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Befizetél;ek postacsekken :
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Ivlegjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztI): WAGNER MÁRTON
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Hirdetések dijszabásai:
Egyha"ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. ÖtszÖri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2:> százalék kedvezményt adunk.

gyomai épitöipafosok
tanfolyamának
záróünnepélye
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A jobblábunkat már az ujév

kűszobére tettük. A sok re
ménységgel várt esztendő ajta
ját már félig nyitottan fogjuk
a jobbkezünkkel, de mielőtt

egészen belépnénk és becsuk
nánk magunk mögött a soha
visszatéro 1937-es esztendő aj
taját, álljunk meg egy percre,
csináljunk mérlegeL

A csonkára szaboU magyar
életünkben a mult eszt~adót

nem számitjuk a rosszak közé.
A köz$égünk határában köze
pes termés volt Voltak, akik
nek nagyobb volt a bozamuk
a közepesnél, de másoknak ke
vesebb termett, átlagban tehát
közep'es volt az mégis. A ter
ményeinknek jó áruk voll.
Dacára a magasabb ipari és
kereskedelmi cikkek árainak, a
gazdálkodók megtalálták szá
mitásaikat. Az iparosok és ke
reskedők is. De a tisztviselők

fizetése már kevésnek bizo
nyult a megélhetési arakhoz
képest, igy most ők remélik,
bogy ~orra l>.~r~~nek a javitás
sal. A munkásainknak volt
munkaalk.aimuk, aki dolgozni
akart, talált munkát és keres
hetett is. Ezzel a minimális
létfenntartási adottsággal a le~

kekbe is bizonyos megnyugvás
került. Kevesebb irigységgel
voltak az emberek egymás
iránt. Kölcsönös megbecsülést
lapasztaltunk lépten-nyomon. A
nemesebb emberi tulajdonsá
gok nagyobb arányban és több
ször nyilvánultak meg. Kie
gyensulyozoltabb emberekérint
keztek egymással, akik terveket
készHeUek és azokat megvaló·
sitoUák. Kevesebb sápadt em
bert láttunk. Kevesebb rongyos
emberrel találkoztunk. Mintha
a gyerekek is pirosabbak, ró
zsásabbak leHek volna. Több
dalolást hallottunk. Több élet
kedv sugárzott az emberek ar
cáról. Még a politikai külön
véleményeket is elnézték egy
másnak az emberek. Szeren
csére nem sokat politizáHunk,
nem sokat zavarták a nyugodt
életünket a "hivatásos" politi
kusok. Bár ne is jönnének kő-

zibénk máskor sem. Ha nem
fütenek bennünket idegenből,

még a politikában is megért
jük egymást. Annál több em
berbaráti kezdeményezéssel ta
lálkoztunk egész esztendőben.

A napközi oHhon, a sok tan
folyam: mindannyi a szivet és
az emberi értelmet gyarapitotta.

Igy, ebben a munkakörben,
ebben a gondolatkörben kel
lene felülmulnunk egymást a
jövő esztendőben is. A nemes
versengés abban folyjék, hogy
ki tud többet dolgozni. Ki tud
nemesebb önzetlenséggel mun
kálkodni a közért. De ugyan
akkor lep!ezze le a dolgozók
sokasága a háttérben bujkáló-o
kat, akik kivonják magukat a
közmunkából és csak kártéko
nyan izgatnak a könnyen hi·
vők között. Akik önkényes bi·
rálgatással igyekeznek lekicsi
nyelni a mások munkáját, de
maguk kétfillér ára munkát
nem tudnak végezni a közért.

December 22én tartották
meg ünnepélyes keretek között
az egyhónapos épitöipari elő

készítő tanfolyam záró ünnepé
lyét, amelyen a szép számmal
megjelent iparosokon kivül az
intelligenlia tagjaiból is számo
san megjelentek. OU voltak:
dr. Sorbán Jenő főszolgabiró,

vitéz Madaras Gyula, vHéz Váry
József, dr. Legeza Tibor, dr.
Neményi Honfi, Kner Endre,
Bencsik László és Wagner
Márton

Az ünnepélyt Kurtz Mihály
szakosztály elnök nyitotla meg.
utána Beinschroth Márton ki
meritően ismertette a tanfo
lyam megszervezését, annak je
lentőségét és. szükségességét.
Jelezte azt is, hogya mostani
előkészítő tanfolyamnak foly
tatása lesz jövőre. Egy 3 hó
napos tanfolyamot tartanak, a
melyre még a mostaninál is
több haUgalóra számítanak.
Dűrka. János épitömesler, a

A kegyetlenül duló háboruk
sötét viharfellegekkel borilhat
ják el a mi egünket is. Mi nem
keressük a háborut senkivel,
de ha helyt kell állanunk, erre
is elő kell készit~ni magunkat.
A családi, a községi békessé
günkkel a lelkünket is erőssé

tesszük. Csak erős lelkü és ru
galmas izmu emberektől lehet
a haza bátor és sikeres védel
mét várnunk.

Még egy nagy reménységét
várjuk a magyarságnak belel
jesülni a jövő évben: elszaki
toU véreinket reméljük vissza
kapni. Vajha felülkerekednék
a hatalmasok szivében az elle
nünk meggondolatlanul elkö
vetett i g a z s á g t a l a n s á g
jóváté!elének vágya és a
mostanában többször hangoz
tatolt európai revizióval együtt
a mi revizióinkat is meghozná
a jövő esztendő.

tanfolyam vezetője megdicsérte
a hallgatóit és keresetlen sza
vakkal vett tőlük búcsút.

Általános figyelem mellett
szólalt tel dr. Sorbán Jenő fő

s20lgabiró és örömét fejezte
ki, hogya gyomai épitőiparo

sok haladni akarnak a korral
és tanulnak. További igyeke
zetre buzdHolta őket.

Wagner Márton megdicsérte
a nagyterem falaH beboritó
rajzokat, amelyeket a tanfo
lyamon készítettek. Ezek kö
zül kiemelkedők a Gecsei test
vérek rajzai, azonban csak ugy
tarlja teljesnek az iparosok to
vábbi szakfejlesztését, ha az
ipartestület minden szakrnának
a megfelelő szaklapokat is já
ratja, mert ez idő szerint
egyellen egy szaklapot sem já
rat II testület, csupán csak po
litikai lapok állanak a tagok
rendelkezésére.

A felszólalások után Kurtz
Mihály elnök megköszönte a

felszólalásokat és berekesztette
az ünnepélyt.

A megjelent szép számu
vendégeknek virsli t és teát
szolgáltak fel, később áz ifju
ság táncuperdült és éjfélig
kellemesen elszórakozlak a
megjelentek.

A vármegyei
NEP bál hirei

A január 8-im Gyomán meg
tartandó vármegyei NEP bálra
kimentek a Kner-nyömdában
készült szép és izlé~es meghi
vók. A bált az Uri Kaszinó
összes helyiségeiben tar/ják, dr.
Darányi Kálmán miniszterel
nök és Ivády Béla országos
pártelnök legföbb védnöksége
alatt. Fővédnökök vitéz dr.
Ricsóy- Uhlarik Béla főispán

és vitéz dr. Márky Barna al·
ispán.

Adiszes meghivón a véd
nökök, a rendezőbizoUság és a
rendezők nagy száma olvashat~)

még.
A szállási~ényléseket január

5-ig dr. Kovács János ifjusági
elnök eimére kell küldeni Gyo·
mára.

A bál sikere máris biztosit
va van.

A gyomai Stefánia
Szövetség karácso

nyi ünnepélye
Megható ünnepség színhelye

voU december 22-én a község
háza nagyterme, ahol közel 120
szegény, kisgyermekes családot
ajándékozott meg a Stefánia
fáradhatatlan vezetősége.

A karácsonyfával diszített asz
talon sorakoztak a szereíetcso
magok: liszt, borsó, cukor, édes
ség, játékok, a megjelent sze
gény asszonyok, anyák, gyer-

'mekek örömére.
Pétermann Józsefné elnök

rövid beszédben emlékezett meg
az egykori szegényanyáról, aki
nek karácsonykor még hajléka
sem volt s akit szintén jóem
berek fogadtak be egy istállóba,
isteni gyermekét világra hozni.

A Himnusz eléneklése után a
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December 20-án nagybánayai kiszámUhatatlan előnyöket fog - Örülhetünk, hogy épülnek
Horthy Miklós Iwrmányzó részt- idővel hazánknak hozni. A1{kor a tárházak és fejlődik a szabad
veH Szolnok vármegye törvény- rámutaHam arra is, hogy szük- kikötő, ahova Közép-Európa ki
hatósági közgyülésén, ahol a séges a nemzet felfogásában és szolgálására a Keletet közvetle
következő szózato I intézte a gondolkodásában előtérbe he- nül bekapcsolhatjuk. Örömmel
nemzethez: Iyezni azt a kötelességet, hogy szemlélhetjük a határozott fej

- Őszinte köszönetet mon- mindenki hazánk meggazdago· lődést gazdasági és pénzügyi
dok családom nevében is Jász- dásának szolgálatába lépjen. vonatkozásban, ameHyel kar
Nagykun-Szolnok vármegye kö- _ A régi időkben fajunk ölL e halad emelkedésünk a
zönségének, hogy nemes kegye- politizált, harcolt és vérzett, - kulLura és a szociális gondos
leLtel mpgörökiteUe emlékét vagyont gyarapitó, jólétetfokozó kodás terén. De mindezzel még
nemrég elhunyt testvérbátyám- kereskedelemrnel és üzlettel koránt sincs kimerHve az, amit
nak, aki önzetlen kötelesség- azonban elvből nem foglalko- tennünk kell.
teljesitésben töltött életén át zaU, Ennek meg kell változni. - Az államnak és a magán
hüségesen szolgálta hazáját. Erre neveljük, erre irányitsuk vállalkozásnak még ezer a

- Ez a kép ujabb kifejezője a fiatalságot. tennivalója, hogy meg\'essük az
_--....... ~ azoknak az elszakithatatlan kap- - Ne akarjuk azokat a fiu- alapját a nemzet uj jóléIének.

csolatoknak, amelyek családo- kat, akik nem arra valók, min- Ezen munkálkodjunk valameny-
Halad a digózás mat ehhez a Magyarország szia den áron az egyetemeken *t yien és - politizáljunk keve

vében fekvő vármegyéhez füzik. olyan pályákra kényszeríteni, sebbet.
Vitéz dr Ricsóy-Uhlarik Béla h' - ÓvakodJ' unk, ma inkább

főispánunk szilijavitó akciója Itt szivtuk a magyar faj és a amelyeken ivatoHság és rater-
ebben az esztendőben is szerény magyar föld szeretetét és a mettség hiján egyénileg egész mint valaha, mindentől, ami
keretekben folyik. Gyomán 11 szülői otthon tiszta légkörében életükön át csak tengődnek, a magyar és magyar közöU szét·
egyénnek 23 hold szikjét digóz- itt tanuHuk a magyarság nemes köznek pedig ártani fognak, húzásra vezet, merI sorsdönlő

zák meg 3772 pengő költséggel hagyományait tisztelni. Ezért holott hajlamaiknak megfelelő pillanatokban egységrs közvé-
Endrődön 16 egyénnek 30 • t é t h I I k"l"" ma's pályán hasznosat alkot- leményre lesz szükség.holdját 4920 pengő költséggel. lal' om n ez a e ye II ono- ~

A digózási munkák végzésére sen alkalmasnak arra, hogy hatnának. - Az alkotmányos életben
holdanként 164 pengőt kapnak szavammal innen az egész nem- - Az állam maga mindent az ellenzéknek az ellenőrzés

a tulajdonosok és ebből a 100 zethez is forduljak. megtesz, hogya nemzeti jólét és kritika szerepe jut Ez he-
pengőn felüli összegnek (64 P- - Amikor utoljára Szalno· felé uj utakat nyisson. Ma már lyes és szükséges, mert a leg
nek) .csak a 85 százalékál kell kon voltam, a magyarság egy örülhelünk, hogy hazánk áldott· becsületesebb, legjgbb szAndé-
visszafizetni és ezt is csak 10 'I b " blé"á k f "ld'é l' t t I' II k' Im vetés melle!t 1'5 elo"~or'd"l-év alaH, ·évi 4 százalék kamat e el evago pro maj na meg- o J n o aja a a un es re- l' ...

mellett. oldását, az Alföld öntözé:>ét in- mé.hetjük, hogy a Tisza nevü hatnak néha elcsuszások, sza-
A többi feltételek olyanok, dUoítuk meg. Ennek a problé- legujabb hajónk kítünően állta bálytalanságok, amelyeket, hogy

mint a tavalyiak. mának szerencsés megoldása a vihart a tengeren. kár ne származzék belőlük, kö-

~~~~ftfll,~~~JI'~~~·~p~'ftft~~~~-<'l~·~~h~ftf'I~ft~fH'~ftftft~fi~

vezetőség, dr. sarkadi Nagy Pál
főorvossal az élen, kiosztolla a
mintegy 400 pengő értékü aján
dékot.

Minden elismerés illeti meg
a Stefánia agilis orvosát és se
gitő társait, akik a leginkább
arraszomlóknak karácsonyi ö
römet szereztek.

Kivánatos volna, hogy Gyoma
közönsége erőteljesebben támo
gassa· ezt az igazán hézagpótló
intézményt.

A Stefánia vezetősége ezuton
is köszönetét fejezi ki a köz
ségi gyüjtés alkalmával az in
tézménynek j uttatott ajándékok
adakozóinak, valamint ázoknak
is, akik a karácsonyfa ünne
pélyhez játékokkal és édessé
gekkel járultak hozzá.

- Tanulmányi kirándulás

AJTÖSi-DORERAZ

1825-ben boldogult emlékű

József nádor három világta·
lan magyar gyermeket hozott
haza Bécsből az ottani intézet·
ből, hogy szerzett képességei
ket bemutassa. A gyermekeket
nem is engedte vissza, hanem
részben a maga érejéből, rész
ben a társadalom utján, a kül
földi mintára, otthont alapilott
a hasonló sorsu, vagy csökkent
látásu gyermekek iskoláztatá
sa érdekében, - Pozsonyban.
Később az intézet jólelkű ala
pilók által felkarolva Buda
pestre helyeződött át, sokszor
cserélt helyet, mig végre Báró
Wlassits Gyula kuliuszminisz
tersége alatt felépült a mostani,
minden tekintetben mintaszerű

és kÜlsőleg is gyönyrű nagy
épűlet, mely teljesen külön
van választva a vakok Her
.mina uti oUhonátóJ, hol csak
felnőttek s tp!jesen világlalanok
vannak foglalkoztatva.

A József nádor l,ir. országos
intézetben jelenleg 220 gyer
meket oktatnak. Nagy részük
vidékről való s leginkább a
földmivelő és kézműves osz
tályból. 4 évtől 14 éves korig

TCABA

veszik fel a gyermekeket, kik
ott 17 éves korig maradhatnak.
A felvétel háromnegyed része
dijtalan.

Egy tanár keze alatt 10-15
növendék van csupán. Az első

osztályban rendes nyomtatott
belüket szurkálnak át a meg
felelő készüléken. A 7-8 éves
gyerekek megható igyekezettel,

. teljesen folyékonyan olvastak
az "ujjaikkaL" A figyelem álta
lában jobban összpontosul ná
luk, mint az ide-oda tekintgető

gyerekeknél. Magaviseletük Id
fogástalan és a mellett nem
katonásan rideg. Felszólitásunk
ra mosolyogva emelkedtek fel
űlőhelyeikről, elmondták hova
valók, mikor születtek készsé
gesen megmutatták, hogy mi
vel foglalkoznak. Saját otthoni,
vagy az intézetnek ajándéko
zott ruhákba vannak öltözve,
kifoltozva, de tisztán.

Nagyon sok közöttük a tel·
jesen világtalan, de jelentékeny
részét képezik a létszámnaka
csökkent látásuak, kik megható
módon igyekeznek a többiek
segitségére lenni.

A felsőbb osztályokban már

másfélék az átszurkáH betül{.
Ezen már nem igazodik el az,
a ki azt külön nem tanulta.
Hat kiszurkált pont külőnböző

változatu elhelyezése alkot egy
egy belüt. Mint a csipke, úgy
át van szurkálva a rajzpapir
vastagságu lap, látszatra szinte
egymásba folyil\:. Ezekkel a
betükkel vannak a tankönyvek
és olvasnivalók sokszorositva
a házi nyomdában, ahol a me- I
nyezelig érő polcokon nyerneK
az egyenként jó néhány kiló
súlyú vastag kötetek elhelyezést

Négy polgárinak megfelelő

tananyagot végeztetnek el itt a
gyerekekkel, kőzben kétmÍÍ
iparra, kefekötésre, kosarak,
kerti székek és különböző gyer
mekjátékok készitésére is oktat
ják őket. A lányok igen csinos
dolgokat kötnek és horgol nak.
Kinek hozzá tehetsége van, azt
zenére képezik ki. A koUájuk
szintén álszurkált papiros. Jobb·
kézzellejátszva balkézzel ta
pogatja a tanuló a kottát, s ha
a jobb tudja a leckét, akkor
játszik a balkéz és a másik
tapogat. Végül összetanulják a
vezé.l.'szólamol a kisérettel, mert
később mindent a "lejböl" kell
játszaniok. Néhányan igen ügyes
dolgokat adtak elő, volt közöt
tük kántor-képzős is, aid éne-

kelt is hozzá. Zenetanárjuk :
Jármer Lajos, aki a Rádióban is
szokott hangversenyezni, szin
tén az intézet növendéke volt.·

-Egyik teremben vagy 30-40
rendes irógép katogott üteme
sen, vezényszóra. Nagyocska
lányok, szőke és barna hajko.
szorus fej ek sorakoznak egymás
háta mögöU katonás rendben.
Munkájuk kifogástalan, figyel
mük osztatlan.

Az épület tulsó szárnyában .
van az óriási előadó terem,
mely egyuHal ká-polna is, de az
oltár istentiszteleten ldviil egy
hatalmas, két szárnyra nyiló
szekrény-formába van elhelyez
ve. Az ablakok szines lapjain
a Megváltó és a magyar szentek
csoportjai, a falakon az alapi
tók arcképei. Tisztaság [és ma
gasfoku izlés minden vonalon.
A ház gondját az irgalmas nő

vérek látják el, mig a fehér ka
bátos jó öreg tanárok inkább
orvosoknak látszanak.

Az intézet tárt karokkal vár
ja az egész ország területéről

az erre rászorulókat. Mert hogy
bizonyos oknélküli röstelkedést,
babonát és makacskodást a
késő szánom-bánom már nem
teheti jóvá!

Mányiné Prigl Olga.



GYOMAI UJSAG 1938. január 1.

..
I

Dr.. NeJményi :tlonfi
oszt. vöröskereszt tislli jelvény tulajd.

tev
~elo

...
g U J

kedves beteqeinek~ jó barátainak és iSIneröseinek
t eLrt:dorvos fog és szájbetegségek szakorvosa a h. é. koroná..; arany érdemkeresll, SignuiH L~udis és a ll.

AZ ÉLET MÉLYSÉGEIBOL
If. KEREKES ANNA BŰNPÖRE

Irta: Szeghalmy Gyufa

Kedves Elófizetóinknek és
Qfvasóinknak boldog újévef

kivánunk.

telessége mindenkinek felfedni.
- Az utóbbi években azon

bana tárgyilagos kritikákmel
leU a pártgyüléseken elhang
zott beszédekben gyakran van
szó arról: meg kell akadályoz
ni, hogy egy diktátor kezébe
ragadhassa a hatalmat. Alkot
mányos államban· a törvényes
karhatalom feladata, hogy a
törvény és törvényes szabályok
által pontosan megállapított
személyiségek parancsára és
vezénylete mellett egy ilyen
kisérletet meggátoljon.

- De ki akarna ma iH dik
tátor lenni 'l Nem hiszem, hogy
bárki is kételkednék a törvé
nyes hatalom feltétel nélküli
megbizhatóságában és kellő ere
jében, hogy bármilyen kalan
dos vállalkozást ezen a téren
meghiusitson.

...,..,,- Ö~siefQ.gg ezzel a kérdés
sel a királykérdés sajnálatos
tolj tonos feszegetése az utóbbi
időben. Minden nyomás ellen
hatást és ellentéteket vált ki,
holott egyesülésre és egységre
van szükség. A magam részéről

kötelességemnek tartom a tör
ténelmünk kűzdelmes évszá·
zadai alaH a nemzd életével
összeforrt királyság ősi intéz
ményének megőrzését.

- A köztársasági államforma
szerintem nálunk elképzelhe·
tetlen.. Azonban. ujból is hang
sulyozni kivanom : az arra ille
tékes alkotmányos tényezők

vannak hivatva megállapitani
az e téren függőben lévő kér
dések rendezésének időszerű

ségét olyan időpontban, amidőn

a nemzet a maga akaratát arra
hivatott szervei utján kinyilat
koztatni helyesnek tartja.

- .J\finden hatalom a Szent
Koronáé, miIlden jog belőle

fakad. Ebben a felfogásban
egyesülhetünk valamennyien,
akik történelmi muItunkat meg
nem tagadjuk. Nyugtalankodás
ra tehát nincs ok.

- A nevemet kétszer hozták
kapcsolatba a király-kérdés
megoldásávnL Tizenhét évvel
ezelőtt - bizalmatlanság éb
resztése szándékával - és most
meggondolatlanuL

- Tizenhét évvel ezelőtt Szé
kesfehérvárott a nemzeti had
sereg. bevonulásának emlékére
emelt oszlop leleplezésekor
megmondtam, hogy nem en
gedhetem Magyarország kor-

mányzójának személyét akirá·
lyi trónnal kapcsolatba hozni.

- Ezt vallom és igy fogom
fel kötelességemet ma is. fl rra
kérem tehát az egész magyar
társadalmat, hogy ne tegyék a
királyság ősi intézményét poli
tikai küzdelmek játékává.

, .. A tárgya1ást ujra meg
nyitom, - jelenti az elnök és
szokatlanul meleg hangon szól
a vádlotthoz :

- Folytassa leányom!
És az nagyot sóhajtva, a föl

támadt emlékek sulyától ösz
szetörve, élete kálváriáját igy
mondja tovább:

- Egyszer a belvárosi temp
lom· előlt ácsorogtam. Hirtelen
fölvirágozott autók állottak meg
a főkapu előtt Az autókból jól
öltözött urak, pompázatos szép
ségü nökszál!ottak ki. Csoda
látvány. A habfehér, suhogó
selymeken drágakövek tündö
költek. A vendégek arca sugár
zoH az örömtőL Kiváncsi let
tem. Még az ilyen üldözött,
összetört lelkü nőt is érdekli az
ünnepi szertartás ésvágyakoz
va nézi a pompát, a sugárzó
boldogságot, meJyben neki nem
lehet része soha!
~. Én is előre furtam ma

gam, hogy jobban lássak. De
lábaim gyökeret vertek. A sziv
verésem megállt. A csunya;
alacsony, félpu; u menyasszony
mellett megpillantoUam a gyer
mekem apját, a régen ktreseU
orvost, aki beletaposott az éle
tembe!

- Észtvesztő keserüség ülte
meg a lelkem. Egy pillanat
alaH átfutott emlékemben mind·
az, amit ezzel az emberrel
együtt töltöttem. Szeretett. EI
csábitott. Magáévá lett. Gyil
kosságra sarkalt. Elhagyott.
Szégyenbe, nyomorba taszított.
És most itt áll előttem, egy
pupos asszonyvakarccsal, akit
nem szerethet,akit utálhat, ...
de akinek bizonyára sok a
pénze, ... sok, ... sok!

- Hogy mi történt ezután,
arra nem tudok visszaemlé
kezni. De óriási lett a botrány.
Az esküvő elmaradt. Engem a
rendörségre vittek. Onnan a
megfigyelőbe, toloncházba, mig
nem egy napon elengedtek.

- FélőrüHen rohantam ha
za. A kicsinyemért reszkettem..

- Még egyszer köszönöm
Jász·Nagykun·Szolnok várme
gye közönségének a mai szép
kegyeletes ünnepet.

A kormányzó szózata világo
san jelöli meg azt az utat, ame
lyet az Ő vezetésével járnunk
kell.

Hazáig százszor is kiült aj
kamra a kérdés: vajjon nem
beteg-e, vagy éppen nem pusz
tult~e el, mig én a fogházakat
jártam 'l !

-Egészségben találtam.
- Óh, nem olyan kéreglel-

küek, önzők a szegény embe
rek, mint amilyeneknek sok
szor látszanak! Szeretet, ro
konérzés, segiteni akarás, ta
lán több is van bennük, mint
a gazdagokban r

- Még azon este, hogy ha
zaértem, rettenetes erővel ki
tört rajtam a láz. A nyomor
tanyákon nincs orvos. Nincs
gyógyszertár: Csak jó emberek,
meg viz. Ezek és ezzel igye
keztek csillapítani. Hasztalan.
A láz egyre emelkedett. Ugy
éreztem, mintha üldözne va·
laki. Mintha életünkre törne.

I·· Mintha el akarná rabolni tőlem
az egyetlenl, aki még ehez a
földhöz·· köt.

-Parancsszót hallottam,
hogy fussak. Rohanjak a ve
szedelem elől. Mint később

megtudtam, egy őrizetlen pil
lanatban fölugrottam a vacok
ról. Fölkap~am gyermekemet.
MagamhozszorHottam és futot
tam ki az éjszakába ...

-Meddig futottam? Nem
tudom.

- Mit csináltam? Nem- em
lékezem.

- De azt mondják,. hogy
másnap reggel, messze a vá
roslól, egy országut árkában
feküdtem és a mellemre szori
tott gyermek meg volt halva r

- Nagyságos Biró Urak! ...
A nagy Isten nevére esküszöm,
nem, nem én fojtottam meg! ...
Vagy ha megfojtottam iS,nem
akartam! Nem akarhattam l Hi·
szen ha engedek akisértésnek
és akkor szabadnlok meg tőle,

mikor élete még nem volt élet,
talán még most is velem len-,
ne, akit ugy szerettem! ... És
hogy is fojthattam volna Illeg,
mikor ő volt az egyetlen, aki
agyonzaklatott életemből egy

rövid boldogságra emlékez
tetett J

- Nem tudok többet mon
danil

- Kérem, itéljenek halál
ra ! . .. Megérdemlem!... Jót
is tesznek velem, mert hiszen
ugy is elszakadt minden kap
csom az élettől, mely ma már
elviselhetetlen nyűg nekem!

- Hadd megyek utána a
kicsinyemnek ! , .' És az anyám
után, aki ép ugy szeretett, szen
vedett, mint én ... akit ép ugy
megcsaltak, elhagytak, mint
engem, ... és ha meggondolom,
hogy talán ilyen kegyetlen sors
várhatott volna az én drága
kis törvénytelen leánykámra
is, . " bizony jobb, hogy meg
halt, mielőtt megérezte volna
az élet kegyetlen ostorcsapá
sait! .. ,

- Mentségemre nem hozok
föl semmit, mert nincs men
teni valóm semmi l ...

..
A tárgyalóteremben halotti a

csend. Csak a vádlott fölföl
csukl<? zokogása hallik néha
néha. A birák visszavonulnak
De alig záródik a szárnyas ajtó,
már is jönnelL A hallgatóság
feláll. Az arcokon várakozás
teljes izgalom.

- A magyar szen t korona
nevében kihirdetem az itéletel,
- hangzik ünnepélyesen, ko
maran, de mégis felcsillanó
kiengesztelődéssel az elnök
szava:

- A biróság Kerekes Anna
vádlottal a gyermekgyílkosság
bűnteUének vádja és következ
ményei alól fölmenti, mert a
vádlott védekezését az orvos
vélemények, az összes kihall
galoH tanuk vallomásai meg
erősHil\. s ezek szerint a kis
gyermek halálát az anya ön
kiviileti állapotában bekövet
kezelt szerencsétlen véletlen
idézte elő ...

- Az itéletben megnyug
szom - hangzik csendesen az
ügyész szava, mire az elnök
veszi át ujra a szót: az itélet
jogerős, Kerekes Anna elhagy
hatja a törvényszék épületét.
Szabad! ' ..

A fölmenteU nő magábaros.

IJólétet
I boldogságo! és, jóegéu'"

!Iiéget kiván t. ü:deHe'"
leinek. és jóbarátainak.

az u.j eszten.dőben

.ERDŐSJÓZSEF
hirdető iroda tulajdonos

B.l.ldapes.t, T e r é :z - k ö r u t 35.1
T e l e f o n: l 1 2 - 5 5 8.
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kadva zokog Testét rázza a
fájdalom. A közönség a biró
ságot éljenzi. A tömegből egy
feldult arcu férfi válik ki s ro;'
han a vádloltak padja felé.
Pehelykönnyen kapja ölébe az
összeroskadt nőt és siró, kö
nyörgő hangon ismételgeti:

- Anna! ... Annám! ... bo
csáss meg az okozolt szenve
désért! Feledjük a kinos mul
tat! .. , Kezdjünk uj, szebb, tar
tósan boldog életet! .....

A közönség könnyes szem
mel, lelkében megnyugvással
hagyja el a tárgyalótermet.

Csak a két egymásra talált
mozdulatlan. Földöntulí érzés
sel sziveikben, tartják átölelve
egymást.

Ujévi ének.
Nagy kártyás az öreg természet,
Elkártyázott megint egy évet ...
De sebaj, már több is elveszeH :
Nagy századok, évezredek.
Nyer az Idő s vissza sose jön
Az elvesztett bú, vigság, öröm.
forog a föld a nagy kincsen
Égi trónján vigyáz az lsten.
Szivünkben a remény zöld á~a ...
Majd csak benő a feje lágya
A vén természetnek egyszer,
Megérti majd egymást az ember.
Tőle tanul mindent a világ,
Tőle csentük el a napsugárt,
A tüzet és ezer más csodát,
Vihar s béke csendes mosolyát.
Csodálkozunk a vén mesteren,
Titkát lessül" Kevés rejtelem
Van már, mit nem tudunk, ismerünk,
Ma-holnap aHoldba repü!ünk.
Acélgyomrú zúgó ördögök
Rohannak a csillagok között,
Bennük élet-halál harcnóta :
Ez a kenyér, az élet harca ...
Mely kegyetlen s népek, nemzetek
Nem tudják már, mi a szeretet.
lsten ,.. kenyér, .. varázs, " büvölet,
Érette van minden gyűlölet.

Verejtékkel a vér összefoly,
DáridÓból lesz halotti tor ...
Erső a llarc, véres fog, köröm.
Menyországot akar a földön
Épiteni a gyarló ember,
Amelyből már kiüzetett egyszer.
Igy meghalt a béke, békesség.
Bezsirozott kis ólomfecskék
Tavaszt várnak, riadót lesnek,
Hogy megint sok millió embernek
Vérét vegyék, megássák sirját,
Millió szivbe a gyászt beirják ...
Tudjuk: Kain Ábelt me~öJte

És tart a harc mindig, örökre,
Mig il földön csak egy ember él,
Mig lsten országa eljövé!.
És akkor majd l<ainok ..• Ábelek ...
Az lsten ítél felettetek ...

.Örökbéke lesz, uj csillagok.
Eljövend ez. Imádkozzatok!

Gyoma, 1937. dec. ~8.

KRŰCHIÓ ENDRE.

filíllrlMiMlifti1TtlTIaiMIft

HIRDESSE
LAP KB I

U.~lU.IJllUUU.g

Diszte!en magyar
otthonok

Az én házam az' én váram,
mondja az angol ember és ér
zi ezt mindenki, ha nem is
fejezi i~y ki.' Ide jár vissza a
család minden tagja, ha kenyér
keresele máshol foglalkoztatja.
Pihenés, üdülés az o:thon csend
je, meghitt hangjai, kényelme.

Nem is hinnénk, a lakás,
otthon mennyire jelemlő n1Ín
den nemzetre, de minden em
berre is. Amint belépsz, hajó
szemed van, azonnal elmond
ják a tárgyak, kik laknak oU.

Az elmult hetekben végiglá
togattam vagy száz kisgazda
házat községünkben. Amennyi
re meggyőződiem a hagyomá
nyos magyar vendégszeretet,
vendégtisztelés valóságáról, any
nyira elszomoritoH az otthonok
müvészietlen egyhangusága.

A mifelénk szokásos~ építke
zési mód olyan, hogy a kony
hán át lépünk a lakásba. Itt
van a kemence nyílása is. Mi
lyen barátságos és hatásos kép,
a lobogó tűz előtt szorgoskodó
háziasszony. Maga a bubos
kemence a legsikerültebb intéz
mény az egész házban. Egyen
letes, tartós melegével semmi
féle fütötest nem versenyezhet.
Az igazi bubos fehérre meszelt.
Nem akar másnak látszani,
mint ami. Láttam .szegletesre
épített, uras kemencét, sőt pin- .
gáltat is, de mondhatom, nem
tetszettek.

A lakószohában legtöbb he
lyen megvan még a kanapé,
különféle formában. Persze! a
szép régi faragások, szines fes
tések hiányoznak róluk. LéLek
telen, disztelen asztalos munka,
amit nem ékesit a játékos fan
tázia. Kemény és elég kényel
metlen ülőbutor, az bizonyos,
de mért nem lehet erre nehány
tarka vászon, vagy magyaros
kézimunka párnát tenni? Házi
vásznat gondolok.

Az asztalterítő vagy semmi,
vagy· hideg viaszosvászon, leg.
jobb (vagy legrosszabb) esetben

. valami gyári szövedék. A "garni-
tura" egyik része ez, amihez
hasonló még a két ágyteritő.

Ezek a sötét és unalmas min
tájn gyári "müremekek", drága
péuzért egész elkomoritják a
szoba hangulatát. Mennyivel vi
dámabb volna egy fehér, vagy'
házivászon takaró, asztalra és
ágyra, szép tarka varrással.

Ennek persze mind otthonról
kellene kikerülni, s nem pénzt

adni a gyárosnak érte. Ugyan
ugy, mint nem kerül pénzbe
a rongypokróc, amit hála Isten
majdnem mindenhol megtalál
tam.

Az amugy is kicsi ablakokat,
nem tudom miért sötétHik el
vastag, sötét drapériákkaL Ide
is keskeny, kivarrolt házivászon
illene,vagy könnyii fehér anyag.

Folytathatnám ... hogy hazai,
szines cserepeket kevés helyen
látni, holott a rossz olaj nyoma
tok helyett izlésesebb volna
nehány szép parasztos tányér.

Van valami rendkivül vonzó
a bájosan egyszerü népies tár
gyakban. Az egyéni mód,on,
szinesen, de egyszerüen beren
dezett falusi otthon, melynek
minden darabja a háziak keze
munkája, még a kiilföldieket
is idecsalja. Nem lehetne a mi
falusi oUhonaínkat is kiemelni
a szürkeségböl? Ha az apáink
nem hagytak ránk népművé

szetet, vagy sajnos elfelejteUük,
itt az ideje, hogy ezt észreve
gyük. Ez a feladat vár a mai
fiatalságra, akik az iskolában
tanult magyaros izlést otthon
alkalmazzák és az otthonukat
megtisztitva a sok gyári izlés
tele!!ségtől, a falusi lakást is
érdekessé, vonzóvá tehetile

A gyári holmit pedig hagyjuk
meg a városi rro!etár lakásnak.
Odaillik az, de nem egy falusi
gazda otthonába.

W.-né

Dr. Ricsóy
Uhlarik Béla

főispánnak ünnepélyesen adták
át kedden D-oboz község disz
polgári oklevelét. Az átvételkor
a főispán -többek között ezeket
mondotta:

Hitet teszek a mellett, hogy
ezután is minden erőmmel

azon leszek; hogy á kötelesség
utján haladva, ugy Doboz
közsé~nek, mint a vármegyének
a javát szolgáljam.

AVendégforgalmi
Ujság karácsonyi
száma

Rendkivül gazdag és válto
zatos tartalommal jelent -meg
a magyar vidéki városok és
községek . vendégforgalmi be
rendezkedéseit előmozdító, s
avendégforgalom növe!éséért
harcoló Vendégforgalmi Ujság,

amelyet ezuUaJ is gazdag és
müvészi iényképiliusztrációk
egészíteuek ki.

A VeI1dégforgalmi Ujság Ka
rácsonyi száma 30 fibérért
kapható vidéken is az összes
IBUSZ paviJlonokban. Mulat
ványszámot kivánatra díjtala
nul küld aVendégforgalmi
Újság kiadóhivatala : Budapest,
V. Mária Valéria u. 13. Telefon;
187-266.

Csütörtöki
gazdasági
előadások

KözöllÜk már olvasóinkkal, hogy
a tiszánluli mezőgazdasági kamara
békéscsabdi kirendellsége soroza
tos előadásokat tart a vármegye·
több községében, igy Gyomán is.
Ezeket az előadásokat minden
csürör!ökön este 6-S óra közöli
tartják majd a Felsörészi olvasó
körben.

Az egyes előadók a kOvelkezö
napokon tartják előadásaikat:

Varga László m. kir gazdasági
. tanácsos, kamarai titkár február

10 én.
Ijj. Benárd Géza mezőgazdasági

kamarai' előadó január 6-án,
27-én, feblUár 17-én.

Krajcsik Ödön' mezőgazdasági

kamarai irodavezető, hirlapiró ja
nuár 2ü...,áÍl.

A békéscsabai m. kir. mezőgaz·

dasági szakiskola tanárainak elő

dásai március 3-án és !O-én.

Reméljük, hogy gazdáink és
gazdaifjaink felhasználják az alkal
mat és a kiváló előadók előadá

sait szorgalmasan látogatják. Ma
c.,ak az a gazda tudja megállani
a versenyben a helyét, aki tud is.
Márpedig tudni csak az tud, aki
tanul is.

A Szabadság ujévi számá
ban Bajcsy-Zsilinszky Endre foly
tatja igen érdekes cikksorozatá!
a magyarországi fajkérdésről. Se
rényi Gusztáv cikke azi fejti ki,
hogyan lehelne Budapest közel
400 milliós fogyasztóképességével
orvoso!ni a válságban levő vidéki
.. viharsar,kok" szociális helyzetét.
Eszenyi Jenő a mezőgazdasági

munka racionalizálásáról, Magyar
Kázmér az elhanyagolt budapesti
kiilv~rosok szégyenteljes állapotá
rol, Kövér Lajos a falusi állaite
nyészlés sulyos 'sérelmeiről ir
cikkel. Sértő Kálmán és Vér An
dor versei zárják le a gazdag
számot.
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Vegye a legjobb rádiót az Orient. lakásán szakszerüen és dijtalanúl bemutatom. DOlllloko!li Albert~ "VnldnY!jz~~_~~~~~

zógépröJ, sth. A dilsan illuszt
rált. szines g} ü llölcsképet is
~ö7;lö két szaklapból a "Növény
védelem" kiadóhívatala (Budapest.
V., Vécseyu 4.) díjtalanul küld
e lapra való hivatkozá~s.11 egy
alkalommal mutatványszámot.

Megkezdődtek a budapesti
Mezőgazdasági Kiállitás elő

készületei. Az Országos Magyar
Gazdasági Egyestilet kiállítás ren
dezö bizottsága elhatározta, hogy
az 1938 évi,sorrendben
immár negyvenhetedik kiálfitást
nagyobb arányokban rendezi meg
március 23-28 napjain. A te
nyé"zátlatok csoportjában a bejc
lentések határideje 1938 január
6, a többi csoportokban 1938.
február 1 A kiállilási iroda késl
séggel ad felvilágosHást bármilyen
irányu érdeklödésre (Budapest, IX
Köztelek'u, 8, telefon 18-79 54).

Meg van-e irva az ember
sorsa a csillagokban? Erre az
érdekes, nJÍndenkit érinlö kér
désekre f~lel GYÖrffy Uszló ny.
hadbiróezredes Tolnai Világlapja
ujévi számában a hozzáértő ko
moly asztrólógus nagy ludásával.
A legkiválóbb magyar irók Ilu
vel!áin, a cikkek egész során és
a I)a~y.;zerü folytatásos regényen
kivüi közei száz pom pál> képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapbaJ1. Tolnai VlIágiapja egy
száma 20 fitlér.

Az operettek ujjászmetése.
A most bemula{otl nagyoperel
tekröl gyönyörü képekkel illuszt
ráll cikket közöl a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illuszlrált rádiómUsoro
kat, egyfelvonásos színdarabokal,
premierbe:>zámolót, sz.ínházi p!ely
kákat, nagyszerU fílmr0vatot és
több mint száz szebbnél slebb
képet talál az olvasó a népszerű

színházi képeslapban A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Az alma fél"gesedlése gyümölcs
termésünknek több mint 50%-át tönk
reteszi. A férgesedést okozó moly ellen
akkor permelezünk, amikor rajzik. A
rajzást vidékenként külőn megfigyelő

állomások jélzik. Erről ír nA MAGYAR
GYÜMÖLCS" Jegújabb száma, iSl11erteli
ezenkivül kajszitermelésiinket, közli ho
gyan takarékoskodhatunk a gyümöl
csösben, közli a havi teendőket a gyü
mölcsös-, zöldség-, virágoskertben, ba
romfitídvarban stb Lapunkra hivatko
zással ingyen lTIutatványszámot küld a
kiadóhivatal: Spes!., IV, Gerlóczy ll. ll.

•••••••••••••••••

•••••••••••••••••
v , , ll·aSarO.lSJd

a pécsi }(.okszot..

EiéÍrusítók : WAGNER MÁRTON
FIAI. filkereskedök il Pécsi Kő

szén és Kokszkereskedelmi Rt
képvisel{)i, GY0nJil. x-3

Első Magyar.gazdasági magá
nyos cséplő eladó, Cim a ki
adóhivatalban megtudható.

December 21-én halt meg
Ludendorff német tábornok 73
éves korában. Ludendorff a vi

lágháboru alatt a központi h1tal
mak legkiválóbb hadvezére volt
Hindenburg tábornokkal. A ke~

tőjűk had\ e :éri kiválósága segi
tette gyözelemröl-gyözelerme a
központi hatalmak seregei! és ha
a mögöttes országrészekben nem
ferlözték volna meg az emberek
e'lenállását, máskénttörlént volna
a hiooru kimenetele. Ludendorff
lábornokol Hiller is elkisérte
utolsó útjára.

Azt rebesgetik, hogy Ford
aul6gyárat állit fel Magyarorszá
gon, ahol a legujabb tipusu ol
csó autókat gyártja majd. Ezt a
hirt még nem er6sitették meg.

Nem készithetnek ezután I
mérték után ruhákat akereske
dök. AmenIeimi idö december
31-én lejárt.

Az Állami gépjáróművezető
képző tanfolyam a m. kir. Tech
nológiai és Anyagvizsgáló Inté
zetben (Budapest, Vlll. József
köru! 6.) január 17-én esfe fél 7
órakor nyilik meg. Beirás és a
felvételhez szükséges ürlapok ki
adása naponia d. e. 10-12 óra
között az igazgatósági irodában.

. Hogyan metszük a gyü
mölcsfákat? Erröl ir a Növény
védelem és Kertészet legujabb
száma. Cikkeket kez·íl még a
szőlő alacsony kprdonmüvelésé
rö l , a n) u1rágás . ellení védekezés
röl. a gyümölcsfa kor-onaalakitá
sának a befejezéséről, a diófa if
jitásáról, házilag készíthető poro-

A gyulai törvényszék elnöke
dr, Berényi An!al hékéscsabai já
rásbirósági elnök lelt, SzakoJczay
Lajos, a volt törvényszéki elnök
a bud3pes!i tábla lárselnöke lett,

a betegség azonnali jelentése
és a hatósági intézkedések szó
szerinti szigora végrehajtása.

Ma még vész mentes az ország
területe.

A földmivelésügyi miniszté
rium szigoru rendszabályokat
lépteteH életbe. A veszély azon
ban csak akkor lesz elhárítható,
ha a lakosság a ~hatóságok se
gítségere siet az előírások pon·
tos betartásában.

ELOFIZETÉSI FELHÍVÁS I
XIII-ik évfolyamába lépett a

Gyomai Uiság. E rövid idő alatt
jó és rossz napokat is éltünk át.
Minden körülmények között állan
dóan az lebegett előttünk, hogy
községünk érdekeit szolgálva leg·
főképen építő munkát végezzünk.
Nem volt kenyerünk, egy percig
sem, hogy szemé/yes érdekekóöl
befolyásolva végezzük a hirszol·
gálat háládatlan munkáját és
mindig jeWI tudtunk emelkedni a
kicsinyes látáson. Anyagiak sem
vezettek bennünket és inkább vi·
se,'fük a su/yos anyagi terheket,
mintsem apró szenzációkkal vagy
személyes támadásokkal akartuk
volna kelendőbbé tenni a lapunkat.

Ezután is az elmult idő alatti
irányban akarunk haladni. Egy
tekintetben mégis szakitanunk kell
és az eddigi 10 filléres lappéldá
nyok árát 12 fillérre, mig a ne
gyedévi előfizetési 1.30 pengőről

1 56 penl;őre emeljük.
Ezt az áremelés! a papirárak

és munkabérek emelése miatt már
régebben kellelt volna megtennünk,
de mindig reméltütr, hogy nagyobb
számu előjizetésekkel, vagy több
hirdetéssel elkerülhetjük ezt

Kériük kedves Olvasóinkat, hoz
zák meg ezt a csekély áldozatot
és maradianak továbbra is a
Gyomai Ujság előfizetői.

Tisztelettel:
a Gyomai Ujság

kiad6h. és szerkesztősége.

Az "ORLOV" műkedvelő elő

adását, a nagy érdeklődés kö
vetkeztében, közóhajra megis
métli a Gyomai Iparos- és
Kereskedőifjak Önképző-köre
1938. január 6-án, a HolIer
Szálló nagytermében.

Az Eucharisztikus VHág
kongresszu.sra május 20-25
közölt 50 és 75 százalékos me
neldijkedvezményeket ad az IBUSZ.
Késöbb maid részletes ismertetést
adunk a ~edvelmények mikénti
megszerzésé1Öl.

latok elapadása, a vemhes ál
latok elvetélése, az állatok le
soványodása, elgyengülése. A
beteg szájból bőven folyó nyál,
a köröm sebek váladéka meg
fertőz mindent, ami az állat
körül található. A beteg állat
megfertőzi az utszéli füvet és
mindent, amihez a lábával és

. a szájáva! hozzáér.

Rendkivűl fontos tehát a be
teg állatok szigoru elkülönitése,

Megkezdődött

a jégszüret
Már-már félős volt, hogy nem

lesz 3Z idén jég. Hiszen a tu
dákos jósok szent Mihály-nap
jából, a vadludak járásából és
az álmosnaptárból titokzatos
jóslásaikkat azzal rémHgeUek,
hogy nem lesz az idén tél.
De halomra dőltek a jóslásolL
Pontosan, napra megjelent a
hivatalos tél és hirtelen olyan
acélos jeget termelt, hogy már
megkezdték a jégvermek meg
töltését a 10-15 cm vastag,
nagyon jó minőségü j~ggeI.

Nehéz kenyér, amelyet a jég
munkával keresnek a szegény
emberel\.. Szinte több erőt kell
a hideg Jeküzdésére forditani,
mint amennyi a jég termelési
munká!alaira kell. A szorgal
mas munkás nem válogat és
munkába áll, mert mindíg el
kel a kereset a háznál.

Majd a kánikulai melegben
tudjuk igazán értékelni a mun
kásaink teljesítmény t, amikor
a I'e~ke}19 hőségben az általuk
termelt jéggel hüsiljük ma·
gunkat.

A jó Körözsünk meg ontja
kifogyhatatlanul az acélos jeget
amelyet másult nyáron két, há
romszor olyan áron fizetnek meg
mint amennyiért mi kaphatjuk

. Jegünk már lesz nyárára,
csak legyen is majd mit be·
hüteni.

A ragadós száj
és körömfájás
Ez a fertőző állati betegség

a magyar gazdaközönség előtt

nem ismeretlen. Az állategész- 'I
ségügyi évkönyvből megállapít
hatjuk, hogy ez a ragály évröl
évre megjelent ~!agyarország

területén és több-kevesehb kárt
okozott. A legutóbbi 10 év
alatt visszafejlődöU és három
év óta vészmentes az ország
egész területe. A nyugaU álla
mokban, hol iH, hol amott min
dig felütötte fejét a ragály. Ez
év tavaszán azonban Marokkó
ból ujabb fertőzést hurcoltak
Franciaországba. Azóta ez el
terjedt dél- és nyugat Európán
és most már a mi állatáUomá
nyunkat is veszélyezteti.

A ragályban megbetegedett
állatok szája hólyagos, gennyes,
sebes, a körmök között szintén
gennyes kimaródás jelentkezik.
A betegség alig egy-két száza
lékos elhullás! okoz, sokkal
nagyobb kár az igás állatok
munkaképtelensége, a tejelő ál-
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bit káció

előnyös fizetési feltételek mel-

lett eladó. ÉrdekI5dni lehet I
Legeza-tigyvéd irodájában.

3-3

Spitz:er Dezső t01l- és bőr kereske
dő tudatja a lakossággal,hogy a vad
nyulb"'röket osztályozás szerint a követ
kezöárakon vásárolja Kossuth Lajos u.
3. S7. alatti üzletében: Hibamentes téli
bőr 50 fillér, öszibőr 20 fillér, nyár/bőr

darabonként 10 fillér. x-l

A Debreczeni Iván-féle ház S7a
badkézből eladó. Értekezni lehet vitéz
Czapáry Jenőné Budapest, vm , Mária.
utca 8. szám. 3-·1

Magas foku, zamatos I"izlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Olajos lajos bornagykereskedönél
a jó Tiszavidéki bornak lilerje 40 fillér.

5-4

Egy kifogástalan karikahajós varré
gép eladó ll. Gárdonyi u. 51. sz, (volt
Gyár. utca) 2-2

Baromfi keltetőgép, kitünő

gyártmány, igen jó állapotban
eladó. Szerető-féle ház. x-5

A református egyház mellelli
volt Horváth-féle ti! es

ELADÓ: 183 hold őzedi határban
kedvező fizetési feltételek mellett - 7
és fél kat. hold 2 darabban elfhaimon,
- l kat. hold kölesfenékben, - 2 hold
révlaposon, - 2 h"[d magtárlaposon,
- 23 kat. hold keselyősön, egy kétszo
bás lakóház a grf. Tisza István uton,
- 2 szoba konyha kOvácsll1ühejjel, 
H6sökutján ugyancsak 2 szobás urila
kás. - Izsó Balázs ingatlan köz-vetítö.
nél Gyom'a. Telefol1~ 50.

érk. 699
ind, 610

17,38
17,50

"MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1931. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:
ind Gyoma p, u. .
érk. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány-Debrecen:
610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 50

6.36 ! Gyoma " . A 17.32
7.28 Szegh210m p, u, . I 16 38
8.42 Püspiikladány. 15,23
9 19 ~ Hajduszoboszió . . . 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. Hajdus70boszlóra P 5,90. Debrecenbe P 6,80.
Menettérti jegy:" P 4.-. P 10.50. P 12,50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu:
6.10 ind Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.3
5

~ Gyoma" t 17.3
4

727 Szeghalom p, u. . 16.38
857 Berettyóujfalu p. u. . 1400
9,0' érk. községháza ind, 13,50

Menet -jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettélti-jegy: P 4,-. P 950.
feltételes megállóhely: Gyoma -:- halmagyl Olvasókör és Perjés-

G !Joma község I
ingatlanforgalDlla

An:yakönyvi hirek
A gyomií anyakönyvi hivatal

könyveiben december 19-tól dec
3! -ig a következő bejegyzések
lönénlek.

Születtek: Zdusek Lajos aszI.
fia Lajos. ág. ev, Slilágyi László
fia, ref. Buruzs András kerlész
leánya, Margit-Ilona, rk. Megyeri
Sándor fm. leánya, M"lria, ref.
Szabó Imre leánya, Mária, ág. ev.
Erdei László leánya, Erzsébet, ref.
Malétll Mihály leánya, Julianua,
ág. ev. Wolf András fia, István,
Robi Mária fia, Miháiy, ld Papp
Sándor leánya, Ida, ref.

Házasságot kötöttek: Nyirí
l'inos fm, ref. Gonda Margittal rk.
Czeglédi László Molnár UdjávaL
Ungi Elek Nyilas Erzsébet'e!. Sl,i

lóki József Kádár RÓziÍval.
Meghaltak: Erdei J {(lOS 73

éves, ref Hegfdtis Imre 21 éves
rk. alth L'ljos 61 éves ref. /)zv,

Zöld Jánosné Cselei Teréz 4) é
ves, reL K Kocsis Jánosné Gtcsd
Eszter 35 éves, ref. Putnoki Mi
hály 69 éves, ref.

Barta Endre (nős Oláil Erzsébellel) I
gyomai lakos vett 290 négyszögöl és 3
hold 412 négyszögöl félhalmi szántÓnak
597j960-ad részét Szilágyi Benedek és
társai:ól 775 pengőért.

Domokos Mihily és m~je Putnoki
Mária gyomai lakosokveHek 5 hold 51
négyszögöl és 1236 négyszögöl félhalmi
szánt6nak 79j160·ad részét Szilágyi Be
nedek és társaitól 1125 pengöér!.

Gecsei Sándor és neje Mo:nár Emma
gyomai lakosok vettek 3 hold 1017
négyszögöl pusári szántónak felerészét
Molnár László sz<'gedi lakostól 1000
pengőért.

N. Nagy Károly és neie Vitárizs Re
gina lurkevei lakQsok vetlek 7 hold 642
négyszögöl csudaballai szántót Á. Tóth
István (nős Ábrahám Krisztiliával) lur
kevd lakoslóI 1300 pengőért.

Pintér István és lieje Mészáros Emma
gyomai lakosok ~'ettek 983 négyszögöl
zöldl3posi szántót Pikó Béla gyomai
lako3tól 1200 pengő ért.

Fan:,ó György és neje Csáki Róza
endrődi lakosok vettek 1 hold 808
négyszögöl görbekutlaposi szántót Csu:
vár Elek gyomai lakostól 1300 pen
göér!.

Heinfarth J0zőef és neje Kurcz Kata
lin gyomai lakosok vettek egy beltelkes
la~óházat Csapó Erzsébet Tóth istván
né és társaitól 200 pengöért.

Molnjr Lajos és neje Bogár Teréz
gyomai lakosok vettek 426, 704 és 145
négyszögöl csepüskerli szántót Cs. Nagy
Islván és társaitól 930 pengőért.

Szabó Lajos és neje Putnoki Etelka
gyomai la~osok vettek 363, 698, 865,

Varga ferencné Varga Lidia gyoiai 183 és 182 négyzetöl pusári szántókat
lakos veti 1 h'Jld 986 négyszögöl gör- egészben, ezenkivül 152 négyszögöl PU-j
bekutlaposi szántót és a rajta épűlt tti- sári szántónak '/4·ed részét ifj. Jenei
nyát Rákóczi Gyula és neje Czeglédi Bálintné Cs, :'-lagy Erzsébet gyomai la-
Lidia gyomai lakosoktól 1700 pengőérL kostól 1280 pengöért.

Biró Beliedek (nfjS Cselei lViáriáviJI) Cs. N3gy Islván (nös Icsa Julianná-
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó- val) gyomai lakos 'lelt eg'{ beltelkes
háznak i431(1440-ed részét Szilágyi Jakóháznak 4/12 ed részét ifj Jenei Bá-
Benedek és társaitól 271 2 P 50 fill. '!intnétől 250 pengőért.

~~~ftftftRftfiftft~Aft~

l,OLCSÓBB A BOR 'I
fili mint a szóda~iz ilii

1S FILLER

iegy liter IIOjo-os kadarka. va.gy. J
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felűli rendelést ,
fogadok el. Hordót di.jme.n-
tesen adok a száJlitás tar-
tamára kölcsön; hordól11
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétk!il-

I
dés utánvéttel. Egy pengöI
levélb~lyeg ellenében kül
dök nlln!át a borból min-
tásdobozban, bérmentve,

r~~U~~~u~~.;o~"'~UUUUlI#iW~U~WUU6ll~~ Boralm kellemes édeskés,

I
A világ legnaglfobb rádió gyára a I tiszta, tökéletes zamatuak 1

:p S lill: és n e m savanyusk.

, . P H I L I P I Székely ferenc kft
5 vifágrészben 78 államban a ~ fajborpincész:ete

; ve.z e t éS v i I á g m á r ka I Soltvadkert, Pestme~ve. .

JI Egye",.s;'., BenJO .. , n Is'von" : DOR: D~ :: I~ L"'lolli"'i;'loHlij~~,,",aM~~~wJ
fekete Lajos mUszerész üzletében.

. E Szerkesztésér! és ld<:.dásért felelóF :

a Homoki féle emeletes házban. J WAGNER MÁRTON.
Kérj e d. ijtala n bellD u ta t dS d t 2 Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

ftftRRRftft~ftft~4~fiftfWU~l'l'I'tftftftft~fl{'tft~RftftftfloftftftRfU'~G"iIftft" felelős üzemvezető: Wallacn Mihály,

I

ffé
szkva

'·.....W44Mt!

• •• hogy az odvas fogak lö
mését már Amerika felfedezése
elölt is ismerlék az· oltaní ösla
kosok. A romok között talált
plombált fogak, pirit nevü arany
szinü vasércdarabokkal voltak
Fíffive.

Lego' űvészibb magyal filmdráma,amely
ben több nagy magyar színész játéka
végtelenűl kedves és e;raf!adfl. Aki Uj
év kor kellemes!n akar s7órakozni, ne

múlassza el megnézni.

1IIIi'IIIIII"I"1111111

• •• hogy a balkezesség oka
a jobboldali agykéreg tulfejlettsége.
Ennek az a magyarázata, hogy
az agyból kiinduló idegek', a
nyultagy tájékán kereszteződnek.

s igyabalkezet a jobb agyfél
látja el idegekkel.

• •• hogya legmagasabb hő

mérséklet, amit laboratóriumban
érlek el, 7377 fok, ami jóval fe
lüimulja a Nap külső burkainak
5900 fokos hömérsékletéL

hogy a kukoricacsutka
nemcsak fütésre alkalmas, hanem
a cukomái édesebb anyagot tar
talmaz, mely a szaharint pÓtolja.
Azonkiviil novokain nevü helyi
érzéste!enitöanyag is van benne,

• •• hogyacukortermelés vi
lágszerte tulJépi a fogyasziásL
Ideje volna már a cukorárakat
mérsékelni, de az érdekeltsé~ek

jn1<ább visszatartjáka késze eket,
mint Brazilia a kávét.

(Csak egy éjszakára)
Filmdráma.

FŐSZEREPLŐK:

Tőkés Anna, Csortos Gyula,
Kiss Ferenc, Vértes Lajos,
Juhász JÓzsef, Timár József,

Somogyi Nusi.

HaJlotta-e már? I

Kiegészítő műsor:

Kétévesek lesznek
és

MAGYAR VllAGHIRADÚ

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. január 1-2-ál1, szomba
ton Újév napján és vasárnap

6 és fél 9 órakor.

MAGYAR HANGOSALM!

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
nemü felvilágositást készséggel ad meg
vitéz Baranyai István ügyv.-igazgató.
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p O L I T I K A I. T A R S Ji D A L ÉS KÖZGAZDASAGI HETILAP

ElÖFIZETÉSI ÁRAK:
N~gyedévre 156 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungáfia-nyomda Gyoma~ csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ti t ó r t ó k este 6 óra
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkeszté: WAGNER MÁRTQI\I
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y cl rn a. Kossuth LajoJ!i utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hintetés
20 fillér. Ötszóri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Makláry Károly püspök cikkéből

Katolikus és protestáns
összefogás

Válasz Zichy Gyula gróf ka-I A keresztyén egyházak kö-
locsai érseknek cimü cikkben zöUi testvéri összefogásnak
Makláry Károly református most teljesnek és őszintének
püspök többek közölt ezeket k II l . A . 4' á
. t e enm. magyar relorm -Ir a:

B· '.. k t " át k t tusság vezéreinek mult eszten-" ennun e relorm uso a '" .
és velünk együtt, xiieg vagyok del ZIrCI és pannonhalmI lá-
győződve róla, az egész magyar- togatásai legyenek valóban tör
országi protestáns kQ~véleményt ténelmi fordulatot jelentő uj
mélyen meginditja az a test- korszak kiindulópontjai vala
véri hang, amely Zichy Gyula mennyi magyarországi keresz
gróf cikkének minden sorából tyén egyhá~ életében. Miután
és minden mondatából felénk megtörtént a baráti összefogás
hangzik." az eddig két táborként egy-
~·"Nem lehet tovább kétséges mással szembenálló római ka

senki előlt, hogya történelmi tolikus és protestáns egyházi
keresztyén egyházak összefo- vezetö emberek között, men
gása elengedhetetlenül szüksé- jünk ki a falvakba és ami ed.
gessé vált. dig csak ritkán előforduló és

Apró sérelmekkel, a multból a legtöbbször gyanakvással ke
kisértő ueheztelésekkel végle- zeIt és rossz szemmel nézett
gesen le kell számolnunk. A kivétel volt, teremtsük meg a
holtak temessék el halottaikat, teljes békességet s épitsük ki
nekünk az élettel, nemzetünk a baráti együtlmüködés alkotó
és egyházunk jövöjével kell szellemét paróchia és plebánia
törődni. között."

Dr. Raffay Sándor püspök cikkéből

régi fényének visszaszerzése; a
nemzeti magyar királyság ujból
való dicsőséges felállítása.

Mig e hármas egy célt el
nem érjük, addig szentségtö
réssel azonos bün a magyarság
egységének tudatos rongálása.

Szentségtörés, akár politikai,
akár vallásfelekezeti téren in
dul és halad. Ezt meg kell ér
tenie és be keH látnia min
denkinek, akármilyen párt vagy
vallás hive. Mert a pártokhoz
és a valláshoz való tartozás
elválaszthatja a magyart a ma·
gyartól, de a magyar nemzeti
célok önzetlen és hüséges szol
gálatában egységeseknek kell
lennünk és maradnunk.

Ez a gondolat domborodik
ki gróf Zichy Gyula érsek úr
cikkébőf is. Ezt kivánom hang·
sulyozni én is. Erős meggyő

ződésem, hogy az érsek úr
cikke nagy szolgálatot telt a
magyarság egységbe forrásának.
Mert ha a történelmi magyar
egyházak minden nemzetbontó
szélsőség ellen összefognak,
bennük voltaképen az egész
magyar nemzet fogott össze.
Ez az összefogás pedig bizto
sitja a jelen számára az alkotó
munkához szükséges nyugal
mat, a jövendő számára pe.;.
dig az épités lehetőségéL"

az országnak és népnek szük
sége van és irtsanak ki min
dent, amire szüksége nincsen.

A kálvinista Fodor Lajos
hozzánk, a katolikus papokhoz
fordult először és elsősorban,

hogy bennünket az eszmének
megnyerjen és kezdeményezé
sére bírjon. A hazáért és a
népért dobogó magyar szive
sugallatára hallgatott, amidőn

ezt tette, - és jól tette, jól
választott, mert az ajtó, melyen
kopogtatott, már csak a zörge
tésre várt, hogy megnyilhassék.

Érsek Urunk felhivása :il ke
resztény egyházak. összefogá
sára és a református és az
evangelíkus testvéregyhá2.ak
Püspök Urainak csatlakozása

A szélsőséges politika cimü
cikkében dr. Raffay Sándor
püspök többek között a követ
kezőket irta:

"Hálás . vagyok az érsek ur
nak, hogy a történelmi magyar
egyházakat a szélsőségek ellen
összefogásra hívja fel. A nem
zet érdeke követeli ezt.

Nincs szükségünk a szét
tépett magyárság csonkjainak
további forgácsolására. Nincs
szükségünk a két évtizeddel
ezelőtt végső veszedelembe
sodró baloldali szélsőség el
lenkező oldalu, ugyanolyan
bontó veszedelmet hintő szél
s9ségre. A magyarság egészének
békességes, nyugodt, az örök
lött valláserkölcsi éIé'lfelfogás'
tól vezérelt életre van szüksége.
Különben nem végezhet épitő

munkát. Értse meg mindenki,
hogya magyarságot kell össze
törötlsegéből felemelni és a
rommátört hazát kell ujraépi
teni.ldegenbőlimportált eszme,
módszer, életfelfogás, célkitüzés
nem segit a célra. Minden
akarást a magyar multon táp
lálkozó magyar léleknek kell
kitermelnie, hogya célt elérjük.
Ez a cél pedig a szentistváni
nagy Magyarország visszaáUi
tása; a Magyar Szent Korona

Dr. Török István Budapest-törökőri

róm. kat.. plebános
cikkéből a következőket közöl·
jük:

A célhoz vezető biztos utat,
melyet napjaink lelki társadal
mi, gazdasági és polHikai vál
ságában követnünk kell, ennek

. a lapoak a nPolitiká"·nak fő

szerkesztője, Fodor Lajos ba
rátom mutatla meg annak
a kivánatomnak felállításával,
hogy fogjon össze a római ka
tolikus és a protestáns papság
és .a hitelveszteU politikusok
helyett politizáljanak a papok,
a nép lelki. vezérei, álljanak
élére a népnek, a félrevezetett
tömegeknek és egyöntetü aka
rattal és egységes fellépéssel a
legradikálisabb módon harcol
janak ki mindent, amire ennek

resztény magyar testvérünket
egy táborba hivjuk, hogy egye
sült erővel tegyük lehetetlenné
a szélsőséges izgatások előre

haladását.
Krisztus Urunk szent Ke

resztjét emelem fel végleges
leszámolásra az istentelen nyi
las izgatás ellen, de ugyanak
kor kérem a kormányzat eré
lyes fellépését is az összes
szélsőséges és forradalmi men
talitású pártokkal és frakciók
kal szemben.

A magyarországi protestáns
felekezetek vezető köreivel
eddig folytatott minden forma
litás nélkül . és éppen ezért a
legközvetlenebb tárgyalások azt
mutatják, hogy ilyen bensősé

ges, lelkisíkon mozgó megegye
zésre, a római htolikus és a
protestáns tábor között való
együUmüködés előkészitésére,
egyöntetü megállapodásokra és
eljárásokra,mindkét részen meg
van ~ legnagyobb hajlandóság."

A karácsonyi és ujévi' ma
gyarországi lapok sok értékes
cikkei között gróf Zichy Gyula
kalocsai érsek, Maldáry Károly
református püspök és dr. Raffay
Sándor evangelikus püspök
cikkei, amelyek a Politika füg
getlen politikai hetilapban je
lentek meg, kelthetik a legna
gyobb figyelmet.

Gróf Zichy érsek többek kö
zött ezeket irta:

"Egyre azonban mégis jó
volt a nyilas-mozgalom erő

szakoskodása: megteremtetíe a
lelki egységet a szélsőséges

demagógia hazugságainak még
hitelt nem adó magyarságban.
Keresztény .magyarok, római
katolikusok és protestánsok
összefo:r:rása az uj pogányságot
hirdető nyilas izgatás ellen:.
ma a jelenkor legsürgősebb

követelménye.
. Keresztény hitünk és magyar

fajtánk szeretete sürget ben
nünket, amikor minden ke-



1938. január a. GYOMAI UJSAG

fővárosi és megyebeli előkelő

vendéget várunk, akiknek el
helyezéséről a rendezőség gon
doskodik.

Minden jel arra mutat, hogy
egy békebeli külsöségü és han
gulatu, népes, pompás bál ké
szül, amely keHőkép repre
zentálja a szervezetet és köz
ségünket is. Legyünk ebben
segitségükre.

Ugy hallottuk, hogy egy fo
toriporter is lesz jelen, aki a
fővárosi lapok számára fel véle
leket készit.

Mindennemü érdeklődés, és
pénzküldemény a szervezet ci·
mére küldendő.

,Erdélyi bál
Évek óta fogalommá vált Min

denki várja. Mindenki ludja,
hogy az erdélyi bál valami át
lagon felüli szépet jelent, örö
met a léleknek, örömet minden
magyar szivnek, amely hango
sabban dobban a rab Erdély
nevének hallatára.

Az erdélyi bál tiszta jöve
delmét az erdélyi magyar isko
lák ~egélyezésére fordHják. .

Ennek a nemes célnak a
szolgálatában máris megindult
a serény rendezői munka,
amelynek bizonyára az ügyhöz
méltó sikere lesz.

Ma mindenki beirja naptá
rába ezt a dátumot: február 5,
Erdélyi bál a Vigadóban.

indult II buza és 5-én elérte
végre a sokak állal nehezen
várt 20 pengő!. Volt is élénk
eladás. Sokan lemondtak a
további spekulációról, de bőven

maradtak, akik kitartanak a
mellett: hátha eléri a 21 et is?
Január 7-én ismét emelkedett
20 fillért, tehát 20'20 pengőt,

az idei legnagyobb árat érle
el a búza.

lepni, bálias elrendezése szin
tén. Asztalokat - csakis a kis
teremben - tanácsos előre le
foglalni. Aszuterénben kilünő

büffé áll rendelkezésre, to
vábbá hangulatos bár, külön
bárzenével.

A báli zenét katonazenekar
és· Farkasinszky bandája fel
váltva szolgáltatja.

Sajnálattal fogjuk nélkülözni
legkegvesebb vendégünket, vár
megyénk főispánját, aki gyásza
miatt hem lehet köztünk. Kép
viseletében dr. Tóth Pál szar
vasi országgyülési képviselő

fogja a bálat megnyilni. Több

Októberben 19-60 pengővel

indul, 16-án 19'90 ig .megy, de
a 20 pengőt nem tudta elérni.
18-án már 19'70, 30 án 19.50 P.

Novemberben 19'60 al kez
dődik, 8-án már 19'10, 12-én
19'70, de 30-án már ismét
19'10 P.

Decemberben 1910 és 1980
között mozog az ár.

Januárban 19-70 pengővel

o ai emzeti ál
a yszabásu

előkészületei
Nagy siker igérkezik

Nem mindennapi esemény I
színhelye lesz január S-án a
gyomai Uri Kaszinó. Az idén
megrendezeridő Nemzeti Bál
megyei jellegű lesz, sőt a NEP
hatalmas szervezete még a me
gyén tulra is kiterjeszti a meg
hivásokat.

Dr. Kovács János ifjusági el
nök, a bál főrendezőjeaz ulol
só hét rengeteg elintézni valója
között, tajékoztatoH bennünket
nehány érdekes előkészületrőL

Az Uri Kaszinó összes helyi
ségei állanak az ünnep szolgá
latába. A nagyterem különleges
világitása mindenkit meg fog

Alig került az uj búza a piac
ra, a meginduló 18 pengős ár
julius 17-én már 20-10 pengöre
ugrott és a legvérmesebb re
ményekkel töHöUe el a gazdá
kat. Ez az ár azonban julius
21-én már 19-70 pengőre esett
le. 22-én ismét 20.-, de eUől

kezdve lemorzsolódik: 23-án
19'90, 24-én 19'80, 26 án 19'30,
a hónap végén 19'60 P.

Augusztusban 19'20 pengővel
indul, 13-án már 18'90, 16 án
18'50, 21-én 19-20, 31-én 19.- P.

Szeptemberben l-én 19.--,
9-én 19'50, 18-án 19'70 és 30án
is H)'70 P_

ehhez az összefogáshoz, törté
nelmi és politikai vonatkozás
ban az utolsó századok legki
emelkedőbb és hatásaiban leg
nagyobb horderejü eseményei
közé tartozik, mert sorsdöntő

fordulópontot jelent nemcsak
nemzetünk életében, hanem
nemzeti politikánk irányában
is. Ez az összefogás ugyani.s,
amig egyrészt megnyugvással
tölthet el minden magyart, mert
hiszen a sulyban leghatalma
sabb nemzeti erők összponto-
sitását jelenti a veszedelemmel
szemben, másrészt fényes bi
zonyságot tesz a mellett, hogy

él Krisztus és áH a magvar."

A buza áraiakulása

A téli akció kell, hogy ez
-évben is - mondotta - rámu
tasson a lengyel lélek nagy
ságára és nemességére.

A nemzettel való nagy szoli
daritásnaJ.t volt a jele a~ is,
hogy Moscicki és Hlond rádió
beszéde után a miniszterek
(hideg hófuvásos vasárnap)
egésznapi utcai gyűjtést rendez
lek a "Téli-Segély" javára.

Az első adomány a legna
gyobbak kezéből eseti a per
selybe és az utolsó garast az
apró, alig gügyögő kis lengye
lek adták.<';li A gyüjtés elnöke
Koscialkowski népjóléti minisz
ler volt, segHői pedig a kor
mány tagjai, a művészek, leg
felsőbb hivatalok főnökei- slb.

Hogy ez évben mit eredmé
nyezelt a gyüjtés, erre vonat
kozólag még nincsenek biztos
adataink. Tény az, hogy War
szava legszegényebb negyedé
ben is ezer zlotin feliili össze
get gyüjlöttek, a villamosokon
több min t 7-ezer zloHt. Kalo 
wicéban egy gyüjtő helyen
50 ezret.

Nagy a valószinűség, hogy
ez évben is, akárcsak tavaly,
40 millió zlotit adakozik a 40
milliós lengyel nemzet a mun
kanélküliek karácsonyára.

lengyel gyermek, amely nálunk
a népesség nagy Ofo-át teszi ki,
milyen életkörülmények között
nö fel a Jövő állampolgárává.

Az áHamelnök látja, hogy
előre halad a télisegély és a
lengyel nép adakozása reményt
nyujt arra, hogy mindazoknak
gondját fogja viselni, akiket az
életkörülmények nehéz hely
zetben tartanak. Várja azt II na
pot, amikor megszünik Lengyel
ország földjén a munkanélküli
ség, Az ügy realizálásáig azon
ban nem szabad megfeledkez
niök - mondotta - egyetlen
egy emberről sem, meg keH
könnyítenie a várakozási időt,

hogy mikor rákerül sor, egész
séges~n, erkölcsi és testi képes
ségeivél állhasson az országépi
tő munkának arra a pontjára,
ahová az élet állítja.

Pillanatnyilag - mondotta
Moscicki - az egyetlen jelsza
vunk legyen: segilséget nyujta
ni a felnőtteknek és karácsony
fát állitani a gyermekeknek.

És Lengyelország első her
cegprimása: Kardinal Hlond,
ugyancsak rádión keresztül for
dult a lengyel nemzethez, hogy
adakozásra szólítsa· fel mind.
azokat, akik magukévá tették
honfitársaik szomoru helyzetét.

tatási lehetőséget, meleg nap
közi otthont és kivilágitolt ka
rácsonyfákat állHottak a nincs
telenek hajlékába.

Az igazsággal és a szereteHel
akar a lengyel állam uj kenyér
kereseti lehetőségeket terem
teni "uj mühelygyárak telálli
tásával, közlekedési eszközök
épitésével, stb. II de amig mun
kahelyére á II i t h a t minden
munkanélküli!, addig nemzeti
kötelességének tekinti a lelkek
megmentését. Mindenld érzi és
egyéni szomoruságnak tekinti,

.hogy 400.000 család vár mun
kára és - ahogy a statisztika
kimutatja - kb. 800.000 gyer

. mek tekint tehetetlen szülők

könnyes szemébe.
Moscicki elnök e szomoru

számokra ulalt nagy rádió szó
zatábau és ezeket a számokat
helyezte el minden lengyel
szivébe, nemzeti öntudatába,
amelyek - ugy mond megmu
tatják mindenkinek, hogy nem
szabad tétlenül nézni, hogy a

!rta: sz. C-orba Tibor.
Warszava, 1937. december hó

A lengyel munkanélküliek
családjában is kigyuUadtak ka
rácsony estéjén az örök szere
tet gyertyácskái, mert a 40-mil
liós nemzet egységes megérlést
tanusított pillanatnyilag nélkü
löző honfilársakkal szemben.
Két-év óta az egész ország ko
moly gondja 3 »téli-segély", mert
Lengyelország sem ludja tul
tenni magát a kenyérért nyuló
munkanélküli kezek megsegí
tésén. Mindenki érzi, hogy a
munkanélküli szülök gyerme
kei is jogosultak a karácsony
esti örömökre: a meleg ételre,
fülön hajlékra és a gyerlyafé
nyü fenyők illatára. Az OJ szág
épilő munka egyik fontos je
lensége, hogy a pillánatnyilag
n é l k ü l ö z ő k részesülhessenek
mindabban, ami emberi méltó
ságuknak kijár. Ezért szervez
ték nleg az igazság és a szere
tet jelszavával azokat a téli
segélyakciokat, amelyek élel
miszert, fütőanyagot, iskoláz-

"MOM60."8MO.~80••0...ft••O~~ftM••6.6.ft.~~fiftm"I••60

Ahol mindenki ad és ahol
miniszterek gyüjtenek
a szegények karácsonyára
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Far-sang: legkieIne kedőbb' eS.'e:rnénye

I
,

AL

lakó Gábor hentes inasa fedez
te fel, az eldobált papirokról
és a feltörtpadlásróL

A csendőrség azonnalkiszáUt
helyszini szemlére és minden
remény megvan arra, hogy a
vakmerő tettes hamarosan meg
kerül. ,

'" Merlz Mihálykülőn illő jutal
mat igér a nyomra vezetőnek,

illetve a kabát megLalálójának.

A mezőgazdasági kamarai
illetékel 2 5 százalékról 3,5 szá
zalékra emelik fel.

Kormányzói kitüntetés. Kon
koly-Thege Gyu'adoktortakpr
mányzó áHamlill,ád eimmel tún
telle ki. A magas kitüntetés <l

StatiszUkai Hiv.ataleInökének szól.
Az egész országhan sok tiszl-elöje
örill Konkoly-Thege Gyula kilün
tetésének.

A mezőgazd·asagi kamara
rendezésében az első előadást j'HI.
6-1n tartotta meg a felsör-észi
ölvasókörben Krafesik ' Ödön. A
második előadás jan. B-án lesz,
amikor ifj. Benárd Géza tartja-az
~löadásL

Sirius nyHatkozik a
jövő esztendőről

Mindenév január havában
felmondható és az adóalap uJ
ból való megállapitása k-érhető,

az esetben, ha a kereseti for
r~sl?ármilyen oknál fogva meg
szünik, a jövedelem kisebbedik.

Ha a felmondás nem- töreté
nik meg idejében, a régi ad()t
ujból kivetik és h.osszas és
költséges utánjárással követke
zik el a törlés, illetve az adó
zás helyesbítése.

A kereseti - jöve
de~em - és va
gyonadófel
mondása

Sidus mester, mint minden
évben, most ismegszóla1: Most
olyan három bőesztendő követ
kezik amilyen' már rég nem
volt. Vigyázni kell, mert azután
(1942-ben) szük esztendő vár-
ha~. . ,

A tél közepes lesz, korán
jön a tavasz, de szeszélyes lesz.
Meleg, zivataros nyár vátható.

(Az enyhe télbejóslllsa máris
megcsufolta a javithatatlan Si·
rius jóst. Szerk.)

" U r i ew K dS ll: i nó b an .. "

mig... a legkeményebb hideg
relJgelen Jancsi ragyogó arccal
és ökölbe szorított kezekkel ér
kezett az iskolába.

A tanító néni meglepetve
kérdi a kis magyart: "Nem fá
zik ma a kezed Jancsi 1"

"Nem bizony" - feleli vi
gan a pöUöm iskolás - "ides
anyá'm sült krumplit adott a
két kezembe'" - nyitja ki ök
lét, s valóban, a szellemes ter
mofor melegen lapul a vörös
kis tenyérben.

Még mondja valaki, hogy a
józan ész és az anyai sziv Dem
tehet csodát, s hogy egy kis
észéd nem megyünk a szom-
szédba. .

padlás 'oldalát, majd a meny
nyezet deszkáin megfelelő nyi
lást fűrészeltek, bogykényel
mesenbejuthassanak a trafik
belsejébe. ,A szÜkséges szerszá
mokat az udvarban lévő Nagy
Inne bognár mühelyéből vették
kölcsön, ezeket oU is hagyták
szerteszéjjel.

Atr:afikban rengeteg dohány
neműt yettek magukhoz, ezt a
bognárműhelyben összerakták
egy ott ,kiim-itett toUas zsákba.
Elvittek mégegy Jekete 3 gom
bos zakó kabátot, továbbá meg~

ettek minden megehetőt.

Az elrabolt dohánynemű és
egyéb 150 P értéku, ehez járul
még a kasszábllntiiIált12 p,
váltópénz. ;

A bet'örést· a szoms-zédban

a miniszteriumban, az uj pol
gári iskola épitésénekdolgában.
Miután a körülmények igen
kedvezőek, bizonyosra vehető,

hogy az 1938-as évben Gyoma
község egy .külsőleg is, impo~

záns épületet nyel'.
Remélem a d é v a v-á n yai

o r s z ág u t a t is megépíti a,
vármegye, aminek gazdasági
fontosságáról mindenki tud.

Megköszöntük- ezt az igazán
biztatóujévi jóslatot - még,
csak erőt és egészséget kivá
nunk főjegyzőnknek-a sok
munkához.

'"es

legolcsóbb kézmelegHő, avagy
egy kis észért nem megyünka. szomszédba

Az elmult napokban der:- I
mesitő hideg tört a szegény
fázó emberkékre, főként. akik
iskolába járnak· -de .bizony
keztyüt ném mindegyiknek ho
zett mellé. Kifürkészhetetlen
rendelése Istennek, hogy az ég
madarainak ad jó meleg ruhát,
de a szegény Jancsinak elfelej
tett meleg keztyüről gondos
kodni.

Igy aztán a Jancsik és Juli
kák nemegyszer sirva érkeztek
az iskolába - kékre fagyott kis
körmeiket rázogatva.
. A helyzet egészen reményte

len volt, a tanHó néni fejét tör
te, hogyan segíthetne rajtuk,

Szerdáról csűtörtökrevirradó
éjjel betörőkdolgoztaka Horthy
Miklós uton (azártérzikutilal'
lévő Mertztrafikb~n.'A '. két
lakóház közti'kisfr3tik épölel
könnyű prédája voH a hozzá·
értő és a henyel ismerős betö
rőnek. Kivülről kibontoHák a

dolga is. Legntóbbi látogatásom
a szegedi Tankerületi Főigaz

gatóságnál e végből történt,
ahol mindenben a mielgon..;
dolásunk mellett áUnak. Elha-
tároztukkülOnben egy küldött
ség közbenjá.~ását, amely a FŐ
ispán ur segitségével az utolsó
szükséges lépéseket teszi meg

+ .$JJan uar
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Beszélgetés Pánczél Emil főjegyzövel

a Homoki téle emeletesl'tá:zban.
Ké-rje dijtalan benH~ta"ását~
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.. A világ legnagyobb rádió gYára. ap Hit IP S'.11
5 világrészben 78 áUamban a "
vezető világm árka. '

_EgyedárUSít6: BenjáminlShánG y OM A N: ...•,".I...
Fekete Lajos müszerész üzletében. ,

E N O RŐ O"Ö N:

Az új évtől mindenki szépet
és jót vár. Ne:n tudjuk mit
hóz, de tele vagyunk remény
nyel. Megkérdeztük községiink
föjegyzőjét, Pánczél EmiH, -

. aki már nehány biztató dolgot
lát a község jövő esztendejéből

- mit várhatnnk az 1938-as
évtől, aminek előre örülhehlnk.

Abban a szerencsés helyzet
ben vagyok - mondja Pánczél.
Emil - hogy Gyoma község
határozott fejlődéséről beszél
hetek, ami az 1938-as évet il
letLSok megoldásra váró prob·
lémánk között bizonyosra ve
hető az

Önálló Gazdasági Nép
islwla tantermeinek fef-

épitése,
álllisok -kényelmetlen' járkálás
és idővesZteséget fog megszün
tetni, mert a tari termek is az
iskola területén lesznek, nem
a város különbözőpontjain. Az
épitkezésázónnal kezdetét ve
szi, amint a minisztériumtól az
iratok leÚkezl1ek.

Mégegy tanterem épitését
kezdik meg, amint lehetséges
és, pedig a

.halmagyi iskolánál eg)'
ujabb tanterem. épül.

A minisztérium 4000 pengös
segélye biztosra vehető.

Tavasszal megkezdjük a

vágóhíd kibövitését és
átalakítását,

a vármegyei törvényhatóság de·
cemberi gyűlése alapján. Ehez
a nagyobbszabású modernizá
láshoz a vármegye 10.000 pen·
gőy;el járul hozzá, a hiányzó
összeget : pedig ötévi törleszté-·
seskölcsönképen adja. '
, Végül ebben az évben eldől a

polgári iskola épitkezé
sének
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Tanulmányi kirándulás.

ező-Az Országos
gazdasági
Kiállitás

Március 23-28 között lesz
megtartva. A kiállitási vásárlá
sokra ismét kamatmentes köl
csönt ad az állam állatok vá
sárlására. A hiteligényeket feb
ruár l-ig kell a kiállitás ren
de.zőbizottságánál bejelenteni.

Az Eucharisztikus
Kongresszus

Előkészítő bizottsága a vidé
ki jelentkezések határidejét ja
nuár 15-ben állapitotta meg.
Ekkor lezárják a különvona
tokra vonatkozó jelentkezé
seket is. Akik még jetentkezni
akarnak, január 15-ig tegyék
ezt meg.

Meteorológiai jelentés

Gyoma-Kecsegés
December lS-ig 0.9-8.7

Celsius volt a ködp hőmér

sékleL A legmelegebb 9-én volt,
128 fok.

IS-án volt az első decemberi
fagy. Ekkor éjjel-l.8 fokra
süllyedt a hőmérő. 19 és 20-án
nem volt fagy, de 21-től, vagyis
a naptári tél kezdetétől kezdve
minden nap fagyott. A legna
gyobb fagy decemberben 27-én
volt :-10 Celsius.

Januárban olyan csikorgósra
fordult a hideg, hogy 23 Celsi
usig is leszállt a hőmérő. Ebben
az időben hidegebb van na
lunk mint az ~zakisarkon,

mert az oroszok jelentése sze
rint ott most-20 Celsius tokot
mutat a hőmérő.

Decemberben nem sok csa
padék volt. Tizenkét alkalom
mal 53.6 mm. csapadék volt
az egész hónapban.

elhajlásai, erősen görbült alsó
végtagcsonlok s az angolkórra
annyira jellegzeles pókhas. Ezek
mind a nem megfelelő, vitamin
szegény táplálkozásnak követ
kezményei. Itt nincs más mód
és nincs más törekvésünk,
mint minden nton módon fel
világosítani az anyákat és a
helyes főzésre, helyes táplálko
zásra (ami egyébként nem is
drá~ább, sőt sok esetben ol
csóbb is) kioktatni őket, hogy
egy egészségesebb, erőteljesebb,

életképesebb uj magyargenerá
dót nevelhessenek fel a jövő
ben.

Gyoma, 1938. január 6.
Dr. Nagy Púl.

A DECElVIBER AVI ORVOSI
VIZSGÁLATOK ÉS AZOK
EREDMÉNYEI

December hónapban, tekin
tettel a karacsonyi szünetre, az
iskolaorvosi vizsgálatok során
csak 293 gyermeket tudtam
megvizsgálni. A központi ref.
iskolában 2 osztályban 116 ot,
Faragó Károlyné iskolájában
55-töt, a Kis IStván fanHóéban
60-at, Somogyi tanitóéban pe
dig 62-tót. A vizsgálatom er~d

ménye, ennél a 293 gyereknél
a következő. Az alkalmazott
tuberkulin kenöcs reakaiót ad
ta 86 gyermek 29.4%, fertőző

börbeteg (rühes) 13. Igen nagy
a ludtalpasak száma, mely már
egész népbetegségnek látszik,
olyan általános és annyira szem
beszökő, hiszen 293 gyereknek
a harmad része, 98, inkább
többé mint kevésbé ludtalpu
nak taláHatott. Szervi szivelvál
tozása van 16 gyermeknek. Meg
nagyobbodott nyaki mirigy is l

szép számmal szerepel, ameny
nyiben 134 gyereknél talál
tam jól kitapintható nyaki mi
rigyduzzanatot. Ezeknél azon
ban csak egy részét lehet a
tuberkulózis terhére imi, más
része a rossz fogakra, illelve a
a több izben lefolyt mandula
gyulladásokra vezethető vissza.
Feltiinő nagy a rosszul, illetve
elégtelenül táplált- gyermekek
száma. Sok helyen tészta leves
és burgonya felváltva a menü.
heteken hónapokon át, s ez az

-e-Iégtelen táplálkozás, amelyben
a gyermek fejlődésben levő

szervezete, sem a szükséges
erömennyiséget (kalóriát), sem
a szervezete tovább épitéséhez
szüks~ges sókat (vas, foszfur,
magnezium stb.,) sem pedig az
életben annyira fontos vitami
nokat nem kapja meg. Tudom,
nagyon jól tudom, hogy ennek
a helytelen táplálkozásnak leg
több esetben II szegénység az
oka, de sajnos, vannak olyan
esetek is, ahol a nemtörödöm
ség, II kényelem szeretet, vagy
a főzni nem tudás az, ami
ennyire leegyszerűsíti a házi
asszony munkáját. Hiszen még
manapság is a legtöbb zöldség
félét csak hirből ismerik igen
sok helyen, pedig annak a ser
dülő gyermeki szervezetnek
legjobban azokra volna szüksé
ge. Mert az ilyen hiányos táp
Iálkozásban felnőtt gyermekre,
annak· szervezetére rányomja
bélyegét egész életére a nélkü
lözés. A most megvizsgált gyer
mekek közűl is 52-nél találtam
sulyosabb angolkóros elválto
zást. Nagy, szegletes fej hol
"cipész", hol "tyuk" mellkas,
vagy a bordáknak egyéb káros

ió"-ba

és egy művészi alkotásu orgo
na uralja a tért. Megbámultuk
a vastag sima üveglapot, mely
mögött ott ült bezárt kis szo
bájában a karmester, bemutat
va, hogyan vezényel a fülére
tett kagylón és üveglapon ke
resztül. A figyelmeztető táblán
egymásután ugrottak ki az
útbaigazitások: lassabban, gyor
sabban, végül, aminek talán leg
jobban örül a zenekar, - öt
perc szünet! A terem akuszti
kája itt bizonyos mennyezeti
gerendázattai van szabályozva,
az oldalfalak szigetelése is
újabb találmány, vastag moz
dilhaíó szőny~gekés függönyök
csak a régi kbebb előadó

teremben vannak. Mosolyogva
üdvözöltük a maga reális mi
voltában a szélzugá~t, a sarkan
tyupengésl, a vihar morajlását
s a gondolák vizen sikló halk
neszét. Igen egyszerü készülé-

kek. A "gong"'-ot is megszólal
tatták a tiszteletünkre, mely
egyuttal sorakozót is jelentett
egyemelettel feljebb a műszaki

termekbe, honnan az egész bo
szorkányságot technikailag le
bonyoIitják. Fényes parkett,
ragyogó tisztaság mindenütt.
Radó Árpád iLt egy műszaki

lisztvíselőnek adta át a veze·
tést, ld igyekezett a jórészt
"hölgyekből" áUó laikus közön
ségnek lehetőleg n em szakszerü
magyarázaUal szolgálni.

Keresztül kasul huzódó ezer·
nyi dróthuzal, apró porcelIán
csavarok megszámlálhatatlan
tömege, ez az általános kép
idefent. Egymással összefüggő,

hajszálnyi pontossággal és fe
gyelemmel működő társasága
a gépnek és embernek. A
grammofon lemezeket is szin
tén csak gombnyomásra, me
chanikailag közvetítik egy hoez
szukás keskeny teremből. Ez
egyike a legelmésebb· találmá
nyoknak és a magyar ész is
tökéletesített rajta. A falakról
elmult idők zenenagyságai
tekin!enek le mélázva a roha
nó idők e gépesített érzelem
átviteleire ...

A következő teremben egy
leadást figyeltek fülhallgatóval
felszerelt inspekciósok. Az egész
vonalra terjedő hang tisztasá
gát és erősségét irányították,
ellenőrizték a műszaki :tisztek,
- ezt nem bizták gépekre.

Még bemutatták fl . szünetjel
készülékét. mely olyasféle, mint
a zenélő óráké, - aztánátad
tuk helyünket a másik várako
zó csoportnak..

Magánosok csak külön igaz.

14.

A szűk, de iparilag nagyon
forgalmas Sándor utca ház
tömbjei közül messzirőllálszik

egy hatalmas méretü kerek
óralap, amely a pontos időt

mutatja. IH székel a Rádió.
Négyszögletes kis kopár ud

varon· megyünk keresztül, ajtó
tárul s a szemközti falról ránk
mered a figyelmeztetés: Csön
det kérünk! A körülbelül 50
,tagból áUócsoportmegtorpan
s aztán a lépteit is halkabbra
fogja. lU vagyunk hát a világba
kisugárzó ezer és ezer hang
guzsbakötött és csak parancs
szóra utnak inditott birodalo
mában.

Lehetetlen meg nem Hletöd
ni. .. Azonban szinte feltünő,

hogya. helyiségek mennyire
. kicsinyek és .alacsonyak. Az
előcsarnok csupa ajtó. Az eme
letre kanyargó lépcső fölött
van beillesztve a márványtábla,
mely szerint az épület 1928
ban adatott át rendeHeiésének.
."Gyula diák" verse ékesíti:

... Atyám a villám
Pusztit, öldököl,
De engem markol
Emberi ököl ...

Középkoru magas szőke fér~

fi küzdi át magát az egybegyült
tömegen s a portásnak ad va
lami utasítást. A hangja meg
dobbantja a szívünket: ejnye
de ismerős! Radó Árpád volt,
a bemondó s szinte rosszul
esett, hogy nem üdvözölt ben
nünkettátt karokkal, Hát pér
sze, az ember elfelejti, hogy
vannak ismeretségek, a melyek
csak egyoldaluak. Közben Radó
ur seregszemlét tart s int, hogy
mehetünk. EzuUal ő volt a so
tos vezető.

Kezdődött a tolakodás, mert
éz a szép tulajdonság a tanul
mányi kirándulásokon résztve
vő közönségnek is leküzdhe
tetlen, beidegzett szokása.
, Felértünk a parkettes, vastag
szőnyeggel borított folyosóra,
hol a szigeteli falak még a siri
csöndnél is nagyobb csöndet
lehelnek. Apró keskeny benyHó
szobák vannak Ht, minden be
mondónak külön fülkéje. A
20 as számu szobára kegyelettel
hívták fel a figyelmünket. Meg
boldogult Gömbös Gyula mi
nisztereluök onnan beszélt haj
dan a mikrofonba. A f'Jlyosót
.szőts Ernő volt igazgató mell
szobra diszÍli.

Elhaladva az egyes fülkék
mellett, I enyitottunk a Studió
közös -nagy előadó termébe, a
zeneszerszámok legkiHönbö
zőbb fajtái közé. Két zongora
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1000 pengő értékű gyönyörű !>7ép csillárt . ,.. , t U j d o n s á g. Gyermel{kocsik, sportkocsikt vettem! 50 drb. tzlésesen öss!cválogatott ZenZaCIO 1 nagy ~álasztékban. Gy~rmekk~csik szak-
csillár áll az i. t. vevőim rCl1lHkezésére l ... szerű ]avilását és gUlllIZását IS vállalom.

Vegye a legjobb rádiót az Orient. lakásán szakszerOen és dijtalanúl bemutatom. DOJnoko!li Albert9 viUan.,..-!liZeEelö és Jn6szerész.

REfelhivás a
kubd,osokhoz

Felhivjuk földmunkásszövet
kezeli tagjaink, illetőleg min
den kubikos munkás figyeimét
arra, hogy am. kir. földmive
lésügyi miniszlel' ur 54 000/1937.
VIIi. számu rendelete értelmé·
ben a kubikos munkások vállalt
munkájuk helyére és onnan ál
landó lakóhelyükre vissza való
.utazáskor az eddig élvezett 50
százalékos utazási kedvezményt
1938 évi január hó l-tőL csakis
abban az esetben kaphatják meg,
ha "Munkásigazolvány"ukat a
községi előljáróság utján fény
képükkel eHáttatják. Ellenkező

esetben a féláru utazási ked
vezményt nem kaphatják meg.

Ezért minden kubikos saját
érdekében Munkásigazolványát

. arcképével saját községi elöl
járósága utján lehetőleg mi
előbb, még e hónap folyamán
láHassa el, nehogy a jövő év
elején elnyerendő munkához
való utazásnálteljes vasuti költ
séget legyen köteles fizetni,
vagy ezl megfizetni nem tud
ván a munkaalkalomló! elessék
és saját mulasztása folytán csa
ládjával együtt nélkülözni le
gyen kénytelen.

Mindezekre hivják fel min
den kubikos munkás és is
merősök figyeimét.

O. K. H. földmunkásszövet
kezeti osztálya.

Milyen lesz
az ember
3000 év mulva?

Háromezer év sok idő, aza
latt sok minden megváltozha:
tik. Erről elmélkedik Barker
angol fiziologus és a következő

képen rajzolja a 4938 ban élő

ember külsejét: "Az uj ember
hajatlan, fogatlan, bordátlan,
újj és köröm nélküli és hallat
lan rövídlátó lesz".

Miért is volna foga, mikor a
táplálék különböző pasztillák
ban a szájban ugyis feloldódik.

Miért volna haja, mikor az
időjárás viszontagságai ellen,
tökéletes kalapjai vannak. A
nem használt, felesleges szer
vek visszafejlődnek. Ar. öt láb
ujj helyett csak egy marad,
persze nagyobb, hogya test
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN!
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sulyát hordhassa. Persze ez
nem fog használni a járás ke
csességének, ez kissé elefánt
szerű lesz.

A kézi munka lassu elmara
dásával a körmök szerepe
megszünik, elsenyvednek.

Mindenki oly rövidlátó lesz,
hogy a mai normállátásu, vi
lágcsodának fog számítani.

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 meg
vitéz Baranyai István űgyv.-igazgató.

A madarak segély
kiáltása

A hirtelen beálló rendkivül
hideg téli időtől talán senki.
sem szenved annyit, mint a
szabadban élő állatole Minden
ember, aki megérdemli e?t a
nevét, ilyenkor szánalommal és
kimélettel fordul a háziállatai
felé és lehetőleg segit rajtuk,
enyhíti szenvedéseiket, meleg
ól és rendes táplálkozás által,
s nem hagyja őket feleslegesen
a szabadban. (A kocsma előtt

álldogálni 20 fokos hidegben.
Szerk.)

De nemcsak a háziállataink,
hanem a hasznos madarak is
védelmüket kérik. Akijárt kint I
a liget dermedt fái közl, ahol
üveges csend honol, egyetlen
madárhang nem hallik a jeges
levegőben - elképzelheti, mint
kuporognak az éhes, fázó kis
állatok valami zugban - ki
sem merve mozdulni, a fujó
hidegben.

A néma, zuzmarás fák elzár
ják a legparányibb hernyót, pe
tét előlük ...:- apró kis tollasa
ink éhen vesznek, ha nem se
gítünk. Ha minden háznál,
egyellen ágon csak egy kis da
rabka szaloua himbálózna szá
mukra, életüket álmentenénk
a dolgos és hasznos nyárba.

Van-e minden cserkésznek
eletöje? A kedves tanító bá
esik és nénik megkérdik-e a
gyerekektöl, hogy mít adtok
ma a cinegének ? Olyan kevés
jószivvel és csöpp kis eleség
gel madarak százaít menthet
jük meg, ha sokan segítünk.
Ők viszont bőségesen 'meg

hálálják nekünk, mikor tavasz
szal vig énekszóval és fürge
munkával pusztilják a kárté
kony rovarokat.

Tegyünk ki zsiradékot, ola
jos magvakat az éhező mada
raknak~

Lelkész beiktatás Oyökösy
Dániel ref. lelkészt január 23-án
iktatják be a gyomai lelkészi állá
sába. A beiktatásról részletes tá
jékoztatást adunk a jövő számban,

Megalakult a .békéscsabai kis
gazdák tejszövetkezete.

A diftéria elleni védőoltás

kötelező les?, mint a belügyi lap
jelenti. Ugy mint a himlő elleni
oltás, a gyermekek 2-ik és 6-ik
évében.

Munkás biztositó töl\rényja
vasi at készül a mely az egész
életükben rrezögazdasági bérmun
kát végzők öregségi bizto~itása.

A. röntgen autó elkészült,
amivel a békésmegyei beleg gye
rekeket fogják tüzetesen megvizs
gálni, főleg a t. b. c irányában.
Még az év első hónapjaiban el
indul áldásos körutjára.

Kiadó ju.tányos áronI
Pusztaecseg határában u. n. Egyház

halmán 140 magyarholdas legel6birlok,
melyből már 35 hold feltört jó szántó,
Dévaványa határában a községl91 l km.
re I. osztályu 42. magyarhold terűlelü

tanyás prima szántó közvetlenül a kö
vesut mellett, továbbá Dévaványa hatá
rában a községtől 3-4 km.-re a wost
épülő gyomai kövesut mellett cea
80-100 hold területű ll. osztályu jó
minrségü szántó. a fenti ingatlanok
akár egytagban, akár részletekre oszt
va is eladásra kerülnek. Bővebb felvi
lágosítást nyujt jogmegbizottunk dr.
Dávid István kisujszállási űgyvéd.

Magyar rádió és magyar mU
velődés cimmel elveket tisztázó,
értékes tanulmányt irt Cs. ~zabó

LászlÓ a "Tűkör" januári számá
ba. Rddnóti István elragadó fény
képekkel illusztrált tanulmánya a
magyar film és a magyar falu
kölcsönhatását vizsgálja, Trócsán}Í
Zo'tán a lőcsei kalendáriumot is
merteti, Váczy Péter tudományos
elmélyedéssel a középkori lovag
alakját rajzolja meg, Tolnai Gábor
a pestbudai szalonélei biedermei
er-hangulatát kelti életre. Az olasl
rinascimento müvészetének és lár
sadal mának vonalkozásairól Pé
ter András értekezik. Erzsébet
királyné születésének századik év
fordulója alkalmából Nágy Lenke
szép cikke idézi a tragikus sorsu
királyné halhatatlan emlékél. Re
ményi József Amerika szinpadi
iróil mutatja be a magyar olvasó
közönségnek,Supka Ferenc ri
port ja India mísztikus világába
vezet, Brelich Mario pedig il ró
mai birodalom 1örténelmigondo-

latának teremtő erejét állítja sze

münk elé. Kisregénynek beillő no

vellát Thurzó Gábor irt a januári

"Tükörbe" Jékely ZoHán Unom

elbeszélése, Radnólí Miklós és

Zelk Zoltán versei és a mindig
szinvonalas kritikai rovatok gaz-

dagítják még a Franklin-Társulat

értékes és szép folyóiratának idei
első számát, amely hiven tükrözi
a magyar szellemi élet legneme
sebb- hagyományait és mai fejlell
ségél.

60 oldal terjedelemben, kU·
lönösen vállozatos, gazdag talla
lommai jelent meg a Párisi Divat
j muári száma. A szebbnél-szebb
ruhamodeleken. nagyszerű kabá·
tokon kivül még nyolc pompis,
szines jelmez! hoz a hölgyeknek ez
a kedvenc lapja. "A Párisi Divat"
irodalmi oldalai ezuttal is a leg
nagyobb gondal szolgálják a mai
lány és a mai asszony kozmeli
kájá!, tudásvágyát, szórakozását.
Zichy Máría grófnö divatbeszámo
tót ad, Bozzay Margit a kellemes
téli szórakozások egyíkéröl: a
píknikről ir, azonkivül folytatásos
regényt, ismeretterjesztő cikkeket,
lelki, valamint háztartási tanács
adót közöl a" Párisi Divat", mely
nek ingyen kézimunkailJ mellék
letén is azeuchariSllikus kongresz
szusra megfelelő gyönyörü kézi
munkát hoz.

Üvegbe zárt segélykiáJtások.
Drámaian érdekes és megrázó élet
történe'ek elevenednek meg a ha
jótöröttek űvegbe zárt utolsó üze
neteiböl, amelyeket a hamburgi
tengertanulmányozási intézetben
gyüjtenek. Erről közöl rendkivül
érdekes cikket Tolnai VIláglapja
uj száma. A legkiválóbb magyar
irók novelláin, a remek: cikkek
dus során és a nagyszerU folyta
tásos regényen kivül közel száz
pompás képet talál az olvasó a
népszerü képeslapban.

Világhirü mUvészek, akik
magyar nőt vettek feleségül.
Számos olyan világhirű művész

V3n, aki magyar nőt veU felesé
gül. Rendkivül érdekes képekkel
illusztrált cik ket közöl erről a Dé
libáb legujabb száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tartalom
mal jelent meg. Pompís illuszt
rált rádióműsorokat, egyfelvoná
sos szindarabot, premierbeszámo
lót, szinházi pletykákat, nagyszeri!.
filmrovatot és több mint száz
szebbnél szebb képet talál az ol
vasó a népszerű szinházi képes
lapban..
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l,OLCSÓBB A BOR 'I
III mint a szÓda:iz III

18 FILL:ER

Iegy liter IIO/o-.os k~darka vagyI
fehér fejtett uJborSoltvad- .
kert állomásra kisdllilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen fellili rendeléstI
fogadok el. Hord.őt dijmen
lesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküI-

I
dés utánvéttel. Egy pengő I
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
!ásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
ti.szta, tökéletes zamatuak i~

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kfL
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.

Iu~W~titi~~~~ü~~~

"MAvAUT" T t L I AUTOBUSZMENETREND
Érvé~yes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind . Gyoma p. u. . érk. fi 22.

11.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldíj: 50 filiér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.36 l Gyoma . " . t 17.
32

7.28 Szegh:.:lom p. u . 16 38

8.42 Püspökladány. 15 23

9 19 , Hajduszoboszió . . . 14 43

955 érk. Debrecen, .Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet- jegy: Endrödre -.50 Menetlérlj.jegy: Endrödre - .80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdusroboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80
Menettérti jegy:" P 4.-. P 1050. P 1250.

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. • 1400
9.03 érk. községháza ind. 13 50

Menel-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

Feltételes megállóhely: Gyoma- halmagyi Olvasókör és Perjés.

li káci

S7.erkesztésért és kiadásért feje!.'), :

WAGNER MÁRTON.

ílungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Waliacn Mihály.

Első Magyar gazdasági magá

nyos cséplő eladó. Cim a ki

adóhivatalban megtud ható.

Eladó: 3 fertály tanyaföld c~erepes

épületekkel szőlóés gyümölcsössel,
24.000 P-ért. -- 20 hold tanyával hoU
körös mellett cc 500 drb. g.yümölcs
fával 17,000 P-ért. - 4 és fél kat..
hOld továbbá 3 kat. hold elöhalomban
- 6 hold udvarnokban, - Mátyás kir.
uton a Perey-féle ház, Hősök utján 2
szobás cserepes lakóház 3000 P-ért.
1Remington irogép eladó. Izsó BaJázs in
gatlan közvelité'néL Gyomái!. Telefon 50.

Béres Dánielné örökösei ha~itás

mellett! 17 kat. hold földie eladó. Ér
tekezni Rácz Imre Körösladány, ferenc
józsef-ul 10 szám alatt lehet. x-I

Spitzer Dezső toll- és bórkereske
dó tudatja a lakossággal, hogy a vad
nyulbőröketosztályozás szerint a követ
kező árakon vásárolja Kossuth Lajos u.
3. S7. alatti üzletében: Hibamentes téli
bőr 50 fillér, öszibór 20 fillér, nyáribör
darabonként 10 fillér. x-2

A Debreczeni Iván-féle ház sza
badkézből eladó. Értekezni lehet vitéz
Czapáry Jenőné Budapest, VIII., Mária
utca 8. szám. 3-2

Baromfi keltetőgép, kitünő

gyártmány, igen jó álJapotban
eladó: Szerető-féle ház. x-6

Magas toku, zamatos rizling boI'
Iitereoként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Olajos lajos bornagykereskedőnél

a jó Tiszavidéki bornak lilerje 40 fillér.
5-5

Egy erős, kerek öntöttvas

kályha olcsón eladó. Megte

kinthetö - vasárnap kivételé-.

vel - Gróf Tisza u. 48. sz. a.

hogy a barnáknak átlag SO
ezer, a szőkéknek 100-120 ezer
hajszáluk szokott lenni. Az em
beri test naponta 30 méter haj
anyagot választ ki és ha az egyet
len száiba nőne az 40 percenként
t méterrel hosszabbodna.

HaJlotta-e már? ,
••. hogy magyarországon lé
nyegesen nő a közlekedési bale
setek száma az elmult évekhez
képest. Budapesten 1936-ban
6849 közlekedési baleset történt,
25.7 százalékkal több, mint előző

évben. Vidéken 3693, összesen
10 542. A balesetet okozó jármű

vek közül legkisebb számmal (36)
a vonat, legnagyobbal (I 163) a
lábhajtásu kerékpár szerepel.

Gyoma község
ingatlanforgalDl.a
Szerető Bálint és ne[e Biró Róza

gyomai lakosok vettek 1255 négyzetöl
félhalmi szántót ifj. Pálinkás László
mezőturi lakoslói 650 pengöért.

Láda Albert és neje K. Molnár Esz
ter gyomai lakosok vettek 517 négyzet
öl és2 hold 76 négyzetöI félhalmiin
gatlant Herler Lajosné Aranyi Lidia
debreceni lakostól 1875 pengÓért.

kk. Timár András pusztaecsegi lakos
vett 74 négyszögöl, 709 négyszögöl,
246 négyszögöl és 2 hold 199 négy
zetöl nagyállási ingatlanokat Uhrin já
nosné Kuli Auna és társaitól 2750
pengóért.

Harmati Gerzsonné Szíl~gyj Etelka
gyomai lakos vett egy b'eltelkes lakó
házat 1200 pengöért egy tehénjárást
100 pengöért özv. Szilágyi L?josné ju
hász Erzsébet és társaitól.

Özv. Szilágyi Lajosné juhász Erzsé
bel gyomai lakos rett 1520 négyzetöl
félhalmi ingatlan felerészt Béres End
réné Boda Eszter és társaitól 150 P ért.

Kun Józtief (nős Nagy juliannával)
gyomai lakos vett 1358 négyszögöl és
3 hold 1235 négyzetöl félhalmi ingat
lanl Kovács L1jOS és neje Weidinger
Gabriella gyomai lakostól 1800 P·ért

Gyoma község népmozgalmi
adatai az 1937. évben

Született 206 gyermek. Ebből

református 127. romai katolildls
57, evangelikus 19. izraelita 2
Fiu 104 leány 102.

Meghalt 153 egyén
Házasságot 93 pár kötött.

Meghivó
A vitéz nag} Mnyai HORTHY

MIKLÓS Kormányzó Ur Óff5mél.,
tósága legföbb védnöksége alatt
álló HADIROKKANTAK, HADl
ÖZVEGYEK és HADIÁRVÁK OR
SZÁGOS NEMZETI SZÖVETSÉ
GÉNEK "H.O N.SZ" GYOMAI
CSOPORTJA 1938. évi január
hó 23-án d. u. 2 órai kezdet
tel (határozatképtelenség esetén a
következő vasárnap) évi rendes

közgynlést
tart, melyre a tagokat ezuton hív
ja meg.

TÁRGYSOROZAT:
I. Elnöki megnyitó.
2. Pénztári jelentés az elmult

évről.

3. Számvizsgálóbizottság je
lentése.

4. Ügyvezető igazgató jelen
tése az elmuHév fontOSabb ese
ményeiröl.

5. Az Országos Közponli ki
küldött felszólalása.

6 A lemondolI jegyző vala
mint 3 számvizsgáló bizottsági
tag és egy választmányi tagnak
választása.

7. Diszelnök választása.
8. Esetleges indilványok.
Közgyűlésen csak azon önnálló

indilványok tárgyalhatók, melye
ket a közgyűlés előtt 8 napp,d
megeiőzően a csoport elnökségé
hez írásban benyujtollak és ame
lyeket az inditványbenyujtója sa
játkezűleg aláirt. (Alapszabály ll.
szakasza.)

Gyoma, 1938 január hó 4"
Bajtársi üdvözlettel:

Izsó Balázs vitéz Biró Endre
ügyv. ig. elnök.

Ilillll'llllllllllllllll

A
szövetkezeti vendéglőben

Zónapörkölt 24 fillér
Ebédmenü 98 fillér
Vendégszoba 98 fil iér

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. január 9-én, vasárnap
6 és fél 9 órakor.

Magyarul beszélődzsungelfilm!

rejtélyes

Minőséget? LegoJcsóbban?
Szövetkezeti boltokban!

A
szövetkezeti vendéglőben

Horthy Miklós ut 40
és a

szövetkezeti kocsmában
Tisza István ut 97

ufcán át
1 iiI. asztali fehér bor 38 fill.
I " (10 liter vétel nél) 30
1 " kadarka 48 "
1 " zöld pecsenye bór 58 ..
l vörös csemegebor 1.20"
1 " angol keserü likör 3.20"
l " császárkörte likör 320"
1 " r u m 2.40 "
1 " tearum 320 "
1 " barack pálinka 3.20 ..
1 " eper pálinka 2.80 "
1 " szilva pálinka 3.20 "
1 üveg szódaviz 08 "
1 üveg barna v. János sör 48 ..

Palackborok üv.-ként l.IOP-től
Szent Lukácsfűldő ásvány

vizeinek föraktára.

Kidóhiva., Bp. Rákóczi-ut 30.

*11'1*11111""'1*"'1.11

Az "Uj Magyarság"

UJ VEZETÉS l 4-1

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ö f i z e t é s i á r a:
l hóra 3 P., névre 9 P.

zsia

MO

Frank Buck
expediciós filmje.

A tigris, az óriáskigyó, a kroko
dillok és az állatvilág még CT'ás
veszedelmes nagysága. mind élve

kerUl Frank Bruck vilá~hirü

gyüiteményébe.
Szenzációs Lé1ekzetfoj-tó

jelenetek l izgalxnak l

Vigyázat nászutasok !
vigjáték

MAGYAR VllAGHIRADÚ
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. ELÖFIZETÉSI ARAK:
Ne~yedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 624 P.

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

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

Felelős szerkeszt5: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és ldadóhlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y c m l3l. Kossuth LajoS! utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha'Oábos (55 mm széles) l 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.

n
G. Nagy László kerületi el

nök, nehány meleg szóval kö
szönti a kedves vendégeket és
engedélyt kér a bál megnyi
tásra. Dr. Tóth Pál hosszabb
beszédben válaszol. Hozza a
NEP szervezet és a főispán

üdvözletét, összetartásra és ko
moly magyar munkára kéri II

gyomai lakosokat a szent év
küszöbén. A kíküldött fotorí
porterek máris buzgón fényké
pezik a vezetőséget.

A bálat Nemerey Péterné
nyítja meg dr. Kovács János
sal s megkezdődik a reggelig
tarló tánc. Gyoma ezzel a bál
lal vizsgát tett. Bizonyságot
teH arról, hogy igenis megyei
bál rendezésére megfelelő he
lyiséggel, rendező gárdával és
közönséggel ís rendelkezik. A
felváltva dolgozó cigány és ka
tonazenekar, a táncterem teljes
elkülöní tése a szórakozóktól, a
szuterénben levő hangulatos
bár, (az egészen jókedvüek ré
szére) a pontosan müködő ru
halár, a gondos kiszolgálás,
megyeszékhelynek is becsüle
tére vált volna.

Örömmel láttuk II helybeli
társadalom minden rétegét és

si
lj

vese
egyel

felelő ismereteket, igyekeznek nem a nemes szórakozásokra
önképzéssel, olvasással, előadá· és önképzésre.
sok hallgatásával, tanfolyamo- Ne válassza szét a magyart
kon való részvétellel pótolni, a magyartól a foglalkozási ág
kiegészíteni és mélyíteni elmé- minemüsége, vagy hatalmi, eset
leti és gyakorlati ismereteiket, leg vagyontöbblet, de az egy
illetve szaktudásukat mást segitő és megbecsülő tisz-

A kaszinók, körök és egye- telet a tudás és a becsülettel
sületekre vár az a feladat, hogy végzett munka legyen.
az egyes községtájnak kultúr- Ha igy tudunk felkészülni
központjai legyenek. az életre s meg tudjuk kö-

Rendezzenek hasznos, isme- szönni a mindenható Istennek
retterjesztő előadásokat, tanfo- egészségünket, tudásunkat,mun
lyamokat, az idősebb és fiata- kaképességünket, s jó kedvvel
labb tagok műkedvelő előadá- végezzük munkánkat, akkor
sok, szavalások, énekek, felol- áldás, jólét és boldogság lesz
vasások révén kapcsolódjanak a jutalmunk, s jótékony ha
össze, s a kaszinók élete ne tását mielőbb élvezni fogja az
csupán henyélésre, idogálásra, egyén, a család, a község és a
kártyázásra, billiárdra meg kug-I haza egyaránt.
lizásra rendezkedjék be, ha- -s -fo

A Nemzeti Egység Pártja,
Békésvármegyei szervezetei, vi
téz dr. Ricsóy- Uhlarik Béla fő

ispán kezdeményezésére ez
évben Gyomán rendezték meg
megyei báljukat. Községünk
legfényesebb farsangi mulatsága
volt ez.

Még az utolsó simításokat I
végezte a rendezőség az Uri
Kaszinó fényben uszó termei
ben, mikor már gyülekeztek
- a kemény hideg dacára
- kocsin, autón és gyalogosan
érkező helybeli és vidéki ven
dégek. A figyelmes rendezőség

segítségével, a pompásan fütött
és szellemesen világított nagy
teremben gyülekezik a közön
ség, igazi békebeli külsőségek

mellett. A lányok világos nagy
báli ruhái, az asszonyok fekete
selymei a divatos, csillogó ék
szerek, pompásan hatnak a
piros-fehér-zöld rejtett világítás
tündéri szineiben.

A katonazenekar pezsdülő

indulójára bevonul a közpon.t
és a főispán képviseletében dr.
Tóth Pál országgyülési képvi
selő kiséretével, akiket a be
járatnáf dr. Kovács János if
júsági elnök fogad.

kultúrájafal
Az ember boldogulásának Imerete és szaktudása.

sokféle tényezője van, ame- Az alapvető elemi ismeretek
Iyek közül a történelmi korok népiskolája után tehát minden
különböző szakaszaiban egyik, magyar embernek tovább keH
vagy másik jött előtérbe. Nem- képeztetni magát. Az iskolafaj
zeti szolgálat, élelmesség, vál· kiválasztása ne a szülők aka
lalkozási hajlam, tudás és a ratából, hanem a gyermek
munka. Napjainkban, ha mind- hajlama szerint történjék. Az
e7.ekből egyik másik előtérbe egészen kivételes szellemi ké
is jut, általánosságban mégis a pességű tannlók menjenek csak
két utóbbit lehet komoly té- gimnáziumba, mig a többi ta
nyezőnek venni. A becsületes nuló előtt nyitva áll közsé
munka, amely közvetlenül az gűnkben az állami polgári is
egyén és család megélhetését kola _és az önálló gazdasági
és boldogulását jelenti, közvet- népiskola.
ve haszn'ot és áldást jelent a A polgári iskolában minden
községnek, nemzetnek s az tantárgy tanításán végigvonul
egész emberiségnek egyaránt a gyakorlati irány s a lelkiis
Minden tisztességgel és becsű- meretes munkát végző képzett
leHel végzett munka és mlln- tanárok a való élettel kapcsol
kás tiszteletremélLó. Ma már a ják az ismereteket, s a hasznos
munkás szó is szebb és neme- ismereteken kivül a nevelésre
sebb értelmezést kapott, sőt ez is kiváló gondot fordítanak. A
jelenti ma a kiváltságot. Mun- polgárság iskolája ez, amely
kás alatt értjük azokat az em- tehát a reális, munkás életre·
bereket, akik nem ölbetett ke- nevel, s megadja a középfokú
zekkel várják az élet sokféle műveltséget ahhoz, hogy a ki

. áldásait, avagy siralmakkal és került növendékek azutánmű

követelésekkel akarják elnyerni veli, széles l:Hókörü, öntudatos
a mindennapi kenyeret, hanem földmivelővé, iparossá avagy
ismeretükkel, tudásukkal, ké- kereskedővé képezzék ki ma
pességükkel s szellemi és fizi- gukat. Sohasem szabad azonban
kai erejükkel végzík azt a fel- megfeledkezni arról, hogy ez
adatot, amelyre vállalkoztak s . a munkára nevelő iskola még
amelyet Isten adományának nem adhat kenyeret, csupán
kell tekinteni. A magyar kö- előképzés ahhoz, hogy a haj
zösség javáért dolgozik ma az lamoknak megfelelő szaktudást
ország kormányzója; dolgozik, elsajátítva, majdan az élet kivá
tehát munkás a miniszter, a naimainak megfelelő műveltsé

katona, a biró, a hivatalnok, a gü gazdálkodó, iparos vagy
bányász, a vasutas, a postás, a kereskedő lehessen. A polgári
földmíves, az iparos és orvos, iskola elvégzése után nem sza
a taniló, a pap, a kereskedő, a bad tehát a fiunak ölbetett ke
napszámos stb., azaz minden- zekkel várni a kenyeret nyujtó
ki, aki energiáját a közösség állást, hanem ipari, kereskedel
javára használja fel. mi, vagy mezőgazdasági gyakor-

A fejlődő élet azonban ma lati szakiskolákban, illetve gaz
már többet, jobbat és különbet daságokban, műhelyekben és
kiván minden dolgozó ember- üzletekben kell elsajátítani azt
től, s az a nemzet, község, csa- a szakképzést, amely révén
lád boldogul jobban, amelynek hasznos, művelt polgárai lehet
tagjai több ismerettel, képes- . nek a községnek, társadalom
séggel rendelkeznek. A tapasz- nak és hazának.
talat mutatja, hogy egyes kivéte- Azok a felnőtt földmivesek,
lektöl eltekintve, azonos körül- iparosok, kereskedők pedig,
mények között az az ember akik a régi kor kívánalmainak
boldogul jobban, akinek több megfelelően nem nyerték el
az általános és gyakorlati is- iskoláikban a koruknak meg-



ben megjelenni sziveskedjenek.
Az Egyház felkéri a külön

böző testületeket és ol vasókö
röket, melyek küldöttséggel
óhajtják magukat képviseltetni
a beiktatási ünnepélyen, hogy
ezen szándékukat és a küldött
ség tagjainak létszámát e hó
20-ig a pénztárihivatalnak tu
domására hozni sziveskedjenek,
mert csak igy lehetséges szá
mukra fenntartott helyet hiz
tositani, természetesen a jelent
kezés sorrendjében.

.Thn~denuemü felvHágosHást
keszseggel megad az egyház
vezetősége.

A budapesti "SZABADSÁG"
c politikai heli/ap uj számában
Bajcsy-Zsilinszky Endre kifvgá
solja a választójogi osztályuralom
tervét. Simándy Pál az igazi
keresztény célkilüzésekröl elmélke.
dik. Érdekes belpolitikai cikk te
szí szóvá egy kormányrekonstruk
ció eshelöségét, s egy másik cikk
felveli a kérdést: mi vár most
Erdélybe szakadt magyar testvé
reinkre? Schuschnigg kancellár
~s gróf Ciano hétfőn kez.dődŐ

budapesli tárgyalásainak osztrák
vonatkozásail is méllalja a Iap,
3mely számos aktuális mezögaz
da~ági és polilikai kérdésrŐl kö
zöl külföldi és vidéki hozzásró
!ásakat. Vér politikai versében a
belpolilika "bűvészina~airói" em..;.
lékezik meg az érdekes és tartal 
mas szám.

Január 23-án, - vasárnap, -I
iktatja be a református egyház
Gyökössy Dániel volt körösla
dányi lelkészt gyomai lelki
pásztori állásába. Az ünnepé
lyes beiktatást Harsányi Pál
esperes ur végzi a vasárnap
délelőtti rendes Istenítisztelet
keretében. Első harangozás 9
órakor, a második 1/4 W-kor
lesz. Az Istenitisztelet pontosan
fél tiz órakor kezdődik. Utána
az egyház tanácstermében disz
gyiilés lesz. OU fogják üdvözölni
az uj lelkészt a különböző kül
döttségek és ott történik meg
iskolaszéki elnöki, belmissziói
és egyébb tisztségeibe valÓ
beiktatása is. Az uj lelkész az
üdvözlésekre vátaszolni fog.

Délhen 1, (egy) órakor köz
ebéd lesz a Központi 48-as Ol
vasókör nagy termében. Kivá
natos az ebédjegyek előre való
megváltása. Kaphatók az egy:.
ház pénztári hivatalában.

Gyökössy Dániel folyó hó
20-án, csütörtökön, délben a
3/4 12 órás vonaUal érkezik
Körösladányból Gyomára. Az
állomáshoz testületileg eIébe
megy a presbytérium és ün
nepélyes fogadás lesz.

Az Egyház csak korlátolt
számmal bocsáthatoH ld meg
hivót, de· ezen az uton is sze
retettel hivja a hittestvéreket,
valamint községünk egész la.,
kosságál felekezeti különbség
nélkül, hogy ugy a templomi
Istenitiszteleten, mint az állo
mási fogadtatáson, minél töh-

Uj iskola a magyar
értelmiség részére

Elmondom ugy, ahogy hallot
tam, semmit nem teszek hozzá,
maguk a tények világítsák az
uj ulat, a középosztály értéke
sebb tagjainak.

Batka dr. iskolaorvos Makón,
s mint Hyen szomoruan látta,
hogy a gondjaira bizott. iskolás
gyerekek nagyrésze rosszul
fejlett, hiányosan táplált, hajla
mos a tüdő bajra. Nem ujság,
akárcsak nálunk. Batka dr.
azonban ebbe nem nyugodott
bele. Sokáig töprengett, hogy
lehetne ezen segíteni. A tej
tizóraiztatást tartotta kivihető·

v2.~~~~~~_~__~e_~AM~Y2.~~!m~~~~~
számos környékbeli vendéget II ek. Megbizható tej kellett, sok. Lelke'szbelO k- -t-a---t-a~-=-~a---
megjelenni, ami a nagy hideg- Tárgyalt a makói gazdákkal, lJ
ben valóban áldozat lehetett. bejárta ft tehéntartó gazdákat

Reméljük bőven kárpótolva s kiválasztotta, ahonnan tisztán reforma'tus egyha'zban
voltak. Megjelenésükkel bi- kezelt és egészséges tejet kap-
zonyságot tettek a NEP gaz- hat. Megszervezte a tej szállitást,
dasági, szocíalis és ime társa- a tej pastörözését, adagolását
dalmi hasznos munkája mellett. Azután a szülőket hivta össze,

A bá! bevétele belépöjegyek- s most őket szervezte meg, a

ből, telülfizetésekből és ado- tejakció ·beveze!ésére. A makói
mányokból 650 p volt, ami szülők dicséretére mondva, ez
meghaladta a szintén nagy ki- is sikerült. Az akció anyagi
adásokat, ugy, hogy jótékony része dől el ezen.
célra is félreteheUünk. Hogy A gazdák szállítják a tejet, a

,. egyébként mi pénzt forgatott szövetkezet vizsgálja, pasztőrözi
meg ez a mulatság községünk adagolja és küldi az iskolákba.
iparos és kereskedőinél, azt a
külsőségek után elképzelhetjük. Makón 2000 gyermek - ele-

mi, polgári, óvoda, vagy gim
A sikeres rendezésért elis- nazium látogatója legyen az-

merés illeti járásunk népszerü tejet vagy kakaó! tizóraizik.
föszolgabíráját dr. Sorbán Jenőt Aki tudja megfizeti, aki nem
továbbá Nemerey Péter elnö- tudja, az ingyen. Hogy mit je
köt, aki a rendezés szellemi lent ez a néha éhesen iskolá
részét intézte. . I ba menő, hiányosan táplált

A reggelig fartó változatos gyermekeknél, azt nehány hét
szórakozásból mindenki felejt- mulva már szemmel látni.
hetetlen emlékkel távozott.

Az anyagilag is okosan meg-....~~~~~
gondolt tervet most ki akarják
az ország egész területére bő

viteni, s :il bevételből iskolaor
vosi állásokat létesiteni.

Ez csak egy ember, aki tul
a megélhetésén gondokat csi
nál magának, hogy más gyer
mekei, - a sokat emlegetett
magyar jövendő - egészsége
sebb legyen. Ilyen azonban
már nemcsak egy van. A fa
lusi intelligentill. lassan rájön
arra, hogy éppen magasabb ér
telmisége kötelezi arra, hogy
az alsóbb néprétegeknek irá
nyitója, gondozója legyen. S ez
lesz, ami bizalmat és megbe
csülést szerez az "Uri« osz
tálynak, ami összeköti a most
még igen messzi két világot.

LENGYEL TÖRTÉNETTUDÓS
KÖNYVEMAGYARORSZAGRÓL

Warszava, 1937. december 12.

A'lengyel-magyar történelmi
kapcsolatok elmélyítésén fára
dozik évek óta a wilnai egye
tem tudós histórikusa: Marjan
Zdziechowski. Immár negyedik
ily tárgyu könyve. hagyta el a
sajtót, hogy lengyel megvilági
tásban álIitsa a világ elé törté
nelmünk nehéz é~ szomoru
napjait, amelyeket az igazságta
lanság festett oly feketére.

Legujabb könyvében "Ma
gyarország és Lengyelország
a történelem fordulóján" - ei
men rámutat a XI. század óta
meglévő lengyel-magyar törté
nelmi kapcsolatokra, s elvezeti
az olvasót a magyar történelem
legjelentősebb fordulóinak ru·
góihoz. Majd H. Pozzi könyve
és egyébb adatok alátámasztá·
sával rámutat arrá, hogyan ké-

szitette elő a megvásárolt kül
földi sajtó Trianon! a világhá
boruval kapcsolatos tragédiát.
Rámutat arra, hogya"Temps"
ben annakidején megjelent
»Levelek Magyarországból" ho·
gyan készültek Prágában, s ho·
gyan vált Benesék hivatalos
orgánumává a "Temps". Jól
tudjuk, hogy Tisza István gróf
ellene volt a háborunak és
minden lépésnek, amely kitö
rést eIősegilhefné, s hogy
ahogyan Pozzi mondja - a
háboru kHörésének kétségtele
nül és egyedüli oka az "orosz
gesztus" volt, amelynek áldo
zatul esett aztán Magyarország.

Könyve második fejezetében
a "négyek" ről beszéL Clemen
ceau, Odandó, Lloyd George
és Wilson-ról, akiknek "szálka
volt az ősi katolikus Habsburg

dinasztia"'. A trianoni traktátu
mot Tradieu müvének mondja
s rámutat arra, hogy május 8
án Tardieu hogyan állitoHa a
bizottságat megmásíthatatlan té
nyek elé. Pozziból idézi Jan
Bratianu szavait: 10 miHióba
került nekünk, egyszóval Er-.
délyt, Bukovinát olcsón vet
tük meg. Az 1918 évi »londoni
paktátum"-ról ir és szellőzteti

Masaryknak a hajón mondott
szavait (it is a fairy tale), ami
kor Amerikából EurÓpába jöt!,
ahol uj állam várt az Ő veze
tésére. A szerző igazságtalan
ságnak tartja, hogya háboru
okát a magyarságra hárítják, s
sajnálkozik a felen, hogy nem
történt csoda, amikor »Európa
legnagyobb szónoka: gróf Ap
ponyi Albert franciául, néme
tül, angolul és olaszul tiltako
zott az igazságtalanság ellen.

Könyve harmadik fejezetében
pedig a Trianon utáni magyar
állapotokról ir. Ismeri Gömbös

politikáját, az utódállamok ba
jainak indiló okait. Egyszóval
minden sorában teljes tárgyi
ismeretet és felkészültségetárnl
el Marjan Zdziechowski pro
fessor. A 40 oldalnyi terjedelmű
könyvecske megérdemelné a
magyar és propaganda célra a
többnyel vü fordítást.

A magyarságnak mindenkor
akadtak őszinte barátai lengyel
földön is. Marjan Zdzieehowski
professor a legbátorhangúbb
magyarbarátok egyike,. aki e
lóyéniségével annakidején mél
tónak mutatkozott arra, hogy
Pilsudski marsal a köztársaság
elnöki székét szánja neki, vagy
Moscicld elnöknek. A professor
értékes könyvéről alkotott vé
leményünket ez nem befolyá
solja, de őszintén örúlnünk
kell, hogy ilyen barátaink van
nak és ilyen ismerői történel
münknek, ilyen merészhangu
hirdetői igazságtalanságunknak.

Sz. Csorba Tibor,
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lévő akkori igazgatósági és fel
ügyelőbizoHsági tagok mit sem
tudnak.

Ezek után kérdezzük, hogy
morális érzékkel biró egyének
lehetségesnek tartják-e, hogy
amennyiben Nemery Péter, az
intézet és annak vezetői érde
kei ellen dolgozott volna, ugyan
ezen intézet igazgatósága, ugyan
azon igazgató ügyvezetése mel
leli, 4 évvel később, Nemerey
Pétert az intézet cégvezetőjévé,

.majd ügyvezető-igazgatójávává
lasztotta volna?

litása. Az illető volt jgazgató
sági tag megjegyezte azl is,
hogy cikkiró ngy látszik, a
bankélet terén, illetve a keres
kedelmi törvény és alapszabá
lyok ismeretében járatlan és
ezért szükségesnek tartja kije
lenteni, hogy az ügy\'ezető-igaz

gató minden esetleges mulasz
tásáért, az igazgatóság és felü·
gyelőbizottság is felelöséggel
tartozik és a jelen esetben, a

kellemellen következmények
reájuk is kihatássalleUek volna.
Erröl azonban a még életben

Mi történt
a tuszok készülődésekor?

bennünket, hogya cikkben
foglaltakra reflektáljunk és rá
világilsunk az ellene megindi
tott aknamunkára.

Mindezeket a NEP szervezet
és elnökének presztizse és re·
putációja érdekében, valamint
a tájékozaLlanok felvilágositá
sára tesszük és a következőket

közöljük:
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A Gyomai Élet cimü idő

szaki sajtótermék mult évi de
cember havi és f. hó 6-án
megjelent számában, Nemerey
Péter takarékpénztárí igazgató,
a Nemzeti Egység Párt Gyoma
községi szervezete elnökének
személyét sértő, sajtó utján
történt támadás arra késztet

Főszoigabirói és főjegyzői igazolás

Fábián-ügy

Csak igazolt egyének lehetnek
tisztek

A képesítés mellett
vagy ellene

Kereskedelmi kőrökben nagy
vita folyik mostanában egy
rendelet tervezet körül, amely
szerint a kereskeclelemnek való
foglalkozás bizonyos képesités
hez lenne kötve, nem ugy, mint
ma, amikor az lesz kereskedő,

aki magát erre alkalmasnak ta
lálja, vagy körülményei ene
kényszeri tik.

Maguk a szakmabeliek is
kétféle véleményen vannak,
mint ez már ilyen vHás kér
déseknél szokásos.

A Baross Szövetség csaknem
egyöntetüen a képesités mellett
foglal állást. Az ő véleményük
az, hogya mai kereskedő talán
teljesen felkészült arra, hogy
saját magát fentarlsa, de nagy
nemzetgazdasági feladataival
nincs tisztában. Szerintük ki
kell szoritani azokat az "alkal
mi" kereskedőket akik hol
ebben. hol abban a szakmában
garázdálkodnak teljesen fele
lőtlenüI, tisztán sajál szem
pontjaikat tekintve és esetleg
nagy nemzetgazdasági károkat
okozva.

Szükségesnek találják az egyes

kával találkozik.
Mi eddig is tudatában vol·

tunk Nemerey Péter korrekt
magatartásának, de jóleső ér
zéssel regisztrálj uk a fentebb
közö!teket, melyekből mindenki
meggyőződést szerezhet, hogy
Nemerey Péter NEP elnök el
len egy tervszerüen kidolgo
zott aknamunka folyik azok ré
széről, akik nem birják elvi
selni a szervezet igazán szép,
eredményekben gazdag nmn
káját, amelynek Nemerey Péter
egyik jelenlős tényezője és elö
mozdilója.

Ami azt az áUifást illeti, hogy
"akkor, amikor a hazafiasan
érző és gondolkozó tisztekre
halál, bujdosás, legjobb eset
ben internálás várt, addig, amig
a gyomai községházán, illetve
annak udvarán felsorakozott
tuszok, szarvasi utjukra készü
lödtek, addig Nemery ígazgató,
vörös kokárdával a sapkáján
tevékenykedett a vörös uralom
mellett," erre csak azt jelent
hetjükki, hogy ez a beállifás
teljes egészében valótlan, mert
Nemerey Péter, a jelzett napon
Gyomától távol volt, apósával,
az Ivánfenéki Ármentesítő és
Belvizszabályozó Társulat ak
kori igazgató-főmémökévelDé
vaványán, belvizbejáráson vett
részt, ahová telefonon azl az
értesitést kapták, hogy marad
janak ott és ne jöjjenek haza.
Ennek oka pedig az vott, hogy
apósa is a tuszok lisláján sze
repelt és öt is tuszként el
akarták hurcolni.

Ép ésszel és tiszta lélekkel
feltehető-e tehát ily lelki eHé
velyedés, hogy amidőn meny
asszonya édesapjának és más
becsületes emberek élete for
gott veszélyben, ezen szomoru
és fájdalmas aktusnál, Nemerey
Péter, a néző, vagy tevékeny
kedő szerepét betölthelle volna?
Mint hazafiasan érző és gon
dolkozó tiszt, a beállitással el
lenkezőleg, maga is a bujdosás
izgalmas óráit éHe át, hogy a
vörösek kezére ne kerüljön;

egállapitás
Mindezekből megállapíthat

tuk, hogy Nemerey Pétér taka·
rék['énzlári igazgató, NEP el
nök, a legválságosab időkben

is a köz érdekét szolgálta és
vállalta azt a nehéz feladatot,
mely. amint látjuk, most ilyen
határtalan rosszindulatu luHi-

dosi rangja isbizonyil.

Cikkiró, az inkriminált vádak
közlésével egy kissé késelt,
mert azok 18 évvel ezelőtt il
letékes helyen bejelentettek és
NemereyPéter nem várt reá,
hogy az akkori magatartása
közel kél évtized után az ő

mentalitása szerint minősit

tessék.

nubizonyságot arról, hogy a
volt 23. vadászzászlóalj néhány
tisztje, az ő kérésükre vállaltak
szerepet és titoktartás mellett
minden mozzanatról tájékoz
tatták a járás akkori főszolga

biráját és községünk akkori h.
főjegyzőjét, akik ezen informá
ciók alapján voltak képesek a
közérdeknek megfelelő intéz
kedéseket meglenni. Ilyen in- I
formátori szerepet töltött be
Nemerey Péter is. Emlitett
közigazgatási hatósági tényezők
igazolták azl is, hogy Nemerey
Péter feltétlenül megbizható. a
kommunizmustól távol álló
egyénnek ismerik, ld a meg
szállás előLt 3 napig bujdosott,
hogya vörösök kezére ne ke
rüljön.

eszközölhető nem voH, mert
tisztviselő hiányában, könyve
lési restancia volt megállapít
ható, melynek igazolására Fá
bián Béla volt ügyvezető igaz.
gató, igazoló jelentést telt és
annak alapján, az elmaradt
könyvelés pótlására szólíttatott
fel. Az a beálHtás tehát téves,
mintha az oláh megszállás mi
alt maradt volna el a forra
dalmi törvényszék elé, való ál-

Annak tudatában, hogy a
tisztek, a forradalmak és az
azokat követő idő alatt tanu
sitott magatartásukat érintően, .
igazoló eljárásnak voltak köte
lesek magukat álávetni, Neme
rey Péter takarékpénztári igaz
gató ilynemű tevékenységére
vonatkozóan is, ez az eljárás
lefolytattatott, amít szkv. száza-

Községünk akkori vezető-té

nyezőitől tudjuk, hogy Gyoma
község akkori előljárósága és
főszolgabirája, hiteltérdemlöen
és hivatalosan bizonyították,
hogy Nemerey Péter, a kom
munizmus alatti terromak en
gedve, kényszerhelyzetében lé
pett be a vörös hadseregbe és
csak a helybeli intelligencia és
vagyonos lakosság kérelmére'
és lámogatására vállalta el a
bankok ellenőrzését,mely szol-
gálatával, - a kommunisla ér
dekekkel ellentétben, - a ban
kok egész vagyonát a köznek
megmentette. Dr. Kiss László
akkori járási főszolgabiró és
Pétermann József akkori h.
főjegyző, külön is tehetnek ta-

Érdeklödtünk a volt Gyomai
Takarékpénztár akkori, még
életben lévő egyik igazgatósági
tagjánál, hogy mit lud Fábián
Béla akkori takarekpénztári
ügyvezető-igazgató forradalmi
törvényszék elé való állilásáról
és tőle azt a választ kaptuk,
hogy erről nincs .tudomása.
csak arra emlékszik, hogy az
intézetnél a munkás és katona
tanács áHaI elrendelt ellenőrzés



Készüljünk él o fe b r II él r ála cosbáljá at
szülöttet. A terhes nők vér
vizsgálata is ilyen célt szolgál.
Vizsgálatra került a mult hó
ban 8 anya.

A gümőkór kutatás 10 évre
visszamenőlegfolyamatban van,
eredmény nem ismeretes.

Az 1937. évi közegészségügyi
állapotokról szóló összefoglaló
statisztikai kimutatást e lap
következő számaiban közöljük.

Gyoma, 1938. január 6.
Dr. Szilágyi Ferenc

lJ] kír. lisztiorvos_

Turul disztáborozás
ezőberényben

.A Turul Szövetség mezőbe

rényi Körös bajtársi törzse f.
hó 8 án este kivá!óan sikerült
diszláborozást rendezett a Me
zóberényi Magyar Király szálló
nagytermében. Mezőberényben
a Turul bajtársak disz táboro
zása már megszokott sikerek
kel dicsekedhetik, azonban az
ez évi disztáborozás minden
eddigi sikert felülmul s egyben
azt is mutatja, hogy a Turul
mezőberényi müködése társa
dalmi szempontból nem' csak
sikereket, de komoly eredmé
nyeket könyvelhet el. Ennek
az eredménynek a mibenlétét
frappánsan fejezte ki a disztá
borozás fővédnöke, vitéz Me
csér András, az országos me
zőgazdasági kamara elnöke,
aki ez alkalommal általános
lelkesedés meHeUszintén feJ
szólalt, amikor azt mondta,
hogy a keresztény magyar tár
sadalom jól érzi magát akkor,
amikor idegenek nélkül, a sa·
ját körében lehet együn.

Adisztáborozás programján
egyébként a következők sze
repeltek:

Megnyitót Biszkup Ferenc
evangelikus lelkész patrónus
mondott s üdvözölte a meg
jelent vendégeket és közönséget.
Beszédet mondott Vitéz Mecsér
Andráson kivül Dr. Szőnősy

László senator, Dr. Eszterhás
István, akik a Magyar Jövő

szövetség részéről jelentek meg,
valamint Dr. Szabó Gyula ürsz.
vezér a Turul fővezérsége kép
viseletében. Nehéz lenne kellő

képen méitatni azt a bátor s
komoly tartalmat és stiInst,
amelyet az elhangzott beszédek
reprezenláltak, de a szivből

fakadt sok tapsot és lelkesedést
is. amely a beszédek nyomán
felhangzott. A beszédek hatását
még fokozta a budapesti Szép
mives B. E. közremüködő Szabó
Lajos operaénekes ésBachmann
Tibor zongoraművész, akik az
est müvészi részét nyujtották s
a 11 órai memenlónak szintén
müvészi tarLalmat adtak.

I

Jek fogyását jele.lti. Házasságot
mindössze 8 pár kötött. Sze
gényalapra 500 esetben történt
rendelés. Egy éven alul 7 cse
csemő halt el. Halvaszületés
nem volt. Elvetélést pedig 6-ot
jelentettek. Egyik ilyen anya,
aki a gyanu szerint önmaga
végezte magán a beavatkoz:íst,
kórházban elhalt. Szomoru
példa!

Közegészségügyi vizsgálatot
tartottak a községi orvosok a2.
összes gyárakban, malmok,
ipartelepeken, szíkvízgyárak
ban, szatócs és füszerüzletek
ben, hentes és mészárosoknál,
pékmühelyekben, borbélyüzle
tekben, k'orcsmákban, óvodák
ban, iskolákban stb. Szabály
talanságot nem jelentettek.
Rendőri vizsgálat 1 megfa·

gyási halál esetben törlént.
VeszeUségre gyanus állat

marása miaU 1 személyt a
Pasteur-intézetbe kellett száUi
tani.

Egészségvédelmi munka fo
lyik az iskolásgyermekek vizs
gálata terén, és pedig Gyomán
293 gyermek került vizsgálat
alá, közülök 86 pozitiv Derma
tnbinos, Endrődön 529 gyer
mek, közöttük 139 poziti v Der
motubinos. A gümökó:rra gya
nus fertőzöttség tehát kb. 30
40 százalék között mozog.

A Stefánia védőintézetben a
csecsemők gümőkór-oltása tör
ténik, mint megelőző orvosi
tevékenység. Beoltottak 10 uj-

ha sok agilis, közért dolgozó
ember volna községünkben,
mintaközség is lehetnénk.

Dr. Vincze Endre v k. elnök
célul tüzte ki egy betegápoló
tanfolyam tartását. Ennek a
nagy jelentősége, ugy béke,
mint háboru idején elsőrangu.

Nagy hiány van ma is kép
zett ápoló nőkben, akiket béké
ben is szépen megfizetnek.
Asszonyaink, lányaink szerez
zék meg ezt a képesitést itthon,
fillérekért, és hasznosítsák tu
dásukat. Jelentkezni bármikor
lehet Vincze dr.-nál, aki min
den felvilágositást megad

Lépjünk be a Vöröskereszt
tagjai sorába, pár fillér
tagsági dijjal a nagyon is közel
fenyegető háboru rémségeit

I enyhitj ük.
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A közegészségügyi viszonyok
a mult hóban általában kielé
gitöen alakultak. Csökkent a
fertöző betegeknek száma,de
ezzel szemben a halálozások
magasra szöktek, tulIépték a
születések számát is, igy li
szaporodásra kedvezőt!enülha
tottak. Leggyakrabban mostis
az ugynevezeU "hüléses" meg
betegedések, mint légcső- és
hörgőhurut, torokfájás, nátha,
reumatizmus stb. szerepeltek
nagyobb számmal. Halálozást
szervi szívbaj, tüdőgyuladás,

tüdőgümökór, hörgő és bélhu
rut, agyvérzés, agyhártyagyula
dás, hashártyaiob, veleszületett
gyengeség, végelgyengülés, meg
fagyás, emlő- és méhrák oko
zott.
Hevenyfertőző betegségek kö

zül előfordult hastífusz: 1, dif
téria: 1, szamárhurut, bárány
himlő, gyermekágyi láz 1-1
esetben. Halálozást ezen utóbbi
okozott.

Idült fertőzőbetegségek kettő

szerepel áHandóan nálunk és
pedig a gümőkór meg . a tra
choma. Bejelentésre került a
hónap folyamán l eset, meg
balt 4. Jelenlegi létszám: 33.
A trachomások száma gyógyu
lás és elköltözés ciméncsök
kent, jelenleg 150 ilyen bete
günk van. Ebből Gyomára 11,
Endrődre 139 esik.

Népmozgalmi viszonyaink
kedvezőtlenülalaknItak, ameny
nyiben 32 élveszülelésre 37
halálozás esett, ez bizony 5 lé-

A Vöröskereszt gyomai fiók
ja e hó ll-i választmányi gyü
lésen elnöklő dr. Vincze Endre
bejelentette, hogy a községhá
zán feláIlitotta a felszerelt és
táblával láthatóan megjelölt
országuti segély helyet az egye
sület.

Amint a neve is mutatja,
kizárólag az országuton történő

balesetekhez vehető igénybe.
A mentőláda a tűzoltó őrszo

bán van és a hivatásos tűzoLó,

állandóan készenlétben vár az
esetleges segHségre. A segitsé
get mindenki igénybe veheti,
s aki teheti, az elhasznált anya
gokat potólja, hogy az ismét
rendelkezésre álljon.

Imét egy korszerű intézmény
nyel lett Gyoma gazdagabb és

A gyomai járás közegészségügyi
helyzete december hóban

idézet
Eckhardt Tibor

ujévi beszédéből
- Azt mondják, hogy a titkos

választójogot olyanná kell for
málni, amely biztosítja az in
telligencia vez.etőszerepét. Az
elmult két évtized azonban azt
mutatta, hogy az intelligencia
sohasem vezetett, mindig al
kalmazkodott. Az intelligencia
Bethlen Istvánnak·köszönhette
a legtöbbet, lemondása után
mégis nemcsak otthagyták,ha
nem hátba is támadták. Én
ennek az intelligenciának pri
vilégiumot nem adok.

- A nemzeti vagyon jöve
delemeloszlása katasztrófálisan
megromlott és a vagyon nagy
százaléka keresztény kezek
ből átcsuszott nem keresztény,
mondjuk meg nyiltan, zsidó
kezekbe. Itt keH keresnünk az
antiszemita izgató hangniatot,
amelyért a kormány felelős.

szakmák törvényes elhatárolá
sát és ezekhez szakvizsgát ki
vánnak. Ez a szakvizsga - az
iparosok mester vizsgájának
mintájára - önállósitás feltéte
le lenne.

Az ipartestületek mintájára,
kereskedői testűletek megszer
vezését látják kivánatosnak.

A képesitéshez kötöHséggel
remélik azt is elérni, hogy a
középosztá!y gyermekei - meg
értve a kor szavát - a keres
kedelmi pályán keressenek el
helyezkedést.

Csak futólag emlitettünk ne
hány érvet a képesités mellett
- de ez a pár egyöntetü abban,
hogy a kereskedelem nivóját
akarják emelni, az oda nem
valókat kiszoritani.

Persze vannak a tervezet el
len is elegen. Szerintük a ke
reskedelemhez tőke és ráter
mettség kell. A nivó emeléshez
pedig nem képesítés, hanem
önképzés kell. (De ki szorHja
erre a kereskedőt.)

Az egyes szakmák elkülöni
tését ők is szükségesnek tart
ják, különösen a füszerszakmá
ra özönlő sok nyugdijast sze
retnék visszatartani.

Szerintük nem szabad a ke
reskedőt akadályozni a szakma
cserékben. Ki mihez érez ked
vet és tehetséget - kezdje el.
Mindenki nyilatkozik, mellette
vagy ellene, csak a vevőközön

séget nem kérdezi meg senki,
aki pedig az egész kérdés su
lyát viseli, mert végül mégis
csak a vevő pénztárcája érzi
meg a kereskedelem "nivójá
nak" minden rezdülését.
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A
szövetkezeti vendéglőben

ZónapörköU 24 fillér
Ebédmenü 98 fillér
Vendégszoba 98 fillér

UJ VEZETÉS! 4-2

Minőséget? Legolcsóbban ?
Szövetkezeti boltokban!

A
szövetkezeti vendéglőben

Horthy Miklós ut 40.
és a

szövetkezeti kocsmában
Tisza István ut 97

ulcán át
1 lit asztali fehér bor 38 fill.
1" ,,(10 liter vételnél) 30 "
1 " kadarka 48 "
I " zöld pecsenye bor 58"
l " .vörös csemegebor 1.20"
l " angol keserű likör 320 co'>

I " császárkörte likőr 3 20 "
I " r u tn 2.40 "
1 " tearum 320 "
1 " barack pálinka 3.20 "
1 ,,' eper pálinka 2.80 "
1 " szilva pálinka 3.20 "
1 tiveg siódaviz 08 "
1 tiveg barna v. János sör 48 '"

Palackborok üv.-ként 1.10P-töl
Szenl .Lu.k~csfűl dő ásvány

vIzeInek föraktára.

Három külügyminiszter tár
gyalt e héten Bud 'peslen, . nagy·
fontosságu kérdéseket. Az olasz,
osztrák és magyar- külügyminisz
terek.

Leesett a szaimakazatról Tan
di István 24 éves béres, aki a
havat akarla onan leseperni. A
csabai kórházba száUjtották, ahol
kiderült, hogy gerincét törte.

Mezőturon tornacsarnok éptil
a villanytelepen megüresedett gép
házat átalakítják sportcsarnokká.

Gyulán megkezdödött a sze
gény gyermekek étkeztetési akciója.

Szegedet .hamis 50 filléresek
kel és egypengösökkel árasztotlák
el. Föleg a hetipiacon helyezik el.

Békéscsabán január lS-én lesz
a Vörös kereszt bál.

a H om o k I fé I e emeletes házban.
:I Kérje dijtalan belDuía.tását% I
lA~ftftARAftft~RRRRftRRRRR~R~ft~~RRft~ftRRRftftRRRRftRftRR~
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·A vilag legnagyobb rádió gyára ap H I L I P sil
5 világrészben 78 államban a.

!vezetö világ m árka
i E g 'J e d á r u s i t ó: B e n j á m i!'l I s t 11 á n.

MEGHIVÓ

A Gyomai Iparos- és Kereske
döifJak Önképzököre 1938 január
23-án délután 2 Órai kezdettel
tartja

é v i k ö z g V ü lé s é -t,

amelyre a tagok ewton meghivat
nak.

A Gyomai Nyugdijasok Egye
sülete folyó hó 23-án délután
1/2 2 órakor tartja a VI"-ik évi
tisztujitó közgyülését a Polgá
ri Olvasókörtöl bérelt helyiségében.

2-1

A gyomai kir. jábir6ság mint
telekkönyvi hatóság.
3573/1937. sz.

Arverési
hirdetmény kivonat

Magyar Általános Hitelbank végre
hajtatónak janurik György (nős Galáth
judittal) végrehajtást szenvedő ellen
inditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
II Vht. 144 §. ulolsó bekezdése érteI
ben Janurik György végrehajtást szen
vedő kéreIme következtében 192.79 doll.
lejárt annuitások és jár. behajlása vé
gett az Endrőd községben fekvő s az
endrődi 2252. sz. betétben A t l sorsz
5871 hrsz.2hold 7531öl teriiletű décsipás
kum dülőben fekvő janurik György(nős

Galáth judittal) nevén álló ingatlanra
3212 p kikiállási árban elrendelte.

Az árverést 1938. évi február h6 3
napján d. e. 9 órakor Endrőd község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a
kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhat6 el.

Bánatpénz a kikiáItási . ár 100/0.a,
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi
százalékáig kell kiegésziteni.

Gyoma, 1937. szeptember 30 napján.

Dr. Molnár s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Szilágyi dijnok.

TÁRGYSOROZAT:

1 Évi jelentések.
2 Folyóügyek, inditványok le

tárgyalása.
3 Tísztujilás.

Határozatképtelenség eselén a
közgyűlés február 6-án· d. u. 2
órakor tartatik. Inditványok leg
késöbb január 21-ig nyujthatók
be, irásban, az elnökséghez.

Gyoma, I 938. január hó.

Karsai lajos Haibach Árpád
elnök jegyző

I
G Y O M Á 1\1: I

Fekete Lajos mUszerész UZletében'
E N D R Ö D Ö 1\1:

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

~UWQIg••uu
~Z "Uj Magyarság"

Kidóhiva., Bp. Rákóczi-ut 30.
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"Zöldmező Naptár!l
nA mai nehéz anyagi viszo

nyok arra késztetik a magyar
gazdatáradalmat, hogy uj cso
portositásban, uj szempontok
figyelembevételével kutassa a
mezőgazdasági válságból való
kibontakozás utjait. Az Orszá·
gos Zöldmezö Szövetség kiadá
sában és dr. Piukovich József
ügyvezető alelnök, a Zöldmezö

Mezőgazdasági Iap főszerkesztőjének szerkesz-

K
tésében megjelent Zöldmező

amarai napok Naptár ezt II célt szolgálja, s-

A Tiszántuli Mezőgazdasági mikor mezögazdaságuukat 3
Kamara Békésvármegyei Kí- főcsoportba Qsztja: Az alap a
rendeltsége az uj esztendőben takarmánylermesztést szolgáló
Békésvármegye 16 községében zölmezőgazdálkodás. Erre épül
ugynevezeU Kamarai Napokat tel az állatenyésztés, hogy igy
vezetett be. Ezen Kamarai Na- a magasabb agrérkulturát je
pok első előadásai már meg ís lentö földmívelés, kertgazdál
voltak. Gyomán Krafcsik Ödön kodás, gyümölcstermelés, sző

kamarai előadó csütörtökön lőmüvelés.megfelelő talaj- és
tartott előadást "Takarmányo- igaerővel rendelkezzék. A
zási alapismeretek" eimmel, "Zöldmezö Naptár"-ban orszá
ugyancsak Krafcsik Ödön ka. gos szaktekintélyek cikkei ad
marai előadó szerdán Endrő- I ják meg elsősorban a kisgaz
dön tartott a Kamarai Nap al- datársadalomnak szóló aktuális
kalmával előadást. tanácsokaLA Zöldmező Naptár

Mindkét előadást a község korlátolt mennyiségben áU csak
gazdaközönsége érdeklődéssel rendelkezésre s igy annak a
h,~ngatta végig és nagy érdek- nZöldmező" ujság kiadóhivata
lodés nyjJvánul meg a további lánál (Budapest IX., ÜUői ut
Kamarai Napok iránt is, ame- 31.) való minél előbbi megren
lyek Gyomán minden csütör- delése kivánatos. Nevezett ki
tökön és Endrődön minden adóhivatal a 320 oldal terje
szerdán lesznek megtartva. delmü "Zöldmező Naptár"-t 1-

pengő beküldése ellenében bo
csátja a megrendelők részére.

A statisztika a tudományok leg - Árverés alapján: 1936-ban
bölcsebbje. Minden befolyás nél- 17 esetben 23240 P értékben,
kül a számok határozott erejével 1937-ben 79,600 P értékben.
állit tényeket, amit tökéletesen Egyéb alapon: 1936-ban 40
be is bizonyit. és 1937-ben 14 esetben történt

Nem lehet tehát kétséges, hogy bekebelezés.
(a jó termés miatt) községtink- A teljesség kedvéért közölj tik a
ben gazdasági élénkülés volt az b e k e b e I e z e t t z á log j 0

elmult 1937. évben, az elözö év-' g o k r ó I való kimutatást is. És
hez viszonyítva. Kétségtelen, meri pedig: 1 936. - b a n 386 eset,
a telekkönyv számai ezt mondják. 305.100 P, 1937 ben 305 eset

A gyomai jál'ásbiróság által 339.400 P.
vezetett telekkönyvben történt tu- A végrehajtási jelzálog be
lajdonjogi bekebelezésekr51 ez áll: kebelezése: 1936-ban 94 eset,

Adásvétel alapján: az 58400 P, 1937-ben 75 eset
1936. évben 535 esetben, 142360 P.
529.425 P értékben. 1937. Zálogjog törlése: 1936-ban
évben 743 esetben, 163 eset, 148.800 P, 1937-ben
1.117.867 P értékben. 231 eset, 263.390 P.

Maga ez a?: egyellen, adat világo- Végrehajtási jelzálogjog tör-
san mutatja a vásárlókedv majd- tése: 1936 ban 54 eset, 59.100
nem 1000/0 os emelkedését, ami . P, 1937-ben 84 eset, 220.410 P.
csakis az anyagi megerösödés kö- Polgári per volt l 936-ban
vetkezménye. 225, 1937-ben 163.

Ajándékozás alapján: az 1936. Büntető per: 1936-ban 457,'
évben 104 esetben, 1937. évben 1937-ben 416
ll!? esetben volt birtok vállozás. A gazdasági viszonyok javulá-

Oröklés alapján: 1936 ban ,sával, amint látjuk a pereskedési
179 esetben, 1937-ben 165 eset- \ alkalom is csökken, sőt még a
ben. bünesetek ~záma is kevesebb lesz.



1938. január 15. 6 GYOMAI UJsÁa
~~~~ftA~~t: ~~"J~~4iJ""""~e~...~~

jli'j"IXill'*lllj'jllll

ilii IT

10

ÉR

lik

t8 FI

IOLCSÓBB A BOR I
II mint a szódaviz lill

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly .borkereskedőnél.

Egy erős, kerek öntöttvas
kályha olcsón eladó. Megte
kintheíö - vasárnap kivételé
vel - Gróf Tisza u. 48. sz. a.

Első Magyar gazdasági magá
nyos cséplő eladó, Cim a ki
adóhivatalban megtudható.

VAMCSERENAPLÓT
MALMOK RÉSZE.RE

szállit :

HUNGÁRIA-NYQMDA
Gyoma, (Wagner-fatelep).

Egy kiszolgáló leányt azonnali
belépésre üzletében felvesz Domokos
Albert. x-l

Béres Dánielné örökösei hasitás
melletti 17 kat. hold földje eladó. Ér
tekezni Rácz Imre Körösladány, Ferenc
József-ut 10 szám alatt lehet. x-2

Spitzer Dezső toll- és börkereske
dő tudatja a lalwssággal, hogy a vad
nyulböröket osztályozás szerint a követ
kező árakon vásárolja Kossuth Lajos u.
3. S7. alatti üzletében: Hibamentes téli
bőr 50 fillér, őszibőr 20 fillér, nyár/bör
darabonként 10 fillér. x-3

A Debreczeni iván-féle ház S7a
baákézből eladó. Értekezni lehet vitéz
Czapáry Jenőné Budapest, VIII, Mária
utca 8. szám. 3--3

Baromfi keltetőgép, kilünő

gyártmány, igen jó állapotban
eladó. Szerető-féle ház. x-7

Báró Huszár Lászlóné póhalmi ura
dalmának parcelJázása megkezdődölt,

el5jegyzéseket az Endrőd-Gyomai Ta
karékpénztár rt. megbizásábóllzsó Ba
lázs ingatlan forgalmi irodája elfogad
180 P-től 520 P-ig magyar holdanként.

január· 12.
Imre lajos
s. k. főtilkár

V. Balogh Lajos és neje Sallai Esz-l
ter gyomai lakosok vettek I hold 835
négyzetöl 390 négvzetöí kö'esfenéki
szántókat Pápai Sándor (nős Vizsnyai
Rózával) budapest lakostól 750 P-ért

We:gert György és neje Kiss Margit
gyomai lakosok vettek 1049 négyszögöl
kölesfenéki szántót Barto]f Mihály gyo
mai lakosló[ 290 pengőért.

Valai Albert és neje Izsó Róza gyo
mai lakosok vettek egy beltelkes lakó
házat Csillag Jánosné Kruchió Eszter
és társaitól 1650 pengőért,

Benedek Mártonné Muth Zsuzsánna
gyomai lakos vett 1135, 1030 és 379
négyszögöl, 537 négyszögöl pusári
szántókat, ezeken kivül I hold 45 négy
szögöl pusári szántó felerészét Árvai
Istvánné Imre Eszter mező!uri lakostól
1900 pengőért.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó.
2 Évi jelentések, (Fölilkár, Inté

zö) föpénzláros, főellenőr.

3. Számadások felülvizsgálása
és jóváhagyás8, fe! mentvények
megadása.

4. Számvizsgáló bizottság jelen
tése.

5 Tagsági dij megállapilása,
költségvetés be'erjesztése.

6 Főtitkár, intéző, választmány,
gazdasági bizottság, ~portintélő

bi' oltság, számviz-:gáló bizottság
és póttagjaik választása.

7 Tennisz szakosztály megaja
kitása és vezetőjének megválasz
tása,

8. Alapszabály módosjfá~.

9. Indítványok, melyek a főlit

kámál 3 nappal előbb irásban
beadandók.

10 Zárszó.

Gyoma, 1938
Dr. Sallai LászlÓ
s. k. ügyv. elnök

MEGlfIVÓ
A Gyomai Sport Ciub f. hó

23-án d. e. fél 1l órakor, hatá
rozatképtelenség esetén 30 án d_e.
fél 11 órakor tartja

évirendesköz9-yülését
a Haller szálló kistermében, melyre
a mélyen tisztel! tagjait ez uton
hivja meg és elvárja az Elnökség.

MEGHIVÓ
A Vörös-Kereszt Gyomai Fiók·

egylele 1938. évi január hó 27-én
délután 4 órakor, határozatképte
lenség- esetén ugyanazon na p dé
1után 5 órai kezdetlel a község
háza kis tanácstermében az alanti
lárgysorozattal

rendes évi közgyülést
tarI, amelyre a Fiókegylet tagjait
hazafias tisztelettel meghivjuk.

TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó és jegyzö
könyv hitelesitök kijelölés.

2. Titkár évi jelentése.
3. Számvizsgálóbizottság jelen

tése, felmentvény megadása.
4. Pénztáros jelentése, felment

vény megadása.
5. Titkár választá~ a
6. Számvizsgálóbizottság kijelö

lése.
7. 3 választmányi tag válasz-·

tása.
8 Megyei választmányba kikül

dendő fiókegyleli képviserők vá
lasztása.

9. Jövő évi költség előirányzat

és munkaterv megállapítása.
10. Esetleges indilványok tárgya

lása, melyek 10 nappal a köz~yti

lés előtt beadaitak. .

Dr. Vincze Endre LukácsAladárné
sk. elnök s.k. jegYLö

Gyoma község
ingatlanforgallna

Deák Sándorné Papp Margit szen;.
tesi lakos vett 3 hold zöllllaposi szán
tót Ereös Gábor gyomai lakostól 3
ezer pengőért.

Csapó Gábor gyom"ai lakos vett 2
hold 1074 négyzetöl félhalmi szán'ót
Oláh László gyomai lakos·ól 2600 P-ért.

Csáki Lajos és neje Cikkely Anna
gyomai lakosok vettek egy németzugi
lakóházat k szabó Lajos és neje Ko
vács Lidia -gyomai lakosoklól 750 P-ért.

V. Kovács Zsigmond és neje Braun
Zsuzsánna gyomai lakosok vettek egy
beltelkes lakóházat H. Kovács Gáborné
Balogh Mária és társaitól 1000 P-ért.

I

J .. ,on.
URU

Jön!
ZORO és

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. január 16-án,
vasárnap 6 és fél 9 órakor.

Január 16-11
vasárnap, hétfő.

A magydr vigjátékok gyöngye I
VILÁGSIKERŰ MA~YAR FILM!·

Jávor Pál, Lázár Mária, Páger
Antal, Vaszary Piri, Dénes György,
Pethes Sándor föszereplésével:

APOllO MOZGO GYOMA

Január 19-20
szerda, csütörtök.

Kacagó esték! A humor két koro
názatlan királya. Kacagó boMzata
ZORO és HURU főszereplésével

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fé! 9-kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
~;e. féllO-től félI-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.

11"1,"'11111"1'11111%

FÉRFI MIND ÖROLTI
Cselekménydus, ötletekben gaz
da~, frappáns, meglepö, fordula
tos vigjáték a magyar filmgyártás

kimagasló produktuma.

2. Pompás kisérő műsorban

Trtikkfilm, Hiradó

KÉT TROMBITAs
(ZORO és a h'lmis HURU)

Burleszöt!etek, helyzetkómíkum és
falrengelö kacagás. Kétbalkezes
barátaink ezer bonyodalmas ka-

landja.

2. Szerelmes város
Burleszvigjálék, 30 perces kacagás

3. Fox varázsszőnyeg

..
I USZ

Pazar látványosság

FOSZEREPLOK:

ZORO és HURU, Hans Moser,
Leo Slezák, Hajmássy Ilona,
Adele Sandrock, Rolf Vanka.
Rendkivül rnulatságos de e mellett tar
talmas bohózat. Ennél pazarabb filmet
még a két jó barát sem produkált.

EMLÉKÜL
KATICIÁNAK
Magyar vigjáték és

MAGYAR VILAGHIRADÚ
1 :

"MAvAUT" T É L l AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind Gyoma p. u. . érk. 622
17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
610 ind. Endrőd templom-Iér érk. 17 GO

6.
36 J- Gyoma " . t 17.3

2
7.28 Szegh;lom p. u. . 16.38
8.42 Püspökladány... 15 23
919 HajduszoboszIó . " 14 43
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet-jegy: Endrödre -.50 MenettértHegy: 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.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.36 ! Gyoma" t 17.3'1
7.27 Szeghalom p. u. 16.38
857 Beretlyóujfalu p. u. . .14.00

9.°3. érk. községháza ind. 13 5o

Menet-jegy: Szeghll.lomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9 50.

Feltételes msgéllóhely: Gyoma- halmagyi Olvasókör és Perjés.

egy liter Il%·os kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Bordól dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napoll belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-.
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Boraim kellemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatuak

és i1I e m siSlvanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.

,.
Szerkesztésért és kiadiisért felelö, ;

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Wallacm Mihály.
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POLI TI A l, T A R S DAL ÉS KÖZGAZDAS G HETILAP

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
J\Tegyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6 24 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.

I
I ::leI65 uerkesztö: WAGNER MÁRTON Hirdetések· dijsza:básai:

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
" "HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA 20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél

G 'ff ~ m a, Kossuth lalo111 utca 64. 15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
Telefon: 22. ~_ félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

if
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Kozma Miklós beszédéből

Marschall államtitkár gyulai beszédéből

iel
lás

á
e n
lIT

ara

nek számos példáját említette
meg.

Marschall Ferenc államtitkár
a kormány nemzeti politikájá
ról szóloit. "A magyar buza
értékét ne a tözsdék speku
lációja szabja meg, hanem akik
azt verejtékes munkával kiter
melték". Az Alföld öntözéséről

beszélt, ami lassan jólétet te·'
remt az utánunk jövő nemze
dékeknek.

Még több felszólalás hangzott
el, s megáUapitható, hogy a
vármegye népe a kormány te
vékenységét megértéssel kiséri
bizik benne, amiben nem ki~
része van vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla főispán mintaszerü ctevé
kenységének.

Az értekezleten a gyomai já
rás is szépen voU képviselve.

ez az esztendő a templom ja
vitás esztendeje, egyben kérle
Gyökössy lelkészt, hogy támo
gassa az egyházat e téren is.

Hajdu Béla igazgató a tani
tóság részéről üdvözölte Gyö.
kössy lelkészt és a legjobb ki
vimságait tolmálcsolta a tan
testületnek.

Gyökössy Dániel lelkész vá
laszában kijelentette, hogy tel
jes munkakészségét felajánlja
a templom külső javítására,
egyszersmind arra fog töre
kedni, hogya belső templomot
is építse, a sziv templomát és
hivatkozott arra a bibliai hely
re: "Ti Istennek élő templo
mai vagytok la Megköszönte a
tantestület üdvözlését is és a
Himnusz eléneklése után emel·
kedett hangulatban oszlott szét
a szépszámu hallgatóság.

Nagy reménységgel nézünk a
vasárnapi beiktatás elé. Eddig
már több mint 120·an jelent
keztek a bankettre.

A Nemzeti Egység pártja bé
késmegyei szervezete e hó 16-án
egésznapos demonstrativ gyü·
lést tartott Gyulán.

A gyülésen az összes békés
megyei szervezetek vezetői részt
vettek, de kisérők is bőven vol
tak ugy, hogya Göndöcs-kerti
pavHlon nagyterme zsufolásig
megtelt.

Agyülés d. e. 11 órakor kez
dődött a Hiszekegy elmondá
sával, majd a megnyitó bészéd
után POTlgráczJeTIŐ gróf foglalko
zott a választójog kérdésével.
Bejelentette, hogy a javaslat még
sok változáson fog átmenni. Bud
János dr. szerint olyan választó
jogot akarunk, mely biztosítja a'
nemzet kitüzött céljainak elérését.

Beszélt a Darányi kormány
szociális gondolkodásáról, ami-

köss
ref II lel ész

o
Január 20-án délben a re-j

formátus presbíteFium és mint
egy 200 főnyi közönség vár.ta
apályaudvaron Gyökössy Dá-

.nieH és feleségét. Elsőnek Bay
József ref.. elnök-lelkész üdvö
zölte az uj lelkipásztort és kér
te, hogy ugy az igehirdetésé
vel, mint az egyéni életével
valósitsa meg közöttünk a sze
retetet és békességet.

Gyökössy Dániel lelkész vá
laszában hivatkozott a körös
ladányi egyház életében eltöl
tölt idejére, amely éppen a.
szeretet és békesség jegyében
telt el. Ide is ezeket hozta el
magával és e szerint akar mun
kálkodni.

Lelkes éljenzéssel fogadták
az uj lelkész válaszát, azután
felfejlödöU a menet és gy~log

végig vonultak a főutcán, be a
presbiteriumi tanácsterembe,
ahol Kruchió Lajos egyházi
gondnok üdvözölte az uj lel
készt és hivatkozott arra, hogy

kereslet és kinálat kialakulásá
ra, mert ennek az az ered
ménye, hogy hét pengő a buza
és két pengő ötven fillér a ku
korica s ebben az esetben
tönkre megy a gazda. A kor
mány. tehát nem engedheti
meg, hogy szervezett kereslet
álljon szemben szervezetlen
kinálattal. A kormányzat egyik
legfőbb célja a minőségi ter
melés fokozása. Éppen ebben
a megyében indult meg a kor
mányzó Őfőméltásága szolnoki
beszéde után az a nagy mun
ka, amely lehetővé t~szi az Al
föld öntözését és át fogja ala
kítani az Alföld egész gazdasági
életét Természetesen ezeket az
óriási feladatokat nem lehet
máról-holnapra végrehajtani.
Nagy esemény a belpolitikai
életben a mezőgazdasági mun
kások biztositása. Nem juthat
koldusbotra az a munkás, aki
30-40 éven keresztül becsü
letesen dolgozott. Az a célunk,
hogy minden szegény ember
nek legalább egy darab kenye-

,ret juttassunk. Azt akarjuk,
hogy a kilencmilliónyi trianoni
szegény-magyar helyébe husz
millió boldog magyar kerül
jön.

Magyar betegség, hogy a - A világnézeti harc Ma-
tehetséget sokszor későn, nem gyarországon eldőlt a keresz
egyszer halála ulán ismerjük el. tény és- nemzeti e~zme javára,

Hatásában, befolyásábán egy Ide éppen a keresztény és

tehetséa maaában is sokkal na- nemzeti eszme érdekében kellb b

gyobb és jelentékenyebb, mint arról beszélni, mi a megjavi-
ezer átlag-szenem együtt, de tani való, hogy még erősebbek

azt, hogy melyik az igazán legyünk. A keresztény és nem
magyar szellemi tehetség, sokat zeli eszme táborán belül ki
és sokszor helytelenül birálják kell küszöbölni mindent ami

, ,
el, pedig a jelen még oly éles az eszmét kompromittálja,
harcai között sem lenne szabad mégpedig elsősorban azt, hogy
elfeledni: szellemiekben a te- az eszme puszta hangoztatása

hetség mellett a magyarság a harci fegyvere lehessen az ér-
lényeg. vényesülésnek.

- A titkos választójognál
gondolni keH arra, hogy bizto
sHsuk a nemzet jövőjét. Az

. embereknek külünböző cso
portjai vannak. Az első cso
portba tartoznak a közönyösök,
akik valÓszinüleg nem tudják,
hogya közöny li legnagyobb
bűn. A második csoportba a
szinteI enek, akiknek csak az a
céljuk, hogy az ujságokban
szerepeljenek. A harmadik cso
port tagjai a szinesek, a piros,
vagy zöld szinü szélsőségek.

Nekünk azonban sem a vörös,
sem a zöld dildaturára nincs
szükségünk, hanem szükségünk
van a magyar nemzeti életre,
a magyar nacionalizmusra. Egy
további csoport a konjukturát
várók csoportja, akik sajá~ ér
dekeiket akarják megvalósitani
a mindenkori kormányba ka
paszkodva, de nálunk nem a
profit, hanem a nemzet érde
ke a fontos. Magyarnak lenni
annyit jelent, mint sorsközös·
séget vállalni a nemzettel.
Kereszténynek lenni annyit je
lent,mint a gazdasági és politi
kai élelben gyakorlatilag alkal
mazni az evangelium tanítását.

- A gazdasági viszonyok
fejlődését nem lehet rábizni a
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ELADÁSRA KERÜLNEK:
Női ruhakelmék különböző minőségben

Női fehérnemüanyagok
-Női télikabátok

Férfiöltönyök, télikabálok, bundák
Férfiingek
Férfi- és női kötöttáruk .
Férfiinganyagok

Paplanok

I•
,.

KERES EGY
Ol Y a n o k a t, a k i k
olcsón - jól vásárolni!

két hét alatt
kiárusitjuk

,

IT,

VEVOT

rdktárunkon maradt,ami

TIZEZER

Mindazt,

"'

Tamás vagyok, ismételem, - Ti se higyjéfek el, 
Hogy Dániel a mérlegen - lenne: "Mene, Tekel" .•.

[Dán, pf. V. 23-27.]
M.indezekben gcndolatim mikor igy kiöntöm:
Az uj Pásztort, Pásztortársá
S az ünneplő Ekklézsiál - sziverrböl köszöntöm!

SZILÁGYI LAJOS
Negyvenegy évi szolgálat után

nyugalomba ~onult Szilagyi La
jos községi rendőr.

. Hívatali előljáróinem búcsúz
tatták őt baráti vacsora kere
tében, fehér asztalnál cigány
zene mellett. Távozása is csend
ben történt, mint amilyen sze
rény volt az élete, szolgálati
ideje 41 éve alatt. Cimet, ran
rangot, kitüntetést nem kapott,
vagyont nem szerzett, de nem
is vágyott rá soha. Talán ő rá
is illik egy fennkölt lelkű nagy
férfiú ama kijelentése: hogy
"Nem a foglalkozás miszerüsé-

.ge adja meg az emhernek az
igazi értékét, hanem, hogy mi
képpen teljesiti valaki a köte
lességét oU, ahová őt a sors
állitotta. " Ő teljesítette köteles-

I ségét hüségesen, végezte nehéz
szolgálatát becsületesen, min
dig jó kedvvel, megelégedéssel,
szinte simogató szeretettel, fá
radhatatlanul. Nem [törődött

vele, hogy ismerősei, barátai,
más emberek tyukszemein ta
posva, maguknak szinte kö-

. :6.yökkel ulat tőrve rohannak az
élet harcában mindig maga
sabb rang, cím, kitüntetés el
nyerése, vagyonosodás felé. A
legtöbb ember mindig a másik
ember pályályát látja szebbnek, ..
irigyli előhaladását és vagyo
nosodását. Ő mindezen hibák
tól mentes volt. Megelégedett
egy kicsiny darab kenyérrel.
Ime igy is meg lehet élni.

Kedves jó öreg Barátom!
A becsületesen elvégzett mun
ka, jóleső érzésének tudatába~

éltessen a jó Isten még nagyon
sokáig, kedves családod örö
mére. - Aranyozza be a jó
lsten a Te hátralevő életednek

minden egyes napját.

Batári Mihály

16.)

Kóródy Ferencz

ve, készül a hónap végén tar
tandó kiáHitásra, amely a tan
folyam helyiségeiben (Harten
stein ház) jan. 30-án d.u. 5 óráig
lesz nyitva. Ezt megelőzőend. e.
11 órakor nyilvános vizsgát

tartanak a községháza nagy

termében. Mindezekre szeretet
tel hivják meg az érdeklődő

közönséget a tanfolyam vezetői.

B E I K T A T A S R A.

Gyula, 1938. jan. 23

Aki voll, ment; uj Pásztor jött, az Pál, ez Dániel;
Ez próféta, az apostol- szentelt nevet visel.
Dánieltő! próféciát király kéri: Baltazár (Dán, pf. V.
Ám a mi Dánielünkre másfajta munka vár!

Hogy mi az a nagy feladat, mi Oyomán Rá hárul?
Bölcsen tudja; bizunk Benne, hogy sose jár hálul,
Mindig elől - és ami fő - lelke lészen papi!
Se a püspök, se esperes nem vár mást, se Bay.

Személyesen nem ismerem egyik Dániel! sem;
- De hiszem, hogy lesz mód rá - a Pásztort megismernem ;
Azt is hiszem: a két Pásztor arra mindent meglesz,
Egy Nyájnak a két Pásztora lé'ekben csak egy lesz!

De abban már Tamás vagyok - mi Dánielünkön
Dánieli prófétálás - hogy beteljesüljön ...
Node hiszen majd meglátjuk - holnapra várni kell, 
Új gúnyárol hogyis mondják? - "Viselve válik el".

Gyomai, ős Gyülekezet, magyar kálvinistákl
Igénytelen személyem is mára - hogy meghivták :
Más határból - látatlan bár - hát én is itt vagyok,
Rég elszakadt. de el nem vált, ismerős fiatok.

Voltaképpen nem is tudom (a sulyom már kevés)
Honnan ért a nem érdemelt, szép megtisztelletés?
De azt tudom, hogy ma, Gyomán ékes dolog járja:
Pászlorcsere-ünnepet ül az Úr nemes Nyája.

napban tart. Vizsgával és kiál
litással ér véget. A húsz növen

dék, minden tudását összeszed·

'"""""~n zár
ötanfolyam

Készülnek a kiállitásra
Községünkben, a NEP ren

dezésében, már negyedik hete
tartó főző tanfolyam vége felé
közeledik.

Sokan nézünk vágyakozva a
nagy, világos ablakokon belül
dolgozó fehér kötényes fiatal
lányokra, mert haladni, fej
lődni, tanulni, mindég irigy
lésre méltó foglalkozás. Külö
nösen olyan kitünő vezetés
mellett, mint a tanfolyam lelke,
Szilárd Mária és társa Pignicky
Irén tanárnők.

Igaz öröm az iskolába belép
ni, munkájukba betekinteni. A
tanítás egyik legnehezebb terű

letén dolgoznak ők, a lányok
továbbképzésén. Mert a négy
polgári:elvégzése csak alapot ad
arra, hogy magukat valamilyen
területen tovább fejlesszék.

Lehet az háziasszonyi, anyai
hivatás, ipari, kereskedelmi vagy
éppen ~valamelyik értelmiségi
pálya.

Tudják-e a szülők, milyen
hivatott kezekben vannak ezek
a fiatal lányok a tanfolyam
tartama alatt? Alig hiszem,
mert ehez többet kellene látni,
hallani őket. Itt minden lépés
előre és felfelé történik, hatá
rozott, biztos kezek irányítják
az ő tapasztalatlan leányaikat,
szülői elfogultság nélkül. Nem
csak főzni és varrni tanulnak,
háztartási ismereteket kapnak,
külön elméleti órákon egész
ségi, gyermekápolási kérdések
ről hallanak - hanem a rend,
a fegyelem és a jólneveltség le
vegőjét szívják magukba. Vajjon
elég hálásak-e ezért?

A tanfolyam még csak e hó-
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A tIoU1lbár Szövetke"",
zetben bUZdkorpa

I{apható

SZERDAI ESTÉK
A gJ'0mai Közművelődési Egyr

sület 1938 évi sorOJatos szerdai
estéit Bay jó:sef rpf. lelkész nyi
ilJfia ml'g, zsufult hdz előtt a
Kisréfi Oll'asókörben. ahol az égi
testekről tartott lélekemelően szép
ismeretterjesztő előadást (;gyan
ccak naRY érdeklődés mellett b.e
szélt dr. Legeza Tibur ügyvéd a
telekkönyről a Felsőrészi Olvasó
ban és Hajdú Béla ref ig fanitó
a modern gyermeknevelésről az
Ipartesfülefben Molrufr Gyufa reJl
delő a mükedvelő szereplők köz I

remű !<ödésével kellemes szórak(l#
ztÍst n) ujfott a kisüőműsorokban.

*
Soronkövetkező előadások helyei

és azoknak előadói: Eg}'efértési
Olvasókör jan. 26. Cs. Szabó Al
bert állatorvos: Allategészségiigy.
KisréIi Olvasókör ft'ór. 2. Dr.
Horváth I állatOTvos: Allategész
ségügy 48 as Olvasókö" febr. 9,
Dr. Legeza Tibor ügyvéd: (Csak
16 éven fe/ülieknek) Húzastársak
joga és kötelessége. Felsőrészi Ol
vasókör febr. 16, vitéz Pajos G j u
la: BorjuneveMs. Az előadúsok

pontosan este 7 órakor kezdődnek.

gyermek

rtz trafi

Iyesen vezeti a kiosztást, most
nagy problémák merülhetnek
fel, hátha kicsi a cipő - ami
háI' mértékre készült.

Függöny felgördül, beszólit
nak egy csapat gyereket. Fiúk,
lányok, kicsinyek.nagyocskák
növésre gyermekek, de az ar
cuk felnőttesen szorongó, tel
hős. És a ruházatuk - azt
leirni nem lehet. Csak álmél
kodni, hogy még ez is ruházat,
ami a téli hideg ellen védene.
Ilyen lábbeliket még nem is
láttál lábakon. Talpa alig 
orra tátong, a hideg sárlé kivül
és belül. Éppen idejében ké
'szültek el azok a jó cipők.

társaság közgyülése
ekét akasztanak abba és szántó
müvelés alá veszik.

Hosszas beszélés után szava
zásra került a sor és a jelenlévő

96 részvényből 62 részvénnyel
az 1000 pengös ár mellett sza
vaztak.

Máds vannak, akik irásban
jelentették be, hogy az ö részü
ket nem adják oda 1000 pen
gőért, hanem kérik azt a fel
számoláskor nekik természetben
kiadni.

A feltornyosuló ellenlélekés
nehézségek nagyon kétségessé
teszik, hogy t-ovábhra is legelő

maradjon a közös-Balla.

gtá
- betöröj

ballaiA

Száz boldog gyomai

EI

Papp Zsigmond elnök-igaz- tett ki magának és nemcsak a
gató, Kovács G Lajos igazgató gabona értékesítéssel, hanem
és Wagner Márton ügyvezető a különböző akciói val is helyes
igazgató fogadták a vendégeket irányban fogta fel szövetkezeti
és részle!cs felvilágosítást ad- feladatát. Ezen az alapon pró
tak a feltett kérdésekre; azután bálkoznak meg ők is· most
megmutatták a magtárL A Szentesen egy gazdaszövetkezet
szentesi urak nagyon figyelme- megalakításával. Kilátásba he
sen hallgatták meg a kérdése- lyezték, hogy később is eljön
ikre adott válaszokat és nagy nek majd, egyben meghívták
örömüknek adtak kifejezést, a szövetkezet vezetőit, hogy
hogya HOMBÁR szövetkezet látogassanak .el Szentesre és
rövid müködése alatt nagyon legyenek segitségükre a szövet
figyelemre méltó poziciót épi- kezeti alapitásban.
~-~~""""'~~...~

Egy kis késedelemmel,· de
elkészültek végre a kis patkós
cipőcskék, amelyeket a Jézuska
hozott a cipőtlen gyomai gye
rekeknek.

Ou ánnak glédában a köz
ségháza nagytermében, szégyen
lősen lapulnak meg- a padlón
és várnak a kis gazdájukra.

Hát még a kis gazdák őrá

j uk! Kint topog még a kis tár
saság, némi szülői kisérettel,
de még nem is hangoskodnak,
ugy elveszi szavukat a nagy
öröm; cipőt, jó cipőt, talpa is
van - elképzelhetni milyen
várakozó izgalom él bennük.

Pánczél Emil főjegyző szemé-

Lekerülnek ezek a remségek
alábakról - próbálják az uj
cipőt. Most derül ki, hogy ha
risnya is elkelne. mindenütt.

Végre a cipő boldog tulaj
donosa magához szoríthatja a
drága kincset - mert felven
ni egy sem meri - illedelme
sen megköszöni azt.

Nem tudom levenni a sze
mem az egyik fiú átszellemült
arcáról. Simogatja a cipőt és
magának mondja:

.»Milyen szép cipőt kaptam."

- Nagy kár, hogy IJlindezeket
csak az a nehány ember láLla,
aki oU a föjegyzőnek segéd
kezett.

Nagy-nagy nyilvánosság előtt

szerettem volna bemutatni ezt
a kis rongyos csapatot. Azok

Az elmult héten hirt adtunk szorgalmasan· dolgozott, egyik nak, akik adományaikkal lehe-
.:uTól, hogya Merz trafikot fel· betörést a másik után követte tővé tették száz gyermek bol
törték és onnan dohánynemüt el. Szarvason szintén egy tra- I dogságát, egészségét _ hogy
és pénzt vittek el. fil b l k- T- "k t

. wt ra o t l, ora szen - melegedJ' ék aszivük és ujbólMost értesülünk, hogy a be- d H
miklóson pe ig a angya szö- adJ·anak. Azoknak, akik elzár-törőt máris elfogták a esendő- t l
vetkezet pénztárát törte e 'kóznak sajat önző érdekeikrök, Mezőturon, Takács János

többszörösen rovottJJ,lUllú nap- ahonnan 400 pengőt sikerült mögé - hogyelszoruljon a
számos személyében. Takács elemelníe. A csendőrség még szivük a szemük elé lépő

nemrég szabadulL ki és azóta nyomozza egyéb kisebb dolgait. nyomoruság láttára.
.......,..--.,.--~-------._... Ismételten megköszönjük a

gyomai társadalomnak, hogy
a gyüjtés eredményeképen
92 pár cipőt is kaphaitak a
szegény iskolás gyermekek.Január 16 án közgyölést tar

tott a ballai legeltető társaság,
amelyen a földesgazdaságnak
adandó ajánlat felett határoztak.

A részvényesek egy része se
hogysem nyugszik bele, hogya
részüket részvényenként .1000
pengőért adják oda a földes
gazdaságnak, hanem ragaszkod
nak az először elhatározoU 1200
pengőhöz részvényenként.Hiába
voltak a többség részéről olyan
érvelések, hogyha a földesgaz~

I 'daság ves~i meg a földet, akkor
az továbra is azáUattenyésztést
szolgálja, mig ha felparcellázzák~

Látogatás a Hombár
szövetkezetn é I

MA Sz kultur-
és táncestély

A farsang legszebb esemé
nyenek igérkezik a MANSz
gyomai csoportjának február
19·i estélye.

Az est müsora a legnagyobb
valószinüség szerint a követ
kező számokból fog állni:

1. Prológ.
2. Zeneszám.
3. Ismertetés a magyar tör

h~nelem legnagyobb asszonyai
ról. Előadás alaH a hir.es tör
ténelmi asszonyok . korhü jel
mezben fognak megelevenedni,

4. Müvészi szavalat.
5; Zeneszám.
6. Élőkép.

A látványos, tanulságos és
müvészi értékü ImHurestet tánc
mulatság követi.

Az estély iránt már most
nagy az érdeklődés s igy a ~i·

ker biztosilott.

Varga László
mezőgazdasági kamarai

főtitkár előadása

Endrődön

Mint ismeretes, a Tiszántuli
Mezőgazdasági Kamara Békés
vármegyei Kirendeltsége me
gyeszerte gazdaközérdekü elő

adásokat tart. Ezen előadások

keretében Varga L"iszló m. kir.
gazd tanácsos mezőgazdasági

kamarai főtitkár f. hó 26-án,
szerdán d. u. fél 6 tól fél 8 ig a
mezőgazdasági kamarák uj tör
vényen .alakuló váll:l.sztásáról,
valamint az aktuális mezőgaz

dasági problémákról tart elő

adást Varga László főtitkár elő

adása iránt nagy érdeklődés

nyilvánul meg. -

Előkelő látogatói voltak a
HOMB~R szövetkezetnek ja
nuár tO,én. A csongrádvárme
gyei gazdasági egyesület 3 tagu
küldöttsége járt iH: Nagy Pál
alelnök, Szabó Lajos és dr.
Bartha Antal.

A szentesi urak autóval jöttek
el és részletesen érdeklődtek,

hogyan alakitolták meg a
HOMB~R szövetkezetet ? Mi
volt a siker titka, amellyel
ilyen rövíd idő alatt a Hombár
hire Csongrád vármegyébe is
eljutott? Ők is meg akarják
kezdeni Csongrád megyéhen a
gazdaszövetkezetek alakítását,
ezért tanulmányozzák a ha
sonló alakulatu szövetkezeteket
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A spanyol harctéren rövid
ideig sikereket értek el a vö
rösök, azonban Francóék visz
szahódilották már az elvett te
rületet, sőt át is törték már a
vörösök frontját és reméljük,
hogy most már döntő győzel

met vivnak.
A japánok feltartóztathatat

lanul nyomulnak előre, de a
háborut még mindig nem üzen
ték meg Chinának.

A románok sürgös rendele
-tekkel vizsgálják felül az állam-

séges egyén erőszakos fellépése
folytán úgy volt, hogy az ün
nepélyre vörö,. lobogók alatt,
kommunista izű felirat.fal ellá
tott táblákkal vonulunk fel s
kárba vész nehányunk azon
igyekezete, mellyel a régi Kut
házban hazafias nótákat tanul·
tunk be az ünnepély alkalmá
ra. Amikor egy olyan gyülés-

. ről nehányad magammal elhí
voztam, amelyen már úgyszól
ván keresztül erőszakolták a
VÖrös lobogót és táblákat, az
úton találko~tunk Nemerey Pé
terrel, aki hall va elkeseredé~

sünket, megkérdezte, hogy miért
van az, mire elmondtam annak
okát. Erre Nemerey Péter, aki
több liszt társaságában volt, igy
szólt: "Nézzenek utána, hogy
még egyszer összejöjjenek s
ott le:>zünk mi is." Hát össze
is jöttünk s hogy nemzeti szí
nű lobogók alatt hazafias nótá
kat énekelve vonultunk fel és
gyönyörü 15-ikét ünnepeltünk a
kaszinóban, abban nagyon-nagy
része volt annak a "Nyisztor
Péter"-nek, aki nem ment ha
za Erdélybe, ahol bizonyára
nagyobb poten tárt leU volna,
mint Gyomán, hanem a honta
lanságfelhányt, keserü kenye
rét választva itt maradt, mert
idekötötte a magyar rög szere
tete, hazafias lelke. Igen, itt,
miként a Frangepánok, a Ka
pisztránok, a DamjanicsolL Szé
gyeljék el magukat azok, akik
az ilyen emberek szivébe, _ lel
kébe mosdatlan ököllel bele
vágnak. Az ilyenek, akik igy
cselekszenek, nem csak azt ér
demlik meg, h05y bojkotálják
őket, hanem azt, hOIlY a társa
dalom kiközösitse kebeléből.

Hát ezt akartam megirni s
most aztán nem bánom, ha ha
zabeszéléssel is vádolnak meg
egyesek. Én hozZ'rlm azonban
semmiféle vád fel nem ér, meg
véd-engemet tőle születésem,
neveltelésem, egész életérn, po-
litikai multam és sorsom, mely,
ha szomoru székelysors is, én
büszkeboldogan viselem, mert
az a haza sorsával összekap
csolódva lett olyanná.

Ugor István.

HortobághJi Jenő
előadása

A Tiszántuli Mezőgazdasági.

Kamara ~ Békésmegyei Kiren
deltsége előadás sorozatában
január 19én Endrődön és 20-án
Gyomán tartoIt Horlobágyi Je
nő előadást az agrár s~ljtóról és
a mezőgazdasági cikkek töme
ges beszerzéséről. Mindkél köz
ségben sokan haUgallák az ér~

tékes előadást és hálásan meg
tapsolták az előadót.

Beküldött levél
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Felkérem, sziveskedjék a Gyo

mai I7.raelila Hitközség kép vi
selőtestü!elének -csatolt határo
zatát, mint közérdekűt, a Gyo
mai Ujság legközelebb megje
lenő száQ:lába közzétenni.

Szivességét előre is megkö
szönve, vagyok megkülönbözte
lett tiszlelettel :

DR. TARDOS GÁSPÁR
hilközsrgi elnök

Kivonat a Gyomai Izraelita
Kép viselőteslűletének, 1938. évi
január hó 20 napján megtarloH
ülésén felvett jegyzőkönyvből.

A képviselőtestület dr. Tar
dos Gáspár hitközségi elnök
indilványára egyhanguJag a kö
vetkező határoza(ot hozta:

A hitközségi Elnök által is
mertetett, a gyomai zsidóság
nevében egy gyomai lakoshoz
alairás nélkül, névtelenül irt,
zárt levelezőlap gyalázkodó
hangja, durva sértésekkel teli
tartalma és gyáván a névtelen
ség homályába burkolódzó for
mája, a legnagyobb megbotrán 
kozást váltotta ki a képviselő

testület ta~jaiból. A képviselő

testület tiltakozik az ellen, hogy
bárki, bármilyen okból és cél
zaHala gyomai zsidóság nevé
ben nyilatkozzon és feHépjen,
mert erre csak a hitközség kép
viselőtestülele illetékes. A kép
viselőtestület a hitközség tag
jainak erkölcsi felfogásával nem
tartja összeegyezt.ethetőnek a
gyáva, névtelen JevéJirást és a
névIelen levélben foglalt durva
hangu ocsmány sértegetés! és
gyalázkodást, ezért a képviselő~

testület elitéli és megbélyegzl
a névtelen levéliró eljárását és
azzal a gyomai zsidóság magát
nem azonosítja, tekintet nélkül
arra, hogy a névtelen levél ki
által, kinek eimére, és milyen
okból és célból iratott.

A kivonat hiteléül:
Gyoma, 1938. január 21.

- DR. TARDOS GÁSPÁR
hitközségi elnő!,

polgári iralaikat, különösen a
zsidókna lz és hir szerint máris
sokan elhagyták az országot,
hogy oda többé ne térjenek
vissza.

A gyomai fronton élénk elő

csatározások folynak. lit sem
történt még meg a hadüzenet,
de a jelek szerint erre nem is
kerül sor. '

beszámolóHarctéri

8 sszapillantás
A "Gyomai Élet" cimü lap Irolni a legfelsőbb körökböl,

utóbbi számában egyeikket 01- akiknek Nemerey Péterhez. ha
vastam, mely Nemerey Pétert sonlóan be kellett adniok a
úgy állitja be, mint aki a Ta- derekukat akár tetszett, akár
nácsköztársaság és kommuniz- nem .. , Ötödször: köztudomá
mus alatti politikai szereplése suak azok a körülmények, me
miatt nem -alkalmas a NEP lyek a későbbi nemzeti hadse
gyomai szervezetének élére s reg tulnyomó nagy részét a
hogy e szervezet életképességé- vörös hadseregbe bekényszeri.
nek kerékkötője. tették. . . Hatodszor és soka-

Jelen soraimmal én nem aka- dikszor: Köztudomásu az is,
rom a nevezett urat tisztára hogy elsősorbam és irgalmatla
mosni, mert hiszen akit az ille- nul azokat ráncigáHák he az
tékesek érdemesnek találtak a elvtársak ölelő karjaikba, akik-
napos oldalra" áHitani az bi- től leginkább volt okuk tártani." , ,

zonyára nem szorult rá az -én A "Gyomai. Elet" cikkírójút bi-
csekélységem védelmére. De. zonyára nem tartották érde
mert emberi és hazafiui érze- mesnek arra, hogy tartsanak
tem parancsolja, hogy fogadat· tőle s keblükre öleljék, hogy
lan prókátoroskodjak, hozzá mindig szem elölt legyen. Hol
kell szólanom ezen ügyhöz. volt ő akkor'?
Meg kell emlékeznem, meg kell Nemery Péter eltévelyedésé
világitanom azokat az esemé- nek bélyegzi nevezett cikkiró
nyeket, melyek Nemerey urral azt is, hogy a nemzetőrség fel
kapcsolatosak s rá kell mutat- áHitása körül igy és úgy tevé
nom azokra a képtelenségekre kenykedett. Na hát· ennél na
és vaskos tévedé~ekre, melyek gyobb baklövést ritkán követ
szőrös lólábként kicsüngenek het el,... igy nem igen szóJ
abból a cikkből. Hogy mért hatja el magát ember! Ugy-e
teszem ezt, mi adja meg rá az eikkiró úr sem ,akart" azok
okot és jogot azt is megmon- ban az időkben katonát látni?
dom. Ugye jobban szerette volna, ha

Ha valaki Gyomán a forra- szabad préda leU volna akkor
dalomlól kezdve mindvégig, a az élet, a magán és közvagyon?
megszállás utánig is nyitott Mondja meg cikldió úr, hogy
szemmel, beidegződött lélekkd az akkori nekivadult állapotok
látott mindeneket, hát én lát- között hogyan nézett volna ki
tam. Erre a látásra egyenesen Gyomán az élet-, vagyon- és
predesztinált engemet az a kö- közbiztonság, ha fel nem álli
rülmény, hogy nem sokan ke- tották volna ennek megvédésé
rültek az akkori idők minden re a nemzetőrséget . .. ha nem
vonatkozásu forgatagába, e for- akadlak volna "eltévelyedett"
aalaa központJ'ába úay miként emberek, akik azt megszervez-h h h , .

én. S hogy e forgatagban'szin- zék'? Aldja meg az Isten azo-
tén nem sokan állották úgy meg kal, akik ezt tett.ék és le a ka
a helyüket, miként én. lappal előttük! En ugyan úgy

Mint ilyen, láUam hitvány emlékszem, h~~y a nemzetőr

embereket akiknek ismerem ség megszervezoJe és parancs-
- szerepléseÚ{et, de láttam derék noka Wagner József úr. v~H:

embereket is akiknek szerep- Hát vegye tudomásul CIkklI'O
lését szintén ismerem Az ulób- úr, hogy Wagner úr részéről
biak köz{ sorozom én Neme· sem eltévelyedés volt ez, ha
rey Péter urat az iUelékeseken nem pol?ári és ha.za?úi köte
kivül is, ha mindjárt tevékeny lesség, .sot ~z akkOrI allapotok
kedett is a nemzetörség felálli- ra valo tekmlettel nagyon nagy
tása körül és tagja is voU a érdem.. _
katona tanácsnak, mint pénzügyi Ha e l~p terjedelme megen
ellenörző s ha mindjárt igaz gedné, hat még sok-sok kelle·
lett volna is, hogy egy illető met~en. do!g?t ,tudnék itt eimon:
ellen mint ilyen, olyan feljelen- dam CIkkIl'o urra nézve, amI
tést tett ami miatt őt a vész- természetszeriHeg Nemerey ur-

-. ' ra nézve lenne előnyös. De
t.or.vén!szék .. el.~ a.karták ~olna mert rövidre kell fognom cik-
alhtam. Eloszor IS: Probálta kemet méO' eO'v olyan dolO'ot

, 00. b

volna nem vállalni e szere- mondok el, ami legfőképpen

pet! . .. Másodszor: Ami sza- adta kezembe a tollat.
bálytalanság volt akkor, az min- A vasutasság körében bizo
denkol" és minden uralom alall nyára sokan emlékeznek még
szabálytalanság ... Harmadszor: 1919. március 15-re s az azt I
Nemerey 'Péter nem kockáz- megelőzö eseményekre. Igy
tathatla bőre épségét és szabad· emlékeznek arra is, hogy a
~ágát holmi eltussolással csak Gyomán összeverődötttöbb száz
azért, hogy ha rájönnek, őhuz- vasutas hazafias érzelmű nagy
za ki a Lutrit... Negyedszer: többsége ellenében bizonyos
Akár neveket tudnék itt felso- külső befolyás és egyes szélső-
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zéssel,Biró István sugásával járultak
még hozzá a minden tekintelben kiro
gástalan mükedveléelöadás teljes sike-
réhez. H.

Kiadó jutányos árona
Pusztaecseg határában u. n. Egyház

halmán 140 magyarholdas legelőbirtok,

meJyből már 35 hold feltört jó szántó,
Dévaványa határában a községtől l km.
re I. osztályu 42 magyarhold terülelü
tanyás prima szántó közvetlenül a kö
vesut mellett, továbbá Dévaványa hatá
rában a községtől 3-4 km.-re a most
épülő gyomai kövesut mellett cca
80-100 hold területű II. osztályu jó
minfségü szántó. a fenti ingatlanok
akár egytagban, akár részletekre oszt·
va is eladásra kerülnek. Bővebb felvi
lágositást nyujt jogmegbizottunk dr.
Dávid István kisujszállási ügyvéd.

A HOJnbár Szö-vetke...
zetben buzak.orpa

kapható

TÁRGYSOROZAT:

l. Elnöki megnyitó.
2 Pénztári jelentés az elmult

évről.

3. Számvizsgálóbizottság je
lentése.

4. Ügyvezető igazgató jelen
tése az elmult év fontosabb ese
ményeiröL

5. Az Országos Közponli ·ki
küldött felszólalása.

6 A lemondott jegyző vala
mint 3 számvizsgáló bizottsági
tag és egy választmányi tagnak
választása.

7. Diszelnök választása.
8. Eselleges indHványok.
Közgyűlésen csak azon ömláltó

indilványok tárgyalhatók, melye
ket a közgyűlés előtt 8 nappal
megelőzően a csoport elnökségé
hez irásban benyujtottak és ame
lyeket az indítvány benyujtója sa
játkezűleg aláirt. (Alapszabály ll.
szakasza.)

Gyoma, 1938. január hó 4.

Bajtársi üdvözlellei :

Izsó Balázs vitéz Biró Endre
ügyv. ig. elnök.

Meghi-vó

A vitéz nagybányai HORTHY
MIKLÓS Kormányzó Ur Őfőmél

tósága legfőbb védnöksége alatt
álló HADIROKKANTAK, HADI
ÖZVEGYEK és HADIÁRVÁK üR-

. SZÁGOS NEMZETI SZÖVETSÉ
GÉNEK "H.O N.SZ" GYOMAI.
CSOPORTJA 1938. évi január
hó 23-án d. u. 2 órai kezdet
tel (határozatképtelenség esetén a
következő vasárnap) évi rendes

közgyülést

tart a községháza tanács:ermében,
melyre a tagokat ezuton hivja meg.

ála

Tuba Lajos gyomai lakos értesiti a
közönséget, hogy felesége szül Vincze
Lidia saját részére történt hitelvásárlá
sért felelősséget nem vállal.

Nyilt-tér*

*) E rovatban kőző!tekért a szer
kesztőség és a .kiadóhivatal felelőssé

get nem vállal.

• •• hogy a veréb a mult század
közepéig ismeretlen volt Ameriká
ban. Az első 8 pár verebet Brok
lijon városa hozatta Európából,
hogy az elszaporodott hernyóktól
megmenekűljenek. 1850 ben több
száz ver'e'bet gondoztak télen és
tavasszal eresztették ki. Már 1870
ben a gazdák panaszkodtak a ve
rebek kárlételei miatt.

• •• hogya mérges gázok né
mely állatra hatástalanok~ A tek
nősbéka sokáig megél mérges gá
zokkal telített levegőben. Ilyen ál
lat a magtári zsizsik is, amelyet
hiába akarnánk bármilyen mérges
gázzal kipuszlitani.

AZ "ORLOV"
életvalószinüségben gazdag témáju re
gény, szivderítő humorral átszőtt bájos
szerelmi mese, sok és kellemes zené
vel telitett operett. Lelkiismeretes ren
dezésben, gondos szereposztással meg
érdemelt sikert hozott karácsonyi mü
kedvelőelőadása a Gyomai Iparos- és
Kereskedőifjak Önképző körének.

Aranyné, Wallach Jolánka (Nadja)
kiforrott énék- és játék tehetségével és
felülmulhatatlan kedvességével minden
dicséretet kiérdemelt. Kishuga Magdi
- bár kezdő - nagy igyekezettel lát
ta el feladatát; kecsegtető sikerrel,
Tóth Manci (Jessy) tüzről pattant, ujonc
tehetség. A görlők; élükön Kató Irén~

nel - Heinfar1h Irén, főldessy Piri,
Nagy Manci, Schwartz Ica, Voltolin
Ilonka és Szánán Jolánka ügyesek és
kedvesek voltak.

A főszerepben Mester feri (Alexand
rovics nagyherceg) mesterkéletlen já
tékkal, deli megjelenéssel nagyon ro
konszenves vol., Krammer György és
Gyebnár Ferenc - mint társszereplők

illetve humor társak eredményes siker
mérleget zártak. Imre Zsiga (jegyszedő)

hálás szerepének minden előnyét fe
nékig kiaknázta. A három Balogh;
Géza, Jenő es Lajos, valamint Molnár
Gyuszi, Romhányi János, Nagy Antal
és Haibach Árpád kisebb szerepeiket
jól hangolták az együtteshez. Igréc Ede,
a Molnár házaspár a tökéletes rende-

• •• hogy a rovarok nagy részét
a téli hideg elpusztilja, csak a vé
dett helyekeno. áUelelő peték biz
tosítják a faj fennmaradását. Né
mely rovar azonban bámulatosan
birja a téli hidegeket. A szunyog
pl. fagypont alatt· 32 fokos hide
gen is mozog, ami azt mutatja,
hogy nincs teljesen megdermedve.

IHallotta-e már? i
február

EI
Ivády Béla a NEP országos

elnöke megrendilIt egészségére va
ló tekintettel lemondott elnöksé
géről.

A titkos választójog bizott
sági és társadalmi tárgyalásai meg
kezdődtek.

franciaországban kormány
válság van és többek kisérlete uj
kormány alakítására kudarccal vég
ződött

Dévényi Lajos vármegyei tüz
rendészeti felügyelő kedden Gyo·
mán voll, Wagner Márlon járási
tűzrendészeti felügyelővel megte
kintették a tűzoltószertár kibövi
téséhez tervbevett épületrész!. Ab
ban állapodtak meg, hogy Biró
Béla h. tűzoltóparancsnok aján
latokat kér be az átalakításra és

.majd azután töténik döntés.

Sakkozók figyelmébe! Ezu
ton hivjuk meg a sakkb'arátokat
néhány barátságos sakkparlira a
Klein-vendéglőbe, minden kedden
estére. Csapó Gábor és Fekete
Géza.

frontharcos alakulás Endrő

dön. Az endrődi fronlharcosok f.

hó 30-án tartják alakuló közgyü

lésűkel a községháza tanácster

mében. Minden endrődi fronlhar

cos otl legyen.

Mennyi permetlé' szükséges
a gyümölcs téli permetezésé
hez ? Erről ir a Növényvédelem
és Kertészet legujabb száma. Cik
keket közöl még a verébmenles
cinkeetelŐröl, a nyulrágás elleni
védekezésről, a téli gyümölcs éré
sének szabályozásáról, a pince pe
Ílészéröl, a gyűmölc5fák me!szé·
séről, borok savlalanilásáról, a
szőlő trágyázásáról stb. Adusan
illusztrált, szines gyűmölcsképet

is közlő két szaklapból a "Nö
vényvédelem" kiadóhivatala (Buda
pest. V., Vécsey-u. 4) dijtalanul
küld e lapra való hivatkozással
egy alkalommal mulatványszámot.

"A Nagy Világ - magyar szem
mel", ilyen cimmel képes folyó
irat indult meg Sényi Pál dr. szer
kesztésében. Csupa friss, szines
uti élmény, megvesztegetö közve/
fenséggel, komoly tudással s mé
gis, páratlan könnyedséggel meg
irva. Talán a mozi uti filmjei
hatnak ily közvetlen ildeséggel,
he'yünkbe hozva a nagy világ
minden vágyott szépségét. A du~

san illusztrált havi folyóirat elö
fizetése egy évre 3 P. Megrendel
helő : Budapeslen XI. ker. Verpe
léti ut 26, a szerkesZlötégnél.

oaKészüljünk

A GysejegyzőkönyvébőlI
Gyoma, 1938. január 14.

Nagyságos
Nemerey Péter urnak

bankigazgató
GYOMA

Jegyzőkönyvi kivonat a Gyomai
Sport Club 1938. évi január 12~

én este 8 órakor megtartott vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyvéből :

Ügyvezető elnök dr. Sallay
László napirend előtt foglalkozott
a Gyomai· Élet cimü lapban az
egyesület elnökét Nemerey Péter
urat ért támadásokkal.

A választmány Nemerey Péter
ur, továbbá Gyoma község tár·
sadalmi és közéletben kifejlett lel
kes, ügybuzgó és közhasznu te
vékenységének ismeretében és az
egyesületek fejlesztése terén eléri
eredmények tudatában 6t a leg
messzebbmenő bizalmáról és sze
retetéről, megbecsülésérő! egyhangu
lelkesedéssel biztositja.

Utasitja jegyzőt, hogy jelen és
egyhangu határozatról Nemerey
Péter urat je;;yzökönyvi kivonat
ban értesitse.

Km]!.

Ö~mni keH az örömöknek.
- BARTHA ANDRÁS 

Kivette a tollat kezemből

A kenyérharc.a pesti fronton.
Versdáridót akartam ülni,
Csodás szépet, hogy szétlobogjon
A puszták fénye ... mert nagy teherrel
Vonaglik és bus szerelemmel
Küld lángot a városi kőre;

Én voltam az námenos" magyar,
Lázak daloló hirdetője.

S most a télben megtérve mondom
Néktek elhalt virágok, búsak:
Nagy utak itt a magyar-utak ...
És nagy álmok a magyar-álmok
S az én roskadó ballagásomban
Nagyok voltak a megvallások l

Nagy álmok lengtek rám al éjből.

Hallottam dalt, láttam a sikot
És egyszer az anyókám csókja
Eljött, rámhullt és visszahívott.
Álmodtam, hogy gubás pásztorok
Jöttek értem dallal, szekérrel,
Ó-szövetségi zsolozsmákkal
S póri szivek jómelegével.
~Úgy állták körül tar fekhelyem,
Mint imbolygó, habfehér árnyak,
Rozmaringgal /örülték l'zemem,
Ha kibuggyant rajta a bánaI.

Szivárványon cipeltek haza
Vírágnyilást és tavaszt várni.
Tamburát verni a fonókban,
S uj fényességeket találni.
Hazaiötlem vendégeskedni,
RáhulIni a fagyos rögökre.
Elfáradtam, n;,lgy volt a hajsza,
S mosolygásom ugy elsöpörte.
Még csodálom az arám szemét,
Ugyelöntenek a könnyek,
Megnyitom mégis az én szivem :
Hadd örüljőn minden örömnek! ...
Olyan szép itt, olyan jó nála!
Megpihenni egy ölelésben,
Amig hó hullongáI az éjben.

IMRE LAJOS
. jegyzőkönyvvezető.



Szerkesztésért és kiadásért felelő;; :

'JI AGNER MÁRTOr,!.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Wallacn Mihály.

ifj. B. Szabó János képesitett kő

művesmester, elvállal szakmába vágó
kőműves munkákat. Kéri a közönség
pártfogását. Lakik Lehel u. 15 szám.

2-1
A Gyomai Szeszfől:ő·Szövetke

zet kismértékbeni pálinka eladási üzle
tét Tisza István ut 68 szám alól Hősök

Emlék utja 87 szám alá a Termelő

Szövetkezet házába helyezte át, hol is
közismerten elsőrendű saját főzésü pá
linkái olcsón kaphatók. 2-1

Egy kiszolgáló leányt azonnali
belépésre üzletében felvesz Domokos
~b~t. x-2

Báró Huszár Lászlóné póhalmi ura
dal mának parcellázása megkezdődött,

előjegyzéseket az Endrőd-Gyomai Ta
karékpénztár rt. megbizásábóllzsó Ba
lázs ingatlan forgálmi irodája elfogad
180 P-től 520 P-ig magyar holdanként

Első Magyar gazdasági magá
nyos cséplő eladó. Cim a ki
adóhivatalban megtudható.

Egy erős, kerek öntöttvas
kályha olcsón eladó. Megte
kinthetö - vasárnap kivételé".
vel Gróf Tisza u. 48. sz. a.

Magas foku. zamatos rizling Dor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnéI.

A Gyomai Nyugdijasok Egye
sülete folyó hó 23-án délután
1/2 2 órakor tartja a VI-ik évi
tisztujitó közgyiilését a Polgá
ri Olvasókörtő! bérelt helyiségében.

2-2

Béres Dánielné őrőldisei hasitás
melletti 11 kat. hold földje eladó. Ér
tékezni Rácz Imre Körösladány, Ferenc
József-ut 10 szám alatt lehet. x""':' 3

Baromfi keltetőgép, kitiinő

gyártmány, igen jó állapotban
'eladó. Szerető-féle ház. x-8

r~~fHItM~

l,OLCSÓBB A BORII
III mint a szóda:iz III J
lS FILLERI
egy liter IlO/o-os kadarka vagy I

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis1állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést !
fogadok el. Hordót dijmen- J
tesen adok a szállítás tar- .1'
tamára kőlcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatl.lak I

és ri e m S8vanYl.l8k.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, PestmeJ!ve.

L~~~d

érk. 690
ind. 6.10

Gyoma község
ingatlanforgalIDa

Özv' Murányi Sándorné Oláh Amália
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
házat Gecsei Lajos és Gecsei István
gyomai lakosokt61 1600 pengőért.

Vitéz Kovács Mihály és neje Bogár
Lidia ujkécskei lakosok vettek 619 négy
szögöl, 547 négyszögöl, 703 négyszögöl
és 669 négyszögöl cifrakerti ingatlano
kat Özv. Bogár Lajosné F. Kiss Lidia
gyomai lakostól 1400 pengőért.

Kereki Antal és neje Cselei Juliánna
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Molnár Bálint és társaitól
4400 pengőért.

Koós Sándor gyomai lakos vett 2
hold 450 négyszögöl és 1350 négyszögöl
pusári ingatlanokat Koós Imre és neje
Szalóki Róza köröstarcsai lakosoktól
2000 pengőért.

4-3UJ VEZETÉSI

A
szövetkezeti vendéglőben

Zónapörkölt 24 fillér
Ebédmenü 98 fillér
Vendégszoba 98 fillér

MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND" . .
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. máJUS 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

11.38 ind Gyoma p. u. .
11.50 érk.. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 11.~

636 I Gyoma t 17. -. " 16 387.28 Szegh;;lom p. u. . '9

8.42 Püspökladány.. 15:~
919 , HajduszobosziÓ . .. . 14 "
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" md. 1410

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus1oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80
Menettérti jegy: " P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Beretty6ujfaIu:
6 10 ind Endrőd templom-tér érk. 17.55 .. . t 17 34
6.36 ~ Gyoma " '38
7.27 Szeghalom p. u. 16'00
857 Berettyóujfalu p. u. . . 14.
9.03 érk. " községháza . md. 13.50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Bereltyóujfaluba p 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9 5lil.

Feltételes megál16hely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

színmű.

Hirdetmény

Bércen át völgyön át
vigjálék.

MAGYAR VILAGHIRADÚ

Korona Hangos Mozgó Endrőd·

1938. január 23-án,
vasárnap 6 és fél 9 órakor.

F. H. BurneU
halhatatlan regénye mmen

A KIS LORD

FŐSZEREPLŐK:

freddie Barthelemew, Dolores
CosteHa, C. Aubrey Smíth, Hen
ry Stephenson, Mikey Brancy.
Bájos történet a jóságról és a szeretet
ről. Ügyesen és sok ötlettel alkalmaz
ták filmre a kis lord megható történeté!.

A községi mezőgazdasági bizot!
sági tagok választására jogosultak
névjegyzéke, 1938 évi január hó
15 től számitott 15 napon át a
községháza 2. számu közös iro·
dájában közszemlére van kitéve,
mely kőzszem lére történt kitétel
ideje alatt azt bárki a hivatalos
órák alatt d. t'. 8-12 óráig meg
tekintheti és a névjegyzék ellen
a közszemlére történt kiléte I ideje
alatt az elöljáróságnál szóval, vagy
iráshan elöterjeszthetö felebbezés
sel lehel élni.

1938. jánwiir 22. (5 GYOMAI UJSAG
~~~~~~.......e~~~~4lP~'Q;~,....v......~

l':( E ci> H I V Ó Az almabimbólikasztó bogár A n v ..könvvi h "'ek I li á i
A Gyomai Sport Club f. hó kártevése hnéÍnk egyes vidékein A gyomi\Í anyakönyvi hivatal

23-án d. e. fél II órakor, lJatá- igen nagy méreiű, mert a virágot könyveiben január l-től. január
rozatképtelenség eselén 30 án d e. tönkreteszi és a termés elmarad hó 19-ig a következö bejegyzések
fél II órakor tartja A bogár ellen való sikeres véde- történtek.

kezés ujabb módját irja le "A Születtek: !csa Antal fia, Imre,
évirende~köz9yülé§ét MAGYAR GYÚMÖLC~" legujabb ref. jónás B. Rózának fia, Imre,
a Holler szálló kistermében, melyre száma. Ismertetést közöl még az ref. Csapó Mihály fia, Mih1ly, ref.
a mélyen tisztelt tagjait ez uton amerikai kétkezű ollóról, az alma- Fűlöp János leánya, Etelka, ref.
hivja meg és elvárja az Elnökség. moly életmódjáról, a legujabb gyü Barál Elek leánya, Margit, ref.

T Á R G Y S O R O Z A T: mö!csfa alanyokról, a Milotay dió- Weigert György fia, György, rk.
l. Elnöki megnyitó. ról, a legjobb őszibarack fajtákról, Házasságot kötöttek: Nán-
2. Évi jelentések, (Fötilkár, Inté- a havi teendökl öl a gyümölcsös- dori Péter rk. Valach Rózaval rk.,

zö) főpénztáros, föellenör. ben, szölőben, a virágos és zöld- Megyeri Bálint ref. Sallai jolán
3. Számadások felülvizsgálása ségeskertben, valamint a baromfi- ref., Cs. Szabó Gergely ref. Imre

és jóváhagyásé1, felmentvények I udvai ban stb. stb. Vlp.unkra való Erzsébet ref, Szántai László ref.
megadása. I hivatkozással ingyen mutatvány- Bartik Magda ev.

4. Számvizsgáló bizottság jelen- számot küld a kiadóhivatal :Buda- Meghaltak: Márion Sándorné
tése. pest, IV, Gerlóczy ucca ll. Bae:i Roza, 79 éves rd. Szilágyi

5. Tagsági dij megállapítása, I;;'. Gábor 74 éves ref. Özv. H. Ko-
költségvetés beterjesztése. vács józsefné Kruchió Lidia 76

6. Föliíkár, intéző, választmány, Minőséget? Legolcsóbban ? éves ref. Föld vári Nagy Piroska
Szövetkezeti boltokban!gazdasági bizottság, sportintéző- 13 éves ref. Nagy László 76 éves

bizottság, számvjz~gáló bizottság A ref. Szántó józsefné Kovács juli-
és póttagjaik választása. szövetkezeti vendéglőben anna 62 éves ref. Csikós Jánosné

7. Tennisz szakosztály megala- Honhy Miklós ut 40. Czeglédi Zsuzsanna 64 éves ref.
és a Ökilása és vezetőjének megválasz- szövetkezeti kocsmában lll'. Pécs józsefné Heinfarth

tása, Tisza István ut 97 Magdolna 80 éves ev. Zöld Di-
. 8. Alapszabály módosiiá!>. ulcán át niel 78 éves ref. ÖlV. Pintér
9. Indílványok, melyek a fötit- l lit. asztali fehér bor 38 fill. Györgyné Horváth Katalin 87 éves

kámál 3 nappa! előbb irásban l IP (10 liter vételnél) 30" rk. Özv. Marjai Jánosné T. Kiss
leadandók. Sára 66 éves ref. Nádudvary La-l- " kadarka 48 "

10. Zárszó. los 30 éves ref.
l n zöld pecsenye bor 58" J

Gyoma, 1938 január 12. l " vörös csemegebor 1.20"

l " angol keserű likör 320"
t " császárkörte ]ikör 320"
l"rum 240"
l " learum 320 "
1 " barack pálinka 3.20 n

l " eper pálinka 2 80 "
1 " Slilva pálinka 3.20 "
l üveg sz6daviz 08 "
1 üveg barna v. János sör....48 "

Patackborok iiv.-ként 1.1OP-töI
Szen! Lukácsfűrdö ásvány

vizeinek föraktára.
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POLI TI i, rÁR5ADAL ÉS KÖZGAZDASAGi HETILAP

Beszédében gyönyörüen jellemezte
Gyiikőssy lelkész a gyülekezet és lel
késze közötti viszonyt. l\:iváló szónoki
eróvel és meggyőzéssel ragadta magá
val a hallgatóságot és igy fejezte be
hatásos beszédét:

- En az Istent szolgálni jöttem köné
tek. Óh bár ebben a szolgálatban mi
lelkipásztorok taJálkománk tiveletek,
gyomai református gyülekezet, mert
akkor valóban minden völgy felemel
kednék és minden hegy és halom alá·
.szállna.Eltünne a bUn hatalma és a nyo
moruság mélysége, a békétlenség he
gye és a bizalmatlanság völgye s len
ne egyetértő, siorgalmas lelketépitő

munka, amelynek áldott eredményeiben
a magunk békessége és boldogsága is
gazdagadna.

- Fogadjátok hát tőlelJ1 szeretettel az
Isten igéjét, amelynek hirdetésével a
sötétbenbo!orkálónak világosságot, a
szenvedőnek vigasztalást, a gyengének
erőt, a bűneit <;iratónak megbocsátást,
a tékozló fiunak meleg atyai sz6t, az
élet utjain elindulónak birtatást, a hal
doklónak örökélet bizonyosságát óhaj
tom nyujtani. Fogadjátok szeretette! az
igét akkor is, ha dorgál, fedd, ha lea
lázza a képmutatást, ha döng, mint a
fejsze, amely fáknak gyökerére veltetejt,
mert mindig hivogató szó, Isteni kegye
lem, áldott szeretet, amely titeket az
ístenfiuság méltóságára akar felemelni.

- Mert ha mi lelkipásztorok minden
kor a hamisitaOan igét hirdetjük és
mindig Istennek szolgálunk és ti sze
retettel szabjátok magatokat Isten
törvényéhez s igyekeztek növekedni a
belső emberben, ha közös akarattal,
egyesült erővel munkáljuk a jót, az
igazságot, a szeretetet s épit jük az
lsten országát, akkor beteljesedil.

királyi öltözetét cseréli fel rabs701ga
köntössel s lesz akarat nélküli lak:i.jjá,
egy ködarabbá, amely magától nem
mozdul, vagy odakerül, ahová dobják.

-Én nem igy akarok köztetek szolgál
ni, hanem ugy, hogy Istennek akarok
ínkább engedelmeskedni, mint az embe
reknek. Az igazi szolgálat az Istennel<
való teljes engedelmesség. Nem akial"
kudolt bérért kell szolgálni il lelki pász
tornak, hanem azért, hogy szolgálatával
a gyülekezetnek javát munkálja. Mo
solyt hinteni az életküzdelemben el
komorult arcra, megsze1iditeni a gyU.
lölet tüzében villanó szemeket, remény
séget takasztani a csalódott lelkekben,
hitet ébreszteni az elfásult keblekben,
szeretetet gazdagitani a rideg, közö
nyös, kemény szivekben: ez a lelki.
pásztori szolgálat!

Hirdetések dijszabásai:
Egyhali'ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél

I

15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.----

talajával tőltessenek fel. Mert csak ak-'
kor jelenik meg ezen a földön az Ur
nak dicsősége, ha minden völgy fele
melkedik s minden hegy és halom alá
száll, ha a bércek rónává s az egye
netlen egyenessé lesz.

- Ezt az egyengető építő munkát aka
rom én köztetek végezni, gyomai re
formátus szent gyülekezet, mert ez a
munka vár minden lelkipásztorra, ha
hivatását be akarja tölteni. De a mi
lelkipásztori munkánk sohasem lehet
eredményes, ha Ti egyen· egyen és
nagy erót jelentó közösségetekben nem
jötlok segHségünkre, mert egy gyüle
kezetben akkor lesz békés, boldog élet,
csak akkor jelenik meg egyházunkban
az Urnak dicsősége" ha a lelkipásztor
minden munkájában igaz szolgálatot
teljesit és ha a gyülekezet magatartása
támogatja a lelki épités áldásos' mun
kájában a lelkipásztort.

- A lelkipásztori munka: szol~álat.

Minden szolgálatnak két feltétele van. I
Ur és szolga. A szolgálatban két aka
rat áll szemben egymással: azé, aki
parancsol, s azé, aki megfogadja, tel
jesíti a parancsokat. A szülöé és a gyer
meké, a mesteré és a tanHványé, a tór
vényhozóé és a népé, az Istené és az
emberé. Ha ez a két akarat egybe
hangzana kezdettől.fogva, akkor nem
is kellene parancsot osztani, akkor
nem sima büntetés miatt a kisgyermek,
akkor nem volna szükség börtönökre,
akkor az ember édenkerti boldogsága
nem szünt volna meg. Csakhogy az
erősebb akarat legyőzi a gyengébbet,
néha vasvesszővel, néha mosollyal, néha
gyönyörü igékkel, sokszor hamis igé
rettel. Az erősebb leveri a gyengébb
zászló it, elfoglalja annak várait s kény
szeríti, hogy cselekedje, ami az ő szán
déka volt.

- Szolgálni azt jelenti, hogy engedel
meskedjünk mások parancsának. De
vajjon kinek? Mert sok a parancsoló
a világon. I

- A kicsigyermeknek parancsol a sZű

lő, az iskola, a játékos kedv. A kato
na mögött hangzik a parancs, hogy
"előre", pedig pihenni szeretne már. A
szenvedély rávetné magát kiszemelt
prédájára, de hányszor lecsendesül az
erkölcs, vagy a büntetéstől való féle
lem korbácsára. Hát a lelkipásztor ki
nek szolgáljon, kinek engedeJmesked
jen? Ránéz egy gyülekezet megszám
lálhatatlan várakozással, képes-e, le
het·e szolgálni mindenkinek, hiszen aki
engedelmeskedik, az Jelk~nek egy cso
m6 kincsét veszti el. Lelkének a szár
nyát vágják le. Emberi méllóságának a

Főispáni látogatás
iel Gyo án

szövege a 3-ik oldalon,

~Ieiős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és Idad6!lhratal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'v " m a. Kossuth lajos ütca 64.

Telefon: 22.
- ..

Majd a lerakott terméskövek hézagait
behorrlják zuzalékkr I és homokkal s
ugy hengerlik simára az utat.

- Nehéz fárasztó munka a lelkek
építése is. Különösen ott, ahol szem
mel látható az ellentét, ahol a jó és
gonosz, az alázat és a dicsekedés, a
buzgóság és közöny, a tiszta:ság és bún,
szeretet és gyűlölet, a béke és békét
lenség, a hegy és völgy harcban áll
egymással. Hogy boldog egyetértés,
békességes fejlődés, haladás legyen egy
hazában, egy-egy gylilekezetben, a tár·
sadalmi életben, egy-egy családban, a
hol kell, hogy a hatalom leereszkedjen
a legegyszerübb emberek felfogásához,
.hogy a gőg, diosekvés, elbizakodottság
meglássa tévedéseit, hágy a gazdag le
hajoljon. a nyomoruság felemelésére,
hogy az evangeJiumi kovász átjárjon
minden társadalmi réteget, hogy a bün
és a gonoszság ingoványai a megtérés,
megbocsátás, az isteni irgalom termő

ssy
lel szt

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 624 P.
Befizetések postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280
Lapzárta c s ü l ö r t ö k este fi óra

__~Meg.ielenik minden szombaton reggel.

Az egész község ünnepe volt a beiktatás
Pánczél Emil főjegyző és Ko
vá~s Gábor biró vezelésével
G y o ill a község előljárósága,

Vincze Andor vármegyei szám
vevőségi főnök, ·Wagner Már
ton egyházi felügyelő vezetésé
vel azevangelikus presbitérium,
dr. Tardos Gáspár vezetésével
az izraelita egyház képViselői,

Szabó József endrődi takarék
pénztári igazgató vezetésével az
endrődi reformátusok küldött
sége, a körösladányi és békési
küldöttségek, míg a mögöttük
lévő padsorokat a Kruchió La-

jos református gondnok veze
tése alatt megjelent nagy lét
számu református presbiterek
töltötték meg.

Gyönyörü napsütéses vasár
nap volt január 23· án. Már 9
óra körül özönlött a nép a ha
talmas református templomba.
A presbiteri tanácsteremben
gyülekeztek a vidéki küldött
ségel\:. Anagyleplom környé.
ke csupa mozgás, csupa vára
kozás. Mikor féltizkör megkon
duHak a messzi-vidéken hires
harangok, a templom hajója
már megtelt Az Ur-asztalával
szemben két sorban ültek a
lelkészasszonyok és a vidéki
hölgyek, mögöttük dr. Bölcs-

házy Zoltán járásbirósági elnök,
dr. Molnár Kálmán járásbiró,
dr. báró Maasburg Kornél és
dr. Sárossy József szolgabirók,

A lelkészek bevOilulása és a beiktatás
Az ősi nagytemplOmban, Zöld békéscsabai, Papp Gábor kö

Sándor kántor ünnepi hangu- röstarcsai és a helybeli lelkészek.
Jain orgonálása közben, a fő- Az Úr-asztala előtt Harsányi
bejáratnál tizenkét lelkész fe- Pál esperes megható beszéddel
kele talárja tünt iel. Harsányi vezette be Gyökössy Dánielt a
Pál esperes, balján Gyökössy gyülekezetbe és a szokásos
Dániel, mögöttük ke~tesével Ka- testvércsókkal fejezte be a le
rácsony András békési Gönczy nyiigözöen lélekbemarkoló szer
Béla vésztői, Koppányi Gyula tartást.

Gyökössy lelkész beköszönlője

A beszéd alapigéje: Ezsaiás 40 rész
4-5 vers.

Feszült figyelem mellett kezdte el
beszédét Gyökössy Dániel lelkész.

- Nehéz, fárasztó munka az utépi
tés. Először a talajt kell egyengetni.
Különösen, ha egyenetlen, hepe-hupás
a talaj, sok időbe, fáradságba, munkába
kerül, mig eIkészűl az alap. Le kell
hordani, nyesni a dombos részeket, fel
kell tölteni alapályosabb mélyedéseket.
Azután törni, zuzni kell a messzi he
gyekből ideszállitott szikladarabokat.

Minden szem a szószék felé i

irányítva. Kintről januári nap
sütés szüreml:ikbe a magas
ablakokon. Remek világosság
árad a hatalmas bolt:ivek alatt.
Az utolsó akkordok után kelle
mes bariton hang csendül meg
a szószéken.
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200 lag
150
150

150 "
150
150
100
100

összesen: 50.000 P 1150

A fenti számadatok termé
szetesen nem igy állanak a
valóságban, csák szemléltetni
óhajtom, hogy milyen hatalmas,
erős lenne az egyesítés után az
Olvasókörök Egyesülete.

Az alapszabályok módosítása
akadályba nem ütközik.

Az igazgatás mehetne a helyi
csoportok szerint. az eddigi
módon, egy helYi elnök veze,
tése alaH. Azonban minden el
nök és még 4-5 tag (vezető

vagy rendes tag) a központi
választmány tagja lenne. Ez a
központi szerv irányitaná az
egyesített körök életét és végez
né a vagyonkezelés ellenőrzé

sét, stb.
Minden tisztelet, hála és elis

merés a mi nagyapáinknak,
apáinknak és azok emlékeinek,
akik még olaj mécses és bu
boskemence mellett olvaslák

ha ez az ügy nem zárulna le,
hanem vannak, akik ezen "óhaj
tást <& szeretnék és vannak, akik
nem szeretnék ha megvalósulna.

Ami az én szerény elgondo
lásomat illeti a kövelkező:

Az egyesitéssel nemhogy fel·
adná bármely kör a független
ségét, ellenkezőleg, sokkal erő

sebb lenne vagyonilag is, tag
létszámban is. Nem kellene
meghosszabbilani az öregek ut
ját egy lépéssel sem. Mindenki
járhatna továbbra is a lakásá
hoz legközelebb eső egyleti he
lyiségbe, azzal a különbséggel,
hogy az egyesítés után, min
den egyes, eddig különálló ka
szinóba, szabadon járhatna bár
ki, aki egyhelyen már tagsági·
dijat fizet, Mert vannak, akik
ma több helyen is fizetnek tag
&ági dijat Nem kellene tehát
eladni egyetlen épűletet sem,
sőt szaporítani is lehetne és
kell is. A keselyősi :részre gon
dolok, ahol még mindezideig
nem épitettek iskolát és nem
létesítettek kaszinóI, dacára
annak, hogy oH sokkal koráb
ban létesültek a tanyák, mint
a Körösön túli részen. A kűl

telki kaszinók bevonása feltét
len szükséges volna.

Nézzük tehát, hogy volna
lehetséges az egyesítés '!

A eim lenne "Gyomai Olva
sókörök Egyesülete", vagy "Gyo
mai Kisgazdák Egyesülete", vagy
bármi hasonló értelmű elneve
zés. Az egyesített körök össz
vagyona .lenne, épület, kész:,"
pénz, berendezési tárgyak stb.,

.valamint taglétszáma.
1.) 48as 20.000 P,
2) Polgári 6000 "
3 r Fels6részi 8000 "
4.) Kisréti 5000 "
5) Egyetértés 4000 "
6.) Németvárosi 5000 "
7) Halrnagyi 1000 "
8.) Nyilasi 1000 "

stb.

..
napjaIn
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A felköszöntők:re Gyökössy
Dániel lelkész közvetlen me
legséggel válaszolt és ismétel
ten fejezte ki azt az óhaját,
hogy működésével hozzájárul
hasson az egyház és a község
fejlődéséhez. Sokáig ünnepelték
még az uj lelkészt és a lelkes
közönség egy szép és felej the
tetlen nap emlékével zárla be
Gyökössy Dániel református
lelkész beiktatását.

dulatát, tisztelettel kérem, hogy
nb. lapjában az alábbi terveze
temet, - amennyiben azt érde
mesnek találja - leközölni
szíveskedjék.

Minthogy az akkor heve
nyében feltett kérdésekre in
kább nemleges válaszokat ad
tak a jelenvoltak, merI min
denki a saját véleményét fejez
te ki, nem lenne érdtktelen,

ment ki. A másik orvos egyál
talán nem ment szüléshez, a
harmadik a községi orvoshoz
küldte az embert, akit nem
tudott felcsengetni.

A szerencsétlen asszony· 2
óráig várt a segitségre, de mire

az megérkezett elvérzett.

Izgalmas tárgyalás és 34 ta
nú kihallgatása ntán az egyik
orvost 800 P-re. a másikat 50
P·re bünteUék.

nyésztés;
szerdán: Természetes és mes

terséges keltetés, természetes
és mesterséges nevelés;

csütörtökön: Baromfiólak épi
tése és berendezése i

pénteken : Takarmányozás és
hizlalás, valamint értékesítésre
való előkészítés;

szombaton: Baromfibetegsé
gek (élősködők) és az ellenük
való védekezés.

A tanfolyamon való részvé
telre jelentkezni kell. Az előa

dások helyét és idejét később

közöljük.

AI

s 4"

ir ság ela
Egy békési asszony halála

GYOA

gy

Baromfitenyészíési
ta folyam lesz

február 21-26

Rendkivül szomoru szenzá
ciója volt az elmmnlt héten
Békésnek. Az elhalt Hamza Já
nosné ügyét tárgyaltak Gyulán,
aki gyermekszülésben meghalt,
mert nem kapott orvosi segit
séget.

Az ügyészség négy békési
orvost vádolt, akik a vád sze
rint nem mentek ki a beteghez.

Vajudó asszonyhoz este 11
kor hivtak egy szülész orvost,
aki fáradságára hivatkozva nem

A Gyomai Ujság 1937. decem.
ber havában megjelent egyik
számában olvastam, hogy járá
sunk köztiszteletnek örvendő

föszolgabi:rája a gyomai kisgaz
dák olvasóköreinek egyesítése
iránti óhajának adott kifejezést.
Ismerve FőszerkesztőUrnak az
egyesítés, illetve a szövetkezés
körül eddig is kifejlett, ered
ményes tevékenységét és jóin-·

Bay József elnök-lelkész ál
lott fel az esperes után, fel
használta a lelkes hangulatot és
olyan frappáns felköszöntőt

mondott Ha:rsányi esperesre,
hogya lelkesedést a legmaga
sabbra fokozta.

Beszéltek még Ka:rácsouy
András békési elnök-lelkész,
Csernay Géza róm. kath, FeUer
Ernő ev. lelkészek és brassói
Greiszing József.

Tek. Szerkesztőségének

A sok é:rtékes tanfolyam kö
zött a február 21-26 között
rendezendő baromfitenyésztési
tanfolyam is hozzájárul, hogy
a tanulni vágyók bővítsék az
ismereteiket. Ezt az egyhetes
tanfolyamot a gazdasági felü
gyelónk kezdeményezésére ren
dezik. A tantolyam elóadója
Zimány Zelma gazdasági tanár
nő lesz. A tanfolyam anyaga
a következő:

21-én, hétfön: A baromfite
nyésztésröl általában és a fon
tosabb baromfifajták leirása;

kedden: Lnd és kacsate-

Mondhatnánk: minden talp
alattnyi helyet elfoglalt a ball
keUen megjelent 200 ember. A
sok vidéki vendég, hölgyek és
férfiak a gyomaiakkal elvegyül
ve ültek. A főzőtanfolyamon

tanuló sok, szép, fiatal lány
szolgálta fel az izletes ebédet.

Az első pohárköszöntöt Har·
sányi Pál esperes mondta Horthy
Miklós kormányzóra. Hozzá
vagyunk szokva Harsányi es
peres izzó, hazafias beszédei
hez, de ilyen gyujtó beszédet
még nem hallottunk tőle. Volt
is utána olyan frenetikus taps,
amilyet ritkán tapasztalunk a
tulságosau befelé lelkesedő

népünknél. Kivánatos volna, ha
sürübben lenne alkalmunk
ilyen tomboló lelkesedésbe hoz
ni az embereinket. Nagy dol
gokat csak lelkesedni tudó em
berekkel lehet elérni.

Presbiteri diszgyűlés

Ézsaiás próféta látása: minden völgy
felemelkedik, minden hegy és halom
alászáll, az e~yenet1ell lesz egyenessé
s a bércek rónává s megjelmík majd
közöttünk, a mi gyülekezetünkben az
lsten országa. Amen.

A tágas tanácsterem szűknek

bizonyult. Harsányi Pál espe
res elnökölt a gyűlésen és rö
viden köszöntötte Gyökössy
Dánielt, utána Bay József el·
nök-lelkész beiktaUa őt az is·
kolaszéki, a belmissziói, az
egyházközségi birós,ági elnöki
és a számvevőség t1rs elnöki
tisztségeibe, azután köszöntötte
őt, a tőle megszokott tömör
séggel. Csernay Géza r. kat. lel
kész üdvözölte a beiktatott lel·
készt és kihangsulyozta, milyen
példás felekezeti békességben
élnek Gyomáu a lelkészek és
a híveik is. Nagy tetszést kel
tett a betegsége miatt el nem
jött dr. Sorbáu Jenő főszolga

biró felolvasatt üdvözlő levele.
Üdvözlő beszédeket mondtak
még: Gönczy Béla az egyház
megye lelkészei nevében, Feiler
Ernő az evangelikus egyház, dr.
Tardos Gáspár az izr. hitközség,
Szabó József az endrődi refor
mátusok, Pánczél Emil Gyoma
község elöljárósága nevében.
H. Tóth Sandor gondnok a
körösladányiak nevében bucsu
zott el könnyezve szeretett lel·
készüktől, Hajdu Béla igazgató
a református tanítók nevében,
Kruchió Lajos gondnok a re
formátus presbiterium nevében
köszöntötték Gyökössy Dániel
lelkészt, aki egyenként vála
szolt az üdvözlések:re.

Harsányi Pál esperes záró
szavai már jóval a déli harang
szó elhangzása után zárták be
a felejthetetlen beiktató gyülést.

Bankett a 48·as körben
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A HONSz Gyomai Csoporlja
folyó hó 23-án tartotta éAi ren
des közgyűlését a Községháza
nagytanácstermében. Megj elent
a közgyülésen az országos köz
pont képviseletében vitéz Szé
kely Ferencz országos ügyve
zető főtitkár, a föszolgabiró
mat Dr. báró Maasburg Kornél
tb. szol~abiró és dr. Sárossy
szolgabiró a hadigondozó bi
zottság előadója, az elöljárósá
got dr. Szász Lajos adóügyi
jegyző és több elöljárósági tag
képviselte. Az endrődi HONSz
fiók ügyvezető igazgató vezeté
sével mintegy 30 hadirokkant
bajtárs kiséretében jött át, hogy
a bajtársi együUérzésének ezzel
is tanujelél adják.

vitéz Biró Endre csoport
elnök üdvözli agyülésen meg
jelenteket és a magyar "Hi
szekegy" melyet a gyülés fel
állva mond el, után agyülést
megnyitja. A zárszámadás va
lamint a költségvetés letárgya
lása ulán Iszó Balázs csoport
ügyvezető igazgató terjeszti. elő

a csoport elmult évi müködé
sérő! a jelentését melynek főbb

pontjai a csopcrt részére egy
megfelelő "H a d i r o ll: k a n t
o t t h o n "·nak a létesitése, me
lyet Gyoma község előljárósúe

gá!ól kér a csoport, továbbá a
.Zsófiamajori" 100 hold rok
kantak földjének a telekkönyvi
elintézése.

Vitéz Székely Ferencz orszá
gos ügyvezető főtitkár emelke
dik azután szólásra és öröm
mel üdvözli a csoportot és an
nak vezetőségét mert látja azt,
hogy az mindenben alapsza
bályszerüen a nemzeti eszme
betartásával müködik. Tájékoz
tatja a közgyülést a hadirok
kantakat érdeklő ügyekről és
kéri a bajtársakat, hogy tartsa
nak össze továbbra is, hogy a
magyar hadigondozás minden-

Békésvármegye egész teíületéről

mindössze 1200-1300 nlunkás
mehet ki ebben az évben
Németországba dolgozni

Minden mezőgazdaságimunkás tehát igyekezzék
.elsősorban itthon munkát vá.llalni.

Illetékes helyről nyert érte-I nak, akik eddig szívesen al
sülésünk szerint a földmivelés- kalmazták őket. Végeredmény
ügyi kormányzat lefolytatta tár- ben tehát itthon, Békésvárme
gyalásait a Német Birodalmi gyében kinálkozó munkalehe
Mnnkaügyi Hivatallal a folyó tőségeket saját érdekükben nem
évi mezőgazdasági idénymun- szabad visszautasítani.
kás akcióval kapcsolatban. En- """"""'~""""',,=--_

nek eredményeképpen az 01'-

.szágos kontingensből Békés H O ~Z g í I U" I et's
vármegyére 1200-1300 ember .. •....,;. ~ i .",

jutott Épen ezért szociaIis kö
telességünk a mezőgazdasági

munkások figyeimét felbívni
arra, hogya németországi
munkaalkalmakkal kapcsolat
ban ne áltassák magukat csa
lóka reményekkel, mert. a ki
jutás lehetősége épen a német
munkaadók kivánsága alapján
sokkal szigorubb feltételekhez
van kötve, mint tavaly.

Elsősorban csak azok a mun
kások mehetnek ki Németor
szágba, akik az előirt korbatá
ron belül vannak, másrészt
teljesen egészségesek és igazol
tan hozzáértő mezőgazdasági

munkások.
Ezenfelül mindazok, akik

Németországban tavalyi mun
kahelyükön akár munkatelje
sitmény, akár pedig munkafe
gyelmi szempontból nem áll
ták meg helyüket, azok semm
körülmények között nem szá
mithatnak szerzödtelésre.

Minthogy továbbá a várme
gye főispánjának intenciója az,
hogya kiküldendő mezőgazda

sági munkáselemek 2-3 éven
keresztül bizonyos kis tőkét

gyűjlsenekössze németországi
munkájuk alaH, hogy ezzel
mintegy rendelkezzenek azzal
az alappal, amely szükséges a
jövőben bekövetkező telepitési
akció alkalmával: érthető és
fontos követelmény, hogy a
teljes egészségen és nagy mun
kateJjesHményen kivül, takaré
kos emberek is legyenek.

Mindenesetre az engedélye
zett létszám nem olyan nagy,
hogy tul sokan számíthassanak
a kimenetelre, éppen ezért az
é-rdekelteknek nyomatékosan a
figyelmébe lehet ajánlani, hogy
az itthon kinálkozó munkaal
kalmat ne utasítsák vissza,
mert ezzel nemcsak önmaguk
nak és családjuknak, de hazai
munkaadóiknak is kárt okoz-Bafári Mihály.

da szerint, az oltár tüzére ön
tötték. Ma nem vérrel, hanem
csak a felesleges pénzzel és jó-

'akarattal kell áldozni . egy kö
zös célra, egy szép "Kulturház"
felél itésére, A mag tehát el
van vetve, jöjjön a megtermé-
kenyilő jóakarat, mert ezt
meg lehet és meg is keH csi
nálni, minél elöbb.

El vagyok készülve, hogy
ezen szerény elgondolásom
egynéhány kumckoponya jég
burkolatán elcsuszik, vagy on
nan visszapattan, de hiszem,
hogy egyszer csak eljön a ta
vasz, egyszer majd kisüt a
nap és felolvadnak a jégpáncé
lok, eljön a megértés ideje,
megtalálja végre magyar a ma
gyart és ha nem is ezen el
gondolás alapján, hanem bár
mily más módon mégis felé
pül a "Kulturházu vagy a "Kis
gazdák Székháza" Gyomán is.

Gyoma. 1938. jan. 17.
Tisztelettel Szerkesztő Urnak

igaz híve

egyetlen lapjukat a "Friss Uj
s-ágot". vagy más olcsóbb lapot.
Tervezték és felépítették a
mostani épületeket és lehetővé
teUék, hogy mi már villanyvi
lágítás- meHeU, fényes padlón,
gyönyörü freskók alaH táncol
hatunk. De mi mégsem állha
tunk meg sokáig az emlékek
nél, nekünk tovább kell halad
nunk és fel kell épiteniink,
de minél előbb, egy ilyen szé
pen fejlődő nagyközségei meg
illető "Kulturházat" vagy a
"Kisgazdák Székházát ". - A
mai 48-as kaszinó épületére
egy emelet ráépitéssel megle
hetne csinálni. Ezen épilkezés,
mint egy nagyszabású munka
alkalom, egy sereg 'munkás
nak juttatna munkát és kenye·
ret. Erre az épitkezésre pedig,
amit a körök gyüjtenek, oda
kellene forditani.

Fel tehát Magyarok! Az egye
sülés eszméje nem új dolog.
Már valamikor Árpád vezér és
társai is vérüket egy közös
edénybe csurgaUák és a mon-

Főis án.i láto atás
án

Pénteken reggel 9 óra után Gyomára érkezett vitéz
Ricsóy;UhlarikBéla főispán dr. Liszonyi Vince titká·
rával és Vincze Andor vármegyei számvevőségi fő#

nökkel, akikkel a gyomai főszolgabirói hivatalt meg#
vizsgá!ták.. A vizsgálat eredménye szerint a főszolga-'

birói hivatalban mindent a legnagyobb rendben találtak
A gyomai tartózkodásdval kapcsolatban alkalmat

vett magának a főispánunk, aki tudomást vett a hely
beli társadalmi viszonyok ziláltságáról, hogy dr. Sor
bán Jenő főszolgabiró javaslatára többeket meghallgas~

son, akik a kűvetkező sorrendben járultak elébe: Ne
.merey Péter, vitéz dr. Havüír Gyula, FeUer Ernő, Pikó
Béla, Csernay Géza, Bay József. G. Nagy László, Ko·
csis Gábor, G Szabó József, F. Kiss Gábor, ifi. Ailer
Márton, Wagner Márton. vitéz Várv JÓlsef, Papp Zsig
mond, dr. Legezi] Tibor és dr. Vincze Endr,z.

Eddig is értékes ünnepe volt Gyoma község kö
zönségének, ha vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla főispán

ellátogatott hozzánk. Most nagy hálára kötelezte főis

pánunk, legfóképen az inteligenciánkat, amiért- érdek;
l.ődésével, a meghallgatott urak véleménye alapján is,
hozzájáruit, hogyafelmerült ellentéteket nagybém elsi·
mitoUa és kiegyengefte az utat, amelyen a községi
békét elérhetjük.

Szó esett egy intenzivebb keresztény irányzat meg·
indHásáról is. Ebben egyöntetüen azaz álláspont ala
kult ki, hogya polgárság keresztény öntudatát erősí

teni kelJ és az összefogást mérséklettel kezdjük meg
kiépiteni itt is.

A déli órákban a főispán ur felesége is ideérke·
zett és dr. Sorbán Jenő főszolgabirónál együtt ebédel·
tek. azután tovább mentek autóval Szarvasra, ahol foly·
tatták a hivatalviz.sgálatot.
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Dr. Szilágyi Ferenc m. kir. járási orvos.

BEszA OlÓ A GYOMAI JÁRÁS
1937. ÉVI KÖZEGÉZSÉGÜGYI
HELYZETÉRÖl

ben és mindenkor megértésre
találjon,

Megválaszlotta a közgyülés
még a lemondott jegyző helyett
Izsó Antalt, pénztári ellenőr

nek Szerető Lajost, számvizs
gálóbizoHsági tagoknak pedig a
régibizotfsági tag baj társakat,
központi közgyülési kiküldött
nek Izsó Balázs ügyvezető igaz
gatót választotta meg. Diszel
nöknek megválasztotta a köz
gyülés egyhangu.lag Dr. vitéz
Haviár Gyu.la m. kir. közjegyző
és Bácsi Elek társulati főmér

nök urakat. Elhatározta még a
közgyülés, hogy hódoló levél
ben üdvözli R ő d e r V i l m o s
m. kir. honvédelmi miniszter
ur önagyméItóságát, továbM
Dr. vitéz Árvafalvi Nagy István
országos elnök urat. Gyülés a
Himnusz eléneklésével ért vé
get, majd a csoport tagjai zárt
sorokban a Hősök Emlékszob
rához vonult, ahol a Levente
zenekar eljátszotta a magyar
"Hiszekegyet" és az országos
főtitkár ur rövid beszéd kisé
retében megkoszoruzta az em
lékművet. Utána a zenekar a
Himnuszt játszotta el.

egveHék. Póhaimot
1650 hold a kisemberek

kezén
Két évvel ezelőtt, amikor

már erősen nyögtük az aszá
lyos éveket, merész vállalko
zásba vágott több endrődi gaz
da és Csernus Miály endrődi

apátplébános értékes segitségé
vel kibérelték 12 évre báró
Huszár Lászlóné 1650 magyar
hold területű póhalmi birtokát,
évi tizenkét vagon buza ha·
szonbérért. Derék endrődi test
véreink szívósan birkóztak a
szikkel és a mostoha időjárással

és becsülettel kifizették már 2
évről a haszonbérL

Eladó Póhalom
Már az ősszel elterjedt a hire,

hogy szeretnék eladni a birto
kot. Legutóbb az Endrőd-Gyo

mai takarékpénztár kapott már
cius l-ig szóló opciót a birtok
parceUázására. Hallatszott is,
hogy serényen folynak a jegy
zések, mig most vasárnap fu
tótiizként terjedt el a hir, hogy
mintegy 40 kisgazda megvette
a birtokot 520. ezer pengőért.

Mindenki csak örül a hirnelc
Hiszen 1650 hold föld kerül
olyan emberek kezébe, akik a
föld robotosai, szerelmesei. Akik
mihamarabb eltemetik a pó
halmi sziket és szorgalmas
mnnkával nemzelfenntartó ma
gyar életet teremtenek oU. Ujra
felcsendül majd egy ujabb ha
ranO" a póhalmi határban és
megvetik a második· alapját
Póhalom községnek.

Ismét elrepült felettünk egy
esztendő, hozott magával uj,
ifju emberéleteket és elragadott
sokat a meglévők közül. Min
den lépés a sir felé vezet, de
e lépések nyomán egyuttal
helyet is engedünk a követ
kező, uj életre lobbanó ifjuság
nak; a jövő nemzedéknek. Uj
élet és elmulás... születés és
halál váltogatják egymást és e
két határkő között huzódó 01'

száguton vándorol az élet és
kultura staféta-fulója: az ember,
tarsolyáhan két isteni ajándék
kal: az élettel és halállal. Hol
az egyikből van több benne,
hol a másikból, s e kettőnek

hullámzásából tevődik össze
egy község, egy nemzet, sőt

egy egész világ jövendő sorsa.
Lássuk most, hogy szükebb
hazánknak: a gyomai járásnak
mex:re is mutat az élet-irány
lűje?

Élveszületett Gyomán az
1937 évben: 204 gyermek (16.5.
ezrelék, igen kevés!) meghalt
153 egyén, igy az évi szaporo
dás: 51 lélek (4.5 ezrelék,
szintén nagyon kevés l). Egy
éven alul elhalt: 26 csecsemő

(12 százalék, jó eredmény).
Halvaszületés volt: 2, idő előlt

j6lt a világra: 30 (sok l). Gü
mőkórban elhalt: 6, fertőzőbe

tegségben: 5 egyén, ,ami igen
jó eredmény! Nem mondhatjuk
ezt a házasságkötésekről, mert
az elmult évhen csak 93 pár
kötöll frigyet, de tavalyhoz ké
pest ez a szám némi emelke
dést mutat Szegényalapi ren
delést végeztek a községi orvo
sok 2473 esetben. Iskola-egész
ségügyi vizsgálat történt 1241
gyermeknél, ingyenes. vérvizs
gálatot végeztek 39 terhes
nél és anyánal, mig gümőkór

eHeni ugynevezeU B. C. G. 01
tasban 99 csecsemő részesült
(a csecsemöknek kb. 50 száza
léka). Diftéria védőollást 528
gyermek kapott, hastifusz ellen
pedig 138 egyén. Himlőoltást

427 esetben végeztek a községi.
orvosok.

Halálok szerint meghaltak a
mult esztendőben szervi sziv
bajban: 34-en, végelgyengülés
ben: 20, lélegzősiervi betegsé
geken : 17-en, ugyancsak 17-en
estek áldozatul az agy és egyéb
szervek érelmeszesedésének, 15
egyént a rákos daganatok vit
tek el, 12 pedig az emésztő

szervek betegségeiben halt el,
veleszületett gyengeség ragadott
el 6, rángógörcs pedig 5 gyer·
meket, balesetből és öngyilkos-

ságból kifolyólag 3-3 vesztette
életét, 2-2 egyén vesegyula
dásban, idegbetegségben, ill.
vérmérgezésben halt el. 1-1
halálesettel szerepelt a vérsze
génység és csontvelőgyuladás.

. A fertöző betegségek alaku
lása a következő volt: hastifu
szas betegünk volt: 15, meg
halt közülök: 3, vérhasban 2
beteg szenvedett, halálozás
nem volt, 19 diUériás beteg
közül egy sem halt el, mig
vörheny egy e\leUel sem sze
repeIt. Gyermekbénulás 1 ha
lálos áldozatot követelt, gyer
mekágyi-láz is 1 esetből 1 ha
lállal végződött. 5 szövődmé

nyes influenzás beteg közül
egy sem haH el. Gyermekbe
tegségek közül halálozás nélkül
a szamárhurut : 1, kanyaró: 5,
bárányhimlő: 18 esetben kere
sett meg bennünket. Tracho·
más betegünk volt 4 uj és 7
régebbi, összesen 11. Gümőkó

ros heteg szerepelt az év fo
lyamán: 7, közülök elhalt 6.
Az összes fertőzöbetegek száma
1937-ben 78-ra rugoU. Tifusz
bacillusgazda 2 van nyilván
tartva.
Endrődön é1veszületett az

1937. évben ~46 gyermek (17.2
ezrelék: igen kevés) Halálozás
volt: 200, igy a természetes
szaporodás: 46 lélek (3.31 ez
relék: még kevesebb, mint Gyo
mán). Egyéven alul 38 cse
csemő halt el, ami 15 százalé
kos csecsemőhalálozást jelent
(elég magas!). Halvaszületett: 5
gyermek, elvetélést 30-at jelen
tettek be (de ennél több a be
nem jelentettek száma!): gümő
kórban 28-an haltak el, ami a
2 ezrelékes szám miaU elég
magasnak mondható. Örven.
detes, hogy fertőzőbetegségben

csak 2 egyén halt el. (felette
jó eredmény) A házasságköté
sek száma 128 V9lt, ez is lassu
emelkedést mutat Szegényalapi
rendelést intéztek el a községi
orvosok 2348 esethen. Iskola
egészségügyi vizsgálatban 1680
gyermek részesült. Gümőkór

elleni B. C. G. védőoHást 53
csecsemő kapott, ami az összes
ujszülöltek 21 százalékának fe
lel meg. Diftéria elleni védő

oltást 507 gyermeknél végez
tek, mig hastífusz ellen 8 egyén
kapott oltást, aminek magyará
zata, hogy Endrődön mindösz
sze 5 tifusZieset fordult elő és
egy sem volt halálos lefolyásu.
Himlő ellen 361 gyermeknél
alkalmaztak védőol!ást. Nyilt
gümőkóros beteg jelenleg 27

van nyilvántartva, mig tracho
más 139! Tifuszbacillusgazda
pedig 2 szerepel. Az összes
fertözöbetegek száma az 1937
évben: 60, nem számilva ide a
27 gümökórosés 139 tracho
más egyént.

A statisztilms biráló szemé
vel nézve mit jelentenek e
számok? Sajnos azt, hogy
mindkét községben a· magyar
ság életfája egy kicsit megöre
gedett: kevés a fiatal hajtás,
rilka a lombozat. Már pedig a
gyér ágazatu fát könnyen le
döntik az idők viharai.... Az
utóbbi évek születési számada
tai ugyanis azt mutatják, hogy
mig 1920-ban ezer lélekre
évente: 30, 1930-ban : 25, 1932
ben: 23, most 1937-ben már
csak 16, iH. 17 születés jutott!
Ha még ehhez hozzászámiljuk,
hogy az ujszülöttek közül az 1
éves korig minden hetedik el
hal, a két község lélekszáma
igen lassu mértékben szaporo
dik (a mult évben együttvéve
csak 97 lélekkel, amiből az
emlitett ujszülöU-halálozás foly
tán még le is kell vonnunk).
A tudósok pedig kiszámitották,
hogy amely nép születési
arányszáma ezer lélekre szá
mitva 18 alá esik, az már las
Sil kihalásra van itélve. A mi
két községünk arányszáma pe
dig csak 16, ill. 17, tehát még
rosszabb, ill. gyorsabb kilátá
saink vannak, a kihalást illető

leg!. .. Meg kell itt említenünk,
hogy az idő előtti, éretlen szü
letések . (vetélések) száma az
utolsó évtizedben kb. három
szorosára emelkedett!... Ilyen ~

nagyarányu születé~zuhanás

mellett önként felvetődik a
kérdés: vajjon hány magyar
ember fogja megérni az uj
ezerévet ? ..

A születések számának csök
kenése egyrészt természetes vi
lágjelenség,(p1. a háboros évek
születéseinek kiesése) másrészt
azonban betegségek és a mai
sulyos megélhetési viszonyok
következménye is. Ezen utóbbi
emlitett bajokon pedig lehet,
íll. kell is segitenünk! Még pe
dig sürgősen!... (Folyt. KÖV.)

MEGHIVO
A, ayomai háztartási (gazdasági)

vándgrlanlo1yam 1938. évi január
hó 30-ín megtarlandó
összefoglaló beszámolójára.

SORREND:
1. 9 órakor Istenliszlelet a

helybeli 'emplomokban.
2. II órakor elméleti összefob

la!ó a községháza nagytermében,
3. Összefoglaló után, kb. l

órakor a háztartási- és kézimun
kakiállitás megnyilása, Kossuth L.
u. 9. sz. alatt.

4. Akiállitás délulán5 óráig
díjtalanul megtekinlhelö.

A tanfolyam vezetősége.
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egint lesz
HO SÁR-csirke

Köszönetnyilvánítás

Mindazolmak, kik felejthe
tetlen dráe-a jó feleségem,
ilietve édesanyánk és ked
.ves nagymamánk temeté
sén megjelentek, mérhetet
len fájdalmunkat részvé
tükkel enyhiteni igyekeztek,
ezuton mondunk hálás kö
szönetet.

Gyoma, 1938. január hó.

A Szendrei-család.

Nagy meglepetésben volt ré
szük azoknak, akik kedden,
25-én este fél 9 órakor a sza
badban voltak.

Az északnyugati égbolt alján
30-40 fok magasságban, erős,

biborvörös fény jelent meg,
mintha valahol egy rendkivül
nagyméretű tűzvész pusztítna.
A fény terjedelme változott és
lassan nyugati irányba huzó-
doH. Ugy 9 óra tájban fehér·
fénysugarak tüntek fel le&yező

szerüen a vörös fényben. Ek
kor volt a tünemény legszebb.
Tíz óta felé a pompás fényjá
ték véget ért.

A tünemény az északi fény
egy ritka megjelenése volt,
amit a napfoltokra vezetnek
vissza.

silást megad és p:ospektust küld
a Lengyel Magyar Idegenforgalmi
és Kultur Bizottság, Budapest, IV.
Molnár ll. 35. jelentkezést elfo
gad lapunk szerkeszlösége.

Szerlt:esztö postájac
N. N., B. B. Névtelenül beküldött cik

keket nem közlünk le.
Utána néztünk és meggyőződtünk,

hogy a kifogásolt járda- és villany hiá.
nyok oka nem az elöljáróság, hanem a
kivánt betonjárdák kiépítését és a szük
séges villanylárflpák elhelyezését a kép
viselőtestűlet még nem határozta el.

Egyébként az lenne a helyes eljárás,
ha az Önök kerületi képviselője

a képviselőteslűletben inditványozná
ezeknek a !étesitését.

évirendeskőzqyülésft
melyre a baítársakat tiszteletlel
meg hivjuk azzal, hogy halározat
képtelenség esetén az február h6
13 án d. u. 3 órakor a tagok
számára val6 tekintet nélktil is
meg lesz tartva.

TÁRGYSOROZAT:
1. Társelnöki megnyitó.
2 Elnök választás' 2 évre.
3. FogadaJomté!ei (esetleg).
4. Vezet6liszt jelentése.
5. Pénztárnok jelentése.
6. Ellenörök jelentése.
7. Felmentvény megadás.
8 Esetleges inditványolc

Gyoma, 1938. január hó 30.

ELNÖKSÉG.

R6zsabuI'gol"llya (korai) vetőmag és
étkezési célra, akácfák szerszámnak,
kutágasnak, stb. kapható. Kalocsa Jo
lánnál Gyoma, (Sirató). 1-1

Hegh.ivó
Az országos frontharcos szö

vetség, gyomai csoportja f. évi
februál hó 6-án vasárnap d u.
3 órakor tartja a községház3 nagy
tanácstermében

A.nyakönyvi hirek
,

A gyomai anyakönyvi hivatal
könyveiben január 19-töl, január
hó 26-ig a következő bejegyzések

.történtek.

Születtek: Rácz Mátyásnak fia
Mátyás (ref.) Krizbai Ferencnek
lánya E1z'Sébet, Krisztina (ref.)
K. Imre Lászlónak fia Uszló (ref.)
Varga hénnek fia Béla (ref.)

Házasságot kötöttek: Me
gyeri Bálint Sallai jolán, Nándor
Péter Valah Róza, Mercz Gyula
Vatai Mária, Bátori István juh:ls
Mária, Kéri Gyula Tuba liona.

Meghaltak: Megyeri László
(ref) 81 éves, Márton Sándorné
Bagi Julianna (rd) 79 éves, Szi
1ágyi Gábor (ref.) 74 éves.

- A. magyar éietsorsot érin
tő, rendkivül fontos problé
mát vet fel aVendégforgalmi _
Vjság jan. l5-iki számában meg
jelent és Hóman Bálint vallás-és
közoktátisUgyi miniszterhez inté
zett nyilt levél, amely a miniszter
figyeimét felhivja arra, hogy az
ország huszezer tanitója közül
tizenhatezer tanitó még nem volt
Budapeslen. "Ilyen tömege a ma
gyar kultura elsővonalbeli testőr

ségének nem ismeri a Duna két
partján épült magyar melropolist«

- mondja többek között a nyilt
levél irója. A nyilt levél végül ar
ra kéri a minisztert, tegyen kez
deményező intézkedéseket abban
a tekintetben, hogya MÁV, vala
mint a vendégforgalmi és idegen
forgalmi intézmények bevonásával
és kellőtámogatásával, az állam
tegye lehetövé a vidéki tanítóság
csoportos budapesti tanulrnány
utja it. Asszonyrovat, vidéki szemle,
egészségápolás, bélyeggyüjtés, ke
resztrejtvény és más érdekes ro
vatok és cikkek teszik teljessé a
Vendégforgalmi Vjság legujabb
számát, amelyből szívesen kard
mutatványszámot az érdeklődők

nek a lap kiadóhivatala (Budapest,
V. MáJÍa Valéria utca 13)

Magyar pilotanő ttfrikai re·
pülőversenyen. Rendkivűl érde
kes képekkel illusztrált cikkel kö
zöl erről a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és gaz
dag tartalommal jelent meg. Pom
pás illusztrált rádióműsorokat, egy
felvonásos szindarabot, premier
besz<lmolót, szinházi pletykákat,
nagyszerU fílmrovalot és több mint
száz szebbnél-szebb képet talál
az olvasó a népszerű szinházi
képeslapban. A Délibáb egy szá
ma 20 fillér.

A hirhedt dajak fejvadá
szokról, akiknek borzalmas szo
kásd t megdöbbentő történetek
bői ismerj tik, rendkivül érdekes.
nagYfzimu iliusztrációval szine
sifelI cikkel közöl Tolnai Világlapja
uj száma. A legkiválóbb magyar
irók novelláin, a remek cikkek
dus során és a nagyszerű foly
tatásos regényen kivül, közel SZal
pompás képe! talál az olvasó a

néPszer.ü. k.épeslapban. To'n:i Vi-,
lág lapja egy száma 20 fillér.

Társasutazás Lengyelország·
ba. A magyar-lengyel barátság
ki mélyitése céljából társasutazás
indul február 27-én Lengyelor
szág nagyobb városaiba. Az or
szág kulturközpontjai, muzeális
jelentőségű helyei, a világhálJoru
csataterei sok magyar embert ér
dekelhelnek. Az utazás összköl!
sége 258. Pengő, ullevél nélkül
gyorsvonat lll. osztályán és már
ciu~ 6-ig tart. Minden felvilágo-

K É RJ E N ÖN I S
költségmentesárajániatot mintákkal

Butor, Kelengye és Ruházati

cikkekről. Leghosszabb számla
hitelre! BUTOR és TEXTIL Ke
reskedelmi rr Budapest. Liszt Fe
renc tér 5. sz.

Cs. Nagy Dániel földbirloko~,

gazdasági tudositót, járási gazda
sági felfigyel ő el őterjesztésére, el
ismerő oklevéilel ttintelték ki.

A gyomai állami polgári fiu
és leányiskola február 12-én
farsangi estet rendez. Lesz mó
kás és látványos . műsor, szóra
koztató számokkal, utána pedig
jelmezes táncmulatság. Ajánlatos
idejében helyről gondoskodni,
olyan s'okan látogatják ezeket az
előadásokat. A műsor délután 5
órakor kezdődik, a jelmezbál este
8 kor. Belépőjrgy előre váltva,
50 fillér, helyszinen 40 fillér. Min
den érdeklődőt szivesen vár a
rendezőség.

A gyomai Stefánia Szövetség
fuzionált a megszűnt Nőegylettel,

mint azt a január 21-én tartott
közgytilésen ha tározatképen elfo
gadlák. Ezzel egyetlen, de remél
jUk erős, és tevékeny jótékony
egyesmetűnk eredményes jövő elé
tekint.

A Hungária nyomda tulaj
donosai értesitik a közönséget,
hogy WaUach Mihály ur jan.
31-én kilép a nyomda kötelé
kéből és helyét Teket Sándor
ur foglalja el

Szeghalmon lesz az idén a
vármegyei vitézi bál. Az egész
~árrét készül erre a mulatságra,
amely eié)relálhatólag február 12
én lesz.

Mussolini fia, Mussolini Brunó,
Bileo és Moscabelli óceánrepü
lókkel hélfön felszállt Rómában
és kedden este megérkeztek Rió
de janeirÓba. Ezt a hallatlan tel
jesítményt 350 km.-es átlagse
bességgel tették meg.

A Református Ifjusági Egye
sület ti!'zteleltel kéri. hogy akik
nek iskolás gyermekek számára
alkalmas játékaik, vagy ifjusági
könyveik vannak, amelyeket már
né:kmözni tudnak, sziveskedjenek
felajánlani az egyesület részér~.

A felajánlott tárgyakról ZilahiSán
dor egyházi szolga érlilk megy.

A ballai legeltető társaság
február 13-án (vasárnap) tart
ja rendes évi közgyűlését a
községházánál. A közgyülés
délután 2 órakor kezdődik.

3 -1

fölött
Északi fény

Gyoma

A tavalyi szép eredmény ut~n

ismét megalakult a HOMBAR
szövetkezet tagjai sorában a
ketreces tenyészíők csoportja.
Eddia 8900 darab egynapos csi·
bét ~endeHek meg. Az utolsó
szállitmány február 9-én ér
kezik.

Az idén is Békéscsabáról ér...
kezik a legtöbb csibe, azután
sQrrendben Szentes, Szentlőrinc
(Baranya megye) és Hódmező
vásárhely.

Most is 24 fillér III csibék da
rabja, mint tavaly. Mintha az
idei csirkék szebbek volnának,
mint a tavalyiak.

Több uj tenyésztő is csatla
kozott a tavalyiakhoz. Remél
jük, most már meg lehet majd I
szervezni a farmsz~.rü.baromfi
tenyésztők csoportJat IS•.

A tenyésztők minden kedden
este 7 órakor összegyülnek a
HOMB \R szövetkezet székhá
zában. Ezekre az összejövete:
lekre érdeklődőket is szívesen
lálnak.
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Szerkesztésért és kiadásért feletöf :

WAGNER MARTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Wallech Mihá~y,

Eladó Mátyás király u!ca 6 számu
ház. Mely áll 3 pados szoba, I pad0s
konyha, éléskamráMJ, 9 ITl. hosszu
melléképületből. Érdeklődni lehet a
katholikus kántomál, Horthy Miklós ut
7 sz. alatt. 3-1
. A Pataki Bálint háza eladó, Szé

chenyi u. 41 szám. 1-1
A lukács Sándor háza szabad

kézből, eladó, B3.ross ut 3 szám. 2-1
ifj. B. Szabó János képesitett kő

művesmester, elvállal szakmába vágó
kőműves munkákat. Kéri a közönség
pártfogását. Lakik Lehel u. 15 szám.

2-2

A Gyomai Szeszfőző Szövetke
zet kismértékbeni pálinka eladási üz!e
tét Tisza István ut 68 szám alól Hősök

Emlék utja 87 szám alá a Termelő

Szövetkezet házába helyezte át, hol is
közismerten elsőrendű saját főzésü pá
linkái olcsón kaphat6k. 2-2

- Egy kiszolgáló leányt azonnali
belépésre üzletében felvesz Domokos
Albert. x-3

Béres Dánielné örökösei hasítás
melletti 17 kat. hold földje eladó. Ér
tekezni Rácz Imre Körösladány, Ferenc
József-ut 10 szám alatt lehet. x-4

Óra, ékszer javitásokat olcsón jót
állás mellett készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. 8-I

Eladó Ei1drődön egy négy szoba,
konyha, fürdő szab3, mellékhelyiségek
kel ellátott új lakóház, kedvező fizetési
feltételek mellett. Érdeklődők fordulja
nak Csáky Dániel gyomai órás mester
hez. 1":"1

egy liter IlO/o-os kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:zállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér !iterenként. Csakis
50 Iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordó! dijmen
tesen adok il szállitás tar
tamara kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Soraim ke~lemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatua/<

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmej:(ve.

IOLCSÓBB A BOR I
III mint a szódaviz ill

Eladó: báró Huszár Lászlóné pó
halmi uradalma, bármilyen mennyiség
ben előjegyezni lehet kedvező ár és
fizetési feltételek mellett, - 183 hold
nagylórési, - 140 hold egyházhalmi
szántó, - 35 hold simaizugi szántó
tanyaépülettel, kerttel, szőllő és gyü
mölcsössel, - 5 hold simai, - 6 hold
udvarnoki, - 7 hold előhalmi és 3 fer
tály keselyösi szántó téglagyárral.
Bövebbet Izsó Balázs ingatlan forgalmi
irodájánál Gyomán.

D

érk. 699
ind. 610

•••••••••••• ••••• 1
VásároJj€l.

a pécsi kokszot..

Elárusítók: WAGNER MÁRTüN
FIAI, fakeresked6k a Pécsi Kő

szén és Kokszkereskedelmi Rt
képviselöi, Gyoma. x-4

Gyo a özség
inqatl€l.nforqalJ:n€l.

Gecsei Lajos (nős Gácsi Teréziával)
gyomai lakos vett egy beltelkes lakóhá
zat Lukács József (nős Csapó Etelká
val) gyomai lakostól 1100 pengőért.

Szabó Lajosné Kovács Zsuzsánna
gyomai lakos vett egy beltelk~s lakó
házat 4/1O-ed rész Kovács László (nős

volt R. Szücs Máriával) és társaitól
300 pengöért.

Csapó Károly és neje D. Kovács Er
zsébet ·gyomai lakosok vettek 1 hold
1502 négyszögöl pusári szántó t KereId
Antal és neje Cselei ]uliánna .gyomai
lakosoktól 1450 pengöért.

Lukács Józsefné Csapó Etelka vett
egy németzugi lakóházat özv. Polányi
Istvánné Wimkovics Teréz és társaitól
800 pengőért.

Bodon László és neje T Kiss Lidia
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Bátori Lajos és neje Tóth
Mária gyomai lakosoktól 1000 pengő ért.

Kun József és neje Nagy Juliánna
gyomai lakosok vette~ 1135 négyszögöl
félhalmi . szántót Kiss Gábor· kispesti
lakostól 600 pengőért.

Molnár Józsefné Novák Eszter gyo
mai lakos vett egy beltelkes lakóházat
özv. Wladár Gusztávné Gál Lidia gyo
mai lakostót 1250 pengőért.

•••••••••••••••••
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4-4UJ VEZETÉSI

17.38

17.50

"MÁVAUT" T lÉ L I AUTOBUSZMENETR
Érvényes: 1937. október 3-t611938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

ind. Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom· tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
610 ind. Endrőd templom-tér érk. 1750

6.
36 J Gyoma " • t 17.

32

7.28 Szegh<!lom p. u. . 16.38

8.42 Püspökladány... 15.23

9.19 Hajduszoboszió . . . 14 43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.1°

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50. " P 12.50.

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.°0
9.03 "községháza ind. 13 5o

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. "P 9 50.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés_

A
szövetkezeti vendéglőben

Zónapörköll 24 fillér
Ebédmenti 98 fillér
Vendégszoba 98 fillér

A HOJnbár Szövetke~

zetben buzakorpa
kapható

Minőséget? Legoksóbban?
Szövetkezeti boltokban!

A
szövetkezeti vendéglőben

Honhy Miklós ut 40.
és a

szövetkezeti kocsmában
Tisza István ut 97

u1cán át
1 lit. asztali fehér bor 38 fill.

1" ,,(10 liter vételnél) 30 "
1 " kadarka 48 "
1 " zöld pecsenye bor 58"
1 " vörös csemegebor 1.20"
l " angol keserű Iikör 3.20"

. 1 " császárkörte likör 3 20 "
l " r um 240 "
l 71 tearum 3 20 "
1 71 barack pálinka 320
1 " eper pálinka 2 80 "
l " szilva pálinka 3.20 "
l üveg szódaviz 08 "
1 üveg barna v. János sör 48 "
Palackborok üv.-ként L10P-töl

Szent Lukácsfűrd6 ásvány
vizeinek föraktára.

-__f
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1
:1/1 A világ legnagyobb rádió gyára a

PHILIPSI
5 világrészben 78 államban a .
vezető vHágm árka

J E g Y e d á r lA s i t ó: B e n j á m i n I s t v á n.

; __ G 'If O M li. N: I
I Fekete lajos mUszerész üzletében.I E N D R Ö D Ő N:

I a H om o k I f é I e emeletes házban.
:ill Kérje dijtalan bemnu.tatását~

~AftRftftftftRRftftftA~fiftARRAA~fi~ftftftRA~ARRAAftftftft
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12

előadást ért meg a
színpadon

Óriási siker volt a fílrnen.
Kabos Gyula, Muráti Lili, Báslhy
Lajos, Mezey Mária, Vizv{lry Nl.a

riska főszereplésével:

AG
Többszáz

EK ÉS HŐSÖK

CSATÁJA
Ütközet szárazon, vízen és a

levegőben

WILLY BlRGEL főszereplésével:

L Ó I

Modern film, a világ félelmetes I
fegyvertinek feivonuláEa, izgalmas

és meglepő kémdráma.
2. Remek kisérő müsor

Száguldó irilm, fí-iss vigjáték, ro

hanó cselekmény.
MAGYAR FILM A JAVÁBÓL

2. Pompás ldsér6 műsor

3 Magyar híradó

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél IO-től fél I-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.

Február 2-3
szerda, csütörtök.

ÜNNEPL MŰSOR

Giganlíkus kémfilm, a technika
minden vívmánya, harcászafi ko

losszusok

Január 30-31
vasárnap,

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. január 30-án,
vasárnap -és febrtllár 2-án
szerdán Gy.sz.B.A. napján

6 és fél 9 órakor.

Nag'Y§ikert aralloH
Jinagyar fillin

I_'.ill!!lI~_ Ili

Az első Jinag'Yar zené~

bohózat.
FŐSZEREPLŐK:

Muráti LiH, Gombaszögi Ella,
Mezei Mária, Jávor Pál, Kabos

Gyula, Latabár Kálmán.
A legszebb mBgyar hango~fi!m,

amelyben a közönség kedvencei,
a legjobb magyar komikusok de-

rüs játéka elragadó.

A müsor kiegészítve
Vigjáték és

LAG IRADÚ
~Al:T~
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PO LI T I K A 19 TA R SA D A LM I ÉS KÖZG A Z JDAS AG I H E T I LA P

lE L él F IZ E T É s l A R A K :

Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6 24 P.
Befizetések postacsekken :

•HungAria-nyomda·Gyoma" csekkszám 18.280.
Lapzárta c s ü t.ö r t ö k este 66ra
,vlegjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztes: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség .és kiadóhIvatal:

"HUNGARIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a•. Kossuth Lajos .utca 64.

'felefOf'l: 22.

Hirdetések dijszabásaJ:
Egyhasábos (55 mm széles) lern. magas hirdetés
20 fillér.Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés cselén 2ó százalék kedvezményt adunk.

taUan utánjárására és a NEP
gyomai szervezete égisze alatt
megszerzett Hartenstein-féle la
kás és a szükségelt tekintélyes
mennyiségü tüzelő előteremté·

sévél minden előfeltételt kiesz
közölt a lányok toborzásával,
hogy oa tanfolyamot mégis iH
tartoUák meg. Megköszönte a
Nemerey házaspárnak ezt a
buzgó fáradozását, üdvözölte a
megjelenteket és megnyitotta a
vizsgáL

husok, tojásételek, kocsonyákig.
Mindez ünnepies alkalmakra
készült, a mindennapi polgári
ételeket naponta késziteUék a
hallgatók.

A magyaros diszítésű kézi
munkák külön nevelőhatásnak
és igen csinosak voltak.

lVlindenképen nagy nyereség
volt ez a tanfolyam, minden
évben meg keU rendezni, s ak
kor a környék házasulandó fia
tal emberei Gyomára jönnek
mintaháziasszonyokat keresni·

tanfolyam orvosi anyagát. Azon
ban mindezek a készségek nem
leUek volna elégségesek, hogy
ezt a tanfolyamot pont Gyo
mán tartsák meg. amikor ilyen
tanfolyamok megszerzéséért
hatalmas befolyásokat érvénye
siteHek és hogy mégis sikerült
a tanfolyamot Gyomán megtar
tani.ezfőként vitéz dr. Ricsóy
Ublarik Béla föispánnak kö
szönhető. aki Nemerey. Péter
és NemereyPéterné fáradha-

Az elméleti beszámoló után
a tanfolyam gyakorlati, kézzel
fogható eredményét láttuk a
tanfolyam helyiségeiben rende
zett kiállításon..

Valóban, ami szem-szájnak·
ingeré, sorakozott az ízlésesen
megrakott asztalokon. A szép
pupos g)'omaikenyér - fonolt
kalácstóJ, a finom torták, diszes
sütemények, édességek, marci
pánkölteményeken át, a bel
városi csemegéseknél látható
gyönyörüen elkészHett hideg

Akiállitás

Benedek Pál elnök megdi- Kruchió Piroska, Zöld Erzsé
csértealányokat, köszönetet bet, Gyuricza Erzsébet, Molnár
mondott az előadóknaka sike··
res tanitásértéskiosztoUa a Mária. Papp Ilonka, Barta Pi·
bizonyitványokat. . roska, Zvara Teréz, Kocsis Ilona

A küvetkező lányok kaptak Lovas Gabriella, Keller JuHa.
bizonyítványt: FeUer Anikó, A vizsgát a Magyar Hiszekegy
Salgó Erzsébet. Oláh Sarolta, elmondása után fejezték be és
Molnár Teréz, Domokos Margit, a községháza udvarán lefény
Tari Erzsébel, Kiss Gabriella, Iképezlelték magukat a hallga
Kató Erzsébet, Molnár Piroska, tók tanáraikkal és az elnökkel.

A bizonyítványok kiosztása

A vizsg·a
Szilárd Mária vezető tanári nik lánynak feladott egy-egy

házta.rtási és gy.. ermeknavélési. fogas kérdést, de ök azokra i~
kérdéseket adoU iej, amelyek- megfeleltek.
re a lányok meglepóen világos Sok helyes és gyakorlati fo
és szabatos féléleteket adtak. gást tanultak a hallgatók, de
Az ember szinte kétségbe von- még a közönség is, ebből a
ta, hogy mindezt rövid öt hét nagyszerü vizsgából.
alatt tanulták meg. A vizsga befejeztével Papp

Pigniczky Irén tanár állatte- Ilonka talpraesett beszéddel kö
nyésztésböl, baromfi-, sertéste- szönte meg Benedek Pál elnök
nyésdésről és tejgazdálkodás- nek, hogy levizsgáztatta őket és
ról teU fel ügyes kérdéseket, szép élővirágotnyujtottát neki.

.azután kertészetből feleltette a Papp Zsigmond a szülők nevé-
lányokat. ben mondott köszönetet egyen-

Dr. Nagy Pál egészségtanból ként a tanárnőknek és Nagy
brillirodalta a már minden lám- doktornak.
palázon tullévő, biztos feleletü Zvara Teréz a tanfolyam hall-
ballgatókat. gatói nevében megköszönte a

Benedek elnök majd minde- tanárnők fáradozását.

,
a
s

lill

I

át

lom tiszta stilusáról, impozán~

méreteiről és kijelentette hogy
előterjesztést tesz a templom
nak müemlékké nyilvánitása
iránt.

A javítási munkálatok már
cius hó elején már megkezdőd
nek. A Kir. Államépilészeti Hi· .
vatal szakmérnökével állandóan
ellenőrizteti a kiviLelpontos
végreh~jl.á~át,miga niűvészi,

illetve műemlék~zerükérdések

hen maga a Múemlékek Orszá
gos Bizottságának Elnöke adja
meg a helyszinen szaktanácsait.
A templomkert is bevorratolt.a
javilási munkálatokba és ren
dezése az .Or~zágosKertészeti
Iskola Igazgatóságának szak ter
vei szerint fog megoldatni.

A megujiloU templom messze
földön párját ritkitó szépsége
és disze lesz agyomaiaknak !

Papp Zsigmond, dr. Thaisz La
jos, Bácsy Elek, dr. Vincze
Endre, Schusztek Sándor, Fei·
ler Lajos, Kató Ferenc, Wagner
Márton és mások.

A Magyar Hiszekegy elmon
dásaután Szilárd Mária vezető

tanár üdvözölte a miniszteri ki
küldöttet, a szülőket és vendé"
geket. Utána Benedek Pál el
nök megnyitó beszédet mon
doH, amelyben hangsulyozta,·
hogy milyen óriási áldozatot
hoz a kormányzat e tanfolya
mok megrendezésével. Megkö
szönte az előljárós:ágnak,amiért

a termet átengedtea· vizsga
megtartására. Köszönetet mon
doH dr. Nagy Pál orvosnak,
amiért elöadásaival elvégezte a

kapott bizonyitványt

lé ké n I
gyomai refo

templomot!
A református templom tata

rozása a legnap-yobb körülIekin
téssel halad a megvalósulás fe
lé. Az egyház vezetősége a gyu
lai kir. államépítészeti hivatalt
kérle fel a javítási munkálatok
levezetésére. Az államépitészeU .
hivatal épHkezési osztályának
vezetője a helyszinen tárgyalta
le a tervező épitésszel, tételről

tételre a szükséges javih\sok,
munkakiirását éskibocsátoUa a
pályázatllirdetés szövegét,.mely
lapunk mai számának hirdetési
rovalában olvasható. Az elmult
csütörtökön, folyó hó 3-án pe
dig a Müemlékek OrszágosBi
zottságának Elnöke szállott ld
községünkbe és a legrészlete
sebben előirta azokat az irány
elveket, amelyek szerint a ja
vilást végre kell hajtani. Elra
gadtatással nyilatkozott a temp-

Beszámoló a háztartás]
(gazdasági vándor

tanfolyamról
Tizenkilenc leány
Ritka élményben volt részük

azoknaJr, akik január 30-án dél
előtt meghallgatlák a községhá.
dnál az első állami háztartási
(gazdasági) vándortanfolyamot
elvégzett 19 fiatal leány vizsgá
ját. A vizsga elnöke Benedek
Pál békéscsabai mezőgazdasági

iskolai igazgató volt. A szép
számmal megjelent szülőkön

kivül jelen voltak: Bay Józsefné,
Gyökössy Dánielné, Nemerey
Péterné, Bácsy Elekné, Wagner
Márlonné, Kner Imréné, Papp
Zsigmondné, dr. Szász Lajosné,
Biró Teréz, Faddy Jolán és még
számos asszony és leány. Fér
fiak voltak: Pánczél Emil fő:

jegyzővel a községi elöljáróság,
G, Nagy László, Nemerey Péler,
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A Faluszövetség külföldi
gazdaifjúsági csereaKciói

'HIRDESStN
.LAPUNKBA,N l

A zenészek és házimuzsiku
sok körében nagy fell önést kel
teU Kovács Gabriella fial'alze
neszerzőnek kis könyvecskéje.

Címe: n1800 Jazz Akkord",
amelynek segitségével minden
kezdő vagy haladó zongorista,
vagy gitáros, cilerás, cimbal.
mos slb, saját maga komponál
hat k~séretet minden kedvére
vaJóQótának, tánczenének, ope
raáriáknak slb. Ez a könyvecs
ke rávezet mindenkit, hogy vál"
tozatos, csodálatos akkordfüzé
sekkel kisérjük játékunkat. La
punk olvasói részére a szerző

egy olcsóái'at szaboH a köny
vecsk('jrnek s mindenki, aki
előre bek üldi a pénzt 3 pengő

helyett 2 pengöérl kapja a köny
veL Boll! :11;a 3 pengő, tehát az
érde!dódök siessenek a rende
léssel és küldjék be a 2 pen
gől mielőbb a szerzőnek, aki
bérmentve küldi azonnal ezt a
csodálatos, kedves, értelmes,
könnyen kezelhető könyvecskét.

Cime: Kovács Gabriella, zene
szerző Budapest XIV., Thököly
ul 87. II 17.

gazdaifjak gazdaságokban, gyü
mÖlcsfeldolgozó szövetkezetek
ben, kerlészetekben és szölóvi
dékeken' családtagként nyernek
elhelye,zést és' elhelyezésük ide
je alaH dijlalan ellátásban ré
szesülnek;
, Jelentkezhet minden 18 év

nél idősebb lehetőleg önálló

gazeasággal birá ezüst- vagy
arany\; alászos, vagy gazdasági
sZ:ildskolát végzett gazdaifj u.

A fel vételt a szűlők kérik de,
a jelentkezőt ajtínlanl kell a
szülők lakóhelyén lévő Falu
Gazdaszövelségnek, gazbakör
nak, vagy gazdasági egyesület

'nek, továbbá a Hangya, vagy
'hitelszövetkezet vezelőségének,

ezenkivül a !,özségi előljáróság.

nak. A felvételi kérvényhez
csatolandó a jelentkező ei,ész
ségi állapotára vonatkozó ható.
sági. orvosi bizonyHvány, vala
mint másolatban az iskolai vég
bizonyHvány.

A csereakció költsége 225
'pengő, amely összegben benne
foglaltatik az oda- és visszauta
zás költsége, kivéve a zsebpénzt
és a visszautazáskor rendezen
dő külön tanulmányi kirándu
lások költsége. A Dániába uta
zók 50 pengővel többet tizet
nek. A gazdaifjusági csereakció
kat dr. Tölgyes István ügyve-

szer~léssel beszerei!e. A,. köi· zető igazgató intézi Németor
ségházaelőU'feláÚilott'külön szágba és Dániába, nligaz olasz
jelzőlábla figyelnlezteHa j~ió- 'országU dr. Szekeres László h.
kelökel, hogy itt országuli elsŐ-, 'igazgató vezeti.
segélyhely' van. -, Jelentkezni leh~t március hó

FoglalkozoH a Fiókegylefa 15-ig a Falu-Gazdaszövetségnél,
l~venték.~g~,szsé~üFYi. l~iképzé ' , Budapest, V., Báthory-utca 24.,
seveI, a Jovoben pedIg a pol~ ahol a csereakciók vezetöi' az
gári légoItahiJi,' e'gészségügyi' és' összes szükséges fel vHágositá
mentőszolgálatot'akarja nieg- sokat, megadják. ",
szefvezniés' egy házi belegápo-
lási tanfolyamot ,tartani. c' ~7"-"--"~,~

Ezután egyhangulag megvá- /'Ak l<'ordzsebkb,'n11v
laszloUa lilkárnaka közgyülés tJ

dr. Biró János ügyvédjelöHet, minden hangszerre
aki Nóriay Ferenc' volt titkár'
lemondása és GyomárólvalÓ
elköHözése óta már á tilkári
teendőket ténylegesen ell:i:lla.
Számvizsgáló-bizollság tagjaiul:
Kató Lajos,'Biró Béla, Horváth. I

József urakal'· választoHa meg,
mig a megyei yálasztmányba a
Fiókegylet képviselőjeként dr,'
Vincze Endre és Pánczél Emil
főjegyző urat jelölle ki a köz
gyülés'

Igen fontos volna, ha a kö·
zönség nagyobb érdeklődÚt ta
nusitana' a gyomai Vörös
Kereszt Fiókegylet möködése
iránt és akik még nem tagjái,
azok minél előbb lépjenek be
a tagok sorába és támogassák
a vezetőséget kŐzhasznu mun·
ktíjában. -,

nehézségei miatt.
Ig~n tisztelt FőszerkesztöUr!

Fenti száraz, dc a. tényeknek
megfelelő adalokat ezennel tisz
teletlel átadom aZzal a kéréssel,

,hogy amennyiben becses lap
jában erre :1' célra egy kevés
hely rendelkezésre alJ, a hasz
nálható adatokat 'abban lekö
zölni méHóztassék.

Fáradozásodért háIás kösző.;

netem nyilvánítása mellet! ma-
radok:' '
. Gyoma, 1938. jariuár hó 31.

Kész hived:'
vitéz Pajor Gyula

gazd. isk. ig.

rUs_ reszt
mai fiókegyl,etén

kUzgyülé'se

A Falu-Gazdaszövetség ebben
az évben is megrendezi kül
földi csereakcióit, amelyek nek
keretébe.o gazdaífjahlk tŐbb hó
napot töltenek Némelorsz:l;.:baIl,
Olaszolszágban és Dániába~

Beosztasihelyükön gazdaifjaiítk
ai .összes előforduló gazdasági
muükálátokbau résztvbz'nek.A

Dr. Vincze Endre orvos el
nökléssével f. évi január hó 27. ,
napján délután 5 órakor tar
totta évi rendes közgyülését a
Vörös-Kereszt Gyomai Fiók
egylete. Dacára annak" hogy a
Fiókegyletnek több mint 100"
tagja van, azon olyan kevés
számmal jelentek meg, ,hogy a
4 órára hirdetett közgyülés ha
tározatképes nem volt. Délután
5 órakor nyito Ita meg' ujból
dr.. Vincze Endre elnök a köz
gyűlést, amelyen jelen voltak:
Bácsy Elekné lárselnöknő,Wag
ner Márlonné alelnölmő, Pán
czél Emil alelnök, Pánczél

Emilné, Kner Imréné, özv: Lu
kács Aladárné, Pétermann Jó
zsef, Bácsy Elek, dr. Sárossy,
József és dr. Biró János köz-,
gyülésitagok. Az elnöki meg,
nyitó elhangzása után dr. Vincze
Endre feIolvasIa az 1937. évi
titkári jelentést, amelyből kilü
nik a Fiókegylet egész évimii
ködése és megállapilhaló, hogy
az alapszabúlyokban előü-t fel-,
adatainak mindenben igyekezell ,
eleget tenni. Dr. Vincze Endre
agilis tevékenysrge folytán fel-,
állítotLa Gyomán az országuti
elsősegély helyet. Az elsősegély

nyujláshoz szükséges mpnlő'

bő,öndöl teljesen komplett fel-

benzin 45 P., aratás költsége
17.70 pengő. Előállilási költség
190.55 pengő volt. Eladásra ke
rült 48 q. 64 kgr. káposzla 542
P., 21 fill. értékben, s igy tisz
ta jövedelem - nem számitva
a főtermény repce' hozamát 
351 pengő 66 fillért mutat, ami.

kat. holdra átszámitva, kereken

700 pengőnek felel meg. Két
ségkivül nagy segítségünkre volt
ezidén a tulmagas ár, dacára
annak, hogy piaci árnál mindig
olcsóbbak voltunk. Az öntözési
lehetőségeket pedig nagyon
gyengén használhattuk ki a kez
detleges felszel'elés és a kezdet

gy

A "GYOMAI UJSAG"
TEKINTETES

SZERKESZTŐSÉGE
GYOMA

Igen tisztelt FőszerkesztőUr!
Kedves Marci Bátyám!

Igéretemhez hiven jövök az
iskola csemege tengeri és má
sodtermésü káposzta 1937. évi
termesztési eredményével. Nem
dicsekvésnek szántam soraimat,
hanem gazda társaim okulására.
Remélve, hogy a kivételesen eI
ért szép eredmények hasonló
tevékenységre fognak buzdHani
egyeseket. Mielőtt azonban be
igért lémámhoz fogn ék, . köte
lességemnek tartom pár szóval
megemlékezni a minden csü
törtök este, a gyomai gazdaif
jak egyesületének helyiségében
tarlani szokott kamarai esték
rőL (Délután 6 órakor Felsö
részi Olvasókörben.) Az első

estére köt4,;lességemnek tartot
tam, hogy ott legyek, a máso
dikra kiváncsiságból mentem;
a harmadikra örömmel, s ha
Isten segit, ezután mindegyiken
ott leszek - meggyőződésből.

Legutóbhi estén termelési ki
sérletek végzésére hivla fel ki
küldött ur a jelenlevők figyel
mét. Vállalkozók kisérleteikhez
a Mezőgazdasági Kamara segit
ségél fogják élvezni. A takar
mány termesztésről pedig na
gyon meggyőző előadási kap
tunk. Előadó ur beigazolta,
hogy áUatainknak január l-től

december 31-ig adhalunk zöld
takarmányt.

700 n.-öl csemege tengerink
terméseredménye : Kipusztult
lucerna helyére 2 szántásba 10
kgr. mag kapa után elvetve áp
rBfs 9-én. Kiadás: 10 kgr. mag
5 P. kettő szántás 12 P., kettő

fogasolás 4 P., vetés 3 P., há~

romszori kapálás 15 P., szedés,
csomagolás 5 nap 15 P., száHi
tás, behordás 15, fuvar 18 P.,
összesen 75 pengő volL Helyi
piacon és Pes Ire száHilva 8254
zöld cső 240.14 P., 100 I,gr. vé·
tőmag eladás 47 P., 250 kéve
nagyon leveles zald szár 5 P.,
400 kg. száraz, csöves 20· P.,
köztes 1 kocsi tök 6 P., össze
sen 318.14 pengő. Bevélelt ösz
szehasonlitva a lüadásokkal,
243,14 pengő tiszta ha .;znol mu
tat, ami 486 pengő 28 fillér ka·
tasztrális holdankénti tiszta jö
vedelemnck felel meg.

8!~0 n.-öl Wrede-Breunsch
veigi téli káposzta; 1/4 kgr. mag
ról nevelt 7000 drb.palánla a
lekerült repce tadóba (1200 n.
ölön 446 kgr. mag á 28 P.) e?1Y
szántás után junius 14-20 ig
leH kipalántálva. Kiadás voll:
szántás 6 P., vetőmag 6.85 P.,
palántálás 30 P., háromszori ka
pálás és hernyózás 31 P., öl
szöri öntözés 54 P., 125 kgr.
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Zsigmond Országos kiküldött
előterjesztésére,Csernus Mihály
apátplébános urat, az Endrődi

frontharcos c,oport örökös disz
elnökévé válaszla lia.

A gyomai frontharcos csoport
képviseletében Kaló Lajos nyug.
Bszkrl főellenőr pénztárnok ve
zetésével többen vettek részt, .
akik valamennyien egy szép
emlékkel gazdagabban tértek
vissza. KATÓ LAJOS

ny. Bszkrt főellenőr.

2., Bevonulás az r. k. temp
lomba.

3., Szent mise után reggeli a
kisgazda körben.

4., A földmivelő egylet meg
áldása.

5., Arcképek leleplezése a
községháza tanácstermében.

6., Az ünnepeltek megkoszo
ruzzák a hősök szobrát.

7., A házi ipari kiállitás meg
tekin tése.

8., Közebéd a népházban.

ládanyákra van szüksége. Meg
kell szüntetnünk azt a nemzet
ellenes felfogást, hogy az ősi

vagyon csak az egyke utján
menlhető meg.

Hiszen sok példa mutalja,
hogy az egykéböl könnyen egyse
lesz és akkor az utód nélkül
kihalt család ősi vagyonát az
éhes és sokszor érdernte1en ro
konok szétkapkodjálLCsak több
gyermekes családok kezében
van' biztositva az ősi vagyon
sorsa!

Az egészséges életre való ne
velést a nagyszerü Stefánia vé
döintézet már évek óta gyako
rolja. A leendő anyák, csecse
mők, ujszülöttek, kisdedek he
lyes és egészséges gondozása
már eddig is megtörtént. Most
az óvodás és iskolásgyermekek
egészségügyi vizsgálatával és
további ellenőrzesével, a pol
gári iskolás, gazdasági, ip3ros
ismétlő iskolás tanulók, azután
a leventék bevonásával az az
orvosi egészségvédelmi munka
még jobbim kiszélesedik, hoz
zájön még a beteg családok
szemmeltartása : a családvéde·
lern, igy egy egész nemzetvé-

Iii illi

nagy u

lamennyi tagját. A választás
után az Országos kiküldött meg
tartotta a hivatalos fogadalom
télelt. majd a csoport elnöke,
Harsányi László záró szavai
után a frontharcos bajtársak
elnökük vezciésével a hősök

emlékszobrához vonultak és azt
megkoszoruzták.Ezen lélekeme
lő ünnepség után a frontharcos
bajtársak, élükön a megválasz
tolt tiszti karral, testületileg Tészt-I
vettek aközebéden, ahol Tóth

Dr. Szilágyi Ferenc m. kir. járási orvos.

Vasárnap leplezik le a föispán, alispán
és Csernus-apát arcképét

BESZÁMOLÓ A GYOMAI RAs
1937. ÉVI KÖZEGÉZSÉGÜGYI
HELYZETÉRÖL

Fel kell ráznunk népünk kö
zönyét, öntudatra kell ébresz
teniink a magyarságot, hogy itt
egy évezredes nemzet életéről,

vagy haláláról van szó l Mert a
körülöllünk lakó, [alacsonyabb
Imlturilju államokbán három
szor annyi gyermek szűlelik,

minl nálunk s30 év mulva ők

kélannyian lesznek, mi meg kb.
c~ak feleannyian, mint most
vagyunk! ...

Ovodákban, iskolákban tani
tanunk, nevelnünk kell a ser
dülő gyermekel\et, hogy minél
erősebbek és egészségesebbek
legyenek, hirdetni hangosnál
hangosabban, hogy az életben
erő és szám hatalma érvénye
sül. A fiatalságot munkás élet
re, szivós kitartásra kell rászok
tatnunl~, mert csak ép, egészsé
ges, munkabiró egyéneknek le
helnek szintén ilyen utódai.
Vissza kell állitanunk a munka
becsületét ! A magyarságnak
nem derékbetört existentiákra
és inségmunkásokra, hanem
egészséges., munkabiró család
apákra, - nem karcsu divat
hölgyekre, hanem dolgos ma·
g,yar háziasszonyokra és csa-

Nagy ünnepe lesz holnap
Endrőd községének. A lulla, az
elismerés jelképeként örök ilik
meg azoknak a .férfiaknak az
emlékét, akik a községéTt, a
község lakosaiért munkálkod
tak. E három kiváló férfiu:
vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
főispán, vitéz dr. sarkadi Márld
Barna alispán és Csernus Mihály
apátplebános.

Az ünnepély sorrendje:
1.,8.20 órakor fogadás agyo-I

.mai állomáson.

e
Haviár Gyula 32 szavazatot
kapott.

Meg kell állapitanunk. hogy
a szavazásban résztvett 13 zsi
dó szavazó levonásával, feltéte
lezve, hogy a zsidók mind vitéz
Varyra szavaltak, a megmaradt
39 keresztény szavazatlal is
győzöH volna vitéz Váry, tehát
nem állithatja a Haviár-párt,
hogy az urikaszinó elnökét a
zsidók választották meg.

Nem tartozik a nyilvánosság
elé, hogy az urikaszinó, vagy
akármelyik társadalmi egyesület
hogyan rendezi be a maga egye
sületi vezetését, ha .a· veze
tők tisztességes és becsületes
emberek. Az urikaszinó belső

életét is ugy rendezzék be,
hogy az a megnevezésének leg
jobban megfelelő legyen. Érvé
nyesüljön belenyugvással a
többség akarata és ha a kisebb
ség tiszteletben tartja aJqbps~g

haiározaiait,ővelekeúlődik a
kaszinó békéjének helyreállítá·
sa, ba nem, akkor nélküle és
ellene.

Mindenkire vonatkozik az az
igazság, hogya személyes ügyeit
intézze ki-Id maga el és ne csi
náljon azokból közügyeket.

ták a papir (s anyagból készült
ügyes modeUeket, kész Tuhá
kal.

Vizsgát tettek: Adamik Bözsi,
Dékány Terus (Dévaványa), Do
bossy Károlyné, Frolyó Etelka
(Dévaványa), Zolnay ZsuzSa és
Zöld Erzsébet.

Igen sok érdeklődő nriasszony
volt jelen, akik nagy elismerés
sel voltak ifj. Fekete Jánosné
szakszerű és igen hasznos mun
kájáról. Ugy tudjuk, hogy már·
ciusban uj tanfolyam kezdődik.

~ary
az

I ++
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A Bácsy Elek lemondásával
megürült elnöki tisztség betölté
sére élénk előkészületekfolytak
az urikaszinóban. A magát
"szélsőjobb"-nak nevező párt
tevékenyen készitelte elő viléz
dr. Haviár Gyula elnöki meg
választását és szinte már ugy
osztályozíák a kaszinó tagjait,
hogy akik nem az ő pártjukon
vannak, azok zsidópártiak és
kártékony liberálisok. A kaszi
nó többsége már a muH elnök
választáskor megmuiaUa, hogy
nem kivánja Haviár Gyula és
a pártja uralmat akaszinóban.
Most is a társadalmi életünk ok
nélkül felzavart békéjét igye
keztek inl~ább szolgálni és olyan
embert kerestek az elnökségre,
aki a· mérsékletével és komoly
ságával, valamint a majd mel
léje választandó tisztikarral nyu
galmat teremtenek és vissza
szerzik...a kaszinó erősen meg
tépázottp~csülését.

Január 30-an délután folyt Ie
a választóközgyülés, amelyen
szokatlanul sokan vettek részt
a szavazásban. Leadtak össze·
sen 84 szavazatot és eZekből

vitéz Váry József 52 és vitéz

Egy három hónapos szabó és
varró tanfolyamot fejeztek be
ifj. Fekete Jánosné növendékei.
Ez a kis varróiskola közismert
már Gyomán, a tanulni vágyó
urilányok számot tartanak az_
évente két ízben meginduló tan
folyamra.

A mostani vizsga is meggyőz
te a jelenlevőket, hogy a veze
tö uriasszony alapos elméleti és
gyakorlati kiképzést nyujtott.
Emellett pontosságra, rendre és
izlésre. szoktatja ~ résztv~.vő.keL I

A vizsga kereteben klalhtot-

Záróvizsga ifj. Fekete Jánosné
varrótanfolyéllnán

Frontharcosok alakuló közgyülése
Endrődön

Az Endrődi Frontharcos Cso- után agyülést megnyilja, majd
port 1938. január hó 30.-án tar- felkéri Tóth Zsigmond országos
toUa alakuló közgyülését a köz- kiküldött urat beszédje elmon
ségháza tanácstermében. Az or- dására. E nagyhatásu beszéd
szágos központ képviseletében ulán a tisztikar megválasztása
Tóth Zsigmond bajtárs, Békés következett A csoport· elnőké
és csonka Bihar-megye szerve- vé egyhangulag Harsányi Lász
ző tisztje valamint Endrőd szi- ló, Endrőd községközliszteleí
ne java., v~tt részt. Szabó József \ ben á. Ho.' főjegyzőjél választottilk
szervezo hszt üdvözli a mef!je- meg, ugyancsak egyhangulag
lenteket, a magyar Hiszekegy . választották meg a tisztikar va-
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A Gy. S. C. közgyülése

Ujabb látogatók
a HOMBÁR

szövetkezetben

mas éljenzés és taps fogadta a
Csáky Dániel szavait, melyből

az uj főtitkar meggyőződhetett

arról, hogy háta mögölt oU áll
a GySC minden egyes tagja!
lntézővé régi és érdemekben
gazdag sportembert Kruchió
Mihály igazgató-tanítót válasz
toUák meg. Ezulán a 12 tagu
válaszlmányt és annak 3 pó!
tagját választották meg, kiknek
névsora a következő: Fekete
Géza, Kruchió István, Schvarcz
Károly, dr. Biró János, Klein
László, Kun Ferenc, Biró Béla,
Oláh László, Jenei Bálint, Im
re Lajos, Biró János, Ugor Lász
ló, Zöld László, póttag: Klein
László. Gazdasági bizottság:
Kiss Géza, Biró Béla és Kovács
Lajos, póttag: Kruchió István.
Megalakították a GySC tennisz
szakosztályát is, melynek veze
tője: Kruchió Mihály leH. Ne
merey Péter további eredmé
nyes sporlmunkára buzdította
a tagokat, majd a közgyülést
bezárta. .

A vasárnapi lelkész beiktató
bankett után Karácsony And-
rás elnök-lelkész, aid egyuttal
a békési HANGYA szövetkeze
tek elnök-igazgatója, Tokaji Gá
bor igazgató tanító és Kovács
István ref. gondnak látogatást
teltek a HQMB.\R szövetkezet- .
ben, ahol öket Wagner Márton
ügyvezető igazgaló fogadLa.

A békési látogatók nagy ér
deklődéssel hallgatták a s?:öveL
kezet megaIakuiása és müködé
séről közölt adatokat és a leg
nagyobb mérvü elismerésüket
fejezték ld a gyomai gazdák
bátor kezdeményezéséért és di
cséretes összetarlásáért,amely

gáló bizottság jelentése követ- Iyel a tavalyi 544 vagonos for
kezeli, melyek(;lt a közgyiHés galamhoz képest már az idén
egyhanguan tudomásul veU és is elérte a szövetkezet a 410
részül<re a felmentvény t meg- vagon forgalmú!, amikor pedig
adta. A jelentések elhangzása nem volt annyi Lermés az idén,
után következett az uj főtiLkár mint tavaly.
megválasztása. E fontos tiszt- A csirkenevelés iránt is ér
ségre egyhangú, nagy lelkese- deldődtek a békésiek, azonban
déssel Csáky Dánielt, az egyik akkor még nem érkeztek meg
legkiválóbb gyomai sportembert a csibék, igy kilátásba helyez
választották meg, ~:J\Zi, uj főtit-. ték, hogy majd márcíusban is
kárf elsőnek Nemereyelnök mét eHátogatnak
üdvöz.ölte és munkájához sok ~~~~~~~~@~~~
'l I áld" ~ . ké t 1II11111i111111ll11\lillllllllrr1II!!Inl!111111111111111!lllilll[111111111111111111111\1111\\11

SI (ert és sten asal. r e. .
Csáky Dániel rövid beszédben Azonnalra, magános lakást
köszönte meg az iránh\· meg-I ~~rbe ve::nél{, lehe~ölfg .~Z
nyilvánult általános bizalmat és ~!~omás .~ozel~be!1 ..Clln: To:.h
fogadalmat tett, hogy. további L.~szló, a,:omas felVIgyázó, Ko
sportmüködését a GySC szol- rosíarcSfl.1 tanyák.

1II1111111111llUlIIIIIllIIIIIII ,Ii II ilIll!IIIIlIIIIJIIllIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIllllli IlUllllllJgálatába fogja állítani. Hatal- ~~~~~~~~~'CtlI'~'I:lt9

nácsos február 10 én a község
háza tanácstermében este 6
órakor nagy hordcrejü előadá

sát a kamarai választásokra vo
natkozólag. Erre az előadásra

már most felhivjuk gazdáink
figyeimét és felkérjük őket, hogy
ezt az előadást okvetlenül hall
gassák meg.

kezési nagyvállalatának, hogy
kimondja ránk a második tria
noni halálos itéletet: .Ennek
a lassu kihalásra itélt magyar-
súgnak pedig a mai Csonkama
gyarország még mindig elég
nagy és tágas-sirboHnak!" .. ,
Ebből a sirholLból aztán igazán
nem lenne feltámadás! ...

Mutassuk meg a világnak,
hogy ez nem lesz igy! Nem,
nem, soha! ...

Vége.

kan vettek részt. Gyomáról kü
lön motorral mentek be 49-en,
gyomaiak és endrődiele A vár
megyei tisztikar vitéz dr. Ri-

csóy-Uhlarik Béla főispán és
vitéz dr. Márki Barna alispán
vezetésével volt ott. Az egyházi
szertartást Csernus Mihály apát
plebános végezte. A sirnál vitéz
dr. Márki Barna alispán vett
meghatóan bucsuL A koporsót
a ravataltól a sirig a szolgabi
rák vitték. A 160 koszoru kö
zött ott láttuk a gyomai járás,
Endrőd előljárósága és a GySC
koszoruil is,

főtitkár előadása

I
iss ászló dr~

abiró
alt
fősz

e

Varga László
Közöltük már olvasóinkkal,

hogya tiszántuli mezőgazdasági
kamara békésmegyei kirendelt
sége minden csütörtökön szak- .

előadásokat tart a felsőrészi 01
vasókörben. Ezeken az előadá

sokon felül tartja Varga László
kamarai főtitkár, gazdasági ta·

Aki nem akarja megérteni a
kor hivó szavát, aki nem dol
gozik együtt vállvetve a jobb
magyar jövőért, aId nem hajol
le a gyengébbek felemeléséért.
az saját magának és nemzeté
nek is ellensége és önként ássa
meg a sirját a legszebb magyar
álomnak: a Reviziónak, és ma
ga adja szájába az eszmét a
genfi Népszövetségnek, mint az
Igazság és Béke I. számu temet-

Január 31-én, rövid betegség
után, meghalt Orosházán dr.
Kiss László föszolgabiró. Nagy
részvét mellett tartották meg
Orosházán, február l-én, a te
melést, ahol Gyomáról is töb
ben vettek részt. Orosházáról
Csorváson át száHitoUák dr.
Kiss László hamvait Békéscsa
bára. Csorvás község tisztviselői

. és polgársága a községháza előtt

bucsuzoU el szeretett főszolga

birójától.

Békéscsabán szerdán délelőtt

10 órakor volt a temetés, ame
lyen az egész vármegyéből so-

Egy, az egész nemzetet átfo
gó egészséges, munkás életre,
izzó magyarságra, a munka
megbecsülésére való szakadat
lan nevelést kell a meglelelö
szervelmek munkaprogramm
jukba állHani. Az államhatalom
nak pedig segítségül keH jönni
különböző tanulmányi segélyek,
önképzö- és ösztöndijak kiuta. Január 23-án tartotta meg a
lása; a házasságok megkönnyi- Oy,S C 26 ik évi rendes közgyü
tése, kelengyék kiosztása, agg- lését, mely mindvégig lelkes hal1
legényadók bevezetése,gyermek- gulatban folyt le.
telen családok megadóztalása Nemei ey Péter elnök üdvözlö
áltat a többgyermekes családok szavaival kezdődött a közgyülés.
javára sLb. majd megkérte Imre LfljOS titkárt

ieientésének megtélelére. A fölit-
Mert akinek nincs gyermeke, kár terjedelmes és gondosan el

nem teljesítheti maradéktalanul készi/elt jelentésben számolt be
nemzetfentartó, honvédelmi az egyestilet mult é",fmüködésé
stb. kötelezettségét és nem já- röl és rámutatott asporlbeli siker
rulhat hozzá a nemzet legdrá", lelenség okaira. Jelentésének be
gább kincsének, a magyar élet- fejezése után pédig bejelentettE',
nek az utánpóUásához. Ezt a hogya másir;ínyú nflCY elfoglal
kötelességet a többgyermekes sAga m'att tisztségéröl emonddni
családok végzik el helyettök, kénytelen, :Jmil ;; kÖlgviM!' !'ilj

tehát ezt a helyettesítést megInála.Hal tudomásul vett A főtit
is kell fizetni! Valamilyen mó- kári jelentés után a föpénztá
don! ros, a főellenőr és a számvizs-

delmi munkává épül ki a ki
csiny kezdet és célja, hogy a
születéstől a halálig, a bölcső

től a koporsóig minden magyar
ember egészsége feleU őrköd

jék az államhatalom a maga
megfelelő szakszerveivel. Azon
ban itt nem állhatunk meg.
Mindenki: egyes ember, község.
társadalom, az egész nemzet
össze kell, hogy fogjon és olyan
egészséges életviszonyokat is
teremtsen, hogy az igy kHer
melt egészséges, munkára ne
velt magyar élet megfelelőmun
kához jusson és egészséges élet
körülmények közé is kerüljön.
Aki tehetős, maga is tudja
mindezt magának biztositani,
de aki nem tudj a, annak a hó
na alá keH nyulnunk és fel kell
emelnünk a nyugodt és meg·
elégedett sorsu magyar emberek
soraiba .. ,

Az arra érdemes cselédnek,
munkásnak, szegény iparosnak
egészséges lakásról, munkahely
ről, megfelelő ruházatról és ele
gendő élelemről is kell gon
doskodni, hogy ilyen viszonyok
közé jutva érezzék azt, hogy igy
érdemes magyarnak lenni és
ennek a magyar hazának ér
demes, sőt szükséges gyerme
keket is nevelni f • •• Tej, ke·
nyér, ebédeltetési akcióknak ki
terjesztése az e g é s z or
szágra - de csak az olyan
csaladok részére, amelyek mun
kájukkal, hazafiságukkal, gyer
mekek nevelésével a hazának
mindezt viszonozni is tudják
é~ akarjálc
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B·eszélqetés

a csiUaqokkal
I-tra: Bartha András

fJflllPpesti szent ftnyvirágok:
Olyan szép II világ!
Homlokomoa mégis a Maat
Vikara zajlik át!
Ma sikkadt el az életemból
A nő, a Joglal/lf,
Elveszlellem az örömöket,
Mert nekem itt boldoggá lenni
Nem szabad... nem szabad! ...

-Szent zsoltár minden haldokló frigy,
Érzitek, csillagok?
Asszonyos, édes, puha fészket
Én már nem rakhatok,
Szegény az én halk vergódésem, 
Könnyes ts hangtalan,
Elvesztettem az örömöket,
Pedig ezerszer aláztam meg
A csók elölt magam.

Szivem bánat remeg/eli, mert
Halil i kivánkozik,
Szelid muzsikás búgásokkat
Száz dalt virágozik.
Lebolyogom az tletemet
S félszegül keresem
E/kallódott örömeimet
S ayirágokql,q ó*,f9zolt
Nagy just: afekhelyem.

Ha lehullok ... sirnJ'oszolydmra
Virógpaplan pereg,
Buggyantsatok szememre zsoltárt
Lágy égi mécsesek.
Nem hajlik hozzam sirni llgysem
Se hitves, se rokon.
Nem kongnak fel örömharangok
S gyertyalángok sem fényezik be
Megg}'ógyull hom/okom ...

fJflllepesti szent fényvirágok :
Ugy zokog most a szél,
Mert valahol egy szépnek induU
E/sikkadt nász zenél.
Valahol egy sziv dobog mélán, 
FJj és panaszkodik,
Valahol lágy muzsikát sirnak
S valahol nagyon fáj az öröm,
Mert csókról álmodik ...

Futballista-bál
A Gyomai Sport Club ma este

rendezi hagyományos álarcos
bálját, mely mindenkor a báli·
szezon legsikerültebb estélyei
közzé szokolt tarlozni. Az óriási
rendezési költségek dacára, a
belépöjegyek árát aránylag ala
csonyan áHapitoUák meg, hogy
e bálon, - mely a gyomai tár
saság nivós találkozója szokott
lenni, ~ mindenki résztvehes
sen. A ma esti bál iránt párat
lan érdeklődésmutatkozik, mert
a legszebb női és férfi jelmeze-
ket értékes ajándékokkal fog
ják jutalmazni Első női·dij egy
aranygyűrű, Il. dij egy· teljesen
felszereH iJJatszeres-kazetta, a
IH. díj pedig egy modern pu-

der-doboz lesz. Az I férfi dij
egy karkötő·óra, n. dij egy ezüst
csavaros·irón, a III. és IV. dij
pedig 1- 1 üveg tokaji b'or lesz,
Minden jelmeznélküIi vendég a
belépő jegyéhez ingyen kap egy
szines álarcot is.

Az agilis rendezőség. élén dr.
Biró János vigalmi-elnökkel, a
bál -előkészületeít már befejezte
és gondoskodott róla, hogy a
bál a hagyományokhoz hiven
az idén is nivós és kedélyes
legyen. Utólagos meghivóigény
léseket azonnal jelentsék be
dr. Biró Jánosnál, a 39 es tele-
fonszámon. K.

Stéberl András gyulai hentes
mester Magyan;>rszág első arany·
koszorus mestere lett. A gyulai
hentes üzeme, ma már első

vonalban áll. Üzleti szelleme, a
szorgalmas munka, becsületes
ség, figyelmes kiszolgál~s, jó
szervezés - egészen példátlan,
megérdemelt kariert hozott
Stéberl Andrásnak.

Békéscsabán nagyszabásu
sacharin csempészést leplez
tek le.

A pécsi egyetem professzorai
diszmagyar! veHek fel a doktor
avatásra. Megszivlelendőpélda.

Hamis ötpengösök kerültek
forgalomba Endrődkörnyékén.

Megtalálták a rák okát. Fre
und bécsi orvosprofesszor rend
kivcil érdekes nyilatkozatban
számol be a rákbetegség kelet
kezésének felderHésérefolyta
tott kisérieteiről Tolnai Világ
lapja uj számában. A legkivá
lóbb magyar irók novelláin, a
nagyszerü folytatásos regényen
és a remek cikkek dus során
kivül, közel száz pompás képet
talál az olvasó a népszerü ké
peslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Tanácsol, sztárjelöltek szá·
mára. Tay Garnett, az ismert
amerikai filmrendezőhat hasz
nos tanácsban foglalta össze a
sztárjelöllek tudnivalóH. Rend
kivül érdekes cikket közöl a
Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. Pompás
iIluszlrált rádiómüsorokaf, egy-.
fel vonásos szindarabot, premier
beszámolót, szinházipletykákat,
nagyszerü filml'Ovatot és több
mint szb szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerü szín
házi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Eszperantó levelező tanfo
Iyamot indit az Eucharisztikus
Világkongresszus Eszperanto al
bizoltsága olyan érdeklödőkszá
mára, akik a szóbeli tanfolya
mokon nem vehetnek részt. A
vezetőség sulyt helyez arra,
hogy olyan tárgyak kerüljenek
begyakorlásra,melyek az Eucha·
risztikus kongresszus alkalmá
val ideérkező külföldiekkel a
társalgást nagyban megkönnyi
li. A tanfolyam 13 hétig tart,
hetenkint I,étszer kapnak a
résztvevők leckét, a dolgozalot
elkészitik, elküldik és kijavitva
visszakapják. A tanfolyam dija
2. P., melyet előre keH bekül
deni a jelentkezés alkalmával
levélbélyegben, továbbá minden
egyes lecke visszaküldésére 20
fillér válaszbélyeget kell mellé
kelni. Jelentkezési eim: Jézus
Szive Szövetség eszp. szak. Bu
dapest, VIII. Mária-u. 23. I. em.

Wolf Mihálynak Bocskay u. 34 sz.
háza s/bk. keuvező fizetési feltételek
mellett eladn. Ért. lehet a Vatay háznál
ahol ablakok ajlók és épülelfák vannak
eladók.

A Párisi Divat február else
jén megjelent száma ismét gaz·
dag és változatos tartalommal
örvendezteti meg olvasóit. A
divatoldalakon minden alaku
és minden koru hölgy megla
lálja a számára a legmegfele
lőbb öltözéket. Az elegáns téli
ruhák és pompás farsangi toa
lettek mellett már a közeledő

tavasz divaljára is kimerítő fel
világosítást ad a Párisi Divat.
A szépirodalmi részben gyö
nyörü novellákat, hangulatos
verseket hoz II PArisi Divat.
Többek között Muráli Lili .Az
elegáns, és mégis olcsó öltözkö
désére tanilj2 II hölgyeket. Dr.
Ungár Margit ügyvéd a váló
perekröl ir igen tanubágos cik
ket. Egy másik nagyszerü cikk
pedig rendkivül érdekesen szá
mol be Erzsébet, a kis angol
trónörökösnő életéről. A Párjsí
Divat ingyenkézimunkaiv mel
Jéktetén ezultal is nagyszerü
kézimunkákat hozunk". A 60
nagyoldal terjedelemben meg
jelenő Párisi Divat ára 60
fillér.

Köszönetnyilvánftás

Ezulon fejezem ki leghá
lásabb köszönetemet mind
azok részére, akik felejthe
tetlen emlékü unokabátyám
dr.e!eméri és ittebei Kiss
László. volt gyomai, mlljd
orosházi föszolgabiró te
metésén résztvettek és ez
zel nemcsak az elvesztése
felett érzett nagy fájdalma
mat enyhiteni,hanem a vég
tisztesség komor pompáját
emelni szívesek voltak.

Dr.sorbán Jenő

főszolgabiró.

A D)'akEhll )vi :hir<l~k

A gyomai anyakönyvi hivalal
könyveiben a január 26·tól, feb·
ruár 3-ig a következő hejegyzé
sek történtek:

Születtek: Paróczai András
fia Sándor ric, Józsa Mihály fia
Béla ref., Horváth Audrás leá
nya Piroska ref.

Házasságot liötöHek: Kocsis
Gábor K. Imre Mária.

Meghaital<: özv. Fekete Im
réné J. Kovács Róza ref. 69
éves, özv. Papp Jánosné Juhász
Eszter ref. 63 éves, Nun Mihály
ág. h. ev. 63 éves.
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TANULÓNAt{ fiut fize
téssel felveszek. Grósz
Salamon rőfös kereske
dő Horthy M. ut 3.

631/1938. szám.

Kivonatos verseny
tárgyalási hirdetmény.
A gyulai m. kir. ál!amépité

szeli hivatal a gyomai ref. temp
lom lafarozási munkáJatnira
versenytárgyalást hirdet.

Ajánlatok zárt borilékban le
pecsételve 1938. évi március hó
1. napjának d,e. 10 órájáig a
gyomai rel. egyház hivatalánál
adandók be a következő felirás
saI ; "Ajánlat a 6341938. számu
versenytárgyalási hirdetmény
ben közölt gyomai ret templom
tatarozási munkálalaira. Ref.
Egyház hivatala. Gyoma".

Ajánlat csakis a hivatali ürla
pokon tehető.

Akiirási müvelet, költségve
tés és tervek 1938. évi február
hó lO-től a gyomai ref. egyház
hivatali helyiségében a hivata
los órák alaH megtekinthetők

és a költségvetési ürlapok 2 P.-ös
áron megszerezhetök.

Heghivó
Az országos fronfharcos sző

vetség, gyomai csoportja f. évi
február hó 6-ln vasárnap d u.
3 órakor tartja a községháza nagy
la nácstermében

évire-nde~közy'}"ii Il':sé-t
melyre abaitársakat tiszteletlel
meghívjuk azzal, ho:~y határozat
kép'elenség eselén az február h6
13 án d. u. 3 órakor a tagok
számára való tekin/et nélkül is
meg lesz tartva.

TÁRGYSOROZAT:
1. Tál seJnöki megnyitó.
2. Elnök választás 2 évre.
3. fogadalomlé!el (eselleg).
4. Vezelötiszt jelentése.
5. Pénz!árno~ jelentése.
6. Ellenörök jelentése.
1. Feimenlvény megadás.
8. Esetleges inditványok.

Gyoma, 1938. január !ló 30.

ELNÖKSÉG.
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FILLÉR18

E,ladó: báró Huszár Lászlóné pó
h Ilmi ur;od·llma, bármilyen l11cl1l1yi~é~

bn eliijegyezni lehet kedvel ii ár és
fi7elési' lel!ételek melleil, - 183 hold
nag\'lóresi, _. 140 hold egyhf17Julmi
szánt<),. - 35 hold. simaizu~í szánl0
tanyaépületlel, kertt el, szőllő és gyű

möJcsö:"sel, - 5 ho'd simai, - 6 hold
udvarnoki, - 7 hold elöhalmi és 3 fer
tály keselyr,si szántó téglag\'árral.
Bővebbet·l·zs6 Balázs ing11lan forgal Illi

iroLHjánál Oyomáll.

Eladó [vlá Iyás kil :ily ll' ca 6 számu
ház.."vleiy áll 3 pad'.)s swbJ, l TJad,.\s
konyha, c1l:skamráb ,I, 9 m. 1105';;IU

me\léképüle~böl és 411 négy,zögöl bel
ierű!e:böl. Erdeklődni lehet a katolikus
kántorl1-il, Horthy Miklós ut 7' szám
alatt. 3-I

503-as Fiat személyaut660 penoő

évi adóval e I a d Ó Gyomán KossU~h
Lajos utca 48 szám. 4-1

Zöld Imre Berényi ut 1 számu nád
tetejű házának nádja lebontásért eladó.
Ugyanott ó és ujnád is van eladó. 1-1

A lukács Sándor háza szabad-
kézből, eladó, B:lross ut 3 szám. 2-2

A Gyomai Szeszfőzö Szövetke
zet kismértékben i páJin!ía eladási üzle
tét Tisza István ut 68 szám alól Hősök

Emlék utía 87 szám alá a Termelő

Szövetkezet házába helyezte át, hol is
közismert en elsőrendű saját főzésü pá
]inkáio1csón kaphatók. 2-2

Egy kiszolgáló leányt azonnali
belépésre üzletében felvesz Domokos
Albert. x-4

Béres Dánielné örökösei hasílás
melletli 17 kal. hold földje eladó. Ér
tekezni Rácz Imre Körösladány, Ferenc
J0zsd·ut 10 szám alatt lehet. x-5

Óra, ékszer javitásokat olcsón jót
állás mellett készit: Csáky Dániel a
volt \Vattai házban. 8-2

Eladó End:-ődön egy négy szoba,
IWllyha, fürdő szoba, mellekhelyisegck
kel ellátott új lakóház, kedvező fizetési
feltételek mellett. Érdeklődő!< fordulja
nak Csáky Dániel gyomai órás mester
hez. l-l

érle 622
ind. 610

•••••••••••••••••
MEGHIVÓ

A GYOMA! TESTEDZÖK KÖ
RE folyó hó 13-ín d.-u. fél 2
órakor tél rt ja a Holler szállodai
helyiségében

RENDES ÉVI
KÖZGVÜLÉSÉT

melyretisztelel1el meghivja az ér
dekeUeket.

T ár g y s o r o z a t:
Elnöki megnyitó.
Titkári jelentés.
Z;\rszámadás bemutatása.
J6váhagyások és felmentvény-

megadása
Az időközben megüresedettliszt

ségek betöltése, valamint a
választmány megválasztása,

A közgyülésen jogaikat csak
azok a lagok gyakorolhatják, kik
az 1937 évről halralékbannfncsen-
nek. ELNÖKSÉG.

tii\~nI.intii\tii\niMi
A gyomai Ipartestület

tulajdonát képező

segéd-szánó
szabadkézböl eladó. Ér
tekezni lehet Oláh lajos

i.partestületi elnöknél.
gU8gl!lg.ug~

·················1Vásárolja

a pécsi kokszot..

Elárusítók: WAGNERMÁRTON
FIAI, .fakereskedők él Pécsi Kő

szén és Kokszkereskedelmi Rt
képviselői, Gyoma. x-4

4-4UJ VEZETÉSI

17.38
\7.50

A
szövetkezeti vendéglőben

Zónapörkölt 24 fillér
Ebédmenü 98 fillér
Vendégszoba 98 fillér

A HOInbár Szövetke...

zedben buzakorpa
kapható

"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 " . 17.32
7.28 Szegh210m p u. . 16.38
8.42 W· Püspökladány . 15.23
919 l Hajduszoboszió . .. . 14 43
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 1410

Menel· jegy: Endrödre -,50 Menettérti-jegy: Endrődre - .80 P
Menet-jegy: Szeghalom ra P 2.30. Hajdus10boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80
Menettérti jegy:" P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom -Beretty6ujfalu:
6.10 ind Endrőd templom-tér érk: 17 55

6.
36

~ Gyoma" t 17~34
727 . S7eghalom p. u. 16.38
857 Berettyóujf..du p. u. . _ 14°° .
g03 él k. községháza ind. 13 50

Mellel-}~gv: Szeghalomra P 230. Berellyóujfaluba P 5.10.
Menellertidegy: P 4.-. P 950.

Feltételes megál16hely: .Gyoma - halmagyi Olvas6kör és Perjés-

Ift~ft~~ftftftftftft~ftftftftftl

IOLCSÓBB A BOR.

egy liter Il%·os kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kisdllitva
s iel:Ill\'a. Vasuti fuvar kb.
4 ril\~r litL'rcnkénl. Csakis

I
50 lílercn felüli remJclésl ?
fogadok CL IIord,11 dijl1len- ~

lesen adol( a sLáJJitós lar- i
tanl;'lra k(\Jc~öll; II ord ,'>I II l..
30 Ililpon bellil bérmelltve I
kiilJ('ndö vi~sl.a. Szétklil- j

I
dés utánvellel. Egy pellgö I
levélbé1veg ellenébcn kiil-
dök mintát a borból Illin-

>rldti~~~UY~~~~~~~4:I~UYUUUU~~U~ . tásdobozball, bérlllcntv:, .

;1. A v!lag legnagyobb ~adlo gyara a c: ~oraim ~~i1emes édeské•• _)

i: .: P H I L I p si i tI5Zt:~ nt:k~I:~:San:~:~tuak ~

..•. 5 .Világre.·s~b.en. 7~a..rlla~ban a I II SZék~'y .Ferenc kfr I
..... v e z e t o v II a gm ar k a ~ faJborpincészete JJ
··1· . . . ~ . Soltvadkert. Pestmep;ve. ~
'... E g Y e d á r u s Dt ó: B e I'i j ám i I'i I s t 11 á n. ~ e. . 3

- G Y O M A N:i ~~~~"'*~~W

Fekete Lajos mliszerés·zilzletébel'i. l ----
E N D R Ő D Ő 1\1: i <;zerkesztésért és kiadásért feJei(,~ :

=a=-H=·='o=·m=o=k=.=f=é=1=e=e=m=e=t=e=t=e=s==h=á=Z=b=a=n=.:======-==== e I w AGNEI:( MÁRTON.

Kérje dijtalaD. be:nnm-tatását % .' lit Hungária könyvnyol1ldaváJIa!at, Oyoma

____ .. _ _~!U,_.,f.t:fIlR:~_R.'8~.~"A~ftftfHi'il""R"'U\ftftftAftftI'U~ftftd . felelős üzemvezető: Teket Sándor.

II !!!!!!:Mii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'J
Minőséget? Legoicsóbban?

Szövetkezeti boltokban!

A
szövetkezeti vendéglőben

Horlhy Miklós ut 40
és a

szövetkezeti kocsmában
Tisza István ul 97

u1cánát
l lit. asztali fehér bor 38 fili.
1" ,,(IOliter vételnél) 30 ..
l " kadarka 48 "
l " zöld pecsenye bor 58.,
l .. vörös csemegebor 120"
l " angol" keseril likör 3.20"
l " császárkörte likör 3 20 "
l" rum 240"
l " tearum 320 "
1 " barack pálinka 3 20 "
l "eper pálinka 2 80 "
1 " szilva pálinka 3.20 "
l üveg szódaviz 08 "
l üveg barna v. János sör 48 ..

Palackboroküv.-kéntl.10P-től

Szerit LukácsrŰI d6 ásvány
vizeinek föraktára.

n

sr

e
után

•

c S i rta

2 t

sz

Következő müsorunkban jön:

TOROCKÓi
ME YASSZONY

APOLLÓ MOZGÓ GYOMA

tr

-

Február 9-tO
szerda, csütörtö!{.

A világon a legnagyobb siker I
EGGERTH MÁRTA

a világ legünnepeltebb magyar
müvésznőjének csodafilmje

1938. február IS-án vasárnap
6 és fél 9 órakor.

Eggerth Márta gyönyörü
énekes filmje

IIIIIIIIIIIII'IXIIIIIIII

Lehár Ferenc operetlje filmen, a
romantika, báj. kedvesség,muzsika

remekbeszaboH szinmüve
Az elmull évad legnagyobb

sikerü filmje!
2 Kisérő műsor.

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep·
na p d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél g kor.
Pénz.lárnyilás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-töl fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél4 órakor.

Január 6-7 vasárnap, hétfő.

AGYAR FILM
Olaszország mosolygó kék ege.

Fiatalság, kedély, jókedv.
Vigjátékicselekmény.

Jávor Pál, Ágai Irén, Kabos
Gyula, Erdélyi Mici, Peth~s

Sándor főszereplésével.

ász
félá

Külföldi szlnvonalu pompás ma
gyar vigjáték, a szellemesség és

jókedv nagy magyar filmje.
2. Fényes kisérö müsor

Egy fejedel.ni udvar
§zereiJrni titka 2

Föszereplők: Eggerth Márta, Jo
hamles Hessters, Otto Tressler,
Herbert Hiibner, Alfred Abel.

A romantikus kor világából já'
szódik e film. Kedves és mula'

ságos jelenetei és gyönyürü z 'néie
végig lebi li rc..;elő.

A müsor kiegészítve:

Próbaháboru
d tengeren

Yaráz~lövöldt"

MAGYAR ViLAGHIRADÚ
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lE l Ö F! Z E T iÉ s I AR A K : 1------;::!@IŐSl szerkesztő: WAGNER MARTON I Hirdetések dijszabásai:
N",,\'edévre 1.56 f" Fél évre 3.12 P, Egesz évre fi 24 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: . 1

1

._ Egy ha. ",ábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
Be~izetésel{ postacsekken : "HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA 20 fillér. Ötszöri hirdeléslJéJ 10 százalék, tizszerilléJ

•Hungária-nyomda Uyoma" csekkszálll 18.2RO. G V " wt ll. Kossuth lajos utca 64. 15 százalék. l negyedévi hirdetésnél 20 százalék e:-
Lapzárt;) c s Ü t Ö r t ö k este 6 óra. Telefon: 22. félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezmény l adunk.

Meidell'fj ~<ll1ilJdeí~_.."Z0mha~..'!..._~~~ __~__~

Társadalmi összefogás* álasz
J1f

cl lés
Február 6·án este 6 órakor folyam is nagy sikerrel zárult.

népes választmányi gyülést lar- Hogy ez a tanfolyam milyen
tolt a NEP gyomai szervezete. értékü volt, azt főként a szülők,

E gyűlésen megjelent G. Nagy a résztvevö lányok és a vizsgán
László kerületi elnök, Palotás ottvollak itélhetik meg. Ebben
István titkár és Wagner Már- a hónapban indul meg a 6 he
ton is. tes női felsőruha szabás és varró

Nemerey Péter elnök részle- tanfolyam, mintegy 20 részive
tes beszámolót tartott az utóbbi vővcl. A tanfolyam a Békés
idöben történt eseményekről. megyei Általános Takarékpénz
Beszámolójában előadta, hogy tár épületében a NEP helyisé
aháziipari himző munkálko- gében lesz. Szó esett a Horthy
dás olyan megelégedésre folyik, Miklós-uli sárrázókról is. Ezek

ügyében ismételten interveniált
hogy most már havonta mint- az elnök. A vásártéri mázsa-
egy 400 pengő munkabért fi- házhoz vezető út kikövezését a
zelnek ki. A főző és varró lan- községtől kérik.

Bizalmat szavaztak Nemereyelnöknek

Szóvátétetett a Nemerey Pé- fáradhatatlan müködéséi igye
ter elnök ellen intézett táma- kez tek egyesek aláásni. Öröm
dás. A választmány tüntető lel- mel veHe tudomásul a választ
kesedéssel biztosította Nemerey mány, hogy Föispán ur őmél

elnököt a bizalmáról és lesuj- lósága is bizaimát fejezte ki
tóan elitélle a személyi bosszu- Nemerey Péterrel szemben é~

ból fakadó támadást, amellyel sulyt helyez az ő további mun
Nemerey Péter munkásságát és kásságára.

A választmány kibövitése

Kivánatosnak tartja a Választ-I kiegészitést hamarosan meg
mány, hogy több értékes párt- ejlilL
taggal kiegészilse magát, hogy A mindvégig komoly és ér
többen vehessék ki részüket az tékes tanácskozást a Hiszekegy
építő munkából. Ugy látszik, III gyel fejezték be.

Békés vármegye egyik köz
sége, Endrőd, sokáig arról voll
nevezeles, hogy oU, a minden
áron való ellenzéldség felleg
várában a társadalmi osztályok
között szinte áthidalhatatlan az
ellentét. Az osztályharc és osz
tálygyülölet összes adoHságai
vigan tenyésznek és nem lehet
a falu lakosságát egynevezőre

hozni. Ez mind igy volt, nem
voll tulzás - és február 6.-án
vasárnap a legszebb ünnepet
ünnepelte Endrőd község min
den rendü és rangll polgára: a
társadalmi összefogás és meg
értés telemelő ünnepét. Szépel{

. voltak a külsőségek is, mert
hisz a lelkekben eláradt egy
más megbecsülésének és a sze
retelnek melegél iparkodtak
külsőségekben is kifejezésre
juttatni, !le az ünnep igazán
bensőséges, igazán ünnepi han
gulata a lelkekből és a szivek·
ből áradt ki.

Ez az ünneplés nem nyilvá
nult meg sem szolgai megaláz
k;odásban, sem vállveregető le
ereszkedésben, hanem megnyil
vámlll az egymás kölcsönös
megbecsülésében, a kellő tisz
telet megadásában, megnyilvá
nult abban, hogy mindenki érez
hett~, hogy ill az embereket ez
a szeretet és tisztelet őszintén

és szivbölfakádóan kapcsolja
egymáshoz: megérez lék és meg
értelték, hogy valamennyien
egy .család tagjai, akiknek nem
az egymástól elválasztó jelensé
geket kell felfokozottau kihang
sulyozniok, hanem meg keU
keresniök és ha nincs meg, meg
kell teremteniök azokat a kap
csólatokat, amelyek a magyar
nemzeti társadalom különböző

rétegeit szorosan eggyé forraszt
ják. Mert nem lehetünk annyi
ra egységesek, nem tarthatu.nk
annyira össze, amennyire en
nek a szegény, sokat szenvedett
nemzetnek különösen a mai
viszonyok között szüksége van.

Boldog örömmel láttuk End
rödön, hogy ennek az összefo-

*E cikket a GYU1S11 megjelcnö "Békés"
cimü napilap február 8 -i számából vet
tuk át.

gásnak megvan a lehetősége, a
magyar lelkek megértik az ősz

szetartás szükségét és vállalják
is szívesen annak minden kö
telezeHségét, csak azt érezze
meg a társadalom minden ré
tege, hogy azok, akik vezelé
sükre, sorsuk irányitására van
nak hivatva, igaz sáfárai a nem
zeti összefogás háromszor szent
eszméjének. Nem egyéni céljaik
érdekében kihasználható töme
get látnak a népben, hanem a
magyar nemzet tesiének egy
értékes részét, amelynek éppen
ugy megvan a helye a nap alatt,
éppen olyan joga van a becsü
letes emberi életre, mint a
nemzeti társadalom bármely
rétegének. A nép ma már kezd
immunissá válni a hitegető, nagy
szólamokkal szemben, már nem
igen hatnak a tisztánlátást el
homályosHani akaró nagy trá
zisok.

Meglátja és megérzi a nép,
hogy kik igaz baJ átai, kik azok,
akik felelős áHásaikban igazán
javát munkálják. A vasárnapi
endrődi ünnep erről telt bi
zonyságot.

Természetes, hogy erre azt
fogják mondani, hogy ez mind
csak rendezés kérdése. Endrő

dön is a község vezetői vitték
bele a falut az egész ünneplés
be. Tagadhatatlan, hogy az ilyen
megmozdulás el sem gondol
ható a falu vezetőinek hatha
tós, esetleg rendező közremü
ködése nélkül. Aki azonban
lálla azt az őszinte ünneplést,
a szeretetnek és a tiszteletnek
azt a spontán megnyilatkozását,
az csak azt mondhatja erre,
hogy ilyet mesterségesen meg
rendezni nem lehet, legalább is
nem ilyen átütő sikerrel. Nem
lehet lelkeket ma, a nyomait
gazdasági viszonyok korában
ugy irányHani, hogy azok pa
rancsszóra a tiszteletnek és ra
gaszkodásnak olyan jeleit szol
gáltassák, mint vasárnap az
endrődi munkások tették. Nem
különösen ott, ahol a társadal
mi viszonyok olyanok voltak,
mint Endrődön. Hogy most
ennyire együtt tud müködni a'

.
község vezetősége alakossággal,
az annak a jele, hogy kölcsö
nösen megértik egymást és meg I
vannak győződve egymás ön- I
zeUen jóakaratáról. Ez pedig
nem lekicsinylendö eredmény.

Ha már most ennek a jelen
ségnek okait keressük, meg kell
állapítanu.nk, hogy ezek az okok
abban a becsületes szociMis tö
rekvésben, abban a nemzetüket
szerető és annak érdekeit ál
dozatos lélekkel szolgálni akaró
lelkületben gyökereznek, amely
lelkület vármegyénk vezetőté

nyezőinek sajátja. Azok, akik
nek arcképét vasárnap leplezte
le az endrődi közönség, mind
hárman olyan tényezői a nem
zeti élet szolgálatának, hogy
munkásságukra felfigyel és sze
retettel reagál az egyébként, a
multak tapasztalatai alapján, ter
mészeténél fogva nagyon bizal·

matlan nép. Hogy ezt a hatást
elérhesse a vezetőség, ahhoz az
kell, hogy onnan azzal az ér
zéssel távozzon a nép, hogy
ügyes·bajos dolgát lelkiismere
tesen intézik. Ahhoz az kell,
hogy legyen főispán, alispán,
aki elmegy a munkások közé
is, elmegy a tanyák elhagyott
népéhez és a meghallgatott pa
naszok nyomán hamarosan gon
doskodik segitségről.

Megvan tehát a lehetősége a
magyar összefogásnak és ezzel
a magyar feltámadásnak, csak
félre keH háritani azokat, akik
a magyar nép és a magyar ve
zetőoszlályok közé állanak és
élére keU állni a népnek és a
főispán szavai szerint egy csa
ládként kell mindannyiunknak
dolgozni a nemzet boldogulá
sának kiépitésén. t:zt az utat
olyan utjelző oszlopok szegélye
zik, mint az en.drődi ünnep.



nálunk már 1760 körül meg·
kezdődött. Nehány év mulva az
oláh származásu ValeraBudao
pesten nagy selyem-szövő üze.
met kezdeit meg. Akkor .veUe
a kezébe BEZERÉDJ PÁL a
gubótermelés propagálását, mert
felismerte a szegényebb nép
osztályra igen ráférő kereseti
lehetőséget.Munkája eredménye
voll, hogya munkás családok
~zrei jutottak megélhetéshez.
Elete végéig ingyen dolgozott
és ugy, hogya háboru . előtt
Magyarország a h a r m a d i k
helyen állt Európában a gubó
termelés tekintetében.

A szépen sikerült bánkuli
1201-e5 buzaakcióhoz . hason!?
tengeriakciót indit a HOMBÁR
szövetkezet, a vármegyei gaz
dasági felügyelőség ellenőrzése

mellett.
A telki uradalom állami el

lenőrzés alatt álló korai Fleisch
mann-tengerijét, amelybőlazon
ban csak 100 q. áH rendelke
zésre, cseréli el azokkal a gaz
dákkal, akik 10 százalék felárat
adnak érte. A vetőmag tengeri
csak a cső közepén lévő sze
mekböl áll.

Ennek a tengerinek egyik
nagy előnye, hogy korán érik:
augusztus végén és szeptember
elején.

Előjegyzéseket a HOMBÁR
szövetkezetnél keU bejelenteni.

Érdekes hagyatéki
tárgyalás

Nemes\tett
tengerivetömag .

akció

Fejérváry Celesztin·

örökösei

Mezöberényi kastélyában éH
magányosan évtizedek óta Fe
jérváry Celesztin kisasszony,
aki! a berényiek jó szivéröl és
nagy vagyonáról ismerlek. Most
meghall az idős hölgy és sok
szóbeszéd folyik a végrendelet
körül.

E szerint az összes törvényes
örökösök előtt gondoskodott
hüséges cselédeirőL Gazdasági
cselédeire nyugdijat hagyott,
belső cselédeit pedig fényesen
kárpótolta a személyes szólgá-

latában hűséggel eltöHött hosszu

esztendökért.

A törvényes örökösök· nem

tulságosan méllányoHák ezt á
sirontuli jóakaratot, de· végül

mégis megegyeztek a cseléd

séggel.

lés

közgyülés

A magyar selyem
hernyó tenyésztés

megtererrltője

Most van két évtizede annak,
hogy meghalt 78 éves korában
BEZERÉDJ P ÁL, akiről csak a
szakemberek tudják, hogy mi
lyen ultörő érdemei vannak a
magyar selyemhernyó tenyész·
tés elterjedése körüL

A valódi selyemtermelése

Misán János ImHurómesier
450 m. csövet kért a l,özségtől

ujabb furás eszközlésére, de a
község nem fogadla el.az aján
latát, hanem ragaszkodik a
szerződés szerinti munkála
tokhoz.

A csendőrségi laktanya bér·
letét nem hosszabbitotta meg a
község, mert szüksége van már
az egészségvédő ház létesitésé
nél az épületre.

A fedeztetési dijak emelését,
2 pengőről 3 pengőre, nem to
gadta el a képviselőtestület.

cos

Képviselőtestü;'eti

Február 4-én rendkivüli köz
gyülést tartott Gyoma község
képviselötestülete, amelyen a
következő fontosabb határoza
tokat hozlák:

A Bessenyszegre és Bánom
kertbe kivezetendö villany költ
ségeinek 7 évi tör!esztésére teU
a község ajánlatot a villanyfe
lepnek. Ha ezt nem fogadnák
ei, az OTI-nál próbálkozik a
község a költségei, et kölcsön
venni.

Szilágyi Lajos volt községi
rendőrnek 250 pengő jutalmat
szavaztak meg.

A községi iskolaszékbe a régi
tagok mellé megválasztolták
Gyökössy Dániel ref. lelkészt,
G. Nagy Lászlót, Erdei Gábort
és Kruchió Lajos ret. gondnoko!.

Az iparosfanonciskola fel
ügyelő bizottsági elnökének Pé
lermann József ny. főjegyzőt

választották meg 2 évre.
A községi számadások meg

vizsgálására kiküldték : vitéz
Madaras Gyulát, Lukács Antalt,
Aranyi Mihályt és Kruchió Isl
vánt.

Mintha a gyomai frontharco'l kifejezést, amiért a sok front
sok . is eg~másra találnának. A harcost számláló kozségünk ed
vasarnapI gyülésükön olyan ko- dig semmi jeIét nem tudta ad
moly számmal jelentek meg - ni a fronLharcos érzület kiépi
200-an - és mindvégig olyan tésére, de reméli, hogy az uj
lelk~~en veHek a dolgukat, re- vezetők alatt a gyomai front
méljuk, hamarosan mélto hely- ~arcosok is méltó helyre eme
re kerülnek az országos szö- hk a csoporljukat. .
vefségben. A szépen sikerült és lelkes

Agyülést Nemerey Péter al- ha~gulatban befejezett gyülés
elnök nyito Ha mea és üdvözöl- utan felsorakoztak a fronthar
te a frontharcos bajlársakat, de cosok. a kö.~ségháza udvarán és
kiilönösen kiemel ve Tóth Zsig. a régI ~ettosrendek ~lakulatá
mond füzesgyarmati földbirto- ban k~~~nultak Hajdu Béla
kost, aki az országos szövetség sz:r~ezohszt. vezetése alatt a
képviseletében jelent meg. A ~os~k szobrahoz. A szobor előtt
tárgysorozat szerint az elnök felkorben álltak fel a fronthar
választása következett. Egyhan- cosolL A lev~nte zenekar elját
gu lelkesedéssel vitéz Madaras s~oUa a HIszekegyet, utána
Gyulát elnöknek és vitéz Váry :ltéz Váry József. társelnök ke
Józsefet társelnöknek válasz- byeletes szavak kIséretében ko
tották meg. A megválasztás 2 szoruthelyezelt el a szobor ta-
évre szól lapzatára. Azután ismét Tóth

HaJ'du Béla iaazaa" t ',' Zsigmond mondott gyujtó ha-
b b lO anhü, t' b éd t é bb

szervezötiszt beszámolt az ed- a!iU esz e s e en a front-
dia' l 'Ik dá 'l é . harcos hangulatban diszmenet-

b' mun {U o sra s Ismer- ben elvonultak a Hősök szobra
teHe a frontharcosok jogait és előtt, a zenekar ütemeire.
kötele~ség~it, .. Egypár röpke percre kigyul-

Kato LaJOS pénzlárnok Ismer- ladt a harcipir az öreg front
tette ~ zárszámadást, amelyet harcosok arcán és a diszlépé
I vánYI Aladár ellenőri jelentése sek alaH a régi erő dübörgése
után e~yhanglJlagelfogadtak és hullámzott végig a kopott grá
KatóLuJosnak köszönetet mond- nitkockás' utunkon ... Ezekkel
t~k, ~m.~ért a csoport ügyeit a frontharcosokkal lehetne még
kIválo ugyszeretettel és lelke- számitásokat végezni... Ezek
sedéssel végzi. re még lehelne .számitani ...

Tóth Zsigmond központi ki- Ezek még ott lesznek, ha mind
küldött csodálkozásának adott nyájunknak el kell menni. ..

csirke érkeze

met,eolrc,lu1oiai áHomás

i jelentésejanuár

eddig

JelezWk már, hogy február
21-26 között baromWenyész
tő tanfolyam lesz. Az előadások

minden nap esle 6-8 óra kö
zött lesznek, az iparostanonc
iskolában. Jelentkezni lehet a
tanfolyamra a községházánál, a
HOMBÁR szövetkezetben és
Beinschróth J ózsef asztalos mes
ternéL

Felhivjuk olvasóink és lako
saink figyeImét erre a tanfo
lyamra. Talán sokan nem is
tudják Inég, hogy rövidesen
olyan kereseti lehetőségeknyil
nak a belterjes baromfitenyész
tésből,amelyek igen sok törekvő

embert arra serkentenek, hogy
csak a baromfilenyésztés
sel foglalkozzanak. Azonban
belterjes tenyésztést csak az
kezdhet, aki tisztában is van
azzaL Ki tudja, mikor lesz me·
gint alkalom, hogy ingyen ta
nulhassák meg a jelentkezők a
helyes baromfitenyésztést.

Legmagasabb hőmérséklet8.8

Celsius, január 25-én.
Legalacsonyabb hőmérséklet

- 29 Celsius, január 5-én

Legnagyobb csapadékmeny

nyiség 13.8 mm. január lO-én.

Január havi összes csapadék

47.9 mm.

Február 21-26
barorn'fHenyésztők

tanrolyama

A ROMBAn kötelékében ujra
megindult a ketreces csirkene
velés. A szokásos kedd-esti ösz
szejövetelekre szorgalmasan
eljárnak a tagole Most kedden
nagy örömet. keltett Wagner
Márlon közlése a tagokkal, hogy
a Hangya szövetkezet ráRtani
való csirkéből minden meny
nyiséget átvesz márciustól kezd
ve, angolOl'szági szállitásra. Az
első csirkékért kHogramonként
2 pengőn felöli összeget adnak,
de a májusi szállitásért is leg
alább 1.60 pengőt adnak kiló
jáért

Erre a biztatásra Wagner
Márton azonnal rendelt még
10.000 csirkét március végéig.

Akik a biztos értékesitésre
kedvet kaptak és részt kérnek
a nevelésből, mielőbb jelent
kezzenele
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Közebéd a Népházban
országon át li baráti Lengyel
országba.

Uhrin Vendel kisgazda, Po
lányi istván munkás és Dinya
Vilmos iparos köszöntötték ft:?)

ünnepeIteket.
A kőszöntésekre egyenként

válaszolt II főispán, az alispán
és Csernus apát.

Ezzel Endrőd községnek
olyan iinnepélyét fejezték be,
amely sokáig marad emlékeze
tébin azoknak, akik azon részt~

vették.

munkásság helyzetét volt és
van hivatva könnyíteni. Igy a
telepités megindulása, a Körö
sök hajózhatóvá tétele, utak
épitése és még sok más intéz
kedés mind a munkásság sor
sának javitását célozzák. Ezt
célozza a földmives munkásság
Németországba való szerződte

tése is.
Kéri a munkásságot, hogy

ennek a munkának keresztűl

vitelében támogassák, ő a ma
ga részéről támogatni fogja a
munkásság jogos igényeit.

val kimutatta, hogy tud irántunk
érezni. Isten éltesse MélMságos
Főispán urat! -'- fejezte be be
szédét Cserenyecz Mátyás.

Csak 400-an fértek be a Nép
ház nagytermébe és több mint
százan kimaradtak II közebéd
től, mert nem volt elég hely.

Az első felköszöntőt Csernus
Mihály apátplebános mondotta.
Megemlékezett arról, hogy II

pápa koronázásának is ma van
a tizenhatodik évfordulója. Isten
áldását kérle a szent Atyára.
Utána Magyarország Kormány
zójára ürítette poharát, akit
pénteken éjjel vitt a Turán vo
nat az elrabloU Felsőmagyar-

kel akarunk müködni és fel
ajánlom az endrődimunkásság
részéről az együUmüködést, kü
lönösen méltóságos főispán ur
nak, aki megtisztelő látogatásA-

A főispán válasza

2\.z arcképek leleplezéSie
Zzufolva volt a községháza céljából a későbbi nemzedék

nagyterme, melL ktermei, II fo- nek, olajfestményekben öröki
lyosó és mégis sokszázan ma- tik meg méltóságos vitéz dr.
radlak kint a piactéren, akik Ricsóy-Uhlarik Béla főispán,

nem fértek be. Kalmár Imre vitéz sarkadi Márki Barna al
biró délben nyitotta meg a ispán és főtisztelendő Csernus
képviselőtestület diszközgyülé- Mihály apátplebános urak arc
sét. Hunya Mátyás vezetésével képeit és azokat 1938. évi feb
népes küldöttség ment el az már hó 6-án, a tuloldali prog
ünnepeHekért. akiket a megér- ram szerint Endrőd község ta
kezésükkor zajos ünneplésben nácstermében elhelyezni, lelep
részesítettek. lezni és rendeltetésének tiszta

Dr. Tóth István ügyvéd üd- magyar szeretettel átadni óhajt-·
vözöIte egyenként az ünnepel- ják."
teket az 52 endrődi társadalmi A vármegyei törvényhalóság
egyesület nevében. Külön mél- nevében üdvözölte az ünnepel
taUa a főispán, az alispán és teket és elismerését fejezte ki
az apátplebános érdemeit ~ nagy horderejü társadalmi

Vitéz dr. Pánczél József vár- osszefogás felelt.
megyei főjegyző a mai önne- . Ha~sányi László endrődi fő-

. . '.' Jegyzo szép beszédben veHe át
pélyre kIbocsátott meghIvOlol a három arcképet megőrzésre
szószerint idézte: DAz endrődi és gondozásra.
összes társadalmi egyesületek A három ünnepelt egyenként
és körök Endrődközség közön- köszönte meg az ünnepelh~tést.

sége képviseletében, az érdemek A dalárda Benke Lajos kar
és a tekintély megbecsülésében nagy vezénylése mellelt méltóan
rejlő erkölcsi erőtől indíttatva, fejezte be a gyönyörü ünne
egyhangu elhatározás folytán pélyt, közben megtekinteUék az
és a lakosság minden rétegéből ünnepeltek Fönöldy Mihály sze
összegyüjtött fiUérekből, példa· gedi festőmüvész sikerült fest
adás és hagyományos okulás ményeit.

Megkoszoruzzák a hősökszobrát

A diszközgyülés ntán a hősökIruz.ták a hősök szobrát és utá
szobrához vonultak az ünne- na a közönség elénekelte :il

peltek, egymásután megkoszo- Himnuszt.

A főispán válaszában megkö
szönte az üdvözlést és köszön
tötte az egyesület minden tag
jál. A felajánlott együttmükö
dést a maga részéről szives
örömmel vállalja. Csak össze
fogással, a Gömbös Gyula és
Darányi Kálmán által mutatott
uton haladva tudjuk lerázni
Trianon átkát.

A kubikosmunkásság minden
kivánságát, amennyire tőle te
lik és a törvények azt lehető

vé teszik, szivesen teljesíti. Már
eddig is történt ebben a vár
megyében sok olyan, ami a

Febr~ár 6-án népes endrődi A vonat beérkezése után első
küldöttség várta a gyomai állo- nek dr. Sorbán Jenő főszolga

máson vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik biró és a felesége üdvözölték
Béla főispánt és vitéz dr. Márki I a főispánt, alispánt és a velük
Barna alispánt. Gyomáról dr. I jött feleségeiket, valami.nt a ve
Sorbán Jenő íőszolgabirófele- lök érkezelt vitéz dr. Pánczél
ségével, dr. Bölcsházy Zoltán József vármegyei főjegyzőt és
járásbirósági elnök szintén a feleségét, dr. Röthler István
feleséaéveJ dr. Molnár Kálmán vármegyei tisztifőorvosl és dr.
járásbiró, báró Maasbu~g Kor- Kardoss Tibor főispáni titkárt.
nél dr. és Sárossy József dr. Az endrődi küldöttség élén
szolgabirók és ·Wagner Márton dr. Tóth Libor üdvözölte a
csatlakoztak az endrődiekhez. vendégeket.

ViUásJ."eggeli a Ki§gdzdakörben
Szentmise után átvonultak a setlen szavakkalköszöntöUe a

vendégek a kisgazdakörbe, ahol magas' vendégeket és megkö
a nagyterem fehérre teritett asz- szőnte a kör nevében a meg
talokkal várta az eIökelösége- tisztelő látogatást.
ket, akikkel a helybeli inteHi-

Nem sokáig idözhettek a kisgencía és a gazdák jó étvággyal
fogyasztották az izletes hideg gazdakörben, mert már 11 óra
felvágottaL Kovács Libor kere- felé járt az idő.

Bevonu.lá~ Endrődre

Már a gyomai utvonalon is tók soríala közötl:.
feltünést keltett a 15 fogatból Csernus Mihály apátplebános
álló kocsisor. Endrődön végig fényes segédleUel celebrált
fellöbogózott házak között és szentmisét. A hatalmas templo
sok néző előtt érkezett a ven- mot teljesen megtöltő hivek
dégek kocsisora a r.k. templom nagy áhitattal hallgatlák a szent
elé. A vendégek egyenesen a beszédet, amelyet Csernus apát
templomba mentek a katholi- remekbe szabott szónoklatának
kus hivek a leventék és tüzol- mondhatunk.

A F'öldUllivelő Egylet ünnepe
Örvendetes változás Endrőd felszentelte az uj földmivesott

földmivelöinél, hogy kiábrán- hont, utána Cserenyecz Mátyás
dultak a világszert~ ~ealkonyult üdvözölte a főispánt, aki fárad
szociáldemokráciából. Ennek ságot nem kímélve jelent meg
megnyugtató. bizonyítéka, hogyabeszentelési ünnepen. A mun
a kör folyosóján nagyméretü kásság azért tartja ezt különö
magyar címer függött a falon, sen ünnepnek, -:. mondotta 
hatalmas kettöskereszttel. Talán mert dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik
az egész napi ünnepségből ez Béla az első főispán, aki őket,

a tény a legértékesebb drága': munkásokat látogatásával meg
gyöngy az elismerés koszorujá- tisztelte. Erre a látogatásra ők

ban, amelyet a három ünnepelt nagyon büszkék. Eddig nem a
kiváló férfiunak nyujtott át legjobb hireket halloHa róluk
Endrőd. Az endrődi földmive- a főispán, de ők be akarják bi
sek, földmunkások visszatértek zonyitani, hogy az endrődi mun
a kereszthez, ll· hazához. A ve kások öntudatos, hazaszeretö
zet6iket nem idegenből idebuj- magyar emberek. Arra kéri a
káló álapostolok közül választ- fői pánt, ismerje meg és zárja
ják a jövőben, hanem a közöttük II szívébe őket. Majd igy foly
élő és felelősségteljes egyének tatta a beszédét:
után indulnak ezután. Most is Méltóságos Főispán Ur!
diszkapuval várták a várme- Mi a hazának és nemzetnek
gyénk két első tisztviselőjét és hü fiai voltunk, semilyen mun
a község apálplebánosát. Cse- kálól vagy áldozattól nem ria
renyecz Mátyás öntudatosan és dunk víssza, ha szólit II haza
mégis meghatottan üdvözölte a és mi ezért csak annyit kérünk,
bejáratnál a vendégeket. A kis hogy számarányunkhoz képest
Jambrik Marika és Szurovetz az általunk megválasztottak kép
Jolánka kedves köszöntését viselhessenek bennünket ott,
mégis csak érzőbben fogta fel ahol ezt II törvén)' biztositja
a föispánunk, alispánunk és a részünkre.
feleségeik, mint az eddig e kör Hangsulyozom, hogy mi, end
tagjai között forgolódó idegenek_, rődi munkások a multban is,

Csernus Mihályapátplébános de ezután is a polgári elemek-
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Frontharcos Szövetség tagja,
vagy másodsorban, akinek aly
ja (nagyatyja) a Károly csapat
kereszt viselésére jogosult s ezt
~z illető intézetek igazgatója
hivatalosan igazolja.

Pályázali határidő: 1 38. már
cius 15.

A pályázatok az illető iskola
igazgatójához nyuj landók be.
Az öt legjobb pályamüvel az
iskola igazgatója az Országos
Frontharcos Szövelségbez (eim:
Budapest, VIIL, Rákóczi-ut 20)
küldi meg_

~ me~ _

Bartha András

Az élei ŰZ, az élet hajszol,
Szemiinkbe!l bánat gomolyog,
Ezer virágra van jelina :
Nem le.netiink mi boldogok.

Kálváriás a magyar-élet,
Ezernyi benne a kereszt,
fIllinden atja, nlinden ösvénye
Tüskés és meghalni mCT/eszt

Százszor tOp'adjuk el, hogy vérzünk,
Nem ólmodhatunk álmokat,
Dédelgetjük sziviink verését
Mig fllt vele a vágy vonai . ..

*
* 7;

hogya világvárosok vizszük
séglete igen nagy. Állalában
minden lakóra 50 litert szol,tak
számiíani, amiben benne van a
főzésre, mosúsra, takaritásra,
fürdésre szolgáló vizmenl'fyiség
is. Ez· azonban csak átlag, ami
től nella igen nagyok az elté
réselL Londonban példaul a la
kosság fejenként 160 Wer vizet
fogyaszt napola...

KEr VERSE
Én mindig szeliden tudtam adni
Es nem kaptam másoktóL semmit,
.s még azt se mertem megsiratni,
Amit a tegnap tőlem elvitt.

Sirva adtam az embereknek
Ámenos, jó csókalamizsnáf,
S most lIiílfamon sutlin lebegnek
A kiiiriilf koldus farisznyák ...

'Ag'!"I~/'''v; \~ U~
" ~:

építéshez 500 pengő hozzájaru

lást szavazott meg.

Derék tüzol!óinknak ugysem

tudunk mit nyujtan.i nemes

munkájukért, legalább egy-két

napi üdülésre adjunk nekik al

kalmat.

várják_ Ezuton is közöljük te

bál, hogy töhb jelentkezőtnem

veheinek fel. A mezőgazdasági

munkás tehát igyekezzék mi

elöbb iUhon elhelyezkedni,mert

a munkakerülést igen szigoruan

fogják eltiráini a hatóságok.

kodik, akinek lakrészéhez a lo
bogó kitüzésére ldjelölt hely
tartozik. Amely házban ház
mester van, a lobogó kitü.zésé
ről ez tartozik gondoskodni.

Azok a nemzeti ünnepek,
amelyeken a lakóházak fcHo
bogózása kötelező,a következők:

Az áBamfö születés- és névnap
ja, március 15-ike, a hősök em
lékünnepe, Szt. István na pja,
október 6. és a Hősök pyász
ünnepe.

E napokon a felkbogózási
kötelezettség reggel 8 órától
délután 8 óráig iart.

Aki ennek a szabályrendelet
nek bármely rendelkezését meg
szegi, vagy kijMsza, amennyi
ben c,;elekménye sulyosabb be
számilás alá nem esik, ldhágást
kövel el és az 1928. X t. c.
általános rendelkezései szerint
pénzbün tetéssel bün tetletilL

hogy az alkoholfogyasztás és
a féktelenkedések összefüggenek
egymással. Bécsben átlag napi .
88 ulcai botrány fordul elő, de
szombaton ez a szám 137-re
emelkedik.

I
nagyapák dicsőséges háborus ..
t~ljesitménYének e:ulekbeidézé- hogy az első eukarisztikus
sevel felkeltse az UJ magyar ge- kongresszust ezelőtt 55 évvel
nerációban, az önfeláldozó 11a- tartották. A?óla majd nJÍnden
zaszeretetet áldozatos köteles- második évhen összegyül a..
ségtudását. -I' I t l" ' A 'l I

A
'I' . J II ,. VJ ag {a o Il{llSsaga. ' na un.\

pa vazat elme: e. emzo . t l é -d" S t I t '• mos ,SZUlO - zen s van
esetek a, világh~boruban. apám . jubileumi esztendejére eső kong~
(nagyapam) vlsszaemlekezése resszus a 34-ik.
alapján.

A pályázaton résztvehet min
den jóviseleW, legalább elégsé
ges előmenetelü tanuló, akinek
apja (nagyapja) az Országos

frontharcos pályadijkii S a
ifjuság száinára

Az Országos Fronlharcos Szö
vetség elhatározta, bogy az 1937
38. iskolaévben pályázato! hir
det a magyar fanulói(juság ré
szére, melynek pályadijaH az
iskolaév évzáró űnnepélyén ke
rülnek ünnepélyes keretek kö
zött kiosztásra.

Apályázatkitüzésével fl Front
harcos Szövetség a magyar ta-
nuló-ifjuság lelkében a magyar
katonaeszménynek tiszteletét és
megbecsülését kivánja ujjáélesz
tent azáltal, hogy az apák, vagy

Dévényi Lajos vármegyei -tüz
rendészeti felügyelŐ kezdemé
nyezésére már befejezett dolog,
hogy Gyopál'oson tüzoHó~üdülőt

épitenek. Orosháza község 380
négyszögöl területet ajánloH fel
ingyen az üdülő helyének. A
vármegyei tüzoltó~szövetség az

Hhatalos helyről nyert érte
siilésünk szerin t, Gyoma község
ből az idén 50 munkás megy
Németországba. Ezeket a jelent
kezés sorrendjében feljegyezték
a községházán, s már csak a
német részről való felülvizsgá
lást és a szerződések megirását

Tüzoltó-üdülőt épitene~\

6 opároson
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Vármegyei szabályrendelet
házaink fellobogózásáról

NeJl.Dzeti ünnepeken k~teIe:ILö <il há:iEa~ü'a

ne:illzeti~zinü,vagy gyá§dob(jHgl~H tihni

Békés vármegye törvényható.
sága szabályrendeletet alkotott
az épületek kötelező fellobogó
zásáróL Alább ismerteljük a
szabályrendelet föbb paragra·
fusait.

Nemzeti ünnepeken a lakó
házak fellobogózása az ünnep
jeljegéhez képest nemzetiszinű,

vagy gyászlobogóval, kötelező a
törvényhatóság egész területén,
mindazon utcákon és tereken,
amelyeket megyei városokban
a polgármester, községek ben
pedig - a képviselőtestület

meghallgatása után - a járási
főszolgabiró kijelöl.

A nemzetiszinü és gyászlobo
gók beszerzése a háztulajdono
sok terhe. A kitüzésről azonban
a ház főbérlője tartozik gon
doskodni. Ha valamely háznak
több lakója van, u~y a lobogó
kitüzéséről az a lakó gondos-

iadalao
Nehezen tudnánk meghata

rozni, hogy mi a ponyvaregény,
de azonnal felismerjük, ha ol
vasásába kezdünk. Nem mü
vészi, nem irodalmi céljai van·
nak, nem gyönyörködtetni, vagy
jóra nevelni akar, legfeljebb ér
deklődésünket lekötni addig,
amig olvassuk.

Ennek a célnak az elérésére
aztán nem válogatja eszközeit.
Semmi sem fontos, csak történ
jen valami rendkivüli, elké
pesztően együgyü nagy rémsé·
ges valami, ami a való életben·
elképzelhetetlen. A ponyva ol
vasó kritika nélkül olvas, n1Ín
dent "bevesz", (akár a mozilá
togatók nagy része) bármilyen
kificamitott helyzetről, vagy
képtelen emberi jeHemről le
gyen szó. Fő az érdekesség I

Igen, ez az egyetlen követel
mény. Az érdekesség rikitó pa
pirj ába csomagolva fogyasztják
az igénytelen, beHirc éhes em
berek százai, az értéktelen, sőt

nlérgezett szellemi csemegéket.
Lépten-nyomon ott a ponyva.

A könyvkereskedő, a kölcsön
könyvtár kénytelen raktáron
taríani a 10,20 filléres, félpen
gős, pengös kiadásokat, ame
lyek közt csak elvétve akad
jóravaló olvasmány. Nagy része
ponyva. A vonalon, villamoson
utazók kezében ponyva, a diá
kok zsebében ponyva. Egy-egy
"jobbít ponyva kézről-kézrejár,
többszörösen megvásárolják.

A háboru uláni ember belü
éhsége, élményszerzési vágya,
hatalmasan feUendüH. Az élel
mes vállalkozás felismerte ezt
és gyárilag készili számukra a
szellemi táplálékot. Olyan is.
Olcsó és rossz. Nagy mulasztás
történt ilt valahol, hogy ilyen
nagy tömeget nem látunk el
meofelelő olvasmánnyal. Mert
belZthataUan félrevezetőhatása
van a ponyvának, amit vigan
árusitanak. A tejhamisitásért,
romlott hús árusitásért bünte
tés jilr. A romlott szellemi táp
lálékot nyugodtan lehet áru
sitani.

Külön felhivom az illetékes
hatóságnak figyeImét a gyomai
piacokon mind nagyobb meny
nyiségben megjelenö "használt"
ponyvára, ami világosan mulat·
ja népünk ebbeli igényeit. Az
ilyen "kultura" kétszer is fer
lőz. Egyrészt belső tartalmáv:ll,
másrészt fl többszörös haszná
lat után millió bacilussal su
lyosbítva, erősen közegészségi
kifogás alá esik. Ezen az elma
radottsagon hamar segithetünk
N e nézzük el a népbetegségek
nyilvános terjesztését

Elég, ha tétlenül Len néznünk
a mindenhova eljutó uj ponyva
diadalát Mert ezeket csak ha
sonló olcsó, érdekes és jó köny
vekkel tudnánk Jegyürni. Ehez
pedig nemcsak tőke, de sziv és
ész is kellene. ·W-né.
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A gyomai Ipartestület

tulajdonát képező

segéd -szálló
szabad kézből eladó. Ér
tekezni lehet Oláh Lajos
ipartestületi elnöknél.
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A gyomai kir. járásbiróság, mint
telekkönyvi hatóság.
4175/1937. tk. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békéscsabai Takarékpenztár Egyesü
let végrehajtatónk Perei János és neje
Kruchió Mária végrehajtást szenvedők

ellen inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság végrehajtási árve
rést 156 pengő 44 fillér tökekövetelés
és járulékai behajtása végett a Gyoma
községben fekvő, s a gyomai 3864 sz.
betétben ALI-2. sorsz. 2280, 2281.
134 n.-öl és 353 n.-öl terület beltelkes
kert és házra, mely Perei János (nős

Kruchió Máriával) nevén álló 3553 P,
- gyomai 4634. sz. tkvi betétben Pe
rei János (nzs Kruchió Máriával) nevén
álló 9342/3. hrsz. és 9343/4. hrsz. 1256
n.-öl és 1 hold 640 n.-öl előhalmi le
gelő és szántóra 301 P, - ugyanezen
betétben A + 1. sorS1:. 9342/4. hrsz.
1256 n -öl előhalmi legelőre 41 P, 
ugyanezen betétben A t 2. sorsz.
9343/5. hrsz. 1 hold 640 n.-öl elöhalmi
szántóra 260 P, - a gyomai 4491. sz.
betétben A J. 2. és 4. szorsz. 9343/2. és
9342/1. hrsz. 2. hold 92 n.-öl és 1369
n.-öl Perei Jánosné sz. Kruchió Mária
nevén álló elöhalmi szántó és legelőre

426 p kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1938. évi március hó

5. napján délelőtt9 orakor a telek
könyvi hatóság helyiségében fog
ják megtartani.

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a
csatlakozottnak kimondott Magyar ÁI
talanos Takarékpénztár r.-f. érdekében
a gyomai 3864. sz. betétben 2280, 228!.
hrsz. ingatlanokat a kikiáltási ár felénél,
a többi ingatlanokat a kikiáltás.i ár két
harmadánál, mig a végrehajtó érdeké
ben a gyomai 3864. sz. beiéiben fog
lalt 2280, 2281. hrsz. ingatlant 3487 P
50 fillérnél, a gyomai 4634. sz. betét
ben 9342/3. 9343/4, hrsz, ingatlant 297
P-nél, a 9342/4. hrsz. ingatl<'nt 40 P.
50 fillérnél, a 9343/5. hrsz. ingatlant
256 p 50 fillérnél, a gyomai 4491. sz.
Ikvi betéiben 9343/2. 9342/1. hrsz. in
gatlant 418 P50 fillérnél alacsonyabb
áron eladni nem tehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka,
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi
százalékára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1937. november hó 14. napján.
Dr. Molnár sk. kir. járásbiró.

Kiadmány hiteléül:
Szilágyi

dijnok.

Eddig már több mint 1200
kiállitó jelentkezett. Az 1938.
ápriiis 29. és május9. közöl! tar
tandó Budapesti Nemzetközi Vá
sárra eddig már ·több mint 1200
kiállitó jelentelte be részvételét.
A -legerösebben képviselt szak
mák a vas·, gép' és villamossági
ipar. és építőipar, a bulor- és az
élelmiszeripar. Az utolsó jelentke
zési terminus február 15. Az ezen
az időponton tul beérkezett je
lenlkezések már csak az esétleg
fenn ma radó helyekre és c'>upán
felár fizetések mellett jöhetnek te

kintetbe.

Arany Gusztáv
s. jegyző.

Járási Főszolgabiró ur rendeletére
közhirréteszem a következőket:

A lll. kir. Főldmivelésügyi Miniszler
ur 137.231/1037. Ill. sz. rendeletével az
l éven felüli ménlovak köztenyésztés
céljából leendő általános vizsgálatát
elrendelte.

A vizsgálat 1938. február ig-én
pontosan· fél g órakor lesz Gyoma
község vásárterén.

Ezutal is feihivoIll a ménló tulajono
sokat, hogyatulajdonukban levő mén
lovat már annál inkább is vezessék elő

a vizsgálatra, mert ha elő-rezetési köte
lezettségüknek nem tesznek eleget, ugy
az 1927: XX. t.-c. értelmében 600 P
ig terjedő büntetésben részes!ilnek.

A multévi haszonállat összeirás alap
ján felhivást adtam ki mindazok ré
szére, akiknek a mult évben lovuk volt.
Ha valaki azóta ménlovat vett, azt kö
teles hOLzám 24 Óra alatt bejelenteni és
a lovat minden felhivás nélkül a vizs
gálatra elővezetni.

Aid a tojásban meglátja a
tyukot vagyakakast. Dr.
William egyetemi tanár rendkivül
érdekes késztilékével előre meg
állapitja, melyik tojásból lesz lyuk
vagy kakas és melyik marad med
dő. Erről közöl érdekfeszítő ké
pe;; cikket Tolnai Világlapja uj
száma. A legkiválóbb magyar irók
novelláin. a cikkek dus során és
a nagyszerű folytatásos regényen
kivűl közel száz remek képet la
lál az olvasó e népszerű képes
lapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

IIlllllíiftlilffli1ilriilllniMi80
A banai legeltető társaság

február 13-án (vasárnap) tart
ja rendes évi közgymését a
községházánáJ. A közgymés
délután 2 órakor kezdődik.

3-2
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H I R D'E T É S

Vigyázzunk ~Z idegen ván-·
dorok(a. Tekintettel a fenyegető

száj- és körömfájás veszedelmére,
az ország nyugali vármegyéi már
sürgösen rendelkeztek, hogy a
községekben a gazdák ne enged
jenek be udvarukra idegen em be
reket, a gyakran éjjeli szál!ásért
jelentkező vándorokat pedig sem
mikép se engedjék az istállóban_
meghálni. Minden rendelkezés nél
kül tegyük meg mi is ezt az óv
intézkedést Ki-ki vigyázzon a
házatájára, nehogy valaki a ragályi
behurcolja. Nyugaton .már óriási
károkat okozott ez a ragályos be
tegség.

Hogyan keH darabot imi?
Rendkivül érdekes cikket közöl
erről a Délíbáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómüsorokat, egyfel
vonásos színdarabot, premierbe
számolót, szinházi pletykákat,
nagyszerű - fi!mrovatot és több
mint száz szebbnél szebb képét
talál az olvasó a népszerű szin
házi képeslapban. A Délibáb egy
száma 20 fillér.
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K É-R J E N ÖN I S
köllségmentesárajánlatot mintákkal

Butor, Kelengye és Ruházati

cikkekről. Leghosszabb számla
hitelre l BUTOR és TEXTIL Ke
reskedelmi rI. Budapest. Liszt re..:
rene tér 5. sz.

Dévaványa határában a
Dévaványa·Gyomai ut meliett

jutányos áron elad6

26 magyar hold .
kitünő min(SségU szántó, továbbá

ugyanott 52 magyar hold
terUletu 11.-111. osztályu j6 minö
ségU szántó. Ezen ingatlanok,akar
részletekre osztva is eladásra ke
rUlnek. B5vebb feivilágositást
nyujt: DR. DÁVID ISTVÁN kisuj
szállási Ugyvéd.
",, II JI I'II· il x-, JI XX-II I I '·1 l'

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rUl pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, hd még
ma kéri a DR. OETKER FÉLE
világhirü FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyel bárkinek in#
gyen megküld a gyár: DR.OET
KER A. Budapest, Confi-uica 25.

Vándortanitók járják a tanyá
kat és oktatják a gyermekeket és
felnöHeket.

if j. F E K E T E J Á N O S N iE urnő ísmét m e g ri 'I i t j a

sza á§zati és varr ta.nfol"yaInát~
március hó i-én, ugy a kezdők, mint a haladók részére. Mi,
akik láttuk az eddigi tanfolyamok vezetését és eredményét,
szivből ajánlhatjuk uri leányoknak, asszonyoknak, hogy
egészitsék ki tudásukat, ebben a mindenképpen tartalmas
és finom hangulatl.l kis iskolában. Jeientkezni lehet

Ifj. FEKETE J ÁN OSNt -ull'nö Petőfi utcai lakásán.
~Y~UUUYUY~YYYW~YYW~UUUUUU~UU~~WUUUWUUW
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AG 1938. február 12.
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VARROTAN-Y YAM:

Egyházi hir. A lutheránus egy
ház vasárnap közgyi.ilést lartolt~

amelyen elhatározta, hogy március
.. l-től kezdve mirJden vasárnap dé

lelölt háromnegyed 9 órakor né
met és háromnegyed 11 órákor
magyar istentiszteletet tartanak. Az
eddigi vasárnap délutáni könyör
gések elmaradnak. A közgyfilésen
presbitereknek megválasztották 4
évre Herter Józsefet és egy-egy
évre Herter Imrét és ifj. Wagner
Ádámot.

A NEP uj elnöke Tasnády
Nagy· András lett, akinek célja,
hogya falu népének helyzetén
javitson.

Oömbös Gyula társaság ala
kult Bupadesten. amelynek Sztra
nYíl,1i8zky Sándor létt az elnöke.

Mussolini Brunót a "Zöld
Egerek" egyik bálor pilótáját. ka=

- pitánnyá léptették elö. Az uj ka
pitány 20 éves.

_Andrássy Oeraldine grófnö!,

Zogu albán király feleségül veszi.

Féláru _utazási kedvezmény
a Mezőgazdasági KiáUitásra.
A m. kir. kereskedelemügyi mi
tliS'~\édum az OMOt: kérésére a
márciu.s _23-~8. napjain tartandó
országos mezőgazdasági kiáJlitás
meglekintésére felulazó közönség
részére 50 százalékos kedvezményt
biztosított a M. Kir. ÁlIamvasula
kon és a kezelésében levő helyi
érdekli vasutakon. A kedvezmé
nyes utazásra jogositó igazolvány
ára a MÁV és az összes többi
közlekedési társulatok vonalaira
szólóan egységesen 1.30 pengő.

A kedvezmény~s utadsra jogosító
igazolvány a Budapestre utazásra
március 11-töl 28-ig, a visszauta
zásra március 23 tól április 3-ig
beláróan érvényes és használha
tó, bármelyik kocsiosztályban fél
jogosit az 50 százalékos kedvez
ményre. Az igazolványok már
megrendelhetők a Wagner fake
reskedésben.

A Futufa megkezdte a gyapju
előlegek folyósitását. A Fu
tura R.T. gyapjuos2tályának jelen
tése szerint: január 18 án kez
dődött az első idei londoni auk
oió, melyen a novemberi zárlali
árakhoz viszonyítva merinó gyap
iunál 5 százalékig terjedő áremel
kedés voU észlelhetö. Ezzel a ten
gerentulí piacon már eddig ész
lelt árjavulás a kontinensen is
beigazolódott. Nálunk mOst foly
nak az uj gyapjuértékesitési rend
szerre vonatkozó tárgyalások és
az eddigi konslrukció alaplételei
előreláthatóan az idén is érvény
ben maradnak. A rutura a gyap
juelőlegek folyósítását megkezdte
és ennek feltételeiről az érdeklő

dőknek készséggel nyujt felvilá=
gositást.
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IIOLCSÓBB A BOR I
III mint a szódaviz III

1
1S FILLÉRIegy liter liO/o-os kadarka vagy _.

fehér fejtett ujborSoltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti luvarkb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendelést I

. fogadok el. Hordót dijmen- _
, tesen adok a szállítás tar-

tamára kölcsön; IIordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl~

dés utánvéttel. Egy pengő I
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min- •
tásdobozban, bérmentve,

Boralm kellemes édeskés, '

tiszta, tőkéletas zamatuak I
és n e m savanyuak. -

Székely Ferenc kft.
fajborplncészete

Soltvadkert, Pestme~ve.

_'~~~~~U~iU!MiNlIUUUU~

Eladó: 20 m. hold prima föld cse
repes tanyaépliletekkel, a müulhoz cc.
600 méterre, 3 fertálvkeselyösi, 20 hold
simazugi szántó, cserepés tanyaépüle
t-ekkel, 5 hold simai, 6 hold udvarnoki
szántó. Eladó forgalmas utvonalon egy
500 négyslögöles telek, egy nagyfor
galmu koc~ma teljes berendezéssel, egy
2 s7.obás lakóház, egy saroküzletház
2000 pengőért, 5 hold cserepes tanyá
val és egy tejcsarnok teljes felszerelés
sel, lakóházzal, 3800 pengőért. fenti
ingallánok eladásával kizárólag Izsó
Balázs ingatlanforgalmi irodája van
megbizva. Gyoma, Horthy .Miklós ut 2.
Telefonszám 50.

Szerkesztésér! és kiadásért felelŐs;

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalai, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.· .

Kiadó lakást keres sürgösen Tólh
László állomás felvigyázó Gyoma, vasul
állolIlásnál.

Szabó I.ajosnak AlIila u. 14 szám
alaH egy 4 éves hasas tehene jótállás
mellett eladó. I-l

Wolf Mihllilynak Bocskay li. 34 sz.
háza 7 2 padozott szoba, konyha, al
só konyha! kamara és mellékhelyiségek
- kedvező fizetési feltételek melJelt
szabadkézböl eladó..

Eladó Mátyás király utca fi számu
ház. Mely áll 3 pados szoba, 1 pados
konyha, éléskamrából, . 9 m" hosszu
meJléképületböl és 411 négyszögöl bel
terliletböl. Érdeklődni lehet a katolikus
kántornál, Horthy Miklós ut 7 szám
alatt. 3-2

503-as Fiat személyautó 60 pengő -~

évi adóval e I a d'ó Gyomán Kossuth
Lajos utca 48 szám. 4-2

Egy szép villaszerii három szobás
családiház örökáron eladó. I. kerület
Arany János utca 16 szám. 2-1

Julis Mihálynak 150 darabbirkája
eladó. Érdeklődni lehet a lulajdonosnál
Karcagon 1547 szflm ala1t, a katonai
lövölde mellett. 3 -1

Óra, ékszer javításokat olcsón jót
állás mellett' készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. 8-2

Eladó Endr6dön egy négy szoba,
konyha, fürdő szoba, mellékhelyiségek
kel ellátott új lakóház, kedvező fizetési

- feltételek mellett. Érdeklődök fOl'dulja-
nak Csáky Dániel gyomai -órás mester
hez. 8-:2

.Helyreigazitás. Lapunk mUH-!
heti számában t-évesen közöllük a
választási eredményt A megvá
lasztoltak helyes névsorát alant

közöljQIr . Válaszl mányi td;;:ok: Fe
kete Géla.Kruchió István,Schwdrcz
Károly, dr. Biró János, Klein Lász
ló, Kun Ferenc. Biró Béla, Oláh
László, jenei Bálint, Imre Lajos,·
Biró János, Ugor László. Póltagok:
Karsay Lajos. !{öszegi István és
Matl~k Márton. Számvizggáló bi
zottság: Németh józsef, Biró Gyu
la és Kéri Gábor. Póttag: Erdey
Sándor, Sporlíntézö bizolIság: fe
kete Oéla, Oláh László, Ugor
László, Zöld László. PóIlag: Klein
László. Gazdasági bizoltság: Kiss
Géza, Biró Béla és Kovács Lajos.
Póttag: Kruchió István.

EGHIVÓ
A GYOMAI TESTEDZŐK KÖ

RE folyó hó l3-án d.-u. fél 2
Órakor tarlja a Holler szállodai
helyiségében

RENDES ÉVI
KÖZGYŰLÉSÉT

melyre tisztelettel meghivja az ér
dekellekel.

Tá .. g y s o ro z at:
Elnöki megnyitó.
Titkári jelentés.
Zárszámadás bemutatása.
jóváhagyások és felmentvény

megadása.
. Az időközben megür~sedetUiszt

ségek betöHése, v<:lamint a
választmány megváJaszlása.

A közgyűlésen jogaikat csak
azok a tagok gyakorolhatják, kik
az 1937 évről hatralékban nincsei1
nek. ELNÖKSÉG.

"MAvAUTU TÉ L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1931. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Oyoma-Endrőd:
17.38 ind. Gyoma p. u. _. érk. 6.22

17.50 érk. Endrőd templom· tér ind. 6.10
Viteldlj: SO fillér.

Endrőd-Gyoma-Püspökladány- Debrecen:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.36 J .Gyoma n • 17.32

1.28 S:leghalom p. u. . 16.38

8.42 - Püspökladány . 15.23

9.19 Hajduszoboszió . • . 14.43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10

Menet-jegy: EndrMre -.50 Menettérti-jegy: EndrMre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. HajduS70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy: n P 4.-. " P 10.50. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Serettyóujfalu:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17_55

6.36 Gyoma" t 11.34

7.27 S:leghalom p. u. 16.3B

857 Berettyóujfalu p. u. . 14.00

9.03 "községház3 ind. 13 50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2:30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

Feltételes megállóhely: G)'oma-'halmagyl Olvas6kör és Perjés;.

Iii Homoki féle e-meletea h6zban.
K.~ll'je dijtalan :b e lI:IllUll f-at AIl!I át t
~~~~~~~~ft~RRRRRRRftARRRRRRRARRftftRRRft

Fekete I.ajos mUszerész Ih:letében.
ENDRÖDÖN:

5 világrészben 78 államban a
vezetö világm rka
Egyedárusitó: Bel'll~J'mll'll I i>c h', 6 1"1.

G Y o NI A fil:

~UUUUUUUU~UUUUUUUUUUUUUUUUUU.UUUUUUU~UUUUUUUU

A világ legnagyobb rádió gyára a
PHILIPS

lJ osztály
tavaszi-sorsolása

Március 20: GyTK-ETK, KOTE
M.törekvés, M MÁV-TAC, TSC
MAFC.

Március 27: GySe - M.MÁV.
ETK-KOTE. TAC-TSC. M.tö
rekvés-MAFC, Hunyadi-GyTK.

Április 3: MAFC-GYSC. KOTE
M.MÁV, Hunyadi-TSC, ETK
TAC.

Április 10: GySC-M,törekvés,
M.MÁV-ETK. TAC - GyTK,
Hunyadí-MAfC.

Április 24: GyTK-KaTE, M.
törekvés-TAC, TSC-GySC, ETK
MAFC.

Május I: KOTE--GySC. ETK
T5C, TAC-Hunyadi, GyTK
M.törekvés.

Majus 8: MAFC-MMÁV, TSC
KOTE, GySC-TAC, Hunyadi
ETK.

Május 15: GyTK-GySC. M fö

rekvés-TSC, TAC-KOTE, M.MÁV
-Hunyadi.

Május 22: GySC-ETK, KOTE
MAFC. M.-törekvés - Hunyadi,
T~C-GyTK. .

Má;us 29: MAFC-TAC, TSC
MMÁV. KOTE-Hunyadi. M -tö
rekvés-ETK.

]unius 12: MAFC;- GyTK,
Hunyadi-GyTC, M.MAV-M tö
rekvés.

Junius 19: M MÁV-GyTK.
Pályaválasztók az e/őlálló egye

sületek.

1938. február 12.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

usz

1938. február 13-án vasárnap
6 és fél 9 órakor.

Eggerth Márla gyönyörü
énekes filmje

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. Hétfön, Szerdán,

Csütörtökön féI4 órakor.

Pára!liln film. Erdély háboru utáni

keresztmetszete, a Székelyföld hii

portréj<l, rom.'\n!ika, vidámság,

szerelem.

2. POMPÁS KISÉRŐ MÜSOR.

Egy fejedelDll.i udvar
§zerelDll.i titka ~

Főszereplők : Eggerth Márta, Jo
hannes Hessters, Otto Tressler,
Herbert Hübner, Alfred Abel.

A romantikus kor világából jál
szódik e film. Kedves és mulat
ságos jelenetei és gyönyörü zenéje

végig lebilincselő.

A miisor kiegészítve:

Próbaháboru
a tengeren

V aráz§ lövöld~

AGYAR VILAGHiRADÚ

Izgalmas filmregény, harc a sza
badságért, egy haditörvényszéki

tárgyalás izgalmaival.

2. Fox hangos hiradó.

ém vagy

Február 16-17
szerda, csütörtök.

Izgalmak filmje l
Fojtolt drámai légkör!
Idegtépő pillara!ok l
Az ellenség gyűrüjében!

Menekülés a fogsá~ból l

Lidia Baarowa,Mathias
Wieman főszereplésével.

Február 13-14
vasárnap, hétfőn.

Ünneplőbe öltöztetjük lelkünke!.

M A GY R FI L
Az évad kiemelkedő nagy alkolásl.

Dayka Margit, Jávor Pál, Ka

bos Gyula, Mály Gerő, Juhász

József főszereplésével.

TOROCKÓi

ENYASSZONY
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ELÖFIZETÉSi ARAK:

N '~yedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6 24 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 MÁRTOIII
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y <o ln a. Kossuth laj<O$ utca 64.

Telefon: 22.

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 23 százalék kedvezményt adunk.

Frontharcosai
élete

is megfelel majd Rigler assis
tens, hogyagazdára a hosszu
életű vagy rövidéletű lucernás
kivánatos-e?

Az előadás pontosan este 7
órakor kezdődik. Reméljük,
hogy kicsi lesz a nagyterem.

Lüktető élénkség vert tanyát
frontharcosaink táborában.Feb·
ruár ll-én a községháza kista
nácstermében gyűltek össze, de
minden talpalatnyi helyet el
foglalt a megjelent 48 front
harcos. Február 17-én már a
szeretethaz egyik termében jöt
tek össze, de ez is tele lett a
megjelent 57 frontharcossaI. A
tagok létszáma is lendületesen
megszaporodott és ma már 160
tagja van a csoportnak. Az ez
utáni összejöveteleket mÍIlden
csütörtökön este 6 órakor tart
ják a szeretetházban.

Már az első összejövetelen
elhatározták, hogy március 5-én
este a felsőrészi olvasó körben
vacsorát rendeznek, amelyre
vendégeket iog hi vnak. A vacso
rához szükséges cikkeket ado
mányokban akarják beszerezni,
azonban a vacsoráért mindenki
l' pengőt tartozik majd befizet
ni, igy remélnek egy kis kezdő
alapot létesiteni. Sok a besze
rezni való és sok a szegény
bajtárs, - ezekre kell az alap.

A frontharcos tagsági dij sze~

mélyenként 4 pengő. Aki ezt
nem tudja megfizetni, ha kéri,
méltányosan csökkentik, vagy
teljesen el is engedik a tagsági
dijat. Tehát ez ne képezze egyik
bajtársnál sem akadályát a be
lépésnek.

Megállapodtak a formaruha
szövetére vonatkozóan is. A
szövetet egyűU szerzik be, de
azt iUhon készittetik el, a mi
szabóinkkal.

Egyik frontharcos, aki nem
akarja megnevezni magát, egy
szép zászlót ajándékozot! a
csoportnak. •

Frontharcos Bajtárs! Siess és
lépj be !il frontharcos bajtársaid
csoportjába, ha még nem vagy
benne!

8-as

ébe!

alapra fordítja. Ebből az alap
ból lehet esetleg a gyengébb
szakmákat támogatni, de csak
s z a k l a p o k megrendelésé
ben. A szaksajtóra megszava
zoU összegből kizárólag szak
lapokat vagy szakkönyveket sza
bad rendelni.

A felvetett inditvánnyal és
annak elfogadasával a gyomai
iparlestűlet követendő irányt
mutath::!t több község ipartes
tületeinek.

értékesítése és kivitele. Előad

ja: DR. MARINOVICH LÁSZLÓ,
a M. Kir. Kűlkereskedelmi Hi
vatal gabona és magcsoportjá
nak vezetője.

3.) Állatértékesités és állatId
vitel (szarvasmarha, ló, sertés.
juh). Előadja: KONKOLY-THE
GE GYÖRGY. a M. Kir. Külke
reskedelmi Hivatal állatosztá
lyának vezetője.

4.) Baromfi, tojás, toU és méz
értékesítése kiviteli viszonylat
ban. Előadja: vitéz PLATTHY
MIHÁLY, a M. Kir. Külkeres
kedelmi Hivatal állati kistermé
kek osztályának h. vezetője.

Az előadás pontosan kezdő

dik. Belépődíj nincs!

azt is hirdeti Wagner Márton,
hogy az általa bebizonyított jö
vedelmező fümagtermesztést a
gazdáknak is be kell vezetni,
hacsak egy-két holdan is. Van
is már egypár felfigyelő gazda,
aki alig várja, hogy ő is a kez
deményezők sorába léphessen.

De ne vágjunk elébe a ma
esti előadásnak, amelyet a 48-as
kaszinóban Rigler József agró
botanikus, II szegedi magyar
királyi növénytermelési kisér

leti állomás assistense tart, ép

pen a fümagtermesztésröl. Arra

gyel

tó

Gazdá
A jövő vasárnap gazdatájékoztató kül~

kere§kedebn,i előadás lesz Békés(:sabán'

a neki járó egész összeg, foly
jék az az ipartestület által lé
tesítendő sajtó-alapba. És azt
is mondja ki mindjárt a köz
gyűlés, hogy minden esztendő

ben egy sajtóünnepélyt rendez
és II befolyt összeget a saJtó~

Fümagtermesztő előadás a
Olvasókörben

Sok találgatásra adott okot a
nyáron, amikor \Vagner Márton
kat. holdanként 109 pengőért

vette haszonbérbe a Fűzfás-zug

12 holdját, hogy vajjon mit fog
abba vetni, hogy ezt az óriási
haszonbér! kihozza? És akkor
volt a csodálkozás a legnagyobb,
amikor kitudódolt, hogy abba
a drága haszonbéres földbe fü
magot fog vetni és azt hajto~

gatja, hogy nemcsak a haszon
bért hozza ki a termett fűmag

gal, hanem még kereseinekis

kell maradni. De még ráadásul

A gyomai épitőiparosok tan·
folyamának.1937. december 22-én
tartott záróiínnepélyén Wagner
Már!on megdicsérte a nagyterem
falait beboritó rajzokat, amelye
l{et a tanfolyamon készilettek.
Ezek közli! kiemclkedők a Gecsei
testvérek rajzai. Azonban csak
l~Y lartja teljesnek az iparosok
további szakfejlesztését, ha az
ipartestiílet minden szaKmállak a
l11egfe!elő szaklapokat is járatja,
niert ez idö szerint egyellell egy
Szaklapot se!11 járat a le,;([j!e!,
csupá II c"ak politikai lapok álLi
nal, a !:Igok rendelkezésél e

Ennek az akkori felszólalás
nak és a Gyomai Ujságban le
közöJtbeszámolónak visszhang- A Tiszántuli Mezőgazdasági

ja támadt. Az ipartestület hol- Kamara Békéscsabán, a Város
napi közgyülésén Mészáros La- háza nagytermében február 27
jos és Tary János olyan értel- én, a jövő vasárnap délulán fél
mti indHványa fölött kell ha- 2 órai kezdettel gazdatájékoz
tározni a gyomai iparosoknak, tató külkereskedelmi előadást

hogy az eddig járatott politikai·· rendez, amelyre ezuttal is meg
lapok helyett s z a k l a p o k a t vják a gazdákat és mindenkit,
jáJasson az ipartestület. Talán aki a gazdaproblémák iránt ér·
nem is ringatjuk magunkat tul- deklődik.

'lásban, ha azt reméljük, hogy Az előadás rendje:
ezt az inditványt e gy ha n g u-L) Az előadókat ésa megje
1a g szavazzák meg iparosainic lenteket üdvözli és az' előadá-

A kivülállók nem figyelik sokat megnyitja: CSIZMADIA
meg, a bentlévők talán eddig ANDRÁS m. kk gazdasági fő

nem is gondoltak rá, hogy az tanácsos, orsz. gyűl. képviselő,

iPcartestület elsősorban nem. a a Tiszántuli MezőgazdaságiKa
st.órakozást, hanem az iparos mara alelnöke.
é:h:lekek és az azokk-al kapcso- 2.) Gabonafélék, lucernamag
l~t~s s~akkérdésekszolgálatát
V~hl hivatva szolgálni. Ebben a
szo~gálatban pedig a szaksajtó
az' ~gyjk legfontos~bb·tényező.

És ki tudna erre f~leletetadni,
hogy miért száműzték-eddig a
testületböl ezt a· fontos ténye
zőt?

Pedig milyen egyszerti volna
bevezetni a szaksajtóL

Allapitson meg az ipartestü
let egész évre 100 pengőt szak
lapokra. Az ipartestület tagjai
nak létszáma szerint állapHsa
meg az egyes szakmák százalék
tagszámát és ennek megfelelően

adjon a 100 pengőböl minde
nik szakmának, hogy kiilön
külön rendelJ' e mea a maaaz, ~

szaklapját. Ha ez az összeg nem
elég, pótolja a szakma. Ha va
lamelyik szakmának nem kell



Farsang a polgári
iskolában

A világot jelentő

de§zkákon
Tanubnányi kirándulás

Havas esőt kavart a szél, a
mikor egy vasárnap délelőtt

gyülekezni kezdtünk a Nemzeti
Szinház Blaha Lujza tér felöli
bejárata előtt. Összeverődtünk,

vagy ötvenen, az előre kérel
mezett látogatás zárt létszáma
eredményeképen Dombi József
doktor, a csoport vezetője ha
marosan betessékelt bennünket
a fűtön előcsarnokba s már in
dultunk is II baloldali lépcsőn

felfelé és kis kanyarodás után
egy k€skeny folyosón keresz
tül felléptünk a szinpadra.

Tolnay Pál, az állami szinhá.
zak föfelügyelője magyaráz.
, ANemzeti Színházat egy bécsi

süveg és fémnemü anyagokból
készült csillagokkal és' üstökö
sökkel teleszórt hátlere, mely
hez természetesen a világítás
adja meg a kellő szint és ha
tást. Körül a szinpadon, szédítő
magasságban, kis vaserkélyek-
hez hasonló fecskefészkek van· '
nak a falhoz erősítve, ahol min
denütt egy parancsra, vagy in
tésre váró müszaki ember ül.
Ezek legtöbbje a világítást irá
nyitja. Remek színhatásokat ér
nek el az ugynevezeU .szufiták"
kal (Ezt az olasz szót csak to
netikailag irtam le) A szinpad
fölött, természetesen a nézőtér

felől láthatallanul, gerendák
vannak elhelyezve, mikben sü·
rün egymás mellett piros, fehér
és kék szinű lámpák soraIwz
nak. Gombnyomásra ezek ke
verik aszineket, például: ha
keH napfény, hajnalpir, alko-

éreztem, amikor a hat-hét eme
lete$ bérházak teljes magassá
gát nemzeti szineink díszHet
ték, hogy mH éreztem, amikor
a "Turán" gőzösének elején
megláUam a magyar cimert, a
nemzeti szinö szallagozást és
amikor a pályaudvarra néző

államvasutak igazgatósági palo
tájának' többszáz ablakát vere
bek módjára meglepte az ifju
ság, kezükben apró zászlókkal
integetve a "Regent Horthy·
telé és harsányan kiálfozták
"eljen Magyarorsak" "eljen a
Kormanizo".

Hogy Warszawa napsülöUe
utcái megteltek hivatalos és
nem hivatalos testületek sze.
mélyzetével, hogy kivonult az
ifjuság, a dalárdák és zeneka
°rok, hogy megállt a forgalom g

csak az ujságiróknak kéfnyelvü
és o nemzeti (magyar) szinü iga~

zolványával elIátolt autók szá
guldhaHak a rendőrkordonok

közölt, melyet a fegyelmezett
tömeg fegyelmezetlenné vált
lelkesedése ham~rosan áUört,
- ez mind több volt, mint ér
deklődés, ez egyenesen együtt-

. érzést jelentett, magyarságunk
nagy muHjával.

És amikor a Kormányzó te
jedelmi léptekkel" "különö~en
faji sajátságokat hordozó ne.
~es fejével" (igy irták a lapok,
Igy. pond.lák a vilIamosiJan)
el~lala.dt a diszszázad előtl,hogy
hodolJon az ismeretlen katona
sirja előtt, akkor megszólal a
közelemben valaki: igazi ma
gyar fejedelmi alak!

A velünk érző tömeget bizo.
nyára nem iskelleU volna hir
lapilag ébreszlgetni, a lengyel
ujságirók és lapszerkesztök
mégis a végletekig kiaknázlák
a helyzetet és nem egész olda
lakat, hanem egész lappéldá
nyokat szenteltek II magyar

alkalommal aggódunk a jelen
levők egészségéért Reméljük, a
jövő farsangot már a szép uj
polgári iskola levegős modern
előadó-termében élvezzük vé-
gig. W.-né.

ter magas dróthuzaton, gépek
kel irányitott önmüködő szer
kezeten. Erre a háttérre majd
mindig szükség van, különösen
kertes jelelleteknél. A bokrok
zöld ágai gaHyakkal együtt, a
szines virágok, papirmachéból
szerkesztve egy a magasból
szintén rolettaszerüen leeresz
kedő hálószerü függönyre van
nak ragasztva Elég vastag spár
gából van hálózva a függöny,
de a távolság és a fény nem
engedik lálszani. Gyönyörü a
fekete bársony háttér mély szi
ne, ami szintén önmüködőleg

oldalról fut végig a magas drót
huzaton. Alapos értéket képvi
sel, de nlinden más kelme vagy
szövet az esteli vHágitásnál
szürke, vagy zöldes színt mutat.

Igen érdekes volt az "Ember
tragédiájá"-nak fehér selyem,
szürke felhősávokkal harántolt

végezte, a szereplő kis miivé
szeken kivül neki köszönhetjük
az üde, tarka kis vidám estét.

Nagykár, hogy az előadás
szinhelye, a tornaterem oly
szük és alacsony, hogy minden

11 11orlllanyzo
engye fö Ö

Warszawa, 1938. febr. hó. Birodalma. Éljen Magyarország
Az a tizenöt ujságiró, akit a Kormányzója."

magyar lapok küldlek ki a A fejedelmi fogadtatás nem
Kormányzó lengyelországi ut- volt politikai diszletezés. A fe
jával kapcsolatban lengyel föld- jedelmi fogadtatás Krakówban,
re, elvégezte mindazt, ami min- Bialowiezában és '\Varszawában
den becsületes ujságiró köteles- nem volt puszla udvariassági
sége, amit nem is tudna más· aktus, amely egy történelmi
képpen, mint lelkesedéssel, ala- mullú nemzet történehni jelen
possággal, fáradságot nem is- tóségű Kormányz6jána.k "hiva
merő lankadatlansággal végezni. {aIból a kijár! Ez a vadászattal
A ma~yar ujságolvasó közönség kapcsolatos látogatás a minden
jó ideig bőségesen el lesz látva lengyel bensőségesen .átélt lelki
azokkal a friss benyomásokkal, ünnepévé váll, egy évszázados
melyek tizenöt magyar ujságiró közös történelmi mullnak és ba
munkája nyomán ellepik a ma- ráti érzésnek jegyében. És eb~
gyal' lapok hasábjait, hogy egy ből szeretnék valamit a "Gyo
sokoldalról megiz1elt, átélt, ta- mai Ujság" olvasóinak küldeni.
pasztalatokkal és egyéni véle- Ebből a nagy lelki ünnepből,
ményekkel megspékeIt lengyel- ebből anagy testvéri érzésből,

magyar barátság létét igazolják. amely a lengyel kormány min
Ezegyszer nemcsupán a szak- den tagjában épp oly mérték
ember mondja el a magyar- ben volt meg, mint az egysze
ságnak,hogyPol<Jniábarl eg~t:.:. ,riLulcaseprőbeu,aki,egy cpilla..
len ember sem él, akiben', ne' natra ,abbahagyta megszokott
lenne a magyar nemzet felé munkáját, hogy felsóhajtson :
irányított szimpátiája leirbatat- De jó, hogy erre dolgozom,amu
lanul nagy. Ezegyszer tizenöt re a "Regenl" autója fog 1'0

lap kiküldött képviselői mond. bogni. Vagy amely portásom
ják el, hogy mérhetetlen és le- ajkára ezt a mondatol adta:
Írhatatlan lelkesedés, szeretet, "Most lefekszemaludni, de tel·
igaz testvériség fogadta Magyar- huzom az ébresztő órát, hogy
ország Kormányzójának sze. kint lehessek, amikor a .Regent
mélyét és benne a .Szent István Wegier" (Magyarország Kor
Birodalom" népét. Igy irták az mányzója) megérkezik a fövá
épületek és diadalkapuk hom- rosba. Látni akarom". Szeret
lokára : "Éljen a Szent István ném leírni, de képtelenség, mit

építész tervezte, aki akkortájt
Európaszerte százával gyártotta
a muzsák eféle stylusú hajlékát.
Száz évvel azelőtt jó volt, de
ma már nem célszerü. Színpad'.
ra kicsi, raktárhelyiségei nin
csenek, ugyhogy a "kellékeket·
a közeli József köruti bérelt
helyiségbőlszállitják át minden
előadás előtt; A' kupolaszerii
menyezet, az ugynevezett zsi
nórpadlás roleUaszeriien geren
dára csavart festell vásznai rej
tik a háttereket. Ezeket felvo
vonás közben cserélik felülről

gépezettel s gördültükben fürge
kezek, siettetik kibonyolHását
minden nesz nélkül. Sok ilyen
háttér van. A főháltér, a vilá
goskék kelméjü "horizont", a
távlat kedvéért a szinpad leg
mélyén és hosszában göngyö
lHve oldalt bontakozik ki és fut
végig a körülbelül tiZenöt mé-- ,

AcRT Á

Viziut él Köröstől

az Északi tengerig
Nagyszabásu tervvel foglal

koznak a magyar, német és
osztrák érdekeltségek. A tár
gyalások szerint közvetlen viziut
létesül a Dunától az Északi
tengerig. Ez azt jelenti, ha a
Körösöket hajózhatóvá teszi k,
a gyomai buzát átrakás nélkül
olcsó viziuton száUithatjuk a
Dunán, Majnán és Rajna folyó
kon át az Északi-tengerhez, in
nen pedig tengeren tuJra. A
németek máris épitik azt a ha·
talmas csatomát, amely a Dunát
és Majnát összeköti. 'In en a
Rajnához már megvan a hajó
ut Felbecsülhetetlen értékü ki
látások ezek, amire az Öntözési
Hivatal készül, de nekünk is
ehez kell majd igazodni.

A gyomai állami polgári fiu
és leányiskola február 12-én
tartotta szokott kedves és vi
dám farsangzáró estéjét. A tan
testület nevelési feladatai közé
veszi a növendékek egészséges
örömök felé való irányitását, a
kedély nevelését és a fesztelen
mozgást a nyilvánosság előtt is.
Egyik sem kis dolog '" a mai
gondterhes körülmények' kö·
zöt!, s az otthon aligha tudná
egyiket is megvalósitani.

Hálásan ís fogadták a szülők

és a jelen lévő iskolabarátok a
fiuk és lányok számait.

A hosszu, kiadós müsorból
alig tudnánk valamit kiemelni,
igyekezettel, helyenként ösztö
nös tehetséggel szórakoztatták
a közönséget ... '

A rendezés fáradságos mun·
káját Varjas Margit tanitónő
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Vessük-e a magun
lucernamagjá ?"

volt 1938 febr. 5-9 minden Ineppé avatott a lengyelség ra
mozzanata s bizonyára nemze- gaszkodó szeretete és felejthe
dékek fogják emlegetni ezt a teUen magatartása, vendéglá
vadászi találkozást, amelyet ün- tása.

vállalja, ha nagyobl
tisztitásáról lehetne
az 5 pengőt is mérsét.
ezt az előnyt is megs.
sük, felkérjiik a gazdáim
arankamentesHeni aka:"jal~ a
lucernamagjukat.jelen. tkezzenek
a HOMBÁR szövetkezetnél, hát
ha olyan mennyiséget tudnánk
összehozni, hogy az 5 pengős

tisztitási költséget is mérsékel
nék.

Gyülnel,
a vándorkelengyék

Mint már e lapban emlitet
tük, a Sfefánia helybeli fiókja
akciót inditott a legszegényebb
anyák, legnehezebb óráiban
való segítésére.

Vándorkelengyéket gyüj t a
tehetősebb és megér!öbb asz
szonyoldól, amivel átsegitjük a
nélkülöző csecsemőt, az első

hónapok gondjain. Hány apró
magyart mentünk meg ezzel
esetleg az életnek - elgondol
ható, ha ismerjük a Stefánia
gondozottjainak sokszor két
ségbeejtő helyzetét.

Nyugodtan elmondhatom,
hogya szerencsésebb helyzet
ben élő asszonyok, megértő

részvéttel fogadják a segitő

akciót, és csaknem minden fel
kért boldogan nyujt egy kis
kelengyét, szegény asszonytársa
felé. A kis kelengyét a Stefánia
védőnő juttatja a szükséget
szenvedő szülő asszonynak, ahol
6 hónapig marad használatra,
azután a védőnő utján, egy
másik anya kapja kölcsön.

Itt köszönjük és nyugtázzuk
az eddig beérkezett kelengyé
ket ; abban a reményben, i10gy
sikerülni fog a szükséges 50
darabot lassanként összeszedni,
amikor elmondhatjuk, hogy a
gyomai szegénység nyugodtan
nézhet az anyaság elé, mert
ennek első gondját leveltük a
válláról.

Kelengyét küldtek eddig:
Becher Ernőné, Biró Béláné,
Fekete Sándorné, Glück Ármin
né, brassói Greising Józsefné,
Kató Lajosné, Kauczil Boriska,
Salgó Sándorné, Sebessy Já
nosné, Vaskor Károlyné, Nyit
rai Lászlóné, ·Wagner Márton
né, özv. Zolnay Béláné.

rss
58 részvény tulajdonosa, kö

rűlhelől 230 kis hold területtel
március l-ig haladékot kapott,
hogy vagyegyezzenek meg a
Földesgazdasággal, hogy neki
adják el II tulajdonukat, vagy
külön legeltető"társasággá ala
kulnak, amikor is mindkét eset
ben a régi társaság hajlandó
ezeknek aterületét egytagban
kijelölni és átadni:

A közgyülés utasította a fel
számolóbizoUságot, készitse elő

a felosztást ugy, hogy már má
jus l-re mindenik részvényes
megkaphassa a maga területét
természetben.

Ennek a kockázatos vetésnek
akar a HOMBÁR szövetkezet
véget Y{ltnj .. ,t~ .$~gits.ég~re lel}oi
a gazdáinlmak, hogy a legol
csóbb módon juthassanak aran
kamentes lucerna vetőmaghoz.

A Mezőgazdasági Közraktárak
szarvasi telepén elvállalják a
lucernamag arankamentesilését,
métermázsánként 5 pengőért.
Ha bárki kocsival b e v i s z i
Szarvasra a lucernamagját, oH
meg is várhatja, amig azt meg
tisztitják. Ha többen összeálla
nak, alig kerűl a száHitás va-
lamibe. A tisztitótelep azt is

kanapét, asztalt, ágyat. A ház
elé hamar odakerült a kis léc
kerítés, néhány mohos szikla, a
háta mögé nagy fenyőszálfák,

- festett papirtokok, amik nem
a talajba voHak megerősítve,

hanem a zsinórpadlásról eresz- eghaIt az
kedtek a földig. Lombok voltak
a fán, lombók hajoltak a ház- orvos rendelője el
tetőre, senkise veszi észre, hogy Csütörtökön tragikus körül
ezek mind a mögötte levő le- mények között fejezte be életét
eresztett hálóra vannak elmé- Cseley László 78 éves gazdál
sen ráenyvezve. Az összhatás ko dó. Régi szivbajával orvosi
kHünő, az illuzió teljes. Felhők kezelésre indult és el is jutott
vonultak el a háttérben, az eső szép lassan Bárdos László 01'

is eselt, ezt mozigéppel röglö- vos rendelőjéig, oU azonban
nözték. nem kerülheteH már az orvos

A régi jó színészek, ha ugy kezelése alá, mert a rendelő

felébredhetnének örök álmaik- ajlajában hirtelen megtántoro
ból, bizonyára irigykedve szem- dolt és mielőtt bejutott volna,
Iéinék, mennyi minden segéd~ elesett és dacára a gyors 01'

eszköz áll ma a színjátszás ren-" . vosi segitségnek és injekciók
delkezésére és elQny"ére I nak, nem is tért már magához

Mányiné Prigl Olga. és meghalt.

Kár volt, hogy az első lelke
sedéskor akadtak egypáran,
akik csak a maguk egyéni és
anyagi érdekét nézték és nem
telték magukévá a többség ga
valléros ajánlatát, hogy részvé
nyenként 1000 pengőért a Föl·
desgazdaságnak adják oda a
600 holdas Közös-Bal/át, hogy
a Földesgazdaság kezelésében
továbbra is az állattenyésztést
szolgálja.

Február 13-án ismét gyűlést

tartott a ballai társaság, amikor
a következő határozatokat hoz
ták:

Vessük, de csak ugy, ha azt
előbb arankamentesitjük." Mert
bármilyen tiszta is a lucerná
sunk és abban még nagyHóval
sem találhatunk arankát, mi·
helyt lucernafejtö gépre eresz
tettük a lucernánkat, már meg
történt a fertőzés.

. Az ólomzároIt lucernamag
drága, ha azt számiljuk, hogy
a magunk magját 180-200 pen
gőért adtuk el és az ólomzárolt
magért 270-280 pengőt kell
fizetnünk. Ezért nem veszi a
gazda az ólomzárolt magot, ha
nem elveti a többé-kevésbbé
ferlőzött saját magját.

hetett volna mutatni, de már
igy is eleget láttunk és hallot·
tunk s jól esett a pihenés a pu
ha, piros bársony zsölyékben,
amikben most kényünk ked
vünk szerint válogathattunk.

Közben a színpadon a "Jézus
faragó ember" délutáni előadá
sának első felvonását készítet
ték elő.

A falhoz támasztva, megszá
mozva, szép sorjában feküdtek
a »kellékek«, amik természete
sen mind puha fából és papir
ból vannak. Székely házikó
készült. Bogárhátu tetőrészlete"
horogra akasztott kötélen füg
gött le a zsinórpadlásról. Ehhez
a teWrészlethez kapcsolták a
lécre feszített, ablakkal ellátott
oldalfalakat. Tizen. tizenöten
serénykedtek a legldsebb zaj
nélkül, bahozva az elől nyitott
.szobába a székely kemencét,

nemzetnek. Igy kell leirnom,
hogy a nemzetnek, mert éppen
séggel hogy nem maradt terü
let, amelyet - hacsak kóstoló
ban is - meg ne penditettek
volna. A földreformkérdésére
vona.tkozó adatoka! sürgősen

ép ugy kérték, mint irodalmi,
müvészeti tájékoztatót s bizo
nyos vagyok benne, hogya len
gyel lapok s z e d ő i életükben
sem szenvedtek annyit, mint
ezekben a napokban, amikor
annji - nekik - "lehetetlen"
nevet kellett kiszedniök.

Az uj Szent István bélyege-O
kért valóságosan bolondulnak,
s az éjszakai szolgálatban ki
merült portásom képes nappali
szolgálatot vállalni, hogy félre
tegye a nekem jött magyar le
veleket, amelyek bélyegére oly
csillogó szemmel vágyile

Nem volt szalmaláng a Kor
mányzó iUléte alaH lépten nyo
mon, a lengyelség egész életén
m~gnyilvánuló szimpátia, ha
nem a lélekben a történelem
folyamán átszürt és kikristályo
sodott igaz"' érzés tartóssága,
amely csak erősödött, amely ez
ünnepi napok fényében csak
acélosodott, keményedett és
cselekedetekben nyilvánult.

Bizonyos az, hogy »ilyen"
fogadtatásban még egyetlen ál
lamfő sem részesült Lengyel
országban, mint Magyarország
kormányzója. Bizonyos és ter
mészetes, mert kőzépeurópa

nemzelei közül csak a lengyel
magyar tudott évszázados test
vériségre emelkedni, csak a
lengyel-magyar tudott lelkeket
formálni a szimpátiára ép oly
mértékben, mint a történelmi,
kulturális és gazdasági kapcso
latok mezejére. A C~onka-Ma

gyarország és a Szabad-Lengyel
ország történelmében emléke
zetes és történelmi esemény

nyat s ugyancsak ezekkel a kü
lönböző fényhatásokkal "hang
sulyozzák" ki az előtérben ját
szó főszereplőket is. Azonkivül
a szinpad két oldalán 3000 gyer
tyafény erejü reflektor ontja a
fényt s más két reflektor a né
zőtér felőli oldalról. Tehetik,
mikor a havi viUanyszámlájuk
8000 pengőre mg.

Nagyszerepet játszik a mai
szinpadi technikában a vetítés,
sőt a mozgóképek beillesztése
is, ez azért célszerii, mert kii
lönösen kis szinpadon nagyobb
távlatot" tudnak a háttérben ér
vényesiteni. Mintaképen bemu-

. taHák a "Roninok kincse"
Szfinks,;;:-jét. A forgószinpadnak
talpunk alatt levő körvonalát
is megtapasztalhattuk, de mivel
rajta álltunk, müködésbe nem
hozhatták. Bár a nézőtérről,

hova a vasfüggöny méltóságos
felgördülése után kitelepítetttIk
bennünket, talán ezt is be le~
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ÉRTÉKES
I-<ÖNYV JDONSAGOK

(Magyar regények)

Kolozsvári G. Emil:

VESZENDŐ LELK Er.:.

A mindvégig lélekzeteláUitóan
izgalmas regény közepponljában
egy fiatalember szerel mi és hi va
lali élete áH, de airegény tulaj
donképpeni hőse nem ő, hanem
egy életforma. Ebben az élet
formában hasonlitanak egy-

Imásra a regény hősei. A 11 Ve
szendő lelkek""valamiben m.ind
megegyeznek: nem tudnak
szembenézni a valósággal, ki":
egyel1suly{:)zaHauok és céltala-··
nok. Különös jellemük és.lelki..
áUapotuk rajzával lesz eza
regény sokkal több egyszer:Ü.
történetnél. - Megjelenikáp~.
rilisban.· .

Thl.lrzó Gébor:
ELŐJÁTÉK.

A regény: egy régi patricius .
család felcseperedő fiának gyer
mekkora. A családban három
nemzedék van egyiílt: a nagy:..
anya, veje és unokája. Mind
egyikük más és más világ, lör-.
ténetük a magyar palriciuspol
gárságbomlásának története.-!\..
család csöndes szélhullása mö
göU a vHágtört nelem erőidü-.

börögnek. A szerző: Thurzó
Gábor, a legfiatalabb nemzedék
egyik legnagyobb értéke és re
ménysége. Uj iró, uj ember-.
tipusok, uj hang és uj slilus a
magyar irodalomban I·

""

hog:rAngliában most próbát
~akkI egy készüléket, amely az
Igen gyakran· életveszélyesen
ködös repülőtereket ködmen
tessé teszi.

.hogy az ~mbefbörének egy
negyzelcenhméterében van 6
mi Uió sej t, l méter· vérér 4
méte.r i~.egfonál,15~aggyumi;igy,
5. haJgyokér, .100 Izzadság mi"
ngy, 5000 Idegszemöles, 200
fájdalomérzö pont, 25 nyomás
érző pont, 12 hideg és 2 mele·
get érző pont

Febr ári hó
Január közepé~öl elég enyhe

időjárás volt. A csapadék min
dig eső alakjában hullt a föld
re. Vasárnap este csendesen
kezdett havazni és reggelre la
karos hó borította a házak te
tejét, a tájat, a határt Dacára
a nappali verőfényes napsiHé,
selmek, a hold tölté vel párosult,
erős éjjeli lehülések szilárdan
tartoUák a hótakarót, ami a
vetésekre csak jó hatással volt

Nem jósol unk hosszu életet a
februári hónak és mégis figyel
mébe ajánJjuka gyermekeknek
az éneklöm:ada.r;akat. Egypár
tökmag, egy· két naprafQrgómag,
egy kis faiJgyuszelet a faágra
kikötve és nagyon vidám lát
vány lesz a cinegék fürge moz
gásai! élvezni.

hogy a Föld korát a tudósok
3 milliárd évre, a Napét pedig
4 és fél milliárd évre becsülik..

A számilásokat a rádioaktív

anyagok álalakulásából vették,
persze nehéz volna a belyessé
gél ellenőrizni.

LAJI, A KECSKE PÁSZTOR
Irta: Badha András

Csókolgatja szivem a bú,
Ha láUakte szegény ·fiu
Alázatos nyájat terelni,
Szomorú vagy, mint az alkonyal,
Mert a kemény magyar sl!ivekben
Éhesen is lenni keH, lenni!
lU termed megbaHadáidat, 
Subáu ülve virággal, lázzal,
lU csilHjákel.beleg lelked
Álomra·· asszony-ringatással.
lU leU a kin ·örök barátod,
De jóságod, hogy jóság legyen
Szegény fiú, hiába várod,·--'-
Mert bús blizaezamihazánk
S kicsi a te megáradásod !

Ismerted e Édp.sanyádat?
Ülte szivedre csól,pillangó?
Volt' eúj szüröd valamikor?
Patyolatod ... süveged? .. a kampó
RagyogvU-e a holdsüté~be.n

MeUeHed, mikor szundikáltál,
Mikor csillagharangok kongtak
Akúton tnl, a nagy karámnál ?, ..
Éhezel sokat, ugye testvér?
Kecskéid tejet szűken adnak,
Te voltál a puszta árvája
S szemed csak könnyel mosogaUad.
Virág szellemek táncolnak körűl,

Szemedből bús csiUagtüz buggyan
. S nem kilincselszümrepestéken
Lányo~házajtón kisfaludban.
Leheversza subádra szépen
S mig rádzenélnek az estek, 
Ugyaitatud el árva lelked,
Mint pásztorkirály szép mesékben.

lU az malok létezése
Zordfényü, nagy meleg állnok,
Mert a te szived bánatából
Nőnek ki a piros virágok.
Nótáid édes, lágy madarak,
Csókkal· raknak a szivedben fé~zket,

Te rongyQs, szegény pásztorfiu :
Életed m8cgyarul éled!
Vársz, vársz, mint régi pásztorősöd,

lU keH várásodat levárni,
Hol tanultál meg s hogy tudsz ily:m
Lázas magyar fájással fájni?
Ha sirsz, szelid szellők ingáznak,
Mégis sok szőke sóhajt küldöl
Takaróul II hold világnak ...
... Laji. te pásztor, siriak, szánlak,
Ha lebuUnak reánk az esték,
Mert a magyar keresztre lelked
pi. latrok magyar szeggel szegezték !
Biwny testvér, én is azt fájom
S az én lelkem· sem melegszik meg
Puha bűnü, lágyasszonyszájon.
S arra a bús faji-keresztre
Az én lelkem is fel van szegezve.

Hallotta-e már?
hogy tavasszal elindul az

ujonnan készült Zeppelin, amely
az elégett"Hindenburg" lég
hajó helyeit épült. Nem hidro
génnel, hanem héliummal töl·
töU,tehál teljesen lüzbiztos.

gre egy jó hir!
Olcsóbb lesz a

ruhanemü
Közgazdasági helyről veU ér

tesülés szerint rövidesen szá
molhatunk a textil dolgok ár
esésével. Ideje is már,

Háboru óta szinte fantaszti
kus fejlődésen mentát a ha~ai

textilipar. A külföldi cikkek a
nagy vám miatt nem jöhetnek
be, a hazai hirtelen felnőLtgyá
rak, alaposan kihasználták ezt
a helyzetet. Igaz, hogy sok mun
kás kéznek adtak kenyeret
de a textilmágnások hatalmas
vagyonát mégis csak a fogyasz
tók adták össze. Mert a szegény
fogyasztó kénytelen voll tőlük

vásárolni, bármilyen silány és
drága árut kapott a pénzéért

Hónapok óta az a hir, hogy
a közönség vásárló képessége
dacára a válság enyhiilésének
kezd kimerülni.

A gyárak raktárai viszont
telve vannak, leginkább di vat
ndk alávetett dkkekkel- amin
vagy tuladnak olcsóbban, vagy
nyakukra marad.

Megelégedhetnénk annyival
is, hogy a szegényebb néposz
tály által vásárolt pamutárú,
harisnyaféle stb. emberséges
áron és használható, jó minő

ségben kerülne ki a gyárak,ból.
Mert a nagy hazai textilkon
junkturákban d is felejtettüka
valódi, tartós, jó minőségü "bé
kebeli" árut, amit ugyanaz()n
nyers anyagokból készítettek,
mintt a mai silány minŐséget.

Hétfőn kezdődik

a baromfitanfolyam
A megkivánt létszámnak meg

felelő hallgató jelentkezése meg
történt. Nincs akadálya, hogy
hétfőn megkezdjék a baromli
tanfolyamot, amelyik egy hét
alatt sok-sok okos és ügyes fo
gással ismerteti meg az érdek
lődőket.

Ez a tanfolyam is egyik lánc
szeme lesz annak a gazdasági
erősségnek, amellyel aszorgal
mas és tanulni vágy6 emberek
egy olyan foglalkozásba foghat
nak, amelyik sokkal könnyebb
és biztosabb megélhetést bizto
sit, mint a föld müvelése, Aki
ebben még mindig tamáskodik,
kérjen adafokata HOMBÁR
szövetkezeiben tömörült csirke
tenyésztőktöl,

Aki van annyira okos, hogy
nem szégyel tanulni és kedve
van hozzá, ne törődjön a filkó
zók éreHen élcelődéseivel, ha·
nem járjon el szorgalmasan a
tanfolyam este 6 órakor, a
szeretetházban tartandó óráira.

Az nevet jót,aki utóljára nevet.
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S Z a b á. s z a t i é s var r ó t a n fol Y€l In á. t.,
március hó 1-én, ugya kezdők,mint a haladók részére. Mi,
akik láttuk az eddigi tanfolyamok vezetését és eredményét,
szh,ből ajánlhatjuk uri leányoknak, asszonyoknak, hogy
egészitsék ki tudásukat, ebben a mindenképpen tartalmas
és finom hangulatll kis iskolában. Jelentkezni lehet

Ifj. FEKETE JÁNOSN:É urnő Petőfi utcai lakásán.
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Nyilt-tér*

*) E rovatban kőzö!tekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelőssé

gel nem vállal.

A gyomai kir. járásbiróság, mint
telekkőnyvi hatóság.
4175/1937. tk. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békéscsabai Takarékpenztár Egyesü
let végrehajtatónk Perei János és neje
Kruchió Mária végrehajtást szenvedők

ellen inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság végrehajtási árve
rést 156 pengő 44 fillér tőkekövetelés

és járulékai behajtása végett a Gyoma
községben fekvő, s a gyomai 3864. sz.
betéiben A L 1·2. sorsz. 2280,2281, hrsz.
134 n.-öl és 353 n.-öl terület beltelkes
kert és házra, mely Perei János (nős

Kruchió Máriával) nevén álló 3553 P,
- gyomai 4634. sz. tkví betéiben Pe
rei János (nős Kruchió Máriával) nevén
álió 9342/3. hrsz. és 9343/4. hrsz. 1256
n.-öl és I hold 640 n.-öl elöhalmi le
gelő és szántóra 301 P, - ugyanezen
betétben A + L sorn. 9342/4. hrsz.
1256 n -öl előhalmi legelőre 41 P, 
ugyanezen betéiben A t 2. sorsz.
9343/5. hrsz. 1 hold 640 n.-öl előhalmi

szántóra 260 P, - a gyomai 4491. sz.
betétben A I. 2. és 4. szorsz. 9343/2. és
9342/1. hrsz. 2. hold 92 n.-öl és 1369
n.-öl Perei Jánosné sz. Kruchió Mária
nevén álló elöhalmi szántó és legelőre

426 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1938. élii március hó

5. napján délelőtt9 órakor a telek
könyvi hatóság helyiségében fog.
ják megtartani.

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a
csatlakozottnak kimondott Magyar Ál
talános Takarékpénztár L-t. érdekében
a gyomai 3864. sz. beté Iben 2280, 2281
hrsz. ingatlanokat a kikiáltási ár felénél,
a többi ingatlanokat a kikiáltási ár két
harmadánál, mig a végrehajtó érdeké
ben a gyomai 3864. sz. betétben fog
lalt 2280, 2281. hrsz. ingatlant 3487 P
50 fillérnél, a gyomai 4634. sz. betét
ben 9342/3. 9343/4, hrsz, ingatlant 297
P-nél, a 9342/4. hrsz. ingatl~nt 40 P.
50 fillérnél, a 9343/5. hrsz. ingatlant
256 P 50 fillérnél, él gyomai 4491. sz.
tkvi betétben 9343/2. 9342/1. hrsz. in
galiant 418 P 50 fillérnél alacsonyabb
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka,
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi
százalékára kell kiegésziteni.

Gyoma, 1937. november hó 14. napján.
Dr. Molnár sk. kir. járásbiró.

Kiadmány hiteléül:
Szilágyi

dijnok.

Jó ital, kitiinő konyha,

kényelmes szállás fillérekért a

Szövetkezeti
vendéglőben

Telefon: 28.

Érdekell helyről lendenciózusan ter
jesztett ama hirnek mintha üzletemben
végkiárusilást rendeznék, semmi néven
nevezendő alapja nincsen, ezzel szem
ben jóleső örömmel áIlapitom meg ked
ves vevőim további tántorithatat!an ra
gaszkodását hozzám, amit igyekszem
változallanul szolid kiszolgálással meg
hálálni.

Az álhir terjesztője ellen a biróság
nál fogok ügyvédem utján védelme! ke
resni. EHRMANN HENRIK.

Amerika legnépszerübb ügy- .
védnője Budapesten. Rendkivül
érdekes képekkel illusztrált cikket
közöl erről a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és gaz
dag tarlalommal jelent meg. Pom
pás illusztrált rádiómüsorokat,
egyfelvonásos szindarabot, premi
erbeszámolót, szinházi pletykákat,
nagysterUfill11tovatot és több minI
száz szebbnél szebb képet talál
az olvasó a népszerű szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy száma
20 fillér.

Hogyan lehet hipnózissal
biintényt elkövetni? Erről a
rendkivül érdekes témáról egy Ií
tokzatos szerelmi dráma kapcsán
közöl érdekfeszítő c:kket Tolnai
Világlapja ui száma, amely most
jelent meg, A legkiválóbb magyar
irók novelláin, a remek cikkek dus
során és a nagyszerU folytatásos
regényen kivül közel száz pom
pás képet talál az olvasó a nép
szeril képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma 20 f:llér.

Anyakönyvi hirek
Szüleitek: Nagy Balázsnak fia

Balázs ref., Márton Sándornak le-
I

ánya Ilona ref.,. Izsó jánosnak le-
ánya Erzsébet, Lidia ref., Ágoston
Lajosnak fia Lajos, Sándor ref.

Meghaltak: V. Kis F. jános
ref. 69 éves özv. juhász ístvánné
Imre julianna 79 éves ref.

Magyarországon ha 400 ezer
rádióe!öfizel5 lesz, lényegesen Je
fogják szállílani a rádióelőfizetés

diját. Ezidős:zerint 366 ezel az
előfizetők száma.

Uj egy- és kéUiIléreseket
vernel< összesen 300 ezer pengö
névérlékben.

IltlltfiOnliHinnli.nlinllllilnli
Minden igényét kielégiti 1

Mindent díjmentesen házhoz
számt a

SZÖVETKEZETI BOLT!
Telefon: 28.

U~.u..U"U

Oifilnllihfiihnll8ihihllMli
gyomai Ipartestület
hdajdonát képező

segéd-szálló
szabad kézből eladó. Ér
tekezni lehet Oláh lajos
ipartestületi elnöknél.

U~_I!IUWU

Az Országos Mezögaz,
dasági Kiámtásra és

Vásárra szóló
féláru utazá~ira

jogositó

IGAZO NYaK
kaphalók a

WAGNER fatelepen.
U~UUUUU~UUUUUUUU

Németországban a középfoku
tanitást ujjáálakitják. A fiU és
leányiskolák közölt igen lényeges
különbség lesz. A tanulók lét
száma egy osztályban 35-40 le
het, fels5bb osztályban 25 Heten
kénl 5 testnevelési óra lesz.

Ne ugrálj a vonatra! 5zat
máron egy orvos kikisérte barát
ját az állomásra, bf's~á\lt a ko
csiba is és mikor a vonat inditott,
gyorsan leugrott. A másik sinen
haladó vonat elgázolta.

Országos vásár lesz Békés
csabán február 21, 22 és , 23 án.

féláru utazási kedvezmény
a Mezőgazdasági Kiámtásra.
A m. kir. kereskedeleműgyimí

nisztérium az OMGE kérésére a
március 23-28 napjain tartandó
országos mezőgazdasági kiálliíás
megtekintésére fefutazó közönség
részére 50 fzízalékos kedvezményt
biztosított a M. Kir. Államvasuta
kon és a kezelésében levő helyi
érdekű vasutakon. A kedvezmé
nyes utazásra jogosító igazolvány
ára a MÁV és az összes többi
közlekedési társulatok vonalaira
szólóan egységesen 1.30 pengő.

A kedvezményes utazásra jogosító
igazolvány a Budapestre ulazásra
március 17-től 28-ig, a visszauta
zásra március 23 tól április 3-ig
bezáróan érvényes és használha
tó, bármelyik kocsiosztáiyban fel
jogosit az 50· százalékos kedvez
ményre. Az igazolványok már
megrendelhelők a Wa~i1er fake-
reskedésben. L.

~~~\~\~I~~I~I~~~~~~~~~~~~~~

Ne utaz:zon addig s e h o lJ a, mig
meg nem győződött arról, hogy

CIPŐIM

SZÉPEK
OLCSÓK

TARTÓSAK
T i m á r I m r e cipőüzlet
E n d r ő d, Kossuth lajos utca 21.

I
VegyUnk itthon bevásárlási helye.

~~~I~I~I~~'~I~~~~~~~~~~~~~~

Kiadó lakást· keres sürgősen Tóth·
László állomás felvigyázó Gyoma, vasut
állomásná!.

Afrikában 60.000 tonna kakaót
égetnek el, hogya világpiaci ála
kat megtarthassák. Inkább külde
nék el a mi szegény, rosszul táp
lált gyermekeinknek.

B é kés c s a b á n pályaudvari
ruissziót állitanak fel, melynek
féladala az utasok megfigye1ése
lt;:sz. Az intézkedés a leánykeres
kedelem ellen irányul.

Oyómai Iparos és Kereske
dőifjak Önképzőköre az elmult
vasárnapon tartolla meg hagyo
mányos jelmezbájját a. HoJler
száUóban. Sokan gyönyörködtek
a szebbnél·szebb jelmezeken és
derüs kedéJyhangulatban mulaltAk
át az éjszakát. A következő jel
mezeket sikerült feljegyeznünk:
magyar-lány: Erdei Esztike, pék
inas: Halász Irma, tiroli lány:
Izsák Rózsika, pillangó: Fekete
Rózsika, Cowboy: Bódi Gyula,
Zsoké: Nagy Juliska, Éjkirálynő:

Tóth Mancika, Spmyol-nő: Kurtz
Böske, mézeskalács: B a r t h a
Ró z s i k a , kéményseprő: Csuvár
Gizike, sziv: Podani Pintyö, sze
rencsehalász: Pelhő Piri, rikkancs:
Haibach Árpád, Imkorica: Halász
Emma. Az l.-s5 dijat a mézeska
lács, a H-ik dijat a szerencse-ha
lász, a ·m.-ik dijal a zsoké, a IV
ik díjat a spanyol-nő jelmez nyer
te, a férfídijakona cowboy és
rikkancs jelmez osztozkodott.

Házassági hir. Braun Magda
és Cs. Szabó Alberl folyó hó 20
án délután fél 5 órakor tartják
eskűvőjüket a református . temp
lomban.
Varrótanfolyam k e z d ő d i k

március l-én. Érlestiltünk, hogy
a NEP rendezésében szabó- és
varró tanfolyam nyilik meg, szak
tanárnő vezetésével. A tanfolyam
délután 2-5 óráig tart, naponta,
hat hétig. Részvételi dij 10 P.
Még néhány jelentkezőt felvesznek.
Minden felviiágositást készséggel
megad Nemerey Péter bankigaz
gató.

Dévaványa iparossága szep
temberben ünnepli az Ipartestület
50 éves fennállását.

Gyejmekfénykép-album ösz"
szeállitásával csapja be három
mákvirá6 a környék könnyen hi
vőit. Reméljük, az őszi "hasonló"
irányu csodaégö és perzsaszónyeg
h'iÍzalók óvalossá teszik lakosain
kat és kiebrudalnak "hasonló"
házalókat.

Dévaványa fronlharcos cso
portjának 338 iendes tagía van.

Az orosházi tőbiró halálával
megUresedett járás vezetésével
egyelőre Bakos József t.b. föjegy- .
zőt bizták meg.
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ÉRFI

IOLCSÓBB BORI
III mint a szódaviz ilii

egy liter liO/o-os kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert á.llom ásra kis:zá.llilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4; fillér literenként.Csakis
50 Iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót áijmen
lesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

tevélbélyeg ellenében kiil
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszta, tökélet~s zamatuak

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, PestmeJ!:ve.

::ts

Szerkesztésért és kiadásért felelős;

WAONER MÁRTON.
Hungária könyvllyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Eladó: 20 m. hold prima föld cse
reoes t~l1yaépületekkel, a mÜlllhoz cc.
600 méterre, 3 fertály keselyösi, 20 hold
simazllgi sz:'nt6, cserepes bnyaépüle
tekkel, 5 hold simai, 6 hold udvarnoki
sJántÓ. Eli:dó forgalmas utvonalon egy
500 négysújgi\les telek, egy nagyfor
gaImu koc~ ma eljes berendezéssel, egy
2 s70bás lilkóház. egy .saroküzleth;áz
2000 peng8él t. 5 hold cserepes tanyá~

val és egy tejcsarnok teljes felszerelés
sel, lak6házzal, 3800 pengi\ért. Fenti
ingatlanok eladásával kizárólag hsó
Balázs íngatlanforgalmi irodája van
megbizva. Gyoma, Horthy MiklóS ut 2,-
Te!efoJ<3zám 50.' .

Molnár Istvánnak (O T.I megb) 1
drb. szavatolt llIinőségücvemhes tehene
van eladó. 2-l

Jó családból való 16-18 éves fiut
felvesz az Ehrmann féle szí kvíigyár.

Wolf Miháiynak Bocskay u.34. sz.
háza - 2 padozolt szoba,-konyha, al.
só konyha, kamara és mellékhelyiségek
- kedvező fizetési feltételek mellett
szabadkézből eladó.

Kovács János szövetkezeti igazgató
2 fertály keselyősi földje eladó, ugyan
ott 56 napos tavaszi vetőmag árpa kap
ható, q-ként 20 P-ért.· 3-1

A Mezőgazdasági kiállitásra fél
áru vasuti jegy igazolvány kapható a
szövetkezeti boltokban. 3-l

Endrödön Kossuth utca 21. számu
adómentes modern beosztásu lakóház
nagludvar melléképűleltel eladó. Érte~
kezní lehet bármikor a helyszinen a
tuJajdonossal. l-l

Szabó lajosnak Atilla utca 16 sz.
alatt egy jÓkarban levő kerékpár van
eladó. l-l

Eladó Mátyás király utca 6 számu
ház. Mely áll 3 pados szoba, 1 pados
konyha. éléskamráb6J, 9 m. hosszu
'meI:ék~piilejből és 411 négyszögöl bel
termet ből. Erdeklődni lehet a katolikus
kántornál, Horthy Mildós ut 7 szám
alatt. 3-3

Egy szép villaszerü három szobás
családiház örökároll eladó, L kerület
Arany János utca 16 szám. 2-2

Julis. Mihálynak 150 darab birkája
eladó. Erdekli\dni lehet a tulajdonosnál
Karcagon 1547 szám alaII, a katonai
lövölde mellett. 3-2

Óra, ékszer javitásokat olcsón jót
állás melleIt készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. 8-3

Eladó Endrödőn egy négy szoba,
konyha, fürdő SZOb3. mellékhelyiségek
kel ellátott új lakóház, kedvező fizetési
feltételek mellet!. Érdeklődők fordulja
nak CSelky Dániel gyomai órás mester
h~. 8-3

S

érk.
ind.

M i h á IY és Imre Elek, főrende-!
ző: Balog bjos asztalos, háznagy;
Köhler Ádám, számvizsl2áfó Bedő

Imre, Szepessi Sándor, CLinkóczki
L3joc, válaszImányi tagok letlek:
Gabar Antal, KUicl józsef, Vatai
Lajos, Bucsi L'ljos, Rozsnyai Mi
hály, Domokos Albert, Szokolói
György, Varga Károly, Gábor And
rás, Szakál józsef, Kéri Islván,
Nagy Lajos, Szalóki Lajos, Pataki
Lajos, Lukács József és Izsó Antal.

Gyoma község
inqatlanforqallDa

Pólus Lajos és neje B. Kovács Zsu
zsánna gyomai lakosok vetlek 1 hold
kölesfenéki szán tót Nagy Teréz gyomai
lakostól 850 P.-ért.

Vizsnyai József gyomai lakos vett egy
beltelkes lakőház l/,:-od rész:ét Vizsnyai
Endre budapesti lakostól 100 P.-ért.

Baráth Mihály és neje Szabó Erzsé
bet lakiteleki lakosok vetlek 826 n -öl
pocosi ingatlant Szabó Gyula és neje
Szilágyi Margit székesfehérvári lakosok
tói 1300 P.-ért.

Knap János és neje Sipos Erzsébet
gyomai lakosok vettek egy németzugi
lakóház felerés7ét és Knap Jánosné Ti
kos Lidia gyomai lakos(ól 300 P.-ért.

C"ökőnyi Sándor és Csőkönyi Teréz
gyomai lakosok vetlek egy beltelkes
lakóházat Domokos I ,ajo~né !(ruchió
Sára gyomai,Mónus János és neje
Bácsi Teréz szegedi lakosoktól 3900
P.-ért.

Iványi Vince és neje Timár Mária
gyomai lakosok vettek 2 h. 400 n.-öl
csergetyülaposi szántó 126/168 ad ré
szét Iványi LljOS és társaitól 675 P- ért.

Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

f lé I e emeletes házban.
talan belml.u.tatását%

17.38
17.50

Feltételes megál16hely:

"

O M Á N:I
Fekete Lajos mi.lszerész Ihletében.

E N D R Ő D Ö N:

világ legnagyobb rádió gyára a
p

5 világrés:zben 18 államban a
vezető világm árka
E g Ye d á r u s i t:ó: B e n j á m i n I s:t v á n.

G y

a Homoki
Kérje

É l AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól UKi8. május .14-ig.

Gyoma-Endrőd:

ind Gyoma p u. .
érk. Endrőd templom·tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 50

6.36 Gyoma". 17 32
7.28 Szegh210m p. u. . 16.38
S.42 Püspökladány. 15. 23
918 Hajduszoboszió . . 14 43
9.55 Debrecen, "Arany Bika Szál!<')" 1410

Nlenel- jegy: Endrődre -.50 l\lenettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet·jegy, Szeghalomra P 2.30. [-{ajdus7oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom - Beretty6ujfalu:
6.10 ind Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.36 I Gyoma " 17.3.j

7.27 Szeghalom p. U. 16.38
8 ö7 , Berettyólljfalu p. u. _ 1400
9.03 érk. községháza 1350

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Bereltyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

GyTK közgyülése
Vasárnap fartolla a GyTK fenn

állásának 5-ik évi rendes köz
gyülésél. Régen voll ilyen népes
közgyűlése a GyTK-nak. Már kora
délutáni óráklJan meglelt érdeklő·

dőkkeJ a gyü:és terme. A köz
gyülést ponlosan fél három óra
kor nyitotta meg Bácsy Elek el
nök és szép szavakkal emlékezett

. meg az elmult esztendőről. Ugyan
csak örömmel adott kifejezést an
nak, hogya GyTK tábora a leg
utóbbi időben mennyire megsza
porodolt, amit még növeIni látszik
a közgyiilésen megjelentek lel kes
hangulala, amely bizlosilja a GyTK
további szilárdságál és létjogosult

I ságát.
A sorozatos beszámolók után a

felmentvény megadatott és kezde
lét veHe az uj tisztikar LUegvá
laszlása.

Diszelnök: Páncél Emil, elnök:
Bácsy Elek, ügyész: Dr. Legeli!
Tibor, ügyveinök: Gec-.ey Sán
dor, társelnö~ök Hel<e!e László és
Grosz Salamon, aleInökök Szend
rei Ferenc és Kiss Islván, litkár:
Heínfarth Mihály, jegyzé'i: Bácsi
Ferenc, intézéS: Varsandán László,
heiyelies: Lakatos JAnos. f(,péllZ
lá ro:;: VaJai János, pályiipénztáro
sok Barálh Elek és Izsó jÓlSef,
ellenőrök: Bence Miklós és Barlik
József, szeriárellenőrök H e r l e r

.reAal

UL. .... _ MOZGÓ GYOMA

zs gel
irá nője

1938. február 20-án vasárnap
6 és fél 9 órakor.

A legizgalmasabb dzsungel film!

Február 20-21
vasárnap, hétfőn.

Kél világremek film l

MAG R Fil
Ráday Imre, Tolnay Klári,

Rózsahegyi Kálmán, Rátkai
Márton főszereplésével.

Hjuság, szerelem, romantika, vi
dámság, jókedv;

TISZTELET
KIVÉTE E

Romantikus, elbájoló, pompás cse
lekményü magyar fílmjálék.
Izgalmak, meglepetések és
bravurok. Egy kutya hős1etle.

A vadnyugat minden veszedelme:

farkasölő
ÖI,öl, revolver és ravaszság harca,

egy hős kutya regénye.
Hangos hiradó.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

Február 23-24
szerda, csülörWk.

Drámai feszültség. Fojtot! légkör.
Tit/wk és rejtelmek éjszakája.

LEANDER
a film uj csillagának bÜ!lügyi

szerepe
BOLVÁRY GÉZA rendezése:

GYILKOSSAG
A PRE ItRE

Mi minden törlénik egy éjszaka.
Merénylet a diszel6adáson, egy

szenzációs nyomozás regénye

RIPORT SZÜLETÉSE
pompás ripor1fiJm.

Micky a l'{angszterek réme
remek !rükkfiim.

FOX HANGOS HIRA DÓ.

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-töl fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.

Kalandos történet a dzsllngeiből

Föszerepl5k: Dorothy Lamour,
Akim Tamiroff, Ray lVlilland,

Molly Lamont.

A müsor kiegés:zitve

Dalol a I a
4 lábu hős és

Magyar Világhiradóval.



XIII. évfolyam, 9. s~á.m. 12 FILLÉR. Gyoma, I~~;;IIO. február 26.

POLiTIK l, T R5ADAlMI t:S KÖZGAZD s GI E T l A P

ElÖF"iZETÉSi ÁRA.K:

Negyedé1!re 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6 24 P.
Befizetések posíacsekken:

.Hungária-nyomda Gyoma U csekkszám 18.280
Lapzárta c s ti t ő r t ö k este 5 óra

Megjelenik minden szombaton reggel.

Fe~elö$ szerkeszUi: WAGNER 1'l1ÁRTON
SZI'Ilrke5ztőliég és kiadóhIvatal:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G ."1 o WI a, Kossuth LaJólI ute:!! 64.

Telefon: 22.

irdetések
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. rtwgas hirdetés
20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, i negyedévi hirdetésl1él 20 százalék éE
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

Ricsóy-Uhlarik Béla főispánun

kat hagyják meg a vármegye
élén, hadd fejezze be áldásos
nemzetépitő munkáját

Mindannyian tudjuk, hogy a
németországi munkás-akció mit
jelent munkás testvéreink fel
fogásában anyagilag, erkölcsileg
és munkásszeUemi elbiráiásban.
A most már hazafiasan és vál
lásosan érző magyar munkás
tól, aki Németországban járt,
nincs mit félnie sem a kis-,
sem a nagygazdának, csak biz
tositsák neki iUhon is a tisz
tességes emberi élet feliételei 
hez szükséges anyagi kere
setet.

Főispán urunk eddigi vár
megyei müködésével kifejezet
ten Gyomának is esetben
nagyon értékes segítséget nyuj
tott. A HOMBÁR szövetkezet
magtárvétele nélküle nem si
került volna... Az ipartesW.le
tünk önállósága vajjon megvol
na-e ma nélküle?.. A nap
közi otthont is csak az Ő anya
gi támogatásával tudtuk létre
hozni. .. A sok tanfolyam, a
szikdigózás és a számtalan
kisebb segités, amelyekkel vitéz
dr. Ricsóy-Uhlarik Béla főis

pán ur Öméltósága községünk
minden lakosát nagy hálára
kötelezte, ezek mind feljogosHa
nak bennünket arra, hogy e
férfiu mellett tüntetőlegtegyünk
hitet és a legmagasabb helyen
kérjük, hagyják meg őt nekünk,
mert egyedül benne látjuk azt
a bizto~Hékot, hogy vármegyénk
közszeretetben álló alispánjával,
vitéz dr. Márki Bamával kar
öltve a vármegyénk politikai,
közigazgatási, társadalmi, szo
ciális és felekezeti élete az ál·
taluk létrehozott nyugodt me·
derben folyjék tovább és igy
vármegyénk is szel'Ves része
legyen egy erős, keresztény
szeHemü Magyarországnak.

Gyoma nagyközség millden
polgára őszinte bizalommal so
rakozik vitéz dr. Ricsóy- Uhlarik
Béla főispár ur zászlója alá és
reméli, hogy a felsőbbség bölcs
belálásából szeretett főispán

urunk Őméltósága továbbra is
itt marad vármegyénk

foqadtak el
a főiSiijPán

él

szabb ideig töltötték be ezt a
díszes méltóságot és ellávozá
sukkor vármegyénk lakossága
őszintén sajnálta őket. A nél
kül, hogy ezeknek az elődök

nek érdemeitől a legcsekélyeb
bet is el akarnánk venni, ki
kell jelentenünk, hogy vitéz dr.
Ricsóy-Uhlarik· Béla főispán ur
annyira kimagaslik értékes szo
ciális munkásságával, tu!zás
nélkül állithatjuk: ilyen főis

panunk még nem volt! Ö volt
az első főispánunk, aki a mun
kásságunkat maradéktalanul ve
zette vissza a hazához, a val
láshoz, a polgári társadalomba.
Lehajolt és segitett ott, ahol
legnagyobb volt a szükség. Meg
hallgatott és bátoritott oU, ahol
épiteni és kitartani kellett.
Neki csak egy szive volt, de
azt egészében éreztette azzal és
azokkal, akikkel csak egyszer
is dolga akadt. Es ezt az egész
emberünket, ezt a hivatása ide
ális magaslatán álló főispánun

kat azzal vádolták egyes kivált
ságosok, hogy tulsokat foglal
kozott a "néppel" és annak szo
ciális bajain tulságosan igyeke
zett segiteni.

Amikor a szépen nekilendült
nemzeti és népi összefogásunk
gyümölcse már érni kezdene,
nem nézhetjük tétlenül, hogy
az a férfiu, aki a vármegyénk
szociális, politikai, társadalmi
és osztályonkénti életét telje
sen és helyesen a kormányzat
programmjának megfelelő me
derbe terelte és nemcsak vár
megyei, hanem községenkénti
viszonylatban is a harmóniát,
a békét teremtetle meg - ahol
ez hiányzott, ugyanakkor a mi
népi érzelmeinktől végtelenül
távoleső és idejétmult világ
visszahozásán mesterkélő szel
lem hirdetőinek áldozatává le
gyen. Kérjük, ... kivánjuk, ...
KÖVETELJÜK, hogy vitéz dr.

III

al J

épe

szép sikerét is vissza akarták
forditani ellene és azzal vádol
ták, hogy a vármegyei munkások
nem akarnak elszegődni itthon,
hanem mindannyian Német
országba akarnak kimenni, mert
ott többet kereshetnek. És ki
tudllá rp.egmolldani, hogy mi
mindent nem beszélgettek ösz·
sze az elmult hetekben, amióta
ez a kérdés szőnyegenvan. Csak
a kisemberek ezrei nem beszél
tek sokat, hanem szorongó ér
zéssel kérdezték minduntalan,
hogy lehetséges·e ez a sok
mende-monda?

község minden egyesülete kép
viseltette magát a G. Nagy
László, Nemerey Péter, Papp
Zsigmond, vHéz Váry József és
VVagner Marion áHal összehi
vott gyülésen és a
teljesen megtöltötték a nagyter
met. FeHünő volt, hogy a
MANSz nem képviseltette magát.

lés lefol ása
után felszólitotta vVagner Már
tont, terjessze elő határozati
javaslatát.

vármegyénkböl való eltávozá
sával kerültek forgalomba és
dacára a hivatalos helyen tör
tént megcáfolásnak, hogya fő

ispán ur Somogy vármegyébe
való áthelyezése nem igaz, köz
ségünk nagyközönsége mégis
aggódva tart az áthelyezés be
következésétől.

Vármegyénk háboru ntáni
életében.elég sürün változtak
föispánjaink. Voltak, akik hosz-

"
I-
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,
81 g

Endrődön határozati javaSiilatokat
eqye§ületek, lilInelyekben

ittnaaradását

ozdul járáse

ü

A gy

li1i

I

Vármegyeszerte megdöbben
t&tt minden.kit, hogya várme
gye közszeretetben álló főispán

ját Svmogy vármegyébe helye
zik· át, mert Békés megyében
nem, nézték egyes befolyásos
emberek jószemmel, hogy a
főispán tulsagosan sok jóindu~

lattal mélyedt bele a nagy ter~t

adó szociális problémák meg
oldásába. Lefelé való ölelkezés
nek is mondották a szivélyes
modorát, amellyel, társadalmi
rang nélkül, bárkit meghallga
tott és mindenkin segitett. A
németországi munkás-akció

Elsőnek Endrőd lépett a po
rondra. HéHőnminden endrődi

társadalmi egye~ület és kör sok
száz Iriküldötte alkalmi gyülésre
jött. össze a községházán és
spontán megnyilalkozással tün
tetett a főispán iHmaradása
mellett.

Pénteken este 6 órakorGJoma

A Hiszekegy elmondása· után
G. Nagy László élnök üdvözölte
a megjelent egyesületeket és dr.
Sorbán Jenő főszolgabirót, az-

g omai határozati javaslat
Wagner Márton a következő

határozati javaslatot terjeszteHe
elő :

A gyülésünkön megjelent ösz
szes társadalmi egyesületek és
körök Gyoma nagyközség min
den rendü és rangu közönsége
nevében mélységes sajnálko
zással vették azokat a közszá
jon forgó hireket, amelyek sze
retett főispánunk, vitéz dr. Ri
csóy-Uhlarik Béla Őméltósága
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Az ünnepély befejezése

e rődi határozati javaslat
A mai gyülésen jelen levő jobbraforditásáért küzdött és

endrődi összes társadalmi egye- küzd állandóan és hogy ezen a
sületek és körök, Endrőd köz- téren vármegyénkben még soha
ség egész közönségének képvi- nem tapasztalt eredményeket
seletében, politikai pártáUásra, ért el.
rend és rang különbségre való Megdöbbenünk azért, mert a
tekintet nélkül, a legteljesebb hirek és azoknak indokolása
egyetértéssel ad kifejezést mély- sulyos következtetéseket von
séges megdöbbenésének azok maga után azok iránt, kik saját
felett az ujságokban megjelent önös - érdekeiket féltve, vagy
és közszájon forgó kósza hirek hatalmi vágyuk kielégHését ki
felett, melyek nagyrabecsült és vánva kifogásolni merészelték
közszeretetben álló föispánunk- Ricsóy-Uhlarik Főispán áldásos,
nak, vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla általános elismeréstől kisért
Urnak közeli távozásáról, illet- közérdekü társadalmi és poli
ve áthelyezéséről szólnak. Hkai müködését. Elképzelhetet-

Nem tudja elfojtani Endrőd lennek tartjuk, hogy főispánunk

község közönsége, hogy kifeje- áthelyezése még csak látszatra
zést ne adjon annak a felhábo- is tápot adjon a hiresztelések
rodásának is, mely az endrődiek nek, mert a vármegye népe
szivét és lelkét ldvétel nélkül azt következtethetné, hogy ez
elöntötte akkor, amikor a már zel a magas Kormány saját
emlitett ujságok és szóbeli hirek szociális politikáját dezavuálja.
ennek az eltávozásnak fő okát Mi ugyanis szivvel-lélekkel meg
abban jelöli~. meg, hogy FŐis-1 vagyunk győződ;.:e arról, hogy
pán Urunk Oméltósága a bé- Főispán Urunk OméHósága so
késvármegyei mezőgazdasági és hasem lépte tul azokat a hatá·
földmunkásság helyzetének a rokat, melyeket részére a kor
szociális gondoskodás utján való mányhatalom megszabott.

anő felszólalása

féle veszedelmes időket és agi
tádókat ! Elfelejtik, hogy
azóta is évről·évre visszatérő

nagy seb volt a munkáskérdés
a vármegyében és hogy ennek
a betegségnek ezideig nem
akadt orvosa.

Elfelejtik a vármegye másik
nagy betegségét, annak feleke
zeti széttagoltságát és mestersé.
gesen sziloH érzékenységét, a
pánszláv eszmék termelő tala
ját, mely 60-70 esztendő óta
ette - morzsolta ennek a vár
megyének politikai és társadal
mi nyugalmát.

Ezeknek a betegségeknek 
állítjuk ezt a nélkül, hogy az
elődöket vádolni akarnók - az
első és igazi szakorvosa jelen
legi Főispán Urunk Őméltósá

ga, aki szeretetteljes modorával,
. minden panasz megbaUgatásá
val, bámulatraméltó bölcsessé
gével, minden erőszak alkal
mazásának meUőzésével magá
hoz és az általa képviselt kor
mányzathoz, II nemzeti alkotó
munkához láncolta Békésvár
megye lakosságának tulnyomó
többségét és a lelkeket, kedélye
ket megnyugtatta, lecsilapitoUa
olyan eredménnyel, hogya vár
megye ezitányu közáUapota
mindnyájunk örömére a leg
kielégitőbb.

Mi endrődiek mindezeket nem
tudjuk. elfelejteni, mert mi kü
lönösen éreztük azokat· a hatá
sokat, melyek Főispán Urunk'
Őméltóságának tevékeRysége
folytán raitun~ bekövetkeztek.

Éppen ezért őszinte fe 1bábo
rodásunkat jogosnak' itéÍjÜk,
mert Főispán Urnak áthelyezé
sévelmegbontani látjuk azt az
értékes és legerősebb tart60szl0
pot, melyen Endrőd község, de
az egész vármegye társadalmá
nak politikai, lelki és társadalmi ..
békéje, nyugvópontra hozolt és· ~.

kiegyenlített élete nyugszik. Ugy.
érezzük, hogy tavaszra pótolha
tatlan veszteséget és felbecsül-:
hetetlen kárt fog okozni, mert
amit Őméltósága - több mint
félszazados bizonytalanság után
- megteremtett és megalkotoU,
az könnyen, vagy véletlenül is
semmivé válhatik, vagy legalább
is lesülyed egy - a mainál 
sokkal rosszabb és veszedelme
sebb állapotba. Miután lehetet
lennek tartjuk és hisszük, hogy
a magas Kormány és az Őt tá
mogató párt által hirdeteUszo
ciális gondoskodás politikájá
nak keresztülvitelében közegeit
akadályozni akarja, annak a
véleménynek vagyunk bátrak
kifejezést adni, hogy ezek a
szóbanforgó hirek,ha nem valót
lanok, de legalább is tévedésen
alapulnak és rettenetesen téved·
nek azok, akik vármegyei Fő-·

ispánunk ŐméUóságáDak áldá
sos tevékenységét ilyen eszkö-

Az áthelyezés egyik indok'!
áUitólag az is, hogy Főispán

Urunk Őméltósága a németor
szági munkásakciónak mintegy
kizárólagos kezdeményezője és
intézője lenne, holott tudomása
van Endrőd község népének
arról, hogy ez az akció az or
szág több részére kiterj ed és
hogy azt a M. Kir. Földmive
lésugyi Minisztérium irányitj a
és intézi. Teljesen alaptalan
aggodalom az, hógy ezen kisebb
mérvü munkáselhelyezéssel a
a hazai gazdaságok üzemeiben
keletkezhetik számottevő zavar,
mert köztudomás szerint ma
gában Endrőd községben éven
ként cca. 3000-re tehető azok
nak a mezőgazdasági és föld
munkásoknak a száma, akik a
község és nagyobbrészt a vár
megye határain tul, messze vi
déken nyernek évről-évre al
kalmazást és munlcát. Alaptalan
az a hir is, hogya németorszá
gi munkáselhelyezés a hazai
munkabéreket aránytalanul nö
velte volna, miután annak II

csekély béremelésnek, amely a
mult és folyó évben érdekelt
munkásainknál beállott - ön
ként be keneU következnie a
kedvezőbb értékesitési· viszo
nyok miatt. Ez a kifogás akkor,.
amikor az ipari munkásság
csaknem minden rétegének
munkabére már régen előnyö

sen megállapítva lett, igazán
szomoru és lesujtó fényt vet
Főispán Urunk Őméltósága el·
len megindított akció vezetői·

nek mentalitására, mert ilyen
indokolás azt jelenti, hogy a
magyar mezőgazdasági és föld
munkásnak nincsen joga a gaz
dasági élet szükségleteihez és
az emberi életméltósághoz mért
arányos munkabéremelésre.

Jelenti ez akció azt, hogy a
vármegyénkben több mint 50
év óta vajudó és állandóan su
lyos munkásprobléma a kivánt
megoldáshoz sohasem fog el
jutni, mert amikor akad egy
tisztánlátó szociális érzékkel
megáldoU főispán, aki csodála
tos politikai megérzéssel és
megértéssel a vármegyében lé
vő óriási számu munkáss~got

bölcs intézkedéseivellenyügözi,
a vármegyénket sujtott s az éve
kig tartó rettenetes inséget ín
tézményesen levezette, a hatal
mas munkástömeget a háta
mögé állította és bekapcsolta a
nemzeti alkotó munkába, ak·
kor a már emlitett kicsinyes
és valótlan ráfogásokkal igye
kezn~k nagyszerű munkáját gá
tolni, csupán azért, mert az idő

más oldalról eltolódásokat te
remtett a panaszosokat közel
rőlérintő anyagi vonatkozásban.
Elfelejtették - ugylátszik 
ezek a panaszosok az Áchim
André.s és a Mezőffy Vilmos-

egyesületeinknek és lakosaink
nak, hogy milyen fenséges és
emberi erő nyilvánul meg a
nemes összefogásban. Vajha
vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
főispánunk személyéhez füződ

nék, hogy a társadalmi egyesü
leteink tudnak és akarnak egy
akaraton lenni.

Vitéz Váry József a gyomai
intelligencia és kereskedők ré
széről méltaLta a főispán ér
demeit és szintén elfogadta a
határozati javaslatot.

Perey Lajos II gyomai iparo
sok részéről és Korcsok Mihály
a n-unkások részéről mondot
tak talpraesett beszédeket és
szintén hozzájárultak a határó
zati javaslathoz.

sikerült.
Megnyugvással könyvelheti el

Gyoma község minden társa
dalmi egyesülete, hogy a fő

&zolgabirónk őszinte elismeré
sét fejezte ki, amiért a község
lakossága ilyen szépen juttatta
kifejezésre főispánunk iránti
szeretetét

Dr. Sorbán Jenő föszolgabiró
eddig hallott egyik legszebb be
szédévelolyan magasra emelte
fel a lelkes hangulatot, hogy a
beszéd befejeztével viharos ün
neplésben részesitették a fő

ispánt.

áSo

A hozzászólások után egyhan
gulag elfogadták az előterjesz

tett határozati javaslatot, ame
lyet illetékes helyekre terjesz
tenek fel.

A Himnusz eléneklésével fe
jezték be a mindvégig emelke
deU szellemü gyülést.

Maradandó bizonysága legyen

A lelkes hangulat tetőfokára

hágott a járás népszerü főszol·

gabirójának beszéde alaH. Fő

ispánunk sok-sok szeretettől át·
hatott ténykedését hivatalos aj
kakról is jól esett ujra hallani.
Mindannyiunk szivén álrezdült
a visszaemlékezés felidézésében,
hogy főispánunk beiktatásakor
a szeretet programmjával fog
lalta el a főispimi székét és be
valljuk, ezzel a programmal
már mások is voltak nálunk,
de igy, ahogyan vitéz dr. Ri
csóy-Uhlarik Béla főispán azt
beváltotta, másnak még nem

ElsőnekPapp Zsigmond emel
kedett szólásra és lelkes be
szédben sorakoztatta fel főis

pánunk ténykedéseit a gyomai
járást iUelőleg. Sokszoros tet
szés morajlott végig a felalj a
zoU hallgatóságon, amikor ki·
domborította, hogy főispánunk

eltávozásával éppen a gyomai
járás veszítene legtöbbet. A
gazdák részéről elfogadta a ha
tározati javaslatot.



UJsAG 3

I

készítése a keresl\.edelmi és
ipari pályákra.

3.) Élelmiszer exportvásárok
rend>lzeresi tése.

4.) Á.r ellenőrzés az Eukarisz
tikus kongresszus alaH.

5.) Segédek és tanoncok cser
késznevelése.

6.) Magyar stilusu épitkezés,
ruházkodás bevezetése.

7.) Az Önállósítási Alap ki
terjesztése.

8.) A keresztény érdekek tele
jes érvényesítése a gazdasági
életben.

9.) A kereskedelem képesi
téshez kötése.

Csak kiragadtunk néhányat a
Baro$s Szövetlég munkaterüle
téből. A szövetség multja és
jövője egyaránt ura irányul,
hogy az öntudatos keresztény
társadalom meghódHhatja az
orsdg gl'lzdasági területet,
tömörül és okos komoly ve
zetők mögé áll.

A Baross Szövetségben a vi Q

dék is hatalmas számmal van
képviselve. Ismerjük. meg és
vegyünlit részt mi is ebben a
munkában, ami a saját feltá
madásunkat jelenti. Iparosaink
és kenskeddink csatlakozzanak
~ Baross mozgalomhoz, ha nem
akarnal~ lemaradni.

félszigetékben, melyek önfözés
re elsősorban alkalmasak.

Az illusztris vendégek a ra
gyogó napsugara!> időben autó
kon mentek végig a társulat
védőtőltésén, több helyen rö
videbb-hosszabb idöre megsza~

kitva utjukat, s tüzetesen szem
ügyre véve a terepet, illetőleg

néhány, már évek óta müködö
mezőgazdaságot,majd Körösla·
dányban elhagyták a társulat
terüle lét.

KáHayMiklós kilátásba helyez
te, hogy az év folyamán több
ször felkeresi a társulatot, ami
ből arra lehet következtetni,
hogy innen kedvező benyomá
sokkal távozott.

A Baross Szövetség vezetője

Illovszky János, akit boldogan
választottak meg ujból elnök
nek, mert az ő szervező mun
kája révén született meg és
fejlődik egészséges, biztos tem
póban ez a nagyszerü meg·
mozdulás.

Az egyesületnek mintegy 36
szakosztálya van, ezek összesen
268 ülést tartottak, saját ügyes
bajos dolgaik megvitatására. Ki
adják a Szövetségbe tömörült
iparos-keresk€dőés őstermelők

névjegyzékét, (Gyomáról !il. Wag
ner Márton Fiai cég van ben
ne), maly minden évben bővül,

már 600 szakmát foglal magá
ban. Erre van sÍlÍüksége az ön
tudatos kensztény vásárlónak,
hogy magyar teslv@rét támo
gHssa megrendelésénI. Ma már
az :il.Ham. és közületek járnak
elől ebben jó példával.

Itt mutatkozik meg a valódi
összetartás, enn~k van ered
ménye, nem pedig. a felelőtlen,

meddő hangoskod'sban.
A Baross Szövetség köz:gyü

lése €lé terjesztett javaslatokat
az egyes kongresszusok tárgyal
ták le. Ezek közül megemlítjük.

1.) Az ország termelésének
raciQnálizálása.

2.) A keresztény ifjwiág elő-

Ivánfenéki Armentesitö Társulat területén
13.000 hold terület lesz öntözhető

Az Ivánfenéld Ármentesítő

.Társulat igazgalóságától kapott
felvilágosítás alapján közöljük,
hogy Kállay Miklós, az Öntö
zésügyi Hivatal elnöke, s e hi- .
vatal főtisztviselői f. hó 21-én

Mezőturról indulva megtekin
tették azokat a helyeket, ame
lyeken a nevezett hivatal tervei
szerint a társulat körülbelül 13
ezer kat. holdnyi öntözhető te·
rülethez fog jutni, ami közel
20 százalékát teszi ki a társu
lat teljes területének. Ez a je
lentékkeny öntözhető terület
főleg a társulat igen kedvező

terepalakulatának köszönhető,

mely bővelkedik a mélyfekvésü
erekben s a holt-ágak övezte

szeretetének és ragaszkodásá
nak, végtelen nagy megbecsülé
sének ad kifejezést azzal a ké
réssel, hogy a harcban - ha
Hyenindul ellene, kemény fővel

és nyitott menel küzdjön, mert
hála mögött áH egy mindenre
kész és elszánt nagy tömeg:

Békésvármegye nagy közön
sége, köztük Endrődnekis 15000
lakosa! !!

elöretöré§ a
és vidé-ken.

zökkel megbénitani, vagy éppen
teljesen megakadályozni igye
keznellj,;

község közönsége
mir1(fleZe,K után a legnagyobb
határozottsággal elitéli és visz
szaulasitja azokat a vádakat,
melyek II kósza hirek szerint
Főispán UrunkeUen emeltettek
és Őméltósága iránt változatlan,
őszinte bizalmának, rajongó,

téséröt
Riglér József az őt jellemző

közvetlen modorban, világosan,
szemláltetően és meggyőzőtm

ismertette a fümagiermesztés
nagy nemzetgazdasági fontos
ságat. Végigvezette a hallgató
ságot a talaj előkészH~sélől II

kicsépelésig, a fümagtt\1rmesdés
miDden. résdetén és bátorítóan
ösztönö~te a gazdákat, hogy fi-

Rigler assistens a rövidéletü lucerl1át ajánlja

Lelltes társaság előtt· tartoUa Igyeljék meg a Füzfás-zugi ter
meg február 19-én este Rigler mesztést és l~pjenek majd be
József, a szegedi növénjTter- ők is a jövedelmező foglalko
melési és kisérleti állomás .aSíÜS- dsl űzők közé. Hogy mennyi
tense előadását a 48-as haszi- re elmaradt a Tiszánlulon II

nóban,_ a fümagtermesztésről. fümaglermeszlés, számokkal
Az előad'son megjelentek: dr. ig2zolta, mert nálunk csak 70
Thaisz Lajos ja:rási kir. gazda· fümaglermesztő telep van, mig
sági felügyelő,Dr.Dénes Ferenc a Dun:fmlulon 105.
gazd. feliigyelő a várm. gazda- Az előadás második részében
sági felügyelőség r é s z é r ő l il. luc€matermesztésről adott
dr. Kardos Tibor főispáni tit- Rigler assistens sok gyakorlati
kár, Kató L"ljos jegyző, . Izsó . tanácsot. És különösIm azzal
Ferell,C;; kÖ'z~égi gazda F. Kiss meg a hallgatóit, hogy a
Gá.bor. é; Herter Ádám közs~g1sz6:mpontjából nem a
esküdtek, Arany Lajos községi hoss.l!iuléletö lricernás a gazda
pénztárnok, Papp Zsigmond, ságos, hanem a rövidebb életü.
G. Nagy László és még sd- Azért,· mert a lucerna, mint
mosan. minden pillangós vill'águ nö-

Wagner Márton üdvözölte a vény, a lengőbő!sok nitrogénl
megjelenteket és mint régi is- gyöjt a talajba és minél sürüb·

" merőst mutatla be Rigler Jó . ben válogatja a gazda a lucer
zsef kk assisfiElllst, aki 193B-ban nás telepitését, annál többször
az első gyomai zöldmező tan- javítja meg azt a levegőből

folyam vilisg:.\ja alkalmával, na- nyert nitrogénnel.
ért~kes\elöad"st tartott a A hallgatóság háll!lsan meg-

termesz- tapsoHa li másfél óráig tartott
igazá.n tanulságps és élvezetes
előadást.

Wagner MArton megköszönte,
Rigler József 8ssistens előadá·

sát és barátságát, amiért segit
slligéré van neki is II füzfás-zugi
fümagtermesztés telepitésében
és igéntet is tett, hogy a jövő

ben is támogatja II kezdemé
nyezést, amelyben máris sokra
értékeli értékes szaktanácsait.

m eg k i ntet te Schulek Béla
kecseg<ési gyümolcsösét

Vamrak talán, akik még nem
tudják, mi az a Baross Szövet
ség. Ném lepő.dünk m@g, mert
a keresdény társadalomnak
szokatlan a t~tvériössletarhí.s,

az egységes fehUlás saját érde
kei mellett. A Baross Szövet
ség enne~ iskolapéldája. A ke
resztén] lparoso~ kéreske-

dők közös, nagy megmozdulása,
az őket megillető pozició, da
rib kenyér megszerzése érdeM
kében.

Az idei közgyiHés már a ha
todik esztendőt zárja le és
tekintést ad, ugy az elmult év,
mint a következő hatalmas ter
vtibe.

K áll a y

Kérdést intéztünk Schulek
Béla f6mérnök urhoz, a Kecse
gési öntözött gyümölcsös tulaj
donosához, hogy telepét felke
reste-é azÖntözésügyi Hivatal
iu járt vezetősége?

. ---: Kállay Miklós és kisérete

a Kecsegésnél valóban megszaQ

kitoUa utját, s telepemen huza
mosabb időt töltött. Rövid elő

adásban ismertettem telepitéQ

sem történetét, továbbá azokat
a kutatásokat, melyeket immár
hatodik éve végzek az öntözés-



létszám szaporodik, annak az a
magyarázata, hogy amig a csend
őr állandőan harcban áll a tár
sadalom ellenségeivel, a bűnöző
elemekkel, addig sajnos mhldig
akad csendőr, aki ebben a harc
ba~ halálos sebet kap és elesik.

En szeretném, Önöknek be
mutatni azt a régi csendőrt is
aki a Kárpátok erdőséO'eiben ~

. 5'
szepeSI, vagy a fogarasi havaso-
!wn, 'Y~gy az Adria tenger part
Ján allt fénylő szuronyával
lengő kakastoHbokrétával. M~
ot~..~oc?korosok, emitt a szovjet
eloorsel tapossák azt a földel
a mi drága édes hazánk föld:
jet, aminek elvesztése nekünk
a legfájdalmasabb. Lelkünk sír
könnyeinket alig tudjuk vissza~
~olytani, ha erre gondolunk. Ez
Igy nem maradhat!
.~zért mi tényleges és nyua.

dlJas csendőrök ez ünnep:n
tegyünk bizonyságot együvé
tartozásunkról, a bajtársi szere
tet és tisztelé t kifejezésére jut
tatásáva! mutassuk meO' hocry

o' o
a magyarnak magj ar mellett a
helye,. és ha minden magyar
egymast megértve összefog, ak
kor lesz még ujra Naay-
Magyarország. o

Adja. Isten, hogy ugy legyen!
A HImnusz eléneklése után,

melyet a vendégek állva éne-
keltek. A zene ráze,' ditelt a
"Már én többet csendőr káplár
nem leszek" kezdetü csárdásra
és ~i~ünö. hangulatban a haj
nalI OJáklg maradtak együtt.

Batári Mihály.
~~""~"'~""~'-....~.....~~

lVlegkezdődik a NED
varrótanfoiyama ..

Hirt adtunk már arról, hogy
a NEP helyi szervezet:~;3""főző
tanfolyam utan, egy - halhetes
varrótanfolyamot rendez. Ugy
értesültek, hogy fUí március l-én
megkezdődik. A tanfolyam dija
összesen 10 pengő és naponta
d. u. 2-5 óráig tart. Még né
hány jelentkezőt felvesznek.
Megbeszélés és felvétel február
28-án, délután 3 órakor II Nep
helyiségében a Piacléren.
....._~-~
KUlföldi gazdák érdek
lődése a Mezőgazdasági

Kiáliitásról
Amint ismeretes, az utóbbi

években a szomszédos országok
gazdái számottevő mennyiségü
tenyészáUatot szoktak vásárolni
a budapesti mezőgazdasági ki
állitáson. A külföldi gazdák·
köréből ez évben is igen sokan
érdeklődtek az országos mező

gazdasági kiáHitás rendezőbi

zotlságánál a kiáHitandó anyag
minősége, ára és a kedvezmé
nyek iránt, mert a kiváló ma
gyar állattenyészté! anyagából
itt kivánják beszerezni szükség
letüket. A renrl.ezőbizottság köz
lése szerint Ausztriába, Jugo
szláviába és Romániába aka
dálytalanul bevihetők a -kiálli
táson vásárolt tenyészállatok,
csak az állategészségügyi e~;yez·

ményekben előirt fellételeknek
kell eleget tenni és a behoza
tali engedélyt az illetékes kor
mányhatóságnál megszerezni.

Istvá

GUiztávné, Zrinyi Ilona: Kruchió
Mihályné, Lorántffy Zsuzsánna:
Vaskor Kár0lyné, ~rzsébet ki
rályné: Villányi Nándorné.

A pompás, korhü jelmezekbe
öltözött asszonyok és:il. szines
felolvasás hatása alatt, valóban
Atéltök nagy elődeink változa·
tos és követendő életét. Hol
vagyunk mi az ő lelki nemes
ségüktől !

D r. B II k ó P é t e r n é kel
lemes hangján múdalokat éne
kelt.

Vitéz Zerinváry Szi
l li r d saját verseiből adott elő

kulturált izléssel.

V@gül magyar táncbemutató
következ~tt, amit mindenki,
mindég szívesen lát. A müsort
timc követte a hajnali órákig.
A nndezés fáradságos munká
ját dr. vitéz Haviár GyuMlné
elnök végezte, ViUányi Nándor
né tanárnő segitségével.

programot adoU,amelym'lk min
den szavából kiérzelt, hogy amit
igér, ut meg is tudja, de meg
il teszi. Az elvakult rövidlah\s
megbuktatta Rubineket Gyomán
és olyan képviselőt választott,
aki m6g néha el is látogat a
kerületbe. De enuél többet az
tán igazán ne várjon tőle senki.

Rubinek István Bethlen alatt
Ili egységespártnak figyvl!z~tő

altlnőke volt.

1881. február 14-én szentesítette
I. Ferenc József a 2 Hk törvény
cikket, amely törvénnyel az
egész ország teröletén a köz
biztonsági szolgálat eUatását a
katonailag szervezett m. kir.
csendőrségre bizta.

Nagybányai vitéz Horthy Mik
lós Magyarország kormányzója,
1932 decemher 30-án Budapes
ten keH, magas elhatározásával,
a február 14-ikét "Csendőrnap"
nak nyilvánitoUa. Elrendelte,
hogy e napot a m. kir. csendőr
ség, méltóképpen megünnepelje.
E napon nemcsak születésnapi
ünnepet ülünk, hanem kegye
lettel megemlékezzünk a csend
őrség elhunyt nagyjairól, a há
horuban elesett hőseiről és vér
tanuiról. Mert nagyjainak, hő

seink és vértanuink, nekünk ü:
voltak és vannak. Ezt hirdeti a
budapesti hadimuzeumban lé
tesített emléktábla, amelynek
márványlapján 600-nál több
hősi és mártirhaloU csendőr

neve van bevésve. Hogy ez a

alte

Nagy érdek16déi előzte mig
II holybeli "MANS.1l" február
19-én rendezett mOsoros Istjét.
A drakodsban nlilm csalód
tunk, II rendez6iég legjobb lu
dAI. ulrint ,miotta össze II

müsorsdmokat.
Pétermaun Józsefné

alelnök nyitotta mIg az estét
tartalmas és élvezetes prológgaL

D r. T II II é r F e r e n c n é'il B fl n k e L II j o li zen~tanA·

rok l&ongorftldmll következett.
AB est fénypontja F El h é r

L a j o il tanár ell6Adása volt, a
II ,.,Nagy magyar IUIIIO

n y o k r ó l '" Enk meguemé
lyesWH voltak: Sarolta: Réthy
Irén. Sunt Margit: Salgó Er
zsébet. Sli.nt Erzsébet: dr. Le
geza Tiborné. Rozgonyi CiceUe:
dr. Nagy Pálné, Sldlágyi Erné
bit: dr. vitéz Havhir Gyuláné,
Kaniz!lfty Dorottya: dr. Horví.th
Imréné, Dobó Katica: Arany

Február 21-én meghalt dr.
Rubinek István ügyvéd, volt
ondggydl~si képviselő 53 éves
kod.ban.

Rubinek litvánt al legutolló
képvbelővaUaszhbkor ismertük.
mig, amik.or II ~yoml.i kerület
hivatalos j.löUjeként l'peU fel.
Igui ur voU, vérbeli politikus
volt. Nem dobálódzott izgató
igéretekkel, hanim beciületes

A gyomai Nyugdijasok Olvasó
köre jól sikerült teaest kereté
ben ünnepelte meg február 14
én il Csendörnapot Az estén
megjelent Prokai János örspa
rancsnok vezetésével az őrs

valamennyi szolgálaImentes le
génysége, a nős csendőrök fele
ságéikkel. Az endrődi őrsről

Juhász Flrenc őrmestCl:f, az
i1ndrődiNyugdijasok Olvasókőre
részéről Simon István alelnök
jelent meg.

Vass Lajos a gyomai Nyug
dijasok Olvasókörének galamb
ősz elnöke, igazi lélekből fakadó
magyaros vendégszeretettelOd
vözölte az igen szép számmal
megjelent vendégeket. A Hiszek
egy elmondása után felkérte
Négyesi Gyula nyug. csendőr

tis.lllthelyettesl, hogy II nap je
lent6ségét ismertesse.

Négyesi ft következő beszédet
mondotta:

Mélyen tisztelt Hölgyeim
és Uram l

Kedves Bajtársaim I
A m. kir. csendőrség 57-ik

Bztlllltélnápját Qnnepeljük ma.

"Csendórnap" Oyomán

A GYOMAI ,)MANSZ"
MŰSOROS ESTÉJE-

Fontos
gazdakérdések

kerülnek tárgyalás alá a Békés
csabán vasárnap, 27-én tartan
dó gazdasági oktató előadáson,

A M€lzőgazdasági Kamara II

városháza nagytermében igen
érdekes kérdésekről, jelentős

szakemberek közremüködésé
vel, külkereskedelmi problé
mákat világit meg.

Ali előadást Csizmadia And
rás m. kir. főtanácsos képvi
selő nyitja meg. Szó les1". II ga
bonafélék, lucernamag értékesi
tése és kiviteléről, állatértéke
sHés és kivitelről, baromfi, to
jás, toll-, méz kiviteléről. Min
den érdeklődötszívesen látnak,
belépődij nincs.

Az Egyetértés Ol
vasókör jeimezbálja

Ai idei farsang egyik l1gné
pesElbb jelmezbálja zajlott le f.
hó 20.-án az Egyetértés Olva
sókörben. A szépen feldíszített
táncterem zsufolásig megtelt és
szines képet nyujtott a 41 jel
me~es tarkasága.

Minden dicséret illeti a ren
dező Csáki József egyleti jegy
zőt és a vezetőséget, örömm~l

szemlélhették munkájuk ered
ményét.

A jelmezek közt 6 értékes
jutalmat osztottak ki. Az €llső

női dijat: K é r i E r z II i k e a
"tOO szál piros rózsa cl, máso
dikat Kurb; Bözsih: "Spanyol
nő", a harmadikat Szilágyi Esz·
tike: "Orosz táncos" és Csapó
Liduska: "éjkirálynő~ nyertélc

A férfi első dijat Kovács Sán
dor: "rózsák hercege", máso
dikat Herter Mihály; "orangu
tang:, II harmadikat Nagy Já
nos: "mackó" jelmezzel nyerték.

Ötletes jelmez volt Igrécz
Ede: "rikkancs" jelmeze II Gyo
mai UjsAggal.

Helyszüke miaU nem tudjuk
felsorolni II szebbnél szebb jel·
mezeket, amelyek nagy tetszést
~raHak. - 6 -

sel kapcsolatban s melynek
alapján az u. n. fejlődés görbe
és fl talajsütés módszerével min
dig meg tudom áUapitani, hogy
keH-é őntözni vagy sem.

- Kulatásaim és eredmé
nyeim tettszésével találkoztak s
telepemet gyümölcstermesztési
szemponthól is megfelelőnek

taláHa, amit magasra értékelek,
mert Kállay Miklós régi ás ki
váló almatermesztőhirében áll,
aki ugyanazon fajtáju törpeal
mafákon gazdálkodik, mint
amilyeneket én a Kecsegésben
telepiteUem.
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a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő f i z e t é s i á II a:
l hóra 3 P., n.évre gP.

*) E rovatban kőzőllekért ól szer
kesztőség és a kiadóhiv<JtaJ íelelő".sl':

get nem vállal.

Az ipartes1ü1eí ~;özgyiHé§é-

rőfi a jövő számunkban
számohmk be.

infflllfiiiiftinililnffiiffii1lrfilifiln1i
!2Z II Uj ~gya!ság~

Mivel bizonyitjuk a télvégi
permetezés sikerét a gyümöl
csösben ? Errői a kérdésről ir a

Növényvédelem és Kertészet most !1[11\!1I1!HIIIU1i!II!i!II.IIIIIIII.!!llil!!}IIIl!!IIIIIlIII.1Ii1l1IijIll11ll.I!11[11.1 11111IIII I
megjelent legujabb száma. €ikke- '4.'V~I(j/W~~~~~~':Ii!t'~t't!

kei közöl még a gyümö]csősbeni I ---
fagykárrój, a gyümöJcsfapermete- ' .t-tér*
zés szabályairól, a szőlő áiol!ásá- I
ról, az elfagyott örökzöld növények N-yilatko2':at.,
kezeléséről, a korai virágpalánla A Gyomai Élet cimü idő-

neveléséröJ, a szőlő á!ollásáról, az szaki iap e számában
idei cserebogárjárásról, a hordók személyemet érintő, ismétel
helyes kénezéséröl slb. A dusan
illusztrált, szines gyUmölcsképel is ten megjelent cikkekre csak
közlő két szaklapból a "Növény- annyit kivánok megjegyezni,
védelem" kiadóhivata!a (Budapest, hogya komün alatti maga
v., Vécsey-u. 4.) egy alkalommal tartásom idején, .mint
dijtalanul küld muíatványszámot. minden liszttel szemben és
III K1C!Oi IlliUUuuu ),'OuulLl;t későbbi időpontban egy lovac

jó ital, kitünö konyh21, gias ügy kapcsán, az illeté~

kényelmes szállás fillérekért a keshafóságok részéről hiva~
Szövetkezeii

vendéglőben talos .vizsgálat és felülbirálat
fárgyává té/elélt, amelyekTelefon: 28.

..J1l!'l' II lit Ji! II I t !li II ini :il1.1i01! l1! lj III i1O[ során magatartásom minden
A szellemek klubjában. Lon- vonatkozásban korrek/nek és

donban a világ valalamennyi sz<:\.- közérdeket szolgálónak álla
moHevő büvésze rnegfordul s a' pitott meg és igye hivatalos
mágusok, az ,illuzion~sl~~ leg,rel- eljárásoknak engem teljes
~~ly~sebb m~latványalfÓJ iS l~ra~t- mértékben igazoló eredmég
Jak ilt a sz"kemberek a :ep.et. I 'r l' '. t l .
Erről közöl rendkivül érdekes, nye, e va o tekm ette. nu
képekkel illusztrált cikkel Tolnai szükségét sem érzem annak,
Világlapja uj száma. A legkiválóbb hogya fent jelzeit cikkek
magyar irók noveliáin, a kilünő kapcsán bárkivel is, bármilyen
cikkek dus során és a oagyszerü. p O l é m i á ba bocsátkozzam.
folytatásos regényen I{!viil köze,! Eayébként most kijelen-
száz pompás képelIalal az olvaso b '.. " •

a népszerü képeslapban. Tolnai I tem, hogy a jovoben netan
Világlapja egy száma 20litiér. ismételten személyemmel fog-

BálkiráJynök - amikor doi- lalkozó cikkeket jigyelem're
goznak. A pesii elilbálok ünne- sem méltatom, mert a köz
peU bálkirálynőiröi rendkivül ér- vélemény tárgyilagos része
d~k~s képe~kel il.lusztráll cikkel I teljesen tisztában van az en-.
közol a Délibáb uJ száma, amely gem támadó cikkek in!enció
nagy terjedelemben és gazdag I jával
tartalommal jelent meg. Pompás . i\ ~ ,
illusztrált rádióműsorokat, egyfel- j Te m e r et .P e t e r

á . d b t . h" . takarékpénztan Igazgató.von sos sZin ara o, szm aZi

pletykákat, nagyszerU filmrovatot
és több mint s.záz szebbnél-szebb
képet talál az olvasó a népszerü
szinházi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fii/ér.

An-yakönyvi h1i, .....",.. !!!4:

Született: Izsó Sándor ieánya
Piroska (reL)

Házasságot kötöttek: Cs. Sz&.
bó Albert és Braun Magdolna,
Zsuzsanna, Garai Mihály és DiÓ-I
szegi Erzsébet, Garai Sándor és
Tótka Eszter.

Meghaltak: Cselei László ref.
77 éves, Moinár Gábor ref 92 Kidóhi\'~·i

éves. l!JI!.IJl••WUOWlWIl!J!!I

L AMTANFVARR

Ne vigye p é n z é t l
H e I 'I lb e n is beszerezheti

CIPÖ SZOKSÉ Gl ETÉT.
Tavaszi cipöujdonságok

megérkeztel<.
Nagy választék, o i c: s Ó ár

Timár Imre cipöüzleiébe
E n dl r CS d, Kossuth lajos utca 21.
VegylJnk Itthon bevásárlásl helye.

I f j. F E K E T E J A N o S N E ~mő ismét m e g i'l ':I I t j a

sza aszati és varr tan lyaDAciitljl
március hó 1-én, ugy a kezdők, mint a haladék részére. Mi,
akik láttuk az eddigi tanfolyamok vezetését és eredményét,
5zivből ajánlhatjuk uri leányoknak, asszonyoknak, hogy
egészitsék ki tudásukat, ebben a mindenképpen tartalmas
és finom hangulatu kis iskolában. Jelel1tlke:z~i lehet

Ifj. FEKETE J ÁN SNlÉ ulrnö Petőfi utcai lakásán.
lIMfUWUU~Ulij~~~1?)II&~~~""'~I&~~""~~~~

~~~

Az Országos ezőgaz~

dasági Kiállitásra és
Vásárra szóló

féláru. u.iazásra
jogositó

IGAZOLVÁNYO
kaphatók a

WAGNER faielepen.
U~lIl1l1Mf~~"W~

Tavaszi nagytakaritás a fé
szekodvakban. A madártani in
tézet arra !livja fel a madárvédö
közönség figyelmét, hogy a napok
hosszabbodásával a madarak most
már a böségesebb táplálékfelvétel
l{övelkezll?ben lakáskeresö kOrutra
indulnak, hogy él. költési időszak

ban már megfelelő hajlékba tud
janak köllÖzködni. Akinek a kert
jében,gyUmölosösében. szölőjében

mesterséges fészekodvak vannak,
gondoljon arra, hogy azokat sür
gösen kitakariisa. Minden régi
fészket el kell távolitani, mert
azokban teleitek át az odulakó
madarakat kínzó élösdiek. A nB
darak legszivesebben a teljesen
Ures lakásba köHözködnek. Szilk
ség eselén maguk is kihordják az
odvakban megmaradt régi fészek
anyagol. Aki nem sajnálja a fá
radságot, az az odvakat fert6t1e
llil6szerbe áztatott törlőruhával is
kitiszlithatja. Az ilymódon rendbe
hozolt tiszta lakásokba örömmel
költöznek bele az odulakó mada...
rak, elsősorban a cinegék. A ma
dáritatókra is legyen gondunk. A
kOJnadt fa!evelekkel és egyéb
szennyanyagokkal telített s mosza~

lokkal lepett Halókat tiszlltsUH: ki
alaposan, hogy friss tiszta vizet
találhassanak hasznos madaraink
ugy ivásra, mint fürdésre.

~imt1I••"fí1ItI! l
Minden igényét kielégiti !

Mindent dijmentesen házhoz
számt a

SZÖVETKEZETI BOLT!
Telefon: 28.

g~~I!Q~WW.

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~~~~~~~

EI
~

Vitézi avatás. Örömmel kö
zö! jl1kkedves olvas6ínkkal, hogy
dr. Molnár Kálmán közszeretelbell
álló kir. járásbirói a vitézi rend
tagjai sorába felvette.

Eljegyzés. Erdei Julia tanitó
nőt 1938 február 19-én eljegyezte
Csáki Imre szföv. taniló. (Minden
külön értesités helyett.)

A gyomai 557. IZ. Botond
cserkész csapat 1938. évi feb
ruárM 27-én, vasárnap, este 8
órai keltdettel, a polgári iskola
tornatermében, a csapat felszere
lése javára farsangi előadást ren
dez, Szinre kerül: Herceg Ferenc
"EEredes" c. 3 felvonásos vigjá.
téka. Belépödij nincs. Felszerelé
sUk javára. azonban személyenként .
80 fillér szives adományt kémek.
A zenét cigányzenekar szolgáliatja.

Köszönet. Az Egyetértés 0:
vasóegylet február 20-án tartotta
ez évi szokásos jelmezbálját, amely
jóval felülmulla szépségével és
nagyságával, az eddig megtarlott
jelmezbájakat. Negyvenegy szebb
nél-szebb és ötJelesebbné!-ötlete
sebb jelmezekkel ejletlék bámu
latba li bálon:;llegjeJent közönsé-

'" .get. Ugy az összes lelmezesek
fáradoz~sáért. valamint a szil\ök
áldozatkészségéért és a megje
lent közönség pártfogásáért ezuton
mond hálás köszönetet az Egyet
értés Olvasóegylet Elnöksége.

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri <JI DR. OETKER·FÉLE
viIághirU FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in.
gyen megkűld a gyár: DR. OET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.

Felvétel· a sikltnémák sze
gedi intézetébe. Asiketnémák
szegedi intézetének igazgatósága
közli, hogyaterületéhez tartozó
BAcs'-Bodrog, Békés-Csanád
Arad-Torontál-, Csongrád- és
Pest vármegyék déli részéből a
jövő 1938;-39. tanévre felvesz min
den olyan 6-10 éves siketnéma
gyermeket, aki épelméjű s igy
oktatásra alkalmas. Az igazoltan
szegény szU/ök gyermekei teljesen
ingyenesen részesUInek oktatásban,
nevelésben és teljes ellátásban.
Akinek tehát siket-, vagy halI6
néma gyermeke van, közölje ezt
slirgösen egy lev. lapon az inté
zet igazgatóságával (Szeged, Bécsi
körut 36-40) ahonnan a további
felvilágositásokat megkapja. Az
igazgatóság arra kéri lapunk ol
vasóit, hogy ha tudomásuk van
inlézetben még el nem helyezett
6-tO éves sikelnéma gyermekek
röl, a szülők cimének szíves köz
lése mt:llett tudassák ezt az igaz
gat6sággal a fent megjelölt eimen,
hogy ezzel e szerencsétlen gyer
mekek megmenthet6k legyenek a
társadalom számára.



.....
Eladó: 20 m. hold prima föld pse

repes tanyaépületekkel, a müuthoz ~cc.

600 méterre, 3 fertálYkeselyösi, 20 hold
simazugi szántó, cserepes tanyaépüle
tekkel, 5 hold simai,6 l?Q.ld udvarnoki
szántó. Eladó forgalmas atvonalon egy
500 l1égyszögöles telek, egy l1agyfor
galmu kocsma teljes berendezéssel, egy
2 szobás lakóház, egy saroküzletház
2000 pengőért, 5 hold cserepes tanyá- _
val és egy tejcsarnok teljes felszerelés
sel, lakóIlázzal, 3800 pengöért. Fenti
ingatlanok eladásával kizárólag Izsó
Balázs ingatlanforgalmi irodája. van
megbizva. Gyoma, Horthy Miklós ut 2.
Te!efonszám 50. -

egy liter IlO/o-os kadarka vagy
fehér fejtett ujborSoltv;,ill:I... 
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4, fillér literenként. Csakis
50 literen felUli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a száJWás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. I;gy pengő

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

Boraim kellemes édeskés,
tiszta, tökélet~s zamatuak

és n e m savanlfuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegye.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállaJat,. Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor,

IOLCSÓBB A BOR
III mint al. szódaviz

tS FI

--

Kiadó lakást keres sürg9~~11

László állomás felvigyázó Gyoma;
állomásná!.

özv. Fekete BaJázsné örököseinek
Wesselényi u. 18 sz. háza eladó. 2-1

Molnár (O.T.!. 1
drb. szavatolt millös~gq
van eladó.

Rózsaburgonya
étkezési célra, s'Zámna
kutágasnak, stb. kapható Kalocsa Jo
nál. Gyoma, (Sirató).

Mihalynak Bocskay u. sz
háza. - 2 padozott szoba, konyha, al.
só konyha, kamara és mellékheiyiségek
- kedvező fizetési feltételek mellelt
szabadkézból eladó.

Kovács János szövetkezeti igazgató
2 fertály keselyösi földje eladó, ugyan
ott 56 napos tavaszi vetömag árpa I,ap
ható, q-ként 20 P-ért. 3~2

A Mezőgazdasági kiállitásI'8 fél
.áru vasuti jegy igazolvány kapható
szövetkezeti boltokban.

Julis Mihálynak 150 darab birkája .
eladó. Érdeklődni lehet a tulajdonosnál
Karcagon 1547 szám alatt, a katOnai
lövölde mellett. 3'-3

Óra, ékszer javitásokat olcsón jót
állás mellett készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. S-4

Eladó IEl'ldrődön egy négy szoba,
konyha, fürdő szoba, mellékhelyiségek
kel ellátott új lakóház, kedvező fizetési
feltételek mellett. Érdeklődők IOHIUWl

nak Csáky Dániel gyo~~i R~ás nlP'''.U''''_
hez.

Sz<5davizgyári .berendezést kere
sek készpénzfizetés elleni megvételre.
Cim akiadóhivatalban. 5-1

I L I

érk. 622
ind. 6.10

hiányzó fenti igazolványok a folyó I
évben április hó végéig !

dók be a községi ad6hiva!aÍ!1ál,
mert a később beadottak csak az
1939 évben lesznek figyelembe
véve.

Gyoma, 1938. február 19.

Dr. Szász Lajos
jegyző.

G. Nagy Lajos (nős Nádudvari Esz
terrel) gyomai lakos vett l hold 627 n
őI félhalmi szántói G Nagy János (nős

volt Erdei Lidiával) gyomai lakostól
1000 P-ért.

Gyarmati Albertné Gabriel Terézia
gyomai lakos veti l hold 694 n-öl köles
fenéki szántót Weígert Józ"ef és neje
Frei Magdolna gyomai lakostól 850
P-ért.

Varga Gábor gyomai lakos vett j h.
912 n.-öl cifrakerti s7ántó fejerészét
Krutek József és neje Bodor Mária
gyomai lakosoktól 850 P.-ért.

Podani Mihályné Csapó Erzsébet
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
házat Szabó János gyomai lakosoktól
1150 P.-ért. .

Iványi Vince és neje Timár· Mária
gyomai lakosok vették 1 h. 1372 n.·Öl
csergettyülaposi szántó egyharmad ré
szét Cs. Nagy Bálint (nös Lada Zsó
fiával) gyomai lakosoktól 530 P.-ért.

Vizsnyai József gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóház feh,részét Izsó Elek
né Biró Zsuzsánna pestszenterzsébeti
lakostól 532 P.-ért.

17.38

17.50

HirdetDl.env

ÉrtesiUe'ik az adófizető közön
ség, hogya folyó év1öl kezdve .n
az adózó, akinek a föld, ház és
ált. ker. adójának a járulékos adók
nélkül számitott összege az 50
P-t meg nem haladja, az alábbi
adókedvezményben részesül:

100 százalékos hadirokkant 30
százalékos, 75 százalékos hadi
rokkant, él. hadiözvegyek és hadi
árvák 20 százalékos, 50 százalé
kos és 25 százalékos hadirokkan
tak, a vitézségi érme5ek és a tüz
harcosok 10 százalékos adóked
vezményben.

Ha pedig a kivetett föld, ház és
kereseti adó összege a járulékos
adók nélkül 50 P-nél nagyobb és
100 P-t nem halad tul:

100 százalékos hadirokkant 20
százalékos, 75 százalékos hadi
rokkan!, a hadiözvegyek és hadi
árvák 10 százalékos, 50 és 25 szá
zalékos hadirokkantak, vitézség i
érmesek és a lüzharcosok 5 szá
zalékos adókedvezményben ré
szesülnek.

Az az adózó, akinek a hadi·
rokkantságáról, hadiözvegységéről,
hadiárvaságáról vitézségi érem
igazolványáról, Károly csapatke
reszí igazolványáról az igazolvány
másolata Gyoma község adóhiva
lalánál már be van nyujtva, az
igazolást ujbói nem köteles meg
lenni s a kedvezményben külön
kérelem nélkUl részesül. - A még

"MAvAUT" T É I AUTOBUSZí\~ENETREN
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.,,0
6.

36 l Gyoma " . 17.
32

7.g8 Szegh;alom p. u. . 16.33

8.42 . Püspökladány . 15.23
9.19 HajduszoboszIó . . . 14.43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.1°

M.enet-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.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.36 ~ Gyoma " 17.34

7.27 Szeghalom p. u. 16.38

8.57 Berettyóujfalu p. u. . 14.°0
9.03 érk. "községház3 13.50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérfi-jegy:" P 4.-. "P 9 5®.

Fekete lajos mUszerész Uzletében.
IE N D R Ö D Ö N:

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvas6kör és Perjés.

~'H~ItHiI~ICj~~UCj~Il6~U~~

A világ legnagyobb rádió gyára a
p

5 világrészben államban ci

vezető világm árka
IE g 'I e d á r u s I t ci: B e n j á m i n I s:t v á n.

G y O M A N:

a Homoki féle emeletes házban.
Kérje dijiala.n. be:mn.u.tatásAt%

Mt~fI~MMlf'IlftfHlflftftftflMft~ftftftftftftn~ftfttttt~•ii6#t.

I
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Március 2-3
szerda, csütörtök.

A fILM ÜNNEPE
SOHA SZEBB fILM MOZIBAN

NEM fUTOTT.
Zenei keret: BEETHOVENIX

szinfóniája.

Főszereplők:

LU Dagover, Tasnády Mária,
Willy Birgel.

Két asszony harca egy férfiér!.
Egy anya küzdelme a gyermekéért.

a

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-töl félI-ig. Hétfön, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.

Február 27-28
vasárnap, hétfőn.

G Y Fi L
Uj utak, uj irányok. uj arcok.

Az év legnagyobb sikerű magyar
vigjátéka.

Szepes Lia, Pataky Jenő,

Fedák Sári, Törzs Jenő,

Pethes Ferenc, főszereplésével.

Minden jelenete derű, minden fel
vonása kacagás, érdekes, izgalmas,

romantikus mese:

APOlLO MOZGO GYOMA

Egy kislány és egy texási fiatal
ember regénye, ifjuság, jókedv, és

muzsika.
~.lick:y kalandjai

szines trükkfilmcsoda.
Hangos hiradók.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938.

A filmmUvészet tökéletes alkotása,
izgalmas, feszült légkörü,

hatalmas film.
MEO KELL NÉZNI!

Fox hangos hiradó.

Ijllljlllll",lkS#il*I·i

1938. február 27-én vasárnap
és 28-án Farsang hétfőjén 6

és fél 9 órakor.

NagysikerU magyar hangosfilm!

KÖSZÖ Ö
HOGY ELGÁZOLT

zenés vigjáték.
Főszereplők:

Turay Ida, Erdélyi Mici, Jávor
Pál, Páger Antal, Kabos Gyula,

Gózon Gyula és még több
kiváló magyar színész.

A világ legszebb része
kuHurfilm.

Magyar Világhiradóval.
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ElŐF!ZETÉSi AFLe.K:
Negyedé-ae 1.56 P, Fél éHe 3.12 P, Egész évre 6 24 P_

Befizetések poslacsekken:
.Hungária-nyomda Gyom"," csekkszám 18.280_

Lapzárta c s li t Cr t ö k este 6 ÓB.
M,e~jelellík minden szombaton reggeL

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és Idad6hh,atai:

"HUNGÁRIA" .KÖNYVNYOMDA
G y " wi a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Irt
sI

zeUs@gének magyar szempont
ból eleget képes tenni, akkor
gondolata talAn közelebb volna
a célhoz, ugy elméleti, mint
gyakorlati szempontból.

Mi sem természetesebb, mint
az, hogya választói jog vitája
a legnagyobb érdeklődésreszá
mithat, mert hiszen ez a vita
egészen különösen politikai vita
lesz, melynek során remélem
és elvárom, hogy a magyar
képviselőház a maga telJes
őszinteségében, a maga teljes
realitásával fog rámutatni a
magyar nemzet jövöjének ősz

szes kérdéseire!

A gyülésen Oláh Lajos elnökölt.
Perey Lajos ipartesUUetijegy

ző a következö jelentést olvasta
fel:

kon, körzeti gyüléseken állandóan na
pirenden tartanak, nevezetesen: Uj
munkaalkalmak teremtése; az iparos
nyugdijtörvény megalkotása; a kisipar
terheinek csökkentése; a kontár-kérdés
gyökeres megoldása; a társadalom biz
tosítás rendszerének megreformálása,
- mind Qlyan problémák, melyek meg
valósitásra várnak. Ipartestiiletünk is
képviseltetle magát az ilyen köz- és
iparos érdekeket szolgáló megmo7du
lásokon.

Mult évi jélentésünkben emlitést tet
tünk azon körülményről, hogy iparha
t6ságunk feje, dr. Sorbán Jenő föswl
gabiró ur mennyire szivén viseli az
iparos érdekeket. Most ismételten csak
azt mondhatjuk, hogy azóta tényekkel
is bebizonyitotta ezt. Hogy mást ne
említsünk, a husiparosaink érdekében
a vágóhid átépitését a megyei törvény
hat6ságnál sikerre vitte, ezzel is a
köznek hasznára szolgálva egy nagyobb
arányu munka alkalom előteremtése

által, miért is itt e helyről az összes
iparosság nevében köszönetet mondunk
és arra kérjük a főszolgabiró urat, eb
ben a szellemben vezesse járásunkat
még hosszu éveken át.

Iparlestületünk belső életéről a kö
vetkezőkben számolunk be:

Előljáróságunkaz ipartestületet gazda
ságilag is eredményesl'n vezette az el
mult évben, mint azt az évi zárszám 
adások mutatják.

Pénzlárforgalmunk az évi 9000 peng ö
évi forgalma! meghaladta, az előző évi
7000 pengő forgalommal szemben, Köt-

I
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Éppen ezért nem csodálko
zom azon, hogya választói jog
javaslata körül egészen más ál
láspontok mutatkoznak kifelé,
mint bizalmas tárgyalásokná!.

Az idő bizonyos fogalmakon
átnyargaH és mumiákat mo
dem estélyi ruhákba öltöztetni,
groteszk tényként mutatkozik l

A belügyminiszter' ur azt
mondotta, hogya nemzet a
választói jogot annak adja, akit
arra érdemesnek tart! Teljesen
igaza van, de ha azt mondaná,
hogy a választás kötelezettségét
arra ruházza reá, aki e kötele-

Február 20-án tartotta a gyo
mai iparosság rendes évi köz
gyölését, amelyen dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró is megjelent.

Iparosaink lelkesen tünteitek a főispán mellett

Mélyen tisztelt Közgyülés !
Iparlesliíletünk Vezetőségei, több mint

negyven éve már, hogy évi közgyülé
seink meglarlásával egyidejűleg, évi je
lentéseiket is közreadják

A testületi tevékenység ezekkel a je
lentésekkel az Iparhatósághoz, az Ipar
kamarához, az Iparügyi Miniszterium
hoz és végül az Országos Statisztikai
hivatalhoz eljutnak, ezzel mintegy bele
illeszkednek az egész nemzetgazda~ág

tényadataiba, hogy igy mindenkorra
tanulságos történeti rögzitést alkos
sanak.

Mélyen tisztelt Közgyülés!
Amikor a gyomai Ipartestület 1937

évi jelentését közreadjuk, megállapít
hatjuk, hogya magyar kézmlives ipa
rosság, hosszu évek nehéz küzdelmei
után, eredményekben gazdag évre te·
kinthet vissza. Az iparügyi minisztérium
messzemenő megértéssel karolta fel a
kézmüves iparosság jogos törekvéseit.
A napi nyolc-órás munkaidő bevezetése,
a legkisebb munkabérek megállapitása,
a mestervizsga kötelezővé tétele, az
árrombolás végrehajtási utasitásának
kiadása, az ipari tanfolyamok nagy
arányu fejlesztése, melyek nálunk is
eddig a cipész iparban, továbbá az
építő iparban a legszebb eredménnyel
zárultak. És még számos egyéb ren
delkez~sek szolgálják azt a célt, hogy
az ipar nivója emelkedjék és igy ipa
rosaink helyzetetürhetőbbé váljék.

Azért még az iparos kérdések egész
tömege vár megoldásra, melyeket az
ipartestületek, országos kongresszusa-

lóban a község javát szolgáló
mozgalom mutatkozik. Még ke
vésbé érezhető a választás cse
lekedetének szoros lelki kap
csolata az országos kérdések
elintézésére hivatott politikai
választásoknál !

A tömeg nagyrésze lustaság
ból, közömbösségből szeretné
magát távoltartani a :választás
tól, de egy nagyon nagy része
és bátran mondhatom, az érté
kesebb része, azon a magas er
kölcsi alapon áH, amikor a vá
lasztási cselekedetet mint ter
het érzi, hogy nem érzi magá
ban azokat az előfeltételeket,

amelyek szükségesek volnának
ahhoz, hogy választásával való
ban a helyes irányt erősitse.

Maga az élet az tehát, amely
a jogból kötelezeltséget alkotott !
És ha ebből a szempontból
nézzük a választójogi javaslatot,
akkor tulajdonképpen az egé
szet át kellene dolgozni, más
indokolással ellátni és ebben az
esetben a kirekesztés ténye más
megvilágositást is jelentene. A

_római jog ismert "Jus Militiáét"
a katonáskodási jogot, amely
a.z évszázadok folyamán kato
nai kötelezettséggé változott' át
és katona csak az, aki katonai
kötelezettségének lelki és testi
képességeinél fogva eleget tud
ienni!

Kérdem, választói kötelezett
ségének a nemzet szempontjá
ból eleget tudnak-e tenni még
alok is, akik a mai választójog
szerint a választói jog birtoká
ban maradnak?

Nagyon nagy az ut a jogtól
a kőtelezettségig l És hogy való
ban mint kötelezeHség szerepel
a választói cselekedet, mert a
javaslat szerint a választás JI> tit
kos és kötelező"? A jog krité
riuma pedig az, hogy ha aka·
rom, nem is kell, hogy éljek
vele! A választójogi javaslat te
hát kötelezettséget ró, de jog
ként kivánja megadni azoknak,
akik a kötelezettséggel sokszor
még élni sem tudnak I

A titkos választájoggal kapcso
atban feltétlenül felmerül II ma
gyar lelkiismeretben az a kérdés,
hogy a mai társadalmi és gaz
dasági eLrendezkedésekben a
választói jognak szökitése és
közel egymillió magyar ember
nek e jogból való kirekesztése
nem jelenti-e ennek II társadal
mi és gazdasági rendnek poli
tikai alátámasztását is? Éppen
eZ~l't felVeffidik az a kérdés,
hogy egy ilyen kirekesztés t nem
~ellene-e olyan intézkedésnek
mage1őzni, l:imely intézkedések
a mai társadalmi és gazdasági
viszonyoknak a nemzeti irányok
felé való megváltoztatását már
előre biztositják és kautálék he- .
lyeU bizonyos premisszák meg-
történtét köny-;elhetjök el a vá
lasztói jog vitája előtt vagy
alatt.

Én a magam részéről II vá
lasztójog tekintetében meglehe
tős érdektelenséget éreztem, de
amikor a javaslat elém került,
h i z o n y o s meggondolásokra
kényszeriHtem.

Most felvetődik végeredmény
ben az a gondolat is, hogy II

választói jog, II "ius sufragii",
valóban jogkéntkezelheW-e a
magyar közéletben? Vajjon II

választói jognak, illetőleg a vá
lasztás cselekedetének a ténye
valóban mint jog nyiIatkozik-e
meg a tömegek lelkében?
Hosszú évtizedes közéleti ta
pasztalatom azt mutatja, hogy
az emberek tÖl1J.1egei inkább te
hernek tekintik a választás cse
lekedetét, amely cselekedet csak
arra szolgál, hogy vagy ennek
a partnak, vagy annak a párt
Dak a hatalmi aspirációi! ki
elÉÍg~tsék. De a választás, mint
ilyen, a legkisebb községben
sem mutatkozik más lelki mo
tivomoktól alMámasdva.

A felvég és az alvég szemé.
lyes torzsalkodásaiból alakul
nak ki a vaJasztási harcok egy
egy képviselőtestületi ujjáalaku
lásmH és nagyon ritka eset az,
amik0.r egy-egy ilyen válasz
tásnál fl2í értéket, va-
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szavazatot kapott. Több pályá
zó nem is volt.

Az ujonnan megválasztoU fő

szolgabirót barátai és tisztelői

zajosan QllnepeHék és elha.l
mozták 6t szerencse kivána
taikkal.

vötség női szakosztályának elő

adója, beszámolt arról, hogy a
Szövetség a folyó költségvetési
évben 30 haziipari tanfolyamot
rendezett és ezeken a tanfolya
mokon szabás-varrásra, szövés
re, fafaragásra, kukoricaháócs
kikészitésre és népmÍivészeti
cikkek készitésére . oktatják a
hmtolyamok részt'f'evőit. A je
lentést követően a .f.elszólalók
valamennyien igen nagy eIig
merésüket fejezték ki a Szövet
ségnek ezirányu, teljessikerü
müködése iránt. Ezután Kánya
Terézia és Agoston Béla dr.

. titkár jelentést t_ették a Szövet-
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A FaluGIzdaszövetség feb
ruár hó lS-án, Mayer János ny.
minisz1@r elnöklése mellett lá
togatott igazgató-válasdmányi
ölést tartott.

A választmányi üIést,- amely
meleg ünneplésben részesítette
ft Szöntség társelnőkét,Schandi
Károly dr.-t m. kir. titkos ta
nácsoslllÁ történt kinevezése al
ludmával, Mayer János elnök
nyitotta meg. majd Teölgyes
htván dr. javaslata alapján a
dlasdmány hozzájárult ahhoz,
hogya Szövetség ezévi köz
gyfilését Esztergomban tartja.
Ezután Kánya Terézia, a Szö-

Hatalmas többséggel válal!lz
toHa meg ti. hétfői vármegyei
törvényhatósági bizolhági gyű

lés Bakos József volt vármegyei
JI-od jegyzőtorosházi főszolga

bírónak. Bakos 185 szavazatával
sZlimben Forgách Béla csak 32
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vény forgalmunk, illetve takarék beté- évi kölbégelőirányzatot egy-I ták iparosaink a nem"etl' meg- . t k ét.. k l l é' 3 " zonysago ereszt ny·· nemzeti
un .az e mu t VI 10 3 pengővel szem- hangIllag fogadták eL uJ'hodásunk elmult éveit és nem

ben 2304 pengőre emelkedett. Italmé- érzületük mellett és ha már
résünk összforgalma meghaladta a 6600 Impozáns tüntetést váltott ki veszik észre, hogy az elmult ném tudnak meglenni a testü-
pengőt. az összes közgyüIási tagokból, "szociáldemokrata" világban letükben politikai lapok nélkül,

Ipartestületünk adminisztrációja és amikor vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik mitsem javitottak aidsiparosok szakitsanak a2! idejétmult poli-
irodánk ügyforgalma is nagytoku elté· Béla főispán esetleges eltávozá- helyzetén, mig a keres"tény t'k'" l. k " ... l al lranyzaUa és annak lap-
re~;a::e~~lt~~~~e~~~~é~;;~~~s1~;~b~~~ sával kapcsolatos hirek alapján nemzeti irányzat kézzel fogható jaival és térjenek át a nemzeti
cember 31-én volt 287. Iparát beszün- azt az előterjesztést tették a segitségeit éppen a jegyző je- irányra és járassanak keresz
tette az elmult év folyamán 15. Uj ipart kőzgyülésnek, hogya főispán lentésében hallottuk felsora- tény nemzeti irányu lapokat.
nyert 14 iparos. Elhalt iparosaink : ur Békésvármegyében való koztatni. Elvárjuk, hogy ipa- A gyü.lést 6 óra körül fejez-
Krampner János borbély, Vincze Antal visszamaradását kérik a gyomai rosaink sürgősen tegyenek bi- ték be.
férfi szabó, Hj. Oláh lajos hentes és iparosok. A tüntető egyhangu
mészáros, aki a tanoncvizsgáztató bi-
zottság és a mühely ellenőrző bizott- határozat után dr. Sorbán Jenő
ság tagja volt. Nyilvántartott tanoncaink főszolgabiró megköszönte a köz
száma 90 fiu és 25 leány, összesen 115. gyülésnek, hogy ilyen imponáló
Tanoncaink létszáma is lényegesen lelkesedéssel és egyhangu meg
megszaporodott az előbbi évekkel szem- nyilatkozással tettek bizonysá
ben, mert mig az előbbi évben 51 ta-
noncszerződés köttetett, addig az el- got sxeretett főispánunk nagy-
mult évben 25 százalékkal több tanonc- rabecsülés8 mellett ...
szerződés köttetett. Munkakönyvet ki- A II-ik Országos Kovács- és
adtunk 50 esetben, segédlevél alapján Kerékgyártó Kongresszus szép
25 darabot, a törvény egyéb rendelke-
zései alapján szintén 25 darabot. Segéd oklevelekkel tüntette ki, H. Ko-
bejelentés történt 195 esetben. Segéd ki- vács Antalt 40 évi, Podani Já·
jelentés történt 160 esetben. December nost 27 évi, Puskás Ferencet
31-én a bejelentett segédek száma volt 25 évi és Megyeri LaJ'ost 20
összesen 101.

Közgyülést tartottunk az elmult év évi önálló müködés után. Az
folyamán egyet, előljárósági ülést tar- okleveleket dr. Sorbán Jenő fő

tottunk összesen 10 esetben. Békéltető szolgabiró adta át a kitüntetet
tárgyalás nem volt.

Elintézett ügydarabaink száma össze- teknek ...
sen 634. Ipartestületünk az lparható- A hirlapok megrendelése kő
ságnál a szakképviseletet, ipari kihá- rül sajnálatos tünetről kell be
gások és jogosulatlan iparüzési esetek- számolnunk. Amint már előző
ben számo$ esetben látta el.

Összekötietéseink a felsőbb hatósá- számunkban irtuk, Mészáros
gokkal, ugya központtal, mint az ipar- Lajos ípartestületi alelnök ín
kamarával, valamint a társ testületek- ditványt teU, hogy az ipartestü
kel mindenkor a legnagyobb megértés let szünte.sse be a politikai la
jegyében bonyolittatott le, igyekeztünk pok járatását és szaklapokat
teljesíteni a hozzánk forduló felek min- rendeljen. Az inditványt titkos
lien jogos kivánságait, egyben érvényre
juttatni a felsőbb hatóságok ipari érde- szavazással elvetettek és meg-
keket irányító rendelkezéseit, hogy mél- tartották a régi politikai lapo
tók lehessünk arra a bizalomra, mellyel kat. Megdöbbenéssel tudtuk
a közgyülés a vezetöséget az ügyek meg, hogy a gyomai ipartestü
intézésének élére állilotta. Ezekben let két politikai napilapot járat
óhajtottam ténykedésünket a mélyen
tisztelt közgyülés előtt ismertetni és és ezek II Népszava és a Pesti
kérem tisztelettel jelentésünk tudomásul Napló. Nim akarunk hin i
vételét. benne, hogy keresztény ipa-

A felolvasott jelentést, vala- rosaink még mindig a Népsza
mint a zárszámadást és jövő vánál tartanak? Talán átalud-

.Az el@iö iJnpre@i§lzió

Talán kiábránditólsg fog hat
ní egy kicsit, de elég őszinte

vagyok ahhoz, hogyegyszerüen
kíjelentsem: első impresszióm
nem volt Amerikáról. Ezt el
ronloi.ta az a tudomány, amit
otthon szereztem, amikor a
hajónk, egy meglehetősen kö·
dös reggelen elérte az amerikai
partot és még a hires, vagy
hírhedt Szabadságszobrot sem
birtam meglátni, mert minden
valami tejsürü, szürke párában
uszott,ami palástot vont az előbb

emlitett szobor köré. Azóta pe
dig elég messze kerültem a ki
kit6tól, ugy, hogy még nem volt
lkalmam megtenni a kötelező

Qorutat, s nem tudtam meg
''lni a fenséges istenasz

\, hogy honában pár
~ngem is vendégül

~dig nem, remélam
'ég kezet foghi.-

mm1 k tM

Á R c A tunk, hogy mégis ne érjen a
s.légyen: Amerikában járva nem
lá.ttam a Szabadságs.i!:obrot. Bár
mi tagadás, Európában ujságok
ban és filmeken meglehetős so
kat találkoztunk.

Mire hajónk ténylegesen Iill
érte a dokkot, s diadalmas fiUy
tyel jelentette, hogy utasai szá
mára megnyitja Amerika föld
jét, kitisztu1t az idö éli én t'g
ranyitott szemekkel készen éJ
loHam az első impnsszióra.
Nem kellett magamnak tuls'·
gosan keresni, mindenki segí
teU, aki csak II közelemben volt,
hogy a leghamarabb II a leg
könyebben hozzájuthassak min
den csodához.

- Látod II felhőkarcolókat?
- hallottam az egyik oldalról.

- Az oU jobbra a tMpület l
- Három évvel ezdőlt az

volt a legmagasabb.
S mielőtt megkérdezhetném,

hogy most melyik, mir meg is
kapom a feleletet egy má.sik
oldalról, d@ az Empire Stata

Building 14 emeleHel már re
kordot javitott.

- K.ár, hogy Charles autóval
jött, különben a llubway-val
mehetnénk haza - folytatja va
laki más. De nem baj. Van még
idd. Majd holnap subway-val
megyönk.

Agyamban kavarog a felhő

klllrcolók express Utlje, a sub
way, a tMpület, ktHönféle ki·
fejezések, mint Broadway, meg
Fortysecond, Street s mégis
bosszant, hogy amig nlÍndenki
nyözsög körülöttem, s minden
ki önti rám a kötel@ző bámuló
impressziót, mindamellett én
nem érzem.

Természetesen tudom, hogy
illik áhítatos áh-val követni a
mutatób.iu~t II Tüépület és az
Empire StAte, Building irányá
ban nemcsak imi, de kimon
dani is nagy É.S.B.-vel kell. De
ha őszinte akarok lenni, meg
lepetés az lenne, ha I. hajóról
leszállva roskadozó kunyhókat
találnék, - döcögó két kUomé-

tlilres sebességgel haladó ócska
moto:rokat, ha azt mondanák,
hogy New-Yorkban Bem föld
alatti, sem magas va5ut nincs,
mert hiszen jól tudtam, hogy
itt vannak ft legmagasabb hbak,
a leggyorsabb motorok, a leg
nagyobb forgalom s hogy igy
találtam, ez csak . termeszet6J
volt, de nem szemet-szájat elá
mitó cioda.

Nem akartam a kfSdves jó
akarókat megbántani, s igy min- .
den igyekellletemet latba vetve
mücsodálkodam, de azért meg
könnyebbölés volt számomra,
mikor beültünk az autóba és
huss! sdguldoUunk haz9felá.

Éjjel aztán kicsit elgondol
koztam, II kicsit s~idtam maga
mat. Tudtam mindig, hogy nem
vagyok hangos csodálkozó ter
méuet, bár igen értekelni tu
dom a legkisebb ujságot, szép
séget, - talán épp az a .baj,
bogy az apró szépségek, amik
n mások alig figyelnek, engem
jobban lekötJ;lek, mig 8.1 igad.n
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Tengeri, zab és kopaszárpa
vetőmag\fan még valamenny!.
BI:lI"kc,nYI·e igéretet kaptunk.

beszerzése
Akinek vetőmagra

van szükségük, vagy vető

magjuk volna eladó, jelent
sék ezt be a

B A szövetkezetnéto

részt

GATÓ~(

EZET ÉL

°tenyésztő

él

bizony még a baromfidolgok
ban nehezen megmozduló fér
fiak is megbecsülendő számmal
látogatták a további" előadáso

kat. A hallgatók két harmada
azonban mégis nő voU.

A tanfolyam befejezésén, a
beteg főszolgabiró dr.
Thaisz Lajos kir. gazdasági fel
ügyelő jelent meg Pikó
földbirtokos társaságában és
megköszönte Zimányi Zelma
előadónőnek a fáradozását A
hallgatók nevében Kovács
nosné urnö, a szö
vetkezet baromfiosztálya nevé
ben Beinschróth József bucsu·
zoU el keresetlen szavakkal az
előadónőftől, aki kedves közvet
lenségével nem is csinált tUkot
belőle, hogy megszerette a gyo~

maikat, mert látja, hogy intel·
ligens munkát végeznek, uUörő

felügyelő, vitéz Pajor Gyula bátorsággal végzik a ketreces
igazgató, vitéz Váry József, Papp csirkék nevelését, ágnak
Zsigmond, G. Nagy László és nagy jövője van.
Wagner Márton társaságában A hallgatók máris mozgalmat
üdvözölte Zimányi Zelma elő- indította k, hogy Zimányi Zelma
adónőt, már minden pad meg· ! elöadónöt visszakérik a mi
telt és még állandóan érkeztek I ni::zteriumtól egy koraőszi tan
az ujabb hallgatók. Másnap már folyam megtartására.
az iparostanonciskolában Megdicsérjük a szorgalmas
az előadás és hamar hire tanfolyaml1allgatókat, mert ben-
hogy olyan nagyszerü dolgokat Inük a belterjes baromfi
lehet az előadónőtől hallani, tenyésztés leendő vezetőit.

Wagner Márton ügyvezető igaz
gatótól sok-sok kérdésükre kap
tak őszinte választ. A látogaftók
maguk is kisérleteztek már a
ketreces csirkék neveléséveJ,
igy annál értékesebb az elis
merésük a gyomai nevelési mód
felett. Meg is igérlék, hogy egy
idő mulva ismét eUátogatnak,
hogy meglássák a csibék fejlő

dését.
Végezetül a szövetkezet ügy

menetét és történetét ismertette
velük az ügyvezető és a ven
dégek majd három 6raiiH idő

zés után melegen elbucsuztak.

él· baro
tanfolya

Vége

Állandóan mintegy 120 hallgató
az előadásokon

Nem nehéz már Gyomán tan
folyamot tartani. Minden tan
folyamra jelentkezik elegendő

hallgató. A febr uár 21- 26 kö
zött tartott baromfitenyészftő

tanfolyam népesség tekintetében
tulszárnyalta az eddigieket, mert
már a kezdetén, hétfőn, ami
kor a szeretetház egyik termé
ben dr. Sorbán Jenő főszolga

biró Pánczél Emil főjegyző, dr.
Thaisz Lajos járási gazdasági

Február 26-án ismét látoga
tók érkeztek a HOMBÁR szö·
vetkezet székházában lévő ket
reces csirkék megtekintésére.
Ezuttal Szegbalomróllátogattak
el hozzánk. Dr. Kiss Sándor
községi állatorvos, Nagy Sán
dor gazdasági népiskolai igaz
gató, Meggyessy Irén és Molnár
Ferenc ~zaktauitók tanulmá
nyozták a már messze ismert
gyomai ketreces csirketenyész
tésünket.

A tenyésztés legapróbb rész
letei iránt is komoly érdeklő

dést mutattak a vendégek, akik

KÖRÖLÉS
A HOMBÁR keretében mü

ködö ketreces csirketenyésztők

vezetősége körözi azt az urat,
aki február 26·áneste a békés
csabai motorral jövet egy tár
:aának utközben arról mesélt,
hogya HOMBÁR szövetkezet
tavaly alaposan ráfizetett a ket
reces csirkék tenyésztésére.

Felkérjük az illető urat, mi
előtt ezt a "rémhirt" tovább
terjesztené, jöjjön ki a szövet
kezet irodájába, ahol hiteles
adatokkal igazoljuk előtte, hogy
dacára a költséges kisérletezé·
seknek, még igy is szép ha·
szonnal zárlák a tenyésztést.

Kár, hogy sokan csak fecse
géssel tudják a ráérő idejüket
eifecserélni és gyanutlan embe·

ség másik nagyjellntősigiíszo- reket esetleg hasznos érdeklő- juk és fogjuk. Ha valaki nem
ciális munkájáról, amelyet II désektől térítenek el vele. tud ebbeu az építő munkában
belügyminiazterium, &li agrAr-1 A gyomai ketreces csirkéknek részt venni, az ne fecssgjen,
intézmények és a helyi társa- már országos nevük van és ezt hanem várja meg az ered·
dalmak anyagi támogatásával a hirnevet csak fokozni akar- ményt.
végez. A Szövetség női szak- """""' 'V~

osztálya - Scbandl Károlyné
iranyitása mlilIlett - ezideig 65
községhen szervezte meg a sze
génysorsu iskolásgyermekek tej
ellátását olyan módon, hogy
a tanév befejezéséig 7000 gyer
mek, mintegy százezer liter me
hlg tejet kap. Ezt a nagyfontos
ságu akciót a Szövetség mind
össze egy hónap alatt szervezte
meg. Természetesen ez csupán
kezdet és a Szövetség az akciót
folytatni fogja mindaddig, amig
mindin arra reászoruló gyer
mek mileg tejet kap. A választ
mány a beszámolót nagy tet
szássel fogadta és teljes elisme
risét fejezte ki a Szövetség
valóban komoly szociális tevé
kQuységével sz~mben.

bámulandó csodákra alig van
kifejezés a szótáramban. De
valahogy minden önszidásom,
mellett is meglehetős természe
tesnek tilnt, bogy nem tudok
csod~lkozni dolgokon, amik ter
mészetesen ugy következtek be,
ahogy vé.rlam. Azért elhatáro:i
tam, hogy mindent illendő mó
don meg fogok bámulni. Előre

elkészítettem másnapra a meg
lepődés ÖiSgeS előttem illmert
kifejezéseit, elosztva öket illen
dően emeletek és kilométer se
bességek szerint, melyik-melyik
lAtvanyhoz illően.·

Napokig tartott a·kahmdozál
il család különf-éle hi.gjaival ft

városban, s a fáradság tól már
itt-ott megjelent a osoda, mert
fényes nappal kéknek láttam
kifáradt lS.iemekkel a szürke
épületeket, iS esténként aszinek
tarkasága kifejezhetetlen tá.nco
ló, forgó tömegbe olvadt ÖSS:il8,

ezekrlSl ft csodákról nem iI
belzélni, mikor eayéb kö-

Pár nap után ·a·zuhin a csa·
ládban mltgkezdődötta munka
s ~n egyedül induÍlam felfede
ző utra. Térképpel a hónom
alatt merészen lementem a
Broadwayn egészen a 42 utcáig.
Kezdetben átlag 20 imberrel
találkoztam minden utcasaro
kig, később a számok nőHek

30-40-50 ember s mire 81.42
utcáig értem, már lehetetlen
volt megszámolni. Lépni alig
lehet. Az ember cikk-cakkba
kerül, hogy előre juthasson, s
emberi beszéd, kacagás, sirás
összeolvad a kattanó lámpa
fényekkel, sa tülkölő, csikor
gó, járdához 8urlódó autók za
jával. S valami furcsát éreztem.
Ahogy egyre jobban és jobban
belesodródtam az emberek
közzé, ahogy fehérek, sárgák,
feketék között törekedtem alő

ri, ahogy láttam ezt a mozgást,
rohanást, ahogy egy-két érthe
tetlen mondQUöredéket elkap
tam, valahogy ugy éreztem,
hogy az emberek tömegével

egyszerre nőni kezdek magam
is, feléje növekedek az egész
forgatagnak, egYIizerre minden
ki rajtam keresztül tör át, hogy
a lelkemen átvigye örömét, ke
serösigét, problémáját, élete
apró és nagy gondjait :il szeret~

tem volna két karomat kitárva
kiabálni: ember! ember! em
berl Mennyi élet! Mennyi vágy!
Mennyi törekvés! Mennyi más
fajta sors! Csak ezen az egy
téren. S ha elgondolom az
egéslK várost, II maga hét millió
vágyával, céljával, törekvésével,
azután elgondolom csak New
York államot a város megett, ól

aztán az államok mérhetetlen
sokasága New-York állam me
gett ujabb városokkal, ujabb
terekkel, ujabb oUhonokkal,
ujabb vágyakkal, ujabb célok
kal, ujabb emberekkel! Mennyi
csodálatos megismerési lehető

ség van előttem!

S azaz csoda annyira el-
töltött, (:Igy-egy pHlanatrameg
torpantam. AI öröm, II megül-

merés vágya, II kötelesség oly
bir elen és sulyosan zuhantak
rám, hogy nem volna
megmozdulni. csak egy
lanatra. Hi nem lehet megál~

lani. Az zöldre kat
tant, az egész emberáradat,
mint egy gátat tört zu
gott keresztül az utcán, - en
gem is magukkal ragadva, szin
te sepertek át, a másik
S hirtelen ráébredve, hogy min~

den perc, amiben
veszteség, az időm rövid, 
egyszerre az ó roha
násuk tempóját, s szinte tán
colva, szaladva, II ftényleges első

impresszió megtalálásával telit
ve hallgattam a sürgető

kopogásáft :
"Tovább! Tovább!"
Amerika, 1937.

Harsányi UH'~ u.ua.

~------

~1{d e§te
FJf'on haF(:O~

~-d(:§ora",
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Megindult a E
varr6Janfolya!'la

A NEP piactéri helyiségében
ujra megkezdődött a munka.
Ezuttal olcsó szabás-varrási tan
folyam veHe kezdetét, amely
d. u. 2 órától 5 óráig tari, na
ponta. Néhány jelentkezőt még
felvesznek ugyanott

liliilMinrlMilniilMifiltftftM
ARADiOSZCILLÁTOR
egy vékony lánc mely a nyakon h"rdva

all!ennaként működik.

Ára 18 pengő.

FŐLERAKATOK BUDAPESTEN :

Vadász Miklós mUszertára
V. Vilmoscsászár ut 28.
Tel. 120-070.

Budai orvosi mUszertár
ll. Bem József ucca:24.

Tel. 150-442.
Egyes vidéki körzetekre

egyedárusitókat keresünk.

I1JUIWgmuUgggl!lUg
E szerint a jövőben h á r o m

f a j t a k ö z é P i s k o I a l e s z.
1. Elméleti irányu gimnázium,

(a régi)
2. gyakorlati irányu líceum.
3. gazdasági középiskola.
Aliceumokban küIöntanter-

ve lesz a fiú- és l,üJön a leány
liceumnak.

Mindezekhez négy középis
kola···elvégzése szükséges elő

feltétel. (Polgári vagy gimnázium.
négy osztálya.) Mindhárom faj
ta középiskoh:. elvégzése után
.érettségi bizonyitvány jár.

JI'aa
Különös ugyf', hogy mo, mikor

a levegő feszt1lt a háboms lehető

ségekfőI, amikor a rádió nzinden
ebédhez nehány ezer !lalottat
mond be a kinai, vagy spanyol
jrotról, vagy az orosz rémuralom
helyéről - különös, ugye, egy
kis fészekről beszéln i

És mégis, ahányszor meglátom,
béke és biztonság érint meg. A
széditő bizonytalanság pokoli
zürzavaníban, az emberiség ön
gyilkos hajszdjdban, amikor azi
hiszem, már nem lehet rajtunk
segiteni - az a kis fészek fi
gyelmeztet. Van még egyetlen
pont, a család, az otthon és az
utódok önzetlen ~zerefele, ami
ösztönösen jó maradt bennünk.
Amig ilyen kis fészkeke! látunk,
nem vagyunk elveszvt'. 'ö ,sze·
iarúls. megfeszifelt munka, el{
relátó gondoskodás épiti ezeket.
a !tlVG'Z vidám és a nyár mun
kás idejére. Ebből fakad az
Élet folytonossága, a békés,
boldog jövendő.

Fészek. a fán. Talán még nem
vagyunk elveszve.

Fésze
Ahol járok, az utcán, barna I

gesztenye fák állnak őrt sorban.
A kemény törzsek biztosan ka
paszkodnak a földbe. Csupasz
ág-karjaikat némán tárják az
~g felé, a föld felett. A
finomrajw gallyakorI még sem
mi nyoma az életnek. Csak a
karcsu ujjak végén fényesednek
kissé a rügyek, március rejtegeti
ott az eljövendő szépségeket.

Most még szerények a fdk és
diszte;'enek. Közömbösen hala
dunk el ala.t!uk télen át.

ÉI/ ismerem valamennyit. Ez
kissé fejletlen, Iréső ősszel·· ma
gánszorgalorllból mégegyszer vi
rágzott. Amaz erőteljesen fog
lalja el a szűr/(e eget felettem.
És ime, a leRvékonyabó ágak
villás efagazásábon tdr! vülamit
Mini tenyérben oz ijedt maddr,
apróka fészek űt odafen;'.

LomMu/Ms éta látom, csodá·
lom a csöppnyi kis házat, [il
szálból, mo!zúból oly szahszeriien
készf{vc, hogy eső le nem áz/atja
vihar le nem tépi, biztosan ki
tart, menedéket ad, nlinden vi
szontagságon át.

ll,. nlezögazdasági
kásság felső ázi tagjána
ékésvárrnegyei örutja

Gáspár fer€;rlc relsőhá•.i tag va$árnap dé!előtt

8é.késcsabán ~esz, vasárnap dé~utánTótkomíósra,
héHőn pedig Orosházára és Szarv-asr3 utazik

Száz I ezelőtt

It a pesti
na y á l

Az 1837-es tél igen erős tél
volt. Hosszú. verőfényes Őszre

következett be a kemény fagy.
A pesti polgároli vigan közle
kedtek a Duna vastag jegén.
Márciu~ban azon.ban már meg
sokaIták a szokatlanul vastag
jégpáncél kHartását és várták a
zajlás megindulásA! jelző ágyu
lövést. lYHrcius 14·6n ez be is
következett, de nem maradt
meg a szoldlSOS látványosságnak.
A hatalmas litáni har
cot vivtak egymással, az embe
rek aggódva erősÍteUék a töl
tésekeL Ezer és ezer ember ál
loU szolgálatba, ezer és ezer
sz€kér szállította a töltés anya
gát. Hiába, az ár este 9 órakor
áttörte a gátat. A csatornák vize
is segített li házakat elönteni.

Félreverlék a harangokat, el
sütöUék a mOi:sarakat, dobo
sok II veszed®lmet.
Sok ember a szabadban töltötte
ag éjszakát.

A és az őnkénte~

m~mtők az emberéletek menté
sén dolgoztak, helyekre
szállitva őket. A m~mtési mnn
kíUatok hőse Wesselényi Mik~

lós, az "árvizi hajós" volt, aki
eg€sz nap szakadatlan dolgo-
.í!ioU, hid€lgben, vigben.
mások is követtek.

Március 15 ·an az ár lassan
huzódoH lefelé. A pusztulás il
reHentő volt. 2281 ház romba
dőlt, 327 pedig sulyo8an meg
rongálódott
~~~~~::;p";;;;p'%?,,.jr~~V~~d'

Gyakorlati irányban módosul

Hóman Bálint kuHuszminisz- hogy az elméleti pályákra tó
ter, a középfoku iskola régen duló ifju.!lágot II gyakorlati te
elintézetlen problémáját gondolo rületekre kell irányit:mi, :il nél
ja megoldani mostani törvény-.I kül, hogy ezzel nivót veszihe-
javaslatával. Lényege ennek az, nek. .

lljabb tervel<
ci özépiskolával

HaJlotta-e nlár?

~~~~M..~~~~~~

Az Országos Mezőgaz~

dasági Kiállitásra és
Vásáira szólá

)
féláru utazá§lIl"d (,

jogosHó

IGAZOLVANYOK
kaphatók a

WAGNER fdt.:elepen•.
~~~!l!I"''''~~~~~~~~'''

hogy az első gőzhajók száz
évvel ezelőtt 1838-ban indultak
rendszeresen Európa és Ame
rika között. Azelőtt 20 évvel
még a gőzhajón vitorla is voll.
Az első két gőzhajó Graet Wes
tem és Sidus nevet viseH és
szerencsésen eJjutofiak New
Yorkba és vissza, ezzel indult
meg a rendszeres hajójárat a
két világrész között.

Onilffil1i.~fiffl\mi/í1itíTIl.
Minden igényét kielégíti!

Mindent díjmentesen házhoz
szállít a

SZÖVETKEZETi BOLT!
Telefon: 28.

UWIlJ!UlUIIJ!UlU.~

Nennelí Munka Központ helyi
ségében, (II., Irányi-u. 2.) foly
tat megbeszélést a békéscsabai·
mezőgazdasági munkásság né
hány vezető-tagjával,majd dél
után TÓlkomlósra utazik, ahol
a munkásegyletben találkozik
az ottani munkássággal.

A felsőházL tag hétfőn dél
előtt Orosházán lesz, onnan
utazik át Szarvasra, majd bét
főn este visszatér a fővárosba.

Gáspár Ferenc felsőházi tag
békésvármegyei látogatása elé
nagy érdeklődéssel tekint a
mezőgazdasági munkásság, mert
ezalkalommal szóba kerülnek
az összes aktuális mnnkásprob
lémák.

Mint értesülünk, Gáspár Fe-I
rene felsőházi tag, aid ezidő

szerint a mezőgndasági mun
kásságnak egyetlen felsőházi·

képviselője,a helyszinen kiván
h'ljékozódni a tiszántuli mező

gazdasági munkásság helyzeté
ről és viszonyairól és ezért f.
hó 6·án és 7-én, yasárnap és
hétfőn Békés vármegyében fog
tartózkodni.

Gáspár Ferencet tájékozódó
utján a Tiszántuli Mezőgazda

sági Kamara Békésvárm<,gyei
Kirendeltségén ek tisztviselői

fogják kisérni.
A programm szerint Gáspár

Ferenc felsőházi tag vasárnap
reggel 9 órakor Békéscsnbán a

És teljesedésbe megy az álom.
És elkészül a régvárt dévavá
nyai ut kikövezése. És megin
dulnak a szekerek és hozzák
az életet és a végeláthatatlan
kocsisor kiköt a Kőrösnél, ahol
hosszu uszályba rakják az acé
los buzát, az aranysárga tenge·
rit és uszik-uszik a drága
gyöngy, a paraszt verejtékből

ldsarjadt élet. .. És valahol Né·
metországban, Svajcban kenye
ret, kalácsot, rétesl sütnek a
berakott buza lisztjéből és pn
fók gyermel,ek köszönik meg
a mienktöl idegen nyelven a
mamájuknak a jó falatot és
Dem is gendoln.ak rá, hogy a
Nagy Alföld közepén termett a
lisztnek való buza ...

A ványai uton egyhanguan
bandukolnak a lerhüktől meg
szabaditolt lovak és ló-elméle
tökkel bizonyosan azon mor
fondiroznak, hogy miért is nem
kövezték ki az emberek már
régen a ványai országutat???

... Örömmel közöljük 01'1780
sóinkkal, hogy a vármegyénk
folyó évi költségvetésébe
van véve a dévaványai-ut épi
tési költsége.



Az Endrőd-Gyomai Takarék
pénztár Részvénytársaság, Endrőd,
1938. évi március hó 27-én dél
után 4 órakor, Endrődön, a Kato
likus Népház nagytermében tartja:

1937. évi
k-őZ9.",-ű.lé§éi'!l

melyre a t. részvényesek et ezen~

nel tiszteleHel meghivjuk.
T d r g 'y !il o r o z <ill. ~;

L Elnöki megnyitó.
2. jegyzőkönyvvezető és hiteIe

sitök kijelölés.e.
3. Igazgatóság jelentése a le

folyt 1937. lizletévröl.
4. Az 1937. évi mérleg és ered

mény-számla előtel jesztése a fei
ügyelöbizottság jelentésével, vala
mint él. nyereség iránti javaslattal,
továbbá az igazgatóság és fel
ügyelő-bizottság részére a fel
mentvény megadása.

Endrőd, 1938. február hó 25-én.
Az Igazgatóság!

Erdős József
hirdeíőiroda tulajdonos, cég
főntikünk elhunvta alkalmával
az oly sok oJdaI~ól megnyilvá
nuló részvétel hálásan köszön
jük.

Hirdető-irodiÍnkat a Meg
boldogult szellemében, lelki
ismeretesponlosságga! vezet
jük tovább és kérjük igen tisz
telt ügyfeleinket, hogy meg
bizás"ikkal továbbra is meg
tisztelni sziveskedjenek.
ERDŐS HiRDETŐiRODA
Budapest,V!.,Teréz-kÖrut 35

A
SziHeitek: Takács István leá

nya Ilona, Mária ref., Pápai János
leánya Erzsébet ref., Nyiri János
leánya Margi[ ref, Valuska János
fia József r. k. Vincze Sándor leá
nya Piroska r. k., Csikós Lajos
leánya Ilona, Julianna ref.

Meghaltak: K. Szabó István
66 éves ref., Oláh Zsigmond 93
éves rk., özv. Magyari Lajosné
Szatmári Zsuzsanna 84 éve::; ref.,
Csáki Lajos 77 éves ref., Kiss
Károly 14 éves ref., R. Nagy Gá~

bor 7 hónapos ref.

Női munkatáborok Német
országban. (B.M.f.) A jól be
vált férfi munkatáborok után, most
bevezetik a női munkatáborok in
tézményét. Ez azt jelenti, hogy
minden 25 év alatti német nöegy
évi munkaszolgálatra lesz kö
telezően beosztva. Nagyon jól el
gondolt és áldásos hatásu intéz
kedés. A táborokat vidéken állit
ják iel, képzett felügyelőnő veze
tése alatt. A lányok napi 7 órát
dolgoznak él gazdacsaládoknál.
Ennek több haszna van. Megis
merik a lőiük eddig idegen sze
gény ember falusi életét, munká
ját, ők maguk is tanulnak dol
gozni. Sok tekintetben példájukkal
emelik a falusi ember életnivóját,
(fogkefe, fözési tanácsok stb.) ok
tatják öket, végül segítenek az
elfoglalt anyának minden házi
dolgában. Ma már 20 ezer lány
vesz részt ebben.

ós
felfedezése

Telefon: 28.

itaJ, kitnnő konyha,
kényelmes száUás fillérekért a

Afejvadászok kegyetlen hor
dáját és a brazil ősvadon vonzó,
de veszedelmes világát mutatja be
eredeti ulIeirás, ami remek illuszt
rációval Tolnai Világlapja uj szá
mában megjelent. A legkiválóbb
magyar irók novelláin, az érdek
feszítő cikkek egész során és a
nagyszerű folytatásos regényen ki"
vül közel száz pompás képet ta
lál az olvasó a népszerű képes
lapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

A tavasz jegyében jelent meg
a Párisi Divat márciusi száma. A
rendkivül változatos divaloldala
kon szép kosztümök, fiatalos bíu
zok, elegáns kis gyermekruhák
kövelik egymást óriási változatos
ságban. Az irodalmi oldalak pe
dig felülmulják még az eddigieket
is. A legkiválóbb irónők novelJái,
hasznos cikkei sorakoznak fel a
Párisi Divat hasábjain, § többek
között egy remek cikk Apponyi
Geraldine grófnő romantikus há
zasságáról, s a holland királyi
család ujszülöH bébijéről mesél.
Háztartási tudnivalók, szerkesztői

üzenetek, s ezer egyéb hasznos
dolog egészíti ki li Párísi Divat
márciusi számát, melynek ára. az
ingyen kézimunkaiv mellékietlel
együtt 60 fillér.

Egy <tmerikai
szenzációs

Gyomai fermelők Szövetkezete
Tancsics Mihály utca 28 sz. alatti háza,
melyben italmérés van, kedvező fizetési
feltételekkel eladó. Ugyanott kocsmake
zelő felvétetik. 2-1

--~

Külföldi orvosi szaklapok egyre gyakrabban és kimeritőbben foglalkoz
nak egy amerikai tanár szenzációs felfedezésével és ujsz~rű Magyarországon
még eddig ismeretlen gyógymódjával. Az uj elmélet szen nt az emb~r csak
addig egészséges, amig a szervezet egyes sejtjeinek rezgése harmomku~. A
sejtek azonban a kozmikus sugarak által állandó támadásoknak ~ann.ak kitéve
és ezek a támadások az előidézői a legtöbb daganatos és szen!! bajnak. Egy
amerikai tudós az elmélettel kapcsolatban egy olyan láncot szerkesztett, amely
állandóan a nyakban hordva, antennaként működik, megszűri a kozmikus. su
garakat 8 csak a szervezetre jótékony sugarakat továbbítja tesíűnkbe. mIg a
kártékonyakat távoltartja attól. Ugyanakkor rádIumos tartalmánál fogva állan
dóan gyógyitó sugarakkal árasztja el bels6nket. E lánccal csodá:atos e:ed:
ményeket ért el ugy. a feltaláló, mint a különböző az er~dményel~ .e!lenorzo
tudományos intézetek. A radioszcillátor kétféle célt szolgai: feleroslÍl ellen
állóbbá teszí és a szó legszorosabb értelmében megfiatalítja az egész szer
vezetet! (Amerikában 5000 5 és 9 éves kűlönböző társadalmi kategoriába tar
tozó gyermeken próbálták ki és sikerűlt vele a megbetegedésel~ számát 0:17
százalékra le:lzoritani. Mew medical revus). De sokkal szem:áclósabb ennel a
le2kűJönbözőbb daganatos és szervi betegségeknél elért gyógyulási statisztika.

A londoni St. james a párisi Pasteuer intézet és a Salpét
riére klinika a római St. Spiritó di Sassió-kórházban kü
lönböző rákos és miomds, továbbá a legsulyosabfi vese, epe,
máj és cukorbajos betegeken végzett kisérletek messze fe
lülmuUdk a legmerészebb reményeket is.

Prof. dr. Sordello Attilj a római rádirimkórház igazgató tanára a Quaterni
Radiologici címil szaklapban arról számol be,

hogy nem egy tertier állapotban lévő orvosilag mi!ir ment
hetetlennek hiU rakos és urámiás beteget slkerlllt ismét
visszaadni az életnek, a radioszciiiátor segitségévei.

G. Puppin London 528 miomás dagana1u betege közül 511-et gyógyitolt meg
csupán aradioszcillátor hordása által. A Salpetriere klinika a prostata bete
geinél 92 százalékos gyógyulást jelent minden operativ beavatkozás nélkü!.

És számtalan ali: oly vese és epeköves, máj sziv és cukor
tiajos akik a radios2ciliátor hordása következtében a 11991
sulyosabb állapotukb61 gy6gyultak ki.

De tulontul hosszu volna az összes tudományos intézetek jelentéseit iti is-
mertetni. .

A radioszcillátor igen elterjedt Amerikában, de egyre jobban terjed
Európában is. Beteg és egészséges egyaránt hordja. És segitségével talán
tényleg elérhető a Lobmayer tanár által megjósolt 195 éves emberi korhatár.

Japánban csak a nős férfi
nak van tekintélye. A modem
japánról rendkivül érdekes képek
kel illusztrál! cikket közöl a Dé
libáb uj száma, amely nagy ter
jedelemben jelent meg. Pompás
ill usz trál t rádióműsorokat, egyfel
vonásos szindarabot, premierbe
számolót, szinházi pletykákat nagy
szerű filmrovatot és több mint
száz szebbnél szebb képet taJál
al olvasó a népszerű szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy száma
20 fillér.

A gyomai Cipész iparosok
részére folyó évi február hó 19-iki
kezdettel ismét engedélyeztetett az
iparűgyi miniszter által egy tovább
képző tanlolyaní. A tanfolyamon 18
hallgató vesz részt. Anatómiából
dr. Sallai László helybeli orvos
tartott a hallgatóknak .előadást,
közigazgatási ismeret eimmel, EI~
kes Gyula békéscsabai iparteslü
leti jegyző, adó és üTi ügyekről

dr. Balassa jenő szegedi ügyvéd
tartott előadást. A gyakorlati részt
Gróf József budapesti szakelőadó

, tanítja. A zárótanfoJyam e hó 19
ével befejezést nyer. Ezzel a tan
folyam mal a helybeli iparosaink
gyakorlati tudása nyer ismét érté
kes gyarapodást.

Frontharcos vacsora. Ma este
frontharcos vacsora lesz él Felsc3
részi Olvasókör beIl. Eddig 160 -an
lelenlkeztek a viicsorára. Vacsora
közben értékes felszólalások lesz
nek. A vacsorán a fronlharcosok
vendégei is otl lesznek.

Hahnagyi tanyák számviteH
tanfolyama. A télen rendezett
sok hasznos tanfolyam közölt sza
bad legyen e helyen megemlékez
nem egy Cisendben, minden na
gyobb publikálás nélkül megren
dezett, s dacára a száraz anyag
nak, eredménnyel lezárt tanyai
tanfolyamról röviden megemlékez
nem. Kruchió Mihály községi igaz
gató tanító ur hozott össze a nép
szerütIen számvetés elsajátítására
30 lelkes hallgatót, akik a három
hónapig tartó előadásokat szor
galmasan látogatták, s 27-en ered
ménnyel el is végezték. Bizonyít
ványt nyertek: Bogya Lajos, Ceg
lédi Sándor, . Csáki jános, ErGiei
István, Erdei Mihály, Giric Imre,
Geosei Jáno~, Homok Péter, Hor
nok Sándor, Imre Endre, Imre
Gábor, Imre István, Klein Már
ton, Klein Mihály, Kozma Sándor,
M,árton Laios, Molnár Károly,
Molnar Sándor, Pólus Elemér, Put
noki Bálint, Putnoki István, Sallai
Antal, Száfián József, Szerető La
jos, Tótka Bálint, Varju Lajos és
Weidmann József. A hallgatók
szorgalmára vonatkozólag nem

- kell mást "'megemlitenem, mint
hogya mult évben abelterületen
rendezett hasonló irányu tan
folyamnak csak 18haJlgatója vég
zett. A tanfolyam záróösszejövetel
is éppen olyan csendes volt, mint
a lefolyása, de a jól végzett mun
ka öröme mind a 27 arcon ott
ragyogott. Itt is Isten áldását ké
rem végzett munkájukra l

vitéz Pajor.

Meghivó. A gyomai községi
önálló gazdasági népiskoJa f. hó
6-án (vasárnap) délután termény
bemutatóval kapcsolatos jótékony
célu disznótoros vacsorát rendez
az iparostanoneiskolai tantermé
ben. A bemutató díjmentesen meg-
tekinthető délelötl II órától kez
dődő!eg. A vacsora este fél 8 Óra
kor kezdődik, melynek dija ital
nélkül 1.50 pengő lesz. Tis:ilta jö
vedelmet az iskola Pesten rende
zendő tavaszi mezőgazdasági ki
állitása költségeinek részbeni fe
dezésére fogjuk felhasználni. Min
denkinek névre szóló meghi vót
anyagiak hiányában nem küldhe
tünk, azért eLUton is kérjük az
érdeklődő lakosság szives pártfo
gását. Vacsorát igazgatónál előre

kérjűk lejegyeztetni, hogy a részt
vevők számával előre tisztában
lehessilnk. Igazgató.

O y ti I á fi a római kalolikus
elemi iskolát nyolc osztályuvá
fejlesztik.



faJborpiilf;:;eiS",ete
SoHvadkett, Pestmegl'e.

t
egy liter HO/o·os kadarka vagy

fehér Soltvad
[iert áHoínásra KdszáHitva
s fekdva. Vasuti fuvar kb.
4, fillér Csal{is
50 literen rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok 2J. szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napo/1 b.eltll bérment'le
küldendő vissza. Szétklil
dés u~ánvéHel. Egy pengö
lev~lbé.1J1eg ellenében k!.1l
dő!{ mmtát a borból I11ln
tásdobozbóm, bérmentve.

Boraim e"eiiemes éQleskés,
tiszta, tő~éi~t~s ;:;:amata.iak

és fi e m siBnlafiYiUlak~

Sz,.erkesztésért és I<iadásért
\;';;lGl~ER

Kiadó ízkést IT"en~s sürgősen Tóth
Lász!ó állomás felvigyázó Gy0111a, vasut.
21JonE~snáJ.

özv. Fekete Balii..silé örököseinek
Wesselényi u. 18 sz. háza eladó. 2-2

Kossuth l_aj05 utca 36 sz. alatt
2 szoba, konyha kiadó. Tájékozódni
lehet ugyanott. l-l

Rózsaburgonya (korai) vetőmag és
étkezési célra, akácfák szerszámnak,
ku!ágasnak, stb. kapható Kalocsa Jolán
nál Gyoma, (Sirató). 2-2

Wolf Bocskay u. 34. sz.
háza - 2 padozott szeba, konyha, al
só konyha, kamara és mellékhelyiségek
- kedvező fizetési feltételek . mellett
szabadkézbŐl eladó.

~<o'll!ácsJános szövetkezeti igazgató
2 fer/áJy keselyősi földje eladó, ugyan
oH 56 napos íavaszi vetőmagárpa kap-

q-ként 20 P-ért 3-3

A I\ilezőg8zdasági kiállitasra fél-.
áru vasuti jegy igazolvány kapható a
szövetkezeti boltokban. 3-3

Julis rijlihálynélk150 darab birkája
eladó. Érdeklődni l~het a tulajdonosnál
Karcagon 1547 szám alatt, a katonai
lövölde mellett. 3-3

6,a, ékszer javításokat olcsón jót
állás me]]elt készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. S-5

Eladó Endrődőn egy négy szoba,
konyha, fürdő szoba, mellékhelyiségek
kel ellátott új lakóház, kedvezö fizetési
feltételek mellett. É.,rdeklőd5k fordulja
nak Csáky Dániel gyo"mai órás meé,ter:
hez. S-5

Sz6daviz9lfári berendezést kere
sek készpénzfizetés elleni megvételre.
Cím akiadÓhivatalban. 5-2

Hungiiria körlY1Tnyo~m(lav,állalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Eladó: 20 m. hold pdmCl föld cse
repes tanyaépületekkel, a müuthoz cc.
600 méferre,3 fert<Uy keseJycsi, 20 hold

. simazugi szántó, cserepes tanyaépüle
tekkel, 5 hold simai, 6 hold udvarnoki
szántó. Eladó forgalmas utvonalon egy
500 négyszögö!es . telek, egy nagyfor
galmu kocsma teljes berendezéssel,.egy
2 szobás lakóház, egy saroküzlefház
2000 pengőért, 5 hold cserepes tanyá
val és egy tejcsarnok teijes felszerelés
sel, lakóházzal, 3800 pengöért Fenti
ingatlanok eladásával kizárólag Izsó
Balázs ingatlanforgalmi irodája van
megbizva. Gyoma, Horthy Mikl6s ut 2.
Telefonszám 50.

Á N:

érle 6"2
ind. 610

10 M

május ·14-ig,

P6t

AlulilOU hiv.:lIai él gyomai ref.
~E:mp:orn i,atafozási mUf1ká1af2<~n6k i

vállalati uton való bizlosí!ása cél
jából hirdeteit versenytárgyalási ~
közbejött akadály miaU elhahs2.í
ja. Azaján!alok beadási ideje 1938.
éví március hó 14·én de. 10 óra, i

Egyebekben az eredeli verseny
tárgyalási hirdelményben foglal
tak az érvényben lévők.

Gyula, 1938 évi február 25-én.

M. I1lr. ál:~mépit::Z~.I.i hivata!, ,I

A .l1lva!al ifOl10Ke:

Ritter ,
kir. müszaki [tanácsos.

Schupkégel József és neje Csapó Er~

zsébet gyomai lakosok vettek egy né
metzugi lakóházal kk. Zöld Mária
budapesti lakostól 500 P ért. "

Putnoki Mihály és neje Buzsi Róza I
gyomai lakosok vettek 1118 n·ö] köles- I
fenéki szántót Lálkóczki Imre gyomai I'

lakostól 500 P-ért, I
Ailer gyomai lakos vett 14 h.

1560 n-öl nagyállási ingatlant Özv. Far
kas Béláné Sebessy Rozália gyomai
lakostól 14.800 P-ért.

Ailer Mártonué Herter Magdolna gyo
mai lakos veti 7 h. 568 n-ől nagyállási .
szántót özv. Farkas Béláné Sebessy
Rozália gyomai lakoslói 5600 P-ért.

özv. Pfeiffer Mihályné ABel' Erzsébet
gyomai lakos veti 7 h. 568 nöl nagy
állási szántóI özv. Farkas Béláné Se
bessy Rozália gyomai lakostól 5600 P-ért

Nemerey Péter
elnök.

17.38

17.50
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Érvényes: 1937. október 3-tól 193ft

Gyoma-Endrőd:

ind. Gyoma p. 11. •
érk. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Feltételes megállóhely:

a H om (11 lk i f é i e ~meief!:es !lázban.
K~rje dijtadJ.aD. heJinutaltásaH

Feket~ lajos mllszerési': Uzletében.
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5 világrészben 18 a
vezető vllágm árka
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A Gyomai Dalárda 1938. évi
március hó 8-án este féi 8 Óra
kor, ha lározalkép(elenség ese/én
1938. évi március hó ll-én este
fél 8 Órakor, az Iparostanoncisko
lában éví rendes és íisztujitóköz
gyülést tari, amelyre a Dalárda
t. tagjait ezennel tiszteleHel meg
hivjuk.

ti r Eg" "y § o r oz .al t ~

1.) Jegyzőkönyvvezetö és két
jegyzökönyvhitelesitő kirel1delése,
El határozatképesség megállapitása.

2.) Az 1937. évi zárszámadás
előterjesztése, a számvizsgálóbi
zottság jelentése és határozalhoza
tal a felmentvény iránt.

3.) Titkár jelentése a Dalárda
1937. éví működéséről.

4) Gondnok jelentése a Dalárda
ingövagyonáról.

5.) Az 1938. évi költségelőirány

zat előterjesztése.

6.) A tisztikar és választmány
választása 3 évre,

7.) Vezeiő-karnagy lemondásá
nak bejelentése és uj vezeíö kar
nagy választása.

8.) Számvizsgálóbizottság vá
laszlása egy évre.

9) Eselleges inditványok.

KeH Gyoman, 1938 évi már
cius hó 2-án.

VarsanoJán lás21ó
titkár.

Endrőd-Gyoma-Püspökladány- Debrecen:
13.10 inc!. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.:)6 I Gyoma " . n.62

7.28 Szeghalom p. u. . 16.:)8
8.42 "i!f Püspökladány . 15.28

9.10 l HajduszoboszIó . . . 14.48

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy; Endrődre -.80 iP
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus:wboszlóra P 5.90. Debrecenbe iP 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50. iP 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghanom-Berettyóujfalu:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17%
6.86 Gyoma" 17.34

7.27 Szeghalom p. u. 16}S
857 Beretty6ujfalu p. u. . 14.°0
9.08 " . községháza 13.50

Menet-jegy: Sz~ghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba iP 5.10.
Mene!térti-jegy: P 4.-. iP 950.
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Eg té

sem é

Cselekménydus, ötletgazdag, fals
rengel6 vidámságu magyar vígjáték

Szine§;
Tűzes ritmusok. Spanyol környezet

Duna Stefi főszereplésével:

XRI.llliXIIXI ••XXIIXI.IX

Mexicó színpompás környezete,
izzó temperamentuma,

csodás muzsikája.
biradóe

Március 6-7
vasárnap, hétfő",

Óriási siker a színpadon.
ÓRIÁSI SIKER A FILMEN!
Zil~ilhy Irén, Kabos '!cJli'd RJli ,,,,.

Somló Sándor,
Salamon BéJa főszereplésével.

Franciás könnyedség, modem
válóperes vígjáték::

Március 9-10
szerda, csütörtök.

A világ két ked vence
fRED Astair, GlNGER Rogers

boszorkányos ügyességü, szédüle
tes technikáiu táncospár

főszereplésével.

Káprázatos kíáHitásu operettvíg
játék. Melódiáil az egész világ
énekli. Táncaít az egész vílág
utánozza. Csók, da!, szerelem,

vidámság cavaleadeja :

ás
sz

A filmek gyémántja, a vidámságok
koronája, a romanlika koszoruja

é§ a
pompás triikkfilm.
han.go§

Elő<J.dásokkezdete: vasarnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél g. kor.
Pénztárnyitás ; vasárnap és ünnepnap
O. e. fé11O-í51 féli-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön félti, órakor.
...t'WMt·f§I*'-'l~-~-I
Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938, március 6-án vasárnap
6 és fél 9 órakor,

Szinmű,

F ö s z e r e p I ó k:
v, Hohenberg, Lisl Handl,

Fred és Fritz UUiI'ua,

Nagyon érdekes fordulatos
kotás, amely elejétől végig roDDaril

lenyűgöző.

a
vígjáték.
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KÖZGAZDÉSL !vi iP'O l I T K A i, T A R S A D

diijs:ZE bása1 :HirdetésekFelelo5 szerkesztő: WAGNER MÁRTO!\!
S:<:l;;lrkesztőség és Idadóhlvatal: Egynasábos (55 mm széles) l CIn. magas b:rdetés

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA 20 [mér. ötszöri hiídetésné! W százaiék. tizsl-erinéi

G lO :il a, K05$Uth Lajo5 !J1:ca 64' 1 ... 15 százalék, ! negyedévi hirdetésnél 20 százalék ér
Telefon: 22. _ félévi hirdetés esetelJ 28 s.cz,zalék kedvezmény t adunk.

--------- tJtIM!!)jJ

E l Ö F II E T É s; A R i''.!< :
N-'gveJevre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egés7 évre 6 24 P.

Befizetések poslacsekken:
.liungária-nyomda Gyoma· csekkszám .18.280

Lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra
,Y\egjelenik minden SZOllloaton reggel.

hla : SZEGHALfdI GYULA
az Országos Gárdonyi Irod1almi Társaság alelnöke.

tize Di\R , IN!SZ'TEREL Ö
GYŐRi BESZÉDt

mely még emberöltők nmlása
után is megremegteti a felnőt

tek lelkét, ugy gondoljatok erre
a napra, mint a legkedvesebb
re: édes anyátok, gondos daj
kátok nevenapjára!

Ti nagyobbak, kik már is
meritek a történelmet és tud
játok, hog)' a 48-iki ifjuság lel
kén ek lobogása, hazaszereteíé
nek szent tüze nélkül meddőek
maradtak voJna a nemzet álmai,
vegyelek példát eitől az em
beröllők elötti magyar ifjuság
tóI, a Petőfi, Jókai, TomiJ3, Ke
rényi, Vasvári, hárryi és mások
vezetése alatti szent gárdMól,
mely ifju szivéUtk minden he
viHetévei tiszta lelkének min
den álmával, vágyával, nemes
akarásával, állott a szabadság
mozgalmak szolgálatába és kész
volt lemondani még az életről

is, csakhogy ezzel az áldozat
tal uj, pezsdülő, erőteljes életre
keljen a haza!

És Ti, legnagyobbak, egy
sz(·itépeLt, fájdalmában felesuk
ló, keservében jajszóval élő, de
a jövő hitében nem fogyatkozó
szerencsétlen ország reménysé
gei. amikor ma ünnepelitek a
szabadság ünnepét, ... amikor
visszaemlékeztek az ősei teket
nyornorult jobbágysorsból ki·
emelő nagyok névkoszorujára,
jusson eszetekbe a sivár jelen·
ból kivezető utja a köteles
ségnek!

l.lljon lelkiszemeitek előLt a
Csonkaország képe! Nézzétek
az iszonyu sebeket, melyeket
nemzetünk testén éhes rabló
népek orvul támadó gyilokja
ütött 1.. Nézzétek 3Z elvesztett
Kárpátok kéklő koszoruját, me
lyeket ma idegen népek ekéje
basit! .. Lássátok meg az el
szakított földek besüppedt sir
jait, melyek lakói nem leinek
pihenést az idegenné vált han
tok alaH! ... Érezzétek átfutni
lelkeiteken rabbá leU testvérei
tek kipergő könnyét, elfojtott
sóhaját, néma fohászát .. , az
álmot, mely idehozza, a vágyat,

zsarnokságnak ! Büszkesége, re
ménykedése, egy pusztulásra
szá.n l, eltaposni akart szeren .
cséHen nemzetnek! Benne élt,
lángolt, dobogott a nemzeti
vágy és irásaiban, beszédeiben
lüktetett a magyar akaral !

Mikor a nevét kiejtjük, hála,
szeretet szálljon asziveinkbe.
Mikor szerte a hazában ércbe
öntött, kőbe vésett, vászonra
rögziteH alakját látjuk, ugy néz
zünk föl rá, mint az oltárképre
és kivánjukaz Urtól, bogy nem
zeti erényekben hozzá hason
latosak lehessünk i

Ám ha fénylő, tündöklő, tü
neményes csillaga volt Kossuth
a magyar égnek, ezt a tüne
ményes csillagot egy másik
tündöklő ragyogásu csillagsereg
veHe körül: a m a g y a r i f
juság!

Magyar ifj uság ! Tavasz a
tavaszban ! Virág a fán! Az ál
mok álma! A vágyak vágya!
Szépség, erő, remény, jövő! ...
Minden, ami kincs, minden,
ami élet, minden, amiben rejlik
a Jövő, akár egy emberé, akár
egy nemzeté legyen is az!

Ifjuság!
Ti legkisebbek, akik még csak

alvó rügyei vagytok a megté
peU nemzeti fa kibomló lomb
jának! Ti nagyobbak, kik már
fesJedező bimbói vagytok a
szent tavasz csókjára pártát
nyitó virágözönnek ! És Ti, leg
nagyobbak, kik gyümölccsel
kecsegtetö értékei vagytok egy
szerencséBen országnak, tudjá·
tok meg, hogy ~ez a március
15-iki ünnep a jövő remény
ségének, a nemes felbuzdulás
nak, a kitartó akarásnak, a
nemzeti élet és nemzeti nagy
ság tavaszi ujjáéledésének, vi
rágbaborulásának ésgyümölccsé
fogantatásának szent ünnepe!

Ti legkisebbek, kik még nem
értitek ennek az ünnepnek az
igazi jelentőségét és csak ho
mályosan él bennetek a sejtés,
hogy valami nagy-nagy ese
ménynek kellett annak lenni,

ötödiké

Lélekemelő, csodálatos volt
ez a kor és ez a küzdelem!
Önzetlen, nagylelkü,önfeláldozó,
jövőbe láló és jövőt biztosító.
Ám erős volt az ellenállás is.
Századok megkövesült vissza
élései, igazságtalanságai gonosz
ság, rövidlátás, határtalan ön
zés keltek tusára a nemes aka
rással, ... de örömteljes büsz
keséggel mondhatjuk, hogy
hasztalan! Amint a hosszu éj
szaka sötétjét e!Üzj, megtöri a
hajnal derengése s a tél der·
mesztő, fagyos világát: végtelen
hómezöit, vizek jégpáncé1jái,
egek faj I ó ködét, ellenállhatat
lanul töri, olvasztja, tünteti a
tavaszi napsugár, ugy a szabad
gondolat, nemes nagylelkuség,
kitartó akarás előH is meg kel
lett törnie a sötét és rideg idők

minden visszaéléseinek !
A hosszu nemzeti tél után, a

remények, vágyak, széplátások
és akarások lelkeket hevitő

sugárözönében jött a diadalma~

nemzeti szent tavasz! És ahogy
jölf, jövetelére az emberi szi
vekben i(1sodavirágok nyiltak, a
száraznak, korbadlnak látszó
nemzeti ágon csodahajtások tá·
madtak. Csodagyümölccsé ter
mékenyült a nemes akarás és
a nemzet megtálálla önmagát:
barátot, testvért, osztályos tár
sat lelt magyar a magyarban!

Ennek a 90 év előtti szent
tavasznak az emlékét ünnepel
jük ma! És 90 év roppant táv
lalában vajjon tudjuk-e, kiknek
lelkében tündöklött akkor a
fény, kiknek a szi vében égett
akkor a láng, mely megviiági
tolta egy nemzet elborult ar
cát, fölpezsdileHe vérét és meg
mutatta néki a jövő utját?!

Sokan voltak. Neveiket föl
jégyezte és elmulbatallanná
tette a történelem! Ám e sokak
közül is egyike a legnagyobbak
nak Kossuth Lajos! Ki volt
Kossuth Lajos?! A nemze
lelke! Megtestesült vágya! Lo·
bogó indulata! Eleven honsze·
relme! Harsonája, bástyája a
szabadságnak! Tiltakozása a

Márci

A Természet ujraébredésének
hónapjában, március 15-ike a
m a g y a r szabadságtörekvések
örök ünnepe. Az emlékezések,
multakra való visszagondoiások
napja.

Emlékezések'? Visszagondo
lások? Vajjon mikre emléke
zünk, milue gondol vissza ma
a lelkünk?

Emlékezürlk a 90 év előHi

szomoru időkre, melyekben a
nemzeti élet hosszú,· rideg éj
szakáját, végtelennek és vigasz
lalannal, telszö szomoru telét
éHe a magyar és ebben a lé
lekdermesztö si várságban eped
ve vágyta, várta a megváltó
szent tavaszt!

Emlékezünk azokra az idők

re, melyekben a magyar nép
idegen hatalom rabigllja alatt
görnyedt. Azokra az időkre

melyekben bün volt a magyar
szó, érzés, gondolat és nem
7etsorvasztó álkos kezek égigérő

elválasztó falakat emeltek em-..
ber és ember, magyar és ma-
gyar közé!

Emlékezünk azokra az idők

re, melyekben egy törpe kisebb
ségé volt a fény, hatalom, jog,
anyagi gazdagság, boldogság,
gond és tehemélküli ked ves
élet, - tehát minden, ami szép,
jó, kivánatos a földön; a másik
csoport, a nemzet nagy tömege
pedig, ezalatt nyomorult szolga
ságban sinlett és emberhez nem
méltó nyomortanyákon csak
nem megszakadt a gond és
teher alaH!

Emlékezünk ltzokra az időkre,

melyekben ragyogó, halhatatlan
nevü férfiak egész sora támadt:
a Wesselényiek, Nagy Pálok,
Széehényiek, Kossuthok, Dt'á
kok, - kik belátva a nagy
igazságtalanságot, minden ere
jükkel, minden képességükkel
arra törekedtek, hogy emberré
tegyék az addig állati sorban
tartott jobbágymiHiókat és sza
baddá, egyenlővé, testvér.ré II

haza minden polgárát, de ne
csak a kötelességekben, hanem
a jogokban is!
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Kató Ferenc épülete sarkán, a
csatorna· felett.

A besenyszegi Andrássy-utca
áUöllésén kocsijárót létesilcnck
és salakkal gyalogjárót is ké
peznek ki.

A faHyasi legelöböl 25 holdat
erdősitenek.

A csudaballai Geiszt-féle köz
ségi legelőt Sebestyén Mihá!y
nak adták bérbe 1100 pengőél"l.

A községi legelőMrt uagy
jószág után 18, kis jószág utáu
10 pengőben állapították meg

Az előterjeszleU zárszámadá
sokat mind elfogadták.

I ... a m 1 gyarok IStenére es~
küszünk, esküszünk, hogy rabok
s o k á nem leszünk 1

Nem. " nem leszünk 1

isel
;'e

N EP gymés Kondorostanyán

Ma este kedves vendégei lesz- lakosságot erre a vacsorára.
nek a gyomai NEP szervezet- A vacsorán értékes fe\szóla-
nek. Mocsáry Dániel és Csiz- lások lesznek.
madia András országgyűlési A vendégek Gyomán· töltik
képviselők és dr. Papp Sándor az éjszakát és vasárnap reggel
országos főtitkár érkeznek meg, 10 órakor kimennek Kondoros
akiknek tiszteletére a gyomai tanyára, ahol 11 órakor propa
NEP szervezele a 48-as kaszi- ganda gyülést tartanak Gyülés
nóban vacsorát rendez. A va- után, 1 órakor közebéd l.:sz
csorára külön meghivást senki Kondorostanyán.
sem kapoLt, hanem az összes Délután, előreláthatólagKon
társadalmi egyesületeken. és az doroson tartanak propaganda
egyházakon át hivták meg agyülést.

Emeljük föl kezeinket s a sza
badság halhatatlan köHőjével:

Petőfi Sándorral szálljon aj
kain król az eskü szent szava:

E;J vacsora a 48-as Kaszinóban

Március 8-án közgyülést tar
toU Gyoma község képviselő

testülete, amelyen a következő

fontosabb határozatokat hozták:

A Széchenyi-utcai ártézi-kut
további furására a vállalkozó
ujabb ajánlatot teU, amelyben
a szükséges csöveket ő adja és .
azokat a község csak abban az

esetben fizetné meg, ha meg

felelő vizet talál. A képviselő

tesWlet erről csak a következő

gyülésen hoz határozatot.
Szalóki Ist ván trafikbódé fel

áililására kapott engedélyt a

vas, kéklő bércek-, azok a pa·
takmorajtól hangos völgyek-,
azok a rejtelmes erdők-, azok
az illatos mezőkr, azok a vad
virágos himes rétek-, nranyka
lásztól ringó drága földek-, azok
a büszke, gazdag városok-, azok
a csendes, meleg falusi ottho
nok, azok a sirok-, azok a han
tok-, az a kék égbolt és mindaz,
ami volt, amelyek úgy-úgy a
szivünkhöz nőttek: i d e g e n
népé sohasem lehet
nekl

Ha ez a hitvallás lesz a ma
gyar nép egyetemének és első

sorban jövő reménységének,az
ifjuságnak életirányilója,ha nem
felejtik, hogyajövő csak azoké,
akik szeretni, tisztelni tudják
a Multat, a Multnak szent ha
gyomimyait, hanem sziveikben
oltárképnek állitják· a hazáért
élő-haló nagyok alakjait is, .. ha
nem felejtik soha, hogy h a z a
c s a k e g y van s ezért a
hazáért mindent feláldozni n~m
erény, de kötelesség, ... akkor
a természet feltámadásának
örömünnepén bizton re I élhet
jük a nemzeti tél elmultát s
egy szebb, jobb, boldogabb ta
vasz megérkez!él is! Azét a
lavaszél, melyben ismét a mienk
lesz a vérianuk sirjának, Kár-

láncának, történelmi nml
tunk sok-sok dicsőségének ál
doH földje s a· nagy világon ár
ván, egyedül élő magyar nép
testvéri szeretetben egyesülve,
egekig ható hallelujával üd vö·
zölheti a tavaszi ébredés örök
Idusát: március 15-ikét l

Magyarok! Öregek és ifjak!

mely ahitozza az édes, régi,
nagy maf!yar hazál!

J usson eszetekbe ezeréves or
szágunk minden dicsősége és a
dicsőséget fel-felváltó szomoru
éjszak6ja ! ... Jusson eszetekbe
a hősök serege, kik fegyverrel
vivták ki a dicsőséget, de jus
son eszetekbe azoknak a tábor
kara is, kik a szó, vagy toll ere
jével, a lélek és akarat hatal
mával, az áldozat készségével
s az önfeláidozás fanatizmusa
val változtaUák át akkor fényes
nappallá a nemzeti éjszakát és
varázsoltak tavaszt, izzó nap
fényben tündöklő nyarat a tél
helyébe!

Jusson eszetekbe a l. .
J llsson eszetekbe, hogy máskor
is volt már a bon.
Máskor is volt már rablál1co
kon! Máskor is mar ossze
törve, . .. máskor is ültek dia
dalt fölölte ! .. Máskor is vájták,
ásták asirjál, .. máskor is köl
tötték elmulását! .. Máskor is
volt már bús, siri ágyon, el
hagyva, egyedül, az egész vi
lágon l. . Máskor is elpusztult,
máskor is legyengült, de idők

nek jártán csak fellendüH
s nem sok idő mulva: Kárpá
tok hegyétől, Adria partjáig,
"áldott térségeit ujra a magya
rok népe birtokolta!

E~ eszetekbe jutván a MuH,
ezen a fogadalmas szent napon,
teljék meg a lelketek nemes
elhatározással, törhetetlen aka
raLlal, bizakodó hillel és re
ménységgel!

Imaként szálljon ajkaitoluól
a hitvallás, hogy: azok a ham-

de~zkáko:n

T dilluliJhlnál!1lyi ki~ánd~~}ld§
u.

Az Operaház 54 évvel azelőtt

épült és szinpad méretei sok
kal megfelelőbbek, mint a
Nemzeti Szinházé. A zsinórpad
lás magassága 35 méter, a süly
Iyesztő mélysége 12 méter, a
szinpad szélessége 25 méter. A
"horizont" iH olajfestékkel szür
késkékre festett vászon, mely
gépezet segitségével mereven
és göngyölités nélkül köralak
ban emelkedik és helyezkedik
el a kupolában. A vászonfal
felső részén az időnként szük
séges csillagos égboltot könnyen
szemléltetik a sugarasan ki
csipkedett szabálytalanul elszórt
lyukacskákkal, amik mögé hal
ványkék selyem van ragasztva.
Hátulról megvílágitva a sötét
ben elővillannak a csillagok.
A szinpad süllyesztője kilenc
atmoszférás viznyomással dol
gozik. Egész Európában itt al
kalmazták ezl legelőször. A
külföldiek sieUek utánozni és
tökéletesiteUék is. OH a gépek

l\,--, A már SO atmoszlérásviznyo
mással is dolgoznak s ezért
nincsenek szinvá1tozáskor vagy
felvonásak között a fél és há
romnegyed órás szünetek. Az
Operaház müszaki személyzete
70 ember. A színpad lecbniká-

lja nagyrészt olyan, mint a
Nemzeti Szinházé, de mivel az
operai előadásokban több a
meseszerü elem, ehhez viszo
nyul a beállítás fortélyossága s
erre szolgálnak a szinpadra le
fektelett sinpárak is. Loheng
rin haHyuja, vagy a Bolygó
hollandi hajója, napvilágnál és
közelről nézve igen megviselt
készülékek, de a fényhatás
mindent pótol. Igen érdekesen
haszn'álják be a higany-gőz

lámpákat. Ezeknek az a sajál
ságuk, hogy bizonyos festékkel
bevont tárgyalmak, tiz-tizenöt·
perc mulva a sötétben kisér le
líes fényt kölcsönöznek. Em
beri alakok is reagálnak rá
ilyen festékkel bemá7.olva s úgy
halnak, mint foszforeszkáló
szellem lények.

Az Operaház belső beoszlása
impozánsan csodaszép. Ybl
Miklós tervei után készült neo
barokk építési modorban. Vi
szont a falak festése Lolz Ká~

roly izlését dicséri neorene-

szánsz stylusban. Gyönyörüek
a tágas előcsarnokok, a büffé,
a márvánnyal fedett falak, a
süppedő szőnyeggel takart lép
csős feljárók, tündéri szépségű

csillárok. Sajnos, a közönség
előadásra menet alig tudja
mindezeket a szépségeket ész
revenni, még kevésbbé méltá
nyolni. A tükörbe nézegetve jó:
részt önmagával van elfoglalva,
vagy nőnemü társai toalettjét
birálgatja, no meg adja is a
nagyvárosit, aki semmin sem
csodálkozik. Feltűnést is kel
tene, ha valaki meresztett nyak
kal a menyezet freskóit bá
mulná, Lotz Károly hallhatat
lan alkotásál, mely az Olim
puszt ábrázolja. Lotz Károly
szereti a mozgást, alakjai él
nek, szinárnyalafaiban a pasz
tell a hangadó. Fizikailag is
óriási telj esitmény lehetett oda·
fönt i menyezeti nagy kört
benépesíteni, s a vas és acél
anyagra olyan leheletszerü ala
kokat és szinezést varázsolni.
Mert a bécsi Ring szinház le
égése után épülő Operaház pá
holyai, nézótere és oldalfalai is
mind vasból készültek. A sZÍn
házakban általában azóta van
vasfüggöny.

Erdekes volt meglekin leni ~z

udvari előcsarnokot, páholyt
és társalgÓ szalont. Minden bi
borvörös Hl. A falak selyemfa
pétái, a pamlagok, a fotőjök, az
ablakok és szárnyas ajtók cso~

daszép vonalakban leomló bro
kát fü~gönyei. Az udvari szalon
négy fal sikjának felső részét

szintén Lotz Károly feslményei
teszik hangulatossá. MinJegyik
oldal egy évszakot ábrázol, ját
szó kis, kövér, mezHelen gye
rekek csoportjaiból. Lotz Ká
rolyon kivül még Székely Ber
talan és Thar1 Móf' freskói is
figyelemre méHók.

Még megnéztük az Operahá
zat kivülről. A homlokzat sik
jában StroblAI~joskét S"zfinksz
je kissé egyiptomi hatásu. de a
közönség már megszolda. Na
gyobb hiba, hogya főváros

eme jelentős, diszes épüleiét
csaknem megfojtják a köréje
lépten-nyomon hozzáépiteU ház"
tömbök és szükre osztolt utcálc
Kertes, szabad tér domboritaná
ki a plasztikus vonalakat, le
vegő a magasbóiletekin IŐ szo-

. bordiszeket
Reméljük, hogy majd egyszer.

erre is sor kerülI
Mányiné Prigl Olga.
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a Mezőgazdasági Kiállitas és
Tenyész-á1i2.i'J2sár ideje alatt,
1938 március hó 23-Ull 2S·ig_
(Személyenként c s a k e g y
s z e l v é n y t el l)

az alanti szelvényt Budapestre
ahol Áruházunkhan k i t Li n ő
minőségű árukkal és CI leg
olcsóbb ár"kkal szíves
Jáiogalását.

SZÖVETKEZETI BOLT
a HANGYA köteléké

ben Rákóczi-út 36 (a Rókus
sai szemben)

SZELVÉNY

kon és nem frázisokon épül és
ruegnyugtató II legaggódóbb ma
gyar számilxa is. Aki ismeri a
miniszterelnök egyéniségéí,nen'Jl
is abban, hogy a
kormányegyűUes, mun-
kájával meg is ezt a
jobb jövendőt. 3Z

ehez erőt neki!

hogy :a március 15-i ünnepsé
gen, zászlója
fog résztvenni. E célból az el
nökség felkéri II társakat
március 15én
órakor a k:özségház2'
teljes számban
hogy a
zánsabb legyen.

hogy a Fronf
harcosok március 15-én az Or
szágzászlónál délelőtt ll-tól 12
fél óráig és délután 3-tól 4
óráig diszőrséget adnak, ugyan
csak felkéri az elnökség azokat
a Baj társakat, akilmek a
marl1hája márc. 15-re
lesz, hogy kedden
11 órára formaruhában
ségbáz::m, a levente
őrség beosztás
lenni szi'ieskedjenek.

ságunkat

Békésvármegye rendelkezése
szeriot a március 15-iki nem
zeti ünnepen a főbb ut\ronlalf~~

kon lévő házak

házaikat feHübogózni tartoznak.

Ezen utvona!ak: Kossuth Lajos

utca, Horthy gróf

Tisza István utja,

Szabadság-tér. Természetes,

hogy egyéb is te-

gyük ki a nemzeti szil1ü zászlót,

, ezzel csak

fe!hivás I

Még néhány kérdést kiraga
dok a megvalósHásra kerülő

törvényjavaslatok közül:
Uj sajtótörvény, sajtókarnara

beiktatása.
Nyomdaipar szabályozása.
Munka- és cselédközvetités

állami irányitása.
Házasság előtti kötelező or·

vosi vizsgálat.
Falusi népegészségügy fej

lesztése.
Uj földek vételénél a nemzeti

és népi szempont figyelembe
vétele.

A gazdasági termelés oksze
rüsitése.

Középiskolai reform. Mező

gazdasági nyugdij végrehajtása.
Sikkasztás, hütIen kezelés ha

tásos üldözése stb.
A miniszterelnök beszéde

minden józanul gondolkozó
magyar emberre nagy hatást ~

tett.
Tényeket hallottunk a kor

mányzat hallatlan erőfeszítései

ről, amik eddig is eredménye·
ket mu.tatnak. Megmutatta a
jövő képét, amely reális alapo-

Fra
Március 5-én tartották meg a ,

gyomai trontharcosok nagysza
básu vacsoI'ájukat a felsőrészi
olvasókörben.A vacsorán 160-an
vettek részt. Sok asszony és az
iuleHigencia nagy számmal jöt
tek el bebizonyitani, hogy a
frontharcosokat megbecsülik és
ezt ilyen külsöségekkel is be
bizonyitjálL Endrődről a nép
szerű Harsányi László főjegyző

vezetésével veU részt a front
harcosok küldöttsége.

Hajdu Béla szervezőtiszt üd
vözölte a megjelenteket és
szinesen rajzolta meg a hajdani
háborus szenvedéseket, vissza
emlékezéseket és kegyeletes
szavakkal emlékezett meg a
harctéren maradoHakról, mire
a jelenvoltak néma felállással
rótták le kegyeletüket a volt
bajtársakkal szemben. Lelkes
éljenzéssel ünnepeltél{ Hajdu
Bélát a frappáns beszédjéért

Kovács Libor endrődi front
harcos rövid, de gyujtó felszó
lalásával az ország első front
harcosára : vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzóra
ürítette poharát, miközben fel
állva lelkesen tűntettek a kor
mányzó mellett, sokszorosan
éltetve öt.

Szépen sikerült a fronthar
cos seregszemle. Ujabb biztatás,
hogy a fronlharcos csoportunk
minél élénkebben .folytassa a
megkezdett egyesületi életét.

Az Országos Froní:harcos Szö
vetség gyomai csoportja csütör
töki táborozásán elhatározta,

zőgazdasági hitel céljaira 100
milliót biztosítunk. A gazdasági
programm vezető gondolata:

A magyar falu, a magyar
gazda talpraáUitása, meg-

erősitése.

Ezt a többi réteg jószivvel néz
heti, mert egy gyenge, lemaradt
testvérről van szó.

Ez a magyar fajvédelem gon
dolata is egyuttal, amit reális
alapon keH megoldani.

"Élesen elitélek minden
olyan törekvést, mely a
bolsevizmusnak akar szál·

lást csinálni.
Megcsonkitásunkban nagy része
van az 1919 évi proletárdikta
turtmalL Védekez6 magatartá
sunkat semmi eimen nem ad·
juk feL"

"Állást foglal link azokkal
szemben is,

a k i k esztelen tulzásokkal
diszkreditálják a jobboldali

politikát.
Egyébként minden tuhó prog
ramja ez: "IH vagyok, célom a
hatalom átvétele". Felelőtlen

felforgatást nem türünk el, s ez
nem politikai, hanem rendőri

kérdés."
Mindezek a mozgalmak a

zsidókérdés körül vannak.

Zsidókérdés van,de ezt csak
tervszerü és törvényes ke
retben t a r t o m elintéz-

hetönek.
Igy pL a kereskedelmi, ipar

és hitelélet területén a keresz
tény társadalmat az őt meg
illető mértékben fogjuk el
helyezni. Keresztény ifjainknak
módot nyujtunk ezekre a pá
lyákra menni, sőt a vállalalo
kat kötelezzük az ő alkalmaz
tatásuk és gyakorlati tan Há
sukra.

Az államháztartás, pénzügyi
és gazdasági helyzetünk ha-

tározottan javult
A nemzeti jövedelem emelke
dett 1934 óta 22 százalékkal.
A mezőgazdaság jövedelme 34
százalékkal, pénzbevétele 41
százalékkal emelkedet!. Ennek
oka a mezőgazdasági cikkek
árának emelkedése. Ebben ré
sze van a vílággazdasági javu
Iásnak is, de része van a kor
mányzat és az ország példátlan
erőfeszitésének.

Az állami költségvetés 1936
37 évben 1 millió felesleggel
zárult.

Ebben az irányban haladva
reméljük, hogy kedvezően be
tudjuk fejezni a gazdasági talp
raállás nehéz munkáját.

i e el
j j I

eszé
agyszabásu ötéves te

történ

Darányi Kálmán miniszterel
nök győri beszédét meghall
gattuk. Volt idő azóta is ala
posan tanulmányozni ezt a ha
talmas anyagot rendszeresen,
tárgyilagosan megvilágitó tervet.
Meggyőződésünk,hogy az utóbbi
két évtized legsulyosabb jelen
tőségi], férfias eröfeszitéséről

van szó, az ország jövendője

érdekében.
Nem egyszerü politikai be

számoló volt ez a beszéd. Ma
gyarország uj, életerős, nagy
vonalu elhatározásait jelentette
be a miniszterelnök, s ezeket
erős akarattal, komoly megfon
tolással meg is valósítják.

Nem többet és nem keve
sebbet mond ez a terv, mint
hogy

öt év alatt, egy milliárd
pengő költséggel nekivá
gunk annak a nagy mun
kának, mely a honvédelem,
a gazdasagi és szociális ma
gyar élet bián)'át megoldja.

Körülöttünk mindenki fegyver
kezik. Mi álljunk tétlenül és
végtelenül? Ez öngyilkosság
volna. Fajtánkat nem hagyjuk
veszni a Dun~völgyi viharban.

A költséget 'magunknak keH
előteremteni, mert a külföldi
tőke megszünt felénk özönleni,
mint-1925~ben.Ezt a nagy ösz
sz~get ugy fogjuk előteremteni,

hogy mind€inki anyagi erejéhez
mérten vegye ki ebből részét.

Az 50.000 Pengőn aluli
vagyonok mentesitve lesz

nek a kölcsön alól.

Kisemberek, a középoszlály
anyagilag eleget áldoztak az
utóbbi évtizedek során. A nagy

. vagyonok megterhelése is prog
ressziv lesz, nehogy gazdasági
zavarokat okozzon.

A kölcsön nagyrésze honvé
delmi célokat szolgál, ideértve
a lég,védelmet is. De a honvé
delmi rendelés munkát ad.
Munkások ezrei dolgoznak a
gyárakban, vasuti hálózat, ut
épHés, hajózás, posta és távir
dai szolgálatnál. Ugy, hogy a
pénz belekerül a gazdasági ér
hálózatba, mindenki részesül
benne.

A kölcsön másik része köz
vetlen szociális célt szolgál.
A magyar falut fogja fel
emelni guzdaságilag, egész-

ségileg.
Az öntözési programm meg

kezdése, ivóvízzel ellátni a fa
lut, raktárak, hütöházak építése,
mintatelepek s egyéb mezőgaz

dasáji tervek léíesitése. A me-
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BOROSS ELEMER

Nemrég emlékeztünk megaz
osztrák-magyar-német tárgyalá
sok eredményeképen ti Dun:!
ról, mint az Észaid tennerhe7.n

vezető utról. Az osztrák-német
viszony legujabb tisztázása
lendületet ad ennek a kérdés
nek, mely igen nagy gazda,ági
jelentőségü. Ausztria már dü!
gozik azon, hogy megfelelőviz~

épitési munkálatokkal ~ Dunát.
tengeri hajók számára is jár
hatóvá tegyék. Ezzel Óriási le·

rület és népesség kapcsolódik
össze, mert a' Duna hét orszá·
gon halad át, 140 millió ember
tartozik ide, ami Európa né
pességének (örökország nélkül)
37 százalék át teszi ki. Az j It
lebonyolitolt külkereskedelmi
forgalom 20 milliárd pengő!

tesz ki, ami a világforgaiom 12
százalékára becsülhelö.

SINGER ÉS WOLFNER
IRODALMI INTÉZETe KIJ\DÁSA

Duná át
a tengerre

méleli és gyakorlati vizsgát. Az

illető már 63 éve egy helyen

szolgál, mint juhász. Mégi~

szükségesnek tartotta tan uJui.

Sok konzervaliv embert gon

dolkodóba ejthet a veleran

juhász teljesítménye. '"

táplálékot kiván. htailólrágyát
nem adhatunk, aHól eid urvul
na, ezért a sörárpának ml'Hrá
gyázására kiilönös gondot kell
fordítani. A m. kir. Erjedéstani
Intézet legutóbb négy éven át
végzeIt számos kisérlde bizo
Ilyilja, hogy a kálimütrágya
melleU

9:i:i1:'>l1ji3c.írff!>'>".:tiid jdvH...",
jd ~~.yjobhan<ill !'li@,i'",

.ál ,,' ill d 8Jlinöségét.
Minőség - sörárpalennelésnél
ezért sohase mulasszuk él, hogy
l,aL holdanként szórva minél
korábban 150-180 kg. sorban
pedig 80-90 kg. szupedoszfá
tot adjunk a sörárpa alá.

Mind.ez azonban még nem
elegendő, a legnehezebb, leg
kényesebb munka a sörárpa
beiakaritása. Az aratással nem
szabad a teljes érésig várni,
nem szabad sokáig keresztben
heverletni, s iparkodjunk a be
hordással, mert az eső a mi
nőség erős romlását jelenti.
Viszont elsietni sem szabJ d a
hordást, mert asztagban köny
nyen megfülled, s a szem tarka
lesz. Ép ezért sörárpát védő

növényül ne vessünk, a gyo
mol sem hagyjuk burjánozni,
mindezek megfülledéshez ve
zeluek. A papkévét tegyük
külön.

Ha mindezel,re ügyelünk, s
kis szerencsénk is van, a mi
nöség-..,örárpáért többet kapunk,
mint a buzáért, de csak· ha
igazán jó a minőség.

nak, s hogy ezt mennyire is
igénybe veszik a németek, arra
elég egy példa: Kurhassen lar
tományban juhászati. tanfolya
maL tartatIak. Az 54 hallgató-

ból 29 idősebb juhász voll,

ezek között egy 77 éves öreg
juhász is letette sikerrel az el-

(B.M.F.) Németország. mint
ludjuk a négyéves terv kereté
ben aminőségi lermelés foko
zását tözte ld. Ezt csak szaktu
dással lehet elérni. Ezért a jel-

szó: "képesités minden szak
mában«. A termelök részére
évente ingyen tanfolyamok van·

Értesítést
fil m. kir. iparilgyi miniszter 3800/1938. ip. M. számu rendelde

értelmÉ'ben folyó évi március hó 1 Ml

további intézk~désig

ielepünI, irodája i. t. Uzietfeieinhnek rendelkezésére áH:
hétfőn, l{edden, szerdán, csütörtökön és péntel<en

d. e. 8-tól 12-ig és d. u. 2-lőj 6-ig
szombaton: d. e. S-tól 12 óráig.

Fenti rendelet értelmében s z () ol b a t o n és vas á r n a p
egész nap az i r o d á n k z á .. v a v <Il n.

Vincze József "HOMBAIR" Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.-T.

g~'omai telepe

iIJányi Aladár és István
~~-fal~~,y~..,...~~~~tl;~eI~~~~

77 ÉVE,S ~JU

VIZSGÁT TETT

p, minőség-sörárpa jól fizet!
Amig az elmult gazdasági vált

ság alaH majd minden termény
ára erősen csökkent, addig két
növénynek mindig meg volt az
ára: a cukorrépának és a sör
árpának. De nem minden árpa
sörárpa. Egy növényné! sem
kiván a kereskedő aniiyi min
denfé ét, mint a sörárpánál.

Megkívánják, hogya heUoli
ter sulya 64-71 kg. között Ino
zogjoo, szükséges, hogya szem
egyenletes minőségi világos
~árgás szinü, finom toldászu,
hasas, de vékonyheju, fiooman
ráncol t legyen. Mindennél fon
tosabb még, hopy a sörárpa
csírázó képessége nagy legyen,
a szemek ne legyenek üvege
sek, hanem inkább lisztesel<;.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy
csak a minőség árpa sörárpa,
a kereskedő, a sörgyáros mi
nőséget fizeti meg.

Sok csinyje-binja van annak,
hogy az árpából sörárpa legyen.
Csak ott érhetünk el eredmény',
ahol vagy csapadékosabb az
éghajlat, vagy pedig ahol a ta
hj vizfoghatósága nagy, mert a
sörárpának szomjuhoznia nem
szabad. Legjobban meglerem a
jó középkötött cukorrépalaJajo
kon. Magától érletődik, hogy
jó talajmunl\ára, jó vetőmagra,

gondos, soros vetésre is szük
ség van, a gyomok irUbát szin
tén nem szabad elhanyago! i.

Mivel fl. sörárpa nem élelmes
növény, sok könnyen felvehető

EG!

AJANlA

a-e már?

JELE

Megtekinthetó
nlinden könyvesboiibrw.

F i Fl om, szines, mély
irds. Lebilincselői!f! ér
dekes, fJrró szerelmi
regel/Y·

hogy a jövő háboruja nem a
fronlon, hanem a front mögött
dől ej, a hadianyaggyárakban.
Egyetlen ismétlő fegyver elké
szitéséhez 8 ember, kisebb 0
pusu harcikocsi gyártására 46
ember és egy vadászrepülőgép

ellátásához 60 frontmögöUi
munkás szükséges.

SINGER ÉS WOLFNER
IRODALMI INTÉZET KIADÁSA

hogy a töltőtoll számára ké
szitett tinta gyorsan szárad, mert
az ilyen tintához alkoholt,
ujabban pedig benzilalkoho1t
kevernek.

4.50 pengő.

A rnárciusi vásár szép la vaszi
időben nmlt el. Az álluLvásár
nagyon élénk volL Nagy voll a
felhajtás, kevés volt az el-
adás. Felhajtás eladás:
Bika 36 urb. 26 drb.
Tehén 360 11 97
Üsző 116 55

11 "

Ökör 35 13
" "Tinó 83 " 11

Borju 136" 59
Ló és csikó 831 " 255
Juh és bárány 314 li 21 11

Sertés, malac 1680 ,,1458 11

Összesen q591 1992v" "
A következő állagárakat ér

ték el: bika darabonként 600
SOO P., tehén 200- üsző

150 - 300, ökör 350-450, tinó
150-300, borju 70-80, ló 100-GOO,
c,ikó 100-300, báránnyal
20-40, malac 6 hetes 25·40 P.
párja, 6 hónapos süldő 40-60
P. darabja. A sertés kg.-ként
90-100 fillér.

Vasárnap szép tavaszi nap
sütésben nagy tolongás volt és
a pénzü.gyi helyzethez mérten
forgalom is volt. De talán mé
gis az italmérésben voll a leg
nagyobb forgalom, mert este
íeltünően sok részeg ember
botránkoJ:taUa a járókelőket.



Ezuton ériesitem az igen fis z
teH megbizóimat, valamint az ösz
szes ügyfeleimet, hogy Biró Szi
lárd gyógyszerész ur volt jutalé
kos üzletszerzőm irodám köfeléké
ből kivált és vele minden össze
köttetést megszakitottam. Kérem az
igen tisztel! ügyfeleimet, hogy ne&
vemben semmiféle megbízást el
nem fogadhat.

Gyoma, 1938, marcius 8-án.
Tisztelettel:

IZSÓ BALÁZS'
ingatlan közvetitő.

*) E rovatban kőzőllekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelőssé

get nem vállal.

NyiJt-tér*
Nyilatkozat"

a m. kir. osztálysorsjátéknál

jáléklervet
ismét elönyösen

megjavitoUák
Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhelő

szerencsés esetben

700.000 Pengő
jutalom

400.000 Pengő
főnyeremény

300,000 Pengő

főnyeremény

100.000 Pengő

Tényleg besziintetik a batyu
zást. A kereskedelmi miniszter
rendelelet adott ki a vasuti üzlet
szabályzat módosilására, amelynek
értelmében avasut bérlet jegyes
utasok kézipodgyászá! sUly és tar
talom tekinteféhen korlatozhatja.

Aki Napoleont szónokoini
tanitotta. Talma, a hallhatatlan
francia szinművész éleléröt rend
kivül érdel<es cík!<et közöl a Déli
báb uj száma, amely nagy terje
delemben és gazdag tartalommal
jelent meg. Pompás illusztrált rá
dióműsorokat, egyfelvonásos szin
darabot, premierbeszámo!ót, szin
házi pletykákat, nagyszerU filmro
va!ot és több mint száz szebbné!
szebb képet talál az olvasó a
népszerű színházi képesJapban. A
D~libáb egy száma 20 fillér.

Jelentős eredmény, hogy az első

4 oszt. főnyeremél'lyeit emelték:

I. osztály 30.000 pengőre

II. osztály 40.000 pengöre
lll. osztály 50.000 pengőre

IV. osztaly 60.000 pengőre

Az l. oszt. sorsjegyek hivatalos ára
1/8 3 1/2, 1/4 7, 1/2 14, 1/1 28 pengő

az összes hivatalos főárusitókllál.

Ajánlatos minél e l ő b b rendelni,
mert a 'rendelkezésre álló sorsjegyek
rövid idő alatt elkelnek. - Fizetni
van idő az április g-én kezdődő

huzásig.

, e,
ZenZaCIO

Anyakönyvi hirek
Születtek: Kocsis István fia

István· ref., Kruehió Lajos leánya
Vilma ref.

Meghaltak: özv. Haibach Már

tonné Scherer Zsuzsanna 70 éves
ág. ev., Bartik József, Gyula 4
hónapos ág. ev.. Tari Dánielné
Oláh Julianna 79 éves ref.

Házasságot kötöttek: Csikós
U,szló Bácsi Rózával.

~OIfl08~lfIn11

~!:,. "Uj agyarság"
a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ö f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

Kidóhiva., Bp. Rákóczi-ut 30.

.~llJIWIU

"A Foaderatio Emericana ez
év áprilisában Husvétkor Bécsbe
és Rómába tagjai és azok kedves
hozzátartozói részére társasutazást
rendez. Prospektussal és részletes
felvilágosilással szolgál az Emeri
cana utazási osztálya: Budapest,
IV. Bástya-utca ll., tel: 189-586."

Hanyec Vince apagyilkos
sulyosabb büntetést kapott.
December 9-én 15-évi fegyházra
ilélte a Gyomára kiszállt gyulai
törvényszék tanácsa Hanyec Vin
cét, aki meggyilkolta apját. Fel
lebbezés folytán a szegedi táblá
hoz került az ügy. A tábla meg
változtaIfa a törvényszék itéletét
és Hanyec Vincét életfogytiglani
fegyházra iiélle.

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rUl pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecep!eket megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER-FÉLE
világhirű FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyel bárkinek in,
gyen megktild a gyár: DR.OET
KER A. Budapest, Conii-utca 25.

Aki 3000 méter magasban
bicskával és villával operált.
Francois Ody dr. svájci sebész
egy moniblanki kiránduláson ko·
ponyatört barátját bicskával. villá
val gyertyafénynél operálta és ez
zel azéieiét menlelle meg. A
hősies és csodálatos esetről közöl
érdekfeszitő képes leirást Tolnai
Világlapja úi száma. A legkivá
lóbb magyar irók novelláin, a ki
!ünő cikkek dus során és a nagy
szerU folytatásos regényen kivül
közel száz pompás képet talál az
olvasó a népszerű képeslapban ..
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.
~ftlllRlIllllft~~ftftAR~lIlftlllft~ftftft

Az Országos Mezögaz'
dasági KiáUitásra és

Vásárra szóló
félá.ru utazA§lra

jogositó

16AZOLVANYOK
kaphatók a

WAGNER fatelepeo.

PoJgáriskolai lányok kirán
dulása. Szerdán délelőtt meglá
togaUa dr. Szász L::ljosné tanárnő

a polgári isk'ola IV. osz!ályu lány
növendékeivel a HOMBÁR szö
vetkezetpropaganda kelreces csir
ketenyészetét. A lányok nagy ér
deklödéssel figyel!ék a ketreces
tenyésztésröl tartott ismertetést és
elgyönyörködtek a virgonc csir
kékhen.

Légvédelmi gyakorlat End
rödön. f. hó 16 án este 8-9
óra közötl elsötétilésí gyakorlat,
23-án pedj~ nappJli légvédelmi
gyakorlat lesz Endrödön.

Az Osdálysorsjáték fejlödé
sét igazolja az uj 40. játékterve
zet, melyböl látható, hogy az I.
H. HI és IV. osztályban a főnye
reményeket felemelték. Az V-ik
osztály ismét. szenzációs, mert
szerencsés eselben700000 pengő

nyerhető, a julalom 400.000 P..
a főnyeremény 300 OOO P., azután
100 OOO, 70 OOO, 60 OOO, 50 OOO,
40 OOO, 30000, slb. pengő. 2 I
drb. 20 OOO P, 32 drb. 10.000 P,
24 drb. á 5,000 P, 21 drb. á
4.000 P, 23 drb. 3.000 P, 48 drb.

.2 OOO P, 121 drb. 1000 P. slb.
nyeremények. Tehát megjavultak
a nyerési esélyek, á'fni miatt te
iemesen fokozódni fog az osztály
sorsjátek iránti erdeklödés. Az uj
JÁTÉKTERVET készséggel kül- i

dik meg mindenkinek az összes
f6árusitók.

A gyomai (Kecsegés) mete
orológiai állomás februári je
lentése. Hőmérséklet minimuma
6.8 C. Hőmérséklet maximuma
8.5 C. Középfoku mérséklei 0.5
C. Maximális csapadék február
W-én 3.7 mm. Összes csapadék:
6.6 mm.

fiGYELMEZTETÉS I 13 - ikától
kezdve minden vasér- és Unnep
napokon a trafik Uzletet csak 5 óra
hosszáig szabad nyitva tartani.
Tehát mindenki siessen trafikját
Idejében beszerezni. l

Néhány tudós nyilatkozata a sok közül: ", ..SZIV, CUKOR ÉS A LEG
KÜLÖNBÖZŐBB SZERVI ÉS lDEGBAJOSOKON

végzett gyógyltó kisérletelm <ll radioszcmátor segitségével
messze feUllmulták legvérmesebb reményeimet. (G. Puppins,

New Medical Rewiew.)
" .••Számtaran a legkUlönbözőbb fajtáju, de köz6ttUk is első·

sorban MIOMÁS, PROSTATA, GYOMORFEKÉLYES ÉS SULYOS
RÁKOS beteget sikerült minden mUtél1 beavatkozás nélkUl az
oszcillátor segitségével meggy6gyltanom.

(Kivonat SORDELLO ATTILIJNAK, a római egyetemi rádiumkórház igazgató
tanárának a Kir. Tud. Akadémián tartolt előadásából 1937. május 28.)

" ••A legkUlönbözöbb stádiumban levő MAJ- EPE· ES VESE
BAJOSOKON végzett elleníSrző kisérleteim folyamán a teljesen
gyógyultak száma 33 százalék, változatlan 11 százalék és
csak 6 százalékban nem sikerUlt javulást észlell'lem. És ugyan
ekkornem egy már operativ stádlumofl tul levö rákos beteget
slkeri.1It a lánc segitségével meggyógyitanom legalábbis fájdal
mait enyhitenem." (Dr. Ch Perincu, a párisi klinika igazgató tanára.

A ;, R A D lOS Z C I L L AT O R IS

Vetömagvak beszerzése
Akinek bármilyen vetőmagra

vans:iUkségUk, vagy vető

magjuk volna eladó, jelent
sék ezt be a

"H O M B Á R" szövetkezetnél.
Tengeri, zab és kopaszárpa
vetomag van még valamennyI.
BUkkönyre igéretet kaptunk.

Jó ital, kitiinö konyha,
I{ényelmes száUás fillérekért a

Szövetkezeti.
- vendéglőben

. Telefon: 28.
xP'111 'llléljI11111IK*'*

egy radiumos telitettségű vékony lánc, amelyet állandóan a nyakon kell viselni.

18 PENGÓ
Kapható a legtöbb orvosi mliszertárban. Főlerakal: VADAsz MIKLÓS orvosi

műszertára, Budapest, Vilmos császár ul 28. Telefon 120-070.

.~6111MiIMI
Ne vIgye ki pénzét!

'> H e I y b e n ls beszerezheti

CIPÓS OKSÉGLETÉT,
Tavaszi cipőujdonságok

megérkeztek.
Nagy választék, o I c s Ó ár

Tir.:.ár Imre cipőüzletébe

E II d r ci cl, Kossuth lajos utca 21.
VegyUnk Itthon bevásárlási helye.

.~•••!I.I!I.I~
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tS ILLÉR

l
egy liter. HO/o-os k iBI d.arka vagy I

fehér fejteIt ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállítva
s feladva. 'Vasuli fuvar kb.
4 iillér iiterenként. Csakis

I
5.0 literen felüli rendelé.st Ifogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. SzétküI-

I
d~s utánvéttel. Egy pengőI
leVélbé.lyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boralmkellemes . édeskés,

I

tiszta, tökéle.tes zamlill.tuak ..1"
" és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpll'lcészete

~ Soltvadkert, Pestmegve. I
iuuuuuuu~U~uuuuuuuuul
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Eladó: 908 m hold földbirlok 7 szo
bás kalltéllyal, 24 téglából épült llIel\ék
épliletekkel, kövesut vezet a birtokon
keresztül 7 km-re, 20 hold halmagyi
szántó cserepes tanyaépülettel, 20 hold
simazugi, 5 hold. simai, 6 hOld udvar
noki, 2 hold magtárlaposi, 3 fertály ke
selyösi szántó, 40 hold nal!"ylórési szántó,
52 hold kislórési, 4 szobás urílakás üz
lettel föuton, 2 szobás gr. Tisza István
uton, 2 szobás a Hősök utján, ugyanott
2 szobás kovácsmühellyel, 2 szobás nagy
telekkel,melléképületekkel a Rákosi Jenő
utcában. 1 szoba konyhás cserepes a
Luther utcában, kiadó 2 szoba, elős70ba,
fürdöszobás lakás május l-re Eladó 2
kat. hold prima gyümölcsös kel"t a rév
laposon. Fentiekkel k i z á r ó I a g Izsó
Balázs ingatlanforgalmi irodája van
megbizva. Gyoma, Horthy Miklófi ut 2.
Telefonszám 50.

Szerkesztésért és kiadásér! felelős:

WAGNER MARTON.
Hungária könyvnyomdavállala.t, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Ozlet kirakat ajtóval kedve"ő á, 011

eladó Endrődön KOSSt:ih utca 2 s/ám
alatt 2 -- I

Kimélem az uj kerékpáraimat
már az igen tisztelt vevőim érdekében
is. Nem raktam ki egész télen az ulc.íra,
esőbe, sárba, ködbe, hóba, hogy rozs
dásodjon, még most s~m rakom ki a
tavaszi szél által hordott porba. 20- 25
drb pedig állandóan raktáron van. A
falragaszaimon hirdetett kerékpár már
mindegyik k a p h a tó üz!etemben.
Domokos Albert. l-I

Arany Lajos Jókai utca l. szám
alatti háza eladó. 2- I

Két tehénjárás-sertésjárással
nyári használatra kiadó. Értekezni lehet
Szilágyi Antal szabómesternél. 2-I

Papp Zsigmond Rákóczi utca 16
szám alatti háza eladó. 5-l

Endrödön Apponyi utca 12 sz. alaH
özv. Gácsi Jánosné hízánál égy iiz!et
helyiség berendezéssel vagy anélkül
rőfös üzletnek is alkalmas lakás'lal, vagy
anélkül azonnal is kiadható haszoll
b~b~ 3-l

he5papi Pikó Béla földbirtokos
gyomai gazdaságába felfogad egy éves
konventiós bérest, kinek évi fizetése a
következő: 19 (tizenkilenc q. I. o buza, ...
-4 (négy) q. l. o. árpa, 1 hold (1200 n-öl)
tengeri föld felszántva es bevetve, 150
n-öl veteményfölli, 40 (negyvell) kg.
szalonna, 30 (harminc) kg. darált só, I
pár puhaszáru béres csizma, 70 (hetven)
pengő készpénz, lakás, tüielő, baromH
tartás, 1 kocatartás, 12 (Uzenkettb) liter
petróleum. 3-1

Gyomai Termel5k Szövetkezete
Tancsics Mihály utca 28 sz. alatti há7a,
melyben italmérés van, kedvező fizetési
feltételekkel eladó. Ugyanott a szővet

kezetnél kocsmakezelö felvétetik. 2--2

Wolf Mihálynak Bocskay u. 34 sz.
háza - 2 padozott szoba, konyha, aI·
só konyha, kamara és mellékhelyiségek
- kedvező fizetési feltételek mellelt
szabadkézből eladó. 6·-3

Szép gyUmClilcsfa oltványokat és
magas törzsü rózsákat lehet kapni Zöld
Péternél Kossuth L. u. 22 sz. alat!. 2-l

Óra, ékszer javitásokat olcsón jót·
állás mellett készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. 8-6

Eladó El'lcllrödön egy négy szoba,
konyha, fürdő szoba, mellékhelyiségek
kel ellátott új lakó~áz, kedvezö fizetési
feltételek mellett. Erdeklódők fordulja
nak Csáky Dániel gyomai órás mester
hez. 8-6

Szódavjzgyárl berendezést kere
sek készpénzfizetés elleni megvéielre
Cim akiadÓhivatalban. 5 - 3

GYIK.-DSI: 4"",2 (4"",O).
D~va!ánya, vezette: KoJozsy.

Jól sikerűlt a GYTK első ta
vaszi bemutatkozása. A vásár miatt
tartalékosan látogatoU el a szom
széd községbe. A játék ktilönösen
az első félidőben alább hagyott,
mert a játékosokon látszott a
szezon elei forma, melyhez hoz
zájáruU a mélytalaju pálya is.

A gólokon következők osztoz
kodtak: Rau 2, Olajos l, Bole
hovszki l, Alt l és Fried ll-es
böl l.

Kolozsy jó volt.
Vasárnap a GYTK és M.MÁV.

mérkőzés kezdete délután fél 1
órakor.

p

Gyoma zség
mg-dt:lanforg-dllnd

Fekete Endre (nős Baráth Rózával)
endrődi lakos vett 896 n-öl és 617 n-öl
kölesfenéki szántót Herter Gyula ócsai
lakostól 720 P-ért.

Megyeri Sándor és neje Máté Mária
gyomai lakosok vettek 1 h. 1040 n-öl
tanyai szántót B. Kiss János (nős Fekete
Lidiával) gyomai lakostól J800 P-ért.

Binges Latos (nös Uhrin Gizellával)
gyomai lakos vett 2 h. 611 n-öl tanyai
szántót vett B. Kiss Jánosné Fekete
Lidia gyomai lakostól 2600 P-ért.

kk. Nagy A. Ilona gyomai lakos vett
egy beltelkes lakóházat Podoni Mihály
és neje Csapó Erzsébet gyomai lakosok
tól 4500 P-ért.

--="f ......

fekete Lajos müszerész üllletében.
IE N D R O D Ö Nl

a Homoki féle emeletes házbiiUii.
Kérje dijta.la.n. bellD.uta.tAsAt%
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világ legnagyobb rádió gyára a
PHILIPSI

5 világréazben 78 államban a II
vezető világmárka
Egyedárusitó: Benjámin Is)ván. I

G '( O M li. N:

"MAvAUT" T É L l AUTOBUSZMEI'IETREND
Érvényes: 1987. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyom.a- Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u. . érk. 1ii.2e
17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.1°

Vlteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma-Plspökladány-Debrecen:
6.1° ind. Endrőd tcemplom-tér érk. n.w
6.3G ! Gyoma ,. • 17.32

7.es Szeghdom p. u. . 16.86

8.42 Püspökladány. 15.28

9.19 HaJdus:ilOboszló... 14.48

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10

Menet-jegy: El'Ilködr~ -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P ~.30. Hajdus7.0boszlóraP 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10.50. " P 12.50.

Endrőd -Oyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 11.56

6.38 Gyoma" . 17.34

7.27 Szeghalom p. u. 16.88

lS 57 Beretlyóujfalu p. u. . 14.00

9.08 községháza li.50

Menet-jegy: Szeghalomra fl 2.30. Berettyóujfllluba P 5. tO.
Menettérti-jegy: " . P 4.-. "P9.30.

Feltételes; megáUóhely: Gyoma-halmagyl OlvatlólkClir és Perjés.

Minden igényét kielégíti!
Mindent dijmentesen házhoz

számt a

SZÖVETKEZETI SOLT!
Telefon: 28.

irdetmény
Elöljáróság közhírré teszi, hogy a

tavaszi hasLOnállat vi7sgálat a Követ
kező rendben lesz:

Április 7-én a községházánál d. e.
8 - 12 óráig d. u. 2-3 óráig.

Április 8-án a HasHáson a K. Nagy
tanyánál d. e. 8-12 óráig.

Április 8-án ahalmagyi iskolánál d.
u. 2-5 óráig,

Április 9-én a Körösön tili a Batári
tanyánál 8-11 óráig.

Április 9-én az Ujházi (Uhrin) György
tanyáján d. u. 2-5 óráig.

Az az állatbirtokos, aki gazdaságá
ban külön állatorvost tari, egypatás
állatait nem köteles elővezetni, ha azo
kat a gazdasági állatorvos a tavaszi
áliatvizsgálatra kitüzött időt közvetleniiI
megelőző 3 napon belül egyenként meg
vizsgálja és vizsgálatának eredményé.
ről a tavaszi vizsgálatot végző állator
vost értesiti.

Az az állatbirtokos, aki egypatás ál
latát a vizsgálatra elóvezetni nem ki
vánja, köteles ebbeli szándékát a helyi
állat egészségügyi hatóságnak a vizsgá
lat megkezdése elött irásban bejelen
teni. Ebben az esesben a vizsgálatot
végző állatorvos az állatokat - a ké
relmező költségére - 8 napon belül
rendes tartási helyükön megvizsgálja.

Al. az állatbirtokos, aki egypatás ál
latát a vizsgálatra elő nem vezeti, vagy
fenti módon meg nem vizsgáltatja 600
P.-ig terjedhető büntetésben részesü!.

Gyoma, 1938. március 3.
Arany Gusztáv sk.

s. jegyző.

I

ismerelerj. fil m

30 éves

OZGÓGYOMA

rem.
VilághiradóvaL

é

j él

EpIzód cl

háboruból

kedd, szerda.

NEMZETI ÜNNEP!
Ünnepi müsor!

GY R FILM
A m a g y a r föld izzó szeretete.
A m a g y a r bor tüzes gyöngyei.

A m a g y él r nóta ünnepe.

Lehotay Árpád, Donáth Ágnes,
Pataky Jenő, Vaszary Piri,

Boross Géza föszereplésévei

Március 13-14
vasárnap, hétfőn.

FILMCSODA !
ZARAH LEANDER

az uj titokzatos bugó hangu cso
daszép filmsztár pazar filmje

Március 20-án jön

A magyar filmek koronája:

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.

dráma.

Egy szerencsétlen anya kálváriáját
tárgyalja a film meséje. Izgalmaktól

és szenvedélyektől

fütött történet.

Magyar sziv, magyar hangulat,
szüret Tokaj hegyalján, vihar a

Tiszán, vihar a szivekben,
romantikus, é d e s b u s ,
derűs magyar filmjáiék.

2. Nagyszerű kisérő müsor.

Mestermü! 2 órás feszült izgalom,
romantika, cselekmény, izgalom.
Számiizetés Paramatába, a tiszti

becsület, a szerelem
legyürő hatalma.

ZARAH LEANDER partnere:
Willy Birget, Victor Staa!.
C~ak 16 éven feJülieknek!
2. NagyszerU kisérő műsor.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. március 13-ár. vasárnap
6 és fél 9 órakor.

MAGYARUL BESZÉLŐ

HANGOSFILM!

Március 15-16
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szám. fU.LÉR.

H E T I lszaÉS KÖZGDALI, T A R SPOL!TI

Eé~ŐF!ZETÉS! ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 p,

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

Lapzárta c s ti t ö r t ö k este 6 óra.
!y\egjeJenik minden szombaIon reggel.

Felelős szeIlkElsziÓ : WAGNER M.ÁRTO!'J
Szerkesztöség és k!adóh!vat~~:

"HUNGÁRIA" KÖNYVI\TYOMDA
il Y " ll.~ a. K01ll5uth .!Lajos utca 64.

Telefon: 22.

H dij~zi3lbása~ .
Egyha;;;ábos (55 mm széles) ~ cm. magas hirdetés
20 fiHér.Ötszöri hÍrdeU,snél 10 százalék, tizszerinéJ
!5 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék ér
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

k nevével
eg a

an az
évsoráí

Főis

nyitják
te o

! ; ka oKOZO,

"Uzent a március" cimü költe
ményét, Braun Klára IV. oszt.
tanuló volt.

Az ünnepi szónok Gönczy
Béla ref. se:gédlelkész lépett
ezután helyére és méHaUa a
nemzeti ünnep jelentőséget.

A gyomai dalárda énekelte el
ezután "Nem, nem, soha" cimü
hatásos dalát.

Farkasinszky Imre IV..oszt.
tanuló elszavalta azután Lévai
Habrík István: "Riadó" cimü.
versét férfias erővel.

A levente zenekár még .el·
játszoUa a Himnuszt, amit mi
is velük énekelhettünk volna,
ha nem szégyelnénk érzésein
ket néha alá rejteni.

Azután a testületek katonás
elvonulása következett. Öröm
mel es meghatódva láttuk kö
zőltük a frontharcosokat és a
vitézeket

A frontharcosok egyébként
diszőrséget tartoltak ezen a
napon az országzászlónál d. e.
11 órától az ünnepély végéig.

A község minden felekezeté
nek templomában délelőtt Ün
nepi istentisztelette! emlékeztek
meg a hajdani márciusróL

Az állami po!g. fiu és leány
iskola már előtte való délután
nivós müsoru házi ünnepélyen
méltatta március 15-ét.

Községünk olvasókörei va
csorával egybekötött ünnepség
gel hódoltak elporlad t nagy
jainknak és örökké élö esz
méiknek, a szabadon virágzó
nagy Th1agyarországnak.

Hirt adtunk már arról, hogy
a református templomban egy
márvány táblát helyeztek el,
amelyen névszerint örökilik
meg azokat az adományozókat,
akik 500 peng6nél nagyobb
összeget adományoz nak az egy
házmalc Az első ilyen nagyobb
ad,)mányt vitéz dr. Ricsóy
Uhralik Béla főispán eszközölte
ki vi. belügyi kormányzattól,
ezért hálából az egyház 3.

-
s
I

ban más hangon zeng, mégis
egységes, tiszta harmóniában
emelkedik felfelé. Hazaszeretet
nek hivják ezt, ami ragaszko
dást jelent mindenkor, amink
van: házunk és földünk, élel
münk, italunk, kedveseink és
minden, ami valaha magyar
volt. Várakozón állunk ott, hogy
érzéseinket elmondják helyet
tünk.

Valóban megszólal a Levente
zenekar, a Magyar Hiszekegyet
játsza eL Azután egyenruhás
polgárista leány lép i Z ország
zászló elé és világos, értelmes
hangon mondja el AranyGyörgy

törleszteni. Holdanként 2.50 P-t
felmérési költségre, a vételár
4.5 százalékát eljárási költségre
kell fizetni.

A jegyzésre olyan rövid idő

áH rendelkezésre, hogy azt csak
hétfőn és kedden, március 21
én és 22-én lehet eszközöini
Pánczél Emil főjegyzőnél.

A határunk bármelyik részén
jóval drágábban cserélnek gaz·
dát a földek, mint amennyiért
Póhalmon lehet vásárolni és
még ezen felül olyan előnyös

fizetési feltételek lneHeH, ma·
gára vessen az akisgazdánk,
akinek gyermekei vannak és
nem használja ki ezt a kedvező

lehetőséget.

ilii

I

Az igényeit fölldneK c§aK JO§z,ázaléliá.t
biz4o§itani, <ill. többit 20 é" alatt J §záz,alél'

kanllattal lehet törle§zieni

Vitézeknek" rokkantaknak és }~

többgyerJnekeseknek csa.k 2,5 százalé~

. kot kell biztositani

A régen vajudó póhalmi bir
tok végre megfelelő kezekbe
hrüL A telepitési törvény szel
lemében fogják parcellázni a
birtokot. Itt az alkalom, hogy
a törpe- és akisbirtokosok föld
jeiket 50 katasztrális holdig ki
egészit~ék, éspedig olyan ked
vező fizetési feltételek mellett,
amilyenek nem voltak még a
háboru óta. A vitézek, rokkan
tak és három vagy többgyer
mekesek a jegyzett föld értéké
nek csak a 25 százalékát tar
toznak biztositani, a többiek
azonban 30 százalékot. A fenn
maradó összeget 40 félévi rész
letben, 3 százalék kamattal keH

Sugárzó márciusi napfényben
fürdenek az utcák. Agyomaiak
ünneplőben igyekeznek egy cél
felé. Uri emberek komoly fe
ketében, egyszerü asszonyok
beköWHfejjel, tempós lépésü
parasztemberek ragyogó csiz
mában, lányok, legények tiszta
ünneplő arccal, gyerekek bol
dog kiváncsisággal gyülekez
nek az országzászló szárnyai
alá. Mint egy család hazatérő

gyermekei állnak oU ll!. világos
kék ég alatt, egy gondolat, egy
érzés összefogó biivkörében,
amit nevén se tudnánk nevezni,
qly összetett és mindnyájunk-

Európa sorsdöntő

napjai
Nem foglalkozunk bövebben

külpolitikával lapunkban, en
nek helyi jellege, szük terje
delme és 'célja előre kizárja a
nagy belemelegedést ilyen kér
désekbe. rl/la azonban nem áll
hatunk meg szó nélkül a reánk
zudult viharos események mel
lett Röviden elmondjuk tehát,
mi történt a szomszédunkban.

Régi szomszédunk, egykori
hHestársunk, a Habsburg dinasz
tia által nekünk rendelt vö
legény - Ausztria, visszatért
ősei testvéri kebelére.

Mi magyarok legjobban-meg
érljük aző felszabadult örö·
müket. Képzelj ük csak el, ha a
Felvidék magyarja it hozzánk
csalolnák. Egy nép, egy ország,
ismételték ezerszer és ezerszer
Linz és -Bécs németjei s velük
együn egész Ausztria, ahol a
lakosság tulnyomó része már
19 - a csehek önállósodása
óta - német.

Megállapithatjuk tárgyilago
san, hogy meLleUönk most máT
egy 76 milliós nagy nép él, ahol
rend van, hallatlan rendszeres
és komoly munka folyik. Egy
nép, amelynek barátságos ér
zéseiről - megnyomoritott or
szágunk iránt - jól tudunk,s
amely vezetőinek okos, előre-'

látó _külpolitikájának eredmé-
nye. '

Ettől a szomszédtól nincs
mit félnünk, mert ez most nem
a másét veHe el, - mint eddigi
szomszédaink - hanem test
véreit ölelte magához.

Ez a mi vágyunk is. Együvé
larlozn.i minden többi magyar
ral, aklk most még idegen pa
rancs, kényszer alaU kinlódnak.

Nem kételkedünk abban, hogy
ennek a lehetősége ma nagyobb,
mint két héttel ezelőtt Már
csak azért is, mert van egy uj
sütetü állam, ahol a németek
ép oly szenvedő kisebbség, mint
a magyarság.

Igy biráljuk el a rohanó ese
ményeket, és vegyük tudomásul,
hogy a berlini magyar követ,
kormánya megbizásából, üdvö
zölte Hitler kancellárt a mi
nevünkben.

A filmszerü gyorsasá~gal le
pergő eseményeket mindenld
figyelhette a rádió közvetlen
és az ujságok közvetett hiradá
saiban.
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Ugy az egye-s segély osztagok,
mint az egész lakosság maga~

tartását csak dicséret illeti meir ...t'
mert minden incidens n I ••

legnagyobb fegyelm
folyt le a gyakorlat.
redes Harsányi Lász;l
légolt::llmi vezető és S
zsef légoltalmi
köszönetét fejezte ld
ságos és önzetlen llALIUKo.<.t

S a legnagyobb
fejezte ki, a t.a
Kivácsiak
pali gyakor

Márciut 15-ikén a Hösök
emléktáblájánál volt kegyeletes
ünnepély. A szebbnél-szebb

hazafias szavalatokI énekek be
tanítása Bemcze József ig. tanitó
és neje, valamint Kalmár és
viLéz Miskolczy tanítók érdeme.

Este a Legény Egylet rende

zelt müsoros előadást a Hangya

Slövetkelstben,

A gyomai KÖ2iO;1-üve.!ődés~
Egyesület március 14·én, héttön
este tartotta befejező előadását

az Egyetértés Olvasókörben.
Hazafias érzéstől áthatott Ün
nepi beszédet Göndös József
polg. isk. igazgató mondott,
majd az iskola tanu16i, dicsé
retreméHó tudással, verseket,
zeneszámokat és egy hazatias.
szindarabot adtak elő. Végül a
Himnusszal befejeződötta lélek
emelően szép ünnepi est.

Az 1937-38. évi Szerdai es
téken előadást tartottak: dr.
Vincze Endre, vitéz Pajor GY)lla,
dr. Cs. Szabó Albert, Fehér
István; Schusztek Sándor, dr.
Legeza Tibor, Bay József, Hajdu
Béla, dr. Horváth Imre,· dr.
Messinger Albert, Molnár Gyula
és a Közmüvelődési Egyesület
mükedvelöi.

talajkiszárHá~ olyan tökéletes Ugyan tudja-e a gazdája,
keresztülvitelét látja, hogy ke- hogy egy mázsa búza, mig a
vés szigorúsággal bünnek is
minősitheti. Milyen kevés fá- zsákba kerül 500 kg. vizet fo-
radsággal meg lehetne tenni, gyaszt, illetve ennyire van szük
hogya délig megszántott és sége?
megpirult földet a déli befogás "Sapienti sal", mondják lali
után megboronálná, este pedig Inul, "okos embernek ennyi is
a délután megszántoUal tenné elég." .
meg ezt! E helyett oU áH a M l Á B 'l'

I. "ld . • o nál' a mt
megszl:ll.ntott fo kItéve napnak
szélnek. ' okI. gazda.

é

Folyó hó 16-án este tartotta
az endrődi légoltalmi parancs
nokság első gyakorlatát, mely
a várakozáson felül sikerült.

A gyakorlat célja az egyes
segély osztagok közremiiködé
sének teljes elsötétitéssel való
kipróbálása és a lakosság maga~
.tartásának tanulmányozása.

Pontban 20 óra 14 perckor
jelezte a figyelőőrség az ellen
séges repülőgép közeledtét, és
20 óra 15 perckor a riasztás
megtörtént. A légoHalmi riadót
a nagyharangnak akongatása
jelezte, s ai elsö kongatás után
már a község teljesen sötétbe
merült. Egymásután érkeznek
be a jelentések II légoltalmi
központba, ahol Szabó· József
légoltalmi parancsnok törzsével
és a segélyosztagok vezetőivel

teljesitettek szolgálatot. Az első

jelentés 18 óra 20 perckor ér
kezik, mely egyeUenséges re
pülőgépnek gyujtóbomba dobá
sát jelzi a Központi leányisko
lára, mely tüzet okozott· A II.
számu tiizörség percek alatt
riasztva van, s néhimy perc
mulva már robog a vész szin
helyére Megérkezése után jelzi,
hogy az épület padlásán egy
elájuH embert találtak, aki gáz
mérgezést szenvedett a gyujtó
bomba által fejlesztett gázoktól.
Egy egészségügyi járőr indul
hordággyal felsierelve a szin
helyre, s a légoItalmi központba
száHitják a sérültet. Még alig
indul a járőr ki, ujabb je
lentés jelzi, hogya gr. Apponyi
Albert és Kossuth Lajos utca
keresztezésénél egy romboló
bomba csapott le, s az utat tel
jesen hasznAlhatalianná tette.
Ujabb intézkedésre a müszaki
osztag egyik csoportja indul az
uUestnek a megszabaditására és
helyreáUitására.

20 óra 55 perckor légoHalmi
parancsnok megadja a légi ve
szély megszünt jelet, s2 perc
mulva ismét világosság fényFk
minden felé. A gyakorlatot vé
gig nézte Reiter József tüzér
ezredes a m.. kir. 5. honvéd
vegyesdandár légoltalmi pa·
ranc:mok is, és Sárossy József
szolgabiró,

edvesség

szere már most befizették na
gyon sokan.

Vannak még nemesen érző

és gondolkozó emberek, akik
adakozni is tudnak, csak meg
keH találni ezt az utat a szivük·
höz. Büszkék lehetnek a gyomai
reformátusok, hogya protestáns
hivatásuknak ilyen nemesen
adják tanujeiét.

Ne feledje el II kikelet illatos
melegétől kicsalt földjéből és
csakis !il földjéből élő gazda,
hogy mie16U egy szem magot
elvetne, első kötelessége ta
vasszal az 6szi szántások elbo
ronálása, tekintet nélkül arra,
hogy mikor és mit. fog bele
vetni.

A tavaszi árpa a gazdának II

legigényesebb növénye, minél
fogva k<lrtileg megmüveH talajt
kiván. Ed csak többszöri foga
solással érhetjük el, csak őszi

szánhison. Ha zápor nyomná
meg kikelés elölt a~ apróra
megmunkált földet, segitsl1nk
neki kikelni, mert a csíra egy
negyed mm. vastag talajcsere
pet nem képes áttörni, alatta
megfuHad. Erre a henger való,
mégpedig könnyü fahenger,
hogy hathatósabb legyen, érde
mes kerékköt6 lánccal körül
csavarni.

Tavaszi szántásba ne vessünk
árpát, az üreges, köimyen ki·
száradó, kermeg elő nem ké
szithető, binne a vetés ritka,
alacsony, a termés hitvány.

Ha már tavasszal uántani
kell, igyekezzünk azt ugy vé
gezni, hogy II földben meglevő

téli nedvességet ne pazaroljuk
el 100 százalékig enél III mun
kával.

Arról ugyanis ma már hiába
beszélünk, hogy jobb lett volna
az ősszel mindent megszánhmi,
bár ezt nem győzzük eléggé
ajánlani.

Az, hogy ezzel 6gy csapásra
meg lehetne sziintetni az Alföld
egyik legnagyobb baját, a csapás
szerü csapadékhil1nyt, II tétel
igazsága mellett is egyelőre a
legnihezebben teljesedni akaró
álom, hiszen még mindig van
nak gazdák, akik. azt állitják,
hogy nnálunkoazőszi siántás
egyenesen káros, mert a jószA
gaink gyengén mil3nnek a télbe
s töreken tartva egészen le
romlanak." Gyászosan slWmoru
okoskodás ez, a kézzelfogható
ság igazi légnemüsitése.

Tavasszal szántani előbb le
het, mint bármi más talajmun.
kához fogni lehetne, az elkésett
gazda tehát serényen végzi ezt,
nyugta addig, mig maga előtt

tarlót lát, ninclll. Az ilyen föld
a szakember számára a legszo
morubb látvány, mert ebben Iii

l
, ..

ispán ur nevével fogja meg
örökiteni a nemes adományt,
amihez a Miniszter ur hozzá is
járúlt.

Megható és örömmel eltöltő,

ahogyan naponta folynak be a
református egyházhoz a kegyes
adományok. A templom javitá
sára négy évre kivetett adót egy-

elraktározása tavasszal a jó gaz
da igen fontos és első tennivalói
közé tartozik. Ennek az ideje
ez évben előbb megérkezett, de
váratlanul semmi esetre sem
jött.

A zakatolva rohanó vonat ab
lakán kitekintve látni, hogy
mindenki elunta még a kevésbé
.hosszu telet is, fogasolnak, hen·
gereznek, szántanak,· vetnek, , a
természet feléledt, nincs erő,

amivel a nekHendült földmü
vest visszatartani tudnád.

Jól esnék iU-oU leszállni a
vonatról s az igája után ballagó,
gondjaiban elmerült magyar
mellé szegődve vele egy pár
fordulón elbeszélgetni: mit ter·
vez, mit remél?

Aki l$mbert az őszi-szántást

fogasolva találnék, annak csak
biztatót és biztosat tudnék mon
dani: testvér, ez a föld az idén
hű marad hozzád, ebben félarc>
vel jutsz oda, ahova kivánko
zol, a teljes terméshez; ez nem
romlik el, ha sokszor megázik
is, nem szárad ki, ha néha nap
ján kap is esőt. A gyomtól se
keH félteni, azzal könnyen el·
bánik egy uj fogasolás, amint
látni fogod, hogy pusztulnak a
gyommagvak napfényrekerüIt
millió ezüst szinii csirái a bo
rona vasfogai nyomán.

A henger is remek munkát
végez, amoda a fEMagyott, még
mindig alvó, száraz fagyoktól
megkinzott, barnaszinü buza
vetésen. Ha utána kizöldült, an
nak is fogas keH, ne legény
kedjenek benne a buza WeIlen
ségei, a minden hájjal megkent,
élelmes, de könnyen pusztit
ható gyomok; fontos lenne, na·
gyon fontos, hogya kukorica
tövek ne zavarják ezt az igen
üdvös munkát, de ehez nagy
elhatározás kellene, korán le
kerülő, pillangós virágu takar
mány után, több szántásba vetni
a búzát, ezt hálálná meg igazán
az 1201-es Bánkuti l

Azt mondják a régi szabályok,
hogy II vetést fogasoló gazda ne
nézzen hátra. Én azt tanácso
lom, de csak nézzen, de előre

is, hátra is, igy elkerüli azt,
hogy egy-egy féltéglát nem von
tat II fogassal, kidúratva és be
fedve vele kilométereken 2-3
sor vetést. A gondosság ilyen
károkat elhárit.
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Minden
második

sorsjegy
nyer!

amig orosházi müködése kÖZe
ben megfigyelhette, hogy min
dig a n~p érdekébeN fárado Q

zott, ezért alkalmat keresett,
hogya mostani vacsora kere
tében a gyomai gazdák is köz
vetlen ismeretséget köthessenek
vele.

Csizmadia András közvetlen
modorával és harni8Hatlan za·
matosságával ritka élvezetet
nyujtott a haHgatóságnak.
mondta, hogy a kitanit
laUa, azok tartalékos {iszlek is,
de mind a ta
nyán, a munkásokkal együtt és

szeghalmi főszolgabiró

gatja a megindulást és a szeg
halmi járás csatlakozását be·
jelenti. - B a y J ó z s e f és
dr. Christil:\n Kálmán
szintén a Gyomán építendő

közraktl:\r szükségisségét emel
ték ki.Vitéz M a d a r a s G y II la
egy közraktár épitését csakis
vasut menett tartj a éSl1lszerünek,
mert a refakciát (vasuti vissza
térítést) csak igy ve h e t i k
igénybe.

A mindvégig élénk és élv~

zetes értekezletet azzal fejezték
be, hogy az elhangzottak alap
ján kidolgozzák az egész terve
zetet, azt elküldik mindenik
községnek, l:l.lilok megteszik ar
ra a véleményüket és azután
ujra összejönnek egy értekez
letre Gyomán és akkor hoznak
végleges határozatot.

Az értekezlet után az Urika·
szinóban barátságos vacsora
volt a vidéki vendégek tiszte
letére, amelyen számosan vet~

·tek részt és Illegbarátságosabb
beszélgetésben töltötték el az
időt ta vonat indulásáig.

-as

Uj
sorsjiUék!

Uj
reménység!

Kérjen uj hivatalos játék- Minden egyes sorsjegy
tervet, készséggel klild _ri i!ljj!!j!!!i:,wjM!liiiiiii'J\\ nek egyenlő a nyerés

a föárusitó esél e l

40-ik m.
SOKKAL JOBB NYERÉSI ES

n y 1.1I .I t, mert az uj játéktervet megjs1I'ltoUák.
Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető

szerencsés esetben pengő

jutalom pengő

főnyeremény pengő

azután pengő
továbbá 70.000 P, 50.000 P, 40.000 P, stb.

21 drb á 20.000 P, 32 drb P
51b., hogy az első négy osztály fönyereményei

30.000, 40.000, 50.000, 60.000 pengő.

Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára
l/S = 31/2, 1/4 = 7, 1/2 = 114, l/l = 28 pengő

az összes főárl.lsit6knál, kik gonílos kezelést és
feltétlen titoktartii.st bhlositanak.

sét a miniszteriumba, amikor
a Körös mellé egy közraktár
épitését kérték. Endrődnek

szociális szempontból is szük
sége van Elgy közraktárra, azon
ban véleménye szerint egy 200
vagonos raktár megfelelne.
S:lJükségesnektartja szintén egy
szövetkezeti hálózat kiépitését,
hogy a gabonakereskedelem a
zsidókézböl keresztény kezekbe
kerüljön. Addig, amig a mi
niszter nem dönt, hogy End·
rődnekadja-e a közraktárt,
addig nem kiván Gyoma érde
kében lépéseket tenni bár elis
meri, hogy Gyomáuak avasut
szempontjából s o k k a l eiő

nyösebb a helyzete. - D r.
T f!. m e s v á r y F Ei r e n c me
zőberényi főjegyző üdvözli ft

megmozdulást és bejelenti Me
zőberény község csatlakozását.
- D r. L e g El Z a T i b o r ki·
jelenti, hogy nincs vetélkedés
Gyoma és Endrőd között, de a
közraktári ott keH felépíteni,
ahol a viú és vasuti kereszte
zés van, ez pedig Gyomán van
meg. - D r. T ó t h B é l a

Szombaton este szép közön
ség gyüH össze a 48-as kaszi
nóban. Különösen az urikaszi
nó tagjai teltek ki magukért.

Vacsora után Nemerey Péter,
a NEP gyomai szervezetének
elnöke szép besséddel köszön
tötte Csizmádia András kir.
kormányfőtanácsos orosházi
képviselötés dr. Papp Sándort,
a Nt:P központi titkárát.

Dr. Sorbán Jemő főszolgabiró

megköszönte II vendégeknek,
hogy -elfáradtak hozzánk, Csiz
madia András képviselőrőlköz~

veUen tapasztalatai vannak,

III

I

III

I

s
né

13 928 lakos; Kondorol 14.770
k. h. 7.178 lakos; Mezőberény

20.414 k.h. 14.410 1.; Köröstarcsa
12.407 k. h. 5.678 lakos; Körös
ladány 17.123 k. h. 8.170 lakos;
Szeghalom 21.921 k. h. 10.293
lakos; Füzesgyarmat Bucsate
leppel 27.510 k. h. 11.3531akos
és Dévaványa 30.000 k. h. 16
ezer lakossal. Összesen: 200.430
kat hold szántóterület 99.234
lakossal. Távolabbi területek
ként Békéscsaba, Gyula és Két- .
egyháza körzete jöhetne szá.
mitásba.

Az állandóan csökkenő buza
fogyasztás és az európai ipari
államok fokozottabb buzater
mes:dése miatt maholnap csak a
jó minóségü buzát értékesíthet
jük külföldön, tehát ezeken a
területeken a minöségi termelést
kenene megszerveini és a köz
raktárba. is csak minéSségi buzAt
lehetne tárolni.

Mindenik beszervezett köz
ségben értékesitő szövefkezde
ket kellene feláUitani és ezek
a Futura bizományosaiként vé
geznék az értékesítési, egyben
a termelés irányHását, a gabo
natermelésen kivül főként a
baromfitenyészh~snél.

Wagner Márlon .előadását a
következő indítvánnyal f~jez

te be:
A csatlakozó községekből ala

kHsanak intézöbizotlságot, ez.
készítsen felterjesztést a kor
mányhoz egy állami közraktár
'építésére a gyomai vasuti- hid
nál.
Elsőnek P a p p Z s i g -

m o n d, a HOMBÁR-szövetke
zet elnök-igazgatója szólt az
~léSterjesztéshez és főként egy
szövetbzeH hálózat kiépítését
tartja sürgósnek.-H II r s á n y i
L á s z l ó endrődi főjegyző

Endrőd közuti fekvését elő·

nyösebbnek tartja és Endrőd

évszázados hátránya miatt is,
de meg mert Endrőd már el
is járt ebben u ügyben, egy
endrődi közrakh\r építését tart
ja szükségesnek. A termelé:.
megszervezését h e l yes n e k
tartja. - D r. S o r b á n J iB 'n ő

fószolgabiró rámutatott, hogy
Endrőd és Gyoma községek
között ebben 3J!l ügyben érdek
ellentét van. Endrőd mai köz
életét Gyomához képest expan
zivebbnek, terjeszkedőbbnek

tartja, ezért vállalta az end
rődiek küldöttségének v~z@té·

te

A Sárrét bekapcsolásával szövetkezeti hállózafot létesitenek

Kilenc község 200 ezer kat hold szántóterületén
99 ezer lakosával tervezik a termelés irányítását

Március 13-án délután 5 óra
kor értékes értekez!etet tartot
tak a gyomai községháza nagy
termében. Pánczél Emil gyo
mai főjegyző nyitotta· meg az
értekezletet, üdvözölte dr. Tóth
Béla szeghalmi és dr. Sorbán
Jenő. gyomai főszolgabirókal,

Harsányi Lbzló endrődi fő

SiÚkey Istvan szeghalmi jegy
zőt, dr. Vertán Emil főjegy

ző! és J. Bak Lajos birót
Körösladányból, dr. Temesváry
Ferenc főjegyzőt és Majdán La
josbirót Mezőberényből,. B.
Kiss Márton főjegyzőt és Föl
desi Zsigmond birót Dévavá
nyáról, Gyoma község előljáró

ságát és az elöljáróság által
meghivott törvényhatósági ta
gokat és más érdeklődőket,az
után tartalmas beszéddel indo
kolta meg az értekezlet össze
hivását, hogy egy Gyomán épi
tendő közraktár módozatait
megvUassák. Felkérte Wagner
Mártont, hogya közraktár lé
tesilésére vonatkozó tervezetét
ismertesse.

Wagner Márton ismertette a
közraktári tárolást, felemlHve,
hogy az előző években a ke
reskedők cséplés után azonnal
me~ezdték a buza összevásár
lását és tekintélyes tárolási ösz
szegeket fizettek a közraktárak
nak, amig a buzát külföldre
szállitoHák. Ha az ilyen táro
lás kHizetödik a kereskedőnek,

akkor az a gazdának is kifi
zető, tehát taroljanak II gazdák,

-hogy ők nyerhessék meg a ja-
vuló árakat.

A gabona szállHásánál külö·
nősell a viziutak kibasználását
teszi lehetövé a hajózható Kö
rösönk. Egy méter.Jlázsa gabo
na száUitásikőltsége hajón
Gyomától Regensburgig 168
Pfennig (277 fillér), Szolnoktól
Regensburgig 160 Pfennig (265
fillér). Meg nagyobb előny mu
tatkozik a buza szállHásánál
Békéscsabától: egy métermázsa
sZállítási költsége Gyomáig 41
fillér, de már Szolnokig 90 m
Iér és igyahajófuvar és vasuti
fuvarkülönbözetéből 37 fillér
előny származik métermázsán
ként Gyoma javára, ami 1000
vagonnál 37.000 pengőt tesz ki.

A közraktár körzetébe a kö·
vetkező községek bevonását
tervezi: Gyoma 27.984 kat. hold
szántóterülettel és 12.244 la
kossal; En~rőcl 22.301 k, h.
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ll~éE1yeLrn.es ~;záUás fHlérekért a
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@;11 ;-e cipőG:;d :a'téfbe
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ki pér;zét!
H e Y !:ll e i'i is besze,ezfl»'U

CIPŐS ~{SE L [::T,

dekes e:őadásra, arneiynek kö,
zelebbi időponijátmég bJlő I

ICi!(Wen közölni fogjuk.

ItIgen ti

HaJlottél-e il I
hogy az elmult évben nyolc l

miHiópengö értékben szállito!- I
I

tunk külföldrekézimunkát. Ez I
25 százalékkal haladja meg a I

I
tavalyi kivitelt. A kivitt áru I :;i:.!lDDD:D::AJ100CD[]CDCi:y:ü-:J!i

legnagyobb része himzett bIm; /.1

volt, melynek nagy részét HoI- .
landiába .vitték. I

I
hogy a mezőgazdasági mun- \

kás egész háza népe négyhó-I
napi tétlenségreszoml. Ha csak I

26 mUD.kanapot veszünk ha-I
vonta, ugyis évenként 300 mil
lió munkanapelvesztésétjelentLI
Pénzben kifejezve ugyanannyi I
pengő. Jobb volna a téli h6na-,
pokban is valamit dolgozni,

cimen.. _ . I ismertetést és előre is íelhivjuk
. Azt hIsszuk, hogya helybelI I olvasóink figyeimét erre az ér,
Iparosokat feltétlenül érdekeini
fogja, ha szakavatott
hallgatbatnak ilyen közvetlen

I

~mint értesülünk, r t o s I JU"'lYuau, íH!ózkodása
V I k t o r elektro- és gépész- l au.I1UllU<lVéilJ szándé,
mérnök, a Gyomai ViUamos kozik ''',+;,'''; különösen a
Mü Budapesten székelő mti- helyi ,,.,,,,,..,,,o,,,1",,,,, tekinteI
szaki tanácsadója, április hó- tel:

könnyen felvehető növényi táp- rint végezzük. IsláUóirágyázott
lálékot kiván,különösen fejlő- vetjük, a $zuperfoszfátot
dése kezdetén, ezérLa mütrá- pedig sorba adjulL Ha
gyá:zás még indo koltabh és kevés az istáUótrágyánk, I;a
eredményesebb. ~ A takar- gyenge erejü a föld, ugy szu
mányrépa mütrágyázását a eU-I pert.oszfál és nitrogén mütrágya
korrépánál bevált módszer sze- adagolása segíthet ezen.

, Bizo~Yá:a Ön . is örömmel jnyü tény, hogy magyarok szen.
laUa marcms 15-en a Front- i vednek, fogynak,
harcos diszőrséget az ország- nyomás alatt.
zászlónál. Komoly és tiszteletre Amig dpiHal1tunk erre fl.

méltó cselekedet ez, mely diszé- zászlónl, csak addig jusson
re váH községünlmek, megbe-
csülésére a zászlóban élő esz- eszünkbe csonka mi \'01 tunk és
mének. emeljünk kalapo! szerencsé!len .

Annál jobban csodálkoztam tes! véreink bánala előtt

azon;· hogy községünk lakóinak Nemcsak egyszerü,
nagy része még nem tudja mi- embereket enélkül eJ-

. vel tartozik ennek és hogyan h91adni, de egyenruhás sőt uri
kell azt kifejezésre juUatni. ruháju .emberek kocsikázlak
Megfigyelhettem, alig néhány előtte, feléje sem nézve, awn

.ember emelte le kalapját .- a amikor a diszörs'="g is
nem a díszőrség - hanem az hangsuJyozta annak jelentését
elszakitoU testvéreink fájdalmát Nem tudom Szerkesztő Ur
jelentő országzászló előtt. mire vélni ezt. Nem vagyunk

Miért állitotluk oda, a roha- mi magyaroIL Vagy csak:Ji szá-
nó hétköznapok közepébe, ha de sohasem ekkel? I)

nem azért, hogy mirlden nap Ezen gondolkozom. azóla.
sziven üssön bennünket aször- Egy csodálkozó,

karmlmy-:, répate:riiletiinket, an
nál kevésbbé, mert répát rend
szerint frissenistáUótrágyázolt
földbe szoktunk vetni, istálló
trágyánk pedig kevés. Kevés
istáUótrágyánk kiegészitésére
ezért a takarmányrépánál is
mütrágyáZáshoz keH' folya
modnunk.

Mig Hazánkban alig akad
gazda, aki cukorrépát mütrágya
nélkül termesztene, mert a mü·
trágyázás· (rendszerint ősszel

adva istállótrágyát, tavasszal
pedigkat.holdanként150-200
kg. szuperfoszfát, lehelőleg sor
ba) jöveddmezősége kézzel
fogható, addig a takarmányrépa
növénytanilagazonos la. cukor
répával, táplálóanyagokkal
szemben azonosan viselkedik.
- Sőt! Sok takarmányrépafé
leség sekélyebben . gyökerezik,
mint a eukórrépa;,'" ezért· több

csak a sajál mesgye széléig
tart, az azon túl történő dol
gok már nem érdeklik. Felem
Utelte, hogya megszáUtterüle
teken lakó magyar anyák éj
félkor felébresztik gyermekei
ket és a fejükrecteszika rádió
fejhallgatóját,'hogy a magyar
rádióban éjfélkor elhangzó má
gyal' Himnuszt· meghaUgassák
és megtanulhassák ... , mert
hiszenodaát nem lehet ezt
énekelni, igy nincs alkalmuk a
gyerekeknekezt megtanulni.

A szépen sikerült vacsora és
az utána elhangzott értékes be
szédek hatása alatt barátságos
beszélgetésben időztek el a
vendégek éjfélig,

tb. főszolgabiró, a szarvasi já~.

rás hatóságainakképviseletében
és Endrőd község főjegyzőjének,

birójának és több ismert· jóne
vü ,endrődi';polgár kiséretében·
Dr. Tóth' :PáJ'szlu'vasiképvise
lő, Csizmadia.' András" orosházi
képviselő··és dr. Papp .Sándor
központi titkár látogatták 'meg ,
az itteni lakosságotés> hlrtal
mas, értékes beszédekkel bizo
nyHották be ·a Nemzeti Egység
szükségességét Az értekezlete.t
ősi szokás szerint közebédzárla
be, amelyen azelsőfelköszön~

tőt a Kormányzó Ur ŐMméUó
ságára, .. Kovács Libor· endrődi

gazda mondotta. Ezt követték
még a többi értékesn~értéke-

sebb felköszöntők. Az értekez
let táviratilag üd vözöHevárme
gyénk közszeret.etben álló fő~

ispánját és a Himnusz elének~

lésévelértvéget. F.I.

B 1l!'1lI _ "a JOVOhoz

ndrás képviselő és dr. Papp
nti főtitkár látogatása

szövetkezetnél

it

iz adia
Sándor

a

nagyon meg vannak elégedve.
Ezzel rámutatott, hogy a neve
lésben van a hiba és nem az
iskolákban, ha a tanult gyere
k~k nem maradnak a földmi
velő pályán.

A beszédet sokszor megsza-
a hallgatóság élénk tet

szése és annak befejezése után
hosszasan ünnepelték Csizma
dia képviselőt.

Dr. Papp Sándor központi
titkár mélyen szántó gondola
tokkal logikus felépitményü
beszédet tartott a politikáról.
Befejezésül a hazafiasságról tett
emlHési és rámutatoU, hogy e
körül hibák is vannak, c mert
sok embernél a hazafiasság

Beláthatatlan még, hogy a
nyugati események a gazdasági
életre milyen kihatással lesz
nek, valószinü azonban, hogy
exportunk nagy része továbbra
is a német területek felé fog
irányodni. A gazdának - mint
hogy munkájának eredményét
legtöbbször csak egy év mulva
élvezi, - messze előre keU
látnia, hogy termelési irányát
helyesen szabhassa meg.

Valószinü, hogy tőlünk a jö
vőben állati termékekef, hust,
tejet fognak nagyobb mérték
ben venni, tavaszi akvetésénél
ezért már most nagy gondot
b~ll forditani a takarmányfé
lékre. Szarvasmarhatariás, tej
termelés szempontjából elsősor

ban a takarmányrépár<l. Be
idegzett vetésíorgónk azonban
:ritkán engedi meg, hogy más
növéDY rovására növeljük ta-

Vasárnap 10 óra előtt CSiZ-/ adott az értekezletnek az, hogy
madia András képviselő és a járásunk köztiszteletben álló
Papp Sándor dr. központi NEP föbirájának dr. Laczay Péter
titkár dr. Sorbán Jenő főszol·

gabifóval és kiséretével látoga
tást tettek a HOMBÁR szövet
kezet telepén, ahol Wagner
Márton ügyvezető igazgató fo
gadla őket és bemutatta a ven
dégeknek a magtár! a tárolt
gabonát és végül a 2000 darab·

álló ketreces csirketenyé
szetet.

A vendégek megelégedésüket
fejezték ki a látottak felett,
beirták Devüket a szövetkezet
vendégkönyvébe és sok szeren
csét kivántak a további mükö
déshez, azután két autóval ki·
mentek Kondorostanyára.

i-{ondorostanyán
A Nemzeti Egység jegyében

igen szép és népes értekezlet volt
március lS-án, vasárnap d.e. 11
órakor a Hangya Szövetkezet
nagytennében. Különös sulyt



Március 20...:i bajnoki mérközé
sek. Gyomán: GyTK-ETK, vezeti:
Rálfai, Békésen: Tarhos-Mafc li.
vezeti: Kereki. Kondoroson: KTE
M.Törekvés, vezeti: Szijjártó. Me
zöturon: MMÁV-TAC, vezeti: dr.
Magyar. ., .•

*

A turi csapat az egész telet
kondició-tréningben töltötte el, s
igy annak eredménye a pályán is
mutatkozott. A hatalmas szél se
gitségével a MÁV indilja utnak a
labdát és a 1O-ik percben Pósa
megszerzi a vezetést. A GyTK is
szépen védekezik, de a techniká
sabb csapattal szemben és az 01'

kánszerü széliel nem tud ered
ményes lenni. A 25 és 40-ik
percben már 3-O-ra vezet a ven
dég csapat.

Szünet után gyomai fölény ala
kul ki, ami eredményt nem hoz.
Az első félidő nagyon kivette az
erőt a gyomai fiukból és igy be
le kellett nyugodni a 3-O végered-
ménybe. .

Heinfarlh biraskodása tetszett

T

*

Köszöntjük
sportravaiunk kedves olvasóit a
tavaszi Jliiballszezon megindulá
sakor ! A langyos tavaszi szellő

ismét elhozta a sportemberek iz
galmas vasárnap délu!ánjai! s
a kedvenc csapa! iránti klubsze
retetét fokozottabb mértékben él
heti ki majd a sokfutballbará!.

Téli álmából ",mi is életre
kelijük a Gyomai Ujság sport·
rovatát s az első, bajnoki for
dulót már élesre jent ceruzákkal
figyeljük! Célunk továbbra is a
heti sportesemények tárgyilagos
megvitatása, illetve olvasóinknak
e sporteseményekről való pontos
tájékoztatása lesz.

Alant következő első beszá
molóinkat abban a reményben
kezdjük meg, hogy ezzel agyo·
mai futball-sport megujhodását
és. előretörését üdvözölhetjük.
Adja lsten, hogy úgy legyen!

-K
Sporthirek

GyTK-ról szóló összes hirein
kei a jövöben is Heinfarth Mihály
úr fogja közölni.

*
GySC holnap Dévaványára rán

dul át, ahol a jó játékeröt képvi
selö DSE..vel játszik.

*
A Ferencváros holnapi mezö

túri mérkőzésén már feHétlenül
játszani fog Sárosi is. A MAFC
600 pengöt fizet e meccsért á
ftrencváros F. C.-nek.

M.MÁV'- GyTK 3-O (3-O).
Gyoma, vezeIle: Heinfarih.

Az, elsö honi mérközésen igen
kellemellen hideg idő fogadta a
csapatokat. A hatalmas északi
szél nemcsak a já1ék szépségét
rontolta le, hanem a játékosokat
is a legnagyobb próbának telte
ki, nem számitva a közönséa el-
maradását is. l:.

GySC-ETK 3-2 (t-2)
Gyoma, veze!!e Heinfarih.

Csap:itösszeáJlilás :

jakó,- Ugor, Pataki,- Lőrinc?,

Takács, Cjflák, - Csáki, K. Szabó,
Kruchió, Györi, Zöld.

ETK-nak kedvez a szerencse a
kezdésnél, hatalmas széltől támo
gatva szép támadásokat visz a
gyomai kapu ellen. A GySC vé
delem azonban minden támadást
eredményesen visszaver. A GySC
csatárok is szép kombinációkkal
igyekeznek az erős széllel meg
küzdeni ami a IS. percben Ta
kács góljával vezetéshez juliatja
a GySC csapatát. Az erŐs széllel
támogatott ETK ostrom is hama
rosan eredményhez juttatja az
ETK csapatát, Kurilla megszerzi
a kiegyel1lilést, ugyancsak Kurilla
a 18. percben vezetéshez is jut
tatja csapatát. GySC támadással
ér véget a félidő. - A li. fél
időben a GySC csapata sorozatos
szép támadásokat indit az ETK
kapu ellen, láiszik a fiukon, na
gyon akarnak, a 15. percben
Kruchió kiegyenlit és Csáki a 35.
percben a nap legszebb gólját
lövi, egyben beállítja csapatának
a gyözelmet is. A csapaton lát
szik a fejlődés, a csapat minden
egyes tagja jót mulatoH.

Heinfarth biró a ll-ik mérkő

zést vezetle, az erős hamu mér
kŐzés igy már fárasztó volt rá,
igy is erős kézzel, kifogástalanul
vezeUe. . Cs. D,

nftftftftftftft*,ftftftftftflAftAftftftftftfl'ftftRR"MfNltliMft~ftR~Aft

Értesítés!
A m. kir. iparligyi miniszter 3000/1938. Ip. M. számu rendelete

értelmében folyó évi március hó l től

t. O ~ á ~ ~ i i n t é z k e d é s i g
telepiink irodája l. t. iizleifeIeinlmel{ rendelkezésére áH:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken

d. e. 8-tól 12-ig és d. u. 2-től 6-ig
szombaton:, d. e. 8·tól 12 óráig.

Fenti rendelet értelmében s z o m b a t o n és vas á r n a
egész nap az i r o d á n k z á r 'lJ a van. p

Vincze József "HOM Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.-T.

•gyomai telepe
és IGtv~n

Cipőfénymáz helyett börzsir
használatát irta elő a honvédelmi
miniszterilim. Az indokolás szerint
a fénymáz ártalmas a bőrre és
ezért a katonaság a bőrzsirt tartja
alkalmasnak él bakan'lsok kezelé
sére.

Baromfi-konzervgyárat ala
pítanak a Dunátulon, föként ang
liai kiviteli célra. A jelek szerint
szövetkezeti emberek alapitják a
gyárat

Az amerikai Nash-Packard
autógyár Cselepen szerelögyárat
akar berendezni.

Egy pesti táncosnő roman
tiInts házassága. Rendkivül ér
dekes, képekkel illusztrált cikket
közöl erről a Délibáb uj száma,
amely nagy. terjedelemben és gaz
dag tartalommal jelent meg. Pom'
pás illusztrált rádiómüsorokat, egy
felvonásos szindarabot, premier
beszámolót, színházi pletykákat,
nagyszerü fiimrovatot és több mint
száz szebbnél-szebb képet taláJ az
olvasó a népszerű színházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fHlér. .

"A Foederatio Emericana ez
év áprilisában Husvétkor Bécsbe
és Rómába tagjai és azok kedves
hozzátartozói részére társasutazást
rendez. Prospektussal és részletes
felvilágosítással szolgál az Emeri
cana utazási osztálya: Budapest,
IV. Bástya-utca ll.. tel: 189 586."

Vetömagvak beszerzése
Akinek bármilyen vetömagra
vanszUkségUk, vagy vet6
magjuk volna eladó, jelent
sék ezt be a

"H O M B AR"szövetkezetnéJ.
Ten,geri, zab és kopaszárpa
vetömag van még valamennyi.
BUkkönyre igéretet kaptunk.

Anyakönyvi hirek
Születtek: T6tka Bálint leánya

Margit Erzsébet ref., K. Kovács
István leánya Róza Erzsébet ref
Dékány Mihály leánya Ella ref.:
K Szilágyi Lajos fia L~jos ref.,
Tóth Ferene Fia József rk.

Házasságot kötöttek: Nagy
Lajos földmives Kovács Erzsébet
tel. Kmetykó Pál vadőr B. Kiss
Eszter Rózával, Kovács István
fOIdmives B. Marjai Rózával, Izsó
János fölmives Kocsis Erzséoellel.

Meghaltak: F. Kiss Bálint ref.
10 hónapos, Icsa Gábor ref. 72
éves, Izsó Erzsébet ref. 27 napos,

A képviselőtestület csütörtöki'
gyüiéséröl - anyaglorlódás miatt
- á jövő számunkban számo
lunk be.

A Stefánia Szövetség ván
dorkelengyéi ismét szaporodtak.
A következő urhölgyek küldték be
ujabban a kis kelengyéket : Mo..
hácsi Jánosné, Kner Imréné, Pán
ezéI emilné. Hálásan köszönjük a
rászoruló szegény anyák nevében.

~,~~'~I~~I~I~,I~~~~~~~~~~~~~~

Vitéz dr. Ricsóy-UhIarik Béla
föispánunk meglartása érdekében
a vármegye számoálközsége és
városa telt lépéseket a kormány
zatnál. Reméljük,. hogy meg lesz
az eredménye.

Eljegyzés. Oláh Agnikát elje
gyezte Balogh Imre Máv. nyug.
segédliszt. (Minden kOlön értesités
helyett.)

A Tiszántuli Mezőgazdasági

Kamara Békésvármegyei Kiren
deHsége vasárnap délelöitlO óra
kor szakérlekezletel tart Békéscsa
bán, amelyen értékes előadások

lesznek. Egy órakor közebéd lesz,
amelyen a főispánunk is felszólal.

lij. fekete Jánosné urnő ve
zetése alaH m liködő szabászati
tanfolyam h'illgatói március 17-én
meglekinlelték a Hombár Szövet
kezet kelrecescsirke tenyészetét
és láloliak felett elismerésüket
nyilvánitották.

fRONTHARCOS HIR. A
Frontharcosok heti táborozása
f. hó 24 töl kezdve este 7 óra
kor kezdődik. Minden front
harcos ott legyen!

Féláru utazás Budapestre,
a Mezőgazdasági KiáHitásra, már
cius 17-töl 28 ig, illetve április
3 ig vehető igénybe. jgazolványok
a Gyomai Ujságnái (Wagner-féle
fatelep) kaphatók.

jogerőshatározat a borbély
ipari árrombo!ások ügyében.
Az ország minden borbélymeste
rél közvetlenÜl érintő határozatot
hozot! a legutóbbi napokban a
kereskedelemtigyi miniszter., A
györi kereskedelmi és iparkamara
árrombolási bizottsága az oltani
ipartestület panasza alapján mult
év szeplfmber havában hozott
döntésével a W fíJléres bereivá
lást árrombolásnak minősítette.

Az eimarasztait borbélyiparosok a
kamara árrombolási bizottságának
ez! a határozatát a kereskedelem
ügyi miniszterhez megfellebbezték.
A miniszter az árelemzö bizottság
meghallgatása alapján a kamara
halározatát jóváhagyta, csupán a
birságok magassága tekintetében
eszközölt a halározaton változtatá
sokat. Ennek a miniszteri dön
tésnek, ~agy elvi jelen tösége van,
mert jogerősen állapitja meg
hogy aki W fillérért vállal beret~
válást, árrombolást követ el.

Ui foglalkozás vakok szá
mára. Párisban rendkivül érdekes
tanfolyamon orvosok ~s ápolónők

tanilják a vakokat a masszirozás
m~sterségé~e. Pusztán tapintás
utján szefZlk meg az ismere!eket
s erről közöl iIlusztrá!l tudósítást
Tolnai Világlapja uj száma. A leg-
kiválóbb magyar irók novelláin a
kitünö cikkek dus során és' a
nagyszerU folytatásos regényen
kivűl közel száz pompás képet
talál az olvas? a. népszerU képes
lapban. Tolnai VIlágIaDja egy szá-
ma 20 fillér, •
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Eladó: 908 m hold földbirtok 7 szo
bás kastéllyal, 24 téglából épült meilék
épületekkel, kövesut vezet a birtokon
keresztűl 7 km-re, 20 hold halmagyi
szántó cserepes tanyaépülette!, 20 hold
simazugi, 5 hold simai, 6 hold· udvar
noki, 2 hold magtárlaposi, 3 fertály ke
selyősi szántó, 40 hold nagylórési szánll\
52 hold kislórési, 4 szobás uriJakás iíz
lettel főuton, 2 szobás gr. Tisza István
uton, 2 szobás a Hősök utján, ugyanot!
2 szobás kovácsmüheJly",l, 2 szobás nagy
telekkel,meIléképűletekkel a Rákosi Jenő
utcában. l szoba konyhás cserepes a
Luther utcában, kiadó 2 szoba, elős7oba,

fürdőszobás lakás május l-re EladÓ 2
kat. hold prima gyümölcsös kert a rév
laposon. Fentiekkel k i z á r ó I a g Izsó
Balázs ingatlanforgalmi irodája van
megbizva. Gyoma, Horthy MiklÓS ut 2.
Telefonszám 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelő, :

WAGNER· MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállaJat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Üzlet· kirakat ajtóval kédve~ő áron
eladó Endrődön Kossuth utca 2 szám
alatt 2-2

Kiss Bálint ut 21 szám alatt (gy
drb kerlföld, egy fattyasi tehén járás, egy
és fél disznójárással együtt örökáron
eladó. Értekezni lehet Kiss Bálit ul 16
szám alatt. l-l

Aller Márton téglagyárában disz
jegenye- és kanadai nyárfacsemeték
kaphatók. Ugyanott egy kisebb táska
irógép is kapható. 2-l

Az l-s6 számu Vadásztársaság
vadőre részére április l-re lakást keres.
Akinek megfelelő kiadó lakása van, je
lentkeuen a Vadásztársaság elnökéné\
Pétermann József nyug. föjegyzőnél. 1

Elad6 egy 10 darabból álló teljesen
uj csontszinü szobaberendezés rugany
betétes ikerággyal, nagy gardróbszek
rénnyel, állótűkörrel stb. Eladók küiön
bözö női-ruhák. felöltők, kosztümök,
kalapok, cípók stb. Petőfi utca 19 szám
.~dl 2-l

Arany lajos Jókai utca J. szám
alatti háza eladó. 2-2-

Papp Zsigmond Rákóczi utca 16
szám alatti háza eladó. 5-2

Endr6d5nApponyi ulca 12 sz" alalt
özv. Gácsi Jánosné házánál egy üzlet
helyiség berendezéssel vagy anélkül
röfös üzletnek is alkalmas lakással, vagy
anélkül azonnal is kiadható haszon
bérbe. 3-2

he6papi Pik6 Béla földbirtokos
gyomai gazdaságába felfogad egy éves
konventiós bérest, kinek évi fizetése a
következő: 19 (tizenkilenc q. I. o buza,
4 (négy) q. L o. árpa, 1 hOld (1200 n-öl)
tengeri föld felszántva es bevetve, 150
n-öl veteméllyföld, 40 (negyven) kg
szalonna, 30 (harminc) kg. darált só, I
pár puhaszáru béres csizma, 70 (hetven)
pengő készpénz, lakás, tüzelő, baromfi
tartás, 1 kocatartás, 12 (tizenkettö) liter
petróleum. " 3:...2

Wolf Mihálynak Bocskay u. 34 sz.
háza - 2 padozolt szoba, konyha, al
só konyha, kamara és mellékhelyiségek
~ kedvező fizetési feltételek mellett
szabadkézből eladó. 6--4

szép gyllmölcsfa oltványokat és
magas törzsű rózsákat lehet kapni Zöld
Péternél Kossuth L. u. 22 sz. alatt. 2-2

Óra, ékszer javitásokat olcsÓn jót
állás mellett ké$zit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. 8'-7

Eladó Endr5dön egy négy s7.oQ.;J,
konyha, fürdő szoba, mellékhelyíségek
kel ellátott új [akó~áz, kedvező fizetési
feltételek mellett. Erdeklődők fOídulja
nak Csáky Dániel gyomai órás mester~

hez. 8-7
Szódavizgyári berendezést kere

sek készpénzfizetés elleni megvételre.
Cim akiadóhivatalban. 5-4

érk. G.as
ind. 6.10

Az Országos Mez5gaz,
dasági Kiállitásra és

Vásárra szóló
félAru utazAsra

jogositó

IGAZOLVANYOK
kaphatók a

WAGNER fatelepen.
uuuuuuuuuwuuuuuuuuuuuwuu

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ő f i z e t é !li i á r a:
l bóra 3 P., n.évre 9 P.

Kidóhiva., Bp. Rákóczi-ut 30.

Az "Uj Magyarság"

IOLCSÓBB A BOR I
11\1 mint a szódavíz II

t8 FI L L É
egy liter lIO/o-os kadarka vagy

fehér fejtett ujbor Soltv~d
kert állom~sra k:ts1állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
<I fiflér iiterenkéllt. Csakis
50 literen felüli reR-.delést
fogadok el. Hordót dljmen
lesen adok a száUitás tar~

tamára kölcsön; hordóm
30 napOn Qelül bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl-

I
dél utánvéttel. Egy pengőI

..

levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Bóralm kellemes ádeskés,

I.
tiszta, tBkéletas .zamaf:uakI

és n e m savanyuak.

Székely ferenc kft.
fftJbol"plneészete

Soltvadkert, Pestmegve.
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Fekete LaJOlll mUlllzer6flill: Uzhtt'bén.
II! N D ft O D Ö N:

ft HomokI féle emel.te. tuhtll:uan.
K'lIl'je d.ij~al.n b.lIIIlulI.i.tAIiIAí2

uMAvAUTU T I: L l AUTOBUSZMIINETREND
Érvényes: 1981. október 3-tól 1938. május 14-lg.

Oyoma-Bndrőd:

n.BS ind. Gyoma p. u. • .
17.60 érk. 6ndr6d tlllmplom-tér

VI.ldl.!: 10 fllI'r.

Bndrőd-Oyoma-Plspökladány-Debrecen:

6.16 ind. Endrőd tQlllnplom-t~r érk. 11.50

6.36 l Gyoma " . . .. n.S!
1.~8 SZQglullom p. u.. . .. 16.88

8.41! Püspökladány.... 15.23

Ille Hajdus20boM:ló.... 14.48

9.36 árko DobAtGn, "Arany Bika Szálló" 14,1Q

Menet-jegy: Endrölire -liO Mellettjrtl-jegy: Indrödre -.SO p
Menet-jegy: S21lilgluuomra P J.30. Hajdusl.Oboilzlóra P 5.90. Debreeenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10.00. " P 12.50.

Jlndröd -Oyoma-Sl!elhalom-Berettyóujfalu:
6Y~ ind. hdr6d templom-tér . érk. l1.00

6.
sS J Oyoma. ". t 11.

84

1.97 Szeghalom p. u.. l6.38

8.6f Berettyóujtalu p. U. • 14.00

9.oS érk. "közséiháza ind. 11.59

Menet-ie~: Szeghalomra P Ál.30. BereUyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-Jegy:" P 4.-. "P9.56.

feltciteles megllill6heiy: Gyoma-halmagyl Ohl'filil6kör és Perjése

Minden igényét kielégiti !
Mindent dijmentesen házhoz

szállit a
SZÖVETKEZETI BOLT!

Telefon: 28.

Hirdetmény
Elöljáróság közhirré teszi,hogy a

tavaszi haslonál1at vizsgálat a Követ
kező rendben lesz:

Április 7·én a községházánál d. e.
8-12 óráig d. ll. 2-3 óráig.

Április 8-án a Hasításon a K. Nagy
tanyánál d. e. 8-12 óráig.

Április 8-án a halmagyiiskolánál d.
u. 2-5 óráig,

Április 9-én a Körösön tili aBatári
tanyánál 8-ll óráig.

Április 9-én az Ujházi (Uhrin) György
tanyáján d. u. 2-5 óráig.

Az az állatbirtokos, aki gazdaságá
ban külön állatorvost tart, egypatás
állatait nem köteles elővezetni, ha azo
kat a gazdasági állatorvos a taVaszi
állatvizsgálatra kitűzött időt közvetlenül
megelőző 3 napon belül egyenként meg
vizsgálja és vizsgálatának eredményé
ről a tavaszi vizsgálatot végző állator
vost értesíti.

Az az állatbirtokos, aki egypatás ál
latát a vizsgálatra elővezetni nem ki
vánja, köteles ebbeli szándékát a helyi
állategészségügyi hatóságnak a vizsgá
lat megkezdése előtt irásban bejelen
teni. Ebben az esesben a vizsgálatot
végző állatorvos az állatokat - a ké
relmező költségére - 8 napon· belül
rendes tartási helyükön megvizsgálja.

AL az állatbirtokos, aki egypatás ál
latát a vizsgálatra elő nem vezeti, vagy
fenti módon meg nem vizsgáltatja 600
P.-ig terjedhető büntetésben részesül.

Gyoma, 1938. március 3.

Arany Gusztáv sk.
4-l s. jegyző.
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Március 23. szerda.
Egyetlen egy napig!
Kalandor bUnügyi film!

Éjféli látogató
Ököl, ravaszság, revolver harca

10 fejezetben.
Főszereplő: Karl Ludwig Dial.

2. Kisérő mUsor.

1"111 '1 1#111111""1111

az élet
királyn e

Nincs megállás a cselekmény lem
pójában, meglepetések és

áimélkodások filmje.
Főszereplők: Dorothy Wilson,

Preston forster.
2. Kisérő mUsor.

Március 25. Péntek.
Ünnepi műsor!

Ezer csodás kaland. Sokszáz sZÍ
nes élmény! Rider Haggard á
kalandos regények mestelének
műve. Tűzhányók völgye. Kráterek
titka. Az örök élet forrása. A sze
relem hatalma, fantasztikus, meg-

lepő, izgalmas:

Világhiradóval.

NYOK
Frappáns cselekmény, elbájoló

romantika, friss jókedv.
Igazi nagysikerU 'magyar vigjáték.
2. NagyszerU kisérő mUsor.

APOLLÓ MOZGÓ GYOMA

XXXIII_lxlixa'i111jl.",

Márciu.s 20-21
vasárnap, hétfőn.

GVAR FIL j
Kun Magda, Gyergyai István,

Szepes Lia, Pataki Jenő,

Dayka Margit főszereplésével.

Ifjuság, jókedv, romantika.
Izgalom, humor, szerelem:

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fé15, fél 7 és fél 9·kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ilnnepnap
d. e. féllO-től féli-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csiltörtökön fél 4 órakor.

W4.

Ceyloni
dzsungel

kullurfilm.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. március 20-án vasárnap
fél 7 és 9 órakor.

Alpár Gitta világfílmje I

Miilöcker régi hires operettje
filmen.

E romantikus történet egy nagy
királyi hercegnő alakját eleveniti
meg a legragyogóbb kiállilásban.
Alpár Oitta nemcsak gyönyörű

hangjával arat nagy sikert, hanem
a szinészi játéka is elvarázsoló.

." ee
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ElÖFiZETÉSi ÁRAK:

N~~\'e,jé':,e 1.55 P, ~~É:l évre 3.12 P, Egész é'/re 6 24 P.
Befizetések postacsekkerl:

• í '""g<i.ria-nyomda Gyuma" csekkszám 18.280.
Lapz;íri<: c s ü t ö r í Ö li este fi óra.
,\1egíe;\~'_n:l, 1t1inden szornhaton re~geL

Felelős i!!izerk€!sztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o;) m 8, KO~llIuth lajos utca 64.

Te!afon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaliábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirctetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

sággal, hálás szivvel mondott
köszönetet és a tisztséget elfo
gadva kijelentelte, hogy tovább•
ra is teljes odaadással fog
munkálkodni a Gyomai Dalárda
jövője és prosperitása érde
kében.

.Perei Lajos közgyülési tag
szót kérvén, foglalkozott a Gyo
mai Élet cimü időszaki lap
nak Nemerey Péter személyét
támadó cikkeivel és annak tu
datában, hogya közgyülés min
den egyes tagja ezeket a táma
dásokat elitéli és mint egy er
kölcsi- és bazafias testület tá
bora visszautasítja, javasolja a
közgyülésne~, hogy Nemerey
Pétert külön is bizalmáról, sze
retetéről és ragaszkodásáról
biztositsa.

A közgyülés Perei Lajos köz
gyülési tag javaslatát egyhan
gulag elfogadta, a Gyomai Élet
ben megjelent és Nemerey Pé·
tert támadó cikkekben foglal
takkal magát nem azonosifja,
azokat elitéli és visszaufasilja
és Nemerey Péter elnököt vál
tozatlan szeretetéről, bizalmá
ról és ragaszkodásáról biztosit
ja s arra kéri, hogy tovilbbra
is lankadatlan kitartással mun
kálkodjon a magyar dal és azon
keresztül a Gyomai Dalárda
jövőjének kiépítése és fejlesz
tése· érdekében.

Nemerey Péter a Gyomai
Dalárda közgyüiése által ' szol
gáltatott elégtételért köszönetét
nyilvánította és bi.ztositoUa a
közgyülési tagokat, hogy to
vábbra is teljes odaadással fog
munkálkodni a Gyomai Dalár
da érdekében.

Ezek után megejtették a többi
választásokat és Nemerey Péter
javasJatára társelnököknek: Haj
du Béla igazgató-tanitót és Pán
cZél Emil községi főjegyzőt,

tiszteletbeli elnököknek: Péter
mann József nyugalmazott köz
ségifőjegyzőt és brassói Grei
szing József ny. telekkönyvve
zelőt, alelnököknek: Kató Lajos
községi jegyzőt és Vass Lajos
ny. Beszkárt állomásfőnököt,a
Nyugdijasok Olvasóköre elnö
két, titkárnak. Varsandán László
múködő ta,got, gondnoknak:
Négyesi Gyula müködő tagot,
ellenőröknek: Batári István és
Köhler Ádám müködö tagokat,

közgyülése

serényen fáradozik és várme
gyénk Hlusztris alispán ját, vitéz
Dr. Márki Barna Őméltóságát

is személyesen kereste fel és
kérte értékes támogatását. A
kérelem megértésre talált, a
mennyiben az-alispán 80 pen
gős segély kiutalását volt szives
kilátásba helyezni.

A két jelentőségteljes meg;
mozduláshoz szép és teljes si
kerl kivánunk Dalárd'nknak,
egyben pedig kérjük kedves
polgártársainkat, hogy Dalár
dánkat a zászlószegek megvál
tásával és lejegyzésével táma
gatni sziveskedjenek, mert ez
a KuHuregyesület minden tá,
mogatást megérdemel.

tanitó,közgyülési tagnak adhLát.
Hajdu Béla igazgató-tanitó,

hivatkozással arra a körül
ményre, mely szerint aDalár·
da eddigi választmánya Neme
rey Péter eddigi elnököt jelölte
az elnöki tisztségre, a maga
részéről is kész örömmel csat
lakozik a javaslathoz, mert
Nemerey Péternek a Gyomai
Dalárda életében immár 12 év
óta tartó értékes és eredményes
munkásságát közelről ismeri,
benne a Gyomai Dalárda egy
lelkes, agilis vezetőt bir s igy
elnöknek csak Nemerey Pétert
ajánlja.

A közgyülés Hajdu Béla igaz
gató-tanító javaslatát egyhangu
lelkesedéssel magáévá téve, Ne
merey Péternek a Dalárda éle
tében kifejtett értékes és ered
ményekben gazdag munkássá·
gáért hálás köszönetét fejezte
ki és őt 3 évi időtartamra is
mét a Dalárda elnökének vá·
lasztotta meg.

Nemeny Péter, az elnöki
szék átvétele után, a megnyit
vánult bizalomért meghatott-

Dalárda

Gyomai alárda
zászlószentelési

eGI1Ilepélye
il xxv. Országos Dalosversenyen

való részvétele

A

és

A Gyomai

Amint értesültünk, a Gyomai
Dalárda a f. év nyarán dalos-
zászlót óhajt szentelni és ez
irányban a kezdő lépéseket az
elnökség már meg is tette. A
zászlószenlelési ünnepélyt disz
közgyüléssel és hangversennyel
kapcsolja össze, meJy utóbbin
4 idegen dalárda müködik köz
re. A részletes programot a
Dalárda elti öksége idejében teszi
közhirré.

Junius hó 25 és 26-án, Szé
kesfehérvárott rendezi meg a
Magyar Dalos Egyesületek Or
szágos szövetsége a XXV-ik Or
szágos Dalosversenyt, amelyen
a Gyomai Dalárda is résztvesz.
Nemerey Péter elnök a felme
rülő költségek előteremtésében

Dalárdánk folyó hó 8-án es
te fél 8 órai kezdeHel tartotta
meg tisztujiló és évi rendes
közgyülését, amelyen a tagok

. igen szép számban jelentek
meg.

A Hiszekegy elmondása után
Nemerey Péter takarékpénztári
igazgató, a Dalárda elnöke, a
tiszlujitásig tmjedő tárgysoro
zati pontokat letárgyaltaUa. A
közgyülés az 1937. évi zárszám
adást, a számvizsgáló bizottság,
lilkár és gondnok jelentését
egyhangulag és jóváhagyólag
tudomásul veHe és az illetékes
tisztséget viselőknek a felment
vényt megadta. Elnök előter

jesztette az 1938. évi költség
előirányzatot, amelyet a köz
gyülés ugyancsak egyhangujag
elfogadott.

A tisztikar és .válaszLmány
választása előtt Nemerey Péter
elnök a tisztikar és választ
mány, valamint a maga nevé
ben megköszönte a közgyülési
tagoknak eddigi bizaimát és az
elnöki széket II közgyülés fel
kérésére Hajdu Béla igazgató-

továbbra is vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Béla marad. Meghall·
gaUák a vármegye lakosainak
marasztó kérését a legmagasabb
helyen. Alkalma lesz föispá
nhlnknak tovább folytatni a
megkezdett építő munkáját,
amelynek fu damentuma a sze
retet és kötöcementje a meg·
becsülés. Élvezet lesz ebben a
nemzetépítö igyekezetben Id
nek-kinek a nek~ jutott surep
ben végezni a dolgát és a nagy
öSsZtfogásban tudni és érezni,·
hogy az élen ulyan ember ha
lad, aki mindannyiunk nagyra
bf'~sülését és. szeretetét birja.
Hogy ennek semmi más titka
nincs, mint a kölcsönös meg~

becsülés, az az alabbi levélből

is kitúnik, amelyet a főispán ur
G. Nagy László földbirtokoshoz,
a Nemzeti -Egység Pártja gyo
mai válasz!ók~rületiszervezeté
nek elnökéhez intézett:

Kedves Munkatársam!

Hálás köszöneHel vettem
Gyoma község Társadalmi
Egyesületeinek mult hó 25 én
tartott együttes ülésén hozott
határozatra vonatkozó jegyző

könyv-kivonato!.

Mély megilletődéssel és
meghatott örömmel töltött el
a szen-telnek és az elismerés
nek az a megnyilvánulása,
amely ebből a határozat min
den sorából kicsendül. Mükö
désemnek érderneim felül
való ezen méltalása csak arra
ösztönöz, hogy a jövőben még
nagyobb erővel és energiával
igyekezzem Békésvármegyeés
a gyomai járás érdekeit és a
jólétét elösegiteni.

Nagyon kérem kedves Mun
katársam. hogy ezen köszö
netemet az együttes ülésen
megjelent összes Egyesületek
kel közölni sziveskedjék az
zal, hogy ezen Egyesnietek
minden egyes tagját őszinte

barátsággal üdvözlöm.

Szivélyes és munkatársi
üdvözlettel

dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla sk.

Boldog adottság, ahol Uyen
vezetőkkel dolgozhatunk.

~~~ föisDánun•
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A munka befejezése utan, a
Hortobágy folyó Turka
véig, II Hármas-Körös
pedig Körösladányig

lesz hajózható. Laikus számára
el sem képzelhető nagyszaMsu
mérnöki és egyébb munka ez
ami kereken '

SO millió pengőbe keri.Ú.
Viszont az Alföldnek öntözés
utáni élete sem képzelhető el
azok számára, akik még n em
láttak öntözŐgazdálkodástilyen
hatalmas területen. Ha ezzel
párhuzamosan az Alföld utháló
zata is ja~ul - ami természe·
tes követelmény - ugy be sem
látható fellendülés veszi kezde
lét. Reméljük, hogy még mi is
megérjük ezeket a szép napokat.

Néhány szó
él március 15-iki

Unnepélyhez
A gyomai nyugdijasok olva

sókörének tagjai jól sikerült
vacsora keretében ünnepelték
a m'rcius 15-ikét. Vass Lajos
elnök üdvözlő szavai után e

.sorok irója mondott rövid, ün
nepi, beszédet. Már jóval a va
csora után megérkezett fi körbe

. ]3udaváry László voU nemzet
gyülésiképvi8elö, .aki előzőleg

e gö
I

ál---i
kubikos talicskák. Eddig is már
40.000 köbméter földet moz
g:aHak meg és viHek el 2-3 ki
lométer távolságra. Mennyi
munkadijat jelent ez a legsze
gényebb rétegnek, elképzelhető.

A következő munkálatok so-
rán fi

Tiszán és II Hármas-Körö
sön egy-egy duzzasztó mü,
II Tiszán két szivaHyu telep

készül.

meg van II garanciVlrra, hogy
a Gyomai Dalárda Zöld S~nd,or

.karvezetése alatt tovább! ba
, 'hérok elnyerésével biztosith~tja
jövőjét.

, ' Hajdu Béla társelnök egyéb
kéútkilátásba helyezte, hogy
időközönként készséggel elláto
gat· adalófákraés segiWkezet
nyujt, amit a közgyülés öröm
mlill és köszöneUel vett tudo
mbul.

Elnök megköszönve a köz
gyülési tagok megértő, komoly,
nyugodt magatartáslH és SEives
türelmét, a közgyülést bere
keszleHe.

illió
I e

II zési
A Darányi kormány végre

megvalósilja az Alföld legfon
tosabb és korszakváUoztatónak
nevezhető kérdését, az öntözést.
Helyrehozza elődeinkmulasztá
sát, akik elvitték ugyan a vad
vizeket földeinkről, de ezzel
Szaharává fették az Alföld jó
részét.

A nmnl,a megindult. Szent
andrás alatt már nyikorognak II

társelnök elhatározását meg
másHhatatlannak jelenteUeid,
elfogadta és a jegyzőkönyvi

kivonat kiadására utasilolta 'az
elnökséget

Ezután a l.arnagyi tisztség
betöltésére került a sor és a
közgyülés az elnök és Hajdu
Béla társelnök javaslatára egy
hangulag Zöld Simdor ref. kán
tort választoUa meg a Gyomai
Dalárda karnagyimalL Kiváló
zenei képzettségét és felké
szültségét, valamint agilitását
mérlegelve hisszük és reméljük,
hogya Gyomai Dalárda dal·
kulturális irányitása minden
képen jó kezekbe került és

ügyésznek: Dr. Legeza Tibor
ügyvédet, vigaimi bizottsági el
nöknek: Nagy Lajos müködö
t~got, rendes választmányi t8
goknak: Perei Lajos, Balogh
Lajos, Va.tai László és Németh
Lajos müködő tagokat, póUa
golmak: Igrécz György és Ra
deczki Ádám müködő tagokat
válaslIJtoHák meg egyhangulag
3 éves ciklusra. Számvizsgáló
bizottsági tagoknak egy évi idő

tartamra: Fekete Gábor, Kiss
Ákos müködó tagokat és Payer
Ádám rendes tagot választották
meg,

Elnök bejelentette, hogy Haj
du Béla társelnök a Gyomai
Dalárdánál viselt vezető-kar

nagyi tisztségérőllemondolt.Az
elnökséghez intézett lemondó
levél felolvasása után elnök
Hajdu Béla társelnöknek közel

, 15 esztendős kimagasló karve
zetői tevékenységét mél!atva
javaslatot tett a közgyülésnek,
hogy Hajdu Béla társelnöknek

,másfél évtizedes eredményes
és kiváló karvezetői munkál
kodásáért és fáradozásaiért
jegyzőkönyvileg mondjon kö
szönetet és e köszönetnyilváni
tásról Hajdu Béla társe]nököt
jegyzőkönyvkivonaHaiis érte
sHsél" A közgyO.lés elnök ja
vaslatát, miután Hajdu Béla

Üvegbe zárt
!izörnyek I~özött

A Klinikákkal megrakott Ünői
útból torkolva; közvetlen az'
Iparmüvészeti csarnok mellett
huzódik meg a Hőgyes Endre
uíca, a nagynevü bakteriológus
orvos tanárról elnevezve. A
közeli Örökimádás templomá
nak harangja ál bong a világ
város zají'm, litániára hivogat.
Öt óra.

Komor, magas ::épület előtt

állunk meg, márványtábla hir
deti rendeltetését. BelépOnk a
nehéz szárnyas ajtón a kissé
homályos lépcsöházba, de hir
telen kigyul a fény s futólépés
ben megse ál/unk a célpont
nak jelzett második emeletig.
A társaság liheg, de ez iH igy
szokás. Mindenki első akar len
ni, hogy taposva és könyökölve,
éHesebb embertársát figyclem-

. be nem véve, mielőbb ülőhely

hez juthasson. Ezt vidéki vi
szonylatban neveletlenségnek
mondhatnánk, - Hl csak: élel
messég!

A magyarázatra kijelölt fe
hérkabátos tanársegéd udvaria
san hajlong, a szolga még né
hány széket cipel be az "élhe
tetleneknek " aztán nedves szi
vaccsal letörli a nagy fali táblát.
Rövid bevezetés után a tanár
segéd ur kezébe veszi a krétát

. és rajzzal szemhiHeti a gömb,

T R c A pálcika, fonál, orsó és csiga
alaku baktériumokat, ezeket a
csak ezerszeres nagyilásban
látható kórokozó lényeket, me
lyelmek nemcsak külsejök, de
hasonló külső mellett való más
elhelyezkedésök is különböző

fajtát képez. Vannak lánc, vagy
szőlőfürt - szerü és páros el
helyezkedésü baldériumok, van,
amelyik telepes csoportosulást
mutat. Az asztalokon előre el·
helyezett kivilágított mikrosz
kópok elé ,. felsö intézkedésre"
már libasorban vonult II tudo
mányszomjas sereg. RápHlan
toUnnk a nagyHó készülék mellé
helyezett cédulára, mely a
baktérium névjegyéül szolgáH,
aztán bekukucskáHunk a gyer
mek·gyüszü nagyságu kis ke
rek üveglapon. Vörös és kék
szinü elmosódott rajzokat mn
tatlak az aniHnnal megfestett
baktériumpéldányok az erős

nagyitásban.Volt olyan llgórcső"

mely alá mintha aprószemü
köménymag leU volna szórva.

Következett a baktérium te
nyészet bemutatása.

A baktériumok leggyorsab
ban El húslevesben szaporod
nak. Lóhusból főzik ezt a táp
anyagot, de olyan szép . sárga
szine van, akár a tyuklevesnek.
A tuberkulozis bacillusok válo
gatósabbak Ezek a tojássárgá
jával kevert glycerint szeretik,
de hónapok kellenek h~zzá,

mig tenyészetök megindul. Mu-

talja, hogy II tüdőbaj krónikus
betegség. Egy-egy' tuberkulózis
baktérium száraz állapotban
10-15 évig is életképes.
ÁlIandóhőfokon tartott me

legvizes csövekkel körülveU
sötét szekrényekben állanak a
kb. másfél deciméter hossZl.l
ságu zárt üvegcsövekben II "te
nyészetek". Pár köbcentiméter
nyi folyadék s II kedvező táp
anyagban hemzsegnek a bak
tériumolt Egyik-másik üveg
csőben, II '"kolóniákat ~ vagyis
telepeket,-melyek nem egyebek,
mint egymáshoz tapadt bakté
riumok százezrei és milliói, 
már szabad szemmel is lathat
ni, mint fehér pontokat. Egy
egy szekrénybe zárt ilyen csön
des hadsereg országokat, világo
kat tudna elpusztitani. A tudós
előadó biztos, nyugodt kézzel
mulatja fel sorba II különböző

kórokozókat tartalmazó üveg
tartályokat, melyek mindenike
mögül a halál leselkedik:.

A bakteriológiai intézet tu
lajdonkép1m a diagnosztizálás,
vagyis il betegség okának felis
merését szolgálja. Ide küldik ft

kórházakból mikroszkópikus
vizsgálatra a különféle váladé·
kokat. Szérumot is termelnek,
de csak kicsiben, csupán tu
dományos kisérletezés céljából.

'Tovább megyünk. Terem, te
rem mellett, - a laikus sze
mében valóságos boszorkány
konyhák. Légmentesen elzár-

ható önmüködő hUanok, üs
tök, szürőkészülékek. Ragyo
góra mosott poharak, edények
m.érőeszközök·tucatjai II poleo
kon. Szerényen huzódott m~
közöttük egy valóiiágos polgári
fa-kanál! Szomorú képpel vég
ződött II bemutató: Bevezettek
bennünket a kisérleti állatok
hoz.

Egy óriási teremben, amely
nek szintén tíi.körfényes volt a
padlója, egymásra helyezett
ketrecekben, csak ugy nyüzsög
tek a beolloH és beol!ásra váró
állatok. Kutyák forogtak a szük
helyen csaholva, macskák gör
bítették a bátukat siralmas nyá
vogással.Száma nem volt a
sok fehér egernek, patkánynak,
nyulnak tengeri malacnak. Egér
és nyulfajtából csupán fehér
szőrü "anyagoi" ,használnak.
Ezekbe az áHatokba oltják be
az "üvegbe zárt Slzörnyeket"
rajtuk tanulmányozzák a be·
tegség lefolyását és azok ellen
szerét.

Szegény szép kis :rózsaszin
orru és talpu fehér egerek!
A nagy lá.~tól pihegve, egymás.
hoz bujva hevertek aJ!! alájuk
ágyalt apróra vágott forgács
darabkákon, a nagyobbacska
befőttes üveghez hasonló fölül
kilynkgatott bádogfed6v@1 elzárt
edényekben.

Mártirok ők mindannyian,
adassék nekik tisztelet!

Mányiná Prigl Olga.
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A nagy elismeréssel fogadott
beszédek után vitéz Bocskóy
András gazd. isk. igazgató Ja~

vaslatára az egybegyültek egy
hangu, hatalmas éljenzéssel el·
határozták, hogy az értekezlet·
ből táviratilag üdvözlik dr.
Marschall Ferencet, a most ki
nevezett földmivelésiigyi mi~

nisztert és vitéz Mecsér Ande

EGY KERESKEOÖT rábeszélt egy
ügynök, hogy vegyen egy negyed sors
jegyet. Ki is fizette, de az ügynök el
felejtette a fMrusllónak a pénzt átadni.
Kihuzták a sorsjegyszámot 10.000 pell
gövel, - természetes, pereskedés leU
belőle.

B, HIVATALNOK régóta játszik az
osztálysorsjátékon. Sorsjegyét kihuzták
a betéttel, a főárusitó ktildött neki egy
p.jtsorsjegyet. Miután azonban a fiatal-'
el1lbernek pénzre volt szüksége, nem
tartotta meg ... és azt másnap már ki·
huzlák és 20,OOOpengőt nyert volna ...

>10

*

az osztáiysorsjáték 40 éve alatt.
Néhány igaz történet hivatalosan megirva

'I<

EGY KÖBÁNYAI KORCSMÁROS600
eLef koronás főnyereménytnyert. Egy
negyed sorsjegyre kapott 120.000 koro
nál zsugori, rossz ember volt, még a
saját fiának sem adott belőle, miért
adán a fiu megölte az apját

*

B KATONATISZT évekig játszott
egy sorsjeggyel... szűkös helyzetbe
került ... barátja tanácsára eladta sors
jegyét, - szerencsétlenségére rövide
sen :negtudta, hogy volt sorsjegye 300
ezer pengő! nyert - Idegbeteg lett és
évekig tartott, mig ismét hivatásának
ludoll élni.

NEMRÉG TÖRTÉNT, hogy K. ur
kapott egynegyed sorsjegyet egy fMm·
sitntól. A huzAs előtt átadott a felesé
gének 7 pengő t a sorsjegy befizetésére,
ki azonban e helyeit egy kalapot vásá
ro!t magának. A sorsjegyet kihuzták
egy ft'\nyereménnyel ••• az eselnek válás
lett a vége.

EGY NYOMOÁSZ nyert 60,000 pen
gőt, a szerencsés ember mulalni kez
dett, szórla a pénzt mindenfelé. VeU
ugyan h3rom kis házat, de évek multán
eladogatta és ismét szegényember lett

*

EGY KÁNTOR-TANITÓ nyert 14.000
pengőt, hálásan írt a főárusitónak, hogy
ket leányát - menyasszonyok - most
legalább férjhez adhatja és boldogit
hJlja öket.

EGY TANÁR évek hosszu sora óta
játszott sorsjeggyel. Idővel azonban,
miután tanítványai egyrészél elvesztette,
visszaklildte a sorsjegyet, mely a kó
vetkező sorsjátékon a főnyereményt

nyerte meg. A sze~ény tanárt csak 111

felesége tudta az öngyilkosságtól visz·
szatarlani s nagyon hosszu idő mulva
tudott megnyugodni.

'I<

N. KERESKEOÖ elfelejtette az ötö
dik osztályná! sorsjegyél megujitani, te
h it e!vesztette nyerési jogosultságát.
S;,okásból nézte az ujságban a hivata
1,)5 huzási jegyzéket, látta, hogy a soril~'

jegyszámát kisorsolták 50.000 pengöve!,
betege lett ennek a szerencsétlen
esetnek.

Esetek 
tanulságo

zásra kényszerülnek a föld
birtokok magas kataszteri

osztályozása mialt.
A szapora népességet amegye
nem ItÍdja kellő mértékben
foglalkoztatni, eltarlani és éppen
ezérl a munkástömegek számára
a mezögazdazágon kivül is ke
reseti lehetöséget keU biztosi
tani.

A szakértekezlet hatalmas él
jenzéssel fogadta Losonczy
István elnök 'beszédét Majd vi
téz Czeglédi Béla m. kir. gaz
dasági főtanácsos, kamarai igaz
gató mély hatást kellő beszéd
ben ismertette a kamarai külső
szolgálat jelentőségét, általános
képet adott a mezőgazdaság

jelenlegi helyzetéről, idézte a
kamaráknak törvényszabia kö
telességeit és feladatait. Azután
rátért arra, hogy égető szükség
volt a Kamarai hivatali szerve
zettségének továbbépitésére a
külső kamarai szolgálat intéz
ményes bevezetése ulján.

Bejelentette vitéz Czeglédy
igazgató, hogy

a Kamara Békésvármegye
terü!etén valósilja meg elö
ször a mezőgazdasági Ka
mara jogi tanácsadói kará
nak megszervezését, hogy
az agrárlakosság a jogi vo·
natkozásu kérdésekben is
megtalálhassa a jövőben

Idelégitő érdekvédelméL
Varga László m. kir. gazda

sági tanácsos, Kamarai tötHkár
ismertette a békésvármegyei
Kamarai Kirendeltség célkHü
zéseit, rámutatott arra, hogy
kereskedelmi téren is ki kell
épHenie a gazdatársadalomnak
a keresztény erkölcs és a nem
zeti gondolat jegyében a maga
szervezetei!, mert érdekei e
téren sulyos sérelmet szenved
nek.

Kienitz Vilmos, az Alsó-Fe
hérkörösi Ármentesítő Társu
lat igazgató-fömérnöke 'artoU
ezután az öntözésről rendkivül
értékes, tartalmas és iránytmu
taló előadást, amelyben foglal
kozoH az idöszerü önlözési
problémákkal és kifejteUe az
öntözés nemzetgazdasági és
~~ociális jelentöségét.

ve megy vissza. De jön helyet
te a pénz.

December óta 1118 pengő ér-
. kezelt ezen az uton Gyomára
a fürge és szargaImas kezekbe.
Ebből a pénzből kenyér leU és
megelégedés. Köszönet illeti
azokat, akik ezt elősegítik.

Vármegyei
nlezőgazdasági

értekezlet Csabán

A téli himző tanfolyamról
beszélgetünk. Emlékezünk még
a csinos kiáltÍtásra, amin meg
lepődtünk az egyszerü lányok
kézügyességén.

A lányok most is dolgoznak
otthon. Hetenként jön az anyag
a megrendelő cégtől. Kihimez-

c=c·70!1T&S!:!...- Q_

Békésvármegye gazdatársa
dalmának széles rétege és an
nak illusztris vezetőgardája va
sárnap délelőtt zsufolásig meg
töHöUe a békéscsabai városháza
diszes lanácstermét, ahol a Ti
szántuli MezőgazdaságiKamara
Békésvármegyei Kirendeltsége
mezőgazdasági szakértekezlelet
rendezett és ezzel mintegy ün
nepélyesen is bevonult a vár
megye életébe, amelyben 
mint ismeretes - már közel
egy tél esztendeje fejti ki áldá
sos levékenységét az agrárlakos
ság érdekéhen.

A. vármegyei értekezleten
megjelent maga dr. vHéz Ricsóy
Ublarik Béla főispán is, akit
hatalmas lelkesedéssel togadtak.

A nemzeti Hiszekegy elmon
dása után Lossonczy István orsz.
gyüL l~épviselő, a Tiszántuli
Mezőgazdasági Kamara elnöke
mondotl ünnepélyes meg:nyit@!.

Beszében hangoztatta, hogy
amióh;.· a Kamara elnöki széké
ben ül legfőbb eéljának tekinti, .
hogy II Kamara munkáját élet
tel telitse s a gazdákat közelebb
hozza a tövénye$ érdekképvi
selethez és meggy6zze őket ar
ról, hogy ezen keresztül érhetik
el legkönnyebben és laghataso-

A NEP gYOnl a i sabban c~ljaikatés érdekeik vé-
delmét.

szervezete - Ehhez azonban az szi1k-
csendben dolgozik séges, - mondta - hogy II

Tiszántul gazdatársadalma egy-
A délu'tAni órákban meglehe- ségesen foglaljon állást a vitális

tősen kibaH piactéren haladok érdekeit érintő kérdésekben s
át. A NEP helyiség ablakai ne forgácsolja szét erejét. MerI,
mögül vidám varrógép kattogás ha vannak is a Tiszántul egyes
hivogatja a kiváncsibb embert. megyéinek a kölönböző adott
Mi van itt, - gondolom s már s~gokból folyó különleges ér
bent is vagyok az ajtón. d.ekei, ezek, ha egész Tiszántul

Öt varrógép csendesít II hi· és az egész nemzet érdekeit
vallan vendég jöUére. A tan- tartjuk mindenkor, mint a leg
folyam vezetője Zvara Teréz, több célt szemünk eMU,
aki diplomás höl/ly, éppen ,ll könnyen összeegyeztelhetők az
~érczelés relytéjeH mutatja az 'általános kivánságokkal és a
egyik növendéknek. Felsöruha; Tiszántul egyetemes érdekeiveL
varrás folyik itt, aIig két het.e,: Lossonczy István .ezután az
de máris láthaló_ eredménnyel"'értekedet egyhangu hclyeslése

A tanfolyan\s .. vezöje Ne~ . mellett a min6ségf buza érté
merey Péterné én közU~k kesitési problémáját fejtegeIIe.
dolgozik. Már mu,i:\\s.át is vállalt. A változott közgazdasági visz0

A főispán ur áUal küldött a· nyok folytán
nyagokat fogják megvarrni a Békésvármegye földbirtoko-
szegény gyermek~kJ:H!k( sai aránytalanul sulyos a~ó-

a Felsőrészi Olvasókörben mon
doll ünnepi beszédet. Többek
kivánsitgár90 a nyugdijasok előtt

is rövid beszédet mondott. Mi
ismertük őt ré·gebben is. Egy
szer Gyomán i~ felIépeU mint
jelölt Az egykori szép, hetyke,
magyaros bajusza a modem
kor áldozata lett Az egykor
oly ércesen csengő hangja,
mintha kissé fályolosabb lenne,
de az a mély gondolatokal,
gyönyörö szavakba formáló,
könnyed előadásmód, amellyel
le iudla nyügözni hallgatóságál,
egy igazi megérett, kiforrott
szónokol áHitott a közönsége
elé A 48-as eseményekről szó'
ló fejtegetéseit érdemes volt
meghallgatni. .Ezuton is köszö
nel neki. Batári Mihály.

A gazdaasszonyok
öröni8

a korai csirke. Eddig azonban
nagy ritkaság volt csak 10 - 15
darabot i,; felnevelni télidőben.

.Aki meg akarja látni és tanulni,
hogy lehet szép, nagytestü csir
kéket nevelni, télen is, az men
jen bt: a "Hombár" szövetke
zetbe Gyomán. Nem hinné az
ember, milyen szépek, nagyok
ezek a csirkék, ha nem látná.
Mikor én egy barálommal Wag
ner ügyvezető igazgató ur szi
ves engedelmével megtekintet
tem, a mult évben is, az idén
is e csipogó sereget az a gon
dolalom támadt: Milyen jó· ke
reseti lehetőség mutatkozik iH
olyanok részére, akiknek kö
rülményei ezt megengedik. Bi
zony sokan, akik nehezen, vagy
egyáltalán nem találnak télen
munkát, megpróbálhalnák ezt.
Megnézni azollban" mindenki
nek érdemes és tanulságos.

Fülöp Imre kisgazda.
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Albert Gervais, a szecsuáni FranCis
kánus-kórház vezetö·orvosának vi~

lágsikert aratott könyve KináróL
Gervais könyvéből a francia szellem

. fölényes humora árad.l-Cönnyed és
kellemes eloadásában .csodálatos
frissen és elevenen bontakozik ki az
olvasó előtt Kina,az örökkéérthelet·
len, melyet talán GervaisérteH meg.
eddig a legjobban. Ára 3.60 pengö.

Megtekinthetö nlÍnden könyvesbbltban.
~inger és Wolfn~rkiada:s:- ..

Hogyan lehet o!csóbban per
metezni? Err.öl a kérdésről ír a
Növényyédelem és Kertészet most
megjelent legujabb száma. Ismer
teti még a szőlöül!etés sikeressé-
génekokaH, a gyümölcsfák ülle
tésének helyes módját, a gyű

mölcsfáklermékenységének foko
zását, a .szölő metszésének idejét,
a gyümölcsfák fejlellségének okai!.
a szilva; a meggy és· cseresznye
férgesédésél, az enyvgyürü tavaszi
alkalmazását stb. A dusan illusz
trált, szines gyümölcsképet is köz
lö két szaklapból a" Növényvé
delem" kiadóhivatala (Budapest,
V,. Vécsey-u. 4) egy alkalommal
dijlalanulküld. mutatványszámot.
~AMtft~ft4lI·ft@Nt~~ftftANfiftA

Szorgalmas négy polgárit
végzett fiatal-embert irodai és
külső munkára jó kézirással
azonnali belépésre felveszünk.
(Gyorsíró előnyben). Cim a
kiadóhivatalban.

M arIas Viktor előadása

a villamosság
a!kalmaziisáról

Mint előző számunkban je~

lentettük, M a rt o s V i k tor
elektro- és gépészmérnök, a
Gyomai Villamos Mti műszaki
tanácsadója áprilisi gyomai tar
tózkodása alkalmával előadást
tart :

"Villamoss~g akisiparban"
. elmen.

Első közleményünkaz érde
kelt iparosságban márisnagy
érdeklődést váltott ki, amit a
hozzánk intézett kérdezősködé
sek igazolnak. Az előadás ki
tog terjedni ugya világítás
gazdaságos alkalmazására, vala
mint a viHamosságnak motori
kus és hőfejlesztő lehetőségeire

mindazokban az ágazatokban,
ahol ezt a gyakorlatban már
ma is megvalósitóUák. Az elő

adás alkalmat tog nyujtani ar- .
ra is, hogy a hallgatóság köré
ből kérdéseket intézzenek elő

adóhoz, aki készséggel adja
meg a felvilágositásokat bár
mely idevágó szakkérdésben.
Reméljük, hogy a helyi iparos
ság teljes számban való megje
lenésével fogja tanujeiét adni
annak, hogya ieéhnika e viv
mánya iránt saját ismereteinek
kiegészítése érdekében nagy
mértékben érdeklődik.

<.

MOST JELENT MEG!
ALBERT GERVAIS

NEHÉZ
ORVOSNAK··LENNI

·K I N Á B N
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özvetitési

Nádudvari Mihály az évi en
gedélydij befizetésének három
szorifelhivására sem telt ele
get. Ennek következtében

Nádudvari Mihály ingalla
nok forgalmának, iHétöleg
azok adásvételének üzlet
szerü közvetítésével nem

foglalkozhatile

ahol a pacal volt. Majd meg
simogatta félméteres szakállát,
szemeit az égre vett'He, kezeit
óriási nagyhasán keresztül szé

pen összetelte, a Jehovát és az
összes szenteket, - szeliden bár,
de sürün emlegetve, elindult a
szökevény pacal megkeresésére.

Batári Mihály.

von,ta a
ri

at'lan
ge

e

az

A földmivelésügyi miniszter
26.965/1930. VII. 2. szám alaH
keH rendeletével, a 14.000,'1937.
F. M. rendelet 9. §-ának 1. be
kezdése alapján, Nádudvari Mi
hály gyomai lakos 65.566 1930.
OFB. számu ingatlanforgalom
üzletszerü közvetHésérefeljogo
siló engedélyét megvonta, mert

hogy amidőn egy forrás köze
lébe értek, a pacal ugylálszik
megszomjazván, hirtelen elha
tározással lell.grottakocsir ól,
de vesztére, mert eszméletlenül
terült el a sziklaköveken.

Gulielmo me!'ler pedig haza
érkezvén, még a szája is tátva
maradt, lábai pedig a földbe
gyökereztek, ugy nézett oda,

Korán 'köszönt be nálunk az ősz.

Magyarországon az 6szPéter vizgazdálkodást -folytassull'k,
és Pálkorkezdődik. Amint li gyüjtsük össze a rendelkezésre
kalászosok sárga érésben van· álló csapadék vizét a talajban,
nak, az ember hiába tekintkö- de még biztosabb az, hogy ta
rül a határba, zöld Joltokat csak karmánynövényeinket, réljein
itt-oU lát, egy-egy kukoricatábla,ket, legelőinketmegfelelőnövé
répaföld és mélyebb helyeken nyi táplálóanyagokkal lássuk
rélek, kaszálók zöldje üdíti az el. Más szóval trágyáznunk kell.
őszi sárga szintől elfaradt sze- Régi közmondás mondja,hogy
met. a rét a szántóföld anyja. De az

Pedig nemcsak a szem ki· anya is felmondja a szolgálatot,
. vánja a zöldet, kivánja azt az ha emlői elapadtak. Rétjeink
ember, állat gyomra egyaránt. talaját pedig évszázadok óta
Nem lehet egészséges ember az, csak zsaroljuk, trágyázásra alig
aki -különösen nyáron - egy-két jó gazda gondolat.
zöldséget, gyümölcsöt, zöld Igaz, kevés istáUótrágyánk a
paprikát nem fogyaszt, de állat- szanióföldre sem elegendő, de
tól sem kívánhatunk erőteljesit- azértvanncak,a mütrágyák,hogy

azokkal a .kevés ístállótrágyát
ményt,vagyhaszonteljesitményt.

. kiegészitsük. Különösen alkal-
legkeVo~sbbé bő teJelést, ha.?~~-masak a mütrágyák, hogy lakar
ron wid takarmányban szukol- mánynövényeínket dus hozamra
ködik. I bírják és rétjeink, legelőink

Szükséges-e, hogy Péter-Pál- I 'hozamát növeljék.
kor a határban már a sárga . Jóvet6mag, jó talaJ.munka és
szin uralkodjék? A zöldmező helyes trágyázás egyuttalkal·
h · . b b' 't ttá!' h h mazva hoz·zacsak meg ·az eredIvel .. e ·lzonYI o l1.,. ogy a- ményt.
zai köriilményekközöU egész 11!!'!!!!!!!!"!"!'.!!!"!"!'~~!!!"!"!'!!!"!"!'!!!"!"!'!!!"!"!'!!!"!"!'!!!"!"!'~

nyáron bőven etethetjük házi Ceglédi bortermeJok Sz6vet
áUatainkat zöld takarmánnyal kezete termelői borldmérése
és bogy zöld legelő nyujtasa özv. Bétfési Lajosné bázánál,
száraz viszonyaink között nyá- Horthy Miklós út 23. sz. alatt·
ron is lehetséges. (Kolmann dáráJó~malommat

De nem el~g,hogy fümaggal szemben) megnyilt. Mersékelt
vessük felül rétjeinket, legelőin,;. árak. Nemeskadarka, asztali,
ket, nem elég, ha lucerna, ló- ezerjó és új-rizling borfájták
here, csalamádé és egyéb takar- Ingyen borkóstölÓ. Nyitva reg
mánylerületeink nagyságát nő- ~el 7 órától, este 10 óráig.
veljük, szükséges" hogy megfe- Vasárnap reggel 7 órától d.u.
lelő talajmüvelást, megfelelő 2 óráig.

Valamikor réges-régen, a
Dlöfla nevü tenger közepe tá
ján voU egy kis sziget. Ennek
a szigetnek, amelynek a neve
Amoyg volt, igen jámbor és
Istenfélő lakói valának. Élt pe
dig abban az időben egy Gu
lielmo nevezeiü, hatalmas ter
melü, g)'önyörü nagyszakállu és
nagybajll.sszu férfiu, aki min
denféle végelgyengülésben szen
vedő tehenek, kövér sertések
és ártatlan bárányok vérét on
tó mester vala, aki egyébként
szintén igen jámbor életü em
ber volt.

Egy alkalommal, amidőn egy
alig 25· éves üsző élete végére
egy hatalmas taglóütéssel pon
tot tett, lehuzta róla régi dí·
vatu ruháját, legényei segitsé
gével kegyellenül szétdarabolta
és kocsira rakta, nem feledkez
vén mega pacalról sem. Ahá
a pacaL .. Odakeriilvén a pa
cal a hustömeg telejére, ott ké
nyeimesen elhelyezkedett. A jó
mester pedig kocsijára felka
paszkodv.án, hekapcsoHa a
szecskával fűthető motorhelyet
tes,- négylábu csontvázat, szólt
vala emigyen: Gyi te vihar!
gyi jó lovam! Gyerünk hazafelé.
A szegény pacal bizony igen
rosszul érezte magát.

Tudni kell ugyanis, hogy ab
ban az időben, még nem vol
tak betonból készült utak, még
makadám utak sem, hanem a
kocsik szildatörmelékekből ké
szült uton haladtak, s igy az
egyik szikla darabról a másikra
döccenő kocsi igen igen meg
rázta a szegény/pacalt, annyira,

rást, az Országos Mezőgazdasági

Kamara elnökét.
A felszólalások sorát vitéz

Riesóy Uhlarik Béla dr. főispán

zárta be, aki a vármegye me
zőgazdasági lakosságának a jobb
jövő kimunkálására az össze
fogásban lálja biztos zálogát a
mezőgazdaság fel virágozásának,
amelyet meggyőződése szerint
eredményesen fog szolgálni a
Békésvármegyei kirendeltség,
amelynek további munkálko
dása elé nagy várakozással
tekint.

Az értekezlet után a Csaba
szállóban százteritékes közös
ebéd volt, amelyen a főispán

Magyarország kormányzójára,
vitéz Jánossy Gyula polgármes
ter adiszes vendégseregre, Los
sonczy István pedig békésvár
megye gazdaközönségére mon·
doH pohárköszöntőt.

ese a
ll!: ~ 7

SZOKeVen
acalró!
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A HELYES,
TÁPlÁLKOZÁS"

A gyomai kir. járásbiróság
mint telekkönyvi hatóság.

62/1938. tk. szám.

hirdetmény·kivonat
Kir. Kincstár végrehajtaMnak Rácz

Sándor (nős: Madarász Juliannával)
végrehajtást szenvedő ellen inditott vég
rehajtási i.igyében a telekkönyvi hat6
ság II végrehajtási árverést 614 P. 41 f.
tőkekövetelés és járulékai behajtása
végett a Gyoma községben fekvő, s al

gyomai 5739. sz. tkvi betétben A t 1.3.
sor. 11484/11. 11484/12. H 485/6. hrsz.
169 öl, 5 II. 81 öl és 6 h. 319 öl terű

letil Csudaballa pusztán levő legelő és
szántónak végrehajtást szenvedő nevén
álló 1/2. részére 2931. P. kikiáltási ár
ban elrendelte.

Az árverést 1938. évi május hó
4. napján d. 8. 9 Órakor El telek·
könyvi hatóság helyiségében fog
ják megtsrtani.

Az árverés alá eső ingatlan éspedig
a csatlakozotlnak kimondott Szolnoki
Magyar Bank rt. érdekében a kikiáltás\
ar 2/3-ánál, a Kir. Kincstár végrehajtató
érdekében 10282 P.-nél alacsonyabb
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10. száza
éka, amelyet il magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegésziteni.

Gyoma, 1938. január 12.
Dr. Molnár sk. kir. ib.

Kiadmány hiteléül:
Szilágyi.

dijnok.

Gyoma özség
ingatlanforva1mo.a

F. Nagy Sándor és neje V. Szabó
Eszter gyomai lakosok vettek 2 hold
756 n.-öl elóhalmí szántót Kéri Mihály
és Kéri István gyomai lakosoktó\ 1750
P-ért.

f. Kiss Béla és neje Paraiz! Erzsé
bet gyomai lakosok vettek egy bánom
kerti lakóházat Csontos Benedek és
neje Nagy Ilona gyomai Jakosoktól1000
P.-ért.

Ifj. Vizsnyii József (női! Kun Máriá
val) gyomai lakos vett 359 és 1178 n.-öl
félhalmi rétet özv. Dévánszki Kálmán
né Beinschrólh Erzsébet gyomai lakos
tól 280 P .-ért.

Darvasi Albert és neje Barna Róza
dorogi lakosok vettek 3 hold 1004 n.-ö\
tanyai llzánlónak a felerészét Molnár
Bálintné Nagy Róza és társait611900
P.-ért.

K. Szabó Mihály és neje Nádudvari
Eszter gyomai lakosok vettek 111old
648 n.-öl félhalmi szántót Molnár Bá
lintné Nagy Róza és társaitól 1400
P., ért.

Papp Zsigmond gyomai lakos vett
egy beltelkell lakóház felerészét Papp
Lás716 karcagi lakostól 3500 PArt.

Mi lesz május 8-án 1
MINDEN MAGYAR EMBERT

ÉRDEKEL!
Rövidesen felelni fog erre az
Endrőd-öregszöIlösi"Hangya"

Szövetkezet.

Az Országos Mezögaz·
dasági KiáUitásra és

Vásárra szóló,
féláru utazásra

jogositó

IGAZOLVÁNYOK
kaphalók a

WAGNER fatelepen.
~~~~~~~~~~~~WUUU~~~~~U

Hirdetmény
Elöljáróság közhirréteszi, hogy a

tavaszi has.wnál1at vizsgálat a Követ
kező rendben lesz:

Április 7-én a községházánál d. e.
8-12 óráig d. u. 2-3 óráig.

Április 8-án a Hasitáson a K. Nagy
tanyánál d. e. 8-12 óráig.

Április 8-án 1I.halmagyi iskolánál d.
u. 2-5 óráig,

Április 9-én a Körösön tili a Batári
tanyánál 8-11 óráig.

Április 9-én az Ujházi (Uhrin) György
tanyáján d~ u. 2-5 óráig.

Az az állatbirtokos, aki gazdaságá
ban ki.ilön állatorvost tart, egypatás
állatait nem köteles elővezetni, ha azo
kat a gazdasági állatorvos a tavaszi
állatvizsgálatra kilüzött időt közvetlenül
megelőző 3 napon belül egyenként meg
vizsgálja és vizsgálatának eredményé.
ről a tavaszi vizsgálatot végző állator
vost értesíti.

Az az állatbirtokos, aki egypatás ál
lalát a vizsgálatra elővezetni nem kí
vánja, köteles ebbeli szándékát a helyi
állategészségügyí hatóságnak a vizsgá
lal megkezdése előtt írásban bejelen
teni. Ebben az esesben a vizsgálatot
végző állatorvos az állatokat - a ké
relmező költségére - 8 napon belül
rendes tartási helyi.ikön megvizsgálja.

AL az állatbirtokos, aki egypatás ál
latát a vizsgálatra elő nem vezeti. vagy
fenti módon meg nem vizsgáltatja 600
P.-ig terjedhető bilntelésben részesi.il.

Gyoma, 1938. március 3.

Arany Gusztáv sk.
4- 3 s. jegyző.

Dunántulon egy község hatá
rában a sző!6skerlben ásva, ha
talmas kőkorsóra találtak, mely
szinig volt arany és ezüst pénz
zel, melyek közl 6 centiméter át
mérőjii aranyak is vannak.

Amikor a boxvilágbajnokot
egy tízéves fiucska knokoutol
ta. Az amerikai box és birkozóis
kolákról, érdekes képekkel illuszt
rált cikket közöl a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pomp'is illusztrált rádióműsoro

kat, egyfelvonásos színdarabot,
premierbeszámolót, szinházi plety
kákat, nagyszerű filmrovatot és

több mínl száz szebbnél-szebb
képet talál az olvasó a népszerű

szinházi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pémbe, mégis a legjobb lész
tareceplekel megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER fÉLE
világhidi fÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in#
gyen megktild a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, Canti-utca 25

Anvakönyvi hb-ek
Sziiletett: Lukács József fia

Mihály ref, Vigh János leánya
Esz!er, Piroska ref.

Házas!!Iágot kötöttek: Domo
kos Sándor Püski Erzsébet, Csikós
Lajos K. Szilágyi EleI, H. Ko
vács László Bátori Piroska, Nagy
Dániel K. Molnár Mária.

Meghaltak: Kovács Péterné
Aranyi Zsófia 74 év. ref., Pfeifer
Míhályné Emrich Magdolna 73 év.
ág. ev., Tólh Lajc.s 17 év. r. k'l
(Endrőd.)

"MÁVAUT" T:t L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3~tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.as ind. Gyoma p. u. . érk. 6.22

17.50 . érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldlj: 50 fillér.

Endröd-Oyoma-Püspökladány-Debrecen:
6.1° ind. Endrőd templom-tér érk. 17.60

6.
86

~ Gyoma " . t 17.
sB

7.26 Szegh:illom p. u.. 16.86

8.42 Pilspóklad3ny... UJ.23
9.19 HaJduszoboszI6... 14.46

9M érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.10

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghatomra P 2.30. Hajdus7.0boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" p 4.-. " fl 10.50. fl 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfatu :
6. lD ind. Endrőd templom-tér érk. 17.56

6.
88

~ Gyoma" t 17.M
7.27 Szeghalom p. U. 16.86

557 Beretlyóujfalu p. u. . 14.00
9.08 érk. "községháza ind. 13.50

Menet-jegy: Szeghalomra fl 2.30. Beretty6ujfaluba fl 5.10.
Menettérti-jegy:" fl 4.-, "fl 9.50.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyl Olvasókör él> Perjú.

féláru utazás Budapestre,
a Mezőgazdasági Kiál iilásra, már
cius 17-161 28 ig, illeive április
3-ig veheiö igénybe. I~azolványok

a Gyomai Ujságnál (Wagner-féle
fatelep) kaphat6k.

Békéscsabán a páiyaudviJri
nii::iszió megke7d e müködését. Két
hölgy leljesít f,! \!állva szolgálatot,
amikor a vona,uK forgalma ezl
szükségessé teszi. Főkénl a nagy
tömegben bejáró iskolás Jányok
ellenőrzése és védelme a felada

luk.

Schuster Ferenc ál!. vizsg.
fogást, -fogászati müködését ápr.
l én megkezdi:' Kossulh Lajos ul
36 S7. alal!. (Herdy· féíe ház.)

Budapestre költöz/ek a volt
Auszlriából a Budapest-Bécsi kö
vetségek, mint a svéd, holland,
svájci és a japán követségek.

Londonban magyar vajiroda

létesült, amely közvetlen magyar
tejváiialaiok!ól kapja a vajat és
éHJgol kereskedőknek adja el. Le
hel él tehénlarlásl fokozni bátran.

Értesíti az Endrődi ip:uleslti
lel az iparos lársada Imát. hogy
Szilágyi Mihály gyomai kémény
seprö segéd az Országos Tár!'a
dalom Bizlosi:ó Inlézel képvise,ö
je, f. év m~'cius hó 27-én d. u.
5 órai kezdeHcl az endrődi lpar
le,ililet helyiséj.!ebe!l az O T.I

jugszabálYáir6! és az érdekeltek
logköreiröl ugy amuukaadÓK, mint
a munkavállalók részére egy fel
olvasó e$lélyt fog tarlani, melyre
tiszteletlel kérjük, hogy nlinden
érdekeit megielenjen. Endrődi

Iparlestület eíőijárÓsága.

Csongrád várrnegye mozgal
mai indit, hogya kehes lovakat
béiyegezzék meg. Vége .. ' lesz a
Jelkii\merellen lókupecek csalá
sainak.

Hátha most sikerül? Április
9-én kezdődik· áz uj elönyösen

megjavi!oli oszlálysorsjáfék. Óriási
ö~s7.egek nyerhetők most és sokan
lehcinekvárallanul gazdagok. Nem
szabad a "reménységet" feladnia,

. mindig törekedlJi kell az ember
nek és Iehe!6ségel kell keresni,
hogy M!ha most a ,}SZERENCSÉS',
VÉLETLEN" sikerül. Mindenkinek
és minden egyes sorsjegynek egy
forma a nyerési esélyt'. Nyerni
azonban csak annak iehet, akinek
sorsjegye van! Vegyen tehát. v3"y
rendeljen egy sorsiegye! MÉG M~

akármelyik főárusitÓnál. A hivata
·108 árál: 3.50, 7. 14, 28 pengő!

van ideje megfizefni legkésőbb a
huzás előit.

HipnoHzált mRdarak, maj
mok, macsIH~k, krokodilok cso
dája. Rendkivül érdekes, meglepö
fényképekkel illusztrált cikk szá
mol be a hipnózis uj rejtéiyeiröl.
az AlJatok delejes álmáról Tolnai
Világlapja uj számában. A leg
lüválóbb magyar irók noveJláin, a
ki!ünő cikkek dus során és a
nagyszerü folytatásos regényen
kivül közel száz pompás képet
tal.ál az oivasó a népszerü képes
lapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Eladó: l és fél fertály keselyősi

szántó nagy cserepes tanyával, 40 hold
nagylórési szántó 19.000 P, 20 hold
halmagyi 15.000 P, 908 hold dunán1ul,
20 hold simaizugban, 5 hold simán,
felesbe vagy haszonbérbe is. 473 hold
haszonbérbe, 2 hold kertföld, egy 560
négyszögöles lelek köves uton .és egy
335 négyszögöles forgalmas utcában,
keresek egy 3 szobás lakóházat állomás
hoz közel. Érdeklődök forduljanak Izsó
Balázs ingatlanforgalmi irodája van
megbizva. Gyoma, Horthy Miklós ut 2.
Te!efonszám 50.

Az'nU] Magyar~ágH

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I'ő fi z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

Kidóhiva., Bp. Rákóczi-ut 30.

Szuperfoszfát műtrágya és Péti·
56 kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégnéL

özv. Bér!Os Jánosnéná! . csulkairik
van eladó. Erueklődni lehet Deák. fe
renc ulca 23 szám alatt. l - l

Egy jól1ázb61 való fiu tanulónak
felvétetik Hartman Sándor pék-mester
nél. 3-l

A helyi Állattel'lyésztők Szövet
kezete évi rendes közgyűlését f. évi
március hó 27-én, határozatképtelenség
esetén április hó W-én d. e. II órakor
tartja meg a községháza tanácstermé
ben az alábbi tárgysorozattal : 1. Igaz
gatóság jelentése. 2, Zárszámad·ások
előterjesztése és felügyelőbizotlság je.
lentése. 3. Mérleg megállapitás, felment
vény megadás iránti intézkedés.' l-l

Ailer Márton téglagyárábon disz
jegenye- és kanadai nyárfacsemeték
kaphatók. Ugyanott .egy kisebb táska
irógép is kapható. 2-2

A~ I-56 számu Vadásztársaság
vadore részére április l-re lakást keres.
Akinek megfelelő kiadó lakása van, je
lentkezzen il Vadásztársaság elnökénél
Pélermann József nyug. föjegyzőnéL 2

Eladó egy 10 darabból álló teljesen
uj csontszínű szobabpendezés rugany
betétes ikerággy,;l, nagy gardróbszek
rénnyel, álló(űköi'rel stb. Eladók külön
böző nöi-ruhák. felöltők, kosztümök,
kalapok, dpák sib. Petőfi utca 19 szám

. alatt. 2-2
Arany lajos Jókai u(ca l. szám

alatti háza eladó. 3-3

Papp Zsigmond Rákóczi utca 16.
szám alatti háza eladó. 5-3

.. Endrödőn Apponyi utca 12 sz. alatt
ozv.. qácsi JAnosné házánál egy üzlet
h.~Iy'IS~g. be;e!1dezéssel vagy anélkül
rof;:>s !:'z:eineK IS alkalmas Jakás~aI,vagy
3nelkul azonnal is kiad ható haszon
bérbe. 3-3

Kéi: tehénjárás-sel'tésJárássai
nyári használatra kiadó. Értekezni khe!
Szilágyi Antal szabómesternéL 2-2

6ra, ékszer javitásokat olcsón jót
állás mellett készit: Csáky Dániel a
volt Wattai házban. 8-8

Eladó Endrődön egy négy szoba,
konyha, fürdő szoba, nleJlékhelyiségek
kel ellátott új lakóház, kedvező fizetési
feltételek mellett. Érdeklődők fordulja
nak Csáky Dániel gyomai órás mester
ha. 8-8

Sz6davizgyári berendezést kere
sek készpénzfizetés elleni megvételre.
Cim a kiadóhiva1alban. 5-5

T
ETli.-GyTf&.. 1",0 (t",O).

Bajno'ni, Vezetle: RiifjL
ETK: Néme:h, - Hunya, Ker

tes II , - Tóth. KuriliR I, Simon,
Koós, Kurilla II, Kovács,

Pelyva, Ker/es I.
GYTK: Porcsalmi, - Nádud

vari, Vatai, - Lakatos, Barlha,
Csikó:,:, - OlaiDs, Csalah, Rau,
Bolehovszki, Bartik.

Nemcsak a nap melege heví
lelte a csapa!okat, hai,em az első

tavaszi bJjnoid mérkőzés ered
ménye is. Mindkél csapal biza
lommal lépet! a pályára. A válasz
tás él GyTK-nak jutoi! s igy az

ETK csap3.ta inditalta utnak a
iábdál. Már az első percekben
láiha!ó volt, hogy heves kűzde

lemre lesz kilájá~, am! nem is
kés!ekedeH, meri 3Z 5 percQen
Kovács bomháját keJ!etl fogni
Porcsaiminak UgY3nelt leHe a 1i.
percben Oiajos Idbdájával Németh.
Mindkét oldalon egymás utáni

szögktrugás kÖ'Jeikezik, de a köz
vetlen védelem mindenüH helyén
van. Erős a jálék, amit egyegy
fdult-becSllszás fe"z vállazó/ossá,
amit a ve?elő nern mindig vesz
észre, igy a iátékosok vérszemet
bpva si.irüznek. 30 és a 32 p.
ben büntető az ETK ellep, de a
védelem ezt is lisztázza. 36.. p.
ben Kurilla, 40 p.-ben Olajos /ő

hatalmas kapufáL Már mindenki
elkönyrelíe a dönte(Jen fél idői,

amíkor a 45-ji< p. ben Kertes jól
ivelt 12bdájat Pelyva befejeii 1~0.

Slünet uián gyomai iámadás
következik, de a csatárok lassu
sága miatl eredmény nem alakult
l\i. Vállozatos il játék, leginkább
a védelmek végeznek hasznos
munkáL 15 p.-ben alkalom adód
na a kiegyenlilésre, de a kezelést
a játékvezelő nem Héli meg. Most
halárúzoltan gyomai Jámadások
futnak, - eredménytelenül. 31 p.-
ben Hunya és Bolehovszki össze
akaszkodik, aminek - tul szigo
ruan - kiállítás leli az ered
ménye. Alig telik ei néhány perc,
megtörténik a sportot megcsufoló
cselel\edel. A játék ellenkezőirány
banfülyík, ezt Tó1h kihasználva,
leijes erőbő! hasba vágja a mit
sem sejiő Rauf, aki össze csuklott
és le keHeli vinni a pályáról. Ez
természetesen alkalmas volt arra,
hogy 7ürzavart idézzen elő. Tóth
látva a veszélyt a karhatalom vé-

. delmébe futott A játékvezető to
vább engedte játszani, dacára an
nak, hogy az esetet a járőr iga
zolta.

AháIralévő idő igen parázs
hangulatban és gyomai támadás
sal teH el.

ETK jobb volt az 1 góllal, kü
!önösen Hunya, Kurilla II., Pelyva
és Németh váll ki.

GyTK-bél Porcsalmi, a közvet·
len védelem, mig a halfsorban
Lakatos elől és utána Csikós,
B a r t h a a sorrend. A csatár
sornak is vollak szép· müveletei,
de a lövéseikke! nagyon lema
radjak.

Ratfai jól vezetelt, de a Tólh
tettének e[nézése sulyos hiba volt.

*

A gyomai fiJiballisják· közül
Csalah, Nádudvary és C Nagy
Gábor vállak alkalmassá katol1i:\i
szolgálatra.

*

s7éZOilllyitássa! indult a tavaszi
bajnokság Gyomai] és 3 kipiheni
urukkeflorkok hang:;záI2ii alapos
munkára kéflFzeriteUe az ETK
elieni szurkolás. No, de amilyen
hirtelen jöH, éppen ugy ei is muH

a tavaszi vihar. Egy pár jÓl irány
zott bal egyenes, maid él szenve
dő fél kézzelfogható viszon vá
lasza és kéi játékos már is néző

vé alakuH! T61h mesteri tagló

ülését minden néző clisme,éssel
csodálta meg, csupán egy ember
nem méliatla. azl különösehb fi
gyelemre: a biró ... Közben fu!
balloz!ak is, sől a GyTK egy pec·
hes gól! is kapoU.

A GySC ellen már 5-J-re ve
zetett a dévaványai csapa!, mig
végre erős fin issel 5 5-: e á !ljlot
ták be a végeredményt.

A gyomai csapa',ol< holoi\pi mér~
közéseit nagy érdekl6dés kiséri.
A figyelem léűJönösen az uj játé
kosokka! megerösöd.~t.t és i.gy I
na~y. "m~~nusnak" kliOáHoit,N.I"- I
ZÖtun MAV felé fordu'. R:;meljuk. l
hogy mindkét csapa1unk győzel- i
méről számolhatunk re íegkö·
Lerebb~

Lukács Gyula. a lVlAFC
nálunk is iÓiismerl játékosa vi1
lámigaw!ással a Salgótarj2ni Bá
nyaleiepi TC játékosa iett és ho í 

nap már részt is vesz csapa fának
a Simon:ornyai Bőrgyári TC e i 

leni mérközésén.

Sportbirek
Va,sárnapi birÓküldés: GySC

IviMAV: l\crefíÍ (Béké:), Hunyadi
-GyTK: Klimaj (Szalva:~), ETK
KTE: R;iifdi, Tf'..C-T3lhos: dr.
Magyar, Törekvés-M/\FC il:
Havas.

GySe-DS.E 5~j (t~J).

Dévaványa: vezeile Waiiner.·
Dévaványára rándult ái a GySC

tartalékos csapata folyó 11Ó 20-án,
hogya jó játékeröt képviselő DSE
cSé;patával bará!ságos mérkl5zésen
összemérje erejét.

A mérkőzést vezető heni biró
mÍIlden lehetellen biráskodásá~'al
awn~voH, hogy él vendég GySC
csapatát megveresse és győzelmi

tort ÜJhessenek. A gyomai fiuknak
meg ke!leH birkózni a 12-ik ellen.
séggel a biróval is, Ennek iulaj
donilható a nagyszánm gó!hullás.

F. hó 27-én, vasárnap d. u. 3
órai kezdettel játssza fl GySC első

tavaszi bajnoki mérkőzésél a jö
képességűM.MÁV. SE. csapatával.
A gyomai fjuknak szivvel-lélekkel
bele kel! feküdni a mér!~őzésbe,

ha a jó ellenfeleI megadásra akar
ják kényszeriteni. Bizunk abban,
hogy fiaink becsüleHel fogják meg
védeni a kék·fehér szint a vere
ség/öl. Kérjük a Ill.t. sporípártol6
közönséget, hogy ezen élvezetes,
szépnek igérkező mérkőzést mi
nél nagyobb számban nézzék meg.

Cs. D.

g

A KÖZÖNSÉG ÓHAJI\
PARANCS!

Olyan jók a filmjeink, hogy
többször akar moziba jámi.

UJ JÁTÉKREND:
hetenként 3 uj műsor!

Március 30. szerda.
Egyetlen egy napig l

DEANNA DURBIN él most feltűnI

fiatal filmcsillag első szerepe.
PAZAR FILM!

Kedvességben, bájban, humOIbm,
muzsikában páratlan:

Bónyi Adorján szinmüve, roman
tikus, jó iz ü, nagyon vidám

magyar film.

2. Nagyszerű kisérő müsor.

Hogyan vezeti vissza 3 kislány a
kicsapongó papát a feleségéhez?

Igazi film a javából.

2. Telefonrevü
Artista és varietémüsor

30 percen kereszltil.
Ijlll'XIIIII"RII#US;:!%

Április 2-án. Szombaton.
IZGALMASSÁGA MIATT CSAK

16· ÉVEN FELŰUEKNEKl
Carola Lombard, Fred me

Murray föszereplésévei :

Rejtélyes utas
Titokzatos és izgalmas események

egy óceánjárón. Izgalmas
bünligyi regény.

3. Kisérő miisor.

Az Istenember világot átölelő

drámája!
hta: RAYMOND kanonok.

Föszereplök:
Hatry Baur és Pierre Vignan,

Ping- Pong-
a7 é!izdki sarkon

vigjáték.

Magyar Világhiradóval.
et 4t1*i_'_

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
n.ap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és kl g-kor.
Pé!,!ztárnyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lO-től fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.-
Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. március 27-én vasárnap
fél 7 és 9 órakor.

Az örök fájdalom filmje!

GOLGOTA

Március 27-28
vasárnap, hétfőn.

AGYAR FIL !
PARÁDÉS SZEREPOSZTÁS l

Jávor Pál, Bársony Rózsi, Ka
bos Gyula, Rózsahegyi Kálmán,
Csortos Gyula, Pelheö Attila

főszerepléséveL

régi magyar uriviJág, lekíntetes
vármegye, régi fényes megyebál :
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p O l i T I K A l, T R5ADAL ÉS KÖZ GAZD s GI HETILAP

ELÖFIZETÉSi ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6,24 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 szerkesztéS: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadÓhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék éB
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Irb: MIGEND DEZSŐ

a Kőrősvidék felelős szerkesztője

sidókérdés
magyar kérdés

ezőberényiek látogatása
a "H O M B A R" szövetkezetben

üzletév nagyszerü sikeréhez,
amely főként liszltermeléséből

és eladásából ánott. A Terme
lök Szövetkezete lisztjének na
gyon jó nevet szereztek már a
budapesti lisztpiacon is.

Nagyon figyelemre méltó a
szövetkezet céUdtüzésében egy
hütőház létesitése, amely a gyo
mai baromfi éríékesitésénél is
fontos szerepet tölthet majd be.

Wagner Márten arra is rá
muhatott felszólalásában, hogy
a mezőberényi és gyomai szö
vetkezeteknek mielőbb meg
keU keresni az együttmüködését.

Ennek a gyülési emelkedett
hangulatnak volt a kedves fo
lyománya, hogy a mezöberényi
urak két nap lllulva visszaad
ták II látogatást Gyomán, ahol
megtekinteUék a Hombár szö
vetkezet telepet és nagy figye-

tolakodottaktól, akik közületek
ben és közképviseletekben ezt
az idegen, külön zsidóvilágot
testesitik meg.

Mindezeknek az intézkedé
seknek pedig régen ütött már
a tizenkettedik órája, de a ke
resztény magyar közönségnek,
amely a zsidókérdés ilyen ér
telmü megoldatlanságának a
hátrányait minden nap a saját
bőrén érzi, nem kell a hivata
los megoldásra várnia. Minden
kinek ezer alkalma és módja
van arra, hogyazsidókérdést
a saját mindennapi életében:
társadalmi érintkezésben, pol
gári jogainak gyakorlása utján,
ujságjainak megválasztása által
és szükségleti cikkeinek bevá
sár!:isánál gyakorlatilag rneg
oldja.

A zsidókérdés első megol
dása a keresztény közönség álta
lános igazi öntudatra ébredése.

Nel{ünk nem alakulatok, nem
formaruhák és nem parancsok
kellenek, hanem az igazi test
véri magyar· lélek parancsa,
mert akik erre hallgatnak, fel
tétlenül találkoznak a vérziva
tarokban eggyéforrt ezeréves
alakulatban: a magyar nemzet
vállvetet! sorai között.

Ki kell venni li nagyvállala
tokat, az ipari üzemeket és
pénziniézeteket azoknak a zsi·
dóknak a kezéből, akik idáig
elbizakodottan kergették el aj
taik elől az alázatos keresztény
álláskeresőket s akik azt mond
ták, hogy keresztényeket csak
trágyahordásra alkalmaznak.

Ki kell venni az üzleteket
azoknak a zsidóknak a kezéböl,
akik a keresdény magyar fo
gyasztóközönség keresetét évek
hosszu sorain át szívták fel, a
nélkül, hogy a magyar nemzeti
közösség érdekében való áldo
zathozatalra bármikor is köte
lezve érezték volna magukat.

Ki keH toloncoltatni azokat
a zsidókat, akik ezt a magyar
földet csak vadászterületüknek
tekintik s azért uzsorázzák a
rnagyar földet és a Illagyal'
munkaerőt, hogy minél több
r e b a c h o t sibolhassanak ki
innen.

Ki kell irtani végül azt a
sajtót, amely ennek a külön
zsidó világnak az érdekeit szol
gálja és meg kell tisztitani az
egész magyar közélet minden
zugát azoktól a befurakodott
nagyszájuaktól és pöffeszkedő

Március 29-én délután meg
látogatta a HOMBÁR szövetke
zetet II Mezőberényi Termelők

Szövelkezetének igazgatósága:
Szabó Árpád ny. polgáriskolai
igazgató, a szövetkezet elnöke,
Tarkovács Gábor községi mér
nök, Krafcsik Gyula gazdasági
iskolai igazgató, Braun MihAly
8. szövetkezet ügyvezet6je és
EHer Mihály kisgazda.

A Mezőberéllyi Termelők szö
vetkezete egy éve alakult meg
és megvette a mezőberényi ál
lomás mellett a jóforgalmu Kiss
féle malmot. Most vasárnap tar:
toUa 8 szövetkezet első rendes
közgyüléset, amelyen Wagner
Márton "HombárE-szövetkezeH
ügyvez~lő igazgató is résztvett
és felszólalbában lelke~ Öröm
mel gratulált a Termelők BZÖ

vetkezete vezeWségének ali: első

Az ügy lényegének megitélé-
·se tekintetében fontosabbnak
kell tekintenünk az igazi ke
resztény érzület és magyar
nemzeti felfogás érvényesiilését,
mint magát az antiszemitizmust.

A zsidókérdés megoldása nem
jelenthet feltétlenül zsidóüldö
zést és II kereszténység méltó
érvényesülése nem jelentheti
feltétlenül csak a hitlerizmust
Gondoljunk csak arra, hogy az
egyes keresztény egyházak misz
sziói mennyi vért és mennyi
pénzt áldoztak arra II világ
minden híján, hogy különböző

faju embertömegeket a keresz
tény hitre térHsenek. Lehetsé
ges-e kivetni a keresztény kö
zösségből azokat, akik eddigi
életükkel bizonyitoUák be, hogy
a keresztény erkölcs és a jó
keresztény szellem irányitása
szerint akarnak élni? Továbbá
ugyanigy lehet-e kidobni II nem
zeti közösségből azokat II zsi·
dókat, akik eddigi áldozataik
kal s a magyar sorsközösség
őszinte odaadó vállalásával bi
zonyitották be, hogy csak egy
feltétlen parancsot ismernek:
az önzetlen magyar hazafiság
parancsát s minden egyebet alá
tudtak rendelni ennek?

Szükséges-e végül a zsidókér
dés megoldásának a kedvéért
félredobnunk hagyományos ma
gyar életformáinkat s olyan
parancsrendszer kényszerzub
bonyába bujnunk, amely ellen
a szabadságát mindennél több
re becsülö . magyar lélek tilta
kozik.

NézeHlnk szerint e három
meggondolásnak, három föpil
lérnek kell lennie II zsidókér
dés magyar megoldásában. Nem
II pártagitáció és nem a nagy
hangu kiáltozás II fontos, ha
nem II magyar élet zsidó ba
jainak gyökeres, gyors orvos
lása.

Igenis, le keH törni Magyar
országon a zsidóság gazdasági
egyeduralmát.

A zsidókérdés m e g o ld á s 3

csigalépésben halad Magyaror
szágon, bár el keH ismernünk,
hogy mái' tuljuloUamk annak
az általános beismerésén,hogy
ez a kérdés megoldásra vár.

Azt a tényt, hogy a minisz
te.relnök hivatalos tormában
jelenteUe be a zsidókérdés meg·
-qldását, minden bokorból fel-
viharzó lervezgetése\,{ követik s·

.a sok ujonnan felmerülő, sza
badon költöltmegoldási terv
közül egyelőre legnépszerübb
nek az látszik, amely II hiller
izmus elvei szerint akarja el
intézni a magyarországi zsidó
problémát is.

Bár minket zsidó és zsidó
érdekeltségü. oldalról .gyakran
szerelnek szélsőséges helybeli
orgánumnak nevezni, multunk
hoz következetesen most is

.igyeksiün~ meggyőződésünket

egyedül a magyar nemzeti és
keresztény közérdek szempont

jainak alárendelve ~,eszegezni.

A Körösvidék hatásterületén
is olyan erőteljes a zsidókér
dés körüli mindenféle irány
zatu propaganda, hogy feltétle
mll érvéllyesHenünk kell sza
vunkat ~ kérdés tisztázódásé.
n~k. előqlózdHására.

. Nézetü.uk szer~nt.bár egysze
rübb vol.ua megoldlisnak vala
mely meglévő kültöldi példát
lemásolni, nem hisszük, hogy
erre nálunk belátható időn be
lül sor kerülhetne.

Elsősorban is magyar kérdést
kell látnunk a zsidókérdésben
is s a megoldás eszközeit és
rendszerét ugy kell megvt11asz
tanunk, ahogya magyar élet
viszonyok követelik, nem pe
dig úgy, hogy azok más álla
mok viszonyai kÖzött esetleg
ml\rbeváltak. Fontos ebben a
kérdésben az eredeti magyar
megoldás márcsak azért is,
hogy senkiben se támadhasson
semmiféle gleichschaltoHság ér
li:ete.
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amint ültetik az istennyilával
minden lábanyomát annak, a.ki
ezt tette, hogya tarlót olyan
kegyetlen ül összedaga:sztatta,
Sokkal egyszerübben megy et
a legelőn, ahol eső elött, es6.
után szabad az ut a gulyának,
nemcsak egyszer-másszor, ha
nem mindig, évtizedek, évszá
szadok óta. Megtömődika szán
tó is, ~ótól) zápor esőtől, a
szántásoknak nem idejében,
nem elégszer, tél-tűI való vég
zésélől is. Az ilyen gazda köt
is meretséget tavasszal a rögös
földdeL '"

Más a tömörités. Ez céltuda
tos munka, amit azért kell vé
geznünk. hogyamélyitelt ta
lajban előforduló nagyszámu
légüregekel megszüntessük. a
talaj legfelső rétegében fejlődő

gyökereknek felhozzuk az alat
tuk tárolt téli nedvességet. Ar
ról, hogy ezt á nedvességet ne .
a talaj felszinére hozzuk, erről

már beszéltünk, de az ilyet
megismételni sohasem árt 
úgy gondoskodunk, hogy a ta
laj felszinét fogas segitségével
porréteggel látjuk el.

Nagy kár, hogy nem idézhe
tem szórul-szóra, éppen most,
a répavetések idején azt a ki
nosan gondos talajmunkát, amit
Cserháti Sándor jrt le a dió
szegi cukorgyárban gyakorolt
répatalaj előkészitésről. Diósze
gen az őszi szántást, amilyen
korán csak lehet, megboro:aál
ják, kis ideig pihentetik, ezt
követi az extirpátor, fogas,
henger, borona, vetőgép, mag
takaró. Hyenmunka· után egy
szerre robban ki a földböl a
répasorok rengetege, egyszerre
erősödik, a répa férgei nem
birnak vele. Fődolog, hogy Ht
sohasem vitás, jó volt·e vagy
hibás a vetőmag? Nálunk ezt
a munkát is mostohán végzik,
II végén hengerrel asztalsiml!.ra
készHik ela földet, pedig meny
nyire fontos, hogya henger a
vetőgép előtt járjon!

Ime egy peres történet, ahol
a gazda helyett a magot hibáz
tatták. A répa nem kelt ki, aa
üreges talajban ami kicsirázolt
is, odaveszett. A pert mégis
vissza kellelt vouni, mert azt
láttuk, hogy mig II táblán tény
leg nem találtunk kikeit magot,
addig a diHő ulon, az út po
rába a kiszakad,t zsákból el·
csurgó mag vigan hirdette, hogy
tömöritett talajra hullott, némi
kis por betakarta s az utolsó
szemig kikelhetett. A kellő hen
gerezés hiánya okozta itt és
okozza máshol a bajt. Rossz
répamag sokkal kevesebb van,
mint rossz munka.

Nem volt az nagyon régen,
mikor holdvHágos estén fejszés
cselédek (hogy ez titok ma
radjon) sorát láttam rögöt tör
ni a késve szántott-vetett lófej
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Sok kérés után kivitelre ke- I sőt még meg is tódják eggyel és
dH a Horthy Miklós-uti sár- I a Kossuth Lajos-utcára vezető

rázók megépitése. A NEP gyo- temetők közötti ut sárrázóját is
mai szervezete ismétellen adott megépitik. Talán ez II sárrázó
be II vármegyéhez ebben az lesz II legfontosabb, mert a leg
iigyben kérést és nemcsak a forgalmasabb utunk legfOsszabb
gyakorlati szükségességgel, ha- utszakaszát szüntetik meg en
nem a kinálkozó munkaalka- nek a megépitésével.
lom kihasználásával is alátá- Köszönet a főispán és alispán
masztolta kérését. Annál na· .

bb .... I t~" k NEP uraknak, valammt a NEP h@lyigyo oromme ve lU a ,
gyomai elnökségéhez intézett szervezete vezetőségének, hogy
főispáni értesitést, hogy a sár- községünket hozzájuttatják eh
rázókat hamarosan' megépitik,' hez a szükséges beruházáshoz.

Március 15
.0. N. Sz-nála

lemmel tanulmányozták a ket
reces csirketenyésztést.

Az értékes megbeszélések
magvát a h ütőház létesitése
képezte.

Március 29. fontos dátuma
lehet még Gyoma és Mezőbe

rény községek szövetkezeti éle·
tének. A megkezdett uton hasz
nos szolgálatokat tesz a két
szövetkezet gazdasági életünk
nek.

A HONSZ Gyomai csoportja
fennállása óta először rendezte
meg önállóan a "márciusi"
vacsorát. Sajnos mivel e célra
megfelelő helyisége a Csoport
nak nincs, a "Karsay"-féle ven
déglőt veUe igénybe erre az
alkalomra.

A ldshitüek szerint már elő
re elintézték a vacsorát, mond- a földmüvelő gazda kezében a kifejezéseket keresztül-kasul
ván, hogy ugysem fog az sike- sokáig, mint szépitőszer játszott egymáson s azt hihetné az em
rülni. Hála a Mindenhatónak, főszerepet, mint ilyen aztán ber, hogy ezek a közös gyökerü
vannak még községünkben ne- gyakran elkendőzheUe ideig- fogalmak egyet jelentenek,
mes lelkü lakosok, akik lehe- óráig azokat a szépséghibákat, pedig nem ugy van.
tővé tették a vacsora megtar- amik a megkésett munkák so- A tömődött talajban nincs
tását. Azoktól pedig, akik hely- rán előadódtak. Ma már, ami- levegő. Ahol ez nincs, talajélet
szüke miatt kénytelenek voltak kor ugyszólván mindennel tisz- sincs, a talajbaktériumok, ezek
távozni, ezuton kérünk szives tában vagyunk, ami a talajélet- a megmérheteUenül apró mun
elnézést. tel összefüggésben a termőta- kásai az elmállásnak, nitrogén-

Iaiban történik, ebben az eddig gyüjtésnek, annyira tudnak on
A Csoport hálás kö zönelet lenézett gazdasági eszközben az . nan hiányozni, hogy pl. li há-

mond az alábbiaknak nemes . t ll' d á á él' boru alatt a vI'sszatér 1!l l-aton....III e Igens gaz a sz m ra n - u K ol

adományaikért: Csermák Kál- kölözhetetlen és hasznos szer- vonatok hadizsákmány gyanánt
mán (1 birka), Debreczeni Dé- , t 1 'I~ k l - termo" földet vI'ttek a német'szamra a.a lun • ve e ugyesen
nes (1 birka), Dr. vitéz Haviár 'd . b él l k d szánto'fo"ldek beoltására ...és } eJé en ve a eg e ve-
Gyula (10 P.), Wagner Márton zőbb életfeltételeket biztosiljuk, A levegőtlen legelőtalajon
Fiai (1 mm. lüzifa), KoUmann l 'k l" k' t ké nem a sza'"'azság 0'·11' l,'}' a no" ~ugyan e o magna , mm - •
József (50 kg. lüzifa), Grosz sőbb a fejlődő növénynek. vényzetet s lesz rajta urrá a
Zoltán K.F.T. (50 kg. tüzifa), Terményben, állatban minő- moha, ez a véglénye a növény
Oláh Károly (1 kg. szalonna, 1 ségel követel meg tőlünk a vi világnak; a kősziklán, ahol a
kg. hus), Gábor Antal (fél kg. lág. A minőség búza nem a fű még nem képes gyökeret
szalonna), Ágoston József (fél magtárban terem, amennyiben verni, az agyontömődött talajon,
kg. szalonna), Szarka Márton pedig oU áUitanánk elő, keser- a.hol már képtelen lovábbki
(fél kg. zsil' és 50 fillér), Sza- vesen nagy vámot kell fize!ni tartani, a tapadó moha kezdi

. lóki Lajos (fél kg. szalonna), érte mig a 77 kg-os buzát fel- és fejezi be a tenyészetet. Ha
Encsett György (10 kg. sava- rostáljuk 80-ra: a nyakunkon a mohás legelőt csak megfoga
nyuság), Cinkoczky Lajos (150 maradó Il.-IIL rendű búzáért soljuk, amohát felszaggatjuk,
drb. papir szalveUa), Szalóki a legdrágábban elkelő csirke mivel igy levegőt nem juttat
István (15 dkg. paprika), Kun sem fizethet minőség búza árat. . tunk a talajba, nyerhetünk
Ferenc (1 kg. só), Kovács Mil- Kevés gondolkozás kell, ugyan mohátlan legelőt, de kis
tyás (2 üveg savanyuság), Oláh hogy vezessen bennünket a vártatva ujra a moha lesz ott
András (1 kenyér és fél kg. helyes következtétésre, hogyan az úr, a. fű elől ujra ellegeli II

szalonna), Szepessy Sándor (2 termeljűnk már a szántó föl- talajt. Aki azonban 8-10 cm.
kg. só, 10 dkg. paprika), Blum dön elsőrendüt, ha a talajmun- mélyen, jó süriin és becsűlete

Mór (20 fillér), Glück Ármin kát, a minden termelvények sen meghasogatja az ilyen .ta
(50 fillér), Katona János (50 alapját ugy végezzük, hogy az lajt, főleg őszi beszorulás után,
fillér), .Szövetkezetek" (10 l'g. elvetett. magnak jó ideig keres- hamarosan hasznát lálja ennek,
burgonya és 10 dkg. paprika), nie keH a helyét, ahol életre néha olyan mértékben, hogy
Fülöp János (4 kg. kenyér), Ká- keljen, a gyökérzelnek pedig más, esetleg sokkal drágább le
dál' Lajos (1 kg. só,5 dkg. pap- légüregeken keH áthaladnia, gelő javitási eljárásnak is ele
fika), Józsa György (50 fillér), kitéve elszáradásnak, penésznek jét veheli.
Szerető Lajos (50 fillér), Csete rovamak? Hogy mitől tömődik meg
István (1 pengő), Kató János (2 Drága magyar nyelvünk szó- ennyire a talaj, ez nem nagyon
kg~ hagyma fél kg. szalonna), kincse szinte megmérheteUenül fogas kérdés, megtudna rá fe
Kulcsár Mihály (2 kg. hagyma gazdag az olyan kifejezésekben, lelni akármelyik olyan juhász,
és fél kg. szalonna), Kovács amelyeknek mi, a mindennapi aki II novemberi esős világban
Péter (l kg. hagyma, fél kg. élettel küzdő magyarok, nem is néhány száz birkával átlopako
szalonna és egy üveg befőtt), iulajdonHunk nagy fontosságot. doll egyik határról a másikra
Cselei László (fél kg. szalonna), Tömött, tömődött, tömöritett legelőt keresvén. Ugyanez a
B. Izsó János (2 pengő), Gecsei Italajszerkezetről gyakran kerül juhász, tavasszal, ha arra jár,
Sándor (1 pengő). köztünk szó, dobáljuk ezeket.-persze bürge nélkűl) hallhatja,



3 2.

Március elején
és Leipzig között egy
vezetéket le, illetőleg

át a forgalomnak, amelyen
kivül még 30 táv

beszélgetést is
sok kisér1etez-

ez az első gya
A német táv

beszélés ezzel az vezetékkel
a á II amm a l szemben
előnybe jutott és ezt a német
blfod21lmi postán kiviil első

sorban a Siemens & Halske A.
G.-nek köszönhetik. A 30 táv
beszélés csak kezdet a fejlődés

mert most remélik, hogy
sikerülni fog a technikai ujitá
sokkal a távbeszélések. számát 1
vezeiékf'n 200-ra felemelni.

Ez az első gyakorlati kisérlet
igen nagy fontossággal bir, nem
csak a német gazdaságra, hanem
az egész világra nézve és kiilö
nösen kis és szegény államokra
nézve. tehermentesitést

drága nyersanyagoknak
szemben és vaiu

eredményez,
vele a réz,

A német
négyéves ~eJfV ~r~se~ foglalko~
zik (:;vvel a meg wRJesen meg-

problémávaL

is megoldani.
a megmaradt

bebl;EO]lY]l~a hogyan
legelő

BefejezeUilény, hogy kép-
viselő kitépett akisgazdapártból.
l, szárn nem nagy, az inditó
okok elég sulyosak. a
kHépeUek, hogy Eckhardt Tibor
e:rÓ'S;311 közeledik a JLli:lllUl,Ui::IllUUZ,

Mint előre volt, a
sz,jdéta németek után banghoz
j ulottak Csehszlovákia
kissebbségei, a magyar, tót, len
gyel és mtén népek is. A cseh

egymás után szó
autonomi:U követelve.

nagyon meg keH gon
a cseheknek nemcsak az

mert ezt már régen
a valóságos ténye-

össze tudják tartani
ezf 21 mesterségesen

20 éves áHamol.
látunk erre,

sokat szenvc 4

véreinknek.

tö:Gk Lálllogatrás~ fogad elo
hogy nsgy külpolitikai

legitimizmus is.
mai k i s
nagyatádi

Ce!jl2lH 10! J

nagy

mövelésre
OSSZ.Ie:g(:;tr rész

ki is

áL

rLói szerveze.t a. magya...
pro,pagáiását.

iUhon is kezébe "fl2l1a-

{lna~V.la.rosan. ~~z

EuchaT~szükus kongresszus alatt
a főváros l}a~],fényre llLozza a

D.l~gY8ros e6i rünaR2L
I~övessiík eze a Z"lenleS

nl;~Ijütz7 "ezeket
vesztk és \2rér~ü.k UJlcg eoben az
évben~ -hogy GYOi:11.á '"és Dévá
vá::ljra közö~[ végig az
utal.

szony~, szeresse meg a is

vényenkén.t
hozzátL

hogy a
tézés módját
is i; eH ~_',, ,_,.

-Asz-

és

kat :9- várRi1eg.yei al!a;[11éplles:zeH
h~ \l e!. tali ház-i1ag'

Az tüépHéssel Jel'elHcls

A ballai legeUelő társaság fél
számo!ása körül szen"'O,nAH'~";o

hullámok csapkodtak vészesen

!

i
!
'I

I
150 részvényb51 80 rész- ii

ÍuÁsjdc,nös&1, DDlin~egy 3,20 ~

kis l:lOlcI :ier611efren, tár-_ ~

II
HV~VH.H II

SZ;;J,lHV I
gazdája

nyékukat. A mindent 1",1 <:An,,.o
szél elcsendesült A hullámok
elsÍm!J!l:ak. A nyugodt tárgyalas
megl'O[ttroH józsll1sága kerekedeH

Iiettévágták 21 gordiHsi
csomót: legelő is és p@r-

is lesz.

ka ered'm€:uy'tel
csak

RőgWrö henger után ilS

legfeljebb a dülő uton hWam
eredményes munkát

Ne feledj hogy fa

nyomoH rög rög marad é~ reinl
ilyen terlnékeUen. 1-1 rögö~ 11em
összetörni, han2ill annak kd2t
l\.ezéséa ŐSZ] n1Jély szántúlssaJ

megelőzni

Molnár BáHnt.

ha

en
havi' kereseti csekély bekk
tetéssel férfiak és nők részétc (vidékiek
nek is) o t t h.o lJ \'égezhelő munk". val
Anyagot szállitjuk, a készárut álvesszük.
Kérien ismerteHit : K l E O P A T R
K Ő T Ő OZ EM, . IX, ker
L6nyay u. 43. (V á l a s z b él Ye g.)

•••lJ!l!lm»i~J;IJ1••~~~~l

volL
Nagy tetkes:edessel

;z igazgatóság J~"~~.C~"V':

a keresztény vállalat egészsé
ges, leudületes szá
moltbe.

"EÍsősorban nagy erkö1csi
gazdagodasró! szám alhat un k

a nKörösvi ::" néIJ"ze
rlis'égében I1JlUaErLtkozik, d'B az
el év nlérlege 3.811 ~}41 p:2E~

gö nyereséget is mutat, inelJei,
a vállalat alapon D2!gy
részi k iolwzoH~;Il)b

foglalkozt3tásávaI, másrészt a
. kibővitett és ugy Csahán, minl
a vidéken népszerüvé vált Kö
rösvidék-boH mindeg enH'tlo;:eClo
forgalmával ért el." .

;,Ezek a jelek azt, hi'u,'n"il

ják, hogy Békéscsaba és
nyéke keresztény"" ta:rSi:lC!2~jnl1a,

egyre jobban
annak, hogy azok a célok és
eszmék, melyeket a lH)rc,SV'ldéJk
szolgál; a hazafias érzésii kö
zönség egyetemességének ér
deke."

Az igazgatóság a
közgyiiIés az 1937, év mérlegé
nek terhére, 2000 se-

J>

gélyalapot szavazolt meg a Kő-

rösvidék számára.

A közgyü.lés köszönetét fejez
te ki az igazgatóságnak és
Migend Dezső cégvezelőnek A
részvényesek 10.százalék 05Z

talékot kapnak.



Szinházi alkalmazottak rokkantsági támogatása

RE
Eljegyzés. Bogár Margitkát

eljegyezte s6vári vasadhegyi Kiss
Gyula Budapest. (Minden külön
értesilés helyett)

Gyula város nagy melegség .
gel ünnepelte dr. Varga Gyula
polgármesterségének 10 éves év-.
forduiÓját.

frontharcos hir! A fronthar
cosok szokásos táborozása 7-én
csütörtökön este 7 órakor lesz.
Minden fronlharcosott legyen.

Rádióüzenetek a budapesti
Nemzetközi Vásáron. Már 3
pengőért lehet rádióüzenetet
küldeni AmeriJsába! A Buda
pesti Nemzetközi Vásáron. már
évek óta személyesen beszélhet
bárki a rádióba és üzenhet i1y
módon távoli hozzátartozóinak és
barátainak. Az 1938. április 29
töl május 9-ig terjedő vásáron ez
a népszerü üzenelközvelités az uj
rövidhullámu adó révén már Ame
rikára is kiterjed. A rádióüzeneIek
dija Budapest .J. hullámhosszon
20 szóig P. 1.50, 40 szÓig P.
2.50. A rövidhullámu amerikai
üzenetek dijai 20 szóig P. 3, 40
szóig P. 5. .

Az első gólya is megjelent.
Gyomán március 26 án. Látható
lag fáradtan keringell a Debreczeni
ház kéménye felett, ahol régi
fészke van.

Gyomán az idei március 22-én
megtaríott sorozáson 67 ujoncot
vettek be..

Márciusi hó ritkaság, különös
látvány volt a virágzó baracfák
alaH a zöld pázsiton ragyogó fehér
hó. Szivesebben látnánk jó meleg
esőt és szép napslilést.

Utazási kedvezmények a
Budapesti Nemzetközi Vásár
belföldi látogatói számára. A
vásárigazolvány az összes magyar
vasutvállalalok vonalain április hó
23-tól május 9-ig Budapestre és
április 29-löl május 15-ig Buda
peströl vissza 50 százalékos ked
vezményre jogosit. A belföldi uta
sok teljesáru jegyet vesznek, amely
lyel dijmentesen utazh<rtnak vissza
az induló állomásra. Ugyancsak
féláru utazásra jogosít a vásár
igazolvány a MFTR és a DGT
dunai hajóin április 14 töl máíús
24-ig. A MAVAUT vonalain a·
vásárigazolványok tulajdonosai 20
50 százalékig terjedő kedvezmény
ben részesülnek ugyanazon idö
pontban, mint a vasutakon.Ked
vezményes 2, illetve 3 napos bér
lelek a bndapesti villamosra. Rész
letes felvilágositás és vásárigazol
ványok a vásár tb. képviselőinél

és az utazási irodában kaphatók.
Bécsbe a nyári szünidőben fél

áron lehet utazni tanulóknak.
A kanadaii ötös ikrek többet

keresnek, mint a legfelkapottabb
Hollyvodi fimsztár.

növekedésére.
Ezzel II vizzel elláthatják II

Széchényi fürdőt, az állatkert
pálmaházát és majomházát, to
vábbi vizmennyiséggel pedig
füthetik II Mücsarnokot és a
Szépmüvészeti Muzeumot. Most
vizsgálják II viz rádium tar
talmát.

nem beszélni. A fiuiskolák szó
szerinti lemásolása, ami kez
detben is teljesen elhibázott
dolog volt. Az én leányom pl.
gimnazista korában nem tanult
kézimunkát, mert nem volt a
tantervben felvéve. Ilyen hi
bákból származtak aztán II fiu
san nevelt lányok, akik férjhez
menve (merl ez mégis csak
megesett) az anya és fel~ség

szerepél lebet gondolni, hogy
töltötték be. A jövendő leány
középiskola nem flappereket,
hanem józan, tájékozott felesé
geket és anyákat lesz hivatva
nevelni. Ezl kivánja a vilag
szerte felborulóban levő családi
élet védelme, ami komoly nem
zetfenntartó alap.

Az uj törvényjavaslat a nép
tehe~séges gyermekeinek . lehe
tővé teszi az emelkedést, az is
kolázás olcsóbbodásával, viszont
a nem oda valókat okos sze
lekcióval más pályákra szorítja.
Nagyobb szüksége van az or
szágnak müveU gazdákra és
kereskedőkre, mint hivatalno
kokra, amiből bőven van. Bzt
végre meg i\ kellene érteni s
ez II törvényjavaslat meg is
fogja értetni a még mindég Uf

hatnám szülőkkel és gyerme
kekkel.

Az egyetemes cél ft fontos és

az .egyeseknek alá keU rendel

ni magukat ennek. Ha az uj

fajta iskolák tanterveit modern
pedagógusok kezébe adják, a
legjobb reményekkel lehetünk

a jövő fiatalság nevelését ille

tőleg.

egy egészen alacsony többletet
számítanak fel. A német szin
házak az utolsó években nagyon
jól keresnek, ugyslI:ólván mindig
telt ház előtt dolgoznak, mert
változott a szinházi árak politi-

kája, ami lehetővé tette nagy
néptömegek színházi látogatá

sát.

Nagyjelentöségü törvényja-
vaslatot tárgyalt le a képviselő

ház az elmult héten. A népie
sebb gyakorlatibb középiskola
és a főiskolai tanitóképzés ke
rült megvalósitásra. Mindkettő

az idő követelménye, a fejlő

dés egyedüli iránya.
Eddigi középiskoláink idegen

mintára készültek. Valljuk meg,
régen nem felelnek meg II mai
igényeknek. Tanár és tanuló,
sőt II hozzáértő szülő is régen
érzi ezt. Dohos, poros, élette
len levegójö II legtöbb gimná
zium, tanterve régen a muUé.
Olyan dolgokkal gyötri az ifju
ságot, amire az életben alig van
szükség. Hogy csak egyet em
lítsek: a latin nyelvet beli. 6
órán át nyolc éven át tanulni,
talán mégis tulzás. Bármennyi
re tiszteljük a klasszikus kul
turát, II megélhetés és boldo
gulás mégis a modern nyelvek
nek fokozottabb bevezetését
sürgeti.

Sok az elvont tantárgy, amit
némely esetben (még ma is I)
szószerinti magolással tesznek
még sivárabbá egyes tanárok.
Általáb~u reméljük, hogy az

egész köz~piskolai tananyagot
rostálás alá veszik és kidobják
a ma már felesleges, csak ener
giapocsékló anyagot A meg
maradó gimnbiumokat is gya
korlatiasabbá kell tenni. A mai
és eljövendő kor inkább ter
mészeUudományi möveHséget
kiván. Egyébb szempontokról
egy ilyen cikk keretében nem
beszélhetek.

A leánygimnáziumokról jobb

A GYAKORLATI IRÁNYU
KÖZÉPISK·OLA

A budapesti városligetben
72 fokos vizet találtak

(BMF) A szinházaknál alkal
mazott müvészek, alkalmazottak
és munkások egy régi kivánsága
teljesült, amennyiben március
hó l-től kezdve ezek számára
is érvénybe lépett az aggkori és

rokkantbiztositási kötelezettség.
Egy megfelelő alapnak létesítése

céljából minden színházi jegyre

Két éve furnak már II város
ligeti Széchényi-fürdő közelé
ben uj meleg-forrás után, mig
végre most rátaláltak. Percen
ként 3000 liter jön felszinre, II

hőmérséklete eleinte 72, majd
76 C. fok volt. A furást foly
tatják, mert remény van ugy II

. viz hőfoka, mint II mennyig~g

Lugkő nélküli
szappanfózés

A szappanfőzéshez előbb fo
lyadékot készítünk.. Ez igy ké·
szül: egy nagy üstöt alaposan
kitisztitunk. Megmérjük a zsira
dékot. Ahány kHó a zsiradék,
annyiszor 30 deka jóminőségü

égetett meszet veszünk. Ezt ke
vés vizzel leöntjük, hogy porrá
essen széjjel. Aztán ahány kiló
zsiradék, ann}'iszor 42 deka
amoniákszódát (poralaku) vagy
e helyett lehet 1 kiló 20 deka
mosószódát venni minden kiló
zsiradékhoz.

Az üstbe annyiszor 5 liter
vizet öntünk, ahány kiló zsi
runk van. Ebbe beletesszük a
szódát, kavargatjuk, beleszórjuk
a meszet is és lassan egynegyed
óráig főzzűk. Azlán, a tüzet el
oltva, a folyadékot tisz Lulni,
ülepedni hagyjuk. Ezt aztán
óvatosan lemérj ük. Ez a szap
panfőző folyadék.

Az üst fenekén maradó fehér
üledéket kiöntjük olyan helyre,
ahol sem ember, sem állat nem
fér hozzá.

A kitisll:titott üstbe beleönljük
a folyadékot, ebbe a zsiradékot
és főzzök lassan kevergetve
mig fel nem adja a szappant.
Egy kis konyhasóval siettetni
lehet.

Ez a szappanfőzési recept a
közegészségügyi iniézeUől szár
mazik. Valószinüleg a sok lug·
mérgezés miatt később kivon
ják li marólugot a forgalomból,
tehát jó lesz kipróbálni ezt a
receptet és meglanulni marólug
nélkül készitnni a szappant.

KÉZMÜVESIPARI
SZAK-OKTATÓMÜHELYEK

(BMF) Németorszilgban most
nagyobb ütemben áHilanak
szak-oktatómühelyeket az egyes
kézmüvesipari ágazatok számá
fa. Ezekben mesterek, legények
és tanoncok együUesen dolgoz
nak. Csak a napokban állitották
fel az autókézmüipari szakisko
lát Berlinben és máris egy uj
hasonló szakmühelyről'jelente
nek Hamburgból, ahol az épit
l,ezési szakmának állítanak fel
egy mühelyt és iskolát, amely
ben az épitkezési szakmában
dolgozó összes kézmüvesipari
szakmákat fogják kiképezni.
Ebben az iskolában és mühely
ben 100 tanoncot fognak ki
egészitésképen kiképezni. Ezek
az oktató mühelyek azért is
fontosak, mert ugya tanoncok
nak, mint legényeknek, de még
maguknak a mestereknek is
meg kell ismerniök az uj mü
anyagokat, azoknak II tulajdon
ságait és feldolgozási módoza
tait.
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An-yakönyvi hb-ek

Születtek: Tandi Uszló leánya
Klára Margit ref. Varga Bálint le
ánya Rozália ref., Izsó Ferenc le
ánya Emilia, Lidia ref., Győd La
jos fia Tibor, Viktor ág. ev., L.
Nagy Lajos leánya Zsuzsanna ref.,
Pfeifer György fia GyOr'gy Lajos
ref.

Házasságot k6töttek: Györi
László földmives Cs. Szabó Lí
diávaL Szikora János földmives
Dzurek Eszterrel. Kovács Kálmán
tigynök Trafikant Irénnel. Ekstein
Dániel lakatos Kohn Rózával. Len
gyel Dezső kovács Papp Julian
nával.

Meghaltak: Csiri Zsófia ref.
91 éves, Bernstein Dezső iZL 79
éves, Gubuznai Imre rk. 17 éves,
Domokos Antal ref. 43 éves, Klein
Péter ág. ev. 54 éVes.

Elszerződtek a Németország
ban dolgozó munkások. A Gyo
mán előíegyzell 50 munkás közül
35-nek már meg van a szerződése.

Az elmult héten kötötték meg ezek
kel, amikor a német megbizott,
Spi/ka gazdasági fel ügyelő társa
ságában Gyomántarlózkodotl. A
gyomaiak április 25-én utaznak,
de már 5-én is megy egy vonat
800 békés- és csanádmegyei mun
kással. Reméljük, hogy az idén is
mindi{ét részről meg lesznek elé
gedve.

GyulAn a Horlhy Miklósné
"egy tál-étel" akcióba bekapcso
lódnak az egyházak és egyesü
letek.

A néma páciensekröl, a be
teg fákról és növényekről k-özöl
rendkivül érdekes, képekkel il
lusztrált cikket ToJnai Világlapja
abból az alkalomból, hogy Né
metországban hatalmas szerve
zetbe tömörültek a növényorvosok.
A iegkiváJóbb magyar irók no-

, velláin, a kjtlinö cikkek dus során
és a nagyszerü folytatásos regé
nyen kivlii közel száz pompás
képet talál az olvasó a népszerli
képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

:Nagy látogatottság és for
galom voU a tenyészállatvá
sáron. A látogatók száma husz
százalékkal haladta meg a tavalyi
látogatottsága!. Továbbfejlödöll a
tenyészállatvásár forgalma is és a
multévi 1.3 millió pengöveI szem
ben az idén majdnem 1.6 milló
pengö értékli állat cserélt ~azdáL

Mindent összevéve, örömmel álla
pitható meg. hogy az idei mező

gazdasági kiállilás és tenyészállat
vásár a magyar gazdasági él'~!

nek kétségtelenül egyik legnagyobb
év! eseményévé váll és kihatásai
ban az egész ma'gyar gazdasági
éleI re jó hatást gyakorolt.

agyarság U

Kidóhiva., Bp. Rákóczi-ut 30.

kezik, de Jakó remekül védi Leh
retter és Pósa bombáit. 22. p.-ben
Ugor kapásból lövi a 4-ik gólt, a
23. p.-ben pedig Győri kiildi zugó
lövéssel hálóba a labdát (5-O).
GySC frissen támad, az utóJsó
percben Györi jó lövéssel még
egy gólt szerez.

GySC meglepően jól játszott,
kliiönösen Jakót, Pataki/, Lörincel,
Jenei! és Ugorl eme!jlik ki az
egylittesb61.

A biró kifogástalanul vezetett.

*
GyTK...llunyadi 1-1 (1-0)

Vezetle: Klimaj.
GyTK: Kertész, - Vatai, Ná

dudvari. - Perei, Csalah, Szend
rei. - Porcsalmi, Rau, Barlha,
Kiss, Lakatos.

A GyTK fiatalokkal liizdelve,
mig a Hunyadi a szarvasi Turul
együ!lesével megerösödve állt ki
a mérközésre.

Hunyadi indítja utnak a labdát.
Már az elsö percekben alkalom
adódik Kertés'lnek, valamint él!

Vatai bekkpárnak tudását csillog
tatni. A Hunyadi erŐsen támad,
de a GyTK még erősebben vé
dekezik. 32.-ik p.-ben Csalah
szélre ad Porcsalminak, a szélső

jól kanyarodik és halalmas lövést
klild kapura, amil Dékány a le
vegőben akar fogni, de ez nem
sikerül, él! labda VirágJábához ér
ve, vágódik n hálóba 10. Jó me
zönyjátékkal telik el a félidő.

Sztinet után a Hunyadinak ked
vez a szél és igy némi fölénybe
kerül. Ezt a fölényi a GyTK si
keresen veri vissza. Minden tá
madást sikeresen akasztanak meg
a gyomai fiuk. 20.-ik p.-ben Vö
rös szökteti Bencsiket, a flirge
center kihasználva a nyitva ha
gyott rést .és kiegyenlít l-l.

A GyTK szép teljesítményt vég
zeit a megerősödött Hunyadival
szemben. Kertész jól védte Ka
puját. A Vatai és Nádudvari bekk
pár a közönség kedvence voll. A
halfsor jól támogatta a csatársorI,
mig a csatársor ügyesen használ
la a jól kapott labdákat. A Gsapat
minden embere dicséretet érdemel.

Klimaj kissé nyomta a GyTK
csapatát.

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E 1ő f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

Birókiildés: MAFC H.-GySe:
dr. Magyar, KTE-M.MÁV: Nagy
M., Hunyadi - Tarhos: Benkő,

ETK-TAC: Kereki.

'"
Gyse- Mezőturi MAV 6-O (2-O).
Gyoma, bajnoki, vezette: Kereki.

GySC: jakó, -Fekete, Pataki,
- Lőrincz, Kruchió, Jenei, 
Zöld, K. Szabó, Győri, Ugor,
Takács.

Szép győzelemmel mutatkozott
be a GySC uj összetételben sze
replő csapata. Reméljük, hogy ezt
a formát továbbra is megfogják
tartani s ez által vissza fogják
szerezni a közönség jóindulatát.
Erős széllel tál,nogatva a MAV.
vezeli az elsö támadást, de mégis
a GySC szerez gólt. A tO. p.
ben K. Szabó kapushibából be
fejeli a labdát. (I-O). 12. percben
Takács tör kapura, de a 16 oson
belül buklalják, a I l-est Győri

kapusnak lövi, majd a visszapat
tanó labdát a hálóba emeli (2-O).
Közben a bal-hátvéd megsérül s
a meccs végéig tO emberrel ját
szik a MÁV. 17. percben Kruchió
kézzel érinti a labdát, Pó"a sa
rokra irányilotI II esél Jakó ve
tődve kifogja. Mulatós, de ered
ménytelen MÁV lámadásokkal te
lik el aháIralevő idö.

Szűnet ulán 5. p.-ben Zöld
ellenállhatatlanul húz kapura éles
beadással Györi belövi (3 O). Ez
után II MÁV negyedórája követ-

:Ez DJá... iqen~
ez már csakugyan sz~p győzelem

volt GySC-isták! Kamátoslól visz
szafizelték a turiaknak az őszi' öt
kettős vereséget. Kicsit elkesered
ve mondogafták meccs u~an a
Máv-isták, a hat dugó mázsányi
sulya alatt: "Könnyii a GySC
nek, két kéményseprövel jálszik. "

Azért nem kell könnyen venni
a MAFC H. elleni meccset sem!
Az első csapat nem játszik baj
nokit s igy felerősithelik szabad

, játékosaikkal a második csapatot
is. Ehhez jön még, hogy házibiró,
- dr. Magyar - vezeti a mecs
eset s ez éppen elég ok az ag
godalomra ... Mindezek dacára is
reméljük, hogy az őszi 3-2 arányu.
MAFC gyözelmet most ugyanilyen
arányu GySC győzelem fogja vi-
szonozni. Ugy legyen l .

Becsülettel meg~lita a helyé!
idegenben a GyTK is. Derekasan
ktizdöttek a dönletlenért's az e:.?y
pontot nagyon kemény küzdelem
ben szerezlék meg. A szarvasi lá·
tékosokkal megerősödött Hunyadi
kellemetlen perceket fog még sze
rezni hátralevő ellenfeleinek!

Versenytárgyalási hirdet
mény. Gyoma J<iizség a voit Fa
ra·;.ó-féle iskola épület átalakitás!

o

munkála/aira versenytárgyalást hir -
det Az ajánlatokat április 20 ig
kell beadni.

A békéscsabai [partestületben
a szociáldemokrataelöljárósági ta
gok lemondtak tisztségűkr6l:

Kikezdte a szél a gyomai
Uri-Kaszinó tetejét. A pénteki
orkiÍ.nszerü szél megbontotta Uri
Kaszinó tetőzetét és oiyan erővel

csapkodta az egyik szélen még
rögzitett bádogot, hogy két ké
ményt erősen megrongált. Urban
csek bádogos-mester és Barloif
kőműves-mesler a fiával igyekez
tek a bádogot lefogni és ideigle
nesen leszegezni, amikor egy ujabb
szélroham Urbancseket és Barlol
fot a felszakitott bádoggal le
nyomta és inár az a veszély fe
nyegetett, hogy Barto!fot lesodorja
a magas tetŐről a szél, de a Bar
tolf fia segitségére volt apjának és
kimentette öt veszélyes heJyzetéböL

Bérbeadják a pavillont. A
község tulajdonát képező Erzsébe!""
ligeti paviHont (nyári vendégiől)

április hó l1-éndélelöU II Óra
kor a községháza tanácstermében
tartandó árverésen 3 évre ha
szonbérbe ad ják.

Az iskolaév vége közeledik és
kezdődik a gondos szülö nagy
gondia, hogy ínelyik tanintézetbe,
melyik internátusba adja gyer-

mekét, mi.\yen életPáIY..át. válasszon l
fiának, leányának? MostjeleIIt
meg az "Internátusok-Taninléze
Iének részletes tájékoztató elm/ára"
az 1938-39. tanévre, mely részle
tesen ismerteti a hazai oktaIóin
tézetek és neveJŐotthonokat. Ezl
a minden szülőnek nélkülöZhetet
len és rendkivül ügyesen, átiekinl-

'helőeil összeállito\l tájékoztatót,
amely öt esztendő óta évenként
megjelenik, 20 fillér portóbélyeg
beküldése. ellenében ingyen klildi
meg az Erdős hirdelőiroda, Bu-

\!
dapest, VI. Tl;réz.-körul 35

Az Állami gépjártl1üvezetőképző
(söffőr) lanfolyam a m. kir. Tech
nológiai és Anyagvizsgáló Inlézet
ben (Budapest, VIII., József kömt
6~) április II-én este Jel 7 órakor
nyilik meg.

Magyar birkozóbajnok .Ja
pánban. Rendkivül -trdekes ké
peklq~l illusztrál! cikkel közöl er
ről a Dé.libáh uj száma, amely
nagy terleuelem ben és gazdag
tartalommallelent meg. Pompás
illusztráltrádí6mlisorokat. egyfel-.
vonásos szindarabot, premierbe
számolóI, .. 'színházi pletykákat,
nagyszer{CfiImrovaiolés több mint
száz szebbnél-szebb képet talál az
olvasó i:! népszerü színházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér. . - .
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Eladó: l és fél fertály keselyösi
szántó cserepes tanyaépölettel, 5 kál.
cserepes tanyaépüleltel zöldláposon'
6000 P-ért, 2 hold maglárlaposon, 20
hold simaizugi, 20 halmagyi. 3 szobás
lakóház a Rákóczi utcában, 2 szobás
Hősök utján, Horthy Miklós uton 2lioJd
földdel 2 szobás cserepes lakóhá'z 3000
pengöért. Érdeklődök forduljanak Izsó
Balázs ingallanforgalmi irodájához
Gyoma, Horthy Miklós ut 2. Telefon
szám 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető; Teket Sándor.

Szuperfoszfát miltrágya ~~\Péti

Só kapható WAGNERMARTON FIÁI
cégnél.

lA Horthy Miklós ut 91 számu ür~~i

de bekerilett 400 négyszögöles port<i.
szabadkézből eladó. Értekezni Dukesz
Jenő Horthy Miklós ut 71 szám alatt
lehet. 3-l

Pet5fl utca 6 ~z*, ajatliház ~za.;.

badkézböl eladó. Értekezni lehe~ ugyan
ott, Oláh Lajos hentesnél. 3-1

lA Gyomai SzeszUSztli Szövetkezet
kismértékbeni pálinka mérését gr. Tisza
István ut 97 szám alá, ll. Szeszfőzde

épúletébe helyezte át. Sajátfőzésii eper
és sziIvapáIínka állandóan kapható. 4-1

Kovacs János szöv. igazgató földje
müvelésére negyedest keres. ~zalmát és
takarmányrépát vesz, ugyanott fajtiszta
pulikutya kölykök eladók. 2-1

lA Szövetkezeti boltban husvéti
cikkek nagy választékban, aSiövetke

.zeli vendéglőben kitűnő mínőségü kí
mért és palackozott borok, rum, likőr,

pálinka killönlegességek igen olcs6 áron
kaphalók. Utcán át kihozott italneműek
után lényeges árengedmény. Jegyezze
meg jól: Minden igényét klelégiti,
mindent dijmentesen házhozszéllit
a Szövetkezeti bolt I - A Gyomai
Termelók Saövel kezele föüzletében
tojást és baromfitmagas áron vesz. 3~I

Arany lajos Jókai Illca l. szám
alatti háza eladó. 4-4

Papp Zsigmond Rákóczi utca 16
szám alatti háza eladó. 5-4

Egy jóhézb61 való fiu tanulónak
felvélelik HarimanSándor pék-mester
n~ 3-2

Két tehénjárlis-sel"tésJárással
nyári használatra kiadó. Értekezni lehet
Szilágyi Antal 'szabómesternéL 2-2

~1lHlHH'~AfHtfNH'HltllltMNt"~I!~~~S~B:Z:d~~:!
I~y~iler ~/o~s~a~r~v:

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:láliitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 !ileren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok II szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon Q.elül bérmentve
küldendő vissza. Szétk!l!-
dés utánvéttel. &gy pe~gó I
levélbéJyeg ellenében kÜl-;
döl< mintát a borból min": •
tlisdobozball, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatuak

és n e m savanyuak.

SiZékely Ferenc kft.
faJborplnc611zete

Soltvadkert, Pestmeltve.

iu~""~~~~UUUUUUUU

Vetömagvak beszerzése
Akinek bármilyen vetőmagra

van szUkségUk, vagy veU$
magjuk volna eladó, jelent
sék ezt be a

"H O M B AR" szövetkezetnéI.
Tengeri. zab és kopaszárpB
vetőmagVBn még valamennyi.
BUkkönyre igéretet kaptunk.

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~~~~~~~

Gyoma község
ingatlanforgalIDa

Özv. Szilágyi Jánosné B. Kovács Zsu
zsánna gyomai lakos vett egy beltelkes
lakóházat Icsa Mihály (nös Kovács Ró
zával) gyomai lakostól 2300 P.-ért.

Mohácsi János gyomai lakos vett egy
beltelkes Jakókázat Kovács G. Istvánné
gyomai Jakostól 850 P.-ért.

Kocsis Gábor (nős Bogár Piroskával)
gyomai lakos veti 1/575-öd rész éli
6/1210S-ad rész legelő illetöségeket Cs.
Nagy Vilma gyomai lakoslóI 105 P.-ért

G. Nagy László gyomai lakos vett a
csudabaJlai legelőből 8/300·ad részi
Kovács lajos gyo lIai lakostól 4800
P.-ért.

Kocsis Gábor (nős Bogár Piroskával)
gyomai lakos vett a csudaballai legelő

bői 4/300·ad rész illetöségtt Oláh Ist
ván gyomai lakostól 2400 P.-ért.

Özv. Tóth Sándorné Fekete Juliánna
gyomai lakos veti egy beltelkes hiko
házat Özv. B. Kiss Istvánné Tuba
Mária gyomai lakostól 1000 P.-ért.

..MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-fól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u. . érk. 6.22

17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldlj: 60 fIlIéI".

Endrőd-Oyoma-Püspökladány- Debrecen:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36 I Gyoma " • t 17.

32
7.28 SzeghOllom p. u. . 16.38

8.42 'IV Püspökladány . 15.28

9.19 i Hajduszoboszl6. . . 14.46

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Száll6" ind. 14.10

Menet-jegy: Endrődre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.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.

Endrőd -Oyoma-Szeghalom-BereUyóujfalu:
6.10 ind. EndrM templom-tér érk. 17.55

6.36 Gyoma" t 17.31\
7.27 Szeghalom p. u. 16.88

8.57 Berettyóujralu p. u. • 14.00

9.03 "községháza ind. 13.~o

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyoojfaluba P 5.10.
oMenettérti-jegy:" P 4.-. "P 9.5@.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmegyl Olvasókör és PerJés.

A m. kir. iparügyi miniszter 3000/1938. Ip. M. számu rendelete
értelmében folyó évi március hó 1 től

további intézkedésig
telepiink irodája i. t. üzletieleinknek rendelkezésére áll:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
d. e. S-tól 12-ig és d. u. 2-től 6-ig
szombaton: d. e. S-tól 12 óráig.

Fenti rendelet értelmében s z o m b a t o n d. u. és vas á r n a p
egész nap az i r o d á n k z á r v a v a fi.

Vincze József "HOMBAR" Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.-T.

gyomai telepe
Iványi Aladár és István

~~~~~U~~UUUUUUU~~~~~U~UU~UUUUUUUUUUUUUUU

Hirdetmény

Elöljáróság közhírré teszi, hogy a
tavaszi hasLonál1at vizsgálat a Követ
kelŐ rendben lesz:

Április 7-én a községházánáJ d. e.
8-12 óráig d. u. 2-3 óráig.

Április 8-án a Hasitáson a K. Nagy
tanyánál d. e. 8-12 óráig.

Április 8·án ahalmagyi iskolánál a.
u. 2-5 óráig,

Április 9-én aK6rösön tilI a Batári
tanyánál 8-11 óráig.

Április 9-én az Ujházi (Uhrin) György
tanyáján d. u. 2-5 óráig.

Az az állatbirtokos, aki gazdaságá
ban külön állatorvost tart, egypatás
állatait nem köteles elővezetni, ha azo
kat a gazdasági állatorvos a tavaszi
állatvizsgálatra kitűzött időt közvetlenü!
megelőző 3 napon belűl egyenként meg
vizsgálja és vizsgálatának eredményé
röl a tavaszi vi7sgálalot végzö állator
vosi értesiti.

Az az állatbirtokos, aki egypatás ál
latát a vizsgálatra elóvezetni nem ki
vánja, köteles ebbeli szándékát a helyi
állat egészségügyi hatóságnak a vizsgá
lat megkezdése elött irásban bejelen
teni. Ebben az esesben a vizsgálatol
végző állatorvos az állatokat - a ké
relmező költségére - 8 napon belül
rendes tartási helyükön megvizsgálja.

Al.. az állatbirtokos, aki egypatás ál.
latát a vizsgálatra elő nem vezeti, vagy
fenti módon meg nem viisgáHatja 600
P.-ig terjedhető büntetésben részesül.

Gyonla, 1938. március 3.

Arany Gusztáv sk.
4-4 s. jegyző.

A mai világ pompás k6rikalurája.

A kis filetés komédiája.
Gyergyai istván, H:un Magda,
BilJcsi Tivadar főszereplésével.

AbrDhám Pal csoclamulsikájával.

li
(MISSí5IPI ROMÁNCA)

Minden mozi büszkesége.
Rádiós Robinson Irükhfilm.

Korona H.angos Mozgó Endrőd
u

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pém.tárnyitás: vasámap és ünnepna p
d. e. féllO-lől fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.
~~~

A fe ete apáca
TOKozile

Egy néger királyleány tragédiája.
Magyar nyelvü beköszöntőt mond:

Kovács Sándor püspöki tanácsos,
az Ac!ió Kaiholika országos

titkára.
Fényes kiegészitő miisor!

Nyári idill.
Énekes és táncos Magyar

vigjáték.
~R:_",.""""g""""o_o.~

1938. ápriHs 3-án vasárnap
fél 7 és 9 órakor.

Az első hangos missziós
filíndráma

3. Hangos hiradók.
~AtX!iKg#iDWi~~XLLCLr1I

Aprms (3 szerda.
A VilAG lEGSZEBB FilMJE!
I R E N E D U N E él Meilékulca
hösnőjének legnagyobb szerepe.
EDNA TERBER viiághi!{j regénye.

Április 2-án szombaton.
KAL ANDOR EST

2 órás izgalom, 2 órás szívdobogás.
1. Titokzatos események egy luxus
gőzösön. 2. Nlindenki gyanus aki

él. 3. A leleplezés éjszakája

lZGAUVIASSÁOA MIATT CSAK
16 ÉVEN FELÜLIEKNEK !
CaroBa Lombard, Fred me

MUn':ay főszereplésével:

Rej es utas
Pergő c~e!ekmény, élénk humor,

folyloH izgél!om. Bünügyi film
a javából

3. Kisérő müsor.
Hangos lmlturfilm.

Xt$I!~~XXX1KXAXA$ttXgg:!X

Aprilis 3-4 vasárnap, hétfő

A R Fil J

Frappáns magyar vigjáték, friss
lendü e,es jókedvű, aranyos.

2. CHAPUN a bmleszkfi!mek
kirá!yán2k nagy-szerü burleszkje:

üÖRKORCSOLYABAJNOK
30 puces fi:lirengeiö kacagi\s, II

nevelés birodalma.
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p O l I T I K A I, T A R S A D A L ÉS KÖZGAZDAS GI HETILAP

ElÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

Befizetések postacsekken :
)lungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

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

Felelős szerkesztéS: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"uUNoARIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél lD százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A ortn.ányzó
történeltn.i 8zózata

A rendet é§ n..,.,-ugahnat
ebben az or§z.áqban bü.ntetlenül

nelll. fogja J:llegzavarni senki

munkát fog adni mindenkinek
és hatalmasan meg fogja indi

taui az ország gazdasági vérke
ringésél.

- Ennek a tervnek ezt a
nagy jeleDtőségét minden jó
akaratu ember mégértette, el
ismerte és helyeselte ebben az
országban, de aztán jöttek II

rémhirterjesz1őkés néhány nap
alatt iparkodtak annak reményt,
bizalmat és megnyugvást keltő

hatását aláásni.

De hazug hirekkel csak

piHanatokra lehet megza-

varni a közhangulatot,

mert II józan belátás, amely a
mi fajunknak egyik legjobb tu
lajdonsága, felül kell, hogy ke
rekedjék a rosszakaratszülte
meséken.

Mi, magyarok

szabadságszerető nép
vagyuQk,

Nem is tudnánk élni szabad
ság nélkül,· de visszaélni a sza

badsággal nem szabad.

/Ji. szabadság biztosítéka az
alkotmány;

de ugyanez a biztosítéka an
nak is, hogy az államügyek ve
zetéséhez csak olyan férfiak
juthatnak, akik hivatottságukat
és rátermettségüket kimutatták
és ezzel az alkotmányos ténye
zők bizaimát megnyerték.

- Mennyi tudás, gyakorlat,
megbizhatóság, élettapasztalat,
jellemszilárdság és mennyi te
hetség kell ahhoz, hogy valaki
egy vezetőállásban meg tudja II

helyét állni! Még egy gyár
üzem, egy gazdaság vagy egy
kórház vezetéséhez is különös
képességek kellenek, hát még
egy ország ügyeinek az inté
zéséhez!

- Nem elég) hogy valaki

önmagát kinevezze világ-
megváltónak

és frázisokkal, jGlszavakkal,

ügyes demagógiával a tömfigek,
sőt eseUig ingatagabb jellemű

intelligensebb csoportokat is
félre tudjon vezetni.

feladat volt véderejének alap
ját lerakni, pénzügyeH rendbe
hozni, főleg, mikor még a mul
hatatlanul szükséges egység is
annyira hiányzott belőle.

l'Ionvédségünk
Kiépitése

és dZ ötéve~ terv

- Mindez azonban Isten se·
gitségével mégis sikerült és
most végre

hosszu és szorgos munká·
val elértük, hogy rálép
hellünk arra az utra, amely
a nemzet jólétéhez és boi·

dogságához vezet
A miniszterelnök ur nyilvá
nosságra hoz Ia a,zl a tervet,
amelyet öt év alatt, de remél
jük, még gyorsabban meg fo
gunk valósítani és amely pó·
tolni van hivatva sok mindent,
amivel mostoha sorsunk miatt
ugy honvédségünk fejlesztése,
mint mélyreható szociális és
gazdasági reformok terén is el
maradtunk.

Első helyen áll ezek közt

honvédségünk kiépítése

Én soha nem akartam és nem
akarom a jövőben sem fajomat
fejjel a falnak vinni. Eleget
pocsékolták a magyar vért a
multban, eleget omlott az

ezer éven át a nyugati ke
resztény kultura védel-

mében.

Ezért vagyunk, sajnos, ilyen
kevesen, .pedig ötszáz évvel ez
elölt ugyanannyi magyar élt a
világon, mint a n g o l. De hon
védségünk kiépítésére mulha·
tatlanul szükségünk van azért,
hogy határaink között bizton
ságban érezhessük magunkat,
mert II ránk váró komoly épi
tőmunkának ez II biztonságér
zés egyik legfőbb feltétele.

Ezt várjuk az

ötéves terv

megvalósití.sil.tól: de hoz ezen
kivül általános jóléhJt is, mert

arra nézve megnyugtatha
tok mindenkit, hogy a
rendet és nyugalmat eb
ben az országban büntet
lenül nem fogja megza·

varni senki!

loltak le; de hogy ezek nálunk
izgalmat idézheHek fel egyesek
lelkében, az egyedül az illetők

tájékozatlanságából eredhet.

- Mert hiszen, aki tiszta
fejjel és látó szemmel Héli meg
az eseményeket, annak tudnia
kell, hogy Ausztriának Német
országgal történt egyesülése
ránk nézve nem jelent mást,
csak azt, hogy egy régi jó ba
rátunk, akit a békeszerződések

lehetetlen helyzetbe sodortak,
egyesült egy másik

régi jó barátunkkal és hü
séges fegyvertársunkkal, az
zal a Németországgal, amely
mindig életre-halálra meg
bizható és szótartó szövet
ségese volt barátainak a

történelem tanusága
szerint.

Ennyi az egész, egyéb ami
szempontunkból nem történI.

- Pedig ez hiábavaló kisér·
l~t! Mert pillanatokra terjedő

izgalmat rémhirek terjesztésé
vel fel lehet idézni, de

- Nem volt könnyü ezt a
nemzetet, amelyet számtalan
szerencsétlen véletlennek az
összejátszása, továbbá tudatlan
ság, sőt rosszakarat annyira
sujtott és olyan koldussá tett,
talpraállilani, fenyegető ka
tasztrófáktól megóvni. Nehéz

Egy ilyen látszólag várat- i-inkább az a magyarázata, hogy
lanul, hirtelen bekövetkezett, azok, akik a zavarosban sze
nagy nemzetközi esemény ter- retnek halászni, ezt az alkalmat
mészet~sen hizonyos-megráz- használták fel acéljaiknak
kódtatásokkal jár. Hogy égye- megfelelő nyugtalanság fel.
seket boldog elragadtatásba ej- idézésére.
tett, másoknak viszont régi,
szép, emlékek mulásán érzeIt
méla bánatot idézett fel, azon
nem lehet csudálkozni. Egyéb
ként azonban minket ez az
egyesülés nem érint, már csak
azért sem, mert csak látszólag
következett be váratlanuL Az
egyesülés évszázados óhaja volt
a némelségnek és előbb-utóbb

már csak azért is meg kellett
hogy történjék, mert az oszt
rák nép sohasem volt hozzá
szokva ilyen szük határokhoz
és nem volt szokva ahhoz sem,
hogy ne legyen szava a nem
zetközikérdésekben.

- Hogy ez az esemény ami
határainkon belül mégis ilyen
hullámokat kavart fel, annak

Magyarország volt eddig a
közelmuH években a maga
szükre szabott határai közt a
belső rend és nyugalom szigete.
Igy éreztük mi, akik benne
élünk és eztáHapitoUák meg

. mindazok az idegenek is, akik
nálunk megfordultak.

- A legutóbbi n a p o k b a n
azonban valami sajátságos bi
zonj'talanság érzés, sőt aggoda 4

lom lett urrá sokaknak a lel
kén és ennek a felismerése in·
ditott arra, hogy megvilágosH
sam a helyzetet és utat mutas
sak a közvéleménynek.

- Hogy mi az oka annak a
nyuglalanságnak és izgalomnak,
amely itt sokakon .erőt veU, azt
józan ésszel bajos megérteni,
mert erre valójában nincsen I
semmi ok. Ezt kl. nyugtalansá
gaI csak azok a nagy nemzet
közi események válthaUák .ki,
amelyek a közelmuHban zaj-
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hogy a robbanni vágyó szenve
délyek lecsilapulnak és az or
szág vezetését az arra hivatot
takra bizhatjuk. Ezt annál is
könnyebben tehetik meg a türel
metlenek is, mert a pénteken
benyujtott törvényjavaslatok az
ötéves terv és a zsidókérdés
megoldására vonatkozólag alkal
mat adnak, hogyelüljenek . ~
szenvedélyek és komoly épltő
munka induljon meg az egész
országban.

munka, sőt a munka szeretete.
Itt van a helyzet kulcsa és
csakis itt, nem pedig az utcán
és demagóg szólamokban.

küszöbölése lenne, a viszonyok
ujból való rendezése áHal, mert

az igazságfalanság talajában
a béke nem. virágozhatik.

Minthogy azonban a Népszö
vetség ezt a feladatát minded
dig nem teljesHette, az elregde
ződés folyamata megindult a
Népszövetség nélkül is.

amelyről nem teheti fel,
hogy tájékozatlan, éppen

'ugy megbizik, m i n t é n.

A parlamenti életben a min
denkori ellenzék feladata a bi-.
rálat és az ellenőrzés. Erre szük
ség is van. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy az ellenzék
nek kötelessége a jóra is azt
mondani, hogy rossz, ha az a
kormánytól ered.

Eddig tartott a Kormányzó
beszéde vasárnap este. Utána
elhangzott a Himnusz.

A rádió folytatta a müsorát,
de a sok magyar hallgató azzal
a nyugodt érzéssel ismételgette
magában az elhangzott beszéd
fontosabb kitéteit: milyen áldás
ránk, hogy van egy bölcs és
jóságosan mérlegelö vezetőnk,

aki most is megmutatta n€mze
tének a helyes utat. Hisszük is,

és ezzel a jólét és gazdagság
forrását nyithatjuk meg li nem
zet számára. Ehhez azonban
munka keH! Becsületes, komoly

Az elrendezödé§ folyoa.IData. IDegindult
oa. Nép§zövet~ég nélkül

NyugaloIDra és bizaloInra vanszüksoég

- Hogyatervbevett, áldo- kis üzemet sem lehet vezetni,
zatokkal járó, hatalmas, ország- nemhogy egy országot.
építő munkát elvégezhessük és ~ Mindezt azért tartottam
az meg is hozza azt a nagy szükségesnek elmondani, hogy
fellendülést, amit várunk tőle, li nyugalmat továbbra is bizto-
ahhoz sitsam. De szükségesnek tar-

úgy a politikai, mint a tattam azért is, hogy azokat,
gazdasági életben nyuga~ akik ilL akármHéle irányban
lomra és bizalomra van nyugtalanságot és egyeneUensé-

szükség. get próbálnak szítani, figyel.

Il k· .g ·1 agy fel meztessem a' szigoru következ·.yen IS orsza l yen n -
adatot csak komoly összetar- ményekre. Egyszer már meg-
Lással képes megoldani. mutattuk 1919 után, hogy a

rendbontó elemektőlmeg tudj uk
Sulyosan vét hazája eHen Hsztitani hazánkat és nemze-
mindenki, aki ezekben az tiinket és most is biztosHhatom
időkben az egységet meg- az országot, hogy abból, amit
bontva széthuzásra izgat akkor tudtunk, nem felejtettünk

és a nemzel boldogulása helyett el semmit sem!
önző érdekből a maga egyéni En csak magyar célkiHizé-
érvényesülését keresi. seket ismerek és türhetek

Meg kell szünnie ebben az és csak törvényes eszközö-
országban, hogy mindenki ket ezeknek a céloknak az'
jogot formáljon a külpoli- elérésére l
tika irányitásAhoz és a belső Bizom a magyar nép józansá-
nyugalmat bármi módon is gában és hazaszeretetében és

zavarni merje. bizom abban, hogyha összefo-
Összetartás nélkül nincs tegye- gunk, Isten is meg fog ben
lem, fegyelem nélkül még egy nünket segíteni!

Mindenki bizzék IDeg
a fele Uh. korIDányzatban, ug..". IDini ~n

- A helyzetet azonban he
lyesen csak az itélheti meg, aki
teljesen tisztában van a viszo
nyokkaI, ismeri a tényállást,
tájékozva van mindenről,vagyis,

akinek a kezében a szálak
összefutnak. A nagyközönség
nem tudhatja, hogy mi történik,
mi nem, tehát

legokosabban teszi, ha a
fellll ő s kormányzatban,

- Különösen fontos ennek
li helátása ma, mikor

kiiipolitikailag
is kezd a helyzet lassacskán
tisztulni. A Népszövetség el·
vesztette korábbi jelentőségét

az európai politikában. Egy
ideális népszövetségnek a fel
adata a háboru okainak II ki·

egyik leghathatósabb eszköze II

kereskedelem.. Kivétel nélkül
minden gazdag, boldog és ha
talmas nemzet a kereskedelmi
hajózásnak köszönhette és kö
szönheti felvirágzását. Gondol
junk a franciákra, Kartágóra,
Athénre, a normannokra, a
spanyolokra, Velencére, HoHan·
diára és Angliára. t:z az ut
előttünk is nyítva áll, mert

szabad kikötőnket a Közel
K e l e t kereskedelmének

központjává. tehetjük

biztositsuk a tisztességes
megélhetését mindenkinek,
aki dolgozni tud és akar,

továbbá, hogy az eleseUeken
és szükölködőkön szeretettel és
jótékony

szociális intézményekkel
segítsünk. Erre nézve el is kö
vetünk minden lehetőt és en
nek sikeres megoldásához nagy·
ban hozzá fog járulni az ötéves
terv megvalósitása. De éppen
ehhez kell

a legnagyobb belső rend
és nyugalom.

Ennek a föfeltétele a hadsereg.
Ha ez a szerv egészséges, az
ország minden polgára nyu
godtan élhet.

A mi népünk kitünő ka
tonai rátermettsége mellett

a hadsereg értéke annyi, mint
a tisztikar értéke. A mi tiszti
karunk pedig elsőrangu.

. tikai és földrajzi helyzetünkben
az is hozzájárul Magyarország
ezeréves fennmaradásához,hogy

a magyar politikát mindíg
megbizhatóság, e l ő k e l ő

gondolkodás és magas
. erkölcs irányította.

Ehhez tartjuk magun~at a JO
vőben is. Ettől eltérni és for
radalmi módszerekhez nyulni
- nem engedek.

- A legfontosabb, hogy
az országépítő munkából
mindenki iparkodjék a
maga részét kivenni azon
a helyen, ahová hivatása

rendelte.

Nem előszörhangoztatom,hogy
mennyire fontos lenne, ha ér
tékes magyar tiatalságunk le
győzné azokat az üres előitéle

teket, amelyek a kereskedelmi
és általában az üzleti pályáktól
visszatartják és megmutatná,
hogy erre is megvan a ráter
mettsége.

~zorga.loJnlD.al

dolgozni

oa. pártok felett
az egé~z nelD.zeté lehet

- A nagy nyugati államok
fiaiban soha sem volt meg az
a nagy idegenkedés az i p a r i
kereskedelmi és pénzügyi pá
lyáktól, mint bennünk magya
rokban. ebben a tekintet
ben jóval előbbre vannak, ne
künk azonban még sok ezen a
téren a tanulni valónk. De csak
hozzá keH kezdeni,

szivv€l-lélekkel, szorgalom
mal kell dolgozni

és a siker nem maradhat el!
- A népek boldogulásanak

- Noha a hadseregnek ezt
II jelentőségét ma mindenki is
meri és mindenki tudja, hogy
a poW.izáló hadsereg nemcsak
értéktelen, de a nemzet összes
sége és nélkül minden
egyes polgára szempontjából is
káros; mégis akadtak az utóbbi
időben egyesek, akik azt hil!ék,
hogy ezt a tisztikart is meg le
hetne környékezni és politika
mentes egységét' meg lehetne
bontani.

Ezeknek a törekvése - nyu
godt vagyok - nem fog sike
rOlni soha. De azokkal, akik
bár ideális köpenybe burkoltan,
mégis egyéni érvényesülésük
biztosítása céljából kísérletez
nek, figyelmeztetem: el II kéz
zel a hadsereg közeléből ! A
tisztikar hogy

a hadsereg pártok felett
csak az egész nemzeté

lehet!
A nemzet katonai rátermett-

sége a mi nehéz poli-

törvényeken
de);11fiagógiavai változtatni DelD. léhet

- Könnyü például földosz
tást igérni, de azon nem lehet
vá!loztatni, hogy Magyarország
kilencmillió holdnyi szántóföld
jéből nem juthat több fejenként
a kilencmillió magyarnak egy
egy De ha mindenki
nek ezer holdat adhatnánk, ak
kor meg n~m lenne, aki a föl
det megmunkálja.

- Különbseg az emberek
közt foglalkozásban, tehetség
beiJ, vagyonban és életmódban
mindig volt és lesz is. E nélkül
megáHna az élet. Ez éppen
olyan természeti törvény, mint
az, hogy két egyforma veréb,
de két egyforma falevél sincs
a világon. Természeti törvényen
pedig ember nem változtathat
semmiképpen, demagóg jelsza
vakkal legkevésbbé 1

- Törekednünk kell arra,
hogy
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csupán egyedül az egyetemes
nemzet érdeke. A nemzet ér
deke pedig azt par:mcsölja,
hogy ne érjünk rá az ideges
ségre, hogy dolgozzunk, hogy
eltávolitsuk a haladás ntjából a
kishHüeket és bajkeverőke'.

Szükség van tehát arra, hogy
a kormánya zavarosban ha
lászni akarókat és felforgat6kat
letörje és megoldja a legkénye
sebb kérdéseket is. Mert vajjon
kinek érdeke az, hogya beru
házási program ne nyerjen vég
rehajtási:? Magyar embernek
nem ez az érdeke. Az az ugy
sz6lván ellentmondást kizáró
egyöntetűség, a f ellyel ez az
ország pártpolitikára való te
kintet nélkül a győri progra
mot fogadta, azt bizonyítja,
hogy az valóban nemzeti prog
gram. Végrehajtása tehát való
ban nemzeti érdek és aki en
nek a végrehajtásnak utjában
állani merészkedik, azt onnan
el kell távolítani.

Oldja és öblités után nyom
ialanul eUünieti a piszkoi. Ra·
gyogó fényét újjávarázso];~:.

köze észség
árcius ó

choma képében. Ez a két nép
betegség emberemlékezet óta
megvan, egy-kettővel fogy,
ugyanannyival szaporodik. Je
len létszám gümőkór: 42, ffil.
cboma: 148, halálozást a gümő·

kór 4 izben okozott. A népbe
tegségek frontján javulást csak
az Egészségház felállítása és
vele kapcsolatos Zöldkeresztes
Egészségvédelem megszervezé
se után várhatunk. Mindezek
remélhetőleg még ez évben
Endrődön és jövőre Gyomán
is megvalósulnak.

Fertőzőbetegségek járvány
formájában nem jelentkeztek,
ellenük· különös intézkedésre
szükség nem volt.

A Népmozgalom még mindig
egészen szomoru képet mutat.
Született a járásban 45 gyer
mek, meghalt 39 egyén, ll. sza
porodás tehát 6 lélek, ami na
gyonkevés. Egyéven alul elhalt
6 csecsemő, ami viszont igen
sok! Ijesztő mértékben növek.
szik a vetéIések száma, ugy,
hogy a hatósag kénytelen lesz
nyomozást indítani esetleges
bünös kezek közbejátszásának
kideritésére. Kb. nlinden ötödik
szülésre jut egy vetélés! A cse~

járás
1938.

.
gyomai

•szon 81

Nagy munkában van a kor
mimy. Már április 8-án be
nyujtja a beruházási javaslatot
és felhatalmazást kér, hogyan
nak egyes pontozahüt sürgősen
megvalósíthassa. Rendeznie kell
a kormánynak az árkérdést,
elejét kell vennie minden spe-
kulációnak és nyerészkedésnek,
mert hiszen aberuházásoknál
a f ő e l v az, hogy a nemzet
nagy és áldozai:os erőfeszítései

ből egyedül maga a nemzet
gazdagodhatik, egyéni profit
szerzésnek itt helye nincs.

Szükséges volt, hogy minisz- .
terelnök ezeket ahatározoU
nyilatkozatokat a képviselőház

ban megtegye, meri: misem ton
tosabb mint az, hogy éppen
ma az ország nyugalmát sem
miféle hisztéria, semmiféle be·
teges idegesség és semmiféle
tudatos rosszakarat meg ne za
varhassa. De szükség volt a
miniszterelnöknek arra a hang
sulyozott kijelentésére is, hogy
csak azoknak lehet érdekük a
kishitüség keHése és a lelkek
felett uralomra juttatása, akik
vonakodnak áldozatokat hozni
a nemzet érdekében, vagy akik
ellenségei a nemzetnek. Nyiltan
szállott szembe a miniszterel
nök a bajkeverőkkel, a névte
len levélszerü utszéli hangn
röpirai:ok bujkáló szerzőivel. És
megmondotta az igazat: 
mindazok, akik ma a győri

programm végrehajtását bármi
féle módon akadályozzák, árta
nak a nemzetnek. Ártanak,
mert nem akarnak áldozatot
hozni, vagy mert egyenesen
ártó szándékuk van. Nincs ma
más etikai ténYlző, amelynek I
parancsszavát köveinünk kelj,

Az általános egészségügyi ál
lapot a február hónapihoz ké
pest nagyjában nem változott.
Az ugynevezett ~hüléses" be
tegségek uralkodtak, amelyek
valószinüleg rejtett influenzát
takartak és leginkább a légző·

szervekkiilönféle hurutos meg
betegedéseiben nyHvánultak. A
lefolyás nem volt nagyon sulyos,
de a . tildőgyulladásos halál
esei:ek egyrésze mégis az influ
enza rovására irható.

Legsürübben az agyvérzés
.okozott halált, érelmeszesedé·
ses alapon, aztan a szervi sziv
baj és tiidőg'yulladas, maj'd ve
leszületett gyengeség és végel
gyengülés valamint gümőkór

következett. Önakasztás volt 3
.esetben, szerepelt még veselob
és mellhártyagyuUadás, mint
haláltokozó betegség és hörg
hurut 1--:1 esettel.

HevenyfertŐzőbetegségössze
sen 9 esetben fordult elő és
pedig: diftéria 4, szamárhurut,
.valamint malária 2-2, hasti
tusz 1 esetben. Halálmdst 1
izben okozott a diftéria End
rődön.

ldűlt fertőző betegség ottho
nos nálunk gümőkór és tra-

ben megfelelő nyugalmas lég
kört is. Éppen azért csak öröm
mel veheti tudomásul az or-

_szág közvéleménye,hogy a
miniszterelnök szembefordult
mindazokkal, akik a nyugodt
légkört veszélyeztetik. Nem tiir
hetjük azt, - mondotla -,
hogy ennek az épilőmúnkának
sikerét egyes körök izgágasaga
veszélyeztesse, de nem türhet
jük azt sem, hogy mestersége
sen teremtett hisztéria keltsen
olyan hangulatot, amely kárára
van minden épitőmunkának.

Nagy tetszést aratott a mi
niszterelnöknek az a kijelenté
se, hogy a jelenlegi nehéz eu
rópai helyzetben teljes biza
lommal van eltelve a nemzet
fejlődése iránt és ezért meg
veti a kishitüeket. Csak foko
zódott a tetszés, amikor azt
mondotta, hogya kormány a
zavarosban halászni akarókat
és a felforgatásra törekvőket le
fogja !:ömi, mert megvan a
bátorsága ahhoz, hogy a leg
kényesebbnek látszó kérdése
ket is megoldja, azokhoz is
hozzányuljon ha a nemzet ér
deke ugy kivánja.'

munkakörben csak olyan
arányban lehet zsidókat
alkalmazni, hogy az alkal
mazottak 20 százalékát a
zsidók II e haladják- meg.

AármiJyen cimen élvezett il
letményeiknek évi összege nem
haladhai:ja meg az értelmiségi
munkakörben alkalmazott más
vallású személyzet összes illet
ményeinek 20 százalékát. Az
arányszám egyenletes elérésé·
nek szabályozását a kormány
rendeletben határozza meg.

- Elrendeli a törvényja
vaslat az adatszolgáltatási
kötelezettséget és kimondja,
hogy olyan vállalatok élé
re, amelyek ezeket a ren
delkezéseket nem hajtják
végre, a vállalat terhére
vezetőt rendelhet ki, de el
rendelheti a kormány a

vállalat átvételét is.
Darányi Kálmán miniszterelnök
pótlólag bejelentette, hogy an
nál a vállalatnál, ahol 10, vagy
annál kevesebb munkást fog
lalkoztatnak, az 1938 január

. elsején fennállott állapotot te-
kintve,

keresztény munkást elbo
csátani tilos,· i II e t ő l e g
amennyiben ez megtörtén
nék, helyébe csak keresz-

tényt vehetnek fel.
Végül bejelentette, hogya tör
vény végrehajtása öt év alatt
töri:énik meg,

kivéve a sajtókamarát és a
szinészkamarát, amelyek
ben 1939 végéig a törvényt

végre keH hajtani.

ASLAT
ÉS RE DEZÉSÉRE

TÖRVÉ
LSIDÓ É

Darányi Kálmán" miniszter
elnök azt áz intelmet ini:ézte
az egész orszá~ minden polgá
rához, hogy tessék a különbö
ző felelőtlen pletykák szorgal
mas terjesztése és kiszinezése
helyet nyugodtan dolgozni a
n e m z e t j a v á r a és a saj ái:
hasznunkra~ Nem érünk rá az
idegességre, mertbÖven van
dolgunk. A kormáI1yteljesen
nyugodtan végzi· feladatát és ha-..
valamikor, akkor éppen most
van szükség erős nemzeti ö s z ~

s z et a r t á s ra, minden ma
gáuérdeknek a nemzet egyete
més nagy céljai érdekében va
ló alárendelésére, amikor a kül
politikai helyzet olyannyira vál
tozik. Nekünk ma a legnagyobb
áldozatokat k e l l meghozni
h o n v é d e l m ün k fejleszté
sére, egynttal g a z d a s á g i be
rntiázásokra és szociális cé
lokra is.

Természetes, hogy az a prog
ram, amelyet a miniszterelnök
győri beszédében már ismerte-
tett, nemcsak épiíő munkát és
áldozatokat kiván; hanem a
munkának minden tekintei:-.

- A kormány felhatalma
zást kapott·a törvényho
zástól, hogya halaszthatat
lanul szükséges íntézkedé
seket II törvény alapelvei
szerint rendeleti uton va
lósitsa meg abban az eset
ben is, ha ezek egyébként
a törvényhozás ügykörébe

tartoznának.
A sajtóban, a szinházaknál
és film vállalatoknál csak
azok müködhetnek, akik a
felállitandó sajtó- és szi-

nészkamara tagjai.
Mind a kéi: kamarában .a
zsidóság arányszáma a 20
százalékot nem haladhatja
tul. Ebbe II 20 százalékba
nem számilhalnak bele II

hadirokkantak, tüzharcosok
és -azok, akik 1919 augusz
tus elseje elŐtt tértek át
más felekezetre és annak
azóta .. megszakitás nélkül
1agjai, vagy ilyen szülőktől

származnak.
Ugyanez áz' arányszám minden
egyes lapvállalatnál keresztül~

viendő. Kivételek azok a lapok,
amelyek kifejezetlen hitéleti,
hitbuzgalmi kérdésekkel toglal
koznak.

Hasonlószámarányt keH el
érni az ügyvédi, orvosi és
mérnöki kamaráknál. Ezek
nél a kamaráknál, amig a
80 és 20 százalékos al'ány
szám be nem következik.
zsidó tagot csak 5 százalél{

erejéig lehet fel venni.
- A kereskedelmi és ipari
vaIlalatoknál értelmiségi
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megtermesztésej:.a~ok a feluji
toU rélek fogják: ellátni a gaz-

. dál a minden jószágnak való
természetes takamnánnyal,:. hő

ven, könnyen elérhető négy- .
szeri,kas&!lálással.

G-ondolatban se ldséreljük
meg: a"meglevőde .legélelme
sebb-gl,omokkal,Jtarackkal;mo
hával benőtt l{asdlók·öntözé
sétJmert az ott élő,: érték
telen:fü .alakunövényzetngy
is oH magá I,fo!iozato
saneileketis ujra kell vetni,
előbb feHörni,.belő1ük az ed
dig oU éHhalizontalan füvilág
nak még a .gy.ökerétis-. kipusz
titani.

Az öntözhetö., karban lartott
uj rélek, felszabaditják szán
tói nkat a magtermelés számára;
mi fQgjuk ellátni a világot min
den elképzelhető, hasznos nö
vény:magj-ával, mert ez az Al
föld/különleges.· rendeltetése.
, MielőUmegtanulnánk ön;töz
ni, tudnunk keH, hogymitaján~
latos. nekünk öntözni ?

Rövid felelet :élsösorbanjól.
karban.tartoU réteket,~hogyjó
szágállományunks'lámban,suly.
ban gyarap.odhasson, hogy ele
gendő jó trágyánk legyen az
öntözés megkivánta termő· erő

fenntartására, sőt fokozására.
Molnár Bálint.

Április 3-ánn;ig.y.számu kö
zönség jelent meg aközséghá
za udvarán, hogy megb.aUgas
sák az első . gyomai nemze li
szocialista gy·ülést Agyülést
megelőző vidékiek bevonulása
már szokatlan lál ványa volt 'a
tempós. gyomaiaknak. A délu
táni b é ké s c s ab II ivonaUól
mintegy nyolcvanan jöHek be
kettesével, .zöldingesen.Töhb
mint .száz kerékpáros vonult
fel mezőb.erényiekbőlés sárré
tiekből,)szintén zöldingesen.

Ezek a kmsős.égek, látványos
ságok. nálunk is meglellék a
hatást. I:-áthaUuk,~hac.sak egy
zöldingből is áll az uniformi
zálás, az azt .hor:dót már.egy
szel"lezethez .. tartozandóság.. ön
tudatával füti, mig a kivülről

'nézőlnézők nagyobbrészét·.az
. ebbe a szerve.zethe vágyódá.s
érzete tölti el.

A szónokok nem hivatássze
rüen üzik a szónoklás!. A hall
gatóság csak olyankor nyilvá
nitoífa hangosabban tetszését,
amikor egy-egy vaskosabb ki·
téteUeliHetik a' zsidókat

Tagadhatatlan az indulatok
fölötti'· fegyelmezettsége a zöld
iingeseknek. Gyomai még nem
sokakadtközöUük. A "CÍ'llilek"
nagyrészt csak csendes figyelők

voltak. Ki ,tndja"talán
hét mulva ezek·is i zöldingesek
lesznek·.és:addigraimegtanulnak
lelkesedni.

A.gyülés,minden rendzavarás
nélküL. mult il.

amelyekre joggal biiszkéklehet
nek.

Hogy pedig hova fejlődött

. iparunk, azt káp:I:ázatos keretek
közÖHállitjuk oda· ország-világ
szeme elé

azáprHis 29-én megnyíló
Budapesti Nemzetközi Vá-

sáron.
AtermeJő ország muta:tja be itt
felkészüHségét,tudásátéscmun
kájánakeddigi eredményeit,
demonstrálJVaegyben azt is,hogy
az ötév:es terv .'Végrehajtására
maradéktalanul:alkalm~s. A
munka nagy ünnepe lesz tehát
a Budapesti Nemzetközi Vásár,
amely nélkül nem is lehetne
felkészüUségünkről tiszta és át
tekintő képet nyerni. Mint min
den évben, ezuUal is 'féláron
lehet majd a vásár megtekinlé
sére Budapestre utazni"Belföic
diek részére

a vásáriigazolván y. kedvez
ményes április 23· tól lép
érvénybe .és teljes három

hélig tart.
.~ki a vásárigazotvánnyalérke~

zeH Budapestre máJus15~ig..ve

heti igénybe a visszautazásra is
érvényesfélárn kedvezményt

D a r á II Y i Kálmán mmISZ
terelnökGyőrben. ismerteUeazt
az ötéves tervel, amelynek ke
retében nagyszabásu szc ciáUs
tevékenység indul meg, hogy
munka juthasson mindenkinek.
H o r t h Y lVIiklós kormányzó
vasárnapi rádiószózalában vi
szonthangsulyozoUan hivtafel
a figyelmet arra, hogy - az or
szágépitő munkából mindenki
vegye ki részét azon a helyen,
ahova a hivatása rendelte. És
kétségtelen, hogy Inost már az
ország minden üzemében a,leg
teljesebb erővel folyik az alkotó,
épitőmunka, hatalmas. felké
szültséggel dolgoznak gyáraink,
becsületesen és komolyan ipa
rosaink, de még a háziipar is
lendületet l,apoU a most kez
dődő konjukturcában.

A kor legmagasabb színvona
lán álló gyáraink és világ
viszonylalhanis kiváló ldsipa
rosainkpersze eddig is egy
pillanatig sem maradtak el a
versenyben és a termdésmin.
den ágazalában olyan gyári '-és
kézmüipari remekeket alkottak,

lehetőségemindennap közelebb okoz, gondoskodni kell tehát
hozza az alföldi gazdák egye- arról, hogy.l e g y e nm i t fel
düH reménységét: a biztosabb oldaniaasorok/·közébeenge·
boldogulás!. Azzal, hogy ezt II deU viznek,fópaEancs tehát,
boldogulást könnyen fogjuk el- hogy az öntözendő terület a le
érni, neáHassa magát senki, a hetö legjobb termőerőben le
munka amit érte végig· keU gyen.
küzdenünk, sokszorosa lesz a Alig mondhattunk, eddig va
mainak. A gazdálkodás ténye~ lamit az Öntözésröl, már is
zői, a ternliészet, tőke, munka előttünka főkövetelmény:trágya

nem rangsorban vannaldltfel- kell, sok és jó trágya I Ba ez
sorolva, bár a tudományebhen nem lesz, ha abelyes .trágya
a sorrendben tanitja őket. Mi kezelés szabályaitnemtafrtjuk
azonban tudjuk, hogy az ész- be, könnyen rávetem~dünk a
szerüséggel végzeiHöbb munka szó legszorosabb értelmében
pótolni képes, ha nem: is egécz- veurnblógazdJHkodásra. Ennek
ben a másik kéttény'ező elég pedig igen gyászos .. következ
nagy folmkimaradás,át js. ményei.szoktaklenni.'Ázön-

Az eljövendő hasznos, .dé tözés áUalmegköveteH jó ter
több munka gondola1ával tehát mőerő fenntartása és fokozása
meg keH baT3JkoznHnk. a meglevőállatáUomány helyes

A mi viszonyainkközöUmás- takarmányozását, a majd el·
fajta öntözési módról, mint az érendő több és jó takarmány,
á z t a t ó rends'zerürői nem l'gen ai kevés állatléLszám emelését is
beszélünk :sokat, csak amit tud- magával hozza.
ni mégis Mire tehát. azön!öző"ühoz-

A c s ö r: g e z t et ö,rend - zénk elérkezik, készen kell len-
szerhez lejtős talaj keH, de ni a gazdai felké$züHség~el.

mert vele a talaj felső szintjé- Hogy ezt elérhessl1k,nagyot
ről a mozgó viz.az alsóra hord- keH tökéletesiteni ami száraz
ja a televény talajt, nem sze- gazdálkodásunk módj!inis, fő

retik. ~ leg a takarmánytermesztéste-;
Az á r a s z t á s4ennemég rén. A mélyitő szánlások beve·

nekünk való, ha Dzön!öző zetése, a lucerna termeszlésnek
viz iszapos lenne, -ezt meg a a szántóföld 20 százalékára való
szivattynk,nem áUjáksokáig. felemelése: u elsö lépés. Szám
Az elárasztás után korlátozva ba keH· venni amál' feHörtnál
vagyunk amegöntözölt növény- lapotban levő feltétlenrétíala
zet ápolásában, meTt a talaj jokat, hogy azokból rendelteté-,
felázik.süknek .. megfelelelően herie1ü-

Mindenkinek keH ves réteket alkothassunk ujra-
lennie azzal,hogy az öntözés vetéssel.
nekünk való módja is, az á z-Az előkészületek közé tarto
ta tó öntözés a ..talajban nagy-I zik a rétekfelujHásához ,szük
mértékü t á pan y a g feloldás t séges fü és herefélék magvának

Az ötéves terv
a Budapesti ··Nemzetkö . Vásár

[ében

Gyoma, 1938. aprilis 7.

Szilágyi Ferenc
m. kir. tisztiorvos.

csemőhalálozás magas volta va
lószinüleg az influenza követ
kezménye. Nem lehet eléggé
hangoz hogya beteg cse
csemőt azo,m8í vigyék. orvos
hoz, vagy mutassák be a Sle-
hínia hogy mi-
112 gyógykezeléshez jus-
son és el ne uljon idö
elölt a kis magyar élet

Házasságra Gyomán-
márciusban 17 pár,

a községi, orvosok eset-
ren.deHek szegényalapra

gyógyszert.
A októberben megkez-

deU iskolai egészségvédelmi
munkát mindkét községben be-

eztüJcA rnegvizsgáH gyer
mekek száma kb. 4.-5.000 Ezek
közül gümókón:a gyanus a Der
moftubin. kenés kb. 1000
-] 200. Azonban ezen szám a

megejtendő Rönt
ulim kb. egy

li~l-nl"ri~r'~-egyn('gyedére fog
leesni. Igy is kb. gürnőkór

hpl'PGl':p lehet számítanunk.Ezek
nek az érdekében aztán igazán
sz ükséges, a Zöldkeresz
~esEgészséglJédelemminél gyor
sabban

A Védóintézel a gü-
rnókór ellen védőol/ásokat ad
ingyen, az be
mutaJása még nnnc1J!g
ténik Ll'Jeg kenő a

hónapbao. is csak 15 cse
csemőt oHoUak a 45 közüL
A védőoltás semmi kellemet
lenséggel Ilem jár, felesleges
tehát a tőle való idegen.kedés.
Ne !sük el, hogy járásunk
ban . a gCimökórhan elhaltak
száma évente 40-50 között
váHakDzik, tehát igen is szük
ség van megelőző védőoHá

sokra.
Ugyancsak a Stefánia kereté

ben cu\zorkiosztás van
a rászoruló szegény gyermekek
közölt Itt végeznek ezen kivül
ingyenes vérvizsgálatokat a ter
hese!mél, ami a gyakori veté
lések megelőzésére bir rendki
vüli fontossággal.

A diftéria eHeni védőüHások

a 2 éves gyermekeknél meg
történtek, ilyenekel végeztlink

gyermeknél. Mióta ezen ol
tások folyamatban a
diftéria megszünt veszélyes nép
betegség lenni, havonta alig
fordul elő 4-5, a régehbi 40-
50 Ez mutatja, milyen
onaSl tosságl1 a most divat-
bajöU ugynevezett egészségvé
delmi munl,a.

Az egészségvédelmi munkába
az islwlásgyermekek vizsgálata
meHeH a felállilandó Egészség
ház is bekapcs.olódik és akkor
egy általános: társadalmi egész-

- ségvédelem fog megindulni, ami
a születéstől kezdve 24 házasu

korig mindenkit - bekap
csol áldásos, nemzetmentőmun-
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A főispán bucsuztatta el a
Németországba induló munká
sokat. Mint már emliteUük, ked
den nyolcszáz munkás indult el
Bekéscsabáról, a vonal 5 órakor
indult, a pályaudvaron megjelent
a főispán is aki elbeszélgetett a
munkásokkal s kivánla, hogy mi
nél több pénzt hozzanak haza
családjuknak: Az u!olsó c~apat

aprilis hó 2ü-án indul, ugyancsak
Békéscsa báróI.

Körösladányban szép ünnep
ség keretében bontott zászlót a
NEP szerveze/e. A gyűlésen vár
megyénk főispánja is részt vett.

Bécsben nagy dunai kikötöt
építenek, ami nagy szerepet fog
játszani a késztilő Rajna-Duna-...
Majna csatorna forga~mában, mint
a Kelet Európai forgalom átrakodó
és raktározó helye.

Nagyrőce l,özség (Gömörvár
megye) egyik házában (ÜZ támadt
a mult hét egyik szeles napján.
Csakhamar lángokban állt az egész
község és leégett.

Komádiban a tanyavílágban
intemálust építenek a tanköteles
gyermekek számára

Lelkiismeretlen házaJók, akik
ezelőt! mint "angol matrózok",
"olaszok", slb. a közönséget már
annyiszor megkárosították, most
mini "emigránsok" varrnak"o!csó"
szöveleket a· közönség nyakába. E
szövetek min6sége a lehető· leg
silányabh, még a csiná!talás költ
ségeit sem érdemli meg. A fövá
rosi posztókereskedők felkérik a
t közönséget, hogy szöveteket csak
megbizható, ismert üzletben vá
sároljon, az olcsó "csempészetl"
szövetet kínáló ügynökökel pedig
saját éE a köz érdekében rendőr

rel igazoltassák.

A géptiidö csodája. Az áram
ütöttek, a vizbefultak már szám
talanszor menekültek meg a halál
tói,mert órákon keresztül mester
séges lélegzést alkalmaztak rajtuk.
Most ezl már g'ép végzi s a cso
dával határos a sikere. Erről közöl
szenzációs képekkel il/usztrál! cik
ket Tothai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a kilünö cikkek dus során és a
nagyszerű folytatásos regényen
kivül közel száz pompás képet
talál az olvasó a népszerü képes
lapban, Tolnai Világlapja egy
száma 2ü fiilér.

Sarkadon nagy tűz pusz!ilolt
a Magyar Föld R-T. béruradal
mának gépüzemében, a benzin és
olajkészlet gyulladt meg. A tartá
lyok felrobbantak, mentésről szó
sem lehetett. A kár több ezer
pengő,

Békéscsabán április 9-től 16·
ig tűzoltó tanfolyamot tartanak a
tűzoltóság szakképzeltségének
emelésére.

TUz a Harmati Gyula '
tanyáján

Csütörtökön délben kigyulladt a VI.
keriilet 108 számu tanyáján a takar
mány. A tüz csakhamar belekapott a
nádtetejü tanyaépületbe is, de Vizsnyai
József bátran felmászott a tetőre és el
oltotta a tüzel. Később ismét beleka
pott a tüz a telőbe és azt végleg sike
rült Vizsnyainak eloltani. Félháromra
kiérkezett a tüzoltosá~ is. de akkorra
leégett a 20 méteres szalmakazal, a
csutka, csupán a töreket tudták meg
menteni.

A tüzóllóság féJhétkor vonult be a
községbe.

Dicséretre méllóan segédkezett az
oltásban ifj. Kruchió Lajos.

Sokan gyüitek össze a szomszéd tap
nyákból, de nem tudlak segiteni, mert
üres kézzel jöttek. Kivánatos, hogy a
jövőben a tanyai tüzeknél megielenők

vigyenek magukkal vasvillát, ásól és
lapátol.

A tÜJ; keletkezésének okát nem tud
ták kinyomozni. Az a gyanu, hogy a
játszó gyerekek gyujtották meg a ta
·karmányt.

,Gr6sz Nándornak Paphalmán IllO
kishold földje Eok tanyaépűlellel örök
áron eladó. Érdeklödőknek felvilágosí
tásl ad Wolf Mihály gabonakereskedő.

3-1

A Párisi Divat áprilisi száma
a szokásosnál is gazdagabb tar
talommal ielent meg. A legkivá
lóbb irók versei, novellái, isme
retterjesztő hasznos cikkei közül
is kiválik Őfensége Anna kir. her
cegasszony intervjuja, amelyben a
népies ruhadivatról nyilatkozik.
Egy másik figyelemreméltó cikk
App1nyi Geraldine grófnő, a le
endő Albán királyné kelengyéjéröl
nyujt érdekes beszámolÓt. Azon
kivül fontos háztartási ludnivillók,
sok-sok husvéti recept és a reme
kebbnél-remekebb tavaszi-nyári

}uhamodelek és kézimunkarajzok
tömege teszi vá!tozalössá a Pári si
Divat áprilisi számát. A 6ü nagy
oldallerjedelmű PArisi Divat egyes i
számának ára, az ingyen kéZi-I
munkaivmelléklettel együtt 6ü
fillér. .

Anyakönyvi. hirek
Születtek: Kajla Mátyás leánya

Irma, Teréz r. k, Véna Máté leá
nya Irén, Margit r. k., Rabi Mi
hály fia Mihály s. k., Lukács Lajos
leánya Erzsébet ref., GeHai Ger
gely fia Gergely, Béla r. k.

Házasságot kötöttek: Lizi
czai András kertész és Bordács
Ilona, Szerető Bálint földmives és
Kövács Emilia.

Meghaltak: özv. Révész Já
nosné Vajda Mária ref. 71 éves,
Erdei Imre ref. 62 éves, Fekete
Gáborné Kató Mária ref 65 éves,
Molnár Sándor ref, 88 éves, Pó
lya Emma r. k. 1l hónapos, özv.
Molnár Albertné Simon Lidia ref.
76 éves.

Cserebogár veszedelmet jósol
nak erre az esztendőre. Ebbő! még
hasznot is lehet huzni, ha a csere
bogarat összegyűjtjük és össze
törve erőtakarmánynak feletetjük.

A film milliomosai. A mWio
mossá lett világhirü kanadai ötös
ikrekről rendkivül érdekes cikket
közöl a Délibáb ur száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag tar
talommal jelent meg, Pompás
illusztrált rádióm üsorokat, egyfel
vonásos szindarabot, premier be
számolót, szinházi pletykákat,nagy
szerű filmrovatot és több mint
száz szebbnél-szebb képel talál az
olvasó a népszerű színházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 2ü
fillér.
Mezőturon üzembe helyezték

a hullaégelöt, az elhullott állatok
tetemeinek higienikus ellűntetésére.

HÁZIASSZONYOK I Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
ta recepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER- FÉLE
világhirü FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in#
gyen megküld a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, Conti-ulca 25.

Katasztrófálisnak

éppen nem nevezhető, hogy az első

helyen álló MAFC ll.-vel szemben
alulmaradt a GySe. Egy ilyen,
csupa első osztá Iyu és a futbalJ
kultura magas fokán álló kilünően

fUlbalozó együllestöl idegenben is
csak 4: ü ra kikapni: félsikert je
lent. És milyen négy dugó ...
Kőzte 2 öngól és egy ll-es, mert
ami védhető voll, azt mind ki
fogta a nagyszerüen játszó Jakó.
Egy-egy szép védése után - mint
egy parancsszóra - dübörgött fel
a tribün tapsvihara I Elölte kél jó
hátvéd, Fekete, aki fürgébb volt
mint 26 évvel ezelőtt és a reme
kül feljavul! Pataki, verle vissza
Pick6ék meg-megujuló rohamaiI.
Hát mondjuk meg az igazat: nem
illik minden vasárnap 6: ü-ra
győzni •..

A GyTK-t, holnapi bajnoki
meccsére bizalomma! engedjük
utjára és kérjük, vigyenek tarso
lyukba vagy féltucat dugót, de
vigyázzanak, ki ne polyogjon be
lőle egy se a rögös turkevei or
száguton.

A GySC pedig ne becsülje le
ulolsó helyen álló ellenfelét, mert
a Törekvéssel, akár döntetlent is
csinálni, szégyenletesebb, mint a
turi 4: O.

Biróküldés : OySC-Törekvés:
Havas, TAC-GyTK: dr. Magyar,
Hunyadi-MAFC II.: Klímaj. M.
MÁV-ETK: Lőwy J.

Ujirázon a róm. kat. egyház
község harangot szentelt. Volt
toronyzene és fáklyásmenet is.

Amerikában üveg pénzt hoztak
forgalomba, amely nem törik és
könnyen mosható.

Stockholmban az egyik gim
náziumban keresztrejtvény meg
fejtésével felelnek a diákok törté
nelemböL

MAfC It-GySC 4-O (2-O).
Mezőtur, bajnoki, yez. : dr. Magyar.

GySC: Jakó, :- Fekete, Pataki,
-Lőrillc, Kruchió, Jenei, - Szren
kányi, K. Szabó, Győri, Ugor.
Takács.

GySC kezd orkánszerü szél és
nap ellen MAFC mindjárt támad
és a ] 1. percben már az ötödik
eredménytelen kornert rugják 14.
percben esik az első góL Jenei
váratlanul haza ad és'Jakó nem
tudja fogni az erŐs labdát (1 : ü).
Ezután a GySC is támadást kezd.
17. percben Győri elől kifutással
ment Cövek, majd a következő

percben Takács lövését védi. 2ü.
percben Ugor-Győri összjáték
után a késlekedő Szrenkányi elől

CÖ,yek az ötösön szedi fel alab-
dát. Majd ismét a MAFC sorozza
a támadásokat, de gólt csak a 41 ..
percben tud elérni. Jakó elvetéssel
védi a balszélső, Kiss lövését, de
a befutó jobbszélsö, Renner fölötte
a hálóba lövi a labdát (2: O).

Szünet után a GySC szél segit
ségével néhány támadást veze\. 5.
percben Takács-Ugor összjá ték
után utóbbi kapu fölé lő. 9. perc
ben Takács kornerét Győri fejeli,
de Borza felszabadit. Ezután végi~

a MAFC uralja a mezőnyt. 33.
percben, balszélső beadásAt Jakó
védené, Jenei akadályozza s a labda
a kapu torkában álló Jeneiről a
hálóba esik (3: ü). 2 perc mulva
Fekete feleslegesen ll-est vét és
Pickó belövi (4: ü).
GySC-ből a közvellen védelem

kiemelkedően, Lőrinc, Jenei - az
öngólok ellenére is - és Ugor
jól játszottak.

Dr. Magyar kiváló és erélyes
biráskodása mindkét félnél teljes
megelégedést keltet!.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyom,davállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Vetőmagvak beszerzése
Akinek bármilyen vetömagra
van szükségük, vagy vetö
magjuk volna eladó, jelent
sék ezt be a

"H O M B AR" szövetliezetné1.
Tengeri, zab és kopaszárpa
vetőmagvCIn még valamennyi.
BükkönYl'e igéretet kaptunk.

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~~~~ ~:a~~

Eladó: 24 hold prima szántó End
rődön, kisebb parcellákban is, 15 hold
keselyösöll, tanyaepülettel, 2 hold tanyá
val cifrakertben,ugyanott 650 négyszögöl
vetéssel és gyümölcsfákkal, kötesfenéken
1 fertály. Révlaposon egy házhely. Ela dó
há"Lak: Rákosi Jenő uton 2 szobás, Ber
csényi uton, Hősök utján, gr. Tisza István
uton, Bocskai uton, Tancsics Mihály
uton, a "Vilma"-féle vendéglő berende
zései, jogfolytonossággal Bövebbet I"LSÓ
Balázs ingatlanforgalmi irod-ájához
Gyoma, Horthy Miklós ut 2. Telefon
szám 50,

Szuperfoszfát műtrágya és Péti
Só kapható WAGNER MARTON FIAI
cégnél.

Arpád utca 34 :'7ám alaUi porla'
eladó. Érdeklődni Árpád ut 27 szám
alatt lehet. 4-l

Jó meneteiU kocsmámhoz lársat,
vagy százalékos kimérőt keresek Cim
aldadóhivatalban. 1-1

A helyi Allatbiztosit6 SzA>vetke
zet a lépfene elleni védőoltást f. hó
11-12-én végzi. Hétfőn abelterületen
a mázsaháznál reggel 7 órától, majd a
VI. kerüleiben a már szokolt helye
ken. Kedden reggel 7 órától a Körösön
tuli részen Domokos András lanyájában.
Uj bíztositások is l,öthetők. .

Lukács György ács- és kőműves

me~ter tudatja a nagyérdemű kÖ-Lönség
gel, hogy a lakását állette Hősök-Emlék

ut 2 szám alá és elvállal minden e
szakmába vágó munkát. Kéri a kö
zönség szives pártfogását.

A Horthy Miklós ut 91 számu üres,
de bekerített 400 né.gys7ögöles porta
szabadké,bőJ eladó, Erlekezni Dukesz
Jenő Horthy Miklós ut 71 s7.ám alatt
lehet.· 3-2

Pet6fi utca 6 szám alatti ház S2a
badkézből eladó. Értekezni lehet ugyan
ott, Oláh Laios hentesnéL 3-2

A Gyomai SzesziőzőSzövetkezet
kismértékbeni pálinka mérését gr. Tis"La
István üt 97 szám alá, a Szes"Lfőzde

éptiletébe helye;>:te át. Sajátfőzésü eper
és szilvapálinka áiJandóan kapható. 4-2

Kovacs János szöv. igazgató földje
müvelésére negyedest keres. Szalmát és
takarmányrépát vesz, ugyanott fajtiszta
puJiklltya kölykök eladók. 2-2

. A Szövetkezeti boltban husvéti
cikkek nagy választékban, a Szövetke
zeti vendéglőben kitűnő llIínőségü ki
mért és palackozott borok, rum, likőr,

pálinka különh'gességek igen olcsó áron
kaphatók. Utcán át kihozott italnemüek
után lényeges árengedmény, Jegyezze
meg jól: Minden igényét kielégiti,
mindent dijmentesen házhozszámt
a Szövetkezeti bolt! .....: A Gyomai
Termelők Szövel kezete főüz\etében

tojást és baromfit magas áron vesz..3-2

Papp Zsigmond Rákóczi· utca 16
szám alatti háza eladó. 5-5

Egy jóházból valÓ fiu tanulónak
felvétetik Hartman Sándor pék-mester
nél. 3-=3

Kónya Piroska gyomai lakos vett 707
n . ö! pocosi szántót Nagy Sándorné K
Juhász El'7séhet és társailól 630 P-ért.

Gecsei Sándor és neje Molnár En.
lilii gyomai id kOSiJk \ ei lt k 1492 n.-öl
pusári 87ántól Mollliir Antal és társai
tó! 700 P.-érl.

Hornok Sándor (nős FroJyó Veroni
káva.!) gyomai lakos vett 321 és 792
n.-öl kölesfenéki szántót Molnár Antal
és társaitól 450 P.-ért.

G. Nagy László gyomai lakos vei!
egy csudaballai részvényt Szilágyi Al
bert gyomai lakostól 1120 P.-ért.

G, Nagy László gyomai lakos vett
egy csudaballai részvényt Szücs Lajos
gyomai lakostól 1070 P.-ért.

Dr. Kovács János gyomai lakos veti
331 n.-Öl és 35 hold 1434 n.-öl tanyai
iugatlant a Békéscsabai Takarékpénztár
Egyesülettöl 35.000 p.oérl.

Nyílt-tér*
Nyilatkozat.

Figyelmeztetek mindenkit,
hogyafeleségemnek, BerkI'
Etelnek senki semmit ne hite
lezzen, mert érette semmiféle
felelősséget nem vállalok és
az adósságait nem fizetem ki

WEJGERT GYÖRGY
VI. ker, 101 tanya.

----

ffiiTilil!llIilO.filifiliiiMi
B, S Z A B Ó I R E
képesHeit á C s m e S t e r
tudatja anagyérdemü
I,özönséggel, hogy elvállal
e szakmába vágó kisebb
nagyobb ácsmunkát, kéri
a tisztelt nagyérdemfi kö
zönség szives pártfogását.

A m. kir. iparügyi miniszter 3000/1938. Ip. M. számu rendelete
értelmében folyó évi március hó l től

további intézkedésig
telepünk irodája i. t. iizletfeleinknek rendelkezésére áll:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
d. e. 8-tól 12-íg és d. u. 2-től 6-ig
szombaton: d. e. 8·tól 12 óráig.

Fenti rendelet értelmében s z () m b a t o n d. u. és vas á r n a p
egész nap az i r o d á n k z á r v a van.

Vincze József "HOMBÁR" Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.-T.

gyomai telepe
Iványi Aladár és István

~~I;j~UU~U&ll~UU~wwu~,,*UWYWYU~

"MAvAUT" T t Li AUTOBUSZ ENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u. . érk, 622
17.511 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány-':Debrecen:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17,50

6.3G I Gyoma " ' 17.32
7.28 Szegh~lom p. u. , 16.38
8.42 Püspökladány. 15.23
gIrl , HajduszoboszIó , , . 14 43
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14,10

Menet-jegy: Endr6dre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2,30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Débrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4,-. " P 10.50, " . P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55
6.3G Gyoma" 17.34
7.27 Szeghalom p. u. 16.38
8.57 Beretlyóujfalu p. u. , 14.00

9.03 községháza 13.50

Menet-jegy: Sz~ghalomra P 2.30, Beretlyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-, ~ P 950.

Feltételes megállóhely: Gyoma-haimagyl Olvasókör és Perjés.

Cs. Nagy Gábor és neje D. Kovács
Eszter gyomai lakosok vettek 66/12108
ad és J/575·öd rész legelő iJJetösége
ket kiskoru Nagy A. Ilona gyomai la
kostól 480 P.·ért.

Szilvási Anna gyomai lakos vett 95,
1253, 102 és 1245 n.·öl félhall11i szántó
ingatlannak egy-negyed részét K Ju
hász Sándor (nős Barálh Klárával) S7.en
tesi lakostól 445 P.-ért.

Munkácsi János és neje Tandi Róza
ráékevei lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Ö"Lv. Debreczeni Lajosné Tóth
Zsuzsánna és társaitól 22CO PArt.

Seprenyi Elek és neje gyol11ai lako·
sok vettek egy belteikes lakóházat Csalh
Sándor uipesti lakostól 1800 P. ért.

Szakács Istvánné Kiss Emma gyomai
lakos veÚ egy be1telkes lakóházat Lu- *) E rovalban közöllekért a Sler-
kács Sándor (nös Kovács ZsuzsánnávaJ) kesztöség és a kiadóhivatal felelőssé..
gyomai lakostól 1900 P.-érl. get nem vállal.

~~ftft~~ftftftftftftftftftft~ftft~~~
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Szombaton

SD!DK

Április 9-én

figyelje meg husvén müsofélínkaj:
Husvét L napján Ore!a Garbó:

CA ILLE
Husvét ll. Napján:

Tarzán ·fogsága.
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-töl fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Milliós világfilm.

föszerep!ők:

Rökk Marika, fritz Kampers,
Joe Heesters, Karola Höhn,

Ida Wüst.
Lelkesi:ö jelenelek !

A legpaéarabb kiállilás!

T ábortüznél
vígjáték.

i\orona Hangos Mozgó Endrőd

Sorsok és végzetek a mai fe'dul!

Spanyolországban, az izgalmas

filmek koronája.
Pompás liisérő műsor.

Hangos hiradók.

1938. április 10-én vasárnap
fél 1 és 9 órakor.

RÖKK MARIKA legbájosabb

tündöklő szerepe

vasárnap, hétfő

A legaktuáiíSélbb fJlmléma. A for

rongó Sp:nyolország hállere IL
gi:ílom, mendiilés, harc, szabadU-I
lás, Az utolsó mentövonal. Két

sziv találkozása:

2 óiás szivdobogAs,
2 óra idegfeszi.illség l

Izgalmassága miatt csak 16 éven
fel üjieknek !

CARY COOPER
ezer izgalmls kaland hősének

Jegpom pása bb filmje:

j( lí il ill ll': WlU1UL10('L'GDCXL1CILUOiOL

Április tO--l1

Harc az Oceán kalózaival a rab
szolgakereskedelern üzel mei,

kémek és hÖS")k csatája.

2. Nagyszedi kisérő miiIsor !

Tr iikkfil melL Hiradóh:.

DOROTHY
.a legszebb legérdekesebb film

művésznő főszereplésével:
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

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

Lapzárta c s il t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik nlÍnden szombaton reggel.

r-;:leIŐ$ szerkesztő: WAGNER MARTOIl\l
i Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth I-ajolll utca 64.

Telefol'l: 22.

,

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 mIér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2:> százalék kedvezményt adunk.

Pünkösd u.tán

1938. Április 10-ikén megtör
tént hivatalosan is NéInetor
szág éSi A.usztria /CsatG

lakozása. Ma még nem is
látható jelentőségü esemény ez,
amelynek jogosultságát az oszt
rák nép 99.24 sdzalékos igen
sza.vazata hatalmasan bizonyi
tott be.

Az idöl{ változását mutatja a
frand~ korJm.ányvál...
ság is. Az uj kormányban
nyoma sincs a ",népfront"·nak,
annál inkább az "erős kéz u

nek érzik már ök is szükségét.
Meglepö változást mutat a

józan és megfontolt, de eddig
nagyon is félrevonult Anglia
magatartása. A.nglia :meg...
egyezéSie OlaSizorSizág...
gal rendkivül jól sikerült,
ami az egész európai légkör
tisztulását jelenti.

Ami pedig bennünket ma·
gyarokat legközelebbről érint,
a /Csehországi kisebb'"
ségek II legjobb uton van
nak ahoz, hogy ne sokáig vaU
hassák magukat "cseh" állam
polgároknak,

II templom belsejéhez is hozzá
fognak. Ettől fogva a központi
iskolában tartják az istentiszte
leteket. Két tanterem közfalát
kiemelik és helyébe elmozdít
ható deszkafalat alkalmaznak.
Igy egy 150 négyzetméteres
nagy terem áU rendelkezésre,
egyelőre istentiszteletek tartá
sára és állandóan nagyobb tö·
meg befogadására.

rozoga állapotban lévő orgona
teljes átépítésére és moderni
zálására. A templom javilási
munkálatai teljes egészében fel·
emésztik az előirányzott össze
get, ezért kivánatos lenne, hogy
a hivek önkéntes ada~ozással

tennék lehetéívé az orgona át
építését. Ezek az önkéntes ada
kozások máris megindultak és
dicséretes eredménnyel foly
nak.

ülPO
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A munkákat nem az ajánlatok
végösszege, hanem az egység-'
árak alapján ítélték oda. Mind
két munka összege összesen 18
ezer peng6 körül mozog.

A presbytérium k i k ö t ö t t El,

hogy II vállalkozók - egyenlő

feltételek mellett - els6sorban
gyomai napszámosokat, szak
munkásokat és fuvarosokat kö
telesek alkalmazni.

A munkát husvét után kez
dik meg és augusztus 31-ig tar
toznak befejezni.

Hamarosan kiadják az aszta
los munkát is.

sem lehet trianoni sirba zárni,
maguk a fegyveres őrök fogják
a római katonával a bizonysá
got tenni: bizony ez a nép
igaz vala s hirdetni fogja a
gyász után fehér ruhába öltő

zött magyar génius is: élek én
és ti is éltek l

Magyar népem I Vedd e ket
tős husvéti nagy és örök üze
netet,s énekelj lelkedre és nem·
zetedre nézve:

Uj győzedelmi éneket!
Gyula, 1938. husvétján.

Harsányi Pál
esperes.

III
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Április 9-én tartotta a refor
mátus presbytérium nagyfontos
ságu gyülését, amelyen a be
adoU ajánlatok feleU keBelt
döntenie. A beérkezett ajánla
tokat Papp Zsigmond ismertet
te. Szak-tanulmánynak beillő

alapossággal és részleteséggel,
egyben páratlan tárgyilagosság
gal ismertette az előadó az
ajánlatokat egyenként és en
nek eredményeként II pres
bytérium egyhangulag ítélte oda
Heilinger Antal gyulai építő

mesternek a kömüves munkát,
mig - ugyancsak egyhangulag
- Kiss István gyulai bádogos
mesternek a bádogos munkát.

_Uj orgonát épitenek

PünköSidt3} kezdve a központi iSikoiában
tartják az btentiszteleteket

A miiemléknek nyilvánított tész-mérnök vizsgálta felül. Az
református templom külső é~ átszámitások után az állam
belső tatarozási munkálat9ira építészeti hivatal ft kőmüves
meghirdetett versenytárgyalásra kA H '1' A t l é
22 pályázat érkezett be. Az mun ~ra el mger ~ a s a
ajánlatokat a gyulai m. kir. ál- bádogos munkára KISS István
hamépitészeli hivatal építész gyulai vállalkozók ajánlatai! tar
mérnöke, Herdy Béla okI. épi- toUa a legelőnyősebbeknek.

A presb..,..-tériu..n hetArozata

náztatik örök dicsőséggel!

De jelenti azt is, hogya gyü
lölet böne· golgotai keresztre
feszithette az ezredéves ma·
gyarságot megosztozkodhattak
drága gyöngyein, kincses Ko·
lozsvárján, Rákóczi Kassáján,
koronázó Pozsonyán, arany ka·
lászt termő Bánátján rabló ne
pek és nemzetek, de az igazsá
got, az örök magyar igazságot

11111

A InüeInlékek országos bizottsága
magának tartotta fenn a belső ez a bizottság, hogya tiszta

. diszitési - festés és mázolási empire-stylusu templomba nem
- munkák előirását, igy ezek illik bele li!. gót·stylü orgona.
csak később kerülnek kiadásra. Ennek alapján most lenne a

Kifogásolta és megállapította .legjobb alkalom a különb8D is

Mikor egy cikknek homlokára
írjuk ezt a szót, hogy üzenet,
- az mindig azt jelenti, hogy
ítt valami nagy, magasztos do
logról van szó!

Üzenetet szokott küldeni pró
báltatásos időkben az államfő

il nemzet-egyeteméhez, hogy
teher bordozásra, kötelesség
teljesítésre, erők egybefogására
buzdHsa a százezreket és millió
kat, ama jelige mellett, hogy: a
haza minden előtt!

A Husvét üzenete azonban
még ennél is nagyobb!

Az örökkévaló Isten üzen a
feltámadott Krisztus által a mu

·landó embemek: Élek én és ti
is éltek 1

A halál felett diadalmat vett
király üzen a mulandóság ha
talma alá vetett embernek, hogy:
győzedelem, győzedelem, az el
lenség meggyőzetett !

Az örök igazság terjedelme
üzen az igazságtalanságokbékjói
között vergődő embervHágnak,
mondván: Az eszmét megölni,
az igazságot sirba zámi soha
nem lehet, légy hiv mind ha
lálig s tudd meg, hogy Tiéd lé
szen az örök diadalnak koro
nája!

Erre az üzenetre feleli a ke
resztyén világ égre szárnyaló
örömmel, Isten dicsŐségének

királyi trónjáig fellángoló lé
lekkel:

Él Jézus a mi fejünk,
Keresztyének énekeljünk,
Ülvén Husvét ünnepeket,
Uj győzedelmi éneket!

Kétszeres boldogság ma szá
munkra, ma élő embervilág és
ma ~yöirődve vivódó magyar
ság számára?z a husvéti, meny
nyei üzenet s az erre adott égre
szárnyaló husvéti győzedelmi

ének!
Mindez jelenti azt, hogy csak

ugyan "nincs már sZÍvünk fé
lelmére, nézni sirunk fenekére",
- hogya halál lábaink elé
vetteteU, mint az örökkévaló
ságra legyőzött ellenség, 
hogy csak a por lesz porrá,
mely porból vétetett, a lélek
pedig él az atyai házban, hol
sok hajlékok vannak IS koro-
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A járásunk Nemzeti Munka
Központjának megalakulásáról a
Munka Világa, a NMK hivata
los lapja március 31-i számá
ban a következőket irja:

Március 19-én délután 3 óra-
fJ

kor zsufolásig megtelt a gyo-
mai községháza tanácsterme,

többszázfőnyi munkás tün
telett a Nemzeti Munkaközpont
mellett és egyhangulag kimon
dották a gyomai szervezet meg
alakulásának szükségességét

A gyülés szónokai Beke Mik
lós, az épitőipari szakma elnöke
és Gulyás Imre vármegyei tit
kár voltak. Beke Miklós, ki 28
évig a szociáldemokrata párt
országos szervezője volt, nyil
tan kijelentette, hogy

azért hagyta ott 10 eszten
dővel ezelőtt a pártját,

.mert látta, hogy nem egye
nes uton járnak, a tőkével

m i n d i g megegyeztek, a
munkásságot eladtálL Vég
telenül sajnálja az ott el
töltött időt és csak nemzeti
alapon müködő szervezke-
désben látja az egyetlen

kivezető utat.

Gulyás Imre vármegyei titkár
hangoztatta a szervezkedés
szükségességét, mert a jól sur
vezett tőkével szemben egy ha~

talmas szervezetlen tömeg kép
telen érdekeit megvédeni. Szer
vezettség uLján érhető csak el,
hogy elfoglalja a munkásság azt
a helyet ebben az országban,
mely őt jogosan megilleti és
hogy becsületes munkáját. be
csületes bérrel tizessék meg.

Az országos elnök nevének
emlitésekor lelkesen tünteUek
vitéz Marton Béla mellett és
szigoruan elHéHék azokat, akik
az ő becsületes szándékait min
denáron megakarták akadályoz
ni és alaptalan rágalomhadjá
rattal a munkásság becsületes
vezérét tehetetlenné akarták
tenni. Ezeket a tipusokat ki
kell irtani az országból és olyan
inditványok hangzottak el, hogy
igen helyesen járna el a kor
mány, ha büntetésüket szikes
talajjavitás munkakényszerré
változtalnák át, olyan törvénye
ket hozna, amiből a nemzetnek
a munka révén előnye lenne
és ezek az alaptalan rágalma
zók meglanulnák becsülni a
magyar munka keserves verej
tékét

A beszédek elhangzása után
a tisztikar megválasztására ke·
rült a sor. Elnöknek egyhangu
lag vitéz Haviár Gyula dr. köz
jegyzőt választották meg. Majd
a munkásság egyhangu lelkes
ki vánságára diszelnökké válasz·
totta dr. vitéz Ricsóy- Uhlarik

jelenthet ugyan, de jövendőre

sulyos veszél)'eket reit macrábanJ o ,
mert fontos intézmények el.-
han)'agolása mindig megboszul--'
ja magát.

Másik módJ>zer a bevételek
fokozása, amit többnyire az
adókulcsok emelésével, vagy uj
adók bevezetésével szoktak el
érni. Nem szorul magyarázatra,
hogy ennek terhét viszont az
adózó állampolgárok visetik s
végső eredmén)'ében rendsze
rint az egész gazdasági élet
megsinyli. ,
. Ezzel a kél módszerrel szem
ben azért tekintjük örömünnep
nek a deficHmentes költségvetés
benyujtását, mert a magyar kor
mány egyik módszerhéz sem
folyamodott,· haRem' a költség~

vetés egyensulyát a természetes
evolució során, erőszakolt in
tézkedések nélk ül érte el.

Az uj költségvetésben fokoz
ták a kiadásokat olyan tételek
beáHitásával, melyek 11 nemzet
életében rendkivül fontosak.
Első helyet kapott itt a hon
védelem, melynek fejlesztésére
(- most mindig csak a rendes
költségvetési kiadásokról beszé
lünk és figyelmen kivül hagy
juk a nagyszabásu milliárdos
programmot -) huszonhét mil-
lió pengővel irányoztak na

gyobb összeget elő, mint a folyó
költségvelési évben. Második
nagy tétel a mezőgazdasági

munkások öregségi biztositása
volt, és a továbbiakban minde.

nütt azoknál a' költségvetési
cimeknél fokozták a kiadásokat,
amelyek széles néprétegek szo
ciális .helyzetének javulásával
vannak összefüggésben.

A bevételeknél viszont sehol
sem emelték az adókulcsot, sőt
változatlanul fenntartották azo
kat a kedvezményeket, melye
ket a legkisebb jövedelmü adó
fizetők már előző évben kaptak.
Hogy mégis nagyobb bevétele
ket lehetett elöirányozni, ez
kizárólag a gazdasági élet javu
lása, a forgalom fokozódása, az
árszinvonal emelkedése követ
keztében történt. Nem mester
séges intézkedések konjunktu
nHis viszonyok állitják elő azt
a többletet, amelynek következ
tében - fontos intézmények
ről való nagyobb gondoskodás

mellett is - egyensulyba jutott
a magyar állam háztartása.

A . megcáfolhatatlan számok
realitása adja meg az alapot
arra az optimizmusra, amely
sohasem táplál vérmes remé

nyeket, de józanon kalkulálva

halad egyetlen célja: az ország

biztonsága és boldogulása felé.

te1tetést, hanem mint testvér
száU sikra mindenkor a mun
kásérdekekért Vitéz Marton
Béla országos elnök.öt távirati
lag üdvözölte a gyomai szerve
zet és kérte, hogy a megkez
dett uton haladva küzdjön to
vább, a munkásság mögötte áll.

Este 7 órakor Endrődőn volt
hasonló munkásgyülés, oU is
egyhangulag az országos elnök
mellett teHek hitet.

Elnök lett dr. Tóth István
ügyvéd, titkár Klinkhammer
László igazgató tanító lett.

ban ünnepnapja volt az 1938
39. évi költségvetés benyujtása
és Reményi-Schneller Lajos
pénzügyminiszter expozéja.Mert
hosszu évek óta ismét ez az
első költségvetés, amelyben
egyensulyban vannak a bevéte·
lek és kiadások, amely tehát
deficHmentes állami gazdálko
dást irányoz elő.

Hogy egy ország II deficites
költségvetésből defiicitmentesre
akar áUérni, többféle módszert
vehet igénybe. Csökkentheti a
kiadásokat esetleg azon a haM.
ron tul is, ami észszerű. volna,
olyan módon, hogya nemzeti
élet szempontjából fontos intéz
mények. fejlesztéséről, esetleg
fenntartásáról is lemond. Nyil
vánvaló azonban, hogy ez a

: módszer pillanatnyi segits~get

A parlamentáris kormányzás
nak legnagyobb biztosítéka a
költségvetési jog és éppen ezért
mindenkor ünnepi eseménye
a költségvetési expozé. Az al
kotmányjogi biztositékok között
egyik legszilárdabh kétségtele
nül az, hogyanépképviselet
dönt az állam bevételeinek és
kiadásainak összegéről s csak
az ő íelhatalmadsa alapján
vezetheti a kormány az állam
háztartást, eszközölhet kiadáso
kat és szedhet be adókat.

Ez a körülmény indokolja,
hogya képviselőház életében
kimagasló szerepet foglal el 
időtartam tekintetében is - a
budgetvHa, a költségvetés be
nyujtása pedig II parlament
ünnepnapjai k6zé tartozik.

A magyar parlamliDlnek való·

járás közrendjének és nyugalmának biz
tositása érdekében az alábbiakban rendelkezem :

Bármilyen sajtótermék terjeszi:éséhez, falra
gaszok kiragasztásához, - kivéve a tisztán üz~

leU célokat szolgáló rekUámokat - hatósági en
gedély szükséges. Aki a jelen rendeletben fog #

laltakat Inegszegi" kihágást követ el és az
idevonatkozó törvények és törvényerejü rende
letek értelmében szigoruan Ineg lesz bü.nAi>
tetve és a rendelet megs.zegöje esetleg rent'lil
döri felügyelet alá lesz helyezve.

Azt, aki bármiféle sajtótermék utján a járás
lakosságának nyugalIDái és békéjét meg
zavaró közleInényt hoz nyilvánosságra és
ezzel a közrendet és közbiztonságot . zavarja,
nyomban rendöri. felügyelet alá fogoxn
helyezni..

Gyoma, 1938. április 13.
.dr. Sorbán Jenő S~ k.

főszolgabiró..

1689/1938.

A gyomai járás főszolgabirójától

HIVATALOS RENDELET

z 8- 939~

ultségv S

Béla főispánt, társelnökké dr.
Sorbán Jenő főszolgabirói és
Ritter Sándor müszaki tanácsost,
az áUamépitészeti hivatal fő

nökét
A munkásság köréból jött
a javaslat ésjólesó érzéssel
kell JllegáUapítani, hogy el
érkezett az az idő, mikor
a munkásság már látja és
tudja értékelni, hogy ki

dolgozik értük.

Ezután az elnök megköszönte
a bizalmat és hangoztatta, hogy
nem eimnek tekinti a megtisz-

NIVlt\
án - Endrődön

egaiaku
Gya

is
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hogy Japánnak eddig7 milliárd
pengőjébe került a Kinával való
háboruskodás. Most ujabb pót
hitelt kért a törvénybozástól
erre a célra. Bizonyára kifizs
tödik ez anailybefektetés,

alotta-e már
hogyahagymaevés megvéd

minden betegségtől. Az ameri
kai hagymakedvelőkszövetsége
hosszu, tudományos kisérletek·
kel áUapitotta meg, hogy a
hagyma nedve csi:raölő és, fer
tőtlenitő anyagot tartalmaz, ami
számos betegségtől,főkéntmeg
hüléstől megvéd.

Piszokcsikot, rozsda
foliot könnyen eIM:
voli±. VIM nem karcol,

tették be. Nem csoda, hogy ne
hezen szánta rá az egyház ma
gát, mert 600 folyóméter hosz
szu keritést kellett épitenie. A
keritéshez felhasználtak 320
akácoszlopot. Egy méter maga...
san, 2.5 miUin:iéter vastag hor
ganyozott drótból, 5 centiméte
res lyukbőséggelsodronyfonatot
feszitettek ki, e fölött két sor
szegesdrótot és igya kerítés
magassága 160 cm.

A kerítés felét már tavaly
készileUék el. Nagy arányu
földmunkát kellett végezni. Egy
dombot kellett lehordani és egy
ér mélyedéseit kitölteni. Mintegy
2000 mB földet mozdítottak meg.

Ezzel a bekeritéssel befejeződ
tek a temető külső munkálatai.
Belől az elhagyott részt egypár
évig veteményes müveléssel ké
szitik elő egy tervszerü fásitásra,
amelyet a m. kir. erdőmérnök

ség véleménye alapján fásita..
nak. Egy ugyancsak régebben
elhagyott részét a temetőnek

disz-temető jelleggel kezdtek
meg kiépiteni,és pedig teljesen
Papp Zsigmond temető-gondnok

müvészi tervezése és irányitása
mellett.

A kerités tervét is Papp
Zsigmond késziteue el és a
munkálatot is ö irányitotta. Az
ácsmunkákat Izsó Gergely ács
mester végezte.

Az összes drótszöveteket és
drótokat F. Kiss Gábor gyomai
szHásmester száUitotta.

i

ETŐ

ram alapján áll, köteles
sége elsősorban kenő fel
világositó munkával meg
óvni és megvédeni ezeket
a tömegeket attól, hogy
komolytalan politikai ki
sérleteknek és kalandok
nak áldozatává essenek.
Ezért szervezetünk munká
jának a pártpolilikai célo·
kon j ó val tulemelkedő,

nemzeti értéke van."

Ezután az ország bel- és kül
politikai, valamint gazdasági
helyzetét tárgyalja a körlevél,
amelynek keretében kiemeli a
miniszterelnök március 5.-iki
győri beszédének országos je
lentőségét, részletesen foglalko
zik a beszédben érintett nagy
horderejü kérdésekkel és külö
nösen a bejelentett
dos beruházási program
ismerteti.

»Kormány minden eddigi
nél nagyobbszabásu beru
házási terve a maga mély,
szociális irányelveivel 
fejezi be Tasnádi Nagy
András országos körlevelét
- letagadhatatlan bizonyi-

annak, hogy a kor
má!1Y és a Nemzeti· Egy
ség Pártja féltő és aggódó
'szeretettel és gondoskodás
sal harcol a nép milliói-

nak boldogulásáért és
jövőjéért.

Lehetetlen, hogy azok a UHJlUUl\.,

akiknek érdekeit szolgálja ez a
harc, szivvel lélekkel ne csat
lakozzanak a Nemzeti Egység
Mozgalmához, amelynek nemes
céljai közül is messze kiemel
kedik az a szándék, hogy az
országban minél több gazdasá
gilag alátámasztott, szociálisan
istápolt és ezért megelégedett
magyar ember legyen."

amikor tolvajokat és csavargó
kat kisértek szuronyos csend·
őrök a temetőkbe, ahol a lopott
tárgyak rejtekhelyét leplezték
le, most örömmel áUapithatjuk
meg, hogy ezek a temetők mind

be vannak már kerit~ve. Utolsó

nak a református temetőt keri-

vasárnapi szeszfogyasztás hatá
sa alatt áll), mig a többi négy
napra az összes eseteknek csak
12 ~zázaléka esik.

Ha visszaemlékezzük a még
évek előtti állapotokat, amikor
a református és lutheránus ó
temetők, valamint a katolikus
és zsidó temetők csak magasan
és szertelenül burjánzó lincom-

mal voltak körülkerHve és

visszaemlékezünk egypár esetre,

Tasnádi Nagy András, a
Nemzeti Egység Pártja országos
elnöke most küldte szét áprilisi
körlevelét ·a párt összes vidéki
szervezeteihez.

"Komoly polilikai időkben,

- irja többek között elnöki
beköszöntőjében - nagyjelen
tőségü közjogi és gazdasági tör
vények tárgyalása vál
laltam el
az országos elnöki tisztséget

Nehéz a amit ma-
gamra ugy éreztem
azonban, hogy akkor, a
kormány és a Nemzeti Ea)"séa

ö to

Pártja teljes erejének megfeszi
tésével a nemzet sorsának és
elsősorban a nemzeti társada
lom támogatására leginkább
rászoruló rétegek helyzetének
javitásán fáradozik, belső meg
erösödésünli:et és kic
felé igyekszik szolgálni, min~

denkinek kötelessége,
ra a helyre ~., "~U,

zalom szólito!ta."
Körlevelének részé-

ben részletesen ismerteti a terv
bevetI programm jelentősegét,

majd a tisztikar számára a
szervezeti élet leHségére vo
natkozó utasításokat közli. Rá
mutat a pártszervezetek mun
kájának ujabb íolwz;oU
tőségére.

"Eszmeáramlatok korát éljük
'- irja körlevelében. - Érthető

tehát, hogy most, amikor ke
resztény népmilliók gazdasági
és szociális felemeléséről van
szó, ezek a hatalmas társadalmi
rétegek könnyen félrevezet
hetők.

A Nemzeti Egység
nak amely komo
lyan megalapozott, meg
nem alkuvó, keresztény,
jobboldali prog-

Egyesület összes igénybevélelei
nek 88 százaléka három napra
esik (szombat a bérfizetés napja,
vasárnap szombatnap, hétfő a

legtöbb balesetet
, az "iszákosság"

idézi elő

A Nemzetközi Vasuli Alko-
holelJ,eues SzövetségStockholm

ao é~es fennállása alkal
jubiláris nagygyülést tar

amelyen 750 kü.lföldi részt-
A !tonalrf\;:::f1·

magyar :részről

utaztak, köztük 56 MÁVorvos.
A' Iőelőadásl vítéz Csia Sándor
dr, .MAV igazgatósági főorvos

tartotta e eimen: "Mibe kerül
nek a vasuUársaságoknak a
személyzet ivási szokásai '1"

Az előadó bevezetésül rámu
tatott arra, hogy anakronisz
tikusan uralkodnak még ma is

, olyan, a modern egészségügyi
f~Uogással össze nem egyeztet
hető szokások, hogy az embe
rek rendszeresen magukat is
mérgezik és vendégeiknek is
mérget (nikotin, alkohol) kinál
na~. (Akárcsak Kinában az
ópiumpipát.) Különösen furcsa
az,. hogya vasuttársaságolmak
mintegy költségvelésileg szá
molniok kell azzal, hogyalkal
mazottaik káros szenvedélyek
nek rabjai.

károkat okoz az alkal·
rnj~z()lttalt alkoholizlÍlusa balese-

el.ő1idÉ5zé:se által. A balesetek
el(]~áUáSIH azáltal segíti elő az
alkohol, hogy főképpenaz ide
geket mérgezi. Alkoholmérge
zésben elhaltak hullái idegrend
szerében a sulyegységben tiz
szer annyi alkohol található,
mint bármely más szervben.
Csökkenti, sőt' megbénitja a
legtinomabb szellemi müködé
seket, a gátlásokat, cselekvési
kényszert, vakmerő vállalkozási
ke4vet idéz elő; bénitja a látó
és haJJóképességet, valamint a

. szinérzést, a szleteószkópikus
látást; meghosszabbitja a reak
cióidőt (mely eHelik valamely
érzéki benyomás észrevétele és
az abból fakadó célszerü cse
lekvés közölt), bizonytalanokká
és lassabbakká teszi a mozdula
tokat.

Különösen nagy a fontossága
mindennek a mai gyors közle
kedésben. 'A gépkocsik és re
pülőgépek versenye a vasutakat
is mind nagyobb gyorsaság ki
fejtésére kényszeriti, aminek
nagyotlb baleseti lehetőségek

előállása is egyik következ
tnép.ye.
~agyon érdekes az a megál

Ia~itás, hogy azokban az or
~i~~go}>.ban, amelyekben a leg
több ember pusztul el és sérül
,legnagyobb az egész la
kosság szes~fogyasztásifejadag
ja is. (Franciaország, Spanyol
o~szág, Svájc.) Az alkoholnak a
balesetek gyakoriságára való
biafolyását , vil~gosan mutatja,
hogya Bécsi Onkéntes Mentő
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gél. A szakértő napi 1.60~1.70
pengöre becsülte a keresetef.
. Ne csodáJkozzanak az ilyen
"kiséri etező" munkások, ha . a .
jövöben őróluk nem gondos
kodnak haMságaink.

A becsületes munkástól be~

csüle les munkát várunk,· de
őrlállunk, hogy azt meg is fi
zessék.

Naplopásra nincs a· község-
nek pénze. ~

Az ipBrügyi minisztérium

körtáviratban hivta meg

az iparosok és kereske

dők százezres tömegeit

a Budapesti I\!emzetközi

Vásár megtekintésére

E hét elején nagyfontosságu
. táviratot kapott az ipariigyi
miniszteriumból az ország va
lamennyiipartestölete, minden
kereskedelmi é; iparkamarája,
összes ipari és kereskedelmi
szervezete és érdekképviselete,
E szakszervezeteken keresztül
a minisztérium nyomatékosan
mutat rá arra, hogy az április
29-én kezdődő Budapesti Nem.
zetközi Vásár a lehető legtüze
tesebben mutatja be a legmo
dernebb termelési és gazdasági
anyagokat és eszközöket s ez
által az idei vásár az ötéves
terv végrehajtása szempontjából
is óriási jelentőségetnyert. Ép.
pen ezért a miniszterium'a
vásár meglekinté~éreésalapós
tanulmányozásárahivta tel· az
ország kereskedőH és iparosaH
- ,kivétel nélkül.

Uj gazdasági lendületet, ipari
és kereskedelmi konjunkturát
hoz az ötéves terv végrehajtása;
de. persze csak azoknak, akik
ver s e n y k é P e s e n tudnak
ebbe a hatalmas, országos mam·
kába bekapcsolódni. Már pedig
a legmodernebb anyagok és er·
kölcsök ismerete nélkül ez le
hetetlenség, de nagyon is le
hetségessé válik mindazok ré
szére, akik nem sajnálják a fá
radságot a vásár áUanulmányo
zására.

Ezért hivja a miniszterium
az iparosok és kereskedők ha
talmas lömegét a vásárra, amely
azonban nem csupán felmérhe
te!len értékü tanulságokat nyujt
mindenkinek, hanem egyben
mindennemü ujdonságnak is
káprázatosan szép kiállitása
lesz.

A vásár megtekintésére ezidén
is féláron utazhalnak az érdek·
lődök bármely vasuti, vagy ha
jóállomásról Budapestre· és
vissza. A féláru utazást és egyéb
jelentős kedvezményeket biz
tosító v "ll s á r i g a z o l v á 
n y o k a t már országszerte
árusitják és ilyen igazolványt
bárki válthat magának.

g

jesLtik a járványt, másrészt ma·
guknak komolyabb bajt sze
reznek. Az ilyenkor szokásos
forralt bor ilatása, különösen
magas láz eselén, kellemetlen
következményekkel járhat. Ma
gas láznál fontos az orvosi el
lenőrzés, egyrészt a betegség
megállapítása, másrészt a miaU,
hogya láz mögöU nincs-e va·
lamilyen complicátió ldfejlő

dőben.

Bár a mosfani járványok
nagyrészt simán zajlanak le,
mégis jó körültekinléssel eljár
ni, meri a nagyszámú könnyü
eset között mindég akad su
lyosabb, továbbá a betegség
szeszélyes lefolyása és nagyszá
mu igen sulyos következmé
nyei révén egészségünknek
egyik igen alattomos ellensége.

kevesebb mnnkatermelésre és
a munkaadó ellen nsziloUa.

A mai hivatalos felfogás több
termelésre, több keresetre, de
a munkaadó és a munka meg
becsülésére neveli a munkást.

... EgyelHélendő esetet ho
zunk fel.

Gyoma község az orosházi
út kerékvágásait bekapálandó
munkát álalányba adta ld a
munkásoknak, akik, mielőtt a
munkához hozzáfoglak volna,
elmentek panaszra dr. Sorbán
Jenő föszolgabiróhoz, hogy nem
tudnak kijönni a keresetteL
Sorbán főszolgabiró szakértővel
becsülteHe meg a vállalatba
adott munka kereseti lehetősé-

ti?
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megnyugodott tuberculotikus
gócoknak, influenzával kapcso
latos fellobbanásáL

A betegség megelőzése - te
kintve számos előfordulását,

igen nehéz. Jól beváltak meg·
előzés céljából, a tavaly, "influ
enza chinin" név alaH forga
lomba hozoU pilulák, amikből

naponta 1-2 szelllet kell be
venünk helekig is, amig az
influenza esetek előfordu:nak.

Kerülendő az iofluenzás beteg
látogatása, a családban lévő

influenzás beteg lehető elkülö·
nítése, főként csecsemők, kis
gyermekek, öreg vagy beteges
családtagoktóL Szükséges lenne
nehány tized hőemelkedésselis
ágyban maradni, mert az ilyen I
lábon járó betegek egyrészt ter-

Becsületes munkás - becsületes munka

Az elmult hét krónikája ban mutatja a kormányzat mun
ugyancsak bővelkedik bel poli- katempóját az értehni~égi

tikai eseményekben. Tető alá Jml.unkanélküH§ég prob·
került az uj vAldszt6jogi lémájának gyors és hatásos el-

intézése.
reforJln.., amely maga is kor- Miniszteri rendelet intézke-
szakalkotó lépés az ország éle-
tében. Eszerint a választás ez- deU, hogy ezt az ügyet kor

mánybiztos vezesse. Kulcsár
után titkos lesz, ami sok visz-

István kormánybiztos azonnal
szaélést megszüntet, de nagy

beáUitolta az átképző tan folya
lelkiismereti kérdést jelent a

mokat, ahol az érettségizett,
titkosan választó polgárnak,

vagy egyetemet végzett ifjuság
hogy valóban olyanra adja sza-
vazatát, aki az ő és a nemzet gazdasági irányu átképzés után
érdekeit előre viszi. elhelyezkedhet gyakorlati pá-

Életbe lép és uj irányba te- lyán, ahol nyilott ajtók várják
reIí a magyar középosztály a dolgo.mi vágyó fiatalságot A
gyermekeit a kÖ7épi§kolai tanfolyam havi 100 P. segélyt
reforll1l.., amely az oktatás is ad, jelentkezni Íehet a kor
gyakorlaUbb irányát jelenti, s mánybizlosságnál, Budapest, V.
amire égetően szükség volt Klotild·utca ]O/c al~H, 15 napon

Törvényjavaslat formáJában belüL
foglalkozott a kormány a A kormányzat keresztény és
z~idókérdé8§el és ennek haladó szociális tendentiája a
radikális és lehelő gyors meg- közelmult hetekben oly nyilván
oldására a legnagyobb készsé· valóan megmuta.Lkozott, hogy
get mutatja. Ibizalommal nézhetünk a jövő

Legfrissebb, de legviJágosab- felé.

Ha a kormányaink ezelőtt is
ugy törődtek volna a munkás
sággal, mint Gömbös Gyula kor
mányra jutása óta, akkor talán
ma a magyar munkás is lega
lább annyi fegyelmezettséggel
és becsülettel igyekeznék érde
messé lenni magát a kormány
zat, a vármegyei és belyi haló-
ságok további testvéri támoga
tására. Sajnos, nem mindenik
munkás tud arra abelátásra
emelkedni, hogy különbséget
tudna tenni a régi nemzetközi
érzelmü munkásvezérek által
diktált felfogás és a mai hiva
talos felfogás közöLt

A nemzetközi felfogás a nmn
kást nagyobb bérkövelelésre, de

enzaAz i
mostaninagyszámu előfordulá

sa aktuálissá. teszi, hogy be
széljünk róla. Influenzának ne
vezünk egy heveny, lázas, fő·

'kérit a légu tak h.~ruljával járó
fertőző betegsége!. t:gyszerübb

:formájában csupán a felső lég
utakat támadja meg és a jól is
mert lázas nátha, garat és lég
csőhurulban nyilvánul. Sulyo·
sabb esetekben a hurut tovább
terjed a hörgőkre, lüdőre, az.
arc, homroküreg,tölre, minde
nütt gyulladást idézve elő. Ilyen-

szövődményes in[luenzá·
nak hivjuk. Gyakran előfordul,

hogya panaszok a gyomor és
bélcsatoma ré;;zéről· jelentkez
nek, (hányás, hasmenés, epeza
vawk) néha reumatikus pana
szok vannak előtérben, rilkáb·
ban fl. tünetek az idegenrend~

szer részéről jelentkeznek. Eb-
látható, hogy az influenza

egy meglehetősen keveri kór·
képet mutató betegség, amely
egyik emberről terjed a másik
ra, cseppinfekció utján, köhö
gés, tüsszentés folytán.

A betegség kórokozóját mind
eddig nem sikerült pontosan
meghatározni, bár nagy, több
kontinensre kiterjedő járvá
nyokról, hiteles leirások már a
XV. századból vannak. Utóbbi
időben egész Európára kiterje
dő járvány a mult század

as éveiben, az Oroszország
ból kiinduló "orosz influenza".

1918-ban Spanyolor
szágból indul! el, még jól em
Mkszünk pusztitásaira. Az ilyen
pusztító járvány alkalmával az
influenza a legsulyosabb u. n.
szeptikus alakjában mutatkozik,
amire jellemző a nehány óra
alaH kifejlödő vérzéses tüdő

gyulladás és több szerv részé
ről jelentkező vérzés. Szeren
csére az ilyen sulyos kimene
felü formáját mostanában csak
elvélve láthatjuk.

InHuenzás megbetegedések az
év minden szakában adódnak,
számuk ked vezőtlenidőjáráskor

ugrásszerüen emelkedik. Néha
kellemes időjárás mellett sza
porodl.ik el, mint idén az enyhe
márciusban lépett fel tömege
sebben. Annak oka a téli hó
napokban napfényhiány, téli
táptálkozás következtében a
szervezet ellenállásának csök
kenése lehet.

Bár 1918 óta sulyosabb jár
vány nem volt, mégis előfordul,

hogy periodusonként a szövőd

ményes esetek száma emelke
dik, de szövődményekaz enyhe
tipusok közt is akadnak.

Az egyszerö formában jelent
kező influenza is okozhat a
a más oknál fogva beteg ember
szerveiben zavarokat és indit
hat el bajokat. Ezek kö
zött igen gyakran látjuk a már
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éltése

A gyomai (Kecsegés)
meteorológiai állomás
márciusi jelentése:

Legmagasabb hőmérséklet

márc. 22-én 23.3 C. Legalacso
nyabb hőmérsékletmárc. l5·én
4.7 C. Legnagyobb csapadék
mennyiség márc. 30-án 4 mm.
Egés2I havi csapadék 14.4 mm~

aknázását és feldolgozását, és
amennyiben az uj német eljárás
jónak bizonyul, a holland tár
saság megveszi a német eljárást
és berendezést, hogy Holland
Indiában feláUithatsa és a
nikkelércek ottani feldolgozá
sára felhasználja.

kés'W.it kodáoreS~!
~.I!I•••••g ....

tíiiIIM~"InfilM1D".

~i4
~~

orom él
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Holland l<elércek
go:zása

(BMF) Amsterdambóljelentik,
hogy holland Indiában müködő
Oost Borneo Mij, amely az ottani
nikkelérceket kitermeli 1938
ban 20.000 tonna nikkelércet
akar exportálni. A fenti mennyi
ségböl 13.000 tonna Hamburg
ba, 7000 tonna pedig Bremába
lesz szállitva. Az első szállít
mányt már március hó 2-án
inditották utba. ~zek a
nikkelércek csak 2.5 illető

leg 4.4 százalék nikkeltartalom·
mal birnak. A németek meg
egyeztek a holland társasággal,
Németországban megkisérlik
ennek ai ércnek gazdasági ki·

Lelked olyan, mint az Ur asztala,
Róla minden megfáradt ehet,
Féltelek, hogy a gonosz latrok
Meggyalázzák szŰz, fehér kenyered.
Hálátlanok ma az ember ebek!

Szived tiszta áldozati kehely,
Megtárult karod puha akol,
Elhagynak ám a dorbézolók,
Ha szivkupádból kiürül a bor!
Vál/adra csak a szánalom hajol.

Szemed olyan, mint örökmécses,
Vágycsillaga szeliden ragyog,
Féltek, mert felisszák a férgek
Artaflan fényü, forró olajod.
Csúf rovarok az éji rovarok.

Szép homlokodban szivárvány terem,
Drága fekhely minden halk meséd,
Szárwm benned a kóbor lázak
Fe/ujjongó, dacos szerelmesét ...
Mert elpotyázod szived melegét!

Lelked olyan, mint az Ur asztala,
Megáldott és aranyló-fehér,
judások illnek körülötte, -
Vigyázz, mert messze fe/borong a tél! 
És elfogy a bocsánatos kenyér . ..

Irta: Bartha András.

nehezebb szakaszán s takar·
mány féléink is elegendő ter
mést hozva már májusban biz
tosithatják a téli takarmány
szükségletet.

Közeleg Husvét szent ünnepe.
Minden gazda ettől várja az
i.dő és terméskilátásaink jobb
raiord ulását.

Fohászkodjunk és kérjük a
Mindenhatót, hogy jóterméssel
enyhitsen gazdáink sorsán.

"Isten a gazda". Az Egek
Ura segit majd Békésvármegye
és az egész ország gazdáin s
biztosítja a magyarok boldogu
Hisát.

dacára
é

is. Utóbbi eHen, melynek kár
tételei öszibuzában és lucerná
sokban szembeötlők, eredmé
nyesen védekeznek gazdáink
különféle arzénes preparátu
mokkal "ZéHó magvakkal".

Fenti kártevőkön kivül a la·
za talajok gabona, cukorrépa
veléseiben érzékeny károkat
okoztak il nagyobb szelek, vi
harok is, ugyannyira, hogy a
cukorrépát, tavasziakat e miaU
sok helyen ujra kellett vetni.

Kedvezőtlen, szélsőséges ta
vaszi időjárás nagyobb károkat
okozott a gyümölcsösökben is.
Egyes helyeken jelentkező 8 C.
fagyok a kevésbbé érzékeny vi
rágokban is kárt tettek s a mé
hek a hüvös idők miaU a vi
rágok megtermékenyitését hiá
nyosan végzik.

Ahoz, hogy vetéseink ma
gukhoz térjenek, megerősödje

nek, s kalászosaink, takarmány·
félék, kapások, ezek kielégitő,

- jó termést adjanak, elsősor

ban meleg és jó elosztásu bő

séges csapadékra van szükség.
Ha április havának második

fele, különösen május hónap
meleg időjárás mellett csapa
dékban is bővelkedik s az azt
követő idők is kedvezők lesz
nek, kalászosaink is jótermést
adhatnak s egyéb termények
k i e l é g i t ő terméseredményei
mellett második főterményünk

a tengeri is gyors növtlkedés
sel vergődik a fejlődés leg~

hanem készséggel rendelkezé
sére haHgatóságának, ha az
az előadás befejeztével szakba
vágó és az egyes hallgatókat
érdeklő kérdéseket intéz hozzá.

Amennyire örvendünk, hogy
az előadó ur a kisiparosság
különleges tárgyköréből válasz
tolta meg előadá~ának tarta1
mát, annyira sajnáljuk, hogy
ezuHal nem alkalmunk
a gazdaközönség részére ha·
sonló előadást hirdetni, például
"Elektomosság a mezőgazdaság

ban" eimen, azonban reméljük,
ha az első előadásnak meg lesz
a kellő erkölcsi hatása, hogy
akkor az előadó ur legközelebbi
alkalommal a gazdaközönséget
érdeklő tárgykörből fog ujabb
előadást tartani.

____ .~ . . ~lAi _

i

Az eddigi mosta a i
- is lehet még j

Az 1936 év minden tekintet
ben beváltotta a hozzáfüzött
reményeket és igen jó termés
eredményeivel erőt öntött el
csüggedt gazdáinkba.

Az elmult év sajnos alatta
maradt az 1936-os esztendőnek

s minden gazda azt reméli,
varja, hogy ez évben ismét bő .
aratás lesz.
-Az idő sajnos eddig nagy re

ményekkel nem kecsegtetett.
Községünk és vármegyénk leg
fontosabb terményére, a buzára,
az őszi és téli időjárás általá
ban igen kedvezőtlen volt. Téli
nagy hidegben hótakaró nélküli
vetéseink sokat szenvedtek.
Kora-tavaszi reggeli fagyok,
majd az azt követő felengedés
gyakran jelentkezve- különösen
a lazább talajokon - őszi veté
seink felfagyását okozták s abol
a felfagyás eMen idejében hen
gerezéssel nem védekeztek,
avagy~nem védekezhettek, ott
a téli fagy kártételei mellett
felfagyás okozta ritkulás jelei
is mutatkoznak.

Az utóbbi hetek szokatlanul
hüvös· idöjarása erősen hátrál
taUa a téli és koratavaszi mos
toha időj~rás által amugy is
meggyötör! őszi vetéseink meg·
erősödését s kedvezőtlenül be:;:
folyásolta t a vas z i vetéseink
egyenletes kelését, fejlődését.

Gabonanemüinkben a futrin
ka, légykárokMI eltekintve igen
nagy károkat okozott a:iJ: egér

Már több izben megemlékez
tünk arról az örvendetes tény
ről, hogy más városok példá·
jára végre Gyomán is alkalma
nyílik a kisiparosoknak arra,
hogy érdekes és kimerHő elő

adást hallgassanak végig a villa
mosság gyakorlati alkalmazá
sáról saját szakmában.

Ezt az előádást április hó
22-án, azaz pénteken este 8
órakor a gyomai Ipartestület
székházának nagytermében
Martos Viktor budapesti elektró
és gépészmérnök fogja meg
tartani.

• Ujra hangsulyozni kivánj uk,
hogy az illusztris ·előadó nem
csak saját gyakorlati tapasztala
tairól fog beszámolót tartani,

el
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n sz:abás-vé·rrás a f. hó 25·én
kezdődik! !

AnYdkön..,~vi hirek

Szü1ettel{: Szalóki István !eá
nya Margil,Magdolna lef, Bc
inschróth Márton leánya Róz;),
Hona ág. ev, Binges Elek fia Elek
r. Ic, Kovács Péler leánya Róza,
Julianna ref, Utkóczki Imre le
ánya Irén ref.

Házasságot kötöttek: Kovács
Gyula szobafestő s. - Diószegi
EmmávaJ. Ádám József fm. Braun
Rózával.

Meghaltak: Juhász Lajos 10
hó ref., özv. Lukács Imréné Si
mon Erzsébet 80 éves ref., Sallai
Gusztáv 66 éves ref., Zöld L"ljos
63 éves ref., Rabi Mihály 3 hó
napos ref., özv. Sebessy J-i.nosné
Keztyiis Rozália 91 éves ref., özv.
O:áh Lajosné K. Szilágyi Ágnes
84 éves ref., özv. NViri Dánielné

R4cz Borbála 84 éves ref, K.I
CSiipÓ Gergely 56 éves ref.

Ehhez az izzóan J1ktuális társa
dalmi, gazdasági és polilikai
kérdésekhez szóló hozzá gróf
Károiyi imre az Ő mindig sulyos
és leleplezetlen ül őszinte véle
ményével, s ez a füzet egyuttal
válasz Stem Samu, a pesti zsidó
hitközség elnökéilek párhétlel
ezelőtt megjelent r ö p i r a t á ra.

Ezt az irást el kell olvasni
minden kereszténynek és

minden zsidónak.

A:a 1 pengő.

EGJELENT
s iapunk kiad6hivatalában

k cl p:h a t ó

GRÓF KAROI..YI IMRE

A SID.ÓK ÉR DES
~~~~

AGYARORSZÁGON

Járási főszolgabiró ura tac

vaszi pót.apaállatvizsgálat .ha
táridejét Gyoma községben fo
évi áprms hó 29-én pénteken
délelőtt 9 órára a községi bika
házhoz, délután 3 órára pedig
a csudabaHai községi legelöre
kitiizte.Erröl azzal a figyelmez
tetésseI 'értesittetik a gazda
közönség, hogy tenyésztésre
alkalmasnak vélt apaállataikat
(bikát, kost, kant) a kitűzött

időre pontosan vezettesék elő.

fiinOirlllnOIMiMilMlIifIlin·
Dévaványaf határban a Dé~a

ványa-Gyomai ut közelében'
jutányos áron eladó

35 agyarhold
teriiletii jóminőségü. szántó
Ezen ingatlan akár egy tagban
akár részletekre osztva is el:..'
adásra kerül. Bővebb felvilá:..
gositást nyujd Dr, DÁVID
ISTVÁN kísujszállási ügyvéd;

liIJlIl.JlIllilUlIUIlJIWJlIllYl!I

IRDETÉS

A váci kir. orsz. siketnéma
(internáluso::-) intézetben az 1938·
39. iskolai évre szq:l'emberre fel
vételt nyerhe!nek: - az ovodJi
lagozaiba 4-6, az el5készitő OSZ- .

táiyba 6-8. az I. osztályba 7-JO
éves - oly siketnéma gyermekek
(vagyontalanok ingyenesen. a töb
biek havi 48,-24,-12,-6 vagy
havi 3 pengö tartásdíj hozzájáru
lás fizetése mellett), akikr.ek a
sikelségen kivül más festi vagy

. szellemi fogyatkozásuk nincsen.
Közelebbi felvilágosítással s a
felvételhez szükséges nyomtatvá
nyokkal (bélyeg beküldése mellett)
készséggel . szolgál az Intézet

Igazgaiósága: Vácon. Konslanlín
tér 6 szám.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik felejhetetlen
édesanyánk. illetve nagyanyánk
özv. SEBESSY JÁNOSNÉ

lemetésén megjelen\ek. fájdal
munkat részvélükkel enyhiteni
igyehedek, ezuton mondunk
hálás köszönetet.

A gyászoló család.

A gyomai borbélyok záróra
megáUapitását a jövő heti
számunkban közöljük.

Budapesti Nemzetközi Vásár
á pri lis 29 - m á j u s 9.

1100 magyar iparos látványos kiállítása.

KÜLÖN KIÁLLITÁSOK:
Hét külföld.i áUamö n á I I ó pavillonja:

OlaSZDrS:lAg-N'émetornág-Fandaország-Jugosziávia p

Egyiptom.,-Brazil1a-Brit-Indía·

"A magyar ipari munkás szociállis helyzete"

A VÁSÁRIGAZOLVÁNY.OK
h á r o m s z o r i d i j m e n t e s vásári belépést

és egyidejUleg az összes fóvárosi

SZÓRAKOZÓHELYEK, FÜRDŐK, MUZEUMOK
ÉS EGYÉB LÁTVÁNYOSSÁGOK

megtekintésére nagymérvű kedvezményt biztositaneK.
KAPHATŐK: a m e n e t j e g yi r o d á k Ili a n

és él N e m z e t kö z i V á s á r összes tb. képviseleteinéL

A BELFÖLDI VÁSÁRIGAZOLVÁNYOK ÁRAI:
p 1.80 és P 2.80

az induló állomások távolsága szerint,

A pinehursti ~ malacverseny.
Az amerikai Pinehurstban furcsa
divat a malacver:3eny. Fiatal höJ
gyek hajtják maguk e őlt il fekete
malacokat és a győztesre nagy
fogadásokat köt a sok ezer főnyi

közönség. Ilyen és ehhez hasonló
rendkivül érdekes aktuális furc~a

ságokat közöl feny képekkel Tolnai
Világlapja uj száma. A legkiválóbh
magyar irók noveliáin, akitünő

cikkek dus során és a n3gyszerli
folytatásos regényen 'kivül kö/el
száz pompás képet talál az olvasó
a népszerű képeslapban. Tolnai
Világlapja egy száma 20 fillér.

Grósz Nándornak Paphalmán 100
kishold földje sok tanyaépülettel örök
áron eladó. Érdeklődőknek felvilágosi
tást ad Wolf Mihály gabonakereskedő

3-1

TELEVIZIÓ
l.egujabb magyar nyersanyagok - a KUlkeresk. Hivatal kiállitása

. exportfilmekkel
Magyar kisipari csoportok - Kisipari export - Iparmiivészeti kiáliitás

A magyar népmUvészetek udvara.
Replllögépkiállitás! Divatrevu!

50 %-os UTAZÁSI KEDVEZMÉNY A VÁSÁRIGAZOl.VÁNYOK ALAPJÁN

Időtartam:

K OL F Ö L D ! EK számára egy hónap, kényszertartózkodás né!kl]i,
szabadon választható II.ltirárl'lI'Iyal.

B E l. F Ö L D I E K számára 23 nap.
Igénybevehető b á r m e I y vasll.lti osztályon

Pompás husvéti ajándék, a
Délibáb uj száma, amelyet a leg
kiválóbb irók és hírJapirók. igy
Babay József, Bonay Margit. Fel
kay Ferenc, Kováry Gyula, Laka
tos László, UJházy György és még
számos mai értékes irásai gazda
gitanak. A Délibáb uj száma nagy
terjedelemben és gazdag tartalom
mal jelent me~. Pompás illusztrált
radiómtisorokat, egyfelvonásos
szindarabot, premierbeszámolót,
szinházi pletykákat, nagyszerű

fill11Tovatot és több mint száz
szebbnél-szebb képet talál az ol
vasó a nészel ű szillh'1zi képes
laphiln. A Détibjb egy száma 20
fillér.

Eljegyzés. Jakó Pityuka és
Mosolygó Gyula jeg)'esek. (Minden
külon értesijés helyeit).

hh-. A frOlllhar

cosok szokásos láborozása április
21-én csü(ör!ökön esle 7 ólakor I
lesz. Minder. f r o n t h a r c o s otl
legyen.

Domby Béla jás·;beréllyi ref
lelkés?, aki hét évig Gyomán voi!
l(özszere!etben álló lelkipásztor,58
éves korában, hosszas szenvedés
után folyó hó 12-én elhunyt.
Em lékére a gyomaí reformálus
egyház a. harangokat meghuzatla
és presbiteri gyűlési jegyzőkönyv

ben hü szolgálatát megörökili.

Gyomán is megalakul a
MOVE. Többszöri kisérletezés
után még mindig nem sikerűl!

mega!akiiani a MOVE-I, amely
pedig másult nagyon értékes nem
zeli építő munkát feit II i. Most
ismét előtérbe került a megalaku
lás, amelynek az elönyösen válto
zoli helyzet is előnyére lesz. A
jelentkezések már szép eredrnény
nyel folynak. Akik felvilágositást
akarnak kémi és belépni a MOVE

ba., iejenlk~lZenek dr. Sorbán Jenő

föszolgabirönál.

Dolgozil{ a NEp, A "NEP"
gyomai szervezete első hat hetes
szabás-v3fiás tanfolyama f. hó

9 én befejez6düll. A tanfolyamai
ZV3ra Teréz okJ. sZ'lktanitónö
vezete, akinek felkészültsége és

kiváló szaktudása révén cl tan
folyam 12 növendéke, kitünő

sza!;ismeretekre leH szed. A má
sodik ha! hetes azonos tanfolyam
f. hó 25-én veszi kezdetét és az

,azon résztvenni szándékozók je
lenH,ezzenek Nemerey Péter umál
él NEP elnökénéL Ez a tanfolyam
dijtalan.

A gyomai Ipartestület veze
tösége, ériesil.i tagjait, hogy f. hó
22-én, azaz pénteken este 8 Óra
kor a Iparleslületben ismerelter
jesztő' előadás lesz "A villamosság
gyakorlati alkalmazásáról a kis
ipar'bar\"; 'Kérjük az iparosság szí

ves rneglelenéséL

Ai{}Y'Ömai Testedzők Köre
(Öltk) fbÍ1ál!ásának V-ik évében,
193'8. évi április hó 18án,Husvé!
másodnapján este 8 órai kezdet
tel a Haller Szálló nagytermében
Pánczél Emil diszelnök, Bácsy
Elek elnök, dr. Legeza Tibor
ügyész védnöksége alatt jólékony
célu zártkörü táncrnulatságot ren

dez.. Belépődij személyenként 1 I
pengő A tiszta bevétel a "Zöld
kereszt akció javára forditlatik. I
Zenét FarkasinszkY.' Imre teljes I
zenekara s:wJg:Watja.
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T a záll ban I
Husvét másodnapján tartja a GYTK 5 éves fennállása óta első táncmulatságát. Miután a GYTK névjegyzéke még Igen hiányos, Igy szives el
nézést kér azoktól, akik tévedésből meghivót nem kaptak és arra igényt tartottak. A bál sikerének biztositására ez uton is szeretettel hivja
meg a GYTK rendezősége·a kedves pártoló közönségét, az egyébként is jótékonycélra rendezendő táncmulatságára. Farkasinszky muzsikál.

~ftAtl'U'ttl~~~I
NE KOlDJOK

LEANYAlNKAT KOLFÖI..DRE!
A külföldi iskoláknál többet nyujt
a budapesti

Református leánynevel6 Intézet.

Alapos nyelvi kiképzés. - Nyolc
oS7tályu gimnázium. -Internátus.
- Továbbképző. (Oyors-, gépíró:,
főző és varró tanfolyam.) Buda
legszebb és legegészségesebb
helyén.

lÓRÁNTFY ZSUZSANNA UT 3 sz.
Teljesen modern berendezés.
Mérsékelt árak. Kívánatra tájé
koztatóval szolgál az igazgatóság.

~~UUUW~~UUUVyy

A "Keresztény Fogyasztási és
Ertékesit6 Szövetkezet Endrőd"

bej. cég 1938. éví április hó ?5-én, dél
után 4 órakor, amennyiben nem volna
határozatképes, ugy május hó 2-án,
Endrődön a Népházban tartja

1937. ÉVI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

melyre a t. részvényeseket ezennel
tisztelettel meghivjuk.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A jegyzőkönyvvezető és jegyz6

könyvhitelesitő kijelölése.
3. Az Igazgatóság jelentése a lefolyt

1937-es üzletévröl.
4. Az 1937. évi mérleg- és eredmény

szá~la előterjesztése ~ Fe]ligyelőbizott
ság Jelentésével, valammt az Igazgatóság
és felügyelöbizottság részére a felment
mény megadása.

5. Esetleges inditványok.
Endrőd, 1938. április hó g·én.

Igazgatóság.

Alig telik el néhány perc Debre
ceni egyenlít l-l. Hogyagólok
nevárassanak sokat magukra, Pe
rei öngól révén vezetéshez juttas
sa a TAC csapatát, 2-1. Most
GyTK ostrom következik, mégis
Debreceni lett a gólszerzö .3-1.
A GyTK nem adja meg magát
és a 40-ik p.-ben Bartha gólja
zörgetí a hálót 3-2.

A mérkőzés teljesen nyilt a
második félidő 10 ik percéig. In
nen kezdve a T AC észreveszi,
hogy Kertész félig meg van der
medve a kapuban és lehetőség

nyilt a gól javítására. Ezt kihasz
nálva Debreceni, Tóth, Sugár gól.
jaival zárul a mérkőzés.

A TAC nem volt, söt az első

félidőben a GyTK tetszetősebben

játszott és határozott fölényben is
volt, - talán ez is volt az oka
Kertész második félidei merevsé
gének. Egyénileg Árvai, Debre
ceni illetve Csala és Bartik vált
ki. Magyar dr. kifogástalan volt.

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
tekkönyvi hatóság.
824/1938. tk. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Országos földhitelintézet budapesti
(V., Bálvány u. 7.) bej. cég végrehajta
tónak Salamon János és neje Pelyva
Etei végrehajtást szenvedők ellen ín
ditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
190 dollár 76 cent tökekövetelés és
járulékai behajtása végett az Endrőd

községben fekvő, s az endrődi 3169 sz.
tkvi betétben A l. 2-3. t 2 sorsz. alatt
felvett ingatlanokra 2995 ar. P 50 fillér
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1938 évi julius hó
4. napján délelőtt 9 órakor End
rőd községházánál fogják: meg
tartani.

Az árverésre kerülö ingatlanok a~ki

kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adhatókel az Országos Fölcl
hitel Intézet kérelmére megtartott árve
résen.

Bánatpénz a kikiáltás! ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegésziteni.

Gyoma, 1938. évi' március 11. napján.
Dr. vitéz Molnár Kálmán sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül;
Szilágyi

dijnok.

után. majd ismét erősit él. GySC
s a 36. p.-ben már a 7-ik kor
nert rugia Takács, ezt Ugor éle
sen fejeli, de él. kapus szépen ki
védi. 37. percben,. az addig lélek
nél kül dolgozó Kruchió végre ki
ugrik él. tömörülő védelem közzüJ
éles, lapos lövését Perei nagy
bravurral védi. Félidő végéig me
zőnyjáték.

Szünet után kissé élénkül az
iram, a Törekvés csatársor né
hány jó támadást vezet, de a
massziv GySa halfsoron nem tud
átmenni. Különösen Zöld agilis
halfjátéka kelt általános feltünést.
Majd a GySC veszi át a játék
irányitását. Matlak remekül oszto
gatja él. labdát és a 22. p. ben
Takács - Győri - Jenei támadás
már góllal kecsegtet, de utóbbi
közelről kapu mellé lő. 28. p.-ben
Györi tör kapura, de a 2 hátvéd
szabálytalanul akadályozza. A
megitélt ll-est ugyanő belövi l-O,
Most már nagyon megy a GySC
csatársor, különösen Ugor játszik
nagy kedvvel. 36. p.-ben megvan
a második góL Győri átcselezi
magát 3 emberen és sarkos lö
vése védhetetlen 2-O. GySe-ben
Jakó és a 2 hátvéd kevés dolgát
jól végezte, a halfsorkitünö volt,
a csatársorban Ugor. Győri, Ta
kács a sorrend. Havas megfelelt.

TAC-GYTK 7-2 (3-2).
Vezette: Dr. Magyar.

TAC: Árvai, -Balogh, 'Szabó,
- Szakács, Cseri, Nagy, - Tóth,
Debreceni, Sugár, Szalai, Bognár.

GyTK: Kertész, - Vatai, Ná
dudvari, - Perei, Csalah, Szend
rei, - Porcsalmi, Lakatos, BarUk,
Kiss, Bartha.

Ugylátszik, hogya kényelmes
autóbuszos utazás álmossá tette a
GyTK csapatát, mert a hideg idő

nem egészen járult hozzá él. 7
gólos eredményhez, - különösen
akkor nem, ha figyelembe vesszük
azon körülményt, hogy a TAC
sem szobában játszotta él. mér
kőzést.

Mindenesetre -intő példa a to
vábbi mérkőzésekre,melyen mód
jában lesz e sulyos csorbát ki
köszörülni, s akkor minden rend
ben lesz.

A mérkőzés csunya havas idő

ben kezdődött, ami kitartott az
egész 90 percen keresztill. Az el
ső rohamok jól sikerültek. Már a
12. p.-ben Bartik ll-esböl meg
szerzi a vezetést 0-1. A 20. p.
ben ujabb H-eshez jut él. GyTK.
amit Bartha kapuskezébe küld.

OR

GySC-M.Törekvés 2-O (O-O).
Bajnoki, vezetle: Havas.

GySC: Jakó, - Fekete, Pdtaki,
- Lőrinc, Matlak, Zöld, - Jenei,
Kruchió, Győri, Ugor, Takács.

Dermesztő hideg időben játszot
ták le a mult vasárnapi bajnoki
mérkőzést és a meg-megujuJó ha
vas eső miatt nem is alakulhatott
kl a csapatok teljes tudása.

GySC támadásaiva! indu! a já
ték, de 3 korneren kivül nincs
más eredmény. Mindkét részről

unalmas mezőnyjálék folyik ez-

*

Kelleme§]· ünnepet
akar szerezni kedves közönségé
nek a két gyomai fulballegylet és
husvéti ellenféJnek, nagy anyagi
áldozatok árán, Keletmagyarország
egyik legjobbnevfi I. osztályu
együttesét, a Debreceni Egyetemi
Atlétikai Club-ol hiv ták meg. A
DEAC ellenfele Gyoma legjobb
futballistáiból alakitott válogatott
csapat lesz. Ha a szeszélyes ta
vaszi időjárás nem fogja akadá
lyozni, ugy felejthetetlen élmény
ben lesz része a nézöközönség
nek, meri a DEAC egyik legré
gibb müvelője Kelet magasszin
vonalon álló futballkullurájának s
jálékukban a futball minden szép
sége megcsillan majd. Több jálé
kosuk állandó tagja a főiskolai

válogatoJt csapatnak. Köztük lesz
egy régi ismerős: a dévaványai

. Lajos Zsiga, aki jelenle~ az egye
tem hal1gatója és a DEAC-ban
bal haJfot játszik.

Ezulon is felhivjuk olvasóink
figyeimét a nagyjelenlőségfi sport
eseményre. Ne mulassza el meg
nézni senki ezt a· futballmeccset,
mert ritkán látható élményben
lesz majd része l A gyomai válo
gafott csapat összeállitása a kö
velkező lesz: Jakó, - Fekele,
Vatai. - Nádudvary, MatJak,
Barta K., - Olajos, (Kruchió),
Csalah, Cs. Nagy, Bartik J, Győri.

Husvét másodnapján lapunk
zártáig még nem alakult ki a
sporlprogramm, egy azonban máris
bizlos : ti GyTK most elsőizben

rendezi táncmulatságát, amely
el~re!áthalólag az egyik légjobb
hangulatu báli este lesz. Papák I
Mamák! Ne vegyenek kislányuk
nak husvéti ajándékot l Helyette
vigyék el Husvét elsőnapján a
fulballmeccsre, másodnapján pe
dig a GyTK bál jára l Ez minden
husvéti ajá'ndéknál többet fog
érni!

A DEAC - Gyomai válogatott
mérkőzés birója Heinfarth.

ASAR-BA

LelkiismereUenházaJók, akik
ezelőtt mint "angol matrózok",
"olaszok", slb. a közönséget má; I
annyiszor megkárositották, most
mint "emigránsok"varrnak"olcsó"
szöveteket a közönség nyakába. E
szövetek minásége a lehető leg
silányabb, még a csináltatás költ
ségeit sem érdemli meg. A fővá

rosi posztókereskedők felkérik a
t Mzönséget, hogy szöveteket csak
megbhhaló, ismert üzletben vá
sároljon, az olcsó "csempészett"
szövetel kínáló űgynököket pedig
saját é~ a köz érdekében rendőr

rel igazoltassák.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb lész-
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a OR. OETKER FÉLE
világhirű FÉNYKÉPES RECEPT-
.KÖNYVET, melyet bárkinek in; I

gyen megküld a gyár: OR. OET
KER A. Budapest, ConU-utca 25.

Külföldi diákcsere ak·dó. A
Magyar Szülök Szövetsége az idei
nyáron is megrendezi a mult évek
ben nagy sikerrel járt diákcsere
akciót. Megállapodást létesitetl
német és francia svájci diákok
Magyarországbl való hoz 1talára,
illetve magyar diákok svá1ci el
helyezésére. A svájci diákok itteni
nyaralás, ellátás fejében német,

. i1ielvehancia nyelvre tanitják az
öket vendégül lá ló magyar szülők

gyermekeit, mint diákpajtások. A
magyar diákok azzal a fel!étellel
kapnak' Svájcban elhelyezést, ha
szüleik 8f svájci vendéglálók gyer
mekeit ugyanannyi ideig lálják
vendégü\. A Szövetség lelkiisme
relesen gondoskodik arról, hogy
minden gyermek mellé megfelelő,

jó családból származó gyermek
kerüljön. Az akció irán! érdekl5
dőknek részletes felvilágosítást

·nyujt,. jelentkező lapot küld a
Magyar Szülök Szövetségének
közponíja : Budapest, IX, Bakát~

lér 8.

Orosházán egy vállalkozó aján
alot tett az utcák loesolására.
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Szuperfoszfát mi.ltrágya és P-éti

Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégi'!:?l.

Árpád utca 34 szám alatti porta
eladó. Érdeklődni Árpád ut 27 szám
alatt lehet. 4-2

Izs6[lmre Kossuth Lajos utcai sarok-
háza eladó. 5-I

lukács György. ács- és kőműves

me'>ter tudatja a nagyérdem ü kö!!önség
gel, hogy a lakását átlette Hősök-Emlék

ut 2 szám alá és elvállal minden e
szakmába vágó munkát. Kéri a kö
zönség szives pártfogását.

. A Horthy rJIilk:lós ut 91 számu üres,
de bekerített 400 négyszögöjes porta
szabadkézből eladó. Értekezni Dukesz
Jenő Horthy Miklós ut 71 szám alatt
lehet. 3-3

Petőfi utca 6 szám alatti ház sza
badkézből eladó. Értekezni lehe! ugyan
ott, Oláh Lajos iJentesnél. 3-3

A Gyomai SzeszlőzőSzövetkezet
kismértékbeni pálinka mérését gr. Tisza
István ut 97 szám alá, a Szeszfözde
épUletébe helyezte át. Sajálfőzésü eper
és szilva pálinka állandóan kapható. 4-3

Gyomai FogyasztásI és Értéke
sitő Szövetkezet k o r c s III á j a
k i m é r ő t k e r e s. ASzövetke·
zeti vendéglőben killinő minőségű ki
mért és palackozott borok, rum, likőr,

pálinka különlegességek igen olcsó áron
kaphatók. Utcán át kjho~ott itaJnemüek
után lényeges árengedmény. Jegyezze
meg jól: Minden igényét kielégíti,
mindent dijmentesen házhozszállit
a Szövetkezeti bolt! - A Gyomai
Termelők Szövetkezete főüzletében
tojást és baromfit magas áron vesz. 3-3

Papp Zsigmond Rákóczi utca 16
szám alatti háza eladó. 5-5

Egy jóházból való fiu !anulónak
felvétetik Hartman Sándor pék-mester
nél. 3-3

Arany lajos Jókai utca 1. .szám
alatti háza eladó. 4--'4

Jó meneteIU kocsmárnhoz társai;
vagy százalékos kiméröt keresek. Cim
akiadÓhivatalban. 1-1

Szerkesztésér! és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON_
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető; Teket Sándor.

Eladó: 125 kat. hold tanyaépliletetc:
kel simazugban több parcellákban is,
24 hold prima szántó Endrődön, 15
hold keselyösön, tanyaépülettel, 2 hold
tanyával cifrakertben, ugyan ait 650 négy
szögöl vetéssel és gyümölcsfákkaj, köles
fenéken 1 fertály. Eladó házak: Rákosi
Jenő uton 2 szobás palatetös lakóház,
Bercsényi uton, gr. Tisza István, Hösök
utján, Bocskai utOlJ, Tancsics Miháty
uton lakóházak, a"Vilma"-féle vendéglő

berendezéseI, jogfolytonossággaIBőveb
bet Izsó Balázs ingatlanforgall11i irodá
jához Gyoma, Horthy Miklós u! 2.
Telefonszám 50. - Egy ügyes. üz!et
s1.erzőt azonnali belépésre felvesz az
izsó íngatlanforgalmi iroda.

Vetőmagvak beszerzése
Akinek bármilyen vetőmagra

van szi.lkségi.lk, vagy vető

magjuk volna eladó, jelent
sék ezt be al

"H °M B Á R" szövetkezetnét
Tengeri, zab és kopaszárpa
vetőmagvan még valamennyi.
Si.lkkönyre igéretet kaptul'lic

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~,~~~~~~

Baráth Elekné Szanisz.lai Lidia gyo
mai lakos vett egy lakóház 1/4·ed ré
szét Czeglédi Reg:na Varga Albertnétől

100P.-ért.

Jenei Bálintné Cs. Nagy Erzsébet
gyomai lakos vel t egy beltell<es l"kó
hazat Nyilas János és társaitól 2000
P.-ért.

Oláh Lajos és neje Putnoki Mária
gyomai lakosok ve!!ek 557, 90, 576 és
72 n-öl félhalmi ingatlant Vincze Lajos
és Vincze Zsigmond gyomai lakosoktól
260 P-ért.
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l,OLOSOBB A BOR II
11II mint a szóda~iz III

I=~ter ~/o~s~adark~v:I
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen fellili rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belli! bérmentve
küldendő vissza. SzétküI-

I
dés utánvéUel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, t6kélet~s zamatuak f

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

fil Soltvadkert, Pestme$ITe.
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nMAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u. • érk. 6.22

17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldlj: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma-Püspökladány-Debrecen:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36

~ Gyoma " • t 17.
32

7_28 Szeghdllom p. u. . 16.38

8.42 Püspökladány... 15.23

919 HajduszoboszIó . • . 14 48

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.1°

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szegbalomra P 2.30. Hajduswboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50. " P 12.50.

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

8.57 Berettyóujfalu p. u. . 14.°0
9.08 érk. "községháza ind. 13.50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. "P 9.50.

Feltételes megállóhely: Gyome-halmagyl Olvasókör és Perjés.

Értesitésf
A m. kir. iparügyi miniszter 3000/1938. Ip. M. számu rendelete

értelmében folyó évi március hó l től

további intézkedésig
teJepünk irodája i. t. üzletfeleinknek rendelkezésére áH:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
d. e. 8·tól 12-19 és d. u. 2-től 6-ig
szombaton: d. e. 8·1ól 12 óráig.

Fend rendelet értelmében s z o m b a t o n d. u. és vas á r na p
egész nap az i r o d á n k z á r v a van.

Vincze József "HOMsARU Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.~T.

gyomai telepe
Iványi Aladár és István

~WWWYUUUUUUUUYUUtiUUUUUUUUUUUUUUUUUYYYYYUU~U~YYU

W..WWlIl.lIlWWllUW

Gyoma község
ingatlanforgallna

Ifj. Béres Mihály (nős K. Nagy Ró
zával) gyomai lakos vett 9 hold 785
n.-öl, 8 hold 28 n.-öl, I hold 1502 n.-öl
tanyai szántót valamint a kőzös legelő

i\le!őségböl 31/96-od részt Rácz Imréné
Béres Vilma körösladányi lakostól 20
ezer P.-ért.

Lukács Sándor és neje K. Kovács
Zsuzsánna gyomai lakosok. vetlek egy
beltelkes lakóházat Pataki Bálint és
társaí!ól 2700 P.- ért.

Ifj. Harmati Gyula (nős Béres Rózá·
val) gyomai lakos veU 1/575-öd rész
és 9jI2.108-ad rész legelő illetőséget

Rácz Imréné Béres Vilma körösladányi
lakostól 130 P.-ért.

Balogh Lajos (nös Cs. Kiss Julíanná
val) gyomai lakos vett egy bánomkerH
lakóházat Domokos Endréné Józsa
Eszter gyomai lakostól 1000 P.-ért.

fifflinll11lilffli..08finlMlt
B. S Z A B O I M R E
I{épesitett á c s m es t e r
tudatja il .nagyérdemű

közönséggel, hogy elvállal
e szakmába vágó kisebb
nagyobb ácsmunkát, kéri
a tisztelt nagyérdemü kö
zönség szíves pártfogását.

as

ANYEMBERAZ

Április 17-én husvét vasárnap
Paris, London, Berlin, Bécs, Bu
dapest legnagyobb filmsikere.
Hónapokig futoU a mozikban.
Kétszer nézték végig az emberek

Greía Garbó és Robert Taylor
főszereplésével:

ill

Április 18---:-19
hétfőn és kedden!

Az őserdők nlinden veszedelme.
A dzsungelliika.

Harc a benszüiöttekkeL
Fehér elefántok hazája.

Ezef kala.nd, ezer veszedelem

JOHNNY WEISSMÜLLER
és MAURENO Q SULUVAN

főszereplésével:

I
VÉGZET ASSZONYA)

Izzó drámaiságu, lázas iramu, ha
talmas felépitésü világfilm, az
évad kimagasló nagy attrakciója,
Dumas világsikerl aratott regénye

nyomán.

2. kisérő :tnüsor.

HUSVÉT
A FILMEK GYÉMÁNTJAII

Április Hi-án szombaton
HARY PIEL ezer veszedelmes ka
land hőse legujabb filmjében: Az
elegáns világ kalandorai. Harc a
tigrissel. Boxpárbaj a pályaudva-

ron. 60 perc az élet

ls

APOLLÓ MOZGÓ GYOMA
lU

Korona Hangos Mozgó End·rőd

1938. ápriHs 17 és 18-án
Husvét vasárnapján és hétfőjén

fél 7 és 9 órakor.
A legszebb magyar hangosfHm l

Jókai MÓf örökszép regénye filmen.
F6szerepI6k:

Egry Mária, Kormos Márta,
Mezey Mária, Kiss Ferenc,

Rózsahegyi Kálmán,
Uray Tivadar

és még több kiváló magyar színész.
Az aranyember a moziközönségnek
a legszebb husvéti ajándéka lesz.

Ünnepség Rothenburgban
ismeretterjesztő film.

MAGYAR VILAGHIRADÓ.
MMN' m' tW'

A legizgalmasabb Tarzanfilm.
2. Nagyszerü kisérő müsor.
Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél iO-től fél I-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

n $\ t :« I ]I t ~I ik %( # I )[ 'I 'I I «• I I I

Bravuros filmregény, izgalmas,
kalandos, lélekzetfojtó, meglepő.

A bünügyi filmek koronája.
20 ki§érö Inüsor.
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ELOFIZETÉ5! ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.241-',

Befizetések postacsekken :
,Hungária-nyomda Oyoma~ csekkszám 18.280

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

'::elelos szerkesztÖ c WAGNER MARTO~

Szerkelliztöség es Kladóhl"auB

"tlUNOARIA" . KÖNYVNYOMDA
G ~ ., "" a. I{Oli5uth l.ajos ",tea 84

Telefon 22.

::.;<vna;iaoo:o ~55 mm szeles l i cm magas nJHle~<:"

2tl rillel OtSl0r fllTcit:resnéJ W szazalék. tizszefm~'

IS szazaJék negyec:ev: ninielésnéJ 20 sÚlzalék ei'
,elevi flITdelél"e,.,er,en 2..'l~,"3z@lek kedveul1enyl a(junk

Agyo
református

"al
emplom

készsége és öntudatra éb~

redése a legszebb remé
nyekre jogosI!.

A hatalmas temploln 44
méter hosszu, 21.16 mér r
széles. Ha a tornyor b
hozzászámillUk, a hosszu
ság : bUSO meter. Három ol
dalán kőoszlopokon nyug
vó, bohives kiképzésü, eme
letes karzat van, értékes
oszlopfejekkel és girlandok
kaI. A belsó magasság 16
méter. Féróhely: DOOO em
ber. A mennyezetet képező,
hét r~szre tagolt. hatalmas
boltiv égszinkékre van fest·
ve és arany csillagokkal
kirakva. A falak is szine..
sek. A szószék, az Urasz·
tala keritése, a padfók és
padelőrészek "a templom
stilusával összhangban álló
mesteralkotások. 24 válto·
zatu orgonája van, melynek
megfelelő átépitése és mo
dernizálása. nemcsak esedé-

k<!s. de é~előlén szüksé
ges IS.

A I()rony 52.50 m.zter
'·ildgo ..... fdha-,lagságd 2.50
Illérl:'r. Négy 11dralmQs ha·
rdng von b\::'nne elhelyezve,
a legi1allyóbb 18 mázsa
suJyu. Tű/őr sétálója 34.50
méti<:T magasságha.n van s
oly széles, hogy kér ember
kényelmesen ki1ért1et egy
másnak rajta. A torony
földszintjén lévő belárót
coemeteriummá alakit juk. át,
hol halottaink ra.valaiozha
tók lesznek. Ugyanitt van
elhelyezve a nagyobb ada
kozók nevét megörökitő

márványtábla is.
A javítási munkálatok a.

jövő hónapban kezdődnek

és ez év őszéig befejezést
nyernek, a gyulai kir. állam·
építészeti hivatal és a mü
emlékek országos bizottsá
gának ellenőrzése és irá:
nyitása mellett.

A mai gyomai ref. tele
pülés, melynek lakossága
egyházi szempontból "épifő

gyülekezet" volt a mullban
és az akar lenniajelenben
is. A XVIII. században öt
templomot épitett s az utol·
sót olyan impozáns mére·
tekben és oly tiszta stilus
sal, hogy mostani renová
lásával kapcsolatban mü·
emlékké nyilvánitására ma·
ga a MÜemlékek Országos
Bizottsága tett előterjesz

tést. A XIX. század alko
tásai a gyönyörü parókiák
és,! moqern igényeket is
teljesen kielégitó iskolaépU"
Jetek. Mig a ma éló embe·
rekre, a XX. század világ·
háborut megjárt nemzedé·
kére, az a feladat vár, hogy
kivül-belül restaurálja hatal
mas templomát és ha lehet,
még szebbé tegye aZ em
pire ezen épitészeti remekét.

Ezeket átgondolva nevez..

tem én Gyomát "építőgyiJ
lekezet'l-nek és tudatosan
használom e kifejezést nem
csak külső. hanem belsó
'értelemben is, mert ahol
hiányzik a belső megépülés,
nincs ott külsó épités sem.
Már pedig Gyoma buzgó
népe egyútelemmel hatá·
fozta el templomának átja
vitását és egyhangulag vál·
lálta magára azalapadó 125
százalékának megfelelő re·
noválási ierheket. A munka
még meg sem kezdődött s
máris megindultak 'a temp
lomadó befizetések és az
önkéntes adakozásol" Nap..
ról·napra tapasztaljuk, hogy
mennyire szeretik hiveink
az Isten házát, milyen kész
séggel áldoznak érte. Ha
ezeket az áldott tényeket
sok egyéb jelekkel össze
vetem, a legnagyobb öröm
mel állapitom meg, hogya
hivek buzgósága, áldozat~

At. szószék

Épitse a. Ur gyomai házát és gytilekeítetét!
Bay jÓzlef.
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EGNYllOTT
KISFALU UZEU

Az elmult évben két :részre
osztott sümegi Állami Darnay
Muzeum sok ezernyi történeti,
egyházi és iparmüvészeti, ugya
néprajzi anyagábólközeljövő

ben -legfelsőbbLerv szerint ~
a Balatoni Muzeum palotájában
Keszthelyen, Oroszágos vidéki
minta muzeumot létesitenek..

Az eddigi sÜQ.1egi muzeum
épület emeletén uj átrendezés
sel ismét elhelyezést nyert a
Kisfaludy·Muzeum.

A muzeum termeiben vannak
kiállitva Kisfaludy Sándor és
Szegedy Ró.za butorain, képein
és emléktárgyain kivül, falitár
lókban -- gyüjteményesen el
lielyezve - Kisfaludy Sándor
és Károly, ugya magyar iro
dalom ~ történelem halhatat
lanjainak kézirat fogalmazvá
nyai stb. A Kisfaludy-Muzeum
ismét megnyiloH, megtekinté
sére reggel 8 órától .. délufán5
óráig az érdeklődő nagyközön
ségét szivesen látja az Állami
Darnay-Muzeum igazgatója.,

valósítja a gondolatot és· fel
épiti a magyar "Hadirokkantak
Házá."-t, amely hajléka lesz a
hősi Imltusznak, hirdetője. az
ezeréves magyar vítézségnek,
önfeláldozásnak és szerénylOU
hona a viIágháboru véráldoza
tainak.

Budapest Székesfőváros e
célnak megfelelő telket máris
felajánlotta, a hadirokkantak,
-- özvegyek -- és árvák pedig
szükös fiUéreikból e nemes
célra eddig már mintegy 45.000
P-t adtak össze, amely összeg
azonban még korántsem ele
gendő.

Éppen ezért a Hősi tábor
most a magyar társadalomhoz
fordul, hogy adományaival sies- .
sen támogatására azoknak, akik

,a magyar nemzet védelmében
életet, egészséget áldoztak és
csupán azt kérik, hogy hősies

önfeláldozásukért a n e m z e t
jobbsorsra érdemes hadigondo
zoUaH saját otthonhoz segitse.

A világháboru véráldozatai
magyar testvéreiktöl nem nagy
összeget, csak szeretettel fel
ajánlott fiHéreket kémek, amely
fiUérek senkinek sem jelente
nek megterhelést, legfeljebb egy
röpke percnyi szórakozásrólvaló
lemondást, amivel mégis örök
hálára köteleznék őket és az
akció sikere egy ujabb nemzeti
értéket eredményezne."

Adományok a nemes célra
lapunk kiadóhivataJához, vagy
bianco befizetölapon a Hadi
rokkantak, hadiözvegyek és
hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetsége 45516. számu csekk
számlájára juttatandók el.

Kiadóhivatalunkhoz érkezett
adományokat lapunk, migkö~
veHenüla HONSz-hoz juttatott
adományokat a "Hadirokkan
tak Lapja" nyugtázza.

E

n

csonkított magyar nemzet nem
képes ily áldozatra, de dicső

nagy multjához méltóan, a le
hetőség szerini; ugyancsak tel
jesíteni fogja ez irányban ha
zafias kötelességét. .

Ebben a r e m é n y b e n a
~HONSz", bizva a magyar tár
sadalom lelkes fámogátásában,
elhatórozta" hogy szirdén meg-

gyeztetni, mert a hernyókat
elsősorban a korábban jelent
kezők kapják meg. A selyem
tenyésztői felvigyázók cimei az
előljáróságnál megtudhatók.

S u K~OE···Z. ~t.i \

LO HOZ
O.

RSA
A Hadirokkantak, Hadiözve

gyek és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetsége az alanti
felhivás közzétételét kérte la
punk szerkesztőségétől:

"A vHágháboru csonka, béna
katonáinak és a hősi halottak
hálramaradottainak_ már: csak
nem minden- hadVIselt' Íletnzet
diszes palotát emelt. A meg-

B u d a p €ll S t l' Ő l jelentik: Imájus 9·ig lehet bármely vasut
Szombaton, április 23-án haj- és bármely hajó, MAVAUT
nalban életbelépelt a Buda- autóbusz vagy bármelyik kocsi
pesti Nemzetközi Vásár féláru osztályán Budapestre utazni,
utazási kedvezménye s már az visszafelé pedig április 29-től

első vonatok és hajók zsufolva május 15 ig érvényes a féláru
érkeztek n vásárigazolván nyal" utazási kedvezmény. De renge
utazó közönséggel. Ilyen vásár- teg másféie kedvezményt élvez-
igazolványt tndvalevően bárki nek a vásár látogatói, ezekről

szerezhet magának és az ország é l t L'"él t tá t 't a. r sz e es aj .wz a s . nyuJ
bármely részében, mmden uta-
zási és menetjegyirodában és a vásárigazolvány szövege.
vásár minden tb. képviseleté- A vásár április 29-én kezdő-

nél árusitják Április hó 23·tól dik és május 9-én zárul.

SZOMBATON ÉLETBELÉPETT
A BUDA ESTI NE ZETKÖZl vAsAR

FÉLp, UTAZAsl KEDVEZ É VE

sal szolgálnak és náluk akikelt
selyemhernyók kb, április hó
végén, vagy május hó elején
átvehetök. Az igényléseket azon
ban már most ajánlatos elője-

Az európai országok majd- készség, önuralom, a testi ml!nka
nem mind bevezeHék már az megismerése és megbecsülése,
"egyetemi önkéntes munka- pontosság, megbizhatóság, a
szolgálal"-ot Nálunk egy most közösségi énés fokozása férfit
megjeleni kultuszminisz.teri ren- farag az ifjuból.
delet engedélyezi ezt. A Turul Szövetség már 1931-

A munkaszolgálat önkéntes, ben felvdette az eszmét és
csak egyetemi és főiskolai hall- 1935·ben megvalósitotta Sáros
gató vehet részt. A jelentkezők patak ősi kollégium diákjaival
táborába osztalnak és 6 hétig az első munkatábort. Legutóbb
közérdekü testi munkát végez- az ötéves tervhez egymilló díj
nek olyan helyeken, ahol ezt a talan munkaórát ajánlott fel a
munkát anyagiak hiányában . szövetség.
nem tudnák végeztetni. A tábor Idén tizennégy férfi és négy
katonás fegyelmi alatt áll, ruhát hathetes női munkatábor lesz.
és ellátást, némi zsebpénzt is A férfi táborok utat építenek,
kapnak, amiért azonban kemé- szegényfalvakat csatornáznak
nyen megdolgoznak. stb., a női táborok a szegény

Az értelmiségi ifjuság tábor- paraszt családok gyermekeit
gondozzák, segítenek a háztar

ban, járt része feltétlen különb tásban, példát mutatnak és ta-
emberré válik, a tábori élei nácsot adnak.
testi-lelki edző hatása'alaH. Fe- Isten áldása és a nép meg
gyelmezettség, kitarhls, munka- értő szeretete jutalmazza őket.

~"",,,,,,,,,,--......-~.--..~~_--,,,,,,,,,,,,,,

Az uj nyersanyag csodákat is megismerhetik a vásár
1á·togatói - A fából készűH ru~a - A tej-kalap

Aszénből késziitt cukor, zsír és benzin

r

O

árát
A valódi selyem világpiaci

ára és értékesitési lehetősége

még n1üJ.dig nem mutat olyan
előnyös változást, amely a gubó-

. beváltási árak felemelését ál
dozathozatal nélkül lehetövé
tenné. Ennek ellenére a magyar
kormány főképpen a vidéki
szegényebb néposztály anyagi
jólétének előmozditása érdeké
ben lényegesen felemelte a
selyemgubó beváltási árál, ille
tőleg ez évben a következőkép

pen állapítoUa meg:
1. osztályu kHogramrnja a ta

valyi 1 pengő helyett 1 pengő

40 IL oszályu kilogramrnja
a tavalyi 80 fillér helyett 1
pengő és HI. osztályu (haszna
vehetetlen)kilogrammja 10 fillér.

Az áHamkormányzatuak a
gubóárak jelentékeny felemelé
sével tanusított szép gondosko
dását bizonyára megérti közön
ségünk és remélhetőleg minél
'számosabban vesznek részt a
selyemtenyésziés rövid ideig
tartó körmyü munkájában.

Az évek alacsonyabb
beváltási arak mellett is sokezer
selyemtenyésztő pár hét

40- 60 pengő mellékkere
sethez, a törekvő tenyésztök
azonban SO-100pengő és en
nél nagyobb összegeket' is elér
tek. Természetesen ezek a ke
reseti lehelőségek a mostani
áremelkedéssel számottevőmó-

jaVUlnak.
A selyemtenyésztés pénzbe

fektetést nem igényeL Az ete
.téshez szükséges eperfalombot
a selyemtenyésztök a közuta·
kon, köztereken és utcákon álló
eperfákról minden korlátozás
nélkül ingyen leszedhetik. A
hernyókért semmit sem kell
fizetni és a tenyésztésnél szük
séges kétfajta papirt is ingyen
kapjak meg a gubóhlrmelésre
vállalkozók.

A selyemtenyésztés révén ép
pen aratás elélt érhető el szá
mottevő jövedelem, amikor erre
a vidéki lakosság leginkább rá
szorul. Ez időszakban a szőlő

termö vidékeketkivéve keve
sebb a gazdasági munka s igy
az összes tennivalók a tenyész
tési idő legnagyobb részében
mintegy mellékfoglalkozásként
könnyen elvégezhetőlc Nagy
előny továbbá az is, hogy eb
ben a munkában már 6-8 éves
gyermek és a más munkát
amugy seni végző öreg ~család·

taa secritseQe szintén iQénvbe'" '" ~ ~ .
vehető.

A selyemtenyésztésre vonat
kozólag a községi. selyemte
nyész!ési felvigyázÓk (petekikel

is megfelelő felvilligositás-
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Vds, télt és hor-'
ganyhoz - ned~

ves ruhárakevés
VIM. Aíuminiu
mot szárazon

Hs~tiisunk

u!törő munka azonban a

~M"d:~~ és a piacképesség fo
kozása terén vár a mérnökök·
re. Gondoljunk csak Németor
szágra, ahol a mezőgazdasági

nyersanyagból ugyszólván na~

ponta találnak fel készHménye
ket.

Mindezeket nagy kutató mun

kával lehet megvalósitani. Elis

merés illeti a mérnök egyesü

leteket, hogy céltudatos mun

kával igy segitik elő, a magyar

földkérdés mindnyájunkat érin

tő megoldását.

ciális problémáink korszeriien
megoldódjanak.

Nem is ismerjük azt a
amiből élünk, sőt jobban aka
runk megélni. Meg keH valósi·
tani egy nagy lani munkát,
hogy nll~:n:denq <cl!l:l!.U,jill1Uad ii'l>.

mi.e;;rében ~=,~~",o.'"",

"''''''Ji1.CI,~tani

egységes alapon
kellene aztán ugy és azt ter
melni, amit a talaj előir.

Egyidejüleg tanulmányozni
kell a legmegfelelőbb talaj mü
velési és talajjavítási rendsze
rekeL Ez is mérnöki munka,
a vegyészmérnök kutató mun
kája. Ide [artozik az öntözés
vagyis a vizkérdés is, ami hála
Isten már kezd valóra válni.

A népesség növekedése, igé
nye~edése, a külkereskedelem
is megkivánja, hogy földünket
a lehető leggndaságosabban ld·
használjuk. Igen nagy szakér
telemmel keH ehhez,hozzáfogni,
mert a legkisebb sulyos
termelési,sőt elnéptelenedési
problémák okozója

szakképzett
mérnökökkel, növénybiológu
sokkal, képzett gazdákkal, mert
a talaj ,az, amire építeni lehet

Ne feledjük el azt sem, hogy
több mint egy millió hold van
parlagon, ennek müvelés alá
hozása szinten mérnöki feladat.

et

bos fák vannak - jármüvével
azok alá állni; lóvonatu fogat
esetén a lokat a szekérből ki
kell fogni és a fák alá kötni.

Az április 28-án este megtar
tandó légollalmi gyakorlat elsö
tétitő gyakorlat is lesz, mely
abból fog állni, hogy az utcá
kon a légi veszély figyelmeztető

vel egyidőben a közviJágitási
lámpák egyszerre ld fognak
aludni. Az elsötétitő gyakorlat
alkalmával mindenki köteles a
lakása ablakait, vagy üvegajtóit
oly módon befüggönyözni, hogy
a lakásból az utcára, vagy ál
talában világosság ki ne szürőd

he~sen.

A fent leirt rendszabályok
szigoru betartását karhatalom
ellenőrzi és az ellen, aki a
rendszabályokban foglaHaknak
nem tesz eleget, kihágási eljá
rást teszünk folyamatba.

Gyoma, 1938. április 21.

Gyoma község légoHalmi
parancsnoksága.

B Rsz
f' , , i" tIvasanas

gkezdte
a ba

L

A volt tejszövetkezet épűtetét atakHják át
vágó- és hűtöhelyiségeldié

légoUalmi pa
közhírré teszi,

április hó 28 án éj
ílis 30 án pedig nap

talmi gyakorlat lesz
községben.

A légoltalmi gyakorlat kez
detét, vagyis a feltételezett légi
támadást a három felekezet
templomának tornyában levő

legnagyobb harangok 5 perces
állandó félreveréssel fogják je-

viszont a légi veszély
m~laS~~ö.lJlés~~t pedig a három

levő legnagyobb
meghuzásával,

a rendes harangozással.

{Jgyaz éjszakai, min a nap-
pali IégoHalmi gyakorlafoknái
a légi veszély figyelmeztetőrea
lakosságnak az utcáról azonnal
fedél alá kell vonulnia, pe-

- dig a község 'beHerülelén vala
kit jármüvön ér a légi veszély
figyelmeztető, köteles járm üvé
vel az utcáról udvarba beáHani,
vagy pedig - ha az utcán lom-

ŐL

. .. hogy a vHág legnagyobb
hajója a Quen Mary (Koin Meri),
az özvegy angol királynéról van
elnevezve. Hossza 339 méter,
80.773 tonnás, négyezer utast
vihet magával és 1500 személYQ
zelet

él a~e ár
. .. hogy Kaope fáraó pira

misa a világ legnagyobb épüle.
te. Az óriási négyzetes gula

, magassága 146.5 méter, oldal-
hossza 233 méter. Hozzávetőleg

2 mmió ezer hatalmas kő

tömbböl épült Ma a kőanyag

150 mHlió dollárba kerülne, a
munkadij 2 millió dollár lenne.
Vasbetonból persze olcsóbban
el lehetne késziteni.

Hazánkban a buza után a I VGissük. A kisebb testÜl fajláknál
kukorica a legfontosabb növe-! (koraiak) a sor- és növénytá
nyünk, melyet az ország szán- volság 50, a közepes tesWeknél
tóteriiletének kereken egy-ötöd a nagytestüeknél a ké
rél'>zén termeszWnk. Ezért ter- sei lófoguak) 65-75, kivételesen
mészetes, hogy országos vi· jó talajon 80 cm. lehet. Vető

szonylatban már ~Z is döntő mélység a ldsmagvuaknál 6-10,
sullyal esik latba, ha a kuko- nagymagvuaknál7-12 cm. Ve
rica okszerii termesztése révén tési idő magasabb fekvésben
a termés nacrysagátkat. holdan-, április eleje, egy@bként a hó
kint csak 50-100 kg.-al tudjuk kö~epe-vége: Május havá~an
fokozni. A jó talajrnunkán és a ' ~a: c.~ak lnvételesen vessunk

. , , . kul,oncát, csak másod-
helyes fa]tamegvalasztason lu- terménynek valamely rövidebb
vül különösen fontos, hogy tenyészidejü feltéve, hogy
mindig csak kifogástalanul csi- azt a helyi, tapasztalatok is jó
rázó magot vessünk, a vetés- nak mutatjáh:.

""""'--"""""""""----.._---veíÖmélységet és a te-
nyészterületet helyesen válasz
szuk meg.

Ismeretes, hogy a lmkorica
gyakran rosszul csirázik. A
rossz csirázás hátrányait
vetőmag használatával nem
kapcsolhatjuk ki, meit a rosz
szul csirázó kukoricatételelmek
csirázóképes magvai is gyen
gébben fejlődnek és kevesebbet
teremnek. Ezért fontos, hogya
lmkoricát elvetés előtt mindig
csiráztassuk l:3S százaléknál
gyengébben esirázó magot 19
hetőleg sose vessünk.

A kukoricát géppel sorba
vagy előre megvonalazott ke
resztezési pontokra fészekbe

mindenben. megfelelő kereske
delmi árut tudjanak előállítani..

A szakmunkát Beinschrolh
József és Pfeifer Adám végzik,
akik már kipróbált erők a ba

. romfi-fronton.

Szép reményeket füzünk a

HOMB ujabb váUalkozásá

hoz. Az eddigi komoly és ld

tartó üzletvitel további sikerrel

. biztat.

I
zőgazdasági területe országunk
,nak tizmillió katasztrális hold.
A népsürüség négyzetkilomé-
terenként 95. Jelen viszonyaink
mellett tehát a lakosság megél
hetését biztositani lehet.

:Erre <iilzonban a t'ö I tldll""

neDl.' e~ég§ége§.
Mit ér a föld annak a kezében,
aki nem tudja abból azt ki·
hozni, amit adott helyzetben
ki lehet.
, Kétségtelen, hogya föld",
ben, eg~ tőkékben,

e:mnberi
rejlő

fokozott,
van szükség, hogy szo-

Jelentős nap lesz a HOMBÁR
szövetkezet történetében ápri
lis 21. E napon határozta el a
szövetkezetigázgatósága, hogy
megkezdi a baromfi vásárlását

OékesHését. Egyelőre csak
,Endrődön, Dévavá
Körösladányban kez
ll1unka, éspedig min

delilféle baromfi és tojás vásár
lásávaI. Egyidejüleg megkezdik
a baromfi hizlalást is, hogy

fogják a magyar föld kérdését
megoldani. Az elmult hetekben
nem is egy helyen foglalkoztak
a magyar mezőgazdaság égető

problémáival- nem gazdák
- nem jogászok - hanem
mérnöki testületek. Ugy érez
zük, hogy ez az .a fóruDl.,
ahonnan a .ll.egbizto'"
§abban érkezik a §e..,
git§ég"

Már a multban is sokat kö
szönhet agrikulturánk lelkes
mérnököknek, akik hivatássze
rü munkájuk mellett, lelkesen
dolgoztakm~zőgazdasági terü~

leten.
Ma a helyzet aZ j hogya me?
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alan szabás-va.rrás tanfolyama f. hó 25-én
kezdődik! I

Sirjatok bolyhos virágsirást 
Tavaszi váró jácint, estike ...
Emese fiának fáj a szive!

Bebolyongja a nagy gyepüket,
Didereg, éhes s nincsen ágya,
Emese lia ma nagyon árva!.

Kék burnuszái viharok tépik
S hófényü gyásszal sirják a jók:
Emese fiát megcsalta a csók!

Mese terem a könnytüzekből
S lombja a siron messze fúl hajt,
Emese fia könnyeket hullajt!

Morajló, lávás halott nászt ül
A bánat rózsán, sikon, hegyen,
Emese fia meghalni megyen!

Fénybogárkák ülnek az égre,
Hallod ugye? .. ha az este szól .
Emese fia a vágyról dalol!

Sir;átok jó virágsirással
S ti sa;náljátok meg, estike,
Emese fiát, mert fáj a" szive! ...

Bartha András.

A Békésvármegyei Méhészeti
Egyesület nagy fejlődéséről szá
mol be a Körösvidék. Az egye

sUle! agilis elnöke DJrida Károly,

akinek munkás segítőtársai van
nak a vidéken is, olyan lempó

ban vezetik a méhészeket, hogy

ma az egyesületnek 4000 lagja

van, akik évi 10 filléres tagsági

dij fizetése mellett, még tartalé
külni is tudnak.

Az egyesület egyik főcélja a
termelési eszközök olcsó beszer
zése a tagok -számára, a méz jó
értékesítése és uj méhészgeneráció
nevelése. Ma a békésmegyei méz
országos hirn, ez az egyesületi
életnek köszönhető. Ilyen, egysé
ges munkával a békésmegyei méz,
a vármegye gazdasági javulását
és a tagok anyagi iÓlététévröl~

évre emeli. Elismerés illeti öket
ez~rt

Több kiméletet
kérünk a gyalogosan járó lako
sok számára, az autón járók
Tészéről. Itt a tavasz, itt a re
generálódás boldog ideje Öröm
mel visszük a négy fal közül a
föbb hónapos zárt levegőből

szegény alföldi tiidőnket a friss
tavaszi levegőre. Mindnyájunk'
nak életet, üdülést. sokaknak
gyógyuldst jelentene ez. De hol .
van a vidék üde, tiszta levegő'

je? Nálunk nincs. Alig ho~y ki
tesszük a lábunkat a forgalma
sabb utcdkra, nehdnyat szippan
tunk a még kissé fanyar tavaszi
levegőbŐL - rohan egy autó az
ultesten és pillanat alatt felka
,varja és arcunkba fellegzi a kocsi
ulon taldlható hulladékok válto
zatos keverékét - aminek fő

alkatrés'U: milliárd bacilus. Ez
mind a tildónkbl'. telepedik és
munkába k e z d egészségünk
ellen.

Ez igy megy tavt1sziOl őszig,
azon napok kivételével, mikor az
ég megszán bennünket és meg
locsolja vetéseinkkel együtt ut
cáinkat is.

Ha szegénységünk nem eTZ~

gedi meg a locsolás fényiizését,
(bdr errol lehetne beszélni) le,
galább arra kérjük autón járó
embertársainkat: azon az egy
kilométeren, amig a községben
hajtanak jár;anak kiméletes
tempóban. A legelemibb emberi
érzés diktálja ezt, .de kevesen
hallgatnak rá. Hatóságainkat .
pedig mi kérjük, őrködjenek igy'
is egészségünk felett, mert hej
de sok pénzébe . van a beteg
ember mindnyájunknak.

A közönség pedig tiltakoz,
zon az ilyen inzultusok ellen,
ielentse fel a másokkal nem tö
rődő vágtató autósokat.

fia

Játási FőszoJgabiró Ur a ta
vaszi pótapaálJatvizsgálat ha
táridejét Gyoma községben f.
évi áp~jlis hó 29-én pénteken
délelőtt 9 órára a községi bika
házhoz, délután 3 órára pedig
a csudaballai községi legelŐre
Idtüzfe. Erről azzal a figyelmez
tetésseI értesittetik a gazda
közönség, hogy tenyésztésre
alkalmasnak vélt apaáUataikat
(bikát, kost, kant) a kitüzött
időre pontosan vezettesék elő.-'"""'-----'"

HIRDETÉS

Anyakönyvi hirek
Szüleitek: Socő Imre fil Fe

renc, Ernő rk., Mező jános leánya
Margit rk., Miklovicz Endre· leá
nya Erzsébet ref., Kéri Lajos fia
Gyula ref., Lizic7ai András leánya
Ilona ref., Erdei Mihály fia Islván
ref, Beinschróth Dániel leánya
]Jona, Eszter ref., Cselei László
fia László ref.

Házassá:got kötöttek: Gyu
ricza józsef és Kéri Erzsébet, Ga
rai Sándor és Kruchió Piroska,
Kéri László és Geflai Eszter, Mu
lek József és Márjalaki Borbála,

. Balogh Imre és Oláh Ágnes. Mar
ton Imre és Csáki Ilona.

Meghaltak: K Szabó Gergely
ref. 56 éves, Rabi Mihaly rk, 12
napos, Putnoki Lajosné Kis juli
anna ref. 51 éves, K{}'\lács János
né Gaidos Franciska rk. 36 éves,
Hatvani József ret 78 éves.

Emese

Habsburg Ottó királyfi ellen
körözést rendeltek el a németek,
mert közvetlen az Auschluss előtt

egy párisi lapban elitélőleg nyi
la!kozotf az egyesülésröl. A Habs
burg vagyont elkobozzák.

Mezőiuron a postaigazgatóság

mind a 19 tanyai iskolánál nyil

vános telefon állomást szerel fel,

amit a gazdák igénybeveheinek.

Mik a teendők most a gyii
mölcsösben? Erről a kérdt 5,51
ir a Növényvédelem és Kertészet
most megjelent legujabb száma.
Cikkeket közöl még a gyümölcs
fák termésének kialakulásáról,
öreg gyümölcsfák átű1teléséröl, az
almamoly és szölömoly irtásáról,
a tavaszi hernyóírlásrÓl, a mérges
növényvédelmi szerek alkalmazá
sáról stb. A dúsan illusztrált. szi
nes gyümölcsképet is közlö két
szaklapból a "Növényvédelem«
kiadóhivalala (Budapest, V., Vé
csey-u. 4.) e lapra való hivatko
zással egy alkalommal dijtalanul
küld mutatványszámot.

A nagyvásártelep összes el
árusító helyeit revizió alÁ veszik

s gondoskodnak arról, hogy a

keresztény kereskedők is az első

vonalba kerüljenek és uj egzisz

tenciák keletkezzenek.

Szeghalmon meghajt D' Or

say Ede, egy francia származásu

régi fö!desuri család utolsó sarja.

- Schl1ster Ferenc ái!ami!a.'
vizsgázott fogász Kossu!h Lajos
utca 36 szám alaH, fogászati mü
ködéséi megkezd'e.

,<\ibrecht főherceg egy magyar
taníiónőt vesz feleségül.

A Németországba induló gyc
mai munkások vasárnap 24 én
d~lelőlt fél ] l-lwr mennek Bi:kés
csabára, hogy csatlakozzanak a
többi békésmegyei munkásnoz,
akik még Németországba szer
z6dtek eL

Köröslad.ányban husvét elöli
egy csempészautót tarlóztaítak fej

a csendőrök. Az aulóban 15 .kg.
szaharin, 20 ezer opium cigarelta,
8 kg. tűzkő és egy golyószóró
fegyver volt.

80 éves Romodi. Ama is élő

r2gi híres szinészekről rendkivül
érdekes képekkel illusztrált cikket
közö! a Délibáb uj száma, amely
nagy tt:rjedelemben és gazdag tar
talommal jelent meg. Pompás il
lusztrál! rádióműsorokat, egyfelvo·
násos szindarabot, premierbeszá-

színházi pletykákat, nagy
szerü filmrovalot és több mint
száz szebbnél-szebb képet talál az
olvasó a népszerü szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fii!ér.

A lovak helyes felnevelése.
hla Thiringer Vilmos m. ldr. gaz
daségl föilltéző. Az OMGE lóte
nyész.tesi bi70llságának kiadása.
16 oldal. Ára port6költséggel 50
ml. Beszerezhetö az OMGE tit
kári hiva.!a1ánál (Budapest, IX.
Közlejek utca 8.) és a Pátria iro
dalmi és Nyomdai Vállalatnál
(Budapest, IX. Üllői-ut 25) Az
egy ív terjedelrnü munka nagy
alapossággal foglalkozik azokkal
a legfontosabb 161enyész\ési isme
retekkel, amit a jó lovat felnevel
ni ~;jvánó gazdának elsősorban

tudnia kell. A kancák ivarérése
megindulásának felismeréséből,

hasznos tanácsokat nyujt' az ellés
elösegítésében a vemhes kanca
tarlásához, takarmányozásához. A
továhbiakb:m a csil~ós kanca
helyes tartására, a fiatal csikók
takarmányoz;1sára és kivánatos
kezelésére hívja fel él figyelmet.
Egyik legfontesabb fejezete a ta
riUlmánynak a fiatal évés, majd él

kétéves csikók nevelésével foglal
kozó rész, amely léren kisgazdáink
a legtöbb hibát követik el. Az
OMGE él füzet kiadásával elsö
sorban kistenyésztöink ismeretei
nek fejlesztését kivánta szolgálni,
él mellell azonban a lanulmány oly
sok hasznos, minden Jóteny~sztöt

érdek\[) értékes u:muiaiásl nyuj!,
h )gy az.! minden lova!tarló gazda
ered ITlénYE'sen forga thal jél.
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cégnél.

lövéssel a hálóba küldi a labdát
0-1. A g61ra az egyetemisták élénk
támadásokkal felelnek, de Jakó és
él nagyszerü formában !küzdö fe
kete, mindent mentenek, 25. p.
20 méteres szabadrugás, lakó
kornerre üti s a jó kornert szé
pen letmzza, majd 4 perc mulva
e!veiődve meni a jobbszélső elöl.
31. p. MálLik miatt szabadrugás
a 16 -osról, center lövi, rosszul.
Gyoma nem tud felszabadulni a
nagy nyomás alól és a 37. p,-ben
meg van az egyenlítés. A jobb
szélső !övésszerü beadását a be
fuló center élesen befejeli 1-1.
Kezdés után uíabb támadás fut
de Vatai kom~rre szerel, majd ~
40. p.-ben, várd/an, peches gólt
kap Gyoma. A ceníerhalf, mint
egy 25 méterről Japossan lő, :Jakó
a véddemi51 zavartat va nem veszi
észre s a I;;.bda alatta bemegyZ:':l,

Szünet után továbbra is nagy
lendületlel támad a DEAC. A kéi
gyors szélső egymasután vezeti a
támadásokat, él beJsö csalárok is
szépen kombinálgalnak amit él ki
fuliJdl 'gyomai halfsor nem tud
megakadálynzni. Csupán Fekete
és Jikó a!\adályolza meg öket a
további góJlövesbel1, A vérszegény
gyomai támadásokat él jó DEAC
védelem könnyen kezeli. Meccs
végéig a DEAC van fölényben.

Gyoma csapatában lakó és Fe
kele kitünö volt, él haHsorban
Barta és a második félidőben

Nádudvary felelt meg. A csalár=
sor csak mérsékeH teljesilményt
nyujtott - Heinfart jól vezetett.

kapható

2-1

*
Birókmdés: Gyomán: GyTK

KTE: Becsk6. Békésen : Tarhos- '
GySC: RáiTai, Endrődön: ETK
MAFC IL: László, Mezőberény

ben : Törekvés-TAC: Weriheim.

*
DEAC-Gy,

Barátságos, vezetle: Heinfarth,

A gyomai cs.apat él következő

összeá!litásban JépeH a pályára:
jikó, - Feke(e, Valaj, ~ Néi,dud
vary, Matlak, Bar/a K, - Kruc
hió, Csalah, Cs. Nagy, Bariik,Györi.

Kí)!csŐnösüdvözlések u/án élénk
gyomai támadásokkal indul a
meccs és 7. p.:-ben Cs. Nagy majd
2 'perc mulvél Györi Jó kapu fülé.
12_ p -ben Bartik jól ugratja
Györit, aki a 16 osról éles, lapos

vasárnapjuk lesz a gyomai csapa-I

. toknak. A'~ig a ... GY.TK Whon méri I
össze erejél az örök rivális kon-
dorosiakkal, addig a GySC, a iít- '
kos favorit Tarhűssa!fog megküz
deni a békési homokon. A GyTK-l
l1emfeiliük, mert a l\ondorosi
fiuk, ha - elkerülnek a "csárda"
közeléböl, már nem olyan nagy
legények, mii~t odahaza, de bi
zony a GySC j6Heszi, ha kissé

megszorilja a"nadrágszíjjal ",
mert Tarhos eJlen nem lehel ugy
"nyaralni", mint a Törekvés el
len ... Bízzunk azonban Jilkó ke
teiben, Fekeie lábában és főleg a
kiszámjlhilfatlan futballszerencsé
ben: talán ez egyszer nekünk foa
sikérűlni ! b

• 1.' k 11.' f. k ",-.-I~ o m a község el~6Sá9át~ugy, hogy -:-méHánYOSSág és igaZs~!~nSé!!eS helyzetbe. Az utóbbiak sem-Ipan munöaso uérl;;l1Ie, d-. ~
zetése hétközben. Nehány héllel I 2743/1938, gosság megköveteli, hogya birtokos Imiféle támogatásra nem számíthatnak.

által elért és elérendő jővedelemtöbb-' Az aratási területeknek a munkavál-
ezelőtt az iparügyi miniszter vé- I I I,letből a munkás szintén részesedjék, lalól: számaránya szerin,i arányos meg

leményt kért a kamaráktÓI~bban I Az 1938. évi mezőgazdasági munkák annál is inká~b, mert ellenkező eset- l f,l lapilása céljából az egy-egy aratópar-
a tekinteIben, hogy helyes VOlna e, zavartalanságának biztosítása céljából ben - a rég! munkabérek mellett a' ra eső holdak száma ugy nyerjen meg-
ha rendeleiben intézkednék, hogy az m, kir. földmivelésügyi miniszter ur . mai Edottságokat véve figyelembe - állapitást, hegy mentől több n;unkás

k
A l bé é k f' és J'árási Főszol!!:abiró Ilf a 'következő- életszinvonala még mélyebbre süllyed. jusson aratási keresmérryhez, illetőleg,

az .ipari mun aSOK r ne T Ize- .-ket rendelte el r 6) Tekintettel ama rendkiviil fontos hogy az 'lr2tásban a lehetőséghez ké-
tése szombatró\ a hétnek valamely 1.) A munkaadók aratási és cséplési nemzeti és szociális érdekekre, melyek pest minden erre a munkára alkalmas
más napjára tétessék. A kamarák munkákra, de általában bármely gazda- a mezőgazdasági munkássiÍgnak kere- munkavállaló részt vehessen.
ebben a kérdésben anyaggyüjtést sági munkára hivatásos mezőgazdasági sethez juttatásához fűződnek, az arató Hadirokkant mezőgazdasági munká-
indilottak, a meJyb61 kiderült, hogy munkásokat szerződtessenek' vagvis és kaszál6gépek alkalmazásáról általá- sokat a rokkantságuknak megfelelő

. bb' . 'll l ' k bé oluanokat., akik az ily munkák'at hi~a- ban el ke.II tekinteni. Aratógéppel való könnyebb természetü gazdasági mun-
a Jegnagyo " .Ipan va. a 310 r- Jtásszerüen szokták végezni. _ béraratás minden körülmények között ti- kában kell foglalkoztatni.
fizetésüket nlár most is 11em 2:) I{ü][öJdi lIlezőgazdaság')kban való los, Ha azonban a hatóság: azt állapl- 7.) A munkaadók és ga'ldasági mun-
szombaton, hanem hétkőzben-esz- elhelyezésre a már leszerzcdöltmunka- taná meg, hogy munkáshiány jelentke- kások figyelme a gazdasági munkás-
köz}jk és az általános i-rányz3 l is sokon kivül senki sem számítha!, igy zik, vagy a munkások vonakodnak a l szerződéseken alapuló követelések vé-
a bérfizetésnek a hélkömapokra már nincsen ok arra, hogya munkások munkába állás, iJIetve a munkaválla- delméről szóló 1933 évi V. tC.-re is fel·
való áttételére irá:1Y-ul. Ez az az itthoni munkaadókkal a szer'lődése- lást61, vagy indokolallanul elfogadha- hivatik, amely szerint a mezőgazda-

ket megkössék, - sőt a 1l1l\,l1kások Ea- tatlan követelésekkel lépnek fel a mun- sági munkavállalók részére az általuk
irányzata tisztviselők munkaide- ját érdekükben is igyt'kezzenek arra, kaadókkal szemben, az aratógépek tényleg megszoJgált munkabér járandó-
.jét szabályozó rendelet folytán, hogy mielőbbi Jeszerződés utján kere- használatát egyeseknek, vagy esetleg a ságukra, a munkaadók más hitelezői-

amely a feHéllen szombati vikerl- setheziHhon jussanak. _ község egész területére engedélyezni vel szemben előnyös kielégítést bizto~

det rendeli el, kétségtelenül még 3.) Külföldieknek az ország terűletén fogja. Munkabeszüntetés esetén pedig sit. A fent idézet! törvényben biztosi-
erősödni fog. Mindezen körü!- mezőgaidaségi munkát végezni, csak járási Főszolgabiró ur az e célra ren- tott előnyös kielégitésben csak akkor

mUlikavállal;~si engedély alapján szabad. deJkezésre álló idegen munkásokat, il- részesülhelnek a munkavállalók, ha a
mény állal indiltatva, az' iparügyi 4,) Figyelmeztetnek a ga7.dasági mun- letve aratógépeket fogja a munkaadók szerződésüket a ga7dálkodóval, vagy
miniszter most arról értesi!etle a kaad6k és gazdaság! munkások, hogy rendelkezésére bocsátani. megbizottjával a községi elöJjáróságnál
kamarákat, hogya munkabérkifi- aratást, hordást, nyomtatást, cséplést Ezzel kapcsolatban felhivja a hatóság kötötlék.
'zelés napjának rendeleti szabály0- és általában b3rmely mezőgazdasági a munkásokat, hogy minden kinálkozó 8) A helyben elhelyezkedni nem tudó
zásától ezul/al eHeltint, felkéri munkát nem cseléd minőségben elvál- alkalmat ragadjanak meg, iparkodjanak gazdasági munkások, valamint munkást

lalni szándékozó mnnkásokkal a mun- szorgalmas és becsületes munkával a kereső munkaadók, elhelyezésük, illetve
azonban a kamarák utján az ér- ,kaszerződést az 1898 évi 11. Le. értel- téli megélhetésükhöz szükséges anyagi munkással való ellátásuk végett első-

dekelt vátlalatokal, ame1yeka bér- mében a munkaadó, vagy annak inté- eszközöket annál is inkább biztositani, sorban a községi előJjárósághoz, mint
fizetést ezidő . szerint szombaton zésérejogosHott tnegbiz~tta községi mert mint az elmult, ugy az elkövetke- hatósági gazdasági munkásközvetitőhöz

eszközlik. hogy Jehetölega előljáróság előtt és a' hivatkozott tör- zendő télen sem lesz' semmiféle inség- forduljanak.
béll1ek'valaniely más napjára te- vény 13 és 14 §-aiban meghatározott l' munka. A hatóságok a munkásság maga- A fenti rendelet szigoru betartására

ál. ak~~,k:zerÜSégek megtartásával. kell meg- ~~krtáks.á~ á. léeg~berebb<fig!,elen.1m~1 .fOg- Ul glYÓka ~uln\:aad6kat, mint a munkavál-
, ·Olnl. Ja Jserm s Igy n:eglog]ák tudm áiia- a at le hlvja az előljáróság.

Henry Ford j6si~ta. Henry Amennyiben a munkaadó és gazda- pitani azt, hogy ki az, aki önhibáján Gyoma, 1938. április hó 15-én.
ford, az ,egyszerű Iwvác.slegény- sági munkás a szerződést nem a tör- kivül s ki az, aki saját hibájából kerül . Előljáróság.

ből lett gépkocsikirály 'Atlahban vényben meghatározott alakszerüségek~ -~

(Georgia állam) adoi.! nyilalkoza- megtartásával kötik meg, valamint ak-.
kor, ha <f szerzödés a/örvény g és 10

tában kijelentette, hogy_ a mai §..a.i.b~n előirt tartalmi kellékeket nél-I
nemzeqék az emberiség törlélleté- kuloZl (a learatandó tertilet llagyságá-·'
nek példátlan aranykorát fogja nak megjelölése., az aratási, hordási,
megérni. ·Azipar és kereskedelem cséplési és' nyomtatási l11unkabérnek

vagylagos megaliápHása, -az élel111ezés
soha nem remél! módon. fog fd-

, I pénzértékének feltüntetése) a szerző-

ll~n(jtiinj,akülönbözö .találnlányok désre alapitott követelések a . közigaz-
és általában a m üszaki élet töké- ga.lási hatóság 'előlt rieo1 érvényesit-
lelesHése hiheletlen módon megP hetők s a felek igényeiket csak a ren-
kl>nnyília termelési, a munkanél- des biróság elölt érvényesithetlk.

k I
Elemi csapások következtében rend-

•fi iség megszűnik és a nép éle/-
szerint feímerUlő jogvilák elkerülése

szinvonala soha nem álmodoft céljából a szerződésben az elemi csa-
ér majd el. pás esetében fizetendő munkabérre

borstali arcnélküli lova- nézve a felek külön megállapodást lé-

~ok•• Érdekes intézmény Angliá- :l~~~~~e~e~u~~~o:iia~~~:~(l~~~~~sztása
~:an: ~ •. borstali javitóintézet züllés- zav~rtassék. ...

hail~mos fiuk részére. Külön- Mindazokban az esetekben, amikor
~.égei hogya látogatók csa.k a munkások elszállásolásáról a munka~
•. ". . adó kötelés gondoskodni, a közegész-
készilhell1ek fényképet az in- ség és közerkő1csiség kívánalmainak
növendékeiröJ, ha azon az megfelelő elhelyezést biztosítson.

arcot felismerheteflenné· teszik, Az 1929 évi ll. t. c. értelmében me
nehogybizonyi!ék maradjon arról, zőgazdasági munkára iskoláztatási bi
llol neveJkediek akiskoruak. Er- zottság alaH álló gyermeket csak az
ről közöl rendkivül érdekes fel vé- iskola látogatására megszabott időn

(oktatási Órákon) kivül lehet alkalmazni,
felekkddlcket T.Jnai Világlapja s ez a munka a gyermeket tanulmá-

száma. A legkiválóbb magyar nyainak végzésébt;n hátrányosan nem
novelláin, a kitűnő cikkek befolyásolhatía. .
során és a nagyszerű foly ta- 5.) A munkaadók fígyelmeaz 1923

évi XXV, tc.-nek az arányos munká
regényenkivül közel száz bérek biztositását célzó rendelkezései.

pompás képet talál az olvasó a re külön is·feJhivatnak. Az aránytalanul
népszerű, képeslapban. Tolnai Vi~· alacsony bérek ellenében teljesilett
láglapja egy száma 20 fillér. munkák esetében a munkás a szerző-

dés alapjáp tényleg kifizetett és a helyi
Ismét az iszákosság. okozott viszonyo!mak megfelelő bér közötti kü

bajt Gergely István uradalmi ko- lönbözetet a munka befejezése után is
csis holtréslegen hajtott hazafelé. kővetelheti. - A munkaadók különös

A !
figyelemmel legyenek arra, hogya me

ov.ak közé esett, azok agyon- zöga:;:dasági jövedelmezőség az utóbbi
taposták, iuőbeo több vonatkozásban emElIkedett,
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Eladó: 125 kat. hold tanyaépületek
kel simazugban több parcellákban is
24 hold prima szántó Endrődön, 15
hold keselyösön, tanyaépülettel,. 2 hold
tanyával cifrakertben, ugyanott 650 négy
szögöl vetéssel és gyümölcsfákkal, köles
fenéken l fertály. Eladó házak: Rákosi
Jenő uton 2 szobás palatetős lakóház,
Bercsényi uton, gr. Tisza István, Hösök
utján, BOCskai uton, Tancsics Mihály
ulon lakóházak, a "Vilma"-félevendéglő

berendezései, jogfolylonossággal.Bőveb
bet Izsó Balázs ingatlanforgalmi irodá
jához Gyoma, Horthy Miklós ut 2.
Telefonszám 50. - Egy ilgyes üzlet
szerzőt azonnali belépésre felvesz az
Izsó fngatlanforgalmi iroda.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezetö: Teket Sándor.

rii~~~:iB:~d~~:I
20 F I L L É R
egy liter 110(0-os kadarka vagy

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

• 50 literen felüli relJ.delést
fogadok el. Hordót díjmen
lesen adok a szállltás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bér.mentve
küldendő vissza. Szétklil
dés után.véltel. Egy pengő
levélbélyeg ellenében kul
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

cis fl e m savanyu8k.

Székely ferenc kft.
i'aJborplncészete

Soltvadkert, Pestmeli:ve.
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Szuperfoszfát mütrágya és Péti
Só kapható WAGNER rl!lÁRTON FIAI
cégnél.

Árpád utca 34 szám alaIti porta
eladó. Érdeklődni Árpád ut 27 szám
alatt lehet. 4-3

Izsó Imre Kossuth Lajos utcai sarok-
háza eladó. 5-2

Szabadság-tér környékén, vagy
kövesut mentén csinos házat keres
megbizóm. Irásbeli ajánlatok e lap
kiadóhivatalához adandók be ,,2-3000
P-ig" jelige alatt. l-I

2 drb 9 hónapos fajtiszta bergsir
kan eladó. Érdeklődni lehet Molnár
Antalnál Horthy Miklós ut 95 sz. 2-I

Egy jókarban levi) Uzletajtó
kirakaUal együtt nagyon olcsón eladó.
Endrőd, Kossuth utca 2 sZ. 2-I

Lukécs Gy6rgy ács- és kőmüves-

me"ter tudatja a nagyérdemü közönség
gel, hogya lakását áltette Hősök-Emlék

. ut 2 szám alá és elváJlalminden e
szakmába vágó munkát. Kéri a kö
zönség szives pártfogását.

A Gyomai Szeszl15zö Szövetkezet
kismértékbeni pálinka mérését gr. Tisza
István ut 97 szám alá, a Szeszfőzde

épületébe helyezte át. Sajátfözésü eper
és szilvapálinka állandóan kapható. 4-'4

Gr6sz Nándornak Paphalmán 100
kishold földje sok tanyaépiilettel Örok
áron eladó. Érdeklődőknek felvilágosi
tást ad Wolf Mihály gabonakereskedő.

3-3

A gyomai kir. járásbiróság, mint
telekkönyvi hatóság.
290(1938. tk.esz.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár rt. végrehajtatönak Murzsi Sándor
és neje Hamza Eszter végrehajtást
szenvedők eIlen inditott végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 100 pengö tőkekövele

les járulékai behajtása végett az End
rőd községben fekvő, s az endrődi

4117. sz. betétben A t I. sor. 712. hrsz.
222 n-öl terülelll Murzsi Sándor és neje
Hamza Eszter nevén áIló beltelkes
házra 1890 pengő kiáItási árban elren
delte.

Az árverést 1938. évi méjus h6
27. napján délelént 9 órakor End
r<id községMzánál fogják meg
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlant éspedig
a Békésmegyei Takarékpénztás rt. vég
rehajtató érdekében a kikiáltási ár felé
nél, a csallakozottnak kimondott Bőr
ipari és Kereskedelmi rt. érdekében
11489 pengönél alacsonyabb áron el
adni nem lehet.

Bánatpénz a klkiáItási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni..

Gyoma, 1938. január hó 29.
Dr. vitéz Molnár sk. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi

dijnok.

Hirdessen lapunkban II

A gyomai kir. járásbiróság, mint
teleKkönyvi hatóság.
1070(1938. tk. sz.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Országos Fö!dhitelintézet budapesti
(V., Bálvány u. 7. sz.) bej. cég végre
hajtatónak Gonda Menyhért (nős Timár
Reginával) végrehajtást szenvedő ellen
inditott végrehajtási ügyben a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
248 dollár 85 cent tőkeköveteiés és já
rulékai, valamint a kö!csöntőke után
még lejárandó járadékok és járulékai
behajtása végett az Endrőd községben
fekvő, s az endrődi 4254. sz. tkvi be
tétben A t 1. sor. 8573(2. hrsz. 9 hold
Görögállás dűlőben levő ingatlanra
5580 pengő, ugyanezen betétben A t 3.
sor. 8573(8. hrsz. 2 hold és 1000 n-öl
Görögállás diilőbeni ingatlanra 1627 P
50 filér, és az endrődi 5214. sz. betét
ben A t 1. sor. 8574(1. hrsz. 3 hold és
1200 n-öl területü GörögáHás dülőbeni

ingatlanra 2325 aranypengö kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverést 1938 évi julius h6
25. napján délel<itt 9 órakor End
r<id községMzánál fogják meg
tartani.

Az árverésre kerülö ingatlanok a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adhatók el az Országos föld
hitel Intézet kérelmére megtartott árve
résen.

Bánatpénz a kikiáltásf ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kelJ kiegésziteni.

Gyoma, 1938 évi március 30. napján.
Dr. vitéz Molnár Kálmán sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi

dijnok.

"MAvAUT" T:t L I AUTOBUSZMlliNETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Oyoma-Endrőd:

17.U ind. Gyoma p. u. . érk. 6.~

17.60 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

VIteidlj: 50 i'1II'r.

Endrőd-Oyoma-Püspökladány-Debrecen:
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.60

6.&l J Gyoma " . t 17.
82

VB Szeghalom p. u. . 16.BS

8.42 Püspökladány. 15.29

9.19 Hajduszoboszió . . . 14.48

9.56 érk. Debrecen, nArany Bika Szálló· ind. 14.10

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduswboszlóra P 5.90. Oebrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50'- " P 12.50.

Endrőd -Oyoma-SzeghaJom-BereUyóujfalu :
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 1V6

6.
36 ~ Gyoma" t 17.

84

7.27 Szeghalom p. u. 16.SS

8.67 Beretlyóujfalu p. u. . 14.00

9.os érk. "községháza ind. 13.óíl

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. "P9.56.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör 6s Perlés.

A m. kir. iparügyi miniszter 3000/1938. Ip. M. számu rendelete
értelmében folyó évi március hó 1 től

további intézkedésig
telepünk irodája i. t. üzleifeleinknek rendelkezésére áll:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
d. e. 8-tól 12-ig és d. u. 2-től 6-ig
szombaton: d. e. 8·lól 12 óráig.

Fenti rendelet értelmében s z (tm b a t o n d. u.és 'fl a s á r n a p
egész nap az i r o d á n k z á r v a v ft n.

Vincze József "HOMBÁRu Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.-T.

gyomai telepe
, Iványi Aladár és István
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Értesifés!
ITOK

GOGYOMA

R

Izgalmas filmtörténet, erö, bátor
ság, férfiasság filmje. Rendezie:'
CAR,\ll.INE GALLONE él világ

első rendezője.

I fORA
él vadnyugat királyának bravllfOs

filmje:

Puszták petyárjai
Ö;{Ö!, revolver, ravaSzság harca.
7j!Jr{DODO[,jJJ , íit II ! *j ): )I II in-yn

Minden idök legnagyobb magyar
filmje, a budapesti filszinIlázak

ezidei legnagyobb sikere, egy
gyilkosság rejtélye

:m.nü.§OIr~

szombaton
Egy honfoglalás hősi himnusza.
Ha,c él sivatag elifll. fél fiak,

hősöIr, honfoglalók regénye:

Korona Hangos Mozgó Endrőd

An~·jii<: 24-25
vasárnap és hétfőn

A magyar filmek koronája l
Pénzzel, tehetséggel, müvészeHel
megalkotolt remekmü, az "ABBÉ"
sok százszor fu.!oU szinpadi siker

filmvál!ozata :
H",y"",o,""'l7j Lajos, Gárday Lajos,

Fedák Sári főszerep'ésével:

i i
i

; 1938. április 24 én vasárnap
fél 7 és 9 órakor

Legizga~ma§abb hangosfilm I

Romantikus történet.

Főszereplők:

Fred Murray, Jack Okale,
Parker.

Texasbarn játszódik le ez a hatal
mas kaJandorkép, ahol él "Texasi
Lovasok" ulánozhatat1an bravurjai

haláHmegvetők.

kincs és
VILAGHlRADÓ.

szerdán
CSOD ,EI, VIG]ÁTÉK.

A MUZSIKA CAVALCADEjE.
Deanna Durbin és Adolfe lV\enjou
főszereplésével, STOKOWSKY

vezényletével:

1 té 1 kislány
falrengetö humoru vig\áték.
NagyszerU kisérő mUsor'

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
PénztárnyHás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-től fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szonlba!on fél 4 órakor.
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ELO FIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24P.

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

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

FeielölIIi lIIzerkeszlő: WAGNER MARTON
SzerkellliztőlIIég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G· 'i 10 m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések: dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas birdetéll
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

lés

nAt, elbeszélgetett ft HOMBÁR
vezetöivel és egy szebb jövő

reménYlégével biztatta liket.
A vendégek Mezóberényen át

B é k é s c s a b il r a és Gyulára
mentek.

J:nagyar.Ag
gát.

Felszólalt a Frontharcos S.ö
vetség elnöke, a "HONSz" el·
nöke, II "MANSz"alelnöknóje,
és II felvidéki magyar egyesü..
letek képvise16i ill.

A naggyalés résztveviJi az
után az országzásdóhoz vonul
tak, fogadásaikat megismételték
abban a hitben és reményben
hogy koszorujukat utóljára te
szik le az elszakitott Észak
szobrára.

épiti naggyá az országot, ha·
nem a mi hittink és a mi mun
kánk 4s azok a munkatá.borok,
amelyek törhetetlen hitre és
fAradhatatlan munkára nevelik
a mi fiainkat is.

Mi áHithatjuk ed, akik fa
gyott kezekkel is fogtuk a ilZU

ronyt és törtük a követ a tiroli
hadiutakon s akik véres ferge
tegben fudnk II karszti hegyek
pokolkavernAit !

Hajrá Turul!
Zengjen II munka dala, ez a

fenséges erejü induló és a tá
borozás letelte után a nemes
munkában megedzeU ifju ka
rok segítsenek nekünk meg
nyitni a jobb magyar jövendő

kapuit.

szólása utAn elfogadta 8! elöo
terjesztett határozati javaslatot
és ugy haté.ro.lott, hogy azt
nemcsak al miniszterelnökkel
kö.di, hanem elküldi ft párt
elnökénelt, II főispánllak éi a

vármegye többi BllrY6.1etoi.ulk!

lés: Revizió lesz I

á yfötanácsos
atást

vetkezetnél
Wagner Márton és vitéz Váry
József ügyvezető igazgatók és
G. Nagy László igazgató fo
gadták.

Darányi vezérigazgató meg
nézte a magtárban tárolt gabo-

Herczeg Ferenc a Revizió:!
Liga elnöke szerint azért hiv
ták össze lia nagygyülést, mert
a jelek sz€Irint II cseh válság s
vele II J:nagyar Felvidék.
sorlia döntő fordulat
előtt áU. A szudétanémetség
előtt rövidesen meg fog a cseh
állam hajolni ill nekünk máris
hangosan a világ előtt kell ki
áltani, hogy ft mi El li! e t fi n k
II g Ya n a z . Köyeteljiik
J:ni i !it az ellizakitott

kl1zdés - ez az önzetlenség és
a szükségben is helytálló haza
fiság iskolAja !

Ezért örülünk El munkatábo
rok intézményes kifejlesztésé
nek. Hisszük, hogy ezekben a
táborokban nemcsak a katonás
fegyelmet, II léleke.rősitő baj.
társiasságot és a magyar testvéri
érzületben való elmélyülést gya
korolják majd fiaink, hanem II

kenyértermelö verejtékcseppek
megbecsülését is.

Egyetértünk a magyar mun
katáborokat kezdeményező Tu
rnl Szövettséggel : kemény iz
mok és férfiasra edzett tiszta
lelkek kellenek a küzdésteli
magyar élethez. Nem kártya,
nem bor, nem aszfalt és nem
as.daltpolitika menti meg éi

rozati javaslatot terjeszlettelő,

hogy a győri program, a .!!:ilidó
törvény és II lIajt6törvény be
terjesztése alkalmával üdvözölje
a vii\lasztmány Darányi Kálmán
miniszterelnököt.

A vále.:I1.dm'ny többek hOZii"

választmányi

él k
ezérigaz atája láto

m á sz

lesz több revizió-gy

elnök hatá-

Nem

ará i
Fu ura
tett

Ezzel oszlott széjjel a Reviziós
Liga vasárnapi nagygyűlése,

amelyet Budapesten a Vigadó
ban tartottak. Több mint száz
társadalmi egyesület, munkások
ezrei, a Turul Szövetség disz·
századai, zenekarokkal, zAsz·
lókkal, katonás rendben vo
nultak a Vigadóhoz és az ut
cákon is majd ötvenezer főnyi

tömeg hallgatta hangszórókon
a gyülésen elhangzott beszé
deket.

sokat vesztettünk az általános
védkötelezettség sokéves hiánya
miatt.

Éppen most látjuk, hogy sok
szor és talán akarata ellenére
is mennyire nem tud megfelelni
a komoly honpolgári köteles
ségeknek s a mindennapi élet
követelményeinek sem az az
ember, akinek sohasem volt al
kalma belekóstolni a bajtársias
közösség kenyerébe.

Közös munka, közös fáradal
mak, közös eseményekért való

Április 24-lin délután majd
nem teljes létszámu választ
mányi gyűlést tartott a NEP
gyomai szervezete, amelyen G.
Nagy László kerületi elnök is
megjelent

Nemere)'

Április 29-én délben meglá
togatta a HOMBÁR szövetkeze-

. tet Darányi Béla Future. vezér
igazgató Dudás· Gyula igazgató
társaságában. Az előkelő ven
dégeket Papp Zsigmond elnök,

atábor
Irta: MIGEND DEZSŐ

a Kőrősvidék felelős szerkesztője

Hóman Bálint m. kir. vallás
és közoktatásügyi miniszter sok
más korszerü ujitás után hoz
zájáruH ahhoz is, hogy a ma
gyar ifjuság részére nemzeti
munkatáborok alakuljanak s
azok az ifjak, akik ezekben a
táborokban dolgoznak, külön
böző előnyös megküIönbözte
tésekben részesüljenek.

Divatos pártprogramok han
goztatói és politikai mozgalmak
ve~etői törekszellek arra mos
tanában, hogy egyenruhás és
vezéres alakulatokba gépesi!sék
az egész magyar társadalmat,
ugy, .amint ez egyes küIáHa
mokban már megtörlént Mi is
feltétlen hivei vagyunk a mos
taninál fegyelmezettebb és egy
ségesebb nemzeti társadalmi
berendezkedésnek, de· tartóz
kodni kivánunk az idegenszerü
tulzások propagálásátóL Védjük
az egyéni élet és az egyéni ér
.vényesülés szabadságát, mert a
dróton rángatott alakulatok
szűk keretei között nem tudjuk
elképzelni a magyar élet gaz·
dag és termékeny eredetiségé
nek kellő kibontakozását. Mind
azonáltal szabadságunk és ön-,
álló munkalehet6ségünk fel
használásában mi is közös, ma
gasabb irányitó szempontokat
tartunk követendőknekés meg
követeljük, hogy mindenki ves
se alá magát a nemzet minde
nekfelett való érdekének.

.Éppen azért, hogya magyar
élet hordozói minden legszeré-

. nyebb munkahelyen, minden
kicsiny, vagy nagy állásban és
minden vállalkozás élén érez
zék át a nemzeH közösség iránt
való elk.ötelezettségüket, szük·
s.égesnek tartunk minden olyan
eszközt, amely erre a közös
ségérzetre és hazafias öntudat
ra neveli az éle~be kilépni ké
szülő itjuságot.

Ezek között az eszközök kö
zött legelső a hadsereg! A ka
tonai szolgálat a legjobb és leg
fontosabb tömegnevel6 intéz
mény az iskolák után. Szomoru
tapasztalatok mutatják mai ma
gyar éle~ü:nk.ben; hogy milyen
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"pannonhalmi" miniszterhmá
cson folkoztatla a megeli:íző

kormányt,. amelyben Darányi
Kálmán tudvalevőleg a föld
mi I"elésügyi tárcát vezette.
Ugyanez a gondolat jut szóhoz
a györi munkaprogramban is,
hogy az öt évre elosztott mUn~
kaváHalásnak egyík igen fontos
kérdésévé váljon.

Darányi Kálmán legutóbbi
beszédében - melyet a Nem
zeli Egység Pártjában tartott, 
ujból hosszabban foglalkozott a
kérdéssel, kijelentve, hogy eb
ben a megoldásban látja ll'

mezőgazdaságból kiszorult né
pességnek földhözjutbtásí le
hetőségét és foglalkoztatását. S
ebben a törekvésében - mon
dotta a miszterelnök - számit
az egyházfők megértésére és
támogatására.

Marschall Ferenc földmivelés
ügyi' miniszter a kisbérlő sző

vetkezetek alakitásának gondo
latát ugyanazzal a lelkes szere
teHel támogatja, mint elődje,

a miniszterelnök, mert hiszen
ezzel a megoldással át lehet
hidaini a felmerül! nehézsége
ket, még pedig ugy, hogy a
földről kiszorultak . élet-Iehető

séghez jutnak, anélkül, hogy
magát a földtulajdon jogát meg
sértenék s ezzel a társadalmi
bajokat gyógyítás helyett növel-·
niök kellene, szembeáHitva azt,
akinek földje van, azzal, akinek
nincsen. Ezért is mondja az ál
talános indokolás, hogy a kor
mányzat mindig szem elött
tarlja a termelés folytonosságá.
nak nagy kérdését. Pedig ezt a
szenvedélyes "földosztók" ren
desen figyelmen kivül szokták
hagyni, nem gondolván meg,
hogy milyen végzetes következ·
ményekkel járhatna nagy meg·
próbáltatásokon keresztül lábalt
mezőgazdaságunkraegy nyakló
nélkül keresztülvitt ujabb föld
reform, hárha azt a legjobb
szándék is tenné napi kérdéssé,
de ami a többet árhatna az
összességénék, mint amennyit
használni tudnd a kedvezmé
nyezetteknek.

Éppen a meggondoltságban
és a lépésről-lépésre haladás
ban nyilvánul itt meg az az
okos bölcsesség, amely szüksé
ges ahhoz, hogy II földkérdés
ne tegye áldozataivá azokat,
akiket talpra akar állHani, ha
nem ugy válhassanak ezek II

mezőgazdasági társadalom be
kapcsolt tagjaivá és részeseivé,
hogy a legelső gazdasági vihar
és megrázkódtatás földönfutóvá
ne tehesse őket.

Ez cél lebeg a kormányelnök
elött s ez a cél vezeH Marschall
Ferenc minisztert is, mikor II

kishaszonbérleteket ugy akarja
megvalósitani, hogy fokról
fokra haladva se a termelés
folyamatát se pedig az uj be
kapcsoltak életérdekeH ne koe
káztassa.

id. Aiter
Kocsis

és kenő

elhelyez
beállitott

hires

egysze
A nagy

ránt kö
sulyos

kenyér utja

nem mar
A lentma~

3cs(laif:nu! néznek, a
kételked ve.

tételére keH töre
'1Jeg pedig az eddig

uton s annak hang
hogy mezőgazda

I~ éL:e53égiink gyöngébb ré
a kish2:,szonbédetek és

tásával, valamint
létesítésével

lJalO'iaJtIJ:)8il1 támogathas-

elgondolás már oU éH
Darányi

2hő programadásában,
-' , • A' t 'i:orms.nyraJUtasa II an

kijelentette, hogy
elődjének,

LH~'U"',"" a program-
a kormányzás

a maga fel
gyakorolni. Ez a

m'; l!>::c::nl " gyakran is jelentke-
évi kormányzás

még pedig nemcsak a
köíelességek pontos be

aHaSílU!J2m, de a támadási felü
és bölcs elhárilásá·
hogy ez állal még

kérdések is na
kerül~

válhatnak

munkások ll.i't:E;;dk DiozlaK.

l{ezzenek
Azután

21 kora
Iomé,s

A községhűz2tr: l~aIlCZe!

lejegyző:

1\1:3 felejJ.:selr
a 2fő}egyz6

illunkásnak a
be:csiH,:;iLes

közzé beágyaz~la

kozta.1t{ a Vűllat erkezés.ére.
rongó érzéssel, merr~ bár 'lU'-'J"""

hova mennek, ez n u.lazÓ
kÖZÖllSég n€lTI szokta TIJ.eg 21 ll:

vHágjárást,
szórakozás u c,'.u,,, ,

szakadás a kis aW}ldi oll~~oE-

nyér
genbe megkeresni.

Sirós arcok merednek egy
másra, már
egyszerü szavaiból~ csa.k neZ1K

erősen a nekik
cokat -

Kedves meglepetést szerzeU
nehány lelkes uriasz-
szűny a távozó
reknek. Nagy pékkosár
friss kalácsot hozt2J{

minden gyofnai
számára. Szerényen, elfogódot
tan jelentkeztek érte és köny
nyes szemmel köszönték a rH
ka figyelmet. A
kalács melegen simul!
gényes kendő

a szivet is és egyszerii,
szeles módon összekapcsdt& Bt

gyomai asszonyok szivéL
Megérr6 és megérző 2éliel{1:J:J

állott elém az egyik fiatal 2,213'81:

.- J:~agys6gDS 2Sszon~J meg-
kfI'!1ém szépen, Tá ·néha
az én kis liamrOi 1

- Szivesent
éves, $J.
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SZAPPAN

lévő legnagyobb harang 5 per
oes félrnerése éi a Tiszama
lom ,g6zkürtjének szaggatott
bngása volt a vészjel.

Erre az utcai közvilágitáS!
kialudt, az ablakokat teljesen
el bUett sötétiteni.

A toronyból figyelő őr jllenti~

hogy ft Varga Pál féle iskolA ...
nál 8yqjtó bomba csapott ie, ~

jóbarAtunk megszQnt görbén
nézni egymásra s a két nagy
batalom megbékillése a háborus
gondolat ujabb kudarcát jelenti.

O r o s z o r s z la g felólannál
inkább szól a harci riadó. Egész
óriási nyugati haté.rát, 100 kilo
méteres sávon lakatlanná teszi
és védelmi müvekkel rakja
meg

C s El h o r s z'á g körül szorul
a hurok. Kétségbee~lliUerőfesEi·

tésIket tesz a helyzet megmen
tésére, de a jelek szerint senki
segítségérenem számíthatOrosz
országot kivéve, de vajjon ki
tud valami bizonyosat a. véré
ben gyönyörködö orosz med..
véről.

sri

felemlitve a sötő- és cukrász
tb:emet, husfeldolgodst, szab6
és fehérnemüipart, cipőipart,

szijgyártást, _ fémfeldolgozó
kisüzemet és famegmunká-
Iasi. Előadó végöl annak a re
ményének adott kifejezést, hogy
az elhangzottak htrmékeny ta
lajra tahUtak és remélhetőleg

hozzá fognak járulni ahhoz,
bogya villamos energia ki
használása il helyi viszonyok
közt továbbra is a lehető leg
gszdaságosabban törb~njék.

Az elnök d:rószavai után il

hallgatóság avval az érzéssel
távozott, hogy bár szakelőadást
hallgatott végig, ez oly népsze
rü volt, hogy Qyakorlati hme
nteit mindenképen gyarapi
totta.

ER
ragyogó fehérre mossa a ruhát

Április bó 28-án este 8 óra
kor tartották Gyomán az első

légoltalmi gyakorlatot. A felté
telezett veszélyt, egy Körösla
dány felől érkező ellenséges
repülő okozta, melynek köze
ledésére Hajdu Béla légoltalmi
parancsnok, a tüzoltó dr
szobáról légi riadót rendelte el.
A három templom toronyban

A belpolitika legjelen
tősebb eseménye az elmult hé
ten, kétségkivül az országház
ban a zsidójavaslat kör öli heves
vihar volt. Bethlen István gróf
nagy beszéde a javaslat eHen,
méltán váltotta ki az orszlÍg
jobboldali részl!nek csodálkozá
sát. Darányi miniszterelnök és
két minisztere azonban erélyes
választ adtak arri a véleményre,
ugy, hogya vita végén a hb
nagy többsége, felelősségük tu
datában, megsEavazta II javas
latot.

A külpolitika husvéti
ajándéka il világ békeszerető

emberei I"éizére, II z a n g o l 
o l a s z m e g e g y 6 Z é s. Két

HU

BEL- ÉS KüLPOLITIKA

torbajtást, amit esetenként a
szükségletbez képest meg keH
választani, az elektromotor for~

dulatszámának a meghajtandó
munkagép fordulatAho21 való al
kalmazkodóképességef, a köz
vetlen kapcsolás utján, fogas
kerékkel, csigakerékkel, dörzs
kerékkel, ~zij- és kötélhajtással
való meghajtlísi módokat, idll5·
szakosan vagy állandóan mökö
dó elektromotorhajtásnak mi
kénti megválasztasát, ugyszin
tén összehasonlitoUa il villamos
motor gyakorlati előnyei! egyéb
hajtbokkal szemben, mint
benzin-, szivógáz-,Diesel-motor,
gőzgép stb. Felsorolta az egyes
ipari üzemek motorbajtásának
jellegzetes eseteit, példaképen

Hutter ABC szappan kíméli

és óvja CI fehérnemüt.

ha HuHer ABC szappont használ

Légoltalmi vako lat
mán

ula

munka kivánalmainak megfele
lő árnyékhatások. Ismertette
ezután ennek iii. három feltátel
nek teljesitését, a megfelelő vi
lágitási erősségek megválasztá
sát, a káprázatmentes lámpa
armaturákat és a fény és ár
nyék kellő elosztására szolgáló
közvetlen; közvetett és félig
közvetelt világítási módokat és
az e célnak megfelelő lámpa
testeket. Felsorolta azokat a
viszonylagos megvilágitasi erős
ségeket, amelyek durva, köze-

. pes, finom és igen finom mun·
káknál, lakásban, dolgozószo
bában, gyárépületben, mühely
ben, nagy csarnokokban, szó
rakozóhelyeken, áruhbakban,
előadótermekben, iskolákban,
kórtermekben szökségeltetnek.
Vázo1ta II lámpák gazdaságos
..ágának feltételét és ismertetett
egyes különleges világitbi mó
dokat, mint például a fényár
lámpát és fémgőzlámpákat.

A villamosság meleghatásáról
szólva példaképen a villamos
házi tüzhely esetét ismlrtsHe
részletesen és ebből vont kö
vetkeztetéseket a villamos fütés
és melegités, valamint annak
ipari kihasználása (pl. enyvfő

zés, viaszmelegités aranyods,
stb.) különböző módjaira.

Végül II villamos motorikus
hajtásnak alkalmazását vbolta
az előadó, felemlitve a külön
böző tyP\1SU nyitott, szellőzve

zárt, zárt és köpenyhiltést'! mo
torokat, as egyenkénti ás mo·

első emeletre. A játékasztal
elő'W erkély II szószék stílusát
kapja, . az orgonafőtest pedig
alkalmazkodik ahhoz a hatal
mas bo1tivhez, amelyet a má
sodik emelet lebontásával nye
rönk. Ennek II hatalmas orgo
naflStestnek a diszitései hason
lók lesznek az Urasztala diszí
téséhez és a falakon elhelye
zeU girlandokhoz.

Ezt az elgondolást Papp Zsig
mond mesteri kézzel tervezte
meg, amely terv teljes mérték
ben megnyerte dr. Szentiványi
Gyula tetszését, ngyhogy magá
val viHe Pestre és valószinüleg
az ó terve szerint épül át az
uj orgona.

A templom belső festésénél
II fehér szint ajánlotta, sőt azon
óhajának is kifejezést adott,
hogya mennyezet szintén fe
hér legyen, amely a templom
belső arányait és szépségeit, va
lamint kálvinista jeUegét Jobban
kifejezésre juttatná.

zenti n i
látogatása

III

Az ipartestület nagytermében
e hó 22-én Martos Viktor, a
GyomaiVillamos Mü Müszaki ta
nácsadója, érdekes előadást tar·
tott "Villamosság akisiparban"
eimen. Ez alkalommal vendég
ként megjelent. Genai Mihály,
az Endrődi Szövetkezeti Malom
-és Villamos Mö vezérigazgatója
tőhbigazgatósági taggal együtt,
továbbá oU láttuk a hallgatóság
soraiban Iványi István malom·
tulajdonost, Wagner Márion
Szövetkezeti igazgatót, Kner
Endre nyomdatulajdonost. vitéz
Madaras Gyulát, villamos tele
pünk igazgatóját, valamint a
helyi kisiparosság képviselőit,

sajnos nem teljes számban.
Az ölést Oláh Lajos ipartes

tületi elnök nyitotta meg, öd
vözölve az előadót és II meg·
jelent közönséget.
Előadó bevezetésében ismer-

. teHe, hogyavillamosságnak II

gyakorlatban való alkalmazása
világítás, melegszolgáltatás (fú
tés, melegifés), vagyerőszolgá.l·

tatás (motorhajtás) utján törté
nik. A mesterséges világitáson
kezdve, ismertette először a jó
látás feltételeit és minthogy az
ember életének tekintélyes ré
szét mesterséges világilAs mel
lett tölti, szemkimélés és jobb
mUQkakihasználás c é l j á b ó l
szükséges a jó látásnak megfe
lelő mesterséges fény. A jó lá
tásnak· szükséges~feltételai: a
megfelelő világítási erősség, a
kápril.zatmentesses és a végzett

illamossá
kisiparban

Dr. Szentiványi Gyula a Mö
emlékek Országos Bizottságá
nak titkára április 28·án ki
szállott hozzánk és megtekin
tette a református templomot.
Meglepetéssel nyilatkozott a
templom monumentálitásáról,
stílusbeli szépségéről és kijelen
tette, hogy a Möemlék szak
szerö restaurálása után egyike
lesz az ország legszebb népies
empire stilusu templomainak.
Megdöbbentette az orgonának
lehetetlen elhelyezése és a temp
lom belső szépségét lerontó
formája,amelyek miatt ujjáépi~

tését és az első emeletre való
lehozását a leghatározottabban
kivánta.

Az egyház vezetősége már
eddig is foglalkozott az orgona
átépitésével, de e szakvélemény
alapján most már nem is ha
laszthatja tovább. Az elgondo
lás az, hogy az orgonát ugyan
oU, ahol most van, lehozzák az
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Esküvői hir. Molnár Piroska
és Kéri István május hó 4-én
délután 4 órakor tartják esküvő

jüket a gyomai református temp'
lomban.

Eljegyzés. Herter Piroska
-Gyoma és Garai János máv. állo
más elöljáró Orosháza jegyesek.
Minden külön értesités helyett.

A főispánt névnapja alkalmá
val többek között a vármegye
központjának tisztikara üdvözölte,
akiket a föispán magyar vendég
szeretettel fogadott.

Személyi bir. Dr. Sorbán Jenő

föszolgabiró hosszas betegségéből

felépült és- átvette hivatalát.
Dr. Karácsony Ágoston fog

szakorvos, szájsébész, debreceni
v. klinikai lanársegéd, május első

felében Gyomán, a Fekete Elek
féle házban rendelö! nyit.

Gyászhir. Laczhegyi Zoltán ez
redes, a Mária Terézia Rend tagja,
~ volt 10 l-ik gyalogezred legszeb
ben kitüntetett tisztje f. hó 28-án
Budapesten meghalt. Temetése f.
hó 30 én lesz Budapesten, a Ke-.
repes-uti temetöben.

SchuJek Béla gyomai f5mér
nök tart előadást a tiszánlulí ön
tözésrő! május 3-án· Budapesten,
a Magyar Mérnök és Épilész Egy
letben.

- Schuster Ferenc államilag
vizsgázott fogász Kossuth Lajos
u~ca 36 szám alatt, fogászati mü
ködését megkezdte.

Királyi esküvő. Szerető ér·
deklődésse\ fordulunk Albánia felé
mi magyarok, ahol egy magyar
grófnő lesz a királyné. Április 27
én vezette ollár elé Zogu albán
király Apponyi Oeraldine grófnö!.
Ezen a napon még 10 1 ifju pár
eskildölt és valamennyit a király
házasitolla ki.

A németországi munkások
vonata vasárnap éjjel indult· el
Békéscsabáról, hétszáz békésme
gyei mURkássaL

.A nemzetközi Vásárra május
9~ig lehel fel utazni, a féláru jegy
május l5-ig érvényes. Kapható a
Wagner fatelepen.

A ligeti paviUon bérletre az
április 12 én megtartott árverés
után 10 százalékos feláligérés tör
tént Lovas Zoltán részéről, tehát
uj árverést tartanak május 2-án
déle.Jölt II órakor a községházán.

A uko ca
termelés köriili mondani valók
nak Allandó rovatot nyitnék, ha
ehez módom volna. A kukorica
ugyanis megérdemelné, de meg
ils hálá.lna. .

Aki Jó magol vetett, nyugod
tan gondolkoZ'hatik azon, bo
gyan használj II ki okosan a
kukorica között még rendelke
zésre maradt termőföld te:riile~

tet.
A tök ama féleségei, ame

lyek u alföldi klima alatt Jó
termést szoktak adni, itt nem
nélkülözhetők. Ez azonban ak
kor járna teljes haszonnal, ha
a gazda a magját is itthon tar
taná, olajat üUetne belőle. AliI

olaj haUiszUel fflszerezve El ket
recescsirke nevelésnél, a nélkül
szappanfőzősre,etkezésre, pogá·
csája II fejós tehenek takarmé.:
nyozásánál, express sertés
hizlalAsnál fehérje tartalom dol
gában felbecsülhetetlen és dd
gán pótolható

Az étkezésre bab (paszuly)
mInden félesége ismeretes, jól
megterem akukoric.a között,
ha csak - mint némely vIdé
ken láttam - a fogoly zöldj€!
ben le nem legeli.

Melegen ajánlommegkisérelni
li jó termő erőben levö kuko
rica földeken Ili szójabab
termelés~t. Ezt a ml8got csak
az tudja mint fehérje tartalmu
abraktakarmányt becsülni, aki
mAr etette. Nem nitrogén gyüjlő,

azért keH neki az ebben nem
szükölködő talaj, el melegben,
amit szintén szeret, az Alföldön
nem lesz hiány. Néhány gramm
maggal induljan~k a21 érdeldő

dők, a HOMBAR vezetősége

készséggel bozat indulására
magot, ha erre megkérik.

M.B.

SZOMORU HISTÓRIA
A KRYPTON ÉGŐRŐl

Mondja kedves szetkeszt6 ur,
ugye maga is olvasta a nap-nap
után megjelen6 reklamokat az
uj világc:Kldáról, a mesés, fehér
fénnyel vil'gitó ujfajta égöről,

akit likryptonnak" nevedek va
la~ a benne lévő gazról.

Gondoltam, ugyis minden
héten uj ég6t kell vennem, ed
dig megldliapithatatlan okokból,
nézzük meg ed ali ezer óráig
tartó csodát.
. Volt i, nagy örÖm ft háabau,

mert a 25-ös uj krypton égél,
legalább 40-es buzgalommal vi
lagHott két hétig~ Akkor adán
hf~ba csavartam egyet a gomb·
jÁn, fiHsiketitő csattanassaladta
tudtOJ»:ra, hogy eddig és nem
tovább,

Azóta mhrdég kéutUök II

gyll:rnak egy grcatuláIó levelet
irni, de csak annyi lelki erőm

van, hogy megkérdenem, izer
k.esz16 urat, tudja-e hogy másfelé
a nagyvilágban h08Y. !lIolgál a
nagy reklámmal beajánloll hirel
kryptou égő?

Előre ii köslulnöm lzive:osé
gél és elnézést kérek a csunya
irAsért, de én b1ár csak a pet
róleum lámpameUeU maradok.

Egy krypt()nos.

4

egyei
a

hudsAvai 'és ft Tisza-malom
folytonos kürtöléstvel jelezte a
lakosságnak.

A gyakorlat célja az elsötétí
tés végrehajtása volt a viUany
telep és a lakosságrészérőL Ez
tökéletesen sikerült, a lakosság
fegyelmezetlen viselkedett.

. A gyakorlat ideje alatt PAri
czél Emil főjegyző és br. Maas·
burg Kornél föszolgabiró ko
csin ellenőrző körutat tettek.
A községi rendőrség ugy, mint
li légoltalmi Iilegédrendörség
szintén ellenőrizte az elsötéti
tést és II forgalom szünetelését.

Az első gyakorlat tökéletesen
sikerült. A nappali légoltalmi
gyakorlat szombaton, április
30-án délelőtt lesz, amikor pil
lanatok alatt kell a forgaimat
megszüntetni II már ismert ~lő;'

irások ozerint.

mondoUák, mert urféle alig is
volt közöttük, de mégis egy ta
nító, aki büszkén vallotta ma
gát paus1Jtgyereknek. Ö . kéllte
II jelenlevőket, hogy tartsák
meg egyenes, gerinces, magya
rosmivoltukat, ne használjanak
idegen szavakat és mégha bir6
vagy esküdt is valakit gazda
tánai mellett álljon.

Megbeszéltek oU persze szÍ
gorulm llzakkérdéseket is, de
oly tiszta látással s tárgyilago
san, ami egészen meglepő.

SlJÓ esett arról is, hogy ki
hibás a falu elmaradottságáérl.
Becsületükre és józan ítéletük
re vall, hogy csak fele részben
okolnak másokat ezért, II másik
felét magukra vállaljAk. 6k iud·
ják, már az is nagy szellemi
emelkedettség jele, hogy isme
rik önmagukat.

Este, a kongresszus után mn
soros előadás volt De nem li
szokványos és elcsépelt nép
szinmüvek, vagy gyenge Op@i~

Tettek hamis hangjain nevelték
a gazdaközönséget. . ParaszHró
irta, parasztiró olvasta tel, egy
szerű, közvetlen hangu, mezei
virág illatu érLhető alkotAsait.

Ilyen tapsot és lelkesedést
még <lBOk 9. falak nem hallot
tak. UtóhiQ mi is cSlltlakozunk
a lelkesen tapsolókhoz.--.....Meghivó

A Magyar Asszonyok Nem eti Szö
vetsége gyomai csoportja, folyó évi
május hó 12-én délután 4 órakor a
községháza disztermében t"r!ja

ÉVI RENDES
KÖZGYŰLÉSÉT.

Tárgysorozat:
1. Elr:öki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés.
4. Számvizsgáló-bizottság jelentése.
8. A válasttmány kiegésútése,
6. lnditványok. (Kérjük írásban8 nap

pal előbb beküldeni).
Határozatképtelenség esetén a köz

gyülést ugyanaznap d.u. 5 órakor meg
tartjuk.

Szíves megjelenését kéri
Gyoma, 1938. április hó 27-en.

Az Elnökség.

április 30,

Nagyon egyszerös, bár nem
mindennapi dolog, amit elmon
dani szeretnék, mert nem min
denki olvashaUa II "Magyar
Gazda a cimü ujságból.

Azt mondja: ~Gazda...
kongre§l§zus SOllnog-y...
:n:heg-yében~. Még ilyet se
hallottam nálunk. Valljuk meg,
II mi gazdáink még egy község
keretein belül sem igen tudnak
egy véleményen lenni - a
maguk dolgában sem - s hogy
egy vármegye gazdái összeáH
janak, egységes hangon szólja
nak, mHöbb irodalmi estélren~
dezzenek ....

A legnagyobb érdeklődéssel

olvastam asomogyi gazdák okos,
tájékozott és haladó szellemü
megbeszéléséi.

MegboldoguUNag-yatAdi
Szabó I§)tván eJlnlékét
idézték, nemcsak a reá való
emlékezéssel, de az () szelle
mében elgondolt beszédekben
s egész kiállásukban.

A bölcs, korán elhunyt
i g a z i g a z d a v e z á r nyom
dokán haladnak a Somogyiak,
mikor a gazdatársadalom "fel
emeléséről" beszélnek. Nem azt
jeleuti ez, hogyagazdaifju na'd
:rágos ember, ur legyen. Ellen
kezőleg, ők maguk mondják,
hogy az értelmiségi pályára
ment, tehlát tehetséges gallda
fiuk, veszteségei a gazdatársa
dalomnak. Nekik kellett volna
előre vinni szüleiket, fajtájukat.
Emelkedjék a gazdatársadalom
önmagában, emelje a szaktu
dását, általános müveltsEigét,
akár a maguk erejéből is. Emel
je a gazdafiukat szaldskolák elc

végzésénl, csereakciókkal és
az együttes működés ezerféle
Jótékony hatásu eszkö'líeivel.
. Ezt kérem mind kisgazdák

Ili

I

gróf Tisza István ut és a Kossuth
Lajos utca kereszteződésénél

romboló bombát észleltek, to
vábbá 8.2! I. számu óvoda kör-

. nyékén gázbomba hullott le.
Légoltalmi parancsnok azon

nal intézkedik, hogya Varga
féle iskolához a tűzoltóság vo
nuljon ki, a rombolás belyére
a müszaki és helyreállító mun
káso~ztagot, a gázveszély helyé
re pedig a gázfertőtlenítő osz
tagot rendeli ki.

A gyakorlat folyamán sebesü
léseket is tételezve fel, a segély
helyre 6 sebesültet hoztak be
az egészségi osztag tagjai.

8 óra 45 perckor a figyelő

őr jelentette, hogya repülők

Endrőd felé elvonultak, mire
légoltalmi parancsnok a veszély
megszünését fl harangok meg-
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TSC - Gyse 2",1 (2",,0)0
Békés: vezette Ritfai.

A GySC csapata tartaléko~an

ment át Békésre. Játékosok közű!

itthon maradt Zöld, Kruchió, K.
Szabó, Pataki. Az erős tartalékkal
felállott GySC csapata igy is méltó
ellenfele volt a jó eröt képviselő

TSC-csapalának. A lévesen ítél
kező játékbiró megfosztotta a
OySC-t a győzelemtö! igy mind
a kél pontot Békésen hagyta. A
tartalékos csapat érezve játékos
társainak részben indokolatlan itt
honmaradását, szép játékot mulat
tak, sőt a H. félidőben diktálta
végig az iramot, hogy eredményt
elérni nem tudott az a csatársor
büne volt. A GySC ellen megítélt
jogtalan ll·es sem vette el a fi uk
kedvét, mindvégig becsülettel meg
állák a ·helyüket.

Rátf31i bizonytalan játékvezető.

Felkérjűk a GySC drukkereit.
hogy vasárnap csapatunkat minél
többen kisérjék el Kondorosra,
Indulás d. u. 1 Órakor a Holler
elö! autóval. Viteldij oda-vissza
80 fillér,

ll-est Bar/ik értékesiti 1-1. In
nen kezdve hevesebh a játék, ami
több fi!='veime:detést is ered-

0-

ményez
Szünel után erős gyomai fölény

indul. Ez seilOgyan sem tetszik a
Muha és Vass triónak és bele J

kezdenek a kondorosi virtusba,
az ök megszokott rugd-vágd vir
tussal. Ennek ellenére jól fulnak
a gyomai támadások, de a kon
dorosi legénység is heíyén van és
mindent bele ad a védekezésbe.
JS. p.-ben Muha is jó labdát kOlP
Gyimesit61, amit Kertész kapujá
ba igyekszik irányítani. A lövés
nem sikerül, mert Kerlész bravu
rosan vetödik a labdára és azt
magaalá huzza. Muhának ez se
hogyan sem tetszik és hatalmas
rugást ereszt meg a Kertész oi
dalába. A kapus elterül és Muha
kiállHásban részesül. A lemenő

Muhát Szendrei rugja meg, s igy
néki is alkalma adódik társát kivül
kisérni a pályáról. Alig telik el
néhány perc, Vass kerül a vo
nalon kivül. 26. p.-ben Bartik üt
közik össze Várnaggya! és a já
tékvezető a forró légkörben 6t is
kiállitja. A·· gyomai támadások en
nek ellenére is megismétlödnek,
Ikü!önösen Csalah és Kiss van
formában. A gyözelmet jelentő

gólt Sárosi szerencsésen akadá~

Iyozza. 34. p.-ben Bárdony iut a
kiá!!í1oHak sorsára. Ettől kezdve
a kedélyek megnyugodnak és a
játék eJl3posodik. KTE-böl Sárosi,
Vass, Várnagy és Tóth vált ki.

GyTK-ból a közvetlen védelem,
mig a halfsorban Csalah és a
csatársorban Kiss, Bartik és Bo~

lehovszki a sorrend.
Ez a találkozás isméteiten iga.=

zoJta. hogy Kondoros nélkül is
fennállhatna az Északi csoport.

Becskö jó volt és erélyességé
nek köszönhető a sima befejezés.

Szrnkányi János GySC játé
kost, aki jelenleg katonai szolgála
tot teljesit, eddigi áUomáshelyéröl,
Mezöhmól Szolnokrahelyezték ál.

*

*

Ancyak.ön",-vi hirek

Sziiiettek: B. Marjai Imre fia
Lajos ref., B. Kis János fia János
ref., Tímár Imre fia Imre rk.

Meghaltak: Izsó Benedek ref.
84 éves Weigert Andrásné Payer
Zsuzsanna ág. ev. 49 éves, Bár
dos István ref. 74 éves.

Szeged jubileumi ünnepe.
Nagyarányu előkészületek fo lynak
Szegeden a junius 4-én kezdődő

12-ig larlÓ X. Szegedi ipari vá
sárra. A magyar kézműipar mel
leH éi háziipar, iparművészet és
népmüvészet lálványos keretek
közölt vonul fel a vásáron, hogy
ezzel is diszesebbé tegye Szeged
jubileumi ünnepségél. Junius l-töl
12-ig 50 százalékos vasuli és ha
józási kedvezménnyel lehet Sze
gedre utazni, a féláru utazási ked
vezmény juni us 4-tól 14-ig érvé
nyes a visszauiazásra.

KTE-GYTK 1-1 (1...1).
vezette: Becsk5.

KTE: Sárosi, - TÓlh, Vető,

Vass Vass I, Bárdony, - Za
horecz, Gazsó, Várnagy, Gyimesi,
Muha.

GYTK: Kertész, - Vatai, La
katos, - Szendrei, Csalah, Perei,
- POícsalmi, Rau, Bartik, Kiss,
Bolehovszki.

A délutáni eső, sokat rontolt az
érdeklődök tekintetében, - de
akik megjelentek mégis sok min
dent láthattak ezen a mérközésen.
Volt oU szépen felépitett akciótól
kezdve a legcsattanósabb pofonig
minden, s igy eléggé izgalmasnak
mondható a két csapat találkozá
sa. Becskö sipjeJére a KTE indít
ja utnak a labdát, amit "Nádud
vari és Bartha jóvoltából" él tar
talékos h.alfsornak kell szerelni.
Már a 8. p.~ben egymásutáni szög
let rugáshoz jut a kondorosi le
génység, amit Kertész és Valai
tisztáz. Kondorosi fölény jegyében
folyik a játék, ami a 16. p.. ben
-gólban is kifejezésre jul. Várnagy
szépen szökleti Muhát, aki meg
szerzi a vezetést. 1-0. Agóira
gyomai támadás következik és a
gól nagyon a levegőben van. 18.
p.-ben Rau hagy ki nagy helyze
tel,s igya labda Sárosi birto
kába kerül. 36. p.- ben Csalah,
Bartik akcióból Vass a büntelön
belül kézzel üti le a labdát. A

Kertes (Endrőd TK) 2 hónapig
nem játszhat A kondorosi TE-böl
ldállilott Mucha 6 hónapig, Bár

I hónapig, és Vass H. 2
,héIig, mig a GyTK-b01 kiállilott
Bariik József 2 hónapig, Szendrei
Géza pedig 4 hónapig tartó le
tiltásban rés"lesült.

e§ne
még egy dugó, sóhajtozlák a
GyTK drukkerek a ml.lli vasárnapi
mérközésen. Hái bizonv eset: is

J ,

gól ugyan nem, de pofon annál
inkább. A cSilHanós befejezést öt .
legény kiállítása köve!ie, akik most
már hónapokig csak apadokon
elmélkedhetnek a fl.liballjáték ~zép

ségeiről. Durva játékra hajlamos
fuiballisták ! Jegyezzék meg már
végre maguknak, hogy 3Z ellenfél
még nem ellenség l Csak a csa-I
pal uk hirét rontjál.;: el, ha ilyen
és ehhez has·onló futbalímérközé
sekkel "szórakozta1ják" a gyanut
lanu! megjelen ö nézőközönséget l
(Reméljük a GyTK vasárnap hely
rehozza azokat a hibákat, amil

hetek óta elmulasztott és
szép játékkal két vállra fekteti
a Törekvés-együltest! Tehát re
méljük és e!várjuk a GyTK 11
Gy6zelmét l Tempó fiuk! Rajta
legyetek lSzedö).

A GySC felforgatott csapata
alaposan ráijesztett a nagyhirŰ

Tarhosi együttesre, akik csak egy
vitatható ll-essel tudtak gyöznL

1
Más já-tékos hiányában Jakó ez
ullal osatárt játszolt és amilyen
kilünő szokot! lenni a kapuban,
most éppen olyan csapnivaló jobb·
összekötő volt. Gá!os védett, mig
a középcsatár helyén" egy' soha
nem láloH - trükkökkel dolgozó
próbaiátékos szerepelt... Végered
mény 2-l volt. Felejtsük el.

*

Oroshá.zán L6!é György cigány
a feleségével együn ricinusmagol
evett Izlett nekik, d.e rövidesen
!iód'iázítn kelieH őket szá!liiani.

Május l-i mérkőzések: Gyo
mán GyTK-M. Törekvés, vezeti
dr. Magyar. Kondoroson KTE
GySe. vezeti Mácsai (Orosházá
ról), Endrődön ETK-Tarhos SC
vezeti Kereki. Turkevén TAC
Hunyadi, vezeti Klimaj.

*
fegyelmi ítéletek, Dr. Sajó

Jenö csabai egyesbiró szerda esli
ü!éséll a köveUrező itéleteket hozta:

,/!4. gyomai borbélyok i.i:::leti :zár
6rája. Az üzleti záróra téli, valamint
a nyári hónapokban a következő mó
don lett megállapitva: Hétköznapokon:
nyitáLs reggel 7-től este 7-ig, kivéve a
szerdai nap, mely üzleti nyHása reggel
6 órakor zárása este 7 órakor történik.
A szombati nap nyitása nincs korlá
tozva. A vasárnapi záróra déli 12 óra.
Tizenkét óra ll! <Í r: vendég nem fogad
ható. Ha a 12 óra előtt megjelent ven
dég kiszolgálása belenyulik a déii órá
ba, elvégezhető, de zárt ajtók mögött.
ft. vasárnapi záróra tart hétfőn délután
1 óráig. Ünnepnapokon: Ujév, Március
15, Nagypéntek, Aldozócsü[őrtök, Ur
napja, Szent István és Mindszentek

az üzletek 12 órától zárva (ar
tandók. Ezenkivül: Husvél, Pünkösd,
Karácsony ünnepnapok elsőnapjain

egésznap zárva, cl másodnapjain a va
sárnapi záróra van érvényben. Felkérik
cl tisztelt vendégeíket, hogya munka
tor/Másra való tekinlettel cl vasárnapi
hajvágást me!lőzzék.

BAROMFIT ÉS
csak a "HOMBÁR" szövetke
zethez vigyen, ha jó árat aluH'

kapni érte!

Pokol, amelyből fa-
kad. Rendkivül érdekes és meg
Jep6 élmény kapcsán ismerieti
.Műller Vilmos dr. egészségügyi
tanácsos a reHegell bódítószer, a
morfium káros és hasznos .tulaj
donságait Tolnai Világlapja uj
számában. Az érdekfef,zH6 cikken
kivül a legkiválóbb magyar irók
novelláit, az ismeretierjesziő cik
kek dus sorát,. nagyszerű folyta
tásos regényt és közel száz pom
pás képet talál az olvasó a n~p

szerü képeslapban. Tolnai Vl!ag
lapla egy száma 20 fillér.

Szalatnay Endre szeghalmi
jegyzöt sulyos mOlOrl{erékpárbal
eset érle.

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész-

k . l "1 6 0larecepteket meg. "'pJa, fla ""b
ma kéri a DR. OETI{ER FÉLE
világllirij fÉNYKÉPES RECEPT·
KÖNYVET, melyet bárkinek ii1~

gyen megkűld a gyár: DROET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.

Egy világhirii magyar tán:
cosnő sikerei oa kontinensen.
Egerváry Beáról, a világhirü ma
gyar táncosnöről rendkivül érde
kes. képekkel illusztrált cikket kö
zöl a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelem ben és gazdag
tartalom mal jelent meg. Pompás
illusztrált müsorokat, egyfelvoná
sos szindarabol, premierbeszámo
l61, szinházi pletykákat, nagyszerű
filmrovatot és több mint száz
szebbnél-szebb képet talál az ol
vasó a népszerű szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20

fillér.
A Szegedi Kir.·

Tanitóképző Intézet iskolatár=
sainak Szövetsége felkéri mind
azokat, akik az intézetnek növen
dékei voltak és tanulmányaikat
Szegeden fejezték be, hogy junius
6-án vegyenek ré~zt az intézet
monstre szegedi találkoz6ján. Bi
zalommal hivja Szeged!e erre az
alkalomra az elnökség az intézet
végzett növendékeit családtagjaik
kal együtt és reméli, hogy szá
milhat minden volt növendék
megjelenésére. A Szegedi Ipari
Vásárral kapcsolatosan 50 száza
lékos vasuti kedvezménnyel lehet
erre az alkalomra Szegedre utaz
ni. A volt növendékek részvételi
szándékukat sürgösen jelentsék
be az elnökségnek (Szeged, Ró
kusi iskola, Kossuth Lajos sugárul;
vagy a Szövetség hivatalába: Sze
gedi Kir. Tanitóképző Intézet).
Kéri az Elnökség, hogy minden
volt növendék adjonéleljelt ma
gáról és értesítse szándékáról a
szövetség vezetöségét.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelősüzemvezefö: Teket Sándor.

Eladó: 24 kishold szántó és legelő

a rajtalevő nagyonjó tanyával a gyomai
határban a Gőrögállás dűlőben a volt
Perei Lajos féle. Gyoma és turkevei
országut mellett olcsón és kedvező fi
zetési feltételek mellett.

Elad6: Me"lőberényben az ifj. Herz
bergerJ6zsef féle szövőgyár, modern
uri lakással együtt.

Elad6: egy vidéki 10 járatIl modem
és jó forgalmu vám-malom, olcsón és
kedvező feltételek mellett.
Bővebbet: HOLLÓSY inj!atlan iroda

Békés. (Telefon 48.)
~-..--"'"

Szuperfoszfát mütrágva és Péti
S6 kapható WAGNER MARTON FIAI
cégnél.

Arpád utca 34 szám alatti porta
eladó. ÉrdeJklődni Árpád ut 27 szám
alatt lehet.' 4-4

Mérlege\k és sulyok javítására és
meghítelesittetését felelősség mellett
vállalja. Kocsis Imre gépmühelye Gyoma,
Kossuth Lajos utca 40.. 2-1

Izs6 Imre Kossuth Lajos utcai sarok-
háza eladó. 5-'-3

H. Kovács Sándor örököseinek
l;Iunyadi utcal háza szabadkézböl eladó.
Erdeklődni lehet ugyaQ,ott 1,-:1

Gyomán, Vörösmarthy Mihály u. tO.
számu ház azonnali beköltözésre örö!c
áron elad6. Érdeklődnilehet Cs. Szabó
Gergely gróf Tisza István ut 60. 3-l

GI"6f Tisza István ut 8 számu ház
eladó, vagy kisebbért elcserélem. l-l

B. Szab6 ~ánosné Széch.enyi utca
34 szám alattI háza eladó. Erdeklődni
lehet ugyanott. l-l

Kovács Mária (volt Szokolayné)
varrónő tanul61ányt vesz föl. Lakik:
Hunyadi utca 7. 5-l

2 drb 9 hónapos fajtiszta bergeir
kan eladó. crdeklódni lehet Molnár
AntaJnál Horthy Miklós ut 95 sz. 2-2

Egy j6kal"ban leviS Uzletajt6-
kirakattai együtt nagyon olcsón eladó.
Endrőd, Kossuth utca 2 sz. 2-2

Eladó: 125 kat. hold simawgi szántó
tanyával, 10 magyar hold magtárlaposí
a müut meJiett, 10 magyar hold varsán
háti, l és fél fertály keselyösi tanyával,
1 fertály keselyösi tanyával, 5 kat. hold
zöldlaposi, 2 drb. cifrakedi szántó gyü.
mölcsössel. Eladó a Zrinyi utcában egy
2 szobás lakóház, Hősök·Emlék utján
kétszer 2 szobás lakóház. Bővebbet

Izsó Balázs ingatlanforgalmi irodájához
Gyoma, Horthy Miklós ut 2 szám.
Telefonszám 50.

. AAAAAAAftA"t

IOLOSÓBB A BORII
!II mint. ·.8 SzÓda~iz

22 F I L L' E R-
egy liter IlO/o-os kadarka vagy

fehér fejtett ujbor Soltv~d
kert állomál'ira kis:rállftva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 lileren fellíli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; lJordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül~

I
~ dés ut~nvéttel. Egy pengőI

levélbélyeg ellenében I<ul-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta,. t5kéletas zamatl.lak I

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
faJborpincészete

Soltvadkert, Peslmegve.
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Nyilt-tér*
Nyilatkozat..

Felhivom a lakosság· fi
gyelméf arra, hogy feleségem
Virág Péterné szül. Józsa
Emilia által esetleg hitelbe
vásároltdolgaiért illetve adós
ságaiértfelelősséget nem vál
lalok és azokat ki nem jize
tem.

Gyoma, 1938. április 28.
VIRÁa PÉTER

*) E rovatban közöltekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelőssé

get nem vállal.

Gyoma község
ingatlanforgallna

lij. B. Kiss István gyomai lakos vett
l hold 723 n.-öl kölesfenéki szántót
Beinschróth András és neje Beinschróth
Zsuzsánna gyomai lakosoktól950 P-ért.

K. Szabó Lajos és neje Kovács Lidia
gyomai lakosok vettek egy nématzugi
lakóhazat Tuka Eszter gyomai lakos
t61 800 P-ért.

Kovács G. Istvánné Biró Róza gyo
mai lakos vett egy beltelkes lakóházat
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
táétól 1350 P·ért.

A m.kir. iparügyi miniszter 3000/1938. Ip. M. számu rendelete
~rte]mében folyó évi március hó l től

t O v á b b i i n t éz k e d é s i g
telepünk irodája f. t. Uzletfeleinknek rendelkezésére áll:

hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénte~en

d. e. S-tól 12-lg és d. u. 2-tól 6-ig
szombaton: d. e. 8·lól 12 óráig.

Fenti rendelet értelmében s z o m b a t o n d. u. és vas á r n li p
egész nap az irodánk zárva van.

Vincze József "HOM BAR" Szövetkezet
Első Budapesti Gőzmalmi R.·T.

gyomai telepe
Iványi Aladár és István

wwuuwwwu~wuuuuuuuuwuuwwwuuuuuuuuuuuUUUUUUWUMWUMMU

Értes i t é sr

"MAvAUTU T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

17.58 ind. Gyoma p. u. • érk. 6.22

17.60 érk. Endröd templom-tér ind. 6.10

Vltlllldlj: 50 fillér.

Endröd-Oyoma-Püspökladány-Debrecen:
6.10 ind. Endröd t@mplom-tér érk. n.öo

6.
86 l Oyoma " . t 17.

82

7.2B Szegh.10m p. u, • 16.38

8.42 Püspi'kladány... 15.23
9.19 Hajuuszob~!l!ló... 14.4$
9.66 étk. Debrecen, "Arany Bika Sltá1l6" ind. 14.10

Mem~t-jegy; Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdusz:ooollzlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. Il P 10.00. II P 12.50.

Endrőd -Oyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
6,10 ind. Endrőd tOOlplom-tér • érk. 17.6ö

6.
BB t Gyoma II t 17.

54

7.27 Szeghalom p. u.. 16.as
8.ó7 Berettyóujfalu p. u. • 14.00

9.°3 ér "községháza ind. 13.00

Menet-jegy: Sz@ghalomra P 2.30. Berettyóujfalúba P 5. tO.
Menettérti-leg,}':" P 4.-. "P9.56.

Feltételes megáli6hely: Gyoma-halmegyi Ohl'asókör 6liO Perjéeo.

A gyomai kfr. járásbiróság, mint
telekkönyv! hatóság.
1058/1938. tk. S~.

Arverési
hirdetmény·kivonat

Kir. Kincstár végrehajtatónak Molnár
Jánosné sz. Hicz Zsuzsanna végrehaj
tást szenvedő ellen inditott végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság a
végrehajtási árverést 1084 P. 33 f. tőke

kOvetelés és járulékai behajtása végett
az Éndröd községben fekvő, s az end
rődi 1278. sz. tkvi betétben A t 4-5.
sor. 4131/1. 4132/1. hrsz. 288 öl és 3
h. 1013 öl területu Örménykut dü1őben
fekvő, - jelenleg Kilenc Mártonné sz.
Molnár Zsuzsanna, Hruska Jánosné sz.
Molnár Mária, Molnár Judit nevén áll6
ház és szántóra 4147 P. kikiáltási ár·
ban elrendelte.

Ali árverést 1938. 6vi julius hÓ
18. napján délelé5tt g órakor End·
riSd községházánlii fogjék meg·
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlant a Kir
Kincstár végrehajtató érdekében a ki
kiáltás! ár 2/3·ánál, a csatlakozottnak
kimondott dr. Medvegy György érde·
kében 5120 P.-nél alacsonyabb áron
eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikláltási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb Igéret ugyan·
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1938. évi március 29 napján.
Dr. vitéz Moinár Kálmán sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteiéUl:

Szilágyi
dijnok.

II ilii III

I zal

le
z

I I

I

MOZGÓ GYOMA

I

li ul
szépség, fiatalság, szerelem.
2. Szines kisérő müsor.

XXJiJllllllllnlljiilliiX

UU~J~'V 4-én szerdán.
A cári Oroszország fénye és büne.
A cseka karmaiban.

Lázadás a fogolytáborban.

20-án szombaton.
KALANDORFILM l

IdegpaHanásig izgalmas. Falrenge
töen vidám. Cselekményében

fordulatos:

Izgalmas film.
Lélekzetállitó tempó, fojtott légkör,

cselekménydus mese.
Főszereplő: VERA KORENE.

2. Uj kisérő müsor.

1

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Pénzlárnyitás; vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lO-től féli-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

romantikus törlénet.
Föszereplők

Ágay Irén és Hans Járay.
Egy magyar hercegkisasszony

szerelmi iörlénele a filmben.
A müsor kiegészítve: vigjáték és

VILAOHIRADÓ.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. május t-én vasárnap
fél 7 és 9 órakor.

MILLIÓS PARÁDÉS FILM l

Titokzatos események egy utas
szállító repülőgépen. Kalandorok
és hősök csatája. hgalmas pilla-

natok a levegőben.

FőszereplőI<: Fred Me. Murray.
2. Pompás kisérő mUsor.

Május 1-2
vasárnap és hétfőn.

Az évad legjobb magyar filmje!
ZILAHY LAJOS vigjátéka :

Páger Antal, Mezey Mária,
Szörény Éva, Csortos Gyula,
Rózsahegyi Kálmán, Mály Gerő

főszereplésével.
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p O L I T g K A I, T· R S A D A L ES KÖZGAZ ASAGi HETILAP

ELÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24P.

Befizetések postacsekkel1:
.Hungária-nyomda Gyoma'" csekkszám 18.280.

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

Felelös szerke15ztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'f o m a. Kossuth Lajolll utca 64.

Telefon, 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas ilirdeté8
20 fillér. Ötszön hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

chulek Béla főmérnök

előadása az öntözésről
TalAn egyik legfontosabb gaz- mérnök-ember végezhet olyan

dasAgi kérdésünk ma az öntö- tudományos és gyakorlati kisér
zés gyakorlati tudását elsajáti- letezést, akinek a vérében van
tani. lU is lelkes és áldozatokra . a21 észleletek számokban való
kész uUörőkre van szükség. Hála· rögzítése és a napi eredmények
Istennek, nekünk is jutott grafikonjaiból szabályokat le
6yomára egy olyan ut!örő az vonni. Az egész eIóadásból ki
öntözésben, aki talán az egész érzett, hogy Schulek főmérnök

<;>rszágunkban is egyedülálló e teljesen egyéni vizsgálatokat
téren. VégzliU ás ezekból ugyancsak

Hogy S~hulek Béla főmér- egyéni szabályokat vont le,
nöknekmilyen tekintélye van amelyekkel meggyőzően tudta
az öntözés terén, azt té.yesen érzébltetni azoknak gyakorlati
igazolta a május hó 3-án este megbizhatóságát.
Budapesten, ft magyar mérnök- KiUönösen nekünk gyomaiak
és épitész-egylet Reálhmoda-nak tett nagy szolgálatot az
utcai helyiségében tartott elő-I előadó. Nemcsak azzal, hogy
adására egybegyOlt mérnökök Gyomáról annyi szó illett az
és gazdasAgi tekintélyek nagy- előadáson, hanem azzal is, bogy
számu hallgatósága. Gyomáról a nálunk már közismert telje
a Schulek főmérnök családján sen egyedüh\lló Schulek-féle
kivül Bácsy Elek társulaH igaz- télialma ilyeténi telepitésének
gaM, Palotás Istvim és feleségel és öntözésének áldozatos kisér
valamint Wagner Mérton nttek letez~seit elvégezte Schlllek
részt al!! előadáson, amelyen II Bála főmérnök és igy elvégezte
nagyelőadótermet teljesen meg- a nehéz ut!örő munkát.
töltő hallgatóság a legnagyobb Az előadás szakrészének nem
figyelemmel hallgatta 621 e16- vágunk elébe, mert bírjuk
adást és több alkalommal tet- Schulek főmérnök igéretét, hogy
szésével honorálta azt. a kisérletezéseiről ő közöl cik-

Schulek Béla főmérnök a ket a Gyomai Ujs'gban.
kecsegési almatelepitélének öt- Az előadás végén lelkesen
évi öntözési kisérleteiről tartott 4nnepelték Schulek Béla fő

vetítettképes előadbt. Csakis mérnök ,Madát.

Beliozey Géza halálával meg
ürült az egyik felsőházi tagság,
amelyre Harsányi Pál ref. es
perest hivták be a felsőházba.

arsányi Pál
felső ázi tag

Nincs könyvün
amiből, ha u etetés tudomá
nya iránt érdeklődve olvasga
tunk, ne látnánk Kellner német
pro;tesszor nevét, aki az {j ke
ményitő érték elméletével a ta
karmányozás! csalhatatlanul
biztos alapokr~ fektette.

Ma, amikor minden célt gyor
~Ilm akarunk elérni, nagyon
fontos tlilztában lennInk a ta
karmányozás terén is olyan
fogalmakkal, amiket széltében
hosszé.ban hasInálunk, de lé
nYlilgében nem ismerdnk.

BármUyen távol tAllunk is
még attól, hogy a gazdakörök
falain ki lennánek ftlggesztvEl
a takarmányok bebő értékének
tablázatai és ezekről láthatnA II

gazda, vajjon helyesen és ga.l~

daságosan tartja a jószágait,
mégis beszélnünk ken róluk.

Kenn.er II takarmányok zsir
termeM képességét a keményitc5
Hsirterme1ő képességévii hason
litotta ÖlilB1I6 és uAmtalan ki
sérlettel milgállapitotta, hogy
minden 100 kg. megetetett ke
ményitö 25 kg. zsir szaporula..
tot eredménye2!Eitt.

Ha a táblázatban azt látjuk,
hogy a sJáraz kukorica kemé
nyítő értéke 81.50 kg., rendes
etet4s mellett tapasztalnunk
keH, hogy ez után 20 kg. és
37.5 dkg. I!Isirszaporulatot nye
rönk, feltételezve, hogy az ál
lat sdrazanyag és fehérje szftk..
ilágletét is kielégitettük.

A keményitö érték tehát
az II szám, amit ha 4-gyel
osztunk megtudju.k, hogy
valamely takarmány 100
kg.-jának megetetése után
m~mnyi msir lilzaponlatra
számithatunkp ha ut a ta·
karmányt ll2I életfenntartó
szükségliten felül etetjik....

mb

viselöjévé választotta. Az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület
1921-ben alelnökének válasz
totta. 1922·ben gazdasági tő

tanácsossá nevezte ki a Kor
mányzó. 1927 óta li vármegyei
törvényhatóság által kiküldött
felsőházi tag. Elnöke volt
a Békésvármegyei Gazdasági
Egyesületnek.

Beliczey Gézát május 5·én
délután temeUék el, nagy rész
vét mellett, a békéscsabai csa
ládi llirboltba.

Meghalt a leglelkesebb pro
pagálója a békésmegyei buzá
nak. Aki fiatalos hévvel harcolt
és küzdött, hogya békésmegyei
buzát, II minőségéért,elsőhelyen

jegyezzenek II tŐlllsdén, s6t, to
vábbmeni.íen tegyék zártterü
letté a megyénket. big, vérig
gazda volt és békésmegyei volt.
Egyéni vellztesége éS a gazdatár
sadalomnak,akit más nem pótol
hat.

Beliczey Géza 1863 április
28-án született, tehát 75 éves
volt. 1913-ban Békéscsaba kép·

A ·on Isten
jó napot! - köszön az egy
szerű magyar ember i alázatos
szolgája - az uri ember; ke
zétcsókolom - ft hölgyeknek;
dicsértessék a Jézus Krisztus 
a katolikus ember i légy résen
- a cserkész és legujabban:
"bátorsággal" köszön a nemzeti
szocialista. E köszöntések köz
ben ft férfiak megemelték a
kalapjukat is. Nem mindenik,
mert olyanok voltak többség
ben, akik csak ugy alulról fel
felé odaböktek a kalap karimá
hoz és egyet morogtak. Bizo
nyára ezeknek esett legnagyobb
fáradságba a köszöntés, mert
mégis csak könnyebb az ember..
nek a beszéd, mint II morgás.

Egyenruhában lévők a gap
kájukhoz emelik a jobbkezű

ket; .a frontharcosok áll ma
gasságba emelt és el6re fordi
tott kézzel üdvözlik egymást; ti

nemzeti szocialisták és az olasz
fassilZták előre lenditik a jobb·
karjukat és a kalapgyárosok
nagy bánatára nem nyuzzák a
fejükön lévő kalapjukat, amikor
űdvözlik egymást.

Amint láthatjuk, bő válasz
téka támadt a szóbeli és jel
beli köszöntéseknek és igy
naggyában már az utcán· is
tisztába lehetünk egymás világ
nézeti és társadalmi vallását
iUetóleg.

Ideje volna, hogy egy álta
lános köszöntés alakulna ki. A
jelek szerint az olasz és német
karlendités fog elterjedni. Ké
nyelmes és gazdaságos is lesz
ez a köszöntés. Évente leg.
alább egy kalapot megtakarit a
népszerü és· tisztességesen kö-
szontő ember ezzel. És mert igy
a köszönés kényelmes és egy
szerű, ennek az is lehet ft fo
lyománya, hogy többen köszön
tik egymást liz' utcán. És talán
a fiatalságunk is·· megembereli

magát és az idösenbekit tisz
teSSégtudóan köszönti az utcán.

Az se legyen lzivfacsaró bá
nata egyeseknek, ha a szólál
mondásaink közöl elmarad ez
után, hogy lImegsüvegeljdkU
egymást.



a
szére

öntözüB'k minden 8-10 napon
a rendes öntözés helyett. A
háromféle "Fónika"miHráO'ya
különböző -S zim)., hogy ne ó1eQ
gyen összetéve"szfhető. Alkal
mazására a csomagon lévő
használati utasítás tanit.

~~~-'"

Szenzác ŐS

olvasóink

o

Ir
A vilHás- és közoktatásügyi

miniszter ur rendeletet. adoH
ki az egyes tanintézetekből a
másikba való átlépésre. Esze
rint a polgári iskola valamelvik
osztályából a gimnázium . kö
vetkező osztályába az a tanuló
léphet át tanilervkülönbözeti
vizsgával, aki a két legutóbbi
csztálytje!l~~s, vagy jó eredmény
nyel végezte.

Viszont ezentul elemi iskola
ból az V,. és osztályból

.csall: azok a tanulók léphetnek
tanlervkülönbözeti viZSGával a
polgári iskola. II. eset1~Q Ill.
o~ztálYába, akiknek Bt bi;onyit~
vanyuk kitűnő vagy jeles.

A polgári iskola IV. osztály
elvégzése jogosi! bármely kö
zépfoku szakiskolába, továbbá
a liceumba való beiratkozásra.
P~ líceum a legujabb tipusu la·
tmmentes középiskola, amely
nek 4 osztálya után szerzendő
érettségi !bizonyHvány a tudo
mányegyetem kivételével min
den főiskolára való· beh'atko-··
zásra jogosit, továbbá a közép
iskolai éreltségihez kötött allá,.
sok elnyerésére is. .

~----

A budapesti lVIiivesz Szinház
május lS-án Paulini
Bélának; a kitiinő írónak a
Gyöngyösbokréta . országszerte
ismert szervezőjénekzenés, tán
cos, magyar képsorozatát: "Pau
lini magyar játékai" - csupa
játék, szövegben, zenében, tánc-

, ban és képben - eimmel,
Ez a magyar művészi soro

za.t, melynek zenéjét az ma
gyar zeneszerzői gárda legki
válóbb tagjai irták, diszleteit
pedig olyan müvészek tervez
ték, mint Szőnyi István,
Zoltán, C, nemcsak
a szinházi évad, de általában
az egész magyar müvészi .élet
legkiemelkedőhb eseményének
igérkezik.

Sikerüit megállapodnunk :fl.

Művész Színházzal, hogy ezt a
nagyszerü olvasóink
rendkiviil olcsó áron nézhessék
meg. Minthogy ép május végén
nagyon sok olvasónk fogja fel
keresni a fővárost, már most
felhivjllk olvasóink figyelmet
"Paulini magyar játékai"-ra,
mely naponta kétszer fog színre
kerülni a Müvész Szinházban
(délután 6-kor és este 9-kor) ~s

mindkét előadásr21, a délutáni
mérsékeH előadásra is,olvasóil.1k
30 százalék kedvezményt .kap
nak. Kedvezményes nt2i1viílHTok

szerkeszWségünkben

m

beIileg előterjesdett kérelmet
jegyzqkönyvbe keU foglalni.

Az 1925: XXVI. t-c. §·a 3-7.
bekezdésének rendelkezései az
előző bekezdés értelmében elő

terjeszthető kérelemre is irá·
nyitandók azzal a kiegészités
sel, hogy a kérelmet a polgár
mester, illetőleg községi főjegy
ző kötelés a választójogosult
ság szempontjából átvizsgálni,
észrevételeit a kérelemre ráve
zetni és 1938. évi junius hó
15-ig a központi választmány
hoz beterjeszteni.

Gyula, 1838. április hó 30·án.
dr. vitéz Márki Barna

alispán,
. a központi választmány elnöke.

kában - nem is lehetséges, s

Ihiába minden gond és áldozat,
megfelelő táplálék hiányában a
vir ágak, disznövények csak
senyvednek, a gyümölcsfák gyü
mölcsöt alig teremnek, a gyep
szegényes. M ü t r d g Y á val
.ugyan lehet segíteni e bajon, de
amatőr kertészek részére, ennek
beszerzésére is körülményes,
detailban nem kapható, alkal
mazása bizonyoz szakképzettsé
get kiván.

Ezen a bajon segit a "F ó _.
n i k a" nevii, uj, tableUázoU
mütrágya, amely mind a három
fő növényi tápláló anyagot tar
talmazza, vizben rendkivül
könnyen oldódik, adagolása
egyszeri]. Három összetételben
kapható: 1.) Gyümölcstáp. 2.)
Vírágtáp. 3.) Zöldségtáp.

Egy csomag 10 darab 10
grammos tablettát tartalmaz,
egy tablettát 19 liter vizben
oldunk fel, II ezz~;l az oldattal

i S
I I i

atőr kertésze

irásban észrevételeket nyuj t
hatnak be.

Az észrevételek benyujtásá
nak módja ugyanaz, mint a
felszólalásoké.

Az, akinek a névjegyzékbe fel·
vételre való jogosultsága az
1938. év folyamán nem az elő·

irt korhatár betöltése cimén,
hanem bármely más jogcímen
(1925: XXIV. t.-c. 1-4 §. és 33
§. 5. bekezdése) nyilik meg
1938. évi május hó 16. napjától
május hó 30. napjáig bezárólag
városokban a polgármesternél,
községekben a községi főjegy
zőnél irásban, vagy személye
sen szóval kérheti a pótnév
jegyzékbe való felvételét A szó-

Az Eucharisztikus Kongresz- I kisebb sulyu, teherdarabbáru
szus tartama alatt, vagyis a I ként feladott minden külde
folyó évi május hó 25-től 30-ig ményt csak nagyobb késéssel
terjedő időben várható tömeges tudjuk a rendeltetési állomáson
utasmennyiség elszáUHása a rendelkezésre .bocsátani, mert
Magyar ÁHamvasutakra fokozott a Kongresszus tartama alatt
feladatot ró. A személyforgalom teherdarabárukezeIést végző.

akadálytalan lebonyolithatásá- vonatokat rendszeresen közle
nak biztosítása érdekében ezért kedtetni nem áll módunkban.
az áruforgalom fenntartását Kérjük tehát a t. száUitóközön-
csak részben vállalhatjuk. séget, hogya fenti időben a

Közöljük ezért a t. száHHó- teheráruk száHitását lehetőleg

közönséggel, hogy a teherdarab~ akként szabályozza, hogy az 
áruként feladott élelmiszerkül- saját érdekében is - az Eucha
demények akadálytalan továb- risztikus Kongresszus fenH idő

bitást csak akkor tudjuk bizto- tal tamán kivül történjék.
sHani, ha azokat a szállitófelek Részletes felvilágosítást szük
esetenként, illetve tételenként ség esetén az áUomásvezető

legalább 2000 kg. összsulyu ség ad.
mennyiségben adják fel, amely Gyoma, 1938. évi május hó
mennyiséggel külön állomási 5-én.
kocsit indithatunk. Az ennél Állomásfőnökség.

Nagyon sok ember legfőbb

i vágya, hogy legyen kis háza,
vagy villája, akörül kisebb
nagyobb disz- és haszonkert,
ahol élete nyugalmasabb felét
békében a természet ölén le
élhesse. Évek hosszu során ösz
szegyüjtött fiHérekbőlmegépül

a ház, eHiltetik a fáb f, elvetik
a virágmagvakat, ezek fejlődésa

azonban rendszerint nem elé
gil i ki a tulajdonosi, pedig
munkát, pénzt, szeretetet nem
sajnál tőlük. Ritkán és csak
későn eszmélnek arra, hogy e
növények táplálékhiányban
szenvednek. Magyarul: é h e z
n ek.

ViHa- és kerUulajdonosok,
különösen városokban sok ne
hézséggel küzdenek, mert féltett
gyiimöIcsfáikat, dédelgetett disz
növényeiget nem tudják kenő

kép trágyázni. IstáUótrágya be
szerzése, beásása körülményes,
sokhelyütt - a motor korsza-

ff

IF'"r
Békésvármegye Központi Vá

lasztmánya közhirré teszi, hogy
az 1939. évi országgyülési. va""
iai§:l!:1:Ifi,lIÍ ideiglenes név-

és pedig az 1938.
évi végleges, az 1937. évi de
cember 31-ig 23-ik életévü
ket már betöltött férfiaknak és
29-ik életévüket már. betöltött
nőknek pótnévjegyzéke, vala
mint az 1925. évi XXVI. t.-c.
36. §.-ának rendelkezései értel
mében kihagyottak jegyzéke, a
választókerület székhelyén az
egész választókerületre vonat
kozólag, továbbá az egyes vá·
rosok és községek választóira
vonatkozó részei az illető vá
rosban vagy községben

1938. évi május hó 16.
napjától junius hó 14. nap
jáig bezárólag közszemlére

fog kitétetni.
A közszemlére való kitétel

a városházán vagy a községhá
naponként reggel 8 órától
12 óráig - vasarnap is

történik. Ez idő alaH a pót
névjegyzéket és a kihagyoHak
jegyzékét az iHető hatóság meg
bizoHjának jelenlétében min
denki megtekintheti és közna
pokon délután 2 órától 6 óráig
lemásolhatja.

Bármelyik választó felszóla
lássaJ élhet !JI. központi választ~

mányhoz amiatt, hogy
a) a póinevj@gyzékbe valakit

jogosulatlanul veHltk fel,
akihagyottak névjegyzé

kébe nem veUek tel olyat, akit
abba az 1925. évi XXVI. t-c.

§-ának rendelkezései értel
mében fel keHett volna venni.

A kihagyás ténye ellen csak
maga az érdekelt szólalhat fel.

A felszó1alást 1938. évi
napjától május

bezárólag
benyujtani, a központi

vil.lasztmányhoz intéz-
de a városok polgár

mesterénél, ilietve a közsé
gi főjegyzőnél keH beadni..

Felszólaló köteles felszólalását
és meHékelni azokat

az okirati bizonyítékokat, ame
lyeknek megszerzése az egye
selmek azok
ra a bizonyii.ékokra pedig,
3melyeket megszerezni nem
képes, akként köteles felszóla
lásában hogy az előlja

róságok, illeWleg a központi
v::Hasztmány állal feltalálhatók
vagy ibeszerezhetők legyenek.
A felszólalás olvan váHozásra
js amely az összeirás
óta

A felszólalások benyujtásuk-
kezdve junius hó 14. nap

jáig bezárólag a fentebb meg
jelölt helyen és időben szintén
közszemlére fognak kitétetni.
A felszólalasokJra mindazok,
<HUii'.<e! a felszólalás joga meg-

május napjától ju~

14. napjáig bezárólag
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Összes cselekvővagyon: 600.21 P.
Pétermann JózlWf megjegyezte, hogya Gyomai Jótékony

Nőegylet 1937. noveunber bó 30-án hozott határozatbal ft

. fiókszövetségnek ~\tadott 255.68 P. készpénzvagyon, valamint
~ holt KörOs partján 'pGU korciolyahb értéke majd II Nő-

i
, lill

IIIIIUII.~OI

-

A Kamarát ezen uj latéz
ménynek megllziI"ve.lésén első

sorban iUl II tapasztalat indi
totta, hogy az érdekeltséghez
tartozó népességnek tájékozat
lanságát, jogi kérdésekben való
járaUanságát sokan és gyakran
lelkiismeretlenül kihasználják,
bizalmával, jóhiszemüségével
visszaélnek. Az agrárnépeslág
El miatt sulyos és sokszor élet-
bevágó, jóvátehetetlen károso~

dást szenvedett.
Módot és lehetőséget kiván

nyujtani a Kamara ft meza'Sga8
dasAgi lakosság minden rétegé..

az
i ta

ező

kamara j
kara e·gk~...~

mükö ését

fehérnemühöz -
finom szeppent!

A silány minőségű szap·
pon csak rontio" de nem

tisztítja CI fehérnem,űt.

A Tiszántul gazdatársadalmának figyelmébe!

A Tiszántuli Mezdgazdasági
Kamara a mezőgazdasági lakos
dg érdekeinek fokozottabb meg
védése céljából megszervezte a
Kamara jogi tanácEadói Kama·
rát, amely most Békésvármegye
teröletén megkezdte mükődését.

A vármegyi városaiban és
minden járásának székhelyén
kitünó gyakorl6 jogászok váI
lalták a feladatot, hogy ft gaz
daközönaégnek tájékOldatást,
felvilágosítást és tanácsot ad
nak minden olyan ügyben,
melyeknél jogi ismeretekre, jogi
tudásra, ügyvédre van sl'i1kség~

egyletnek a Stefánia gyomai fiókszövetségbe történt beolvadá
sának jogerőre emelkedése után lesz átvezetendő a vagyon
mérlegen.

Tiz éve8 jubileu:lD.i ünnepély
Pétermann Józsefné megemlékezett a gyomai fiókszö

vetség ]O éves munkájáról. Kiemelte dr. sarkadi Nagy Pál
vezető'főorvos és Tarr Róza Erzsébet védőnő áldásos és sike~

res munkásságát, amely munkásságok minden elismerést és
támogatást megérdemelnek. Felkérte II közgyülés tagjait, hogy
lehetőség szerint a magyar anya- és esecsemövédelem ügyét
minél szélesebb körben igyekezzenek ismertetni és megsze
rettetni. Indítványozta, hogyafiókszövetség 10 éves fennál
lásának és munkásságának jubileumát egy müsoros tea kere
tében ünnepelje meg; A jubileumi ünnepély junius hó l8-áll
lesz megtartva.

Titkár választás
Közgyülés a fiókszövetség lemondott agilis titkára, dr.

Kovács János helyébe Zöld Sándor református kántort vá·
lasztotta mig.

A Stefánia Szövetség faji, nyelvi, felekezeti és társadal
mi különbségre, a vagyoni viszonyokra való tekintet nélkül
ID'ámolítja a reászorulókat. Ez II mindenkire kiterjedő gyá
molitá.s és segités keU, hogy elkötelezze községünk lakosságát
- szintén minden különbségWI eltekintve - II Stefánia
munkásságnak támogatásán., hogy szociális és egészségügyi
embervédelem segitségével egy egészséges társadalom fizikai
és erkölcsi feltételei megteremthetők legyenek.

HUrTER
ragyogó fehérre mos

505.90 P.
94.31 P.

37.72 P.
1500.- "

39.59 1#

349.43 "
36.- n

159.09 "

2121.75 P.

450.-- P.
155.15 II

43.51 "
316.- "
55.36 "

296.25 "
236.10 1'1

411.56 II

51.24 ,.
11.66 II

2027.43 P.
2121.74 "
2027.43 "

94.31 P.

BEVÉTEL:
1.) Készpénz maradvány az 1936. évről

2.) Községi hozdjárulb
3.) Tagsági dijak
4.) Tea-est és mozi előadAsból

5.) Adományokból
6.) Jégpálya használati dijá.ból

-::------------
Összesen:

KIADÁS:
1.) Házhaszonbér
2.) Jutalmak
3.) OTI.
4.) Takaritónö fizetése
5.) .Világításra
6.) Fütés
7.) Tejpénz
8.) Kereskedői !lzé.mlé.k
9.) Tea és gyógyszer

10.) Postapénz

Az Országos Stefeinia Szövetség g)'omai fiókszö vetsége f. évi
április hó 8-im tartotta meg évi rendes közgyülését :Ii község
háza tanácstermében. A fiókszövetség 10 éve alakult meg
községünkben IS azóta fejti itt ki áldásos müködéséL A mun
kásság egyik része egészségüg)'i, vagyis a születé. minél tö
kéletesebb lebonyolHá.simak és az ujszülöUek, csecsemők és
kisdedik egészséges fejlődésének biztosiJása; a másik része
szociális, vagyJs kŐzremüködés a születendő nemzedék gaz·
gazdasági, erkölcsi és társadalmi létfeltéleleinek lehetőségSZl

rinti megteremtése és biztositása. E keltős munkásságot a
gyomai fiókszövetség minden elismerést megérdemlően fejti ki.

Elnöki JD.egnyitó
Pétermann Józsefné elnök üdvözölte a közgyűlés meg

jelent tagjait, megemlékezve a fiókszöveíség th: évi áldásos
müködéséről, a gyillést megnyitotta.

Főorvos jelent~se

Dr; sarkadi Nagy Pál a fiókszövetség vezeti) f()orvolil8 je
lentést tett a fiókszövetség és véd6intézet 1937. évi munkájá
róL Bejelentette, hogy II védöintézet gondozásában 235 terhes,
169 gyermekágyas, 1568 csecsemő, és 2572 kisded állott. Or
vosi tanácsadáson megjelent: 326 terhes, 2248 csecsemő, 1206
kisded. 143 rendelési napon tehát 3780 védenc jelent meg,
igy egy rendelési napra 28 védenc esett. Védőnő meglátoga
tott 144 terhest, 137 gyermekágyast, 1275 csecsemőt, 1610 kis
dedet. Kiosztásra került 3340 esetben lO-szer 0.5 liter tej;
tápszer 90, szütészéti vándorláda 10, csecsem6 vándorkelen
gye 35, hintőpor 55, szappan 30, kávé 90, zöldkereszíei cukor
(fél kg.-os) 751, rizs 129 esetben. Kiosztásra került .még 50
drb. pettyes ruha, továbbá karácsonykor 350 kg. liszt, 120 kg.
cukor, 200 kg. borsó, 12 kg. szaloncukor, ruhák, játékok és keksz.

Zár8Zá:ID.adA8
Erdei Gábor pénztárnok ismertette a fiókszővetség 1937.

évi zárszámadásAt, melyet a közgyülés egyhangu határozatá
val elfogadott.

te nia
fi 8zövet8ég

özgyülé8e

Összesen:
. Mérleg 1937. évi december St.-én: B e v é t e l:

. Kiadé.s:

Maradvány:
VAGYONMÉRLEG:

1.) Ingókl leltári tárgyak értéke az ingóvagyon
értékkiunutatAsa szerint

2.) Készpénzben
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Dr. Karácsonyi Ág'óston or

vos-fogszakorvos, v. fogklinikai
orvos rendeléset m e g k e z d t e
Kossuth Lajos utca 2 t sz. alatt,
özv. Feketéné házában.

Dr. SorbánJenö föszolgabiró
szabadságon. A járványos infIu~

enza - többek között ~ dr. Sor
bán Jenő fősloIgabir6t is megtá
madla, aki már hetek óta állandó
lázzal küzdött. A lAz elmultával e
héten nagyobb orvosi vizsgálat
alá vetette magát él főszolgabirónk.

A professzorok megállapitóUák,
hogy egy régi foggyökér elgeny
nyesedett és ez képezte alapját és
fogékonyságát az influenza beteg
ségének. A foggyökeret már ked
den szerencsésen el is távolították,
de a hosszabb ideig tartolt be
tegség alatt éi föbiró szervezete
annyira legyengült, hogy legke
vesebb 4 heti pihenésre kell men
nie.

Oyászhir. özv. HeiszlerJózsef
né sz. Lubinszky Antónia életé.
nek 88-ik évében Budapesten el
hunyt. Dr. Sorbán Jenő gyomai
fősz6!gabiró nagyanyját gyászolja
az elhunytban.

- Schuster ferenc .államilag
vizsgázott fogász Kossuth Lajos
utca 36 szám alatt, fogászati mU
ködését megkezdte.

A gyomai ligeti p-aviUon bér
letére a versenytárgyalás után rá
igérés történt Most ejtették meg
az ujabb tárgyalást, ahol a kikiál
tási ár 895 P. 50 fillér volt Kar
say Lajos 900 P-t, Lovas Zoltán
905 pengöt ajánlott a bérletért. A
döntés a legközelebbi képviselő

testületi gyülésen fog megtörténni,
reméljük közmegelégedésre.

Békésen a Németországba uta
zÓ munkásokat a községi biró
kisérte be Csabára.

Hol a boldogság mOStaná
ban? OU, ahol pénz és vagyon
van! Nagy vagyonhozjulhat
kÖnnyü szerrel, ha részt vesz a
m.kir. államsorsjáték legközelebbi
junius 3-i huzásán, ahol kisorso
lásra kerül fönyereményként 40.000
P. és még sok kisebb, nagyobb
nyeremény.

Meghiv6. Az Endrőd-Öreg
szölJősi Hangya és Tej$zövetke-
zet, valamint a Katolikus Legény
egyesillet Szent István év május
8-án zászlószenteléssel együtt
szövelkezeli napot rendez~ MUsor:
l Május 7-én este lámpiono$ fel
vonulás a községben. 2. Május
8·án leggel zenés ébresztő lovas
bandériummal. 3. Délelőtt szent·
mise az öregkerli kápolnában. 4.
A Hangya és Kat. Legényegylet
zászlajának felszentelése. 5. A
Tejszövetkezet üzernhelyiségériek
felszentelése. 6. Szövetkezeti ün
nepély. 7. A Katolikus Legény
egy let ünnepélye. 8. Közebéd.
(Az ebéd 1.40 P). 9. Este él Le
gényegylet szórakoztató mókái.
10 Táncmulatság. Muzsikál far
kasinszki Imre (Beléptidij 80 fillér.)

A KERTBEN?
tovább tenyészteni.

Amint felmelegszik a.íi> idő,

megjelennek II levéUetv(":k~

Amint észrevesszük őket, kezd·
jük meg a nikolinos permete

'zést. Ugyanez véd II pcaizs...
tetű ellen, de ez eHen mára
téli .permetezésekkel hatáso
sabban védekeztlink.

AZ idei év cserebog'ár
év lesz, erre jó lesz elkészülni.
Kora reggeli órákban li fákr'l
lerázni, lefordzni és megszári
tani tanácsos acserebogarakat.
Kitűnő téli táplálék megőröl

ve li baromfiak részére.

A hernyóirtás minOlég
aktuális. Legjobb erre a célra
még ősszel· cinkeodukcat
feltenni,télen etetni őket s
ilyenkor már ugyancsak hord
ják az apró cinegéknek szüleik
a rengeteg kártékony hernyó"
félé t.

LOG

ilii

liI
I

IlIA

lésZ I

D
Ezen a tavaszon a természet

munk~a azt mondhatjuk egy
hónapot késett. Mindennel hát
rább vagyunk, van idő tehát
még az elmulasztoHakat is be·
bozni.

A tavd§:i.d pern:llelte""
zéseket folytassuk, mert a
sok eső bizony legtöbb helyen
lemosta őket, E helyen nem
térbetünk ki a különféle per
metIevekre, ezt li gyümölcsös
gazdájának bizony alaposan
meg keH tanulni, vagy szak
könyvekből, folyóiratokból,
vagy téli tanfolyamokon.

Sok kárt tett a rossz időjárás

a kajszi és meggyfákön. A fia
tsJ levelek és virágok száradá·
sát amonilia""'90mba
okozta, mely ködös, nedves
időben pusztít.

lmoniliAs ágca1k at le
v ágni és elégetni, nem

ezdődik a kamilla szedés'

Papp Sándor orsz.. felüqyelötitkár
naqyhatásn.i. be§zéde .'

Péntekendélután 4 órakor RÁNYI kormány belyes és cél
népes választm~nyigyülést tar- irányos kormányzására. A zsi
toU a NEP gyomai szervezete,' dókérdésben belytelenítette a
amelyen d r . P a p p S á n d o r szélsőséges türelmetlenkedők

országos felügyelőtitkár, C z u p- felelőtlen erőlködését és ebben
r a J á n o s országos titkár és a kérdésben is a kormányeI
d .r. B l a h ó D e z s ő várille- nök utmutatása szerinti irányt
gyei tilkár, valamint K l i n g - tartja okosnak és kövelendő

b amm e r L á s z l ó az end- nek.
fődi NEP szervezet vezető tit· Nemerey Péter elnök meg-
kára vettek részt vidékrőL köszönte dr. Papp Sándornak'

D r. P a p p S á n d o r or- értékes felszólalását és a jelen
szágos főtitkár a tőle megszo- lévők lelkes bangulatában zár
kott magasszárnyálásu beszéd· ta be az értékes gyülést.
ben ismertette a bel- és külpo-
litikai helyzetet és meggyőző A vidéki vendégek autóval
énekkel mutatott rá a DA- Szarvasra mentek Gyomáról. '

Magyarország kincsei közé Iérdekében emlitjök meg, hogy
tartozik a szerény szíkfü vagy a szép árut, melynek legns
kamilla. Nem kell velni mégis gyobbaz iUóolajtartalma, csak
terem, csak szorgalmas kezek a fejlett, szépen elterülö virá
kellenek li lei!Jzedésbez. Fokoz- gokból van, s ezt helyesen szá
za a kamilla jelentőségét,hogy ritva, nem harmadrendű, ha~

nyár elején nm vele dolog, nem szép, sárga prima árut
akkor lehet érte pénzt kapni, kapunk. Az éretlen, tehát nem
mikor legkevesebb van a sze- jól kinyilt vagy éppen nedve-
génv ember házánál. dl'! .Kból l c l' b"b

~ . " sen sze El <llr u eg!e Je
Nem IS gondolnánk, hogy a ékfű l· "t kJ:' 'tb tő.,. sz ISZ e8Z1 e s ez

vdag kamdlaszükségletének "' '.
t--bb . fl"·t hát 80 persze olcsóbb aro. Jobban Jár
o mmt e e, e cea b" dll k'"'".. te_ ",t az a sze u, a 1 nem SiiJ-

vagon Magyarországról kerul "l' fJ. d J. t é ., fé« l. . " . not Ja a ara sago SJO suve,
InvJtelre. Pedng elé~ mostohán ., élk'''}' . .... II tszar n u l prima vlrlllgo a
bánunk vele, sok helyen nem d "é t' l ké h t
. d'l l d' fOld l' sze, mer. ez r Jogga r e
ls enge l>: esze ill a o tu aJ- jobb árat, esetleg 4-5 szörö-
danasok, holott más országba set is.
vetnék is, ha megteremne.. Reméljük, hogy II kormány-

A magyarországi kamilla ki-zat idejében gondoskodik a
váló minöségü. A minőség az beváltás igazságos és zavartalan
árban is meglátszik_ A szedők l~folyásárót _ ' . . .

területe,

vezet

sa.llak~

Debrecenben: Dl.'. Antal Géza
űgyvéd, a TiszántuJi Mezőgaz-

Kamara jogtanácsosa,
DebnoceJl1, Simonffy·utca 2.

Békésvármegyében : Dr. GaUi
ügyvéd vm. tb. főiigyész,

Békéscsaha, Andrássi-ut 12.
MiHzö,désl körzete: Békéscsaba,

város területe.
Varga István űgyvéd, vm.

főügyész Békés, müködési
körzete: a békési járás területe.

.Házy Béla ügyvéd, Gyoma.
lVHHü),déSl körzete: a gyomai

A jogi tanácsadói
minden fontosabb, az ag

rádakosságot érintő és érdeklő

jogszabályokra fel fogja
hivni a lakosság figyeimét. Nép
szerü ismerteléseket, magyarázó
szakelőadásokat fognak tartani,
miáltal megelőzhető lesz a tör
"''>,n",",ir nem ismeréséből eredő

50k mulasztás és hátrány s
nem fognak elesni a gazdák a

uk nézve előnyös lehetősé

gek kihasználásától.
A Tiszántuli Mezőgazdasági

ezuton is 'hangsulyo-
az érdekelt gaz-

figyelm ét arra, hogy jogi
:természetű ügyeiket mirldenkor
idejekorán, at legteljesebb nyilt
sággal és őszinteséggel adják elő

a kamara jogi tanácsadói ka
:rának tagjainál, med csak igy
sZilmHhat!rlak arra, hogy a jogi
vélemény és SI jó tanács helyes
lesz s annak követése és be-

a kivánatos eredményre

ügyes-bajos dolgaik
mielőtt bármiféle szerző

mie!őU kölcsönt
vesznek nagyobb üzle~et

költneko vesznek, eladnak, osz-
perbe fognak:

ho.zzálérl:ő szakember jogi véle
kérhessék ki és meg

Un,U"lIU jogi tanácshoz julbas-

Torkos Béla ügyvéd, vm.
tb. főügyész, Orosháza, Torkos
ll:>.alllH.aH u, 4. Müködési körzete

terilHete.
Csánky István ügyvéd,

Szeghalom. Müködési
körzete: a szeghaLmi járás te·

szarvasi

ry····'''=='......''''-~~tl=-~~
·:::;::c,>;.;'~a~.;..":~~~~"j'.:.-::-~=~=~""-_-.:~::I";IS=-'OU;·~
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70. JÓTÉKONYCÉlU

M,
AllAMSORSJAT~K

Főnyeremény:

II ar. peng6

18.729 nyeremény,
275.000 pengő értékben

Nagyobb l'Iyeremények:
20.000.-- ar. pengő

10.000.- ar. pengő

kétszer 5.000.- ar. pengő

négyszer 2.500.- ar. pengő

hatszor 2.000.- ar. pengő

huszszor 1.000.- ar. pengő

ul Z á S: junius 3-án,
Sorsjegyárak :

Egész: 3 P. Fél: 1,50 p,
Sorsjegy kapható minden föárusit6
nál, valamit az összes dohánytózs-

dékben.
Postai rendelésekltt a pénz előzetes

bekűldése esetén azonnal teljesit a
Székesfővárosi M. Kir. PénzügY6

igazgatóság.
Budapest, V., Szalay-utca tO.

egyik fél részéről sem csuszott be.
Legbizonytalanabbnak Mácsai já

tékvezető mutatkozott.
KTE támadással indul El mér

kőzés, mindkét fél részéről futnak
támadások amit a védők jól pa
riroznak, a tO. p-ben Győri szé
pen kileszi Takácsot, ki megfut
és védhetetlen góH mg 1·0, a
39. p.·ben Hajdu átemel a védel
men és kiegyenlít l-l. Szünet
után is a KTE támad erösen,
amire a GySC is hasonlóan fe.
lel, váHozatos lefutások, sokszor
adódnak meleg helyzetek, de a
jól mi.iködö gyomai védelem minD
dent idejében tisztáz. a 10. p.-ben
Gyirnesi!öl kapott labdát Hajdu
belövi, Jakó a tömörült védeleme
től nem látott jól, ezért megkés
vea gól vonalon belül fogta. 2 L
A 30 p.-ben kornerből Ugor fe
jeii az egyenlítő gólt 2-2. A mér
közes végéig az eredmény nem
változik. Jók a GySC-nél a köz
vetlen védelem: jakó, fekete, Ugor.

A halfsorban Jenei volt a jobb.

A csatársorban K. Szabó, Györi,

Takács a sorrend. Kruchió is na

gyon mozgott, csak félt, ami

hátrányára volt.

Vasárnap délután negyed 3 Óra
kor TAC-GySC ifj. bajnoki és
negyed 5 órai kezdettel TAC
GySC L csapatai játszanak baj
noki mérkőzést. A GySC csapata
Takács I. és Spitzer H.-vel meg
erősödve áll fel. Ha a gyomai
fiuk lelkesen küzdenek a jó TAC
együttes ellen, akkor a gyomai
győzelem biztosra vehető. E szép
és élvezetes mérközésre kérjük a
n. é. sportpártoló közönség nagy
számu megjelenését, szives párt-
fogását. Csáky Dániel

lVi..Törekvés-GyTK 3-O (2-O).
Gyoma, vezetle: Dr. Magyar.
Megint szégyenletes veresé~!

Lassan mindennapivá válik ked
ves játékos urak, nem gondolják?
Jobb volna minél előbb abba
hagyni az egész Cirkuszt. Jobb
lesz előbb pl. azért kedves játé
kos urak, egy pár kivélelével,
mert most készül uj cipö,
azt igy uionnan sokkal jobb áron
el lehelne adni, mint használlan,
még se érné nagy kár az
egyesületet, mintha maguk foly
tainák a bohóckodást a zöld
gyepen, piros cipőben. Volna még
sok emlHeni valóm egyes jáléko
sokra, de ezl nem teszem, hanem
kérem s:dvleljék me~ ezl és igy
cselekedjenek. Ha ezl nem teszik,
akkor igazán nem tudom, mit

biztosan gyökeresen
meg akarnak va!lozni. Kérem

még egyszer, gondolják
meg és, hogy ezi a kis szószt
nem kárörvendésböl irtam, hasz
nálom ezl az álnevet "Nem va
gyok kárörvendő". Nem tudom
rá jönnek-e ki vagyok?

rásból értesülünk nem lép vissza
a bajnoki küzdelemtöl hanem tOD

vább küzd az ellenfelek és a bi
rók ellen.

Meghivó.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö

vetsége gyomai csoportja, folyó évi
május hó 12-én délután 4 órakor a
községháza disztermében tartja:

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.

Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkárí jelentés.
3. Péntári jelentés.
4. Számvizsgáló-bizottság jelentése.
5. A választmány kiegészitése.
6. Inditványok (Kérjük irásban 8 nap

pal előbb beküldeni).
Határozatképtelenség esetén a köz

gyűlést ugyanaznap d.u. 5 órakor meg
tartják.

Szives megjelenését kéri.
Gyoma, 1938. április hó 27-én.

Az Elnökség.

2",2
Kondoros, vezeHe Mácsai.

Teherautón ment át a GySC
csapata Kondorosra? mintegy 25
lelkes drUkker kiséretében. A csa
p31nak lelkes fogadtatásban volt
része, a KTE elnöke személyesen
várta a gyomai együttest, több
KTE vezetőférfi társaságában.
Ezen szivélyes fogadtatás méltó
kifejezésre jutott a pályán is. A
KTE csapata fairan, lelkesen küz
dött, a győzelmi vágy fütölte őket,

amit a gyomai fiuk is átvehettek
volna, mely esetben a két pontot

. Gyomára hozhatták volna.
A mérkőzés mindvégig simán

ment végbe, szándékos durvaság

Házassá.gűt Kruchió
Sándor és Jusztina, Kéri
István és Molnár Piroska Emma.

Születtek: Erdei István fia
István ref., Imre Sándor leánya
Julianna, Lidia ref., Oláh László
leánya Róza ref, V. Balog András
leánya Terézia, Pa1aki Elek fia
Elek ref., B. Kis János fia Endre
rk., GYUlica 1stván fia Sándor rk"
Toldi László leánya Julianna ág.
ev~

Endrl5di TK az elterjedt hirek
szemlJ'en, mint megbizható for~

van azon i

kedves Kondorosi TE, hogy a ~
GySC elhozta az egY.·ik I
f.,j"r,nu!'\c ha,~ájt:lkból? Miért kel- I
leH azért reggej teJezokog- '
ni az "A Sport" hasábjait keserü
könnyeikkel ? Utóvégre csak egy
nagy teherautó és 25 erős kisé-

no meg 11 jó kel-
lett csak a pontrabláshoz. Ennyi
pedig mindenkor telik a GySC-től l

ugy négyszemközt moncl
csak meg, hogy m05t is csak

egy paraszthajszái menlelle meg.
a másik amelyre pedig i;

de égető szükség van a ne-.
gye~ik hely me~farlásáh~z .. ,.. I

Viszon! lovagiasan ehsmeqűk, l
a Kondorosi TE vezetösé;;:e !

uriemberekhez méHóail fogadta- 2 i
GySC-t és a közönség részéről!
most szó sem voH ellenséges, I
vagy pláne támadó fellépésröl j' I

A Whol1 vérzett el, rég- I
JéJeknéJküli idJzdelernben.!

tzen 8 m·eccsen egy ,;er- I
gödö csapatot melybm I

L, ~ "I Inyorna se~n voU a Á~l::"l~, "0"-

Jeles GyTK-nak. egy ilyen
meccs és feiényire fog olvadoi il

nézösereg! Ilyen után nem I

lesz nehéz megjósolni a I
derbi végeredményét. .. (GyTK-!
iSlák tanulnatnak a GySC-től, oU I
Ván akarat, tudás és szivvel-lélek-I
kel tudnak még idegen- i
ben is, mint a ver1íetet- il'

len KondorosI is fair
! Igen, nem szerencse voH, I

hanem "a!,arat", ami a GyTK nál
már óta l Lát-
lu\;: is l Sajnos szomom
jelenség derbi eiNI ez GyTK.

a derbi! szomoruarl. Szedő.)

*

fVh:~gl1laHta~: Kádár Elek 34
éves' ref., H. Szabó József 82 éves
baptista, Vatai lv1ihá!y 6 hó ref.

Biró~{~Hdés: TAC - GySC:
Wer/heim, Hunyadi - ETK: dr.
Magyar, Tarhos - KTE: Rátfai,
MAFC H.-M.MÁV: Klimaj.

cl

lap fel
ld. Aki a

.M.

jö
százalékát

TOJÁST
szövet!1:e
árat akar

(1 baba

Ne .izgul/, itt az (J (j J'Ylm l1n.

I{aréi~pt:ílztári befizetési
haszná!ásáva! eí!'ílerJlií:se
sorsjegyetr nem

egy III './J/U

NU azs? - riad
- rnondják csa!{

disznót ölnek a szomszédban.
Ájjdj, azst hittem már azst

a dádé.

n o s g a z ct a: Hát aztán
iNn""'L e a hil'só mert hát
nagy gyökere 1/an árn.

B o ff b é l y: Sohse
k i nni' ~711f

Borofválják a egy re[3
ientó élellen borotvávai. Közben a
szomszédban. éktelenül sivalkodik

rnegy is.

Nemzetk.özi Eucha-
rRsz~itiku§ és Szent
István év 1938,

augusztus 25-ig
ut~;l.ztlat Budapestre,

és SzékesfehéJr
és VliSSZ2, - jgz1Slizolvámv

a községháza 2. sz. jr(~dl~llaliJé1)]

igen lisz'iell JKO,COf1!se,2eL

B ~jrnére küldö;! aHami. '''''''~iF'''llPI

annak árát a

céH szolgál
me2la1ila,iü nem kivánt sorsjegyet
nem ~;ül(!lá a céH

lJL sQfsjegy.:;k visz-

IUl

megtar=
szive:;kedíÉ~k azt él mellékeH

vaiaszboriték felhasz
nálásával visszaküldeni eda, al1011
mm érkezeit. Az állami ",ruTi61""

HZtzer pengőt

a !?)),dmive'iésfigjtl miniszleriumtól,
az ecsegi' szikes legelő 60 ""Inn,,,j

fterületének me gj6i vilásÉlra.

ha idejé-
ben beszerzi i A

.pérIzze! nyugalom és béke
Ir:'öilözik otthonába. Egy sorsjegy
ára 3 P. egy féí 1.50 P. Huzás
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető; Teket Sándor,

Szuperfoszfát műtrágya és Péti
Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

BrUcher József Bocskai utca 27
számu háza, jutányos áron szabadkéz
ből e l a d ó, vagy haszonbérbe kiadó.
Értekezni lehet a tulajdonossal. 1

vitéz Czapáry Jenönének 44 kat.
hold földje eladó. Érdeklödők fordul
janak G. Nagy Lászlóhoz Hősök utja
57 sz. 1

Papp Zsigmond 4 és fél ·fertály
keselyősi földje örökáron eladó. Ér
deklődni Rákóczi u. 16 sz. alatt lehet.

5-i
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l,OLCSÓBB A BOR II
III mint a szóda~iz fil

22 F I L L E R

Iegy liter ilO/o-os kadarka vagy !
fehér fejtett ujbor SOllyad-,
kert ál1omá~ra 1,{iszállilVa
6 feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csa,kis

! 50 lileren ferülj relldeléstI
il fogadok el.. Hord.ótdijme.n-
It tesen adok aszállitás tar.-
It tamára kölcsön; hordóm
! 30 napon bellil bérmentve
/I küldendő vissza, SzétküI-

dés utánvéttel. Egy pen~őI
levélbélyeg ellenében ktil-
dök mintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Boralm kellemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatuak

és ri e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegve.

Mérlegek és sulyok javitására és
meghilelesittetését felelősség mellett
vállalja, Kocsis Imre gépmiihelye Gyoma,
Kossuth Lajos ulca 40. 2-2

Izs6 Imre Kossulh Lajos utcai sarok-
háza eladó. 5-4

Gyomán, Vörösmart!Jy Mihály u. 10.
számu ház azonnali beköltözésre örök
áron eladó. Érdeklődni lehet Cs._Szabó
Gergely gróf Tisza István ut 60. 3-2

KOl/ács Mária (volt Szokolayné)
varrónő tanulÓlányt vesz föl. Lakik.
Hunyadi utca 7. 5-2'

Lukács György ács- és kőműves

me~ter tudatja a nagyérdemű közönség
gel, hogya lakását átlette Hősök-Emlék

ut 2 szám alá és eh'állal minden e
- szakmába vágó munkát. Kéri a kö

zönség szives pártfogását.

Gyors- és gépirn! jól tudó, jól
számoló szerény igényü tisztviselőt,

vagy tisztviselönöt awnnali belépésre
felvesz a Grosz Zoltán kft. gyomai fa.
~ep~ J

Eladó: Endődön 24 kat. 'hold prima
tanyafő!cl az Iványi düllőbel1, 24 hold
simazugban nagy cserepestanyávaf, 125
kat. hold nagy gazdasági épületekkej, 5
hold ugyancsak szép cserepestanyával,
gyümölcsössel kedvező fizetési feJtéte
le~kel. Eladó Gyomán a keselyősön lxi
és fél fertaly tanyával, 1 fertály szintén
tanyával, fél fertály tanya nélkül, 10
hold magtárlaposon, 5 hold zöldlaposon,
10 hold varsányháton mliuthoz cc 500
méterre 2500 pengőért. Eladó az ujkert.
ben 4 lánc föld buzaveléssel, vagy vetés
nélkü! 2200 pengöért. Éladó házak:
Hősök Emlék utján 4 szobás nagy gaz
dasági épülelekkel, szobás cserepes
3000 pengőért. Bővebbet felvilágositásl
Izsó Balázs ing:ltlanforgalmi irodájához
Gyoma, Horthy Miklós ut 2 szám.
Telefonszám 50.

község

érk. 6.22

ind. 610

Gyoma
ingatlanforgalo1l.a

Kun józsef és neje Nagy juliálma
gyomai lakosok vettek 9[4 n.-öl, 2 hold
37 u.-öl és 71 n.-Öl félhalmi ingatlant
H. Kovács Elek (nős volt Cs. Kéri Er
zsébellel) gyomai lakostól 1950 P-ért.

Kölcsei Mihály (nős Pintér Eszlerrel)
gyomai lakos vett 12 hold 68 n.-öl és
380 n. öl magtárlaposi szántók 3/32· ed
részét Hatvani Gergelyné Kölcsei Pi
roska gyomai lakostól 500 P-ért.

G. Nagy László gyomai lakos vett
2/300·ad rész csudabalJai legelő iIIeló#
séget Vincze Endre (IlŐS Gálos Lidiá
val) gyomai lakostól 1200 P-ért.

G. Nagy László gyomai lakos vett
2/300-ad rész csudaballai legelő illető

séget Téglási Istvánné Nagy Teréz szol
noki lakostól 1200 P.-ért.

Cselei jénos és neje Zöld Zsuzsán
na gyomai lakosok vetlek 320 négy
szögöl németzugi ingatlant Bálínt Sza
bó János bupapesli lakoslói 750 p-ert.

Izsó Jánosné K. juhász ]uliánna gyo
mai lakos vett egy lakóházat Kocsis
Lajos és neje Csapó Anna gyomai la
kosoklol550 PArt.

Gyalog Ferencné Nagy Teréz gyomai
lakos vette egy beltelkes lakóház fele
részét Kovács Eszter Ágoston Albertné
~yomai Jakostól 580 P-ért.

Kruchió Sándor gyomai lakos vett
egy beltelkes lakóháza! Mucsi Istvánné
Fekete Mária és társától 5600 P-ért.

Csapó Balázsné Fekete Krisztina
gyomai lakos vett egy beltelkes I~~ó

hál?:at Molnár Alberlné V. Balog JUhan
na és társaitól 2600 P.-ért.

Kovács Sángor és neje Gonda Ilonka
gyomai lakosok vettek egy lakóházat
Sl?:vilács Dezsőné Mészáros Eszter és
társaitól 1350 P.-ért.

Hatvani Gergely és neje Kölcsei Pi
roska gyomai lakosok vetlek egy lakó
háznak 1js-ad részét Kölcsei Margit
gyomai lakostól 300 P-érf.

Eiler Ádám (nős Roósz ]uliánnával)
gyomai lakos vett 5 hold 1200 n.-öl és
5 hold 1200 n.-öl póhalmi ingatlant Zs.
Timár András (nős Homok Máriával)
és társától 7500 PArt.

Megyeri István és nefe Czeglédi
Lidia gyomai lakosok vettek egy lakó
házat Szűcs Mihály és neje Megyeri
Eszter gyomai lakostól 500 P-ért.

Herter Mihály és neje Toldi j~liánna
gyomai lakosok vttlek 154 n.-öl né
metzugi ingatlant özv. Sziíágyi Istvánné
Kiss Etelka gyomai lakostól 100 P-ért

17.38

17-5°

MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
97 Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:.
ind. Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom' tér

VIteidlj: 50 fillér.

Endrőd-Oyoma-Püspökladány- Debrecen:
6 10 I·nd End"öd templom-tér. . . érk. 17.50. . . t 17 32
6.~6 I Gyom~ " 16:387.2: S~eg~"lom p. u. • . 15

238.4" Püsp(,kladány '43

919 V Hajduszoboszió . '. . 14'109:55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" md. 14.

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduszoooszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy: n P 4.-. P IQ.50. n P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Beretty6ujfalu:
6 10 I·nd Endrőd templom-tér. . . érk. 17.55. . t 17 34
5.

36
~ Gyoma 11 16·

S87.27 Szeghalom p. u. .00
8.57 Berettyóujfalu I?' u. . . 1

3
4'50

9 0a érk. községháza . md. 1.
M t ].ag·y' SLP.AJrhalomra P 230 Berettyóujfaluba P 5.10.ene - "'. .~'" . . P 950
Menettérti-jegy: P 4.-. " . .

Feltételes megál16hely: Gyoma-halmagyl Olvasókör és Perjés.

~~~WWWUU~~~UWUtiyUU~~»UUUUWUU

*) E rovatban közöllekért a. szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelőssé

get nem vállal.
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lrdessen Lapunkban l !
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Nyílt-tér*
N-yilatkozat..

Alulirotl kijelentem, hogy
Mo/nár fslvánné szül. Papp
Matildnak, semmiféle adós
ságáért felelősséget nem vál
la/ok.

Gyoma, 1938. május 4.
MOLNAR ISTVAN

film.

Annie,
Gyula,

8-9

A

Grandiózus nagyfilm, az izgalmas
filmek koronája.

Pompás ldsérő mUsor.

Korona !Hangos Mozgó, Endrőd

1938. 8-án vasárnap
és 9 órakor.

Nagysikert aratott magyar fil m I

vigjátéic

romantikus fiimregény.
F6szereplök:

Perczel Zita, Somlay l!. ~1fJ,.,,,, ...

Dobos
lászló, Gózon
Gordon Zita.

Szivel-lel!:et győnyörködtető

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és iéi g·kor.
Pénz'iámyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-íól félI-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

F . 57" lIoda lüktető,c..gy _«.

izgaimas, Wokza!os él.ete.
Nivóban toronymagas magyar fIlm.

" kisérő műsor.c..

külfö!!d.ö'l1 is ájüló siker,
JENŐ regénye!

Lázár Pál, Törzs
Csortos GYlda, Gervay

föszerfplésével.
Híokza!os, rendkivüli,

vidám:

~]:'JiTlt1r1nIJr1.CJl'Jíí11 II II lIí ill

. ll-én szerdán.

~L":"'''J'W ! Háboru! Világégés !
Azorosz-japán háboru véres napjai.
Titokzalos Kelet minden rejtelme.

A Kaukázm ismereJ!en vidéke:
ADOLF

fös:zereplésével :

. A gyomai kir. járásbiróság, mint
teieKkönyvi hatóság.
1221/1938. tk. sz.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Magyar Általános Hilelbanlc végre-
hajtatónak janurik György (nős Galáth
judittal) végrehajtást szenvedő ellen
inditott végrehajtási ügyében a_. telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
a vlü. 144. §. utolsó bekezdése értel
mében janurik György végrehajtást
szenvedő kéreIme következtében 192.79
dollár lejárt annuitások és járulékai
behajtása végett az Endrőd községben
fekvő s az endrődi 2252. sz. tkvi be
tétben A + L sor. 5871. hrsz. 2 hold
753. öl területű Décspáskum düJőben

fekvő ]anurik György (nos Galáth ju
dittal) nevén álló jllgatlanra 3212 P.
kikiáltási árban elrendetle.

I Az árverést 1938. élli Május hó
lVHnden mozg,jszinlüz büszkesége, . 30. napján déleU:itt 9 órakor End-

minden gyémánlja. A kö- röd kélízséghá:zánál fogják meg#
z0nség feleHrJel,ctlt:11 él ménye. tartani.

U JC""U""'tJ':](JÓCCOI.,,,,'"'CiJlDOn 4í II II Az árverésre kerülő ingatlan a kiki-
áltási ár kélharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáJtási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi s?ázalékára kelJ kiegészileni.

Gyoma, 1938. évi április 8 napján
Dr. vitéz Molnár Kálmán sk. kir. jbiró,

A kiadmány hileléül.

Szilágyi
dijnok.

LEGSZEBB FILMJE!
legnagyobb filmsikere.

Pearl S. Br~ck 'iöbb nüUiós péi
regénye.

és Luis€: Relner
föszereplésé'fel.

A sarga Kinó tiiokza.1os világa.
Éle!-halál harc él földért. Soha
nem grandiózus jeienetek: I
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ELO FIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24.?

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

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

FelelólI5 szerkesztö: WAGNER MARTON
S:zerkesztöség és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kcussuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhalilábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

gaak maradai, mlrt QII ali ut
n~eti el az onlllágot nagy
neml'U céljai migvalósitAlláo
hoz,

m"bár-szövet ezet
uttUrő nkája

cimen Kovrig János kiváló napi számáblln, amelyből

közgazda hosszabb cikket a k ö vet k e z ő k e t k ö 
iri az Uj Magyarság vasár- z ö I j ti k:

.Kilen«: hét 61att nyolszá.z penq3t
keres egy kisg-azda«:!ialád

Amikor a szövetkezetet meglá- csirkét vásároltak, ebből 3000-et
togattam. éppen buzaszállitás folyt. maga a szövetkezet neveit fel, a
Az árut uszályba rakták, a Körö- többit kiosztotta a gazdák között.
sön, viziuton száliitják. Igen ne- A ketreces csirke tenyésztése igen
héz volt a forgótőke megszerzése. belterjes üzemág, a szövetkezet.
A Futuraölvenezer pengös hitel- azonban olyan jól oldotta meg a
keretet biztositott, de azzal a fel- feladatát, hogy ma mintaképül
tétellel, hogy a tagok külön-külön szolgál az egész országban. Nagy
ingatlanaikra betábláztalják a tel- szabásu propagandát is bevezet.
jes összeget. (Ebben egy kicsit tek, ennek következtében több,
tévedett a cikkiró. Szerkesztö.) mint kétezren látogatták a szövet-

Ez az eredmény nem jelenti kezet csirketelepét. Ennek az ak
azt, hogy Wagnerék az uttörő ciónak jelentöségét az egyik te
n1Unkában mosl már megállnának. nyésztő, Beinschróth József asz
Már az első évben elhatározták, talos jellemezte legjobban:
hogy a szokásos áruüzleten kivül - Tavaly januárban 978 darab
más téren is möködni fognak. napos csirkét vettem át a szövet
Vetömag-akeiót ve2eftek be, a kezettöl, költséggel együtt darabon
környéken kitünően bevált bán- ként 25 fillérért. Sikerült kereken
kuti 1201-es nemesilett buzát ter- 900 darabot felnevelni és kilenc
jesztették csere utján és állandóan hét mulva 75 dekagramm áUag
buzditanak arra, hogy az összes sulyban kilónként 2 pengő 35
terményeket azonos fajták fel karo- fillérért adtam el a rántani való
lására, egyöntetű termelésre vál- csirkéket. Negyedmagammal ilyen
ialkozzanak a gazdák. Azután be- rövid idő alatt tisztán SOO pengőt

vezették a ketreces csirkeneveiést. kerestem.
A killkereskedelmi hivatal keltető Hasonlóképen nyilatkozik egy
központjaitól 20 OOO darab napos másik tenyésztő, Pfeiffer Ádám is.

A. HOlDbár~!izövetke2!:et uttörö Jnunkája
alcimü cikkben ezeket irta keUetésével állíttassa elő astan..
Kovrig János: dardizáU, kiUinő, korai rántani

. való csirkeanyagot. Helyesen
A csirkeértékesités során sok mondja Wagner Márton :

tapasztalatot szereztek. Igy észre- _ Minöségi termelésre kell tö"
vették, hogy a csirkék között akad- rekidniink minden téren, mindig
nak olyanok, amelyeknek háta előbbre keH haladnunk, mert sar..
"tokos", a tollvégeket nem lehet kunkban vannak li Balkán ore
teljesen eltávolít.ani, olyanok, minl- szágai, különösen Bulgária, nem
ha "mákkal lennének behintve". engedhetjük. hogy bármikor is
Az ilyen csirke csak rosszabb áron megelőzzenek bennünket
értékesíthető. A szövetkezet veze- A belterjes baromfitenyésztés..
tősége most azon fáradozik, bogy sel valóban nagy jövedelmellehet
megfelelö tenyészanyagot kapjon, biztositani a kisgazdáknak, sőt a
feljilVitsa a gazdák baromfi állo- korai csirkeneveléssel éppen olyan
mányát és megbiz.ható tojások időpontban, amikor más liámot~

napról-napra tesz. Ell! az 8volu·
dós politika a feJUldésnek, ft

jönndőnek 11gbiztosabb d.logll.
Ezen u uton akarunk 41 fo-szabadságharcokról,glóriás küz

delmekről, - de olyan gyászke
retes lap, amely teslvérháboru
ról, forradalomról, önpusztitá.s
ról számol be, hála Istennek
ig~m kevés van. Ami pedig van,
- évszázadok óta az egyetlen
és legutolsó, - még frissen és
kitörölhetetlenül él emlékezete
ben II mostani nemzedéknek.
Nyomasztó feketeségben nehe
zednek reánk ma is 1918"-19
véres napjai EJ keresztjét hor
dozzuk megcson~itott hatá
rainkban.

Nem lehet az országban
egyetlen józan és komoly em
ber, de nem lehet még jóhi
szemti fantaszta sem - ha
hazáját szereti, - aki bármiféle
célt, bármiféle átalakulást for
radalmi uton, forradalmi esz
közökkel akarna elérni. Csak
önérdeküket keresők, elvete
mültek, hazaárulók "lehetnek
azok, akik könnyelmüen játszva
a tüzzel, kockára tennék a
nemzet jelenének és jövőjének

legnagyobb értékeit, konszoli
dáeióját, nyugalmát, biztonsá
gát. Mert tisztában van vele
mindenki, hogy forradalmi
eszközök akkor sem vezetnek
sikerre. ha a legnemesebb célt
sz'olgálják. A forradalmak soha
sem állnak meg azoknál a gá
laknál, amiket elinditóik ma
guk előtt képzelnek, hanem
mint medréból kilépett folyam,
pusztitó áradatként sodornak
végig árkokon, mezőkön, veté
seken. És legnagyobb árát min·
dig a légkisebbek fizetik meg.
A vihar felidézői rendszerint
jóelőre gondoskodnak arról,
hogy utolsó pillanatban (ami
feltéUentil elkövetkezik) idejé
ben elmeneküljenek, maguk
után hagyva ft pusztulást, a
kisemberek millióit, hogy ki
fizessék helyettök agyalázatol
dinom-dánom számláját.

A magyar nép józansága épp
oly tisztán latja mindezt, mint
ahogy látj II azt ft haladállt ill,

amit éppiU a rend é, közbbl·
tonság adta keretek között a.
ország a gazdaségi, szociális lé!
kulturális haladás tenin tett és.

rend
9lMagyarorszil.g a rend és

nyugalom uigete volt és marad
Európában."

H o r t h Y M i k l ó s kor
mányzó mondotta ezeket a
szavakat egy hónappal ezelőtt

tartott rádiószózatában, amely
határozott irányt szabott ft

nemzet életémDk nemcsak ft

legközelebbi időre, hanem a
tboli jövendőre is. Az elmult
napokban pedig három áHam
férfiui megnyilatkozás hangzott
el, mely a legfelsőbh szózat
alaphangjához igazodva, ujból
leszögezte, hogy a magyar nem
ll!Iet nem fogja kockára tenni
azokat a hatalmas értékeket
amit a közrend és közbizfon
ság szilárdsága jelent.

Darányi Kálmán mi
niszterelnök annak ft ceglédi
sdzas küidöHségnek mondott
nagyjelentőségfi szavakat, amely
li milliárdos beruházási program
és ft zsidótörvényjavaslat tár
syalasa alkalmával jelent meg,
bizalmának és ragaszkodásának
kifejezésére. JI! Felforgató törekvé
sek ebben az országban sohanem
fognak érvényesülni, mert meg
van ft nemzetben az erő, hogy
kilökje magából azokat, akik
ilyen célokra akarják a nem
zetet igénybevenni."
" Az ország első feleléls vezető

jének eme markáns szavait méI
tóképen Igészitik ki Mi k e c z
Ö d ö n igazságügyminiszter és
A n t II l I I t v il n államtitkár
szavai. A:a igazságügyminiszter
Hajduszobou;lón azt mondotta:
nA jobb jövőt sem kényelem
1Izeretettel, sem kapkodással
kockára nem tehetjtik, .. Azok
ellen, akik feUorgatásra törek
Izenek, ugy kell eljárni, hogy
egYIzenmindenkorra eszükbe
véslék, nem lehet ebben az
"ondgban mégegyszer felfor
dulást csinilui. 14 Végül Antal
istvAn megnyilatkozásának leg
marUnsabb mondata igy hang
zott: "Ebben 81 orsdgban voU
egylnr foradalom, de loha
töbhé nem leSI."

Valóban, MagyarorlZ'g nem II

forradalmak hadja. Ami törte
nelmCnknek vannak örök diciió
~égbln lapjai áldoiatoJ



szövetkezeti Központ kiküldött
je: Dr. Jakab László beszélt a
tejszövetkezetek ga:!ldasági je
lentőségéről és számszerű· ada
tokkal bizonyitofta be, hogy
egyes községekben mégegyszer 
annyi pénzt kapnak a gazdák a
tejért, mint amennyi a község
összes adója. Továbbá statiszti
kai adatokkal aláb\maszloitan
kimutatta, hogy Magyarországon
a tejtermelésből több jövedel
me volt a gazdáknak, mint a
buzatermelésbőL Igen nagy ha
tást váltott ki beszéde a hall
gatóságban. A beszéd végén ae!
Iparos Dalárda elénekelte a_
szövetkezeti indulót, melyet
nagy tapsvihar követett.

Tüköry József földbirtokostés
a jelenlévőket. Ismertette a
Hangya 30 éves küzdelmes
multját. Többek közt ezeket
mondotta: A mai napon fel
szentelt Hangya zászlót, mint
győzedelmi lobogót tüzzük ki
szövetkeze!ünk épületére, hadd
hirdesse II szövetkexeti eszme
diadalát, melyetezelőU 30 év
vel az alapítók hinteHek el a
lelkekben. Hálás visszaemlékeo

zásre hivta fel a szövetkezet
minden tagját azokra, akik ezt
a szövetkezetet ezélőU 30 évvel
egy zsidó szatócs helyén meg""'
alapították és azokra, akík a
világháboru s az azt követő

forradalom, valamint a gazda
sági válságon szövetkezetünket
szerencsésen átmentették·· és
megtartotlák számunkra.

Illés Mária a Magyar Szövet
kezeti Asszonyliga országos· tit
kárnője ismertette az asszonyok!
szerepét a szövetkezeti életben.
Kiemelte, hogya szövetkezet
asszonyok nélkül el sem kép-·
zelhető. A férJi keresi meg a
pénzt, de az asszony költi el.
Az pedig nem közömbös, hogy
az asszony milyen üzletbe viszi
a pénzt. Igen hangulatos be
széde .. nagy tetszést váltott ki a
férfi hallgatók közt.

A mai ünnepség is azt bizo
nyitja, hogy az a mag, melyet
az alapitók elültettek, nemcsak
kicsirázott, hanem terebélyes
fává nőtte kimagátl melymik .

Ünnepi
A Tejszövetkezet felszentelése

után a Hangya szövetkezet ud
varán feláUitoH hatalmas sátor
alatt Csemus Mihály apátple
bl1nos einöklete mellett ünnepi
gyiHés volt. Az Iparos dalárda
elénekelte a Himnuszt, mely
után az Apátplebános, mint .a
Hangya diszelnöke megnyitotta
a gyülést. A megnyitó beszéd
ulán Knapcsek Bálint. legény';'
egylet! tag elszavalla Bartha
András helybeli parasztköHő

"Egy eszme csodavára" cimii
alkalmi versét. Utána Péceli
Sándor Hangya főtisztviselő

tartotta meg nagyhatásu beszé
dét, amit a hallgatóság nagy
érdeklődéssel hallgatott végig
Majd az Országos Magyar Tej- .

Az ifju§áq ü][J.J]LeJ~é_lye

A szövetk.ezeti ünnepség után
kezdetét vette az ifjuság ün,.
nepélye. Timár Vince Legény
egyleti lag szavalása után Jakus
Pál ismertette a Kat. Legény
egyesület programját. Beszédét
többizben lelkes taps és éljen
zés szakitotta félbe. Beszédében
az agrárifjusag nemzetfenntartó
szerepét ismertette, oly hatá
sasan, hogy este a Hangya-bál
közőnsége előtt meg kellett is
mételnie.

Az ünnepség az Iparos Da
lárda által előadott magyar
Hiszekegy-gyelért véget.

Azután következett a köz
ebéd, melyen több, mint 280-an
vettek részt.

Az ebéd alatt az Apátplebá
nos tartott beszédet a szövet
kezetek fontos nemzetgazdasági
szerepéről. Elismeréssel beszélt
ikafalvi Diénes Izra tanitóról,
aki fáradságot nem ismerő mun
kával és nagy hozzáértéssel ve
zeti a Hangya szövetkezetet és
az általa kezdeményezett Tej
szövetkezetet. Kéri a szövetkee

zet tagjait, hogy ezen munká
jában teljes odaadással támo
gassák, szegődjenek melléje, le
gyenek ők is harcosai a szö
vetkezeti eszmének.

Diénes Izra tanitó a két szö
vetkezet nevében üdvözölte
Csernus Mihály apáiplebánost,
szövetkezeti diszelnököt, a meg
jelent közigazgatási és szövet
kezeti képviselőket, valamint

kiséretében érkezett Csemus
apátplebános az ünnepségben
résztvevő számos elókelőséggel

együtt az öregszöllősi kápolnás
iskolához, ahol 300 Bocskai
sapkás gyermek Hangya-zászló
lengetése mellett állott sorfalat,
melynek élén Diénes Iua ta
nitó fogadta az érkezőket.

fahsztott a zsufolásig megtelt
kápolna ünneplő közönségének
szeméből. Megható szavakkal
fejezte be a zászlószentelés
szertartását, mely után a Kat.
Legényegylet zászlóanyja Gróf
Zichy Rafaelné képviseletében
megjelent Illés Mária, az Or
szágos Szövetkezeti AsszonyUga
titkárnője keresetlen szavakkal
diszítette fel a zöld-fehér-zöld
szalaggal a Legényegylet zász
laját, melyen ezek a szavak
voltak ldhimezve: "Isten, Haza
Család, Munka".

A Hangya szövetkezet zász·
lóanyja Diénesné Hajdu Emma

Csalá.d.., Munka

és ifjusági-nap
rő -ÖregszöHősi

a özpontban
E
ta

az
Sz

Lélekemelő ünnepségek foly- vezeiósege részéről, hogy az
le május 8·án Endrőd-öreg-ünnepségnek minél nagyobb

szönősben. E napon volt az fényt és erkölcsi sikert bizto
ÖregszöUősi Hangya szövetke- sitsanak. Különösen időt és fá-

és az Öregszönősi Kat. Le- radságot nem kimélve végezték
genyegyesület !i':ászlajának, va- a szervezés munkáját ikafalvi
Iamin! a TejszöveHzezet üzem- Diénes Izra tanitó, Hangya szö
helyiségének felszentelése. Kü- vetkezet ügyvezető-igazgatójaés
lönös jelentőséget adott az ün- a Tejszövetkezet ügyvezető-el

nepségnek az fi. körülmény, nöke, Dinya Máté Hangya el
hogy ebben. az évben volt 30 nöke, Uhrin József Hangya
~sztendeje annak, hogy itt a~ szövetkezet ig.-pénztárosa, II

9regszöUökben megalakult a Legényegylet részéről Fölföldy
Hangya szövetkezet. Hetekkel Béla rk. káplán és Parócai Ger
megelőzően folytak az elöké- gely tanító, az öregszöUősi Rk.
születek a három intézmény Legényegylet vezetője.

é§ lovasbandériuJ:n.os·
felvonulá.sok

Május 7-én Iámpionos felvo
nulást rendezett az ifjuság a
községben, melynek keretében
tisztelgett Csemus Mibály apát
plebános és Kalmár Imre köz
ségi biró háza előtt. Reggel ze~
nés ébresztő volt lovas ban
dérium kiséretteL A bandérium

Felemelő Elhány volt, amint
a magyar ruhás legények és
leányok kiséretében a zászló
anyák az ifjuság magyar nem·
zeti szinü lobogója és a Han
gya zöld-fehér-zöld sánü zász
l~ja alatt bevonultak a kápol
nába. A kölönböző hatóságok
é_s egyesületek képviseletében
il1egjelentek, valamint a két
szövetkezet vezetősége az oltár

elfoglalták helyüket s a
magyarruhás ifjuság nagy tö
mege koszoruban állta körül a
szentélyt. Csernus apátplebános
celebrálta a szent misét. Nagy
hatásu predikációja könnyeket

~~~~~~~R~~~~~~'tr~R::s~~

.. :eV5 bev~!ei nincsen. A szöv"elhe-! heli lüzifd szükségletéf. Máris lé- tanitónő, a Szövetkezeti Asz- és hogy zőld szine, mely a re-
zet fáradhatatlan igazgatója reg- tesilellek nemesfüz telepet, ezl szony&soport elnöknője, amikor ményteljes szebb magyar jöven
geltől esjjg tarl6 munkája után fejleszteni akarják és nagyszabásu hófehér szalaggal feldiszitette a dőt jelenti, el ne halványod

. a ienyésztőkel kosárfonó ipar megteremtésél ter- szövetkezeti lobogót, rövid be- jon. Mert csak hinni, bizni és
tanácsokat ad· vezik." * szédében ezeket mondta: "Hir- remélni tu~:ló népnek lehet jŐ-

uj ierveken töri a fejél. desse ez a zászló a szövetke- vője. Dolgozzunk e zászló alatt
A fűmaglermeszlést akarja meg- Hálásan vesszük Kovrig zeti eszme diadalát, mely bár egymással egymásért hazank

valósítani, 1\1áris termelnek tiz jélnostóJ és a százezres pzl- nehéz harcok árán is, de el anyagi és erkölcsi szinvonalá.
holdol] vörös-csenkesz t, kél ho!- dánY;3zámot t il I ha Iad ó a n fogja foglalni helyét nemcsak a nak emelése érdekében".
don árva-rozsnakol és a cél az. megjelenő Uj Magyofságlól, falusi szövetkezetek boltjain, A zászlószentelés után az ün
hogya községi és közbidokos- hogy a Hombár-szövetke- hanem ott fog lengeni a hatal- neplő közönség a zászlók alatt
sági legelőket fokozatosan felja- mas gyárkémények ormain is. átvonult a Teiszövetkezetbe,

. zelünk munkáját megismcr- "' ~
vilsák. A Körös gátjait mézelö fű - Orködni fogunk, hogy fehér melyet az Apátplébános fel-
vekkeJ akarják bevetni és mézler- tették az egész országgal. szinéhez mocsok ne férhessen szentelt

. melés hasznositani. Nagy- Hogya cikk általános fel-
szilvalennelés bevezelésére lünésl kellett, annak bizo,

:Q:OiIlCfí)!nal, aszalókat akarnak fel- nyil~ka, hogy az ország
állitani. A seríéshizlalástegységes különböző helyeiről érkez....

-hizlaJási lerv szerinl szándékoz-
nek naponta levelek Wagnak megszelvezni. foníosleen-

_d5nek tartják hÜl6ház létesitését. ner Már/onhoz, amelyek-
A közuli és legeJőfási'ás lerjeszlé- ben különösen a ketreces
sével azt remélik, hogy 15-20 év csirke nevelésének ismerte
mulva a lakosság teljesen fedez-· lését kérik.



3 május
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Hitler olasaorsdgi látoga

tása a n é m e t és o ll. S z nép
szoros egyiiUmüködését juttatja
kifejezésre. Az olasz-angol meg

egyezés nyomán az olasz-fran

cia és német-angol megegye

zésre is sdmithatunk. Annyi

tagadhatatlan, hogy Európa bé
kéje Hitler és Mussolini kezé

ben van, akik ezzel az adott
!lággal annak mlilgteremtésében
és megóvásában sáfárkodnak.
Oroszország a libe:rálizmusért

ájuldozó nemzetközi bankárok
kal és méregkeverökkel itt is,

ott is gánlQsolnák a két vi!:ér

és anglia minszterelnökének

békés szándékát, de vajmi ke
vés eredménnyel. M~g a Genfbe

vonultatott négus krokodilköny

nyei sem fogják megváltoztatni
a2!'J európai béke kiépitését és a
bolsevizmus kiirtását.

Csehszlovákiában virrad II !

LAGITÁSI
REFORMATUS

TEM .... L.,..... ""

Szerdán este 8 órakor II re
formátus egyház vezetősége,

a presbiterium, vitéz Madaras
Gyula és Martos Viktor a vil
lanytelep vezetői jelenlétében
világítási próbát a re~

formátus templomban. Nyolc
o~lopon rejtett világitásként
Cllla 2800 gyertyafényü izzó t
helyezett el Domokos
müszeresz. A világHás nagy ~

szeriien sikerült Világosabb volt
a templom belseje, mint egy
borns téli napon.

A tapasztalatok alapján még
jobbá akarják tenni a világitást
és pénteken este ujabb próbát
tartottak.

A szerelési munkát és a hozzá
való anyagot Domokos Albert
teljesen ingyen végezte és adta1

ugyszintén az elfogyasztott ára..
mot is ingyen adta II villany"
telep,

Kamatot hoz, ha go oSiO n
kezelik. Egyetlen feltetel: Olyan
szappant hasznólIon, maly al&~

. "ri:'
posan és kíméletesen tís·z-ht.

LPO

séges áru nyersen, kg.-ként 30
fillér.

Ezek az lirak nem fix átvé
teli, hanem csupán a legkistlbb
beváltási ár, melyeknél keve
sebbet a beváltó a gyüjtönek,
illetve a termelőnek fel nem
ajánlhat.

Attól a beváltótól, aki a
állapított legkisebb
árakat nem tartja be, a M. kir.
Gyógynövénykisérleti Allomás
az engedélyt meg fogja vonni,
ellene a 87.400/1921. F. M. sz.
rendeletbe ütköző kihágásiel
járást meg fogja indítani.

beváltási ára

5·én be is következett és 7-én
20.20 pengőre emelkedett, de
már ll-én 19.80, 31-én 19.50 és
február 3-án 19.30·ig csuszoU
le. Ettől kezdve ismét 19.50
körül mozgott az ár, mig ápri
lis 2-án, amikorhaj6ra kezdték
a vásárlást, ismét elárte a 20
pengőt és 28-án 20.30 és innen
ugrásszerüen emelkedett: 29-én
20.GO, 30-án 20.80, május 5-én
21.10, lO·én 21.50 és 13-án 22.50
pengőt fizettek volna a gyomai
buzáért, ha lett volna kinálat.

A buza árának rohamos emel
kedését nem tudják indokoini
és ezért képtelenebbnél képte
lenebb hirek keringenek.

Az uj-buzára eddig jók la ter
més kilátások.

v é d ŐS előkelőségeket. MHotay
htván keddi beszédében André
Siegfried francia publicista és
szociológás az amerikai egye
sült áUamokról irt könyvéből

a newyorki zsidóságra vonat
kozólag a következőket idézte:
Az első hullám: nyersanyag; a
második generáció: tullicitál
hatatlanul sovinista amerikai; a
harmadik már a pénzügyi, gő

gös vezetőréteg, amely: vissza
tér ismét zsidó öntudatához.

KARIERJE
1937 julius 7-én jegyezték a

tőzsdén eIóször az uj-buzát és
e jegyzés alapján 18 pengőt fi
zettek Gyomán egy métermázsa
budárt. Hét nap mulva már 20
pengő volt a buza ára, 17-én
20.10, de már augusztus 2-án
19.20 pengőre esett vissza; 6-án
19.70, azonban 16-án már 18.50
pengöre csuszott le, 19-én 18.90,
sZeptember 4·én 19.20, 18·án
19.70, október 23·án 19.30, no
vember 9-én 19.-, de már 12
én ismét 19.70 és 26-án 19.20
pengő.

Állandóan 19-19.80 között
mozgott a buza ára és sok gaz
da várt arra, hogyha mégegy
szer eléri a buzája a 20 pengőt,

eladja. A 20 pengős ár január

BEL- ÉS K

A BUZA

A M. kir. Gyógynövénykisér
leli Állomás a 87.400/1921. F.
M. sz. rendelet 6 §·a, illetőleg

II 105.500/1936. F. M. sZ. ren
delet alapján, az érdekeltség
meghallgatása után, a székfü·
yirág (kamilla) legkisebb bevál
tási árát a következőkben álla
pitoUa meg;

1.) Fésüvel szedett, egészséges,
kifejlett iejü, nyersen rostált
áru, nyersen kg.-ként 8 fillér.

2.) Kézzel csipett, gaz-, szár
és idegen növényrészekMl men
tes, legfeljebb egy centiméter
hOiszu, szárral szedett, egesz-

szikfü rág

A fels3ház is hamarosan
készen lesz a választói törvény
letárgyalásávaL A képviselöház
ban 8 órás üléseken tárgyalják
a társadalmi és gazdasági élet
egyensulyának hatályosabb biz
tositásáról szóló javaslatot. Már
is nagyon értékes felszólalások
történtek, szinte lehengerelik
a javaslat ellen kiállott Rassay,
Bethlen, Apponyi György, Szé
chenyi Györg,. és többi a j-

kásságát sem. Az alig 30 éves I
fiatal gazda 3-4 közintézmény
ben tölt be vezetőszerepet. Agi
lis, fáradságot nem ismerő, pu
ritán jeIlemü fiu, méltó az ap
jához, aki 3 évtizeden keresz
tül volt az ÖregszöUősi Hangya
vezetője. Szép jövő és hivatás
vár :rá, ugy II Hangya, mint a
Tejszövetkezet és egyéb gazda
sági intézmények életében.

Az Endrőd-öregszöllősi szö-

vetkezeli és itjusági nap erlröl

csi sikere nyomán Endrőd köz

ség belterületén rövidesen egy
uj Hangya szövetkezet megala

pitása várható.

gyümölcseit élveúk mindazok,
aldk ma itt körülállják, hogy
még jobban megismerjék és
még jobban megszeressék ezt
a szövetkezetet.

A Tejszövetkezet is a Han·
gyának köszönheti létét, mert
az a szövetkezeti közszellem
hozta létre, melyet 3 évtizeden
keresztül a Hangya munkált ki
a lelkekben. A szövetkezet mult
jának ismertetése után rátért
az ifjuság szerepére, mert nem
elég csak a multtal foglalkozni,
bár erőt és biztabist onnan me
rithetiink. A szövetkezet a jö·
vőért él és dolgozik. Ezért fo
nódott össze az ifj uság ünnape
II szövetkezet ünnepével. Akié
az ifjuság; azé a jövő. Bátran
és büszkén emelhetjük magas
ra előttük a szövetkezet zász·
laját, melyet egykor nekik kell
a kezükbe venni. Kéri az Istent,
hogy termékenyítse meg a lel
kekben mind azt a szép gon
dolatot és eszmét, melyet ma
itt széthinteUünk.

Tüköry József földbirtokos
emelkedett szólásra, aki a több
és minőségi termelésrőlbeszéll.

A közebéd a késő délutáni
órákban ért véget. Este Hangya
bál volt, melyen 300-nál többen
voltak.

Nem szabad figyelmen kivül
hagyni Tüköry József földbir
tokos urnak azt a nemes gesz
tusát, hogy 15 felnőttet és 35
gyermeket vendégelt meg a
közebéden.

És vajjon meg lehet-e feled
kezni arról a szerény tanitóról,

. aki az ifjuság közt felbecsülhe
tetlen munkát végez. Aki meg
alapította az Endrőd-öregszöl

lőkben a Kat. Legényegyesüle
tet. Aki oly csodálatos módon
tudott a fiatalság lelkéhez fér
kőzni, hogy egyik napról a
másikra szinte teljesen meg
változtatta a tanya világ legé
nyeinek egész lelkületét Vajjon
el lehet-e menni szó nélkül' a
mellett a tanító mellett, akinek
közremüködése nélkül az egész
ünnepély színtelen lett volna.
Aki az ifjuságot belevezényelte
a szövetkezeti eszme légkörébe.
És aki szerényen meghuzódva

-szemlélte munkájának eredmé
nyét, névtelenül,. észrevétlenül.
Pedig minden, ami szépet és
jót s megbámulni valót láHunk
a<i3 egész ünnep~ly alatt a le
génység részéről, az az Ő lel
kének a kisugárzása volt. És
senki sem kérdezte, senkinek

. sem jutott eszébe, hogy mindez
magától nem történhetett. Ez a
szerény, kedves modotu tanitó
Paróczai Gergely. Az lsten áld
ja meg őt és adjon erőt a to
vábbi munkájára.

De nem lehet szó nélkül
hagyni a Hangya igazgatósági

. elnökének, Dinya Máté fiatal
gazdának a szövetkezeti mun-
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Dr. Karácsonyi Agoston or
vos-fogszakorvos, v. fogklinikai
orvos rendelését m e g k e z d te.
Kossuth Lajos utca 2 t sz. alatt,
özv. Feketéné házában.

H á z a s s á g . Molnár Julia
postakiadó és Szerető Elemér
magántisztviselő f. hó 7-én Gyo
mán házasságot kötöttek.

- Schuster Ferenc államilag
vizsgázott fogáSI Kossuth Lajos
ulca 36 szám alaH, fogászati mü
ködését megkezdte.

A községi mezőgazdasági

bizottság május hó 9-én tartotta
tisztujitó gyülését, amelyen elnök-
nekG. Nagy Lászlót, alelnöknek
Szabó Á. Lajost és jegyzönek
Debreczeni Tibortválasztották meg.

A gyomai országos vásár
május hó 27, 28 és 29-én lesz
megtartva.

A szegedi ipari vásár junius
4-12 között lesz, amelyre az 50
százalékos vasuti kedvezmény ]U
nius l-én kezdödik és a vissza
utazásra junius 14-ig lesz érvény
ben.
Védőhimlő oltások végrehaj

tására Gyomán dr. Vincze Endre,
Endrödön dr. Cseh József és Kon
dorostanyán dr. Barlha János let
tek kijelölve.

Bohnert József kormányföta
nácsos, vezérigazgatót akarják a
békéscsabaiak a Harsányi Pál ref.
esperes felsőházi tagságával meg
ürült pÓi1 agságra jelölni.

Versenytárgyalási hirdet=
ményt adott ki Gyoma község a
gazdasági iskola felépitésére. Pá
lyázati határidő május 23. délelőtt

10 óra.
. Póhalom parceHázása örven

detesen halad a megvalósulás felé.
Az 1241 kat. holdból 500 holdat
kapnak a bérlők, a többi 741 hol
dat - előreláthatólag - kéthar
mad részében gyomaiak és egy
harmad részben az endrödiek
kapják.

Levenfe-Jőcsarnok épHésére
1900 pengő segélyt kapott a le
vente egyesület.

A szeghalmi vásár május 23
án lesz.

Temetkezési vállalkozói ipar
crvakodására Gyomán kettő és
b.

Endrödön is kettő az ezután ki-
adható iparengedélyek száma. Ez
a rendelkezés nem érinti a már
kiadoH és érvényben lévő ipar
engedélyeket.

GYOMAI UJSAG

Zöldmező-napok

Endrődön

Elismerésre méHó az endrődi

gazdák lelkes zöldme~ő moz
galma. Nincs az a kezdeménye
zése a zöldmező szövetségnek,
amelyre ugy az endrődigazdák,
mint a községi elöljáróság ré
széről, fontolgatás nélkül, be ne
neveznének és ennek máris
szép eredményei mutatkoznak.
A legelők megjavHása, azok
fásitása és fümagtermesztés,
ezek mind-mind II zöldmező

szövetség irányitása mellett és
segitségével folynak és bizony
ezekből nemcsak erkölcsi, ha
nem tekintélyes anyagi haszna·
is van Endréíd községnek.

Ennek a lelkes zöldmező ér
zésnek méltó kifejezése lesz a
május 15-én tartandó zöldmező

gJ'ülés, amely délelőtt 11 óra
kor lesz, a községhá.za udvarán
és azon megjelennek II földmi
velésügyi miniszLérium, az or
szágos zöldmező szövetség és a
dunántuli zöldmező szövetsé
gek kiküldöttei. Délután majális
lesz az ifjuság részére. Délután
5 és 7 órakor zöldmező oktató
filmet mutatnak be a Népház
mozHermében, amely nagyobb
részt Endrődről felvett film.

Az endrődiék szép eredmé
nyén felbuzdulva joggal várhat
juk ej, hogy a gyomai illetéke
seir itt is tevékenyebb és liik
tetőbb zöldmező életet álJitsa
nak be, nem az endrődiek le
győzésére, hanem agyomaiak
felemelésére.

érvényesül a terhek viselése te

rén a progressziTHás elve s ta

lán sokkal nagyobb mértékben

érvényesül, mint nálunk Ma
gyarorsdgon. Ha egy nép a
népek óriási versenyében meg

akar állni, sőt tovább akar fej

lődni, ez csak ugy törlénhetik,

ha alkalmazkodik a kor köve

telményeihez. A modern állam

törekvése az, hogy hatalmát és

biztonságát a nép minél széle

sebb rétegeire építse. A népi

államok korát éljük, mert a ke

mény versenyben csak az az

állam állhat meg, amelynek

népe érzi, hogy nemcsak ő van
az államért, hanem az állam is

érte.

Darányi Kálmán mélységesen

átérzi ezeknek a nagy alapél

veknek az igazságát s minden

leHével és lépésével annak a

jobb, nagyobb és boldogabb

Magyarországnak az alapjait

munkálja, amely felé minden
magyar szive áhítozva forduL

4

édeIme

e i és
sé he

kat a törvényeket és törvény
javaslatokat, amelyek a munka
nélküliségen óhajtanak segiteni,
vagy sürgős orvoslásra szoruló
szociális egyenlőtlenséget akar
nak megszüntetni.

Kevés miniszterelnöke volt
még az országnak, aki annyira
átérezte volna a kisemberek
buját-baját, életük küzdelmes
voltát, mint éppen Darányi KéJ
mán. Mint földrnivelésugyi mi
niszter- hivatalból foglalkozott
a falu kérdéseivel, meg kellett
látnia és meg is látta azt SI. hősi

küzdelmet, amelyet a magyar
nép legértékesebb rétegei foly
tatnak a napi megélhetés biz
tositásáért, családjuk fenntartá
sáért Mint miniszterelnöknek
még több módja és alkalma
van, hogy mindazt megvalósit
sa, amit ezen a vonalon szük·
ségesnek s a nemzet jövője

szempontjából elengedhetetlen
nek tart. Jó szándékainak csak
az ország pénzügyi teljesitőké

pessége vet határt, amellyel
számolnia kell, ha nem akarja
megsemmisiteni azokat az igen
jelentős gazdasági eredménye
ket, amelyekről a nemrég. el
hangzott pénzügyminisder! ex
pozé beszámolt.

Hisszük, hogy ez a hatszáz
millió vagyondézsma a kor
mány rendelkezésére fog állni
akkor is, ha kiméli - mint
ahogy kimélnie is kell - EI. kis
egzisztenciákat. Elsősorban

azoknak kötelessége áldozni, a
nemzet nagy céljaira adako.:mi,
akik ezt könnyen megtehe
tik. A világ mimlen államában

eres

beszédében bejelentett gazda
sági program. A honvédség fej
lesztésére s egyéb, jórészt a falu
érdekeit szolgáló célokra a kor
mány a magyar nép -áldozat
készségéhez fordul. Hogya uagy
beruházási programot végre
haj lhassa, millió vagyon
dézsmát kér. Ebből 350 milliót
a vállalatok fizetnek, mig 250
millió terhet a magánosok fog- .
nak viselni.

Az utóbbi időben a kisva
gyonu polgárság körében téves
hirek terjedtek el arról, hogy
ezt a réteget mennyiben fOlIja
érinteni a vagyondézsma. A
kisvagyonu polgárságot a va·
gyondézsma egyáltalán- nem
fogja érinteni, mert csak azo
kat adóztatják meg, akiknek
50.000 pengőnél nagyobb értékü
vagyonuk van. Még ezt az 50.
ezer pengőt is ugy számitják,
hogy az egész vagyon értéké
ből először levonják az összes
terheket s csak, ha ezek levo
nása után is marad még 50.000
pengőnyi tiszta vagyon, akkor
keH vagyondézsmát fizetni.

A magyar kormány igen fon
tosnak hogy az érdekel·
tek tisztában legyenek a va
gyondézsma kivetésének ezzel
a rendelkezéséveL Ez a rendel
kezés egyene'?' folytatása annak
a nagyaninyu szociálpolitiká-

amely a Darányi kormány
nem hosszu működése alatt
már óriási eredményekBt
11oz0U. Büszkén sorozzuk ezek
közé az eredmények közé a
gazdaadósságok ujabb rendezé
sét, a telepités folyamatáuak

A. magyar politikai élet leg: I meggyorsitását, 8.mezőg~zdasági

nagyobb eseménye DaránYI I munkavállalók oregségI és be
Kálmán miniszterelnök győri tegségi biztositását és mindazo-

Az Eucharisztikus Kongresz-I kisebb sulyu, teherdarabbáru
szns tartama alaH, v~gyis a ként feladoH minden külde-

évi május hó 25-től 30-ig ményi csak nagyobb késéssel
terjedő időben várható tömeges tudjuk a rendeltetési állomáson
utasmennyiség elszáHitása a rendelkezésre bocsátani, mert
Magyar ÁUamvasutakra fokozott a Kongresszus tartama alaH
feladatot ró. A személyforgalom teherdarabárukezelést végző

akadálytalan lebonyolithatásá- vonatokat rendszeresen közle
nak biztosHása érdekében ezért kedtetni nem áll módunkban.
az áruforgalom fenntartását Kérjük tehát a LszáHitóközön-
csak részben váUalhatjuk. séget, hogya fenti időben a

Közöljük ezért a t. számLó- teheráruk szállHását lehetőleg

közönséggel, hogya teherdarab- akként szabályozza, hogy az -
. áruként feladoU élelmiszerkül- saját érdekében is - az Eucha
deménvek akadálytalan továb· risztikus Kongresszus fenti idő

bHast ~sak akkor tudjuk bizto- tartamán kivül történjék.
sitani, ha azokat a szálIitófelek Részletes felvHágositást sl'lük
esetenként, illetve tételenként ség esetén az állomásvezelő

legalább 2000 kg. összsulyu ség ad.
mennyiségben adják fel, amely Gyoma, 1938. évi május hó
mennyiséggel külön állomási 5-én.
kocsit indithaiunk. Az ennél ÁUomásfőnökség.
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meri egy egész sorsjegy
ára csak:3 P, fél sorsjegyé
pedig 1.50 P. Ilyen olcsó
sorsjegy nincs.

mert húzása már a közel
jövőben: június 3-án
esedékes, tehát az ered
ményt a közel jövőben

élvezheti.

melyér! é r ct e m e s részt
venni a jólékonycélu ITI. kir.
állami sorsjáték húzásán...

mert nyereményei 40.000
P, 20.000 Fl, 10.000 P,
kétszer 5.000 P, négyszer
2.500 P, hatszor 2.000
P, húszszor 1.000 P, ösz
szesen 18.129 nyeremény,

a legjobban szerkesz
tett politika.i na.pUap.
E l Ö fi z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

BirókiiIdés: GyTK - GySe
vezeti: Lapu Jenő (Szeged), TAC
KTE, vezeti: Kovács, M. Törek
vés-Tarhos Sc. vezeti; ifj. Ma
gyar János, M.MÁV - Hunyadi
vezeti: dr. Magyar Béla.

Kidóhiv., Bp. József-köm! 5.

Az ,

GySC~GyTKI ~

A helyi derbi alkalmából aktu
álisnak tartottuk a két főtippelő

Csáky Dániel és Hainfarth Mihály
főtitkár-urak véleményét is kikérni.

Itt adjuk Csáky nyilatkozatát:
"A. hetek óta izgalmas vitatkozások
vasárnap délután a sorsdöntő be
fejezéshez érkeznek. Utána az
egyik fél fájdalmas érzésével. A
GySC sorozatos veszteségének ez-
uttal - nézetem szerint - vége!
A GySC győzelme feltartóztatha
tatlan! A. GyTK alig hiszem,
hogy annyi szivet és lelkesedést
tudjon belevinni a mérközésbe.
hogya javuló formában levő

GySC l1·et megadásra kénysze
ritse. A GySe ll. sorozatos el
szenvedett vereségek után illő re
vánsot kell, hogy vegyen. Tarto
zik ezzel a hiveinek is. A GySC
ma fegyelmezett együttes, kitartó
küzdöfél, melyről sorozatos mér
kőzései alatt tanuságot tett. Hi
szem! EzuHaI sem csalatkozom.
2 - 3 gólos GySC győzelmet

várok."
Persze az ellenlábas Haillfarth

ennek éppen ellenkezőjét reméli:
Ha a GyTK teljes összeállitásban
tud kiállani és a mindenkori derbi
mérközéseken megmutatott lelke
sedését és akaratát játékba dobja,
- ugy egy döntetlen eredmény
feltétlen megilleti. Ha ebből vala
melyik elmarad, ugy 1-2 gólos
GySC győzelem várható.

ugy küzdeni, mint a többi derbin
tudolt. Hogy most egy-két meccs
alatt nem volt szerencséje? Ez
nem mutatja azt, hogy nem tud
lelkesedni és győzni. Tehát tip
pem 2 góios GyTK győzelem.

Szedö.

SzikfUgyiijtők figyelmébe!
Csak szépen fejlett, gazmentes,
hosszuszárnélküIi virágot szedje
nek. Ne gyömőszöljék zsákba,

mert igy bemeíegszik és haszna

vehetetlenné válik. Ha szedéskor

eső éri a virágot, ugy tiszta füves

helyre teregessék széjjel, hogy

megszikkadjon.

Modern szikfii telepet léte

sHell a Hangya Központ Szeghal

mon. A száritó berendezésében

ősszel tengerit is akarnak szári

taní.

GySC~TAcz~t(O~t)

Bajnoki. vezetle: Wertheim.

Sáros, mély talajon, mindvégig
erŐs küzdelemben szerezte meg
gyözelmét a GySe. Egy ilyen ki- •
váló csapat ellen elért győzelem

végleg igazolta, hogy amilyen
hatalmas fejlődésen ment keresz-

.tűl az ·ősszel még reménytelenül
startoló GySC egyi.illes. Reméljük,
hogy ez a jó szereplés továbbra
is megmarad éi holnapi derbin is.

A játék első felét inkább TAC
támadások jellemzik, de a sokat
igérő kombinációk mind a sárba
fulladnak, vagy pedig a kitünően

bemutatkozó Takács l. akadályoz
za. Erős mezönyjáték után éi 43.
percben Ugor a nagy sár miatt
oly erősen ad hátra, hogy lakótól
a labda kipattan és a balszélső

belövi O 1.
Szünet után győzedelmeskedik

a GySC kitünő kondiciója és a
gyözelmet a remekül védő Árvai
kapus sem tudja megakadályozni.
11. percben Fekete szabadrugásá
ból Jenei egyenlít. 14. p.-ben
TAC ellen 1I~es, de a kis Takács
bombája él léc mellett süvít el.
Tovább támad a GySC és Zöld
zugó lövése alig kerüli el a l{aput.
35. percben K. Szabót jó hely
zetben buktatják. ll-es, ezt Győri

behelyezi 2-1. Gól után a TAC
hatalmas finist vág ki Sugár, majd
Debreceni H. veszélyeztetnek, de
előbb Ugor, majd Fekete ment
önfeláldozóan.

GySC minden egyes tagja ki
tünő munkát végzett, de a TAC
isták is alaposan kitetlek magu
kért. Árvai, Cseri, Sugár és a két
szélső a föerősségük.

Wertheim néhány vaskos hibát
vétett.

DERBI
lázban ég a gyomai sporttár
sadalom ! Az ismert sport-talál
kozóhelyeken, Kiss Pistánál, Sze
pessynél ernyedten lóg már az
ajtókilincs, a "tuloldalon ", Dani
nál pedig ijedten nyög a kényel
mes karosszék, ha .sportember
közelit. Boltokban, műhelyekben

vásárlásról ma 5\ZÓ sem esik. A
vevök ma nem vesznek, hanem
tippelnek. Mindenki megkapta
már a 40 fokos derbilázt. Főnök

urak, segéd urak a szokottnál is
szórakozottélbbak. Vér csurran a
borotva alól, üllőn hill ki a ten
gelyvég, felsir a gyalú, Glücknél
pedig ecet helyett meszet mér a
segéd ur Mari néninek, ha a hol
napi meccsre gondol. Nagy La
josnál könnyebb ma a tüfokán át
bujni egy tehénnek, mint a resz
ketö kézzel irányilott cérnaszálnak.
Szedóm fejében pedig kavarognak
a buzdító szólamok, mellyel ked
venc csapatát lelkesíti majd, 
vezércikkem végén ...

Játszhat Pesten az angol kupa
győztes, mghatja a kezdörugást
maga a kinai császár, éi rádió
sportközvelilése akkor is süket
fülekre fog találni. Gyomán ma
ennél nagyobb sportesemény iz
gatja a kebleket : a GyTK-GySe
meccs!

Tippelnek I Pörköltek, sörök
csak ugy röpködnek a levegöben,
liter boroknak se szeri, se száma.
Belügy, külügy ma kit sem érde
kel, ma az időjárásjelentés lett a
favorit. Lemondhat bárki, csak az
a kedvenc középcsatár - jajj 
le ne mondjon valahogy ...

Sportemberek l Váríuk meg kel
lő nyugalommal a szegedi játék-o
vezető kezdési jelző füttyét és vi
selkedjünk a meccs alatt nyugodt
vérmérséklettel ! Jelszavunk csak
egy legyen; győzzön a jobbik
csapat! K.

Bizom a GyTK régi. lelkes já
tékában és hiszem, hogy mint
mindég, ugy most is ó lesz a
győztes fél l A GyTK ma is tud

Békésen uj községi polgári
leányiskola épül, mely rövidesen
készen lesz.

Titkos reménye mindenki
nek, bogy egyszer vagyonhoz jut.
Ez könnyen lellesül het, ha állami
sorsjegyelvesz. Egészsorslegy
ára 3 P., fél sorsjegy ára 1.50
P. főnyeremény 40000 P. Huzás
junius 3-án.

Eltörlik a filléres receptdijat
az OTI-nál, mert az 1937 es év
mérlege jelentös felesleget mutat.

A tisztviselők lépésekel tesz
nek az illetmény csökkentö rende
letek megszüntetéséért.HÁZIASSZONYOK ! Nem ke

'rili pénzbe, mégis a legjobb tész-
tarecepteket megkapja, ha még

-ma kéri a DR. üETKER-FÉLE
világhirű FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in,
gyer! megklild a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.

Bár gazdag lehetnék, fohász
kodik sok ember. Ez a vágy nem
elérheieHen, Egy három, vagy
másfél pengös államsorsjegy sok
boldogságol valóra válthat. Köze
ledik junius 3-a, a huzás ideje,
vásárolja meg sorsjegyét.

A csiUag-líépek rejtélyes vi
lágába visz el a képekkel gaz
dagon illusztrált cikk, amely az
égbolt különleges csillag-alakzalai
!lak kialakulásáról Tolnai Világ
lapja uj számában most megjelenI.
A legkiválóbb magyar irók nove/
láin, a kilünö cikkek dus során
és a nagyszerű folytatásos regé
nyen kivül száz pompás képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. ToJnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

GYOMÁRA. JÖN A. PÉNZ,
ha a "HOMBÁR" szövetkezet
nek adja el a tojást, baromfit.

A. gazdagság ára mindössze
3 P. Ennyibe kerül az m. kir.
államsorsjáték egy egész sors
jegye és 1.50 P-be egy fél. Pró
báljon szerencsét, huzás junius
3-án.

Bevezetik a viHanygépeket
a vágóhidakon, ezzel kábitják el
a levágandó állatokat. Magyaror
szágon mintegy 600 darab ilyen
gépre volna szükség.

A. párizsi szinházak legujabb
sikereiről, rendkiviil érdekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl a
Délibáb legujabb száma, amely
nagy teriedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómlisorokat, egyfel
vonásos sZIndarabot, premierbe
számoló!, színházi pletykákat,
n~gyszerü fiJmrovatot és több
mint száz szebbnél-szebb képet
talál az olvasó a népszerű szin
házi képeslapban. A Délibáb egy
száma 20 fillér,

. BAROMFIT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szövetke

-zethez. vigyen, ha jó árat akar
kapni érte!

A. XXXVI. Nemzetközi Eucha
tisztUms kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938.
május 20-t61 augusztus 25-ig

.féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vi~sza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában

.kapható.
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Eladó: Endődön 24 kat. hold prima
tanyaföld az Iványi düllőben, 24 hold
simazugban nagy cserepestanyával, 125
kat. hold nagy gazdasági épületekkel, 5
hold ugyancsak szép cserepestanyával,
gyümölcsössel kedvező fizetési feltéte
laIikel. Eladó Gyomán a kesalyösön lxI
és fél fertil.ly tanyával, l fertály szintén
tanyával, fél fertály tanya nélkül, Hl
hold magtárlaposon, 5 hold zöldJaposon,
10 hold varsányháton mlíuthoz cc 500
méterre 2500 pengőért. Eladó az ujkert
ben 4 lánc föld buzavetéssel, vagy vetés
nélkül 22DO pengőért. Eladó házak:
Hősök Hmlék utján 4 szobás nagy gaz
dasági épületekkel, szobás cserepes
3000 pengőért. Bővebbet felvilágosítást
Izsó Balázs ingatlanforgalmi irodájához
Gyoma, Horthy Miklós ut 2 szám.
Telefonszám 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezetö; _Teket Sándor,

IOLOSOBB A BOR I
íJ mint a szód~viz I
ZZ F I L L t R
egy liter liO/o-os kadarka vagy

fehér fejtett u.jbor SoIWa.d
kert á]1omátlfa kisnllffva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 lilIér lítere~ént. Csa}l:ll
50 literen lelüTi r t
fOgadok el. ftord,ót d
tesen adok a szállltls
tamára kö)csön; hor
30 napQn 1:l.e/ül bér}llentve
küldendő vIssza, SzeOOíi-
dés "üánvéttel, ~gy P~öI
levél bélyeg eHen'~be~ fdrl. 

dökmintát a borból nUn
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édesk6s.
tiszta, tBkéletes zamatulIlk

6$ n El m savsnyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborplnllt6si!lete

Soltvadkert, Pelitmegylll.
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Szuperfoszfát mUtrágya 'és Pél'
Só kapható WAGNER MARTON FIAI
cégnél.

BrUcher József Bocskai utca 2'1
számu háza, jutányos Aron szabadkéz
böl e I a d ó. Értekezni lehet II tulaj
donossaI. 2

vitéz ezapéry Jen6nének « kat.
hold földje eladó. ÉrdekllSdők fordul
janak G. Nagy Lászlóhoz Hősök utja
57 sz. 2

Papp Zsigmond 4 és fél fertály
keselyösi földje örökáron eladó. Ér
deklődni Rákóczi u. 16 sz. alatt lehet.

5':"'2

Akik a köz6s balllib61 természet
ben kapják ki részüket, azok jelenjenek
meg f. hó 15-én vasárnap délután 2
órakor a községháza tanácstermében,
a sorsoláson.

Zöld Dánielnek a Lehel utca 13
számu háza. örökáron eladó. 2-1

Izsó Imre Kossuth Lajos utcai sarok-
.háza eladó. 5-5

Gyomán, Vörösmarthy Mihály U. 10.
számu ház azonnali beköltözésre örök
áron eladó. Érdeklődnilehet Cs. Szabó
Gergely gróf Tisza István ut 60. 3-3

Kovács Márla (volt Szokolayné)
varrónő tanulólányt vesz föl. Lakik:
Hunyadi utca 7. 5-3

Kossuth Lajos utca 26 szám alatt
egy üzlethelyiség van kiadó. Ugyanott
egy használt irógép van eladó. 3-l

Nagy József Baross utca 20 l!Izám
alatti háza szabadkézböl eladó. 3-1

KTULI

Szilágyi Sándorné Márton Teréz és
társai vettek 3 hold 1374 n-öl egeihalmi
szántót Márton Sándor (nős Bagi Ro
záliával) gyomai lakostól 4000 P-ért.

Márton Lajos (nős Faragó Rózával)
gyomai lakos vett egy belleikes lakó
házat Márton Sándor (nős Bagi Rózá
vaj) gyomai lakostól 800 P-ért.

Oláh István és társa vettek egy lakó
házat Oláh Pál gyomai lakostól . 600
P-ért. .

Balogh György (nős Icsa Rózával) és
társa vettek l hold 1426 n·öl egeihalmi
szántót Szabó Gáborné Márton Eszter
és társnitól 2000 p. ért.

Kocsis Mihály szegedi lakos vett
2/200-ad rész csudaballai legelőt Zöld
János és társától 800 P-ért.

Gál Antal és neje Kovács Rozália
gyomai lakosok veltek 2 hold 457 n-öl
félhalmi rétet vitéz Czapáry Jenő és
neje Mányi Olga budapesti lakosoktól
1028 P-ért.

Csapó Lajos és neje Lukács Erzsébet
gyomai lakosok vettek 920 és 1280 n-öl
félhalmi szántót özv. Debreczeni Lajos
né Tóth Zsuzsánnától 1500 P-ért.

Pataki Bálint és neje Fekete Róza
gyomai lakosok vetlek egy bánomkerli
házat Nyitrai Lajos és neje Oláh Juli
ánna gyomai lakosoktól 1000 P-ért.

Kun Antal (nős Biró Erzsébettel) gyo
mai lakos vett 2/3~ad rész csudaba\lai
legelő illetőséget Kiss Lajos és neje
Csalah Ilona gyomai lakosoktól 1100
P-ért.

Kató Ferenc gyomai lakos vett 2/3·ad
rész csudaballai legelő illetőséget Icsa
Sándor és neje Ó. Kovacs Róza gyomai
lakosoktól 1150 P-ért.
Putnoki Lajos és neje Oláh Róza gyomai

lakosok vetlek egy beltelkes lakóházat
Elek Ignácné Hanuszka Eszter és tár
saitól 1900 P-ért.

Zilahi Sándor és neje K. Molnár
Zsuzsánna gyomai lakosok vettek egy
beitelkes lakóházat özv. Gál Lászlóné
Zilahi Zsuzsánnától 1000 P-ért.

a község

Kitünő minőségű

mlóvári és badacsonyi

kimérve állandóan kapható a

K l e i n-vendé Iében
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Gyo
inqatlanforqahna

IMiffliilnfiin1l0..MOM
Mérlegek és sulyok

javitására
és meghiíelesitését
felelősségmellett vállalja

O C S'I S R E
gépmühelye
Gyoma,
Kossuth Lajos utca 40. sz.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. május 15-tőJ junius 25-ig és IX. 9-től

x t Gyoma-Endrőd:

17.36 21,43 ind Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.50 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. IPo'
VIteidlj! 50 fillér.

Endrőd-Gyoma-Püspökladány-Debrecen: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér.. érk. l7.50 21 55

6.
36 J Gyoma " . '. t 17.

28
21.3

7
7.28 Szegh~lom p. u. • ., 15.44 20.48
8.42 Püspökladány... 15.23 18.43
9.19 Hajdus7:obOBZló . ." . 14.45 18.°5
9.115 érk. Debre(l~n, "Arany BIka Szálló" md. 14.16 11.30

Menet-jegy: Szt<ghalomra P 2.30. Hajdus1.oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy;" P 4.-. " P 10.50. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
6.10 ind. Endrőd t6mplom-tér . érk. 17.&0 21."5
6.66 t Gyoma " '. t 17.

28 21,37
7.27 Szeghalom p. u. •. 1'5.44 20.48
857 ~erettyóuifalu p. u. .. 14..00 19.11

9.03 érk. " k5zségháza. ind. 13.50 19.°5

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy: P 950.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyl Olvasókör és Perjés.
Figyelem l x-el jelzett hétköznap; +-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik.
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Icsa Imre és neje Gecsei Lidia gyo
mai lakosok vettek egy bánomkerti la
kóházat Főldesi Lajos gyomai lakostól
1300 P.-ért. .

H. Kovács Endre és neje Iván Jolán
gyomai lakosok vettek egy 469 n.-öl
csepüskerti ingatlant H. Kovács Elek
(nös Kéri Erzsébettel) gyomai lakostól
470 P-ért.

Csath Sándor (nös Ágoston Terézzel)
gyomai lakos vett 998 n·öl kölesfenéki
ingaUantSzebeni Lajos és neje Bodon
Mária gyomai lakosoktól 400 P-ért.

K. Kocsis László é~ neje Varga Er·
zsébet gyomai lakosok vettek 566 n.-öl
cifrakertl ingatlant Cs. Nagy Imréné
Barta Klára gyomai lakostól 400 P-ért.

Cs. Nagy Endre (nös Nyitrai Erzsé·
bettel) gyomai lakos vett 1/300-ad rész
csudaballai legelő részt K. Szilágyi Sán
dor gyomai lakostól 500 P·ért.

Nyitrai Sándor (nös Márton Erzsé
bettel) gyomai lakos vett egy tehénjá
rást, egy és fél sertésjárást K. Szilágyi
Sándor gyomai lakostól 140 P-ért. I

4j
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Május 18-án szerdán.
'WHly Fritsch, Lman Harwey,

Oscar Sima és Paul Kemp
főszereplésével:

ASZLÁNYI KAROLY vigjátéka :

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél 1O-t61 fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Hét elcsaltant pofon kalandos,
izgalmas, nagyon vidám regénye.

JÁTÉKOS KUTYÁK
aranyos kutya kullurfilm.

j- I j I JI I I I n j j )j ti j I I , Ji I I II I

Május t4-én Szombaton

FILMVERSENY l
DUPLA MŰSOR I

2 sláger. Az idegek két órája.
Hajmeresztő izgalmak 120 perce.

Boris Karloff és Charlin Chan
főszereplésével.

A rémmet éjszakája. Tüz az
operában. Ki a gyilkos?

ME SZTÓ
AZ PERÁSA
Öldöklő iramu, gyilkos tempóju

blinügyi történet.

cow-boy bravl.lr, vadnyugati
romantika:

RÉRI
BETYÁROK

Ököl, revolver, ravaszság harca.

APOLLÓ MOZGÓ GYOMA

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. május l5-én vasárnap
fél 7és 9 órakor.

Csodálatos természetes szinpompa.

TÁNCOS
LÓZ

Az első plasztikus szinezésU film.
Főszerepben:

Duna Steffi és Charles Collins.
Fantasztikus szines film, amely

végig rendkivül mulatságos
és ötletes.

Remek táncprodukciók !
Fekete Ibid

vigjáték.

MAOYAR ViLAOHIRADÓ.
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Május 15-16 .
vasárnap és hétfőn.

MAGYAR FILM I
Kabos Gyula, Básthy Lajos,
Szeleczky Zita, Erdélyi Mid,
Salamon Béla főszereplésével:

LLANATNYI
PÉ ZZAVAR.

Csodavigjáték, falrengető humor,
andalító romantika, fiatalság!

2. Pompás kisérő müsor.

«t4
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p O l I T I K A I, T RS D L ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ELŐfiZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.14 P, Egész évre 6.24 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 MÁRTOi\!

Szerke$z'i:ó5ég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'If o m a, K05:§uth LaJolll utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (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 25 százalék kedvezményt adunk.

Ki a nap fényébe

Népmozgalmi adatok:
Élveszületések száma: 1712,

halálozások száma 1463, ter
mészetes szaporodás 249, hal
vaszületések száma 62, 1 éven
alul elhalt 269.

A központi Statisztikai Hiva
tal közzétette az 1937. évi nép
mozgalmi főeredményeket ezek
szerint a vármegyei népmoz
galmi adatok a következők:

bázasságok 8.7 (muH ~vi 8.4,
országos állag 19.3). Élveszüle
tés : 20.2, (mult évi 19.8, or
szágos átlag 19.3). Halálozás:
14.2, (mult évi 15.1, országos
átlag 13.9). Szaporodás: 6, (mult
évi 4.2, országos átlag 5.4). Gü
mőkór halálozás: 1.6, (muH év
1.6, (muH év 1.5, országos ál
lag 1.6), Csecsemőhalálozás: 100
élveszülöUre 12.9, (mult évben
16.3, országos átlag 13.7). Nép
mozgalmi adataink tehát az el
mult évhez viszonyHva a há
zasságkötések számától és a
gümőkor halálozástól eltekint
ve, javultak. Az országos átlag
hoz viszonyitva a vArmegyénk.
ben a házasságok száma keve
sebb, a halálozások száma ma
gasabb, tuberkulózis halálozás
megegyezik az országos átlag
gal, csecsemöhalálozási arány
számunk, a mult esztendőben

jobb volt az országosnál.
10.000 léleknél népesebb köz

ségek közül legrosszabb viszo
nyokat természetes szaporodás
szempontjábólOrosbáza köz
ség mutatja, ahol a természetes
szaporodás mult évben 0.01
volt

Februárban megtartott köz
gyiilés óta il vármegye területén
előfordult tüzesetről 54 tüzkár
jelentés érkezett be. - A káro
sultak száma 55. - A tüzkár
épületekben 17.441 pengő, in
góságokban 23.044.50 pengő, az
összes tiizkár 40.485.50 pengő,

melyböl biztositva volt 38.192.90
pengő, nem volt biztositva s
igy nem térül meg 2.292.60 P.
értékben megsemmisült .épület,
illet\'"e ingóság.

A gyomai önkéntes tüzoltó
testület a község tüzvédelmi

ől

e
tés

felszereléseinek szükségszerü
kiegészitése érdekében egy hasz
nált, de jókarban lévő, átalaki
tásra alkalmas személyautót
vásárolt.

Az elmult hónapokban alj
állattenyésztés fejlesztése érde
kében részben II budapesti ki
állUáson, részben a megye te
rületéről Orosháza, Szeghalom,
Vésztő, Körösladány, Füzes
gyarmat, Endrőd,Gyoma, Öcsöd,
Békésszentandrás, Ujkigyós köz
ségek részére 16 drb. tenyész·
bika 20.500 pengő árban, rész
ben jutalékos, részben kamat.
mentes hitel mellett, valamint
23 drb. mangalica tenyészkan
4745 pengő jutalékos, illetve
készpénz ár mellett a gazdasági
felügyel óségutján beszereztetett.

A bikák átlagára 1200 P.
A kanok" 210 P.
A gyoma - dévaványai th.

közutnak épitéséhez az állam
épitészeti hivatal a kőanyagokat

megrendelte, száUHása folyik.
A köröstarcsai tanyákat be

kötő ut épitéséhez a kőszállitás

ugyancsak folyik.
A 414. sz. szarvas-körösla

dányi főközlekedési th. uton
Gyomán sárrázó burkolatok
épitése folyik.

A termelőknek állandóan éb
ren tartott figyelme, az értéke
sités szervezésének kérdésére
is kihat, melyre példa Mező

berény község, ahol a terme
lők, kereskedők és a község
egyetemének összefogása, meg
vetette egy hütöház alapjait,
melynek lélesülése az értékesi
tés hely€s megoldásánál alap
vető. Hivatkozom erre a pél
dára, merl hogy Mezőberény

község társadalma ezzel a kér
déssel foglalkozott, az kétségkí
viiI a vármegye által kifejtett
propagandának az eredménye.

A közuti alap költségvetésé
ben a kereskedelem és közle
kedésügyi miniszter ur - egyet.
értésben a pénzügyminiszter'
urral a th. utadó kivetési knl·
csát 11 százalékról 13 száza
lékra emelte fel, mert a kiépi
tett uthálózat fenntartbi és

eivé
i j leliazszigoritani kivántak,egyhanguan

elfogadták, bizonysága annak,
hogy a két benyujtott törvény
javaslat a nemzet nagy többsé
gének akaratát fejezi ld. Annak
a többségnek akaratát, amely
most a beruházási javaslat vég
rehajtásának küszöbén teljes
erejét akarja latbavetni, hogy
az országot önzetlenül és áldo
zatkészen szolgálja.

És hogy a kormánynak ez a
rendcsináló . két törvényjavas
lata, illetve elhatározása meny
nyire rokonszenves az egész
művelt világ előtt, arról meg
győződhetünk, ha a külföldi
sajtónak a magyar kormány
első ténykedését méHató köz
leményei! olvassuk. Európa
nagy áUamainak sajtója kivétel
nélkül megállapitja, hogy a
magyar kormány már első hi
vatali ténykedésével is meg
szilárditotta országának kül
poli Hkai pozicióját. Az angol
parlament legutóbbi ülésén az
is bizonyságot nyert, hogy a
magyar kormánynak rendte
remtő akciókészsége külkeres
kegelmünkre is igen jótékony
hatást gyakorolt és azt a jogos
reményt kelti, hogy kiviteli
piacaink bővülni fognak, ne
mesvalula bevételünk tehát nö
vekedik.

Idebent az országban pedig
mindenkinek be kell látnia,
hogy az erős kéz politikája nem
az egyéni szabadságot korlátoz
za, hanem ellenkezőlegazt biz
tosilja. Biztositja a nyiltan, be
csületes meggyőződéssel politi
diókat minden néven neve·
zendő orvtámadás ellen. Vilá
gosan megmondoUa a miniszter
elnök és a belügyminiszter is,
hogya kormány senkit nem
kiván polHikai jogainak szabad
gyakorlásában korlátozni, de
semmiféle törvényellenes tit
kos, konspiráló szervezkedést
nem türhet. Igen helyesen.
Magyarországon alkotmányos és
politikai szabadság van. Min
denki alakithat párlat is, min
denki nyiltan hirdethet elveket,
ha azok a törvény és alkot
mány szellemével nem ellen
keznek.

Félelem vagy idegenkedés
Isten szabad egének világossá
gától, titkos konspirálás, áluta
kon ; való hatalomratörés az
alkotmányos~ág nyílegyenes ut
járól való letérés éppugy nem
volt soha a magyar ember tu
lajdonsága, mint amennyire
magyar tulajdonság a nyilt
szinen, nyilt sisakkal folyó
küzdelem. Magyar lelkület nyilt,
őszine. Szembenéz a tényekkel
és szereti a vHás ügyeket a
napfényen, a nagy nyilvánosság
előlt elintézni. Szeret érdemle
ges vitát folytatni olyan helyen,
ahol a közvéleményt hivhatja
meg döntőbirónak. Szereti n
nyilt vitákat, az eszmék kicse
rélését, mert tudja, bogy ezek
ben II nyilt vitákban edződik

és jegecesedik ki a tárgyi és
erkölcsi igazság. Ezért a kon
spirátorok és politikai lesipus
kások sohasem tudtak maguk
mögé komoly tömeget toboroz
ni. Legfeljebb a minden poli
tikai szinezetben átvedlettek

.követték az ilyen vezéreket.
Azok az elemek, amelyek sze
retnek:il zavarosban halászni
és éppen ezért a politikai küz
delmek törvényeit, fórumait
következetesen elkerülik. "Poli-

. tikai posványnak" minősitette

II klasszikus azt a buvóhelyet,
ahol az ilyen elemek a nyilvá
nosság elől elrejtőznek.

Imrédy Béla miniszterelnök
kormánya .két törvényjavaslat
tal lecsapolja ezt a politikai
ingoványt. Megtilt és szigoruan
büntetni fog ez a két törvény
javaslat minden nem nyilvános
megmozdulAst, minden titkos
szervezkedést és minden olyan
pártalakitást, amely az ország
alkotmányával ellenkező tano
kat hirdet, amelynek terjesztői

nem törvényes eszközökkel
akarnak hatalomra j ulni, miáltal

'veszélyeztetik az ország rendjét
és belső békéjét.

Az az egyhangu helyeslés,
amely a kormánynak ezt a két
törvényjavaslatát fogadta és az
a tény, hogy a képviselöMz
bizoUságai ezeket a- törvény
javaslatokat, amelyeken nem
enyhíteni, hanem legfeljebb
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ujabb kiépítési szükségletek
menett a költségvetés egyen
sulya másként biztosítható nem
volt.

A németországi mezőgazda

sági munkálatokra a vármegye
területéTől szerződtetett mun
kások kontingense ez évben
1600 főben lelt megáHapHva.
A munkások munkahelyükre
már el is utaztak. A jelentke
zők száma sokszorosan meg-·
haladta az előirt létszámot,
minek következtében a helyes
és méltányos kiválasztás a ha
tóságoknak gOJ;ldot okozott.

A szántóföldnek, de különö
sen a tavaszi kalászosoknak
egyik legveszélyesebb gyom
növénye, nemcsak nálunk, ha
nem egész Középeurópában a
repcsényretek, vagy ahogy kö
zönségesen mondani szoktuk, a
vadrepce. Néha, már messziről

jól látható, sárgán virító gyom
növény egészen összefüggőzárt
növényállományt alkot, beár
nyékolás és táplálékszivás ré·
vén elnyomja a miveleti nö
vényt Leghelyesebb védekezés
ellene az ismert megelőző sza
bályok betartása, :illint az ok
szerü vetésforgó, a helyes talaj
mivelés (őszi szántás, tavaszi
szántás mellőzése), a megfelelő

istállótrágyakezelés, stb. Azon
ban éppen azért, mert oly ál
talános és veszélyes gyom, szá
mos közvetlen irtószerrel is
kisérleteznek ellene. Ilyenek a
vasgáliccal való permetezés,
mésznitrogén kiszórás, vadrep·
ce fésükkel vagy kaszával li le
hegyezés stb. Ezek az irtó mó
dok azonban hazai viszonyaink
között nem váltak be. A kü
lönböző kémiai szerekkel való
kezelés során ugyanis kítünt,
hogy ez az irtás igen költséges.
A lehegyezéssel pedig céH nem
érünk, mert azáltal, hogya tő

veket mintegy visszavágjuk, a
hónaljakból sokkal erősebb

mellékhajtások fejlődnek, igy
az egész tő megerősödve, elte
rebélyesedik s jobban elnyom
ja a vetést, mint lehegyezés
nélkül. Ezért a leghelyesebb a
preventív védekező eljárások
betartására fokozottabban
ügyelnünk s ha netán mégis
igen ellepné vetéseinket a vad·
repce, az egész tábla növény
zetét a miveleti növénnyel
együtt megérlelés elött lekaszál·
juk és vagy szénát készítünk
belőle vagy pedig silótakar
mányt. A vadrepce elhatalma
sodása tavasszal már korán
észrevehető, ezért az idejében
való lekaszáláskor, még a síker
teljes reményében vethetünk
ebbe a táblába másodnövényl.

ISKOLAI HIR
A gyomai állami polgári fiu.

és leányiskolában az irásbeli
magánvizsgálatokat május hó
28·án tartják, mig a szóbeli
magánvizsgálatok 31-én kezdőd
nek.

A rendes tanulók évzáró
összefoglalását junius 8-tól hl-ig
tartják.

A tornavizsga ünnepélyes ke
retek között 6-án p ü n k ö s d
vasárnapján lesz asportpályán.

A tanévzáró ünnepély junxils
19-én fog lefolyni.

A következő· tanévre a be
iratkozások nem szeptember
ben, hanem junius20-án és 21
én lesznek, hogy az igazgatóság
a szükséghez képest tudjon
gondoskodni a tanári testület
kiegészitésérőlés a tantermekrőJ.
Felhivjuk tehát már most II
szülők figyeimét arra, hogy
gyermekeiket a jelzett időben

irassák be.
Az uj középiskolai törvény

szerint a polgári iskola elvég
zése jogosit a latinmentes közép
iskolába (líceum) és minden
fajta gazdasági középiskolába
(kereskedelmi középiskola, me
zőgazdasági középiskola) való
belépésre minden különbözeti
vizsga nélkül s jeles és jó bio'
zonyitvánnyal a gimnáziumY.
osztályába való felvételre (latin
különbözeti vizsgá-val).

Nem lesz tehát szükség arra,
hogyatanulóknak 10-16 éves
korig vonaton kelljen utazniok
Gyomáról, avagy magántanuló
nak kelljen lenniök, még ke
vésbbé lesz szükség vidéki vá
rosban való elhelyezkedésre, A
gimnázium és a polgári iskola
tanterve között csak a latinban
les:tl különbség, viszont a pol
gári iskola a latin helyett gya
korlatimüveltséget is fog adni.

nagyobb cégei közzé számit ré.
gen óhajtott tervét valóra váltva
megalakította kézimunka és
iparművészeti alosztályat. Alig
indult meg az osztálymüködése,
már is sikerült az amerikai
Egyesült Államokban. készitmé
nyeinek piacot találnia. A közel
multban egyik detroiti áruház
tól rendelést kapott magyaros
motivumu kézimunkakol1ekció
szállítására. Az áruház nagysá
gára jellemző, hogy kb öt-hat
szor akk~ra, mint a budapesti
Corvin Aruház.

Az uj szakosztály megalaki
tása és üzembe helyezése Ko
vács János ügyvezető-igazgató

érdeme.
Remélhetőleg a szövetkezet

uj üzletága, előnyösen ki tudja
használni az amerikai export
folytán nyUó nagy lehetősége

ket s ottani piacát kib6vitve,
kézimunkaosztályát megnagyob
bitva Gyomára helyezheti s igy
a külföldről érkező nemes va·
lulát gyomai munkás keze kö
zött oszthatja szét. Ime a példa,
hogy II sokak által támadott
szövetkezetek mire képesek.
Ugylátszik. nem hiába nevezi
Féja Géza Gyomát, az alföldi
szövetkezeti mozgalom gyön
gyének. K.

i

és amikor ezt büszkén hirdet
jük, azt is áUitjuk, hogy ez az
elmult 25 év alatti alispánok
megértése és a közületek áldo
zatkészsége mellett a Dévényi
Lajos egyéni érdeme, aki a sziv
és a lélek nemes értelmezésé*
vel szervezte meg és fejlesztet
te a vármegyei tüzoltóságunkat
a mai fokra.

Az ünneplés egyszerü és sze
rény volt, a vármegye első tüz
oltójának egyéniségéhez szabva.
A megjelent bajtársak őszinte

és meleg jókivánságaihoz a vár
megye tüzoltóinak gyermekha
da is bizonyára elküldte ártat
lan gyermeki háláját annak, aki
érettük annyit fáradozik és még
ebben az évben tető alá hozza
Gyopároson a tűzoltó otthont.

A szép ünnepséget szükkörü
bankettel fejezték be.

A gyomai járás részérőlWag
ner Márton tűzrendészeti fel
ügyelő vett részt az ünnepségen.

ne. lU ép olyan szerszám van,
eke, borona, kultivátor, fogas,
henger, vetőgép; traktor. A mi
gazdáink azt mondják, nem le
het a mezőgazdaságban a nyolc
órai munkaidőt bevezetni. Jöj
jenek csak ide és nézzék meg,
hogy egy megelégedett munkás
10 óra alatt mennyi munkát
tud végezni. Nálunk sajnos lá
tástól vakulásig éhbérért nem
tudnak dolgozni. Itt egy példát
irok: A mult évben a Tüköri
gazdaságban 40 ezer akác cse
metét vittek ki erdősítés céljából
és egy embert bizott meg,hogy
végezze el. A fa, mire a vakond-
turás szerü lyukakba került, ugy
megszáradt, hogy lehetett vele
főznÍ s akkor azt mondja a
gazda, a ia nem szereti a föl
det. lU olyan szép 800 hold
fenyves diszlik a sívó homok
ban. Nekünk is vannak ilyen
jó földjeink és mégsem lehet
ilyen erdősitéseket látni. Föld
van, csemete van, ember van,
csak az legyen nálunk is, aki
fizessen. Most már zárom le
velem.,.

EXPORTAlUNK
AMERIK BA!

Gyoma községben, az erős

ütemben fejlődő szövetkezeti
életről tesz tanubizonyságot a
Gyomai Termelők Fogyasztási
és Értékesitő Szövekezete is.
Miután az anyagi nehézségekkel
küzködő üzletei, kertgazdasága,
helyes kereskedelmi politikája
következtében virágzásnak in
dult s ma már közságünk leg-

Dévényi Lajos vármegyei
tűzrendészeti felügyelő

25 éves jubileuma
Bensőséges ünnepség folyt le

május 14-én a vármegyeháza
tüzrendészeti felügyelői iroda
helyiségében. A járási tűzren

dészeti feliigyelők és parancs
nokok élén Várkői Alajos, a
gyulai járás tüzrendészeti fel
ügyelőjeüdvözöUe Dévényi La
jos vármegyei tüzrendészeti fel
ügyelőt 25 éves jubileuma al
kalmával és elsoroHa a jubi
láns kiváló érdemeit a várrne·
gyénk tüzrendészeti megszerve
zésében. Egymásután gördültek
az ünnepi beszédben a vissza
emlékezés évei, egy-egy község

beszervezésével, egy·egy mo
dern szer beszerzésével, az ön
kéntes tűzoltóságok felállításá
val egyszerre az élre ugrott a
vármegyénk és büszkén állit
hatjuk, egyben a tüz-statiszti
kánkkal igazolhatjuk, hogy Bé4
kés vármegye az országlegala
posabban beszervezeU varme*
gyéje tl1zvédelem tekintetében

I

Megérkeztek az első levelek
II messzi idegenben dolgozó
gyomai munkásemberektől. Ta
nulságosak ezek a levelek, ér
demes őket gyűjtögetni. Fejünk*
re olvassák mulasztásainkat,
a nélkül, hogy erről ők tudná·
nak.

Milyen egyszerü, milyen ke
vés kell ahoz, hogy szorgalmas,
megelégedett munkásainkle
gyenek. Mégcsak nem is kell
érzelgős a1tru.istanak lenni,
csak számolni, megadni a lehe
tőséget, hogya dolgozó ember
kifejthesse legnagyobb teljesitő

képességét: Emberséges bér,
emberhez méltó testi ellátás,
okosság és méltányosság.

Mindez kitünő befektetés a
beGsületes munkaadó számára.
Valóságos Kolombus tojása, amit
fel kellett fedezni számunkra,
hál' Isten még nem későn.

Hisszük, hogy olvasóink ér*
deklödéssel olvassák ezeket az
érdekes leveleket, azért köz
lünk belőlük nehányat.

Marjai István levele Gross
Schónebeckből :

"Itt a munka megbecsülés
országában sokat lehet tanulni.
A mezőgazdasági munkálatok
ról meg lehet látni a mütrágya
használatának az eredményé!,
amit nálunk sajnos a termelő

figyelmen kivül hagy. Nálunk
az a baja a termelőnek, ha a
földje szikes, mér nem homo
kos; ha homokos, akkor mér
nem keselyősi föld, igy tovább.
Nem tudja, vagy nem akarja a
földmüvelés helyes munkáját
megtalálni pedig kezébe van a
szerszám, jó munkát végezhet-

repce irtása
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•
ma meglehet, ne hatasz
sza holnapra,mert

j U n i u s 3- ci n
van a jótékonycéla ma
gyar királyi állami sors
játék lmzása, amelynek
főnyeremé n y e:

LPOLITI

18.729 nye r e mé il V,
275.000 pengő értékben.
A sorsjegy ára:
egész P 3, fél P l 50

A sorsjegy kapható min
den sorsjegyföárusitónál,
valamint az ő s s z e s
dohánytözsdé~~

7. Móra István: ÉdesAnyám.
Szavalja: Bartha Magda I. o.

8. Ünnepi vers anyák nap
jára. Szavalja: Pécs Ilona I. o.

9. Balai József: Mese a két

könnycseppről.Szavalja Bartha

Erzsébet III. o. t.
10. V. ültván Mária: Az anya

szobra. SzavaJja : Tóth Emma

II. o. t.
11. Vöröskereszt ifjuság foga

dalom tétele.

12. Az anyák megajándéko
zása.

Molnár Bálint.

yá napja
él polgári iskolában

F. hó 22-én vasárnap délután
4 órakor rendezi meg az áll.
polg. isk. Vöröskeresztes Cso
portja az "Anyák ünnepét",
melyre a szülőket és iskolaba
rátokat szeretettel meghivja a
rendezőség.

M Ü S O R:
1. Ünnepi beszédet mondja:

FeUer l':rnő ev. lelkész.
2 Szimándi Béla: Akinek

anyja van. Szavalja: Izsó Róza
I. osz1.

3. Remenyik Sándor. A há
rom narancs. Szavalja: Vaskor
Olga II. o.

4. Krüzselyi K: Az édesanya.
Szavalja : Kiss Ilona 1. o. t.

5. Pilleország: Mesejáték. Elő
adjak az I. és II. o. tanulók.

6. Móra László: Édesanyánk.
Szavalja : Varsandán Ilona I. o.

BEL- ÉS

hallottuk, hogya szövetség azon
van, hogy a gazdák is rendez
kedjenek be tűmagtermesztésre,

termeljünk először magunknak
olcsófűmagot,mert ebben nagy
a hiány.

Rajta leszünk, hogy Isten se
gHségével itt termőrnagGyomán
kerüljön elvetésre, mert a zöld
mező eszme, a több takarmány
termelés gondolata mindaddig
óhaj marad, mig a fű és here
magvak drágák lesznek és nem
kaphatók.

re, hogy szakszerü eljárással az
irás elolvasható legyen s meg
tudjunk a templom ködbevesző

multjából ujból valamit
Dióhéjban ma annyit tudunk

ritka szépségü régi templo
munkról:

1634·ben már református ek
lézsia van Gyomán, a lakosság
szinmagyar református.

1717 körül épülhetett az első

templom nádból. 1725 táján a
második már sövényből és sár
ból készült.

1743 körül elődeink uj temp
lomot épHeHek vályogból.

1760-ban fából és 1774-ben
égetellen téglából készült az
ötödik templom.

1791-ben olyan bőséges esz
tendő volt, hogy elhatározták
egy álll!ndó templom építését,
ami 22 esztendő alatt lelt kész.

1816 ban nagy szélvihar le'
vilte a tetőt. (Zsindelyből volt.)

1848-ban hatalmas tilzvész
pusztit,U, amikor leégett a
templom és a torony.

1878-ban épitették át legutóbb,
az erről szóló okmányt egész
terjedelmében közölni fogjuk
lapunkban.

II
I

Régi irAsok a hatahnas rézgöInbben.

A gyönyörü gyomai reformá
tus templom renoválási mun
ktiIatainak mindég akad néző

közönsége..Nem mindennapi
áUványozási és egyéb épitési
.szakmunka ejti bámulatba az
embereket.

Szerdáu, 18-án azonban a
szokoUnál is többen Ci:savargaL
ták fejüket az ég felé, mert az
50 méter magas torony legte
tején lévő csillagot és témgöm
böt fürészelték a laikusnak hát
borzongató helyzetben a szak
munkások.

.A 90-80 cm. átmérőjü vö
rösrézgömb a bádogcsiUaggal
együUa re!. egyház épületébe
került, ahol egy bizottság előtt

bontották feL A gömb belsejé
ben papirtekercseket találtak.

-A külső igenjó állapotban lévő

okmány 1878·ból való, a leg
utóbbi restaurálás idejéből né
hai Garzó Gyula lelkész és
még mások aláírásával. A má·
sikpapirtekercs száraz dohány
levélhez hasonló, érinteni is

'alig lehet. Rajta elmosódott
irás őrzi a régen porladó buz
gó templomépítő ősök kezevo
nását. Ezt felküldik Budapest-

Madarak és Fák napja
az polgári iskolában

F. hó 21·én rendezi meg a és fák napjára. Szavalják: Biró
helybeli polgári iskola a Mada- Lajos, Dobó Imre, Nagykéri
rak és Fák ünnepét jó idő ese- Miklós J. o.tanulók.
tén a Siratói erdőben, rossz 3. Ének: I. osztály.
idő esetén pedig az iskolában, 4. Teleki Sándor: Szarka ko-
melyre a szülőket és érdeklő- ma. Szavaija: Kató Pál I. o. t.
döket is szivesen látja a tanári 5. Lévai József; Őztke. Icsa
testület. . nona I. o. t.

M Ü S O R: 6. Böngérfi József: Tulipán.
1. Madarak Fák napja mél- Molnár Erzsébet I. o. t.

tatása :. Palotás I. fet. hitokt. 7. Ének: II. laányosztály.
2. Szigeti Ferenc: Madarak 8. Ölbey Irén: Az egyszeri

. Endrödön, valóban szivünk sze
rinti volt.
. Veröfényes májusi vasárnap,

mintha a nap is mosolyogna.
Miért süt fényesebben, jól eső

meleggel vasárnap? Igy szokta,
néha ugy is van, hogy csak va
sárnap süt. .

Hosszu kocsisor járja, pesti,
dunánhlli, másvidéki vendégek
kelaz endrődi határt, tavaszi
szemlél tart az Alföldi és Or
szágos Zöldmezöszövetség.

A programm percnyi pontos
. sággal pereg, korán reggel már
aközsé€f telepítette fümagter
melő helyen érjük öket, ahol

.éppen Kolbay-világhires keszt
helyi füvész tanáwnk adja ut
baigazHásait a már jól kikelt
és ápoll füfélék gondozására.
Az Alföld szélsőséges klímáj a
aI~való füvek, a vöröscsenkesz
és árva.rozsnok vannak oU el
vetve; vajha itt lenne magvaik
ból legelő és kaszáló I

,Amit délután mutattak be
Tolvaly Zoltán és GöUner And
rás központi zöldmezö "apos
tolok II a most második évbe
forduló lucerna telepítésekben,
méltó volt arra, hogy kalapJe-

véve hallgassuk és kövessük az
oU hallottakat.

Mészszegény talajon, hajda,n ~

viznyomolt rétek helyén ma az
ö uLmutatásuk nyomán a leg
megnyugtaMbb takarmánykul
tura létesült, lliz10s alapja az
eljövendő öntöző világnak, csak
az érdekelt gazdák igyekezze
nek azt elsajátilani és végre
megérteni, hogy nem söpredék
mag és nem elhányt, elkésett
munka eredményezte, hogy a
szomszédnak már virul az élet
mentő lucernája!

Rövid kocsikázás után másik
ilyet láttunk, majd egy vörös
here táblánAl kötöttünk ki.

Jól esett látni, hogy a gon
dos munka iH az Alföldön is
lehetővé teszi, hogyabuzának
ezt az őt megillető elővete

ményt is merhetjük termelni, ez
keH, hogy az 1201-esbánkuti
buza kiadhassa a benne rejlő·

képességeket.
Kár, hogy füveshere kisérle

tet még nem vezettek be, mert
ezzel a terméshozam igen ko
molyan fokozható lenne.

.. A gyomai füzfászugi fümag-'
termelti telepen végre örömmel·

Az elmult hét jelentős bel
polilikai eseménye a magyar
kormány átalakitása volt. Az
uj kormányelnök Imrédy Béla
dr., Külügyminiszter: Kánya
Kálmán, Belügym:· Keresztes
Fischer Ferenc, Igazságügym:
Mikecz Ödön, Iparügy: Borne
misszaGéza, Pénzügy: Reményi
Schneller Lajos, Kultusz: gróf
Teleki Pál, Földmivelésügyi:
Sztranyovszky Sándor, Honvé
delmi :Rátz Jenő, Kereskedelmi:
Imrédy Béla dr. TArcanélküli:
Hóman Bálint dr. A kormány
változás nem jelent lényeges
programmváltozást, talán csak
még lendületesebb munkát a
győri terv megvalósitása érde
kében.

A külpolitika központjában a
"Csehszlovákiá»ak" nevezett
szörnyszülött halálvergódése áU.
Reméljük, egészséges operáció
val összezsugoritják a csehek
piciny országát, oU aztánkiélo
hetik nagyhatalmi tébolyukat.

A franciák nagymérvü tegy
verszáHitása Spanyolországba,
ismét feszültté tette a vilzonyt

Franciaország és Olaszország
között.

A japánok véres Gsatákkal
nyernek tért.

Moszkva polwH erőlködéssel

dolgozik az európai államok
békéje ellen. -



OYOMÁRA JÖN A PÉNZ,
ha a "HOMBÁR" szövetkezet
nek adja el a tojást, baromfit.

Kitüntetés. Hiiyed Mária ház
tartásbeli alkalmazott özv. Viski
Hermannénál 15 éve egyfolytában
van alkalmazva. Ebből az alka
lomból a Katolikus Háziasszo-
nyok Szövetsége éremmel és ok- Amit ma megtehet, ne ha-
levéllel tüntette ki. Iassza holnapra, mert junius 3-
........~ án van a m. kir. államsorsjáték

huzása, s ha elfelejti megvásárol
ni a sorsjegyet, ugy azon nem
vehet részt, pedig a főnyeremény
40 OOO ar. P.

OLAH ELEK tánctanár érte
siti a szíHöket és 'az ifjuságot,
hogya szünidőben gyermek

.' és felnőtt tánctanfolyamot tart.

Napihirek. (Magyarok Világ
lapja). ErEln a eimen hézagpótló
folyóirat első. száma jelent meg
Péchy-Horválh Rezső hirlapiró
szerkesztésében és a budapesti
Szalay Sándor nyomda Idadásá
ban. Az uj fofy6ir<lt, amely az öt
yilágrészben szétszórtan élő ma
gyarok központi, óhazai lapja lesz,
azt a mindenképen dicséretreméHó
célt fülte ki maga elé, hogy az
elszakadt magyarokat erősebb

szállal fUzi az óhazá,hoz, izzó ha
zafias érzésüket ébrentartja, a ha
zai viszonyokrÓl becsületesen tá
jékoztatja, a kivándorolt magya
rok ügyes-bajos dolgaival bősége

sen foglalkozik és a távoli magyar
karriéreket szá.montartja. Az első

szám gazdag tarlalmából kiemel
kedik Éi bulantani mérgeskigyóte
lep magyar vezel5jéről, ezenkivül'
számos más cikk és beszámoló.
Az érdekes folyóirat 40 fillérért
kapható és megrendelhető a ki
adónál, Budapest, VIII. Kender-u.
39. - Egész évi előfizetési dija
5 pengő.

Agrogeológiai térképünk Bé
késmegyéről még ebben az évben
késztil el.

A szegedi kir. kat~ fanitó
képzöinté.zettel kapcsolatos . Ii
ceum I. osztályába - az 1938-39
iskolai évre való felvételre ~
csak azok a kifogástalan erkö~csi

magaviseletü lanulók pályázhat
nak, akik a 14 életévüket beWl
~ö!ték és a polgári- vagy közép
Iskola IV. osztályáról szóló bho
nyitványuk megfelelő tanulmányi
előn:eneteJt . Igazol. A pályámi
óh~Jtók az mtézet igazgatóságától
kérjenek felvételi tájékoztatást.

Békésen 1000 elemista gyer
mek. közremtlködésével egyház
zenei hangversenyt rendezlek li
református templomban.

~. békési Kisgazda Egylet .
máJUS 26-28 között tanulmányi
kirándulást tervez Mezőhegyesre'
és Bánkutra. A kirándulást autó
buszon tervezik és 8-9 peng5be
kerül. .

A telekkönyvvezetök május
8-án országos vándorgyülést tar
tottak Szeghalmon.

A MAV rövid időn belül 200
teherautót vásárol és azokat a

.MATEOSZ-on belül munkába
. állilja.

A Turkevei Hírlap közlése
szerint Ecseg-pusztán 279 ló, 59
csikó, 382 tehén, üsző 215$ ökör
266, tinó 263, lOsorda 139, össze
sen 1603 drb. nagyjószág van 2890
magyar hold területen.

Korán érő II e t éj m a g
tengeri a HOMBAR-ban

kapható.
~~

Egy vak vitéz megrenditő

tragédiáját olvashatjuk a kis
könyvből, amit a posta oimünkre
hozol t Bárki megveheli 2 P-ért
s ezzel a váratlanul elhaJt vitéz
katona 12 árváján segit. Megren
delnl a Gyomai Ujságnál lehet.

Orosházi Oazdaifjak Egye
sUI~te junius 8-i indulással a
MÁVAUT 32 személyes luxus
autóbuszán 8 napos tanulmány
ulat rendez Orosháza, Hajduszo
boszió, Debrecen, Hortobágy,
Tokaj, Szekeres, Miskolc, lillafü
red, Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös,
Budapest, Orosháza utiránnyal. A
tanulmányi társaság vezetője az
egyesület felkérésére dr. Darók
józsef, a Békésvármegyei Gazda
sági Egyesület titkára lesz.

, A Hajduszoboszlói gyógy
fürdö áprUís hó 15-én meg
nyilt. Ezen európai hirU gyógy
fürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógymedencék, ivócsarnok, in
halatórium állanak a közönség
rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiÓkbanés magánházak
nál oly 0lcs6 az elhelyezkedés,
hogy a ftlrdőben való tartózko
dás alig kerül többe, mint oda
haza. A Hajduszoboszlói Oyógy
filrdö páratlanul eredményes
gyógybatásáról és oIcsöságáról
hires s ma már fogalom az egész
orszá~ban. Visszaulazásnál egész
éven at 50 százalékos vasuti ked
vezmény. Magyar és némelnyelvü
prospektussal kész~éggel szolgál
a filrd6 igazgatósága.

Az Országos Vendégforgal
mi Szövetség most szervezi meg
a munkásildí.i.ltetést. Gyoma is
bekapcsolódhatna.

A szolnoki gabonatárházat ke
verőtárházzalegészitik ki, ezzel
megkezdhelik a magyar buza mi
nőség szerinti értékesitését.

A sertéspestIs szémmát ol
csóbbá akarják tenni.

Cséplés után eltörlik a rozs
határidöilzletet is.

Áldás és átok fakadt egy 2
ezer esztendős fantazmagória, a
magától szövő gép nyomán. Az
egykori rokka utódja! bámulatos
tökéletességgel végzik az emberek
tucatjainak munkáját. Erről közöl
érdekes cikkel ég képet Tolnai
Világlapja uj száma, amely most
megjelent A legkiválóbb magyar
irók noveJláin, a kitnnő cikkek
dus során és a nagyszerU folyta
tásos regényen kivül közel száz
pompás képet talál az olvasó ól

népszerű képeslapban. Tolnai Vi
láglapja egy száma 20 fillér.

IREK
Dr. Karácsonyi Ágoston or

vos-fogszakorvos, v. fogklinikai
orvos rendelését m e g k e z d t e
Kossuth Lajos utca 21 sz. alatt,
özv. Feketéné házában.

Dr. Vogel Károly közli régi
kedves pácienseivel, hogy lakás
címe változott: Budapest, Teréz
köml 30 szám alatt rendel.

A Kormányzó ur ŐfőméUó

sága, mint a vitézek Főkapilánya,

f. hó 22-én Székesfehérvárott de.
g órai kezdettel, az ország tör
vényes képviselete, egyházi és vi
lági méltóságai jelenlétében avatja
fel és vitézzé üti li sorrakerülő
Vitéli várományosokat és mind
azon érdemes honfiakat, akiket a
Rend a felvételre érdemesnek ta
lált. Az ünnepségre csak belépő

jeggyel lehet belépni, melyet a
belépéskor fel kell mutatni. Az
illlnepségen megjelenők részére
öltözel: diszmagyar, nemzeti vise
let, sötét ünnepi ruha. Tisz!ek so
rOn és renden kivüli diszben. A'
nagykeresztek szallaggal viselen
dök. vitéz Harkay Rezső alez. sk.
székkapitány.

Gyomáról dr. Molnár Kálmán
járásbirót és Váry Józsefet avatják
vítézzé.

Áthelyezés. A vallás és közok
tatásilgyi miniszter Merkovits Má
ria tanárnő!, saját kérésére, a sal
gótarjáni állami polgári fiu- ég
leányiskolához helyezte át. Az ő

eltávozása veszteségetjelenI ugy
az iskolára, mint községilnkre,
mert egyik kiváló pedagógusunk
hagy el bennünket. Négy tanévet
töltölt itt közötliink s ezalat! ugy
a tanítványok, mint a szülők és
iskola barátok érdemei szerint
nagyon megszerették. Tantársai s
a társadalomnak az a része, akikkel
érintkezést tartott fenn, Őszintén

sajnálják eltávozását, másrészt
viszont örülnek annak, hogy ha
zánk egyik legszebb fekvésU vá
rosába fog kerülni.

Uj mezőgazdasági kamarai
előadó. A Tiszántuli Mezőgazda
sági Kamara ifj. Benárd Géza ka
marai előadót, aki a Békésvárme
gyei Kirendeltségnél teljesített szol
gálatot, saját kérelmére, érdemes
munkásságának legteljesebb elis
merése mellett szolgálatából fel
mentette és helyére dr. Molnár
Zoltán kamarai előadót osztotta
be Békésesabára.

KfiUöldre utazó diákok uta
zási kedvezménye. A nyári szUn
időre tanulmányi célból külföldre
(Németország, Sváji, Anglia, Fran
ciaország, Olaszország stb.) utazó
középiskolai tanulók, egyetemi és
főiskolai hallgatók a vonatkozÓ
diákutazási kedvezmények, inté
zeti és egyéb cimek, uUevél
ügyek, valulaigénylések tárgyában
forduljanakdlJmentesen informá
cióért a MEFHOSZ Idegenforgal
mi és Utazási Irodájához (Buda
pest, lX. Ferenc körut 38).

Ped,agogiai
Szenaináriuna

G-yonaán
Nagyszabásu kulturesemény

szinhelye lesz Gyoma a közel
jövőben, maly megmozgatja a
tanűgyi járás hét községének
,'" . ",<IQl foglalkozó embereit,

a haladni és tudni dgyó
egyéb érdeklődőket is.

Ezidén a Szemináriumi elő

adások középpontjában az első

magyar király, Szent István lel
ke fénylik, az ő atyai "intelmed"
tárulnak elénk, késői utódok
bámuló szemei elé. A nagy
nemzetnevelő király foglalkoz
tatja most a pedagógusokat, róla
tanitanak és tőle tanulnak.

A gyomai Pedagogiai Szemi
nárium az Uri Kaszinó nagy
termében f. év máj us 24-én,
délelőtt fél 9-kor kezdődik.

Meg vannak hiva a következő

községek tanitósága: Gyoma,
Mezőberény, Köröstarc~a, Kö
rösladány, Szeghalom, Füzes
gyarmat és Vésztő.

Tárgysorozat a következő:

1. Elnöki megnyitó.
2. Történelemtanitás a nem

zetnevelés szolgálatában. Tartja:
Dr. Somodi József tan. fogal
mazó gyak.

3. Gyakorlati tanítás. Egység:
Szent István államalkotó tevé
kenysége. Tartja: Mohácsi Já
nos gyomai rk. tanító.

4. Az elemi népiskola és a
továbbképző tagozatok együU
működésének irányelvei. Tart
ja: Kovács Gyula körösladányi
ref. ig. tanitó.

5. Gyakorlati tanítás: Hazánk
terményei és állattenyésztés.
Tartja: Varga Ferenc endrődi

rk. tanitó-
6. A népiskola és testnevejés.

Tartja: Timkó György csabai
községi igazgató-tanitó.

7. Elnöki zárszó.
A szemináriumot közebéd

követi, melyre jelentkezni lehet
Hajdu Béla igazgató-tanító
nál, aki, mint gyomai rendelő

szeretettel meghív eauton is
minden érdeklődő·tanűgybará

tot. A szemináriummal kapcso
latos kiállitásról besdmohmk.

juhász. Szavalja : AH János I. o.
9. Ének: H. iiuosztály.
10. Vályi Nagy Géza: Bölcső~

dal a Tavaszi vetés felett. Sza
valja: Szász Ilona H. o. t.

11. Vályi Nagy Géza: Fűrjecs

ke. Szavalja: Zöld Ilona I. o. t.
12. Ének: HI. osztály.
13. Móra László: Madárgyűlés

a Sashegyen. Szavalják: Kovács
Ilona, Kántor EUa, Bátori Ró
zsa, Marjai Mária H, o. t.

14. Ének: IV. osztály.
15. Szabolcska Mihály: Lom

bos erdők mélyén. Molnár
Gabriella I. o. t.

16. Madárvédelem tizparan
csolata.
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"HASZNOS TUDNIVALÓK AZ

EUCHARISZTIKUS KONGRESZ
SZUSRA UTAZÓK.NAK. Olvasóink
érdekeit 6hajtjuk szolgálni, midőn
felhivjuk figyelmüket, hogy buda
pesti tartózkodásuk alatt keressék
fel a lIi1ághirll S E M L E R céget
(Deák Ferenc u. 12.), amelynek
szől/etei közismerten kiváló minö
ségl.iek és árban igen jutányosak.

Az időjárás és a gyümöl
csösben való teendők közti
összefüggést ismerteti a Nö
vényvédelem és Kertészet most
megjelent legujabb száma. Cikket
közöl még a kaj:;zibarackfák ne
veléséröl, a karfiol sikeres ter
meszlésérőJ, a rózsa betegségeiről,

a permetezőgép kezeléséről, az al
ma férgesedés elleni védekezés
ről, a növények vizszükségletéről,

a' szőlő aktuális munkáiról stb. A
. dusan illusztrált, szines gytimö!cs

képel is közlő két szaklapból a
"Növényvédelem" kiadóhivatala
(Budapest, V., Vécsey u. 4.) e
lapra való hivatkozással dijtalanul
küld mutatványszámot.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938.
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irod.ájában
kapható.

BAROMFIT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szövetke
zeihez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte!

A számoló lótól - a tangó
zó paripáig. Az arlistalovak cw
dálalos mutatványairól rendkivűl

érdekes képekkel i!Jusztráll lelep
lező cikket közöl a Délibáb leg
ujabb száma, amely nagy terjede
lemben és gazdag tal'ta!ommal je
lent meg. Pompás illusztrált rá
dióműsorokat,egyfelvon<ísos szin
darabot, premicI beszámolói, szín
házi pletykákat, nagyszerű filmro
vatoi és több mint száz szebbnél
szebb képet talál az olvasó a nép
szerű színházi képeslapban. A
Délibáb egy száma 20 fillér.

Junius 3. Ez a nap a m. kir.
áltamsorsjáték legközelebbi huzá
sának napja. Idejében szerezze be
államsorsjegyét (ára egész 3 P.,
fél 1.50 P,) akkor Önnek is esélye
lehet a nyerésre l főnyeremény:

40.000 p,

A gyomai (Kecsegés) mete
orológiai állomás április havi
jelentése. A hömérséklet maxi
muma: 24.4 C.. A hőmérséklet

minimuma 0.6 C. Középhőmér

séklet: 8.3 C. Összes csapadék:
258 mm.

Nagybiríokosok tekintélyes
föJdrészeket ajánlottak fel a tele
pitéscéJjaira.

GrafoI6gu.!!l ! Ma talán
még nem késő, hogy megismerje
önmagát és körű!ményeinek va ló
kialakulását. Ne gondolkozzon,
hanem keresse fel S. Sió Lász
ló grafológust, a modern grafo
lógia nagymesterét. JeHem, mult,
sorselemzés üzleti tervek, szee
relmi problémák stb. megol·
dása tudományos módszer
szerint. Fogad: fegyverneki u. l
szám, Bogár féle ház. (Hürihy u.
29 sz) Reggel 8-fól esti 9 óráig.
Vasárnap, ünnepnap is egész nap.

Igaz, ami igaz. Főnyeremény

nagy szerencse l De hogy nyer
jünk, ahhoz sorsjegyet kell ven
nünk 3 P.-ért egy' egész, vagy
1.50 P éri egy fél államsorsjegyet
kaphat. Hllzás junius 3-án.

Május végéig 2000 vagon fe
jessa lálát szállíthat ki Magyaror
ország Németországba.

Uj hidat épifenek a Kljrösön
át Mezőtur és Szarvas közölt,
ahol eddig komppal közlekedlek.

Derbi után
lehiggadt légkörben és nyugodt
itélöképességgel mondjuk meg
őszintén, hogy nagyon meg lehet
elégedve mindkét tábor az elért
tisztes eredménnyel. Kemény küz
delem folyt mindkét részről és a
szépszám ban megjelent nézőkö

zönség ·teljes 90 percig izguJha
toll a várallan fordulatokon. Egy
"né7 ő" voll csak, aki hidegvérrel
tudta nézni, sőt "elnézni" a sok
szabálytalan:;ágot : a biró. Lapu
nem hgult, Lapu - keserO volt ...
Nem kérünk többet- belőlle l

A holnapi fiókderbi bizonyára
szép közönséget fog ismét a pá
lyára vonzani. Tippünk : kis gól
arányu GySe győzelem!

GyTK-nak viszont nem lehet
nek vérmes reményei a bajnok
ságra törő Tarhossal szemben. A
papirforma alapján biztos TSC
győzelem várható. K.

*
Birókiildés: ETK - GySC:

László (Békés), GyTK - Tarhos:
Rátfai, M.Törekvés-Hunyadi: dr.
Magyar, KTE-MAFC 11.: Mácsai.

*
GyTK...GySC 2...2 (t...t).

VezeIle : Lapu H.
A "Derbi" mérkőzés elmult. A

kedélyek megnyugodtak. A harci
zaj elcsendesült. Az öt-hat lövetü
ágyukat, amelyek már hetek ó1a
a GyTK kapujának voltak irányit
va, a fáyermeiszter által félidőben
visszadirigáltattak a dekungokba.
A nyársra huzoU ökör alatt niár
a 30. p -ben lokalizálták a tüzet,
majd a félidő végén teljesen €l
oltották. Ez tanácsos is volt, mert
teljesen kétségessé vált annak
sorsa, - ugyanis nem lehetelt
tudni, hogy melyik csapat fogja

Anyakönyvi hh-ek
Sziiiettek: Csikós Elek leánya

Mária ref., Ráfael Piroska fia Zol
tán rk., Vörös Szilveszter leánya
Anna, Eszter ref., Csiszár István
fia József ref., Szatmári László
leánya Piroska ref, Kozma István
fia István ref, Gál Benedek fia
Benedek ref., Klimó Mihály leá
nya !Iona, Regina rk., Jónás Luj
za leánya Mária ref., Szántai Imre
leánya Mária, Ibolya ág. ev.. Haj
du Imre leánya Juliánna ref., Ze
linka Béla fia Sándor rk.

Házasságot kötöttek: Szerető

Elemér és Molnár Julianna, Barok
Isiván és Nagy Ilona, J u h á s z
J ó z s e f és Cs$ki Erzsébet, K.
Kocsis János és Agoston juliann3,
Mészáros Imre és Szabó Gizella,
Nilgy .Imre és Bolehovszki Aranka.

Meghaltak: özv. Harmati Sán
dorné Megyeri Erzsébet ref. 81
éves, Nagy Balázs ref. 3 hónapos,
Szabó Gáborné Márlon Eszter
ref. 61 éves, Koyács Julianna ref
62 éves., Sebők Jánosné Makcsali
Eszter ref. 59 éves, özv. VJadar
Gusztávné Gál Lidia ref. 53 éves,
özv. Virágos Istvánné Harmati
Eszter ref. 69 éves, Kis Antalné
H. Kovács Ágnes ref. 70 éves.

annak pirosra sült combját rO,
pogtatni. A boltokban már 5 óra
kor zökkenőmentesen ment volna
a kiszolgálás. A szabómüheJyek
ben a lyukatlan Hibe is befüzték
volna a cérnát. A fogadásokból
kifolyólag a körrepülésre üssze
gyűlt pörkö!tök, sörök és borok
már a második félidőben oly ma
gasra szálltak fel, hogy abból már
alig voH látható egy néhány, 
a mérkőzés végére pedig teljesen
elvesztek a semmiségben. Ami
fény volt látható, az már csak a
GyTK lányok kipirult arcuknak a
visszatűkrözése volt, akik sóhaj
tozva emlegették, hogy vajjon mi
történt volna itt "ha a középcsa
tár is játszik" ?

Tehát induljon a játék! Győz

zön a jobb! Igy voH ez megirva
az Urnak 1938. esztendejének ta
vaszi fordulóján.

Lapu játékvezető sipjelére, el
sőnek a vendégcsapat, majd utána
a lenézett és elparentált GyTK
nak tartalékos csapaia, lépett a
pályára.

A szabályos kezdés meg!örlél1le
után, egy nem várt· lelkesedéssel
és kitágul! szivvel játszó csapat
nak a kűzdelme tette hangossá a
májusi délutánt. Alig telik el 2
perc, máris Csalah offszeid góJja
zörgeti jakó hálóját, amit a min
den/látó játékvezető érvénytelenit
A GyTK tovább atakoz, - mert
fájt nékik az a lekicsinylés, amit
egyes urak már megszokottság
ból, minden indok nélkül, velük
szemben használnak. A mérkőzés

igazi derbi vol!. Minden mozza-
nat lekötöt!e a szép számu kö
zönség telszését. Végre a 8-ik p.
ben Bolehovszki labdáját lakó
nem tudja fogni és igya kipat-
tanó labdát a fűrge PorGsalmi bec
teszi 1 O. Alig telik el néhány
perc ujabb érvénytelen gólt sze-

k a p h a t Ó WAGNER
MARTON FIAI cégnél.

rez a GyTK. A GyTK ostrom
tovább tart, amí a védelem fel
huzódását eredményezte, Ekkor
történik az, hogy a nagyszerüen
játszó fekete-Ugor bekkpár fel
szabadi t, a labda Takács II-höz
kerül, aki szépen továllbit Györi
hez, az észszerü csatár nem této
váz és megszerzi a kiegyenlitést
l -l. Remek jálékkal és GyTK tá,
madással telik el a félidő.

Szünet után, hol Jakó hol Ker
tész mutat be egy néhány bravu
ros védés!. A 20. p.-ben meleg
helyzet a GySe kapujánál, amit
Kiss űgyesen hüt le góljával 2-1.
25 p .. ben Győri rug lesállásból
gólt, ami szintén érvénytelen. A
30. p.- ben Olajos és Győri lab
dája izgatja éi kedélyeket. Innen
az iram alább hagyott, aminek a
kiegyenlités lett az eredménye.
Lőri nCl labdáját K. Szabó értékee
sili 2-2.

GyTK csapatából nem szük~é

ges külön senkit sem kiemelni, 
egytől-egyig kiváló! nyujtottal\. A
szép játékukért minden dicséretet
megérdemelnek.

GySC-ből Fekete és Györi emel
kedett ki, Spitzer is szépen ját
szott, mig a többi játékos is tu
dásának legjavát adta. Lapu H.
kifogástalanul vezette a szép mér
kőzést.

Mérkőzés ulán Csalah igy nyi
latkozik. A fiuk kitettek magukért.
A gyözelmet is megérdemeltük
volna. Szeretném, ha minden mér
I<őzést igy játszanának végig.

Krausz a GySC edzője: A
GySC csapatát a GyTK atakja,
annyira meglepte, hogya játék
alapján a győzelmet is megérde
meHe volna. A játék minden te
kintetben szép volt. Az a sziv és
lelkesedés amit a GyTK együtte
se kivágott, minden csapatnak
dicséretére válna.

Csáky és Heinfarth: Az ered
ménnyel mindketten megvagyunk
elégedve. A szép játék és a kö
zönség példás magatartása min
den eddigi derbit felül mult és
nekünk ez a legfontosabb. Ha
vége jó ugy minden jó.

Még feribácsil kérdeztük meg,
de ö nem nyilatkozott, csak mo
solyogva· ment a konyhába és ki
adta a raportot, hogy a GyTK
nak jó vacsorál készitsenek 8
órára. Heinfarth Mihály_

Vásári hirdetmény
Gyoma községben az t 938. éVe

ben a tavaszi országos vásár a
következő napokon tartatik meg:
május 27-én pénteken szarvas
marha, juh, keaske és sertés, 
május 28-án szombaton ló, szamár,
öszvér felhajlás, május 29· én va
sárnap kirakodóvásár.

A vásárra jövő iparosok tar-
toznak iparigazolványaikat a vá

.sárra magukkal hozni. Az állat·
vásárra szabályszerü marhalevélc

-lel mindenféle állat felhajtható.
Minden sertésre és juhra külön
marhalevél állítandó ki.
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blikáció

Eladó: kondorosi határban 24 kat.
hold prima szántó, keselyősön 15 hold
cserepes tanyaépülelleI és iható vizű

kutlal, l fertály tanyávaJ, lO kal. hold
magtárIaposan, 4 hold zöJdlaposon, 10
hold varsánháton, 800 n-öl révlaposi
szántó. Eladó házak: Horthy Miklós
uton 4 szobás duplaépület . üzlethelyi
séggel 11000 P-ért, Hösök utján 6 szo~

bás téglaépllet 20.000 P·ért, 3 szobás
üzletház a Hősök ~tján 14.000 P-ért, 3
szobás kis családi ház 3000 P-éri, Hö
sök utján egy 3 szobás lakóház 600 n
öl telek gazdasági épülettel 7500 P-ért,
Zrinyi utcában 2 szobás lakóház nagy
gazdasági épületekkel· 2600 P·ért. Ke
re'lek 2-300 holdig haszonbéres földet
a környéken_ Izsó Balázs ingatlanfor
galmi irodánál. Gyomán Horthy Miklós
ut 2. Telefonszám: 50.

Szerkesztésér! és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaváJlalat, Gyoma

Felelös üzemvezető: Teket Sándor.

Szuperfoszfát műtrágya és Páli
Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

BrUcher József Bocskai utca 27
számu háza, jutányos áron szabadkez
bői e I a d ó. Értekezni lehet a tulaj
donossal. . 3

vitéz Czapáry Jel'lÖl'iél'iek 44 kat.
hold földje eladó. ÉrdekJödők fordul.
janak G. Nagy Lászlóhoz Hősök utja
57 sz. 3

Papp Zsigmond 4 és fél fertály
keselyösi földje örökáron eladó. Ér~

deklődní Rákóczi u. 16 sz. alatt lehet.
5-3

Wagner Márton Fiai cég tulajdo
nát képező strandfllrdő eladó, vagy
has2!:Onbérbe kiadó.

Parádfllrdőn az "Éva" lakban kelle
mesen nyaralhat julius l-i~ naponta 5
pengöért. 5-1

A Gyomai Termelök Szövetkezete
vendéglője 1928 május hó 21-én, rossz
idő esetén vasárnap este tartja Illeg
kerthelysége avatási ünnepségél. Va
csora: borju pörkölt, vagy bécsi szelet
köritéssel salátával. Az érdeklődőket

ezulon is tiszteletlel meghívja az Iga1:
gatóság. l-I

Kovács Mária (volt Szokolayné)
varrónő tanulólányt vesz föl. Lakik:
Hunyadi utca 7. 5- 4

Kossuth lajos utca 26 szám alatt
egy üzlethelyiség vall kiadó. Ugyanott
egy használt irógép van eladó. 3-2

Nagy József Baross utca 20 szám
alatti háza szabadké1böl eladó. 3-2

~~~ftftftftftftftftftRft~

l,OLCSÓBB A BOR 'I
III mint a szódaviz ilii

2Z F-I L L E R

Iegy liter liO/o-os kadarka vagyI
lehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen rel.ÜJi rendelé.st .1fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállítás tar
tamára kő.lcsön j hord6m
30 napolI belU! bér;lnentve
küldendő vissza. SzétkUl-

I
dés utánvéttel. Egy pengöI
le.vélbélyeg ellenében kUl
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
.tiszta, tökéletes zamatuak

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

li! Soltvadkert, Pestmegye.

Iu~UUWWUM~~UUUUUUUH

Gyoma község
ingat1anforqa1Jna

Bátori Sándorné Szerető Piroska gyo
mai lakos vett egy belleIkes lakóházat
Kocsis Lászlóné Kovács Irma gyomai
lakostól 1500 P-ért.

Oláh Károly gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat AilerAndrásné Braun
Magdolna gyomai lakostól 12.000 P-ért.

Szerkesztői üzenetek.

Több németországi munkásnak.
Megörültünk a Stregauz-ból killdött
lldvözletnek. Föleg, hogy megvannak
elégedve mindennel. A rozskenyér még
egészségesebb, mint a fehér. A Gyomai
Ujságot elinditottuk cimükre. Kérünk
értesitést, hogy megkapták e. Levél
megy.

Érdeklad5 aláírásu levélre üzenjük,
-hogy II "HOMBÁR" csakugyan foglal.
kozik baromfi értékesitéssel, amivel tő

ként a termelőknek akar magasabb árat
biztositani

DUNÁNTULlft,KI
Kitünő minőségű

és badacsonyi

kimérve állandóan kapható a

KIe i n ~vendéglőben

.Z'I"'#II-jlkjlllliillllllliljlllijlliIIXIXXR

Kidóhiv., Bp. József-kijrut 5.
-......,..,.,.~~ ......

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ö f iz e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

z Ö L D H E G Y I M. I S T V AN
Budapest, V., Báthory u. 3. szám.

AUTOBUSZ MENETREND
trvényes: 1938. május 15-töl junius 25-ig és IX. 9-töl

x t Oyoma-Endrőd:

17.B8 21.43 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.50 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Vlteldij: 50 fillér.

Endröd-Oyoma-POspijkladány-Debrecen: x t

~:~~ iJOd. 5;~:~ temp!Om-~ér: : : étrk. g::~ ~L:~
7.28 Szegh}dom p. u.. • " 15.44 20.48 .

8.42 Püspökladány.... 15.23 18.43
9.19 HajduszoboszIó . . .. 14.45 1805
9.55 érk. DQbrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.10 17.30

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdusi:oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50. " P 12.50.

Endröd -OYQma-SzeghaJom-Berettyóujfalu: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50 21.55

6.86 ~ Gyoma" t 17.28
2J.37

7.&7 Szeghalom ]l. U. 15.44 20.48

8-57 , Berettyóujfalu p. u. • 14.00 19.11

9.03 érk. "községháza ind. 13.50 19.°5
Menet-jegy t Berettyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy: P 9.50.

Feltételes megcill6hely: Gyoma-halmegyi Olvasókör és Perjés.
Figyelem! x-el Jelzett hétköznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

ADDIG:~~~~~~p~~~MIG r\IEM KÉSŐ' l;
ARATÓGÉPALKATRÉSZEK I

és aratóponyvák
MC. CORMICK, MASSEY HARRIS,

DEERING, MILlWAUKEE, JOHNSrON,
~itb. g~pekhez. - MindennemU mezögazdasá~i

gépalkatrészek, müszaki cikkek és olajak legol~§6bb
beSizerzéd forrá!ild 8

~fi1nnl"O&··1
A még meg nem hitelesitett

mérlegek és sulyok
javítását
és meghitelesitését
felelősség_mellett váJlalja

KOCSIS IMRE
gépmühelye
Oyoma,
Kossuth Lajos utca 40. sz.

.....~l!IUW

Május 26-án csütörtökön
üNNEPl MüSOR!

Vérző Oroszország. A OPU kar
mai ban. Fellárulnak az orosz bör
tönök. M o s z k va 1918 - ban.

MARLENE DIET.RICH
főszereplésével:

Mártir asszony
Egy fehér asszony regénye a vö
rös pokolban, meneklliés ezer ve
szedelmen kalandon keresztül.

Férfi főszereplő RÓBERT DONAT.
2. Pompás kisérö mUsor.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938. május 22-én vasárnap
7 és 9 órakor.

Mindent felillmuló izgalmas film l

ASSZONY
A HADIHAJÓN

Május 22-23
vasárnap és hétfőn.

Minden idők leghatalmasabb filmje.
Gigantikus kiállilás. Hét tenger

ördögei. Kalóuomantika az
óceánon. Fekete hajó titka.

GAÁL FRANCI
első amerikai szerepe.

FREDERIC MARCH
főszereplésével:

KALÓZ
KISASSZONY

A romantika exótikus, izgalmas,
szines világa, halálfejes lobogó a
tengeren. HIRADÓ.

Elöadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Pénz-tárnyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-töl féli-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

APOllÓ MOZGÓ GYOMA

ROBIN HOOD
ELDORÁDÓBAN

Claude Farrere regenye filmen.
Az izgalmas történet egy cirkáló
hajó fedélzetén játszódik fe. Ideg
feszítő bonyodalmak és cselek
mények. A müsor kiegészitve:

Repülö nap és
MAOYAR VILAoHIRADÓ.

"11'1'1111111111111""

Száguldó cselekmény,öldöklő

iram, másfélórás idegölő izgalom.

DICK FORAN az éneklő cowboy
vadnyugati filmje:

ÖRDÖG LOVASA
Revolveres, ökölharcos történet.

Május 21-én Szombaton
ÓRIÁSMüSOR l

2 brilliáns nagy sláger.
Mexicó vad szenvedélye. A Sp3
nyol romantika tUzes filmje. Fér
fiasság, bátorság hősi himnusza.

WARNER BAXTER izgalmas
kalandos bravuros filmje:
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24P.

Befizetések postacsekken :
Jhmgária-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
SZII!li"kesztó5ég és kiadóhivatal:

HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Gy (» ill a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. m~gas. hifl:l.~téB

20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, bzszennéJ
15 százalél{, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Irta: SZEGHALMY GYULA

Azt mondja Mommsen, a
nagy törlénetiró: "Minden nép
csak addig él, mig tiszteletben
tartja nemzeti hagyományait s
lelkébe zárja azok emlékét,kik
halálukkal áldoztak a nemzet
életéért."

Nem keU elfogultság ahhoz,
hogy elmondhassuk, miszerint
a magyar nép mindenkor első

voH a nemzeti muH tiszteleté
ben és szent könyvében, a tör
ténelemben, oHárképbe illesz
tette, lelkébe zárta, példának
áUitotta azokat, kik vérük hul
lásával életük föláldozásával, .

legszebb bizonyilékát adták
nemzeti érzésüknek.

A haza védelmehen elesett
hősöknek emlékjelet állitani
évezredes szokás. Első nyomát
a görög népnél találjuk. A Kr.
e. V. században, mikor Görög
ország nemzeti életének egyik
legválságosabb korszakát élte,
a marathóni csatasikon Xerxes·
sel szemben álló és titáni tusák
után elvérző hősök sirköveire
vésett emléksorok szolgállak
mintául a későbbi nemzetek
neIr, kiknek emléke a muló
századok során tán végkép el
mosódott volna, ha hőseikben

meg nem örökHik neveiket!
A haloU hős emléke büezke

ségben vérző nyitott seb, 
mondta Kossuth li kápolnai
csata után, mikor ezernyi hős

testéből a patakokban ömlő vér
medret vágott és Magyarország
szülői, hitvesei, mátkái, árvái,
összesereglettek a szimboliku
san felállitott katafalk körül,
hogy büszkeségben vérző sziv
vel; szeretetből, szerelemből, .
néma fájdalomból, szent köny.
nyüből állitsanak obeliszket a·
hősöknek, kiknek neve nem
egyes egyedekben, hanem a
hősök egyetemében él még ak
kor is, mikor az életét kiélő
nemzetre ráborul a feledés
pora!

Az égitestek neveit nem tudja
külön-külön megjegyezni II Min
denség vegtelenjét bámuló em
berparány, - mondta egykoron
szent elfogódottsággal a Ter
mészet titkait kutató nagy Gal.

. lilei - azért egyetemQsitőnevet
adott a sok-sok fényességnek s
ebben az összefoglaló névben
zárta tudatába mindazt, ami
összekapcsolta a nagy minden
ség e fénylő csodáival.

Vajjon ki tudná egyenkint föl
sorolni, névleg megnevezni a
nemzeti égen ezredek óta tün
döklő csillagsereget ?! Ki tudná
fölsorolni a honfoglalás titáni
harcaibanelvérzeUhősöknevét? 
Ki a mubi, mohácsi pusztulás
áldozatait? Ki Bocskay, Bethlen,
Thököly, Rákóczi szabadság
harcának dicsőségben tündöklő

csillagait, halhatatlan . hőseit,
kiknek bár egyéni nevelkre a
muló századokkal, besüpped t
sirokkal, let6.nt nemzedékekkel
li feledés borult, de emlékük a
hősök egyetemében mégis él s
gyüjtőnévvé magasztosulva, a
harcok egy-egy kiváló vezéré·
ben megtestesülve, zárta szívébe
a nemzet!

Ez a nap a világháboruban
elvérzett hősök emléknapja.

Bár gyötrődésben teljes két év
tized választ el a szörnyü küz
delemtől,mégis eleven az emlék,
vérző a seb, betöltetlen az Ül',

mit megdicsőülésükkelhagytak
maguk után. Még él II hitves,
az árva. Hosszu álmatlan éjsza
'kákon még suhanó sóhajok, fel·
csukló jajok hirdetik, hogy nin
csenek elfeledve a h6sök, kik
nek csontjai ott porlanak vala
boI Volhinia mocsárvilágában,
az orosz pusztaságok végtelen
jében, az Alpesek egeket érő
sziklái között, a Piave kies völ·
gyében s a Kárpá,tokban I

Kárpátokban ! Oh tudjátok·e,
főleg Ti uj nemzedék, hogy ezer
éven át mi volt II magyarnak a
K á r p ll. t o k koszoruja, melyet
csaknem két évtized előtt söp
redék népek áruló gazsága s
Európa gyülölettől tobzódó ha·
talmasai botor elhizakodottsá
gnkban egy nemzet halotti ko
szorujának szántak ? !

Mi volt nekünk a Kárpátok
lánca? Az, ami a muzulmánok
Mekka szent halma,... ami II

budhislának Ganges rónasága,...
ami a németnek a Rajna-völ
gye,. .. ami az angolnak a
Grempián vidéke: büszkesé
günk, reménykedésünk j életünk j

jövőnk, beláthatatlan térségü
nagy temetönk !

Ha éleHé válnék az a sok
vércsepp, ami itt elfolyt, be
népesülne vele egy kis ország 1.:.
Ha alakot öltene az a sok fáJ
dalom, emésztő bánat, föllob
banó remény, ami nevével kap
csolatban kiváltódott az emberi
szivekböl. fellegeketáLütő óri·
ássá lenne!... Ha egy szivbe
gyülne az a sok nemes érzés,
ami százezrek lelkében égett,
boldoggá tenne egy egész világot!

Nemzedéksorok emlékében
fog élni a neve, mert ez a szó:
Kárpátok, hosszu-hosszu idők

óta jelenti az emberi akaratnak,
kitartásnak, köteJességtudásnak
és hazaszeretetnek, a nemzeti
dicsőségnek, áldozatn,ak és
gyásznak, az utána valc;' oltha
tatlan vágyódásnak és ujra meg·
szerzési törekvésének legna·
gyobb .mértékét!

Ma mikor szerte a csonka
hazában felallitott h ő s ö k
szobormüvei, a hazaszeretet,
mindenről való lemondás,
egyéni önfeláldozás eme szent
oltárai előlt, egy mártiréletet élő
nemzet áldoz a hazáért meghall
dicsők emlékének s könnybOl'us
szemmel olvassa II márványba
vésett nevek tündöklő sorsát,
kell, hogya nemzet minden

. egyes tagjának lelkiszemei oda
szegződjenekazokra a Duklától·
Orsováig ezrével domborodó
jeltelen és ellenség lábától tapo
sott sirokra, melyek lakói nem
tudnak megnyugodni az idegen
földben s az élőket lelkileg
nagy, szent, elhárithatatlan és
elodázhatatlan fogadalmi-köte
lesség teljesitésére kényszeritik.
Ez a kötelesség: a multak tisz
telete,a sokat szenvedett magyar
föld örök szeretete s mindenek
fölött a21 ezeréves határok mi
előbbi visszaszerzése, hogy azok
az értékek, azok a helyek, me
lyeket ezeréves multunk tömér
dek dicsősége, gyásza, bánata,
verejtékes munkája, őseink vére,
porladó teste tett szentté : ismét
a magyaré legyenek!

Ha valahol és valamikor, ngy
a hazáért haH hősök emlékje
lénél kell, hogy a n~mzeti fel
támadás fanatikus hIte legyen
urrá minden magyar lelkén!
Hisszük, valljuk, akarjuk, fogad
juk! Igen, föltámadunk, mert
bár elestünk, bár a vérzivataros
időkben ellenségeink özöne
halálra gázolt, de tapogassatok

meg Ti hatalmasai Európának,
és lássátok, hogy lélekben, akac
ratban buzog bennünk az élet!
Nemzeti krédónk:

hisszük, hogy az anyaföld
megcsonkitoti törzséből

nem is olyan soká, ujra
kinőnek a Kárpátok bér
cei, Bácska, Bánát, arany
kalászos rónaságai, Erdély
rengetegei semlékpatinás

városai!
Kinőnek, mert lélek lakozik

ebben a birodalomban, mely
csak ugy megujul, mint téli
pusztulás után a tavaszi ffi s
mint a megcsonknlt sudar, mely
felnő ujra a magasságba! Fel
támadunk, megerősödünk,. lec
rázzuk magunkról az igát, mert
fel akarunk támadni, meg aka
runk erősödni, ujra szabadok
akarunk lenni! Feltámadunk,
mert arra születtünk, mert él
bennünk az élet szeretete s mert
százezernyi besüppedt sirnak.
százezernyi vérező szivnek :
özvegynek, árvának, ezernyi
vaknal{ bénának, emberroncs-, .
nak elégtétele csak II nemzeh
ujjászületes lehet!

Ti hősi halottak, kiknek szim
bolikus siremlékénél ma letesz
szük a kegyelet és emlékezés
koszoruját, üzenünk Nektek!
Üzenjük, porladjatok békén,
mert mi, élők mondjuk, fogad
juk, már nem sokáig lesz ide
gené a föld, melyért meghal
tatok!

Mi, élők, már látjuk a nemc
zeti éjszaka végét! Horizontun
kon már fölpirtyan_a virradat
derengése! Nemsokára eljő a
hajnal, II napfény, az uj élet!

Mint a rosz álom szertefosz~

lik a gazsággal, árulással, becs
telenséggel összetákolt birodal~

ma az emberi hitványságnak !
Közel az idő, hogy ne itt és
szerte II csonkahazában, hanem
mártiromságaitok szinhelyén, a
Kárpátok legmagasabb ormán
állitsuk föl dicsőségtek egekbe
tornyosuló emlékjeiét, s ott mint
egykor, ezer év elölt, a hon~

foglaló Árpád népe, örömtüze~

ket gyutva, hangos ~aUe~ujával
üdvözöljük az Igazsag dIadalát
a Gonoszság fölött I

A világháboru haremezein
szerte porladó magyar hősök,

halljátok meg az élő magyarok
üzene!ét ! ! !



A gyomai pedagógiai
szeminárium

gek üdvözlésére. A délutáni
vonatok egymásután viHék ha
za a kedves vidéki kolleaákat;::, ,

akik bizonyára szivesem gon
dolnak a G y o m á n eltöltött
napra.

Régi irások
A OYOMAIREfORMÁTUS EGYHÁZ
TEMPLOMA TÖRTÉNETÉNEK RÖVID
KIVONATA, MELY AZ 1879-IK ÉVBEN
MEGUJITOTT TEMPLOM, ILLETŐLEG
KIÉPITETT TORONY UJ GOMBJÁRA

TÉTETBTT ÖRÖK EMLÉKE
ZETNEK OKÁÉRT.

Az 1682..ik évben Gyoma község
lakosai - kik akkor mind hel vél hílval
lásuak vollak - él török állal széjje/üzel·
vél, mint egyház is lenni megszünlek.
Azonban 1717·ben aszéloszláskor és
alall érintellenül megmaradt kőtemplomot
ujra birfokukba vévén, községgé s igy
egyházzá is alakultak. E lemplomnak mim
kor és mely hilfelekezel által leH építésé
ről semmi tudomás, annyi bizonyos, hogy
azt a csaknem folytonosan larló háborus
kodás miaU kijavHani nem merészellék;
hanem Hi8-ban helyébe nádból oszlo..
pokra épileHek templomot. Ez larlós nem
lehelvén 1725-ben sövényből fontak egy
másikat és csak 1735-ben építettek vályog
ból; 1760-ban fából, és 1775-ben ismél
vályogbó!. A moslani torony alapja pedig
letéletell az 1191-ík évben, s bédogfedél
zetét 1816·ban január hava 29-én dűhön

göll rellenetes vihar levelvén, helyébe,
miulán 12 esztendőkönkereszIül csonkán
ál/olt, 1828""ban reó zsindelytető alkal-

Mozgalmas és tanulságos nap
ja volt május 24-én II gyomai
bmitóságnik. Ringbauer Károly
kir. tanfelügyeM, tanl1gyi főta

nácsos vezeMsével, a tankerölet
tanitós~ga ezuttal Gyomán tar
toUa ezévi szemináriumát, nagy
érdeklődés mellett.

Az Uri-Kaszinó nagyterme
megtelt a résztvevőkkel. Az el
nöklő Ringbauer Károly tan
felügyelő mellett ott láttuk Bay
József és GyökösiiY DAniel ref.
lelkészeket, Feiler Eméi ev.
lelkészt, Hajdu Béla igazgatót,
KovAcs Gyula körösladányi
igazgatót, Kató Lajos jegyzőt,

Pétermann József ny. főjegyzőt,
Lovas kétegyhbi igazgatót, dr.
Somodi József tan. fogalmazó
gyakornokot, stb.

A hallgatóság soraiban Gyo
ma, Mezőberény, Köröstarcsa,
Endrőd, Körösladány, Szegha
lom és Vész1ő tanitói és tani
tónői és más érdeklődők fog
laltak helyet.

Ringbauer Károly
megnyitó . beszéde ut4n dr..
Somodi Józl!ief szakszerü
és érlékes előadását hallottuk
a modern történelemtanitásról.

Mohá«:l!ii Jánol!i gyomai
rk. tanító gyakorlati tanítása
Szent Istvánról, kfilönösen a
tiszta, szép kétszólamu énekek
kel tetszett.

A pedagógiai szeminárium.
mal kapcsolatos kiállHáskülön
nagy megelégedésére szolgált
ugya vármegye tanfelügyelö
j ének, mint az azt megtekintő

szakembernek és laikus közön
ségnek. A gyermekek és tani~

Mik munkája egységes képet
ad a tanításról és sokát beszél
a szülőknek is.

Örömmel állaPitj uk meg, hogy
a korszerü tanítási mód és an
nak eszközei eljutottak Gyomá
ra is és minden tanító számáFa
kötelező és nagy segitségként
szerepel.

A szülők vágyódva nézték a
sok vidám, szines gyermekmun
kát, sóhajtva gondoltak saját
szürke, unalmas iskolai éveik
re. Hatalmasat haladt a tanihis
módja az utóbbi években, ezt
még ők is megérezték.

A gazdasági népis...
koia meglepőenteljes és mes
teri kezekre valló kollekdója
rendkivül nivás. -Kár, hogy
nem hallunk többet :róluk.

A re:forJ:DAtu:!Il bk.o'"
Ják is most már a haladó
szellemet mutatják.

S@J:Dogyi Mihály I. o.

tanulói tengeriszárból készült
házai, Hajdu Béla ig. öt
letes ragasztott Gyoma község
térképe a II. oszt. tanulók ke
zéből, Faragó Károly IV.
oszt gyermekeinek élvezet le
het olyan földrajzi képeskönyv
ből tanulni, ŐsapayMar....
gU a kis besenyszegi gyerme
kek papirmunkáit hozta, Ge...
«:l!iei Zoltán V. osztályosai
maguk készítette fizikai szere
ken tanulnak, Erdei Julia
pompás kis gazdasági szerszá
mokat késziteteH fából, Oláh
István IV. osztályos gyer
mekei ragyogó, szines agyag
gyümölcsöket készítettek, Ös...
a pay Györgyn.é III. oszt.
leányai szép magyarcs kézi·
munkákkal jöttek.

A róJ:D.. katolikul!i il!i'"
Kolából Balassa Gizel
la ag l oszt. apróságok sok..
féle munkájával és remek iü
zeteivel lep meg, Kau«:zil
.Boriska a III.- IV. osztály··
dekoratív és üdén tarka papir
kivágásokat hozza. Mohá«:si
J Anos országzászlója tökéle
tes mása az eredetinek, stb.

Az evangelikus isko
lából Sdil.u!5Jztek Sán"'"

már megviseit három harangunk a Pes'
dech-féle uj felszerelés elvei szerint vas
koronákkal láflatotl ej, egy ércsulyál 112
kintve 30 mázsa 54 font, ugyancsak em·
lilett elvek szerinI felszereltuj nagyha ..
ranggal állitlatoH, a hivek_ minden terhel.
lelése nélkül, az egyház harangpénzlári
jövedelméből s mind a négy harang lüz'
mentes vasállványokra helyeztelett, mely
vasállványoknak a falakon keresztül vitt
végeire srófol! vaskorongok (még első

ilynemü az országban) nyolc helyen kö'
tik be tornyunkal. E harangok felszerelé ..
se az épilési szerződés megkötése után,
az épllésnek azonban előtte lörtént, azon
okból, hogy már m_ajdnem álalakilandoll
diszes torony ablakait a harang és az
állványok beállítása alkalmából ne kelles
sék többé bonlogalni.

Szükségesnek iléljük továbbá azt is
megjegyezni, hogy templomunk renová
lásának gondolata, él szerződés megkö
tése előtt, már évekkel előbb foglalkoz
falla egyházunk előJjáróságát és hiveil,·
valamint, hogy él renoválás nem verseny'
zési viszkelegből - mint hangozlallák
ez időben némelyek - de elodázhatat
lan szükségből származolt, járulv[m ehhez
61 lüzőri kérdés megoldása is, miről via
Jágosan lanuskodika "Békésmegyei Köz
löny" cimü megyei lap, 1877-ik évi folya·
mának 49·ik száma is.

(Folytatása következik.)

mazlatoll, de amely az 1807- ben épileH
templommal s ké! nagyobb haranggal
együll az 1848-ik évi nagy liizvész mar
taléka 11211 április hava 8·án. Ilynemü sze·
reneséllenség ismétlődését elháritondó az
egyház ugyanazon évben templomát és
lornyát ércfedél alá véletle, az első ma·
gyar kormánytól kérl 10.000 o. é. forinl
segélybőJ; és a borzalmas lüz alkalmával
még meglehetős állapotban maradi kis
harangol közelebb emlHeH két nagyobb
harang:gal együil ujonnan öntelle, amint·
ez magukon él harangokon is tisztán ol
vasható. A régi lemplomok nagysága épen
nem ludhaló, a jelenlegi számitás szerini
belvilágál lekintve 21 öl hosszu és egy
láb, szélessége 9 öl 4 láb, vagy pedig az
uj mérték szerinI 18.37 méter széles és
40.22 méler hosszu, a lorony pedig a
csillaggal együ!l 50 öl magas. (57 m.)

Ez uióbb emliletl ércfedél alá veH
lemplom és toronylelől, 30 év ulán a vi,
szonlagságos idő megrongálváll, az t 878
ik évi október hava 13-án tar/oH egyházi
képviseleli gymés által Tekinte/es Halmai
Andor mérnök épilész €lilal benyuitott re
noválási, vagy ujhóli javilási Jl2rvezei ála
talános Jelszésl nyervén, egyhangulag elm
fogadlaioH. a szerződés 22.200 o. é. fo·
rintban megköljeteH.

Mielőtt az átalakilás részlefeiről bó
vebben szólanánk, itt látjuk helyén meg"
emliteni azon körülményt is, hogy tudni ..
illik a hosszas használat következtében

Kovács Gyula kÖFősla

dáuyi igazgató előadása elisme
rést váltott ki.

dr. Varga Ferenc end
rődi rk. tanHó mintatanítása
hazánk áHattenyésztéséről, kö
vetendő példa lehet a legigé
nyesebb tanító számára is. A
beszélő térkép ma már minden
iskolában oU kell hogy legyen.

Loval!i Károly kétegy
házi igazgató a testnevelésről

tartott igen értékes felolvasást
Jól elmult dél, mire az el

nök bezárta a szemináriumot,
elismerését kifejezve a közre
mfiködőknek. A szakemberek
ből álló hallgatóság tudásban
gazdagodva, uj lendületet ka
poU a hallottakból.

Ezután átvonultak a szom
szédban levő Varga-féle iskolá
ba, ahol a szemináriummal
kapcsolatos ki:UHtást tekintet
ték meg.

Az Uri Kaszinóban 100 teri
tékes ebéd· voU, I:l vendégek
tiszteletére, amelyen a hatósá
gok is képviseltették magukat.
A kellemes, uri hangulatu ebéd
hez Farkasinszky muzsikált.
Pohárköszöntőt mondott Ring
bauer Károly tanfelügyelő a
kormányzóra, Gyökössy Dániel
re!. lelkész a tanfelügyelőre és
Hajdu Béla igazgató avendé·

AcT Á R
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A sürün egymásután áthaladó
zarándok-vonatok magyarsága,
szinte mámorossá váltan szivta
magába Kétegyházálól vagy Kö
tegyántól kezdődően a magyar
levegőt, :li szabad magyar szót,
a magyar nemzeti szineket. Az
elnémított ajkakról imádságként
szakadt fel a "Szép vagy, gyö
nyörü vagy Magyarország".

T e s t v é r! - megszólitással
ostromolták ezer kérdéssel a
velük találkozókat:

- Mikor? .. Nemsokára?...
Remélhetűnk-e?...

Átszellemült arcu, komoly te
kintetü pap áll a virágokból j

pázsitból, mohából müvészien
kiképzett magyar címer előtt.

Cikázó melegséggel siklanak a
szemek a hármas halomra, a
négy folyóra és megmerevülnek
a keUőskereszten. Az ujjak
imára kulcsolódnak. .. a magas,
szikár pap térdre ereszbdik...
és megcsókolja acimert... Ké!

~!I_ ~_ ~_á_~~~~!. !l_a idejé-
V.h"'HV""",,,~""""'~__

ben beszerzi állam-...,..-.------
S!?!~i~~y~~ -'. J!.. _~~~~zel
"·"''''H''hh'-.HihhV""",,",~''''''

~~J_i!~ __ !1Y_L!J~~!O"! _.~~
.XIlNGrl•.hIV$A.SAJ4V...4.liiM4AOlilI9F.:avAAr.tv•.V...V...h.

b_~ ~ ~_~~_sáJ!_!<..~I!C?~!k
.....9V..""'""'"".."""".....'liV""""""""q.hh'H~

otthonába.
I~...,..

A Kir.Allamsorsjálék
40.000 aranypengős

fönyereményének,
összesen 18.729 k i s e b b 
nagyobb nyeremény

huzása

j Ú i U S 3-á
Egész sorsjegy 3 pengő.

Féi sorsjegy 1.50 p~ngö'l

SZÉKEl.Y-PAP CSÓKJÁTÓL

VIRUL Ál.l.OMÁSUNKON
......._------,-

A MAGYAR CÍMER

geken szétszórt - iparosságá
hoz.

É'ftesülésünk szerint ipari
törzshelyek létesitásét tervezi az
iparügyi miniszterium. Ez az
intézmény azt jelentené, hogy
az ország egyes iparilag fontos
gócpontjaiban álHtották fel a
tanmühelyeket és az ezzel kap
csolatos berendezéseket. A törzse
helyekről pedig a tanmühelyek
oktatóberendezései és személy
zete ellátogatnak a kőrzetükbe

tartozó községekbe, ahol a hely
szinen tanitanák meg az iparo
sokat az ujabb vivmányok al
kalmazására. Másrészt pedig az
egyes körzetek iparossága az
ipari törzshelyekre belátogat
hatna, ahol állandóan figyelem
mel kisérhetné az ipari munka
felődését.

szervezi meg
üködését

ipari tovább képzést szolgálják.
Nehéz dolog azonban megol
dani, hogy e tanmühelyek mi
képpen jussanak közel az or-
szág - falvakban, nagyközsé-

megváltóra várva, nagyobb
szükségben, mint valaha.

Hisszük, hogya világ min
den tájáról érkező keresztények
lelkében ez a magyar áldozat
megvilágosodik és szétmenvén
h i r d e t n i i o g j á k a né
peknek a mi h a l h a t a t l a n
i g a z s á g II n k a l, szenvedé
seinket és jogunkat a f e l t á 
madásra.

Az ünnepély sorrendje:
1. Hiszekegy, játsza a Levente·

zenekar.
2. Hajdu István: Igazság,

szavalja Szönősi Irén polg. isk.
III. oszt. tanuló.

3. Ünnepi beszéd, tarja Gyö
kössy Dániel ref. lelkész.

4. Hajdu Béla: Nyugodjatok,
pihenjetek, énekli a Gyomai
Dalárda.

5. Kozma Andor: Jaj a győz

teseknek, szavalja Pál Lénárd
polg. isk. III. oszt. tanuló.

6. Egressy: Szózat, énekli a
Gyomai Dalárda.

Gyoma, 1938 május 18.
Az Elöljáróság.

magyarázhalatlan módon ma
radtak sértetlen egyedek, ame
lyek bizonyára valamely belső

jótulajdonságuknak köszönhet
ték, hogy épségben maradtak,
nekűnkpedig, mint elit
anyag, el vesztek.

Ha minőség-buzakell, Gyoma
ebben is vezessen!

Molnár Bálint.

Is

ipari törzshelyekről

a tanmühelyek

Érdekes uj tervvel foglalkozik
az iparügyi miniszterium. Már
régebben dolgoznak azon, hogy
tanműhelyeket szervezzenek
.szerte az országban és ezzel az

II nagyvilág szemeit ismét Ma
gyarországra irányitja. Kis és
nagy nemzetek katolikussága
özönlik tizezrenként hazánkba.
A megváltó nevével és áldoza
tával vannak tele a lelkek.

Ó, mennyire hasonló a mi
sorsunk! Itt állunk ezer éve
Kelet kapujában keresztre fe
szítve, védve a nyuga,ti keresz
tyén kulturát. lU állunk !pa is,

Az Eucha ·sztikus

A Inini.sziériuDl. érdekes elgondoldsd

HAzAT VESZ A TEJSZÖVETKEZET
. Május 26-án rendkivüli köz-llődÓ tejszö~etkezet az ?J helyi-,

gyüIést tartott a Gyoma és Vi- ségében ~ l n d e n elolrásna~

déke Tejszövetkezet a KisréLi megfeleloen tud berendezkedm
• .• r és az állandóan fokozódó igé-

O.lvasokor .nagyte~mében, Ko· nyeknek is eleget tud tenni.
vacs G. LaJOS elnoklete alatt. A gyülés után vVagner Már-

Aranyi Mihály ügyvezető igaz- ton a tehenek szaporitására és
gató előterjesztést tett a köz- a tejtermelés fokozására, vala.
gyiilésnek, hogy vegyék meg a mint a tehenek törzskönyvezé
Bodon-féle házat 6200 pengőért. sére és a fejések ellenőrzésére

Többek hozzászólása után hivta iel a figyelmet, utána
egyhangu határozattal járult Molnár Bálint intéző a takar
hozzá a közgyülfs aházvélel- mányozás fontosságáról és a
hez. helyes etetés megtanulásáról

Reméljük, hogy a szépen fej- mondott buzdító szavakat.

A világháboruban elesett hŐ-I

sök emlékét a nemzetgyűlés az
1924. évi XIV. törvénnyel tör
vénybe iktatta s minden év
május utolsó vasárnapjáthősök

emlékünnepe cimen nemzeti
ünneppé avatta.

Ez ünnepet Gyoma község
közönsége kegyelettel kivánja
ünnepelni, miért is folyó év
május hó 29-én, vasárnap dél
előtt a négy hitfelekezeti tem
plomban alkalmi Istentiszteletek
lesznek, délelőtt 11 órakor pe
dig a Hősök emlékmüve előtt

nyilvános űnnepélyt tartunk,
melyre a közönséget tisztelettel
meghivjuk.

rákötött származási jegyzettel
ellátva, lehetőleg sértetlenül
adják át megőrzésre, mig azo
kat e sorok irója feldolgozhatja.

Igy kellett volha eljárni a
legutolsó rozsdás esztendőben,

amikor igen jó alkalom kinál
kozott rozsdaálló tövek gyűjté

sére, mert bármennyire tönkre
tette a rozsda abuzákat, meg-

Két kétszobás lakást
keresünk. eim a kiadó
hivatalban.

a bánkuti is, az idén megkésve
indul kalászba, .rendes időre,

vagy korán lehetséges aratásban
tehát ne bízzunk.

Aki a vetést gyakran, érés
tájban pedig mindennap meg
nézi, tapasztalni fogja, hogy
lesznek buzatövei,amelyek érés
ben a többieket megelőzik. Az
ilyen, rendesen egy szem!?ől

kelt, 2-3 szál és kalászból álló
tövek elit-anyagot képeznek,
ezeket a jövő számára meg kell
menteni, mert a koráné:rőség

rövid tenyész-időre vall. Nem
kis jelentőségü dolog ugyanis a
mi klimánk alatt, hogy junius
végére beérett a buza, mert ju
lius elején iH .9.l'ekkenőhőség.

Csak tisztelettel tudok vissza
gondolni arra a nehány berek
böszörményi gazdára, akik az'
1920-as évek elején az ottani
buzák kilenyésztésében segítsé
gemre voltak s ilyen buzatövek
kel elláttak. Hihetetlen, mennyi
kitünő buzaegyed rejtőzik a mi
átlag vetéseinkben, csak nincs,
aid ezeket összegyüjtse és az
elszaporitónak átadja.

Az ilyen koránérő löveket
tövestől keH felhuzni, a kite
nyésztő csalhatatlanul meg tudja
állapítani, hogy egy szemnek II

termése-e az, törzskönyvezi s
az elitkertben sorszámmal el
látva elveti. Több száz ilyen tő

között az eli.tkertben a legne
mesebb verseny indul meg és
folyik le, nehány év alatt a ki
válóak s más jó tulajdonsággal
birók győznek meg lesz a vi·
déknek odavaló, fajtiszta,nemes
buzája.

Minthogy a keresett jó tulaj-
,donságok a bazában szabály
szerüen öröklődnek is, szinte
bizonyossággal áHítható, hogy az
elitkertben győztes tövek utódai
teljesítik is a tőlük elvárt kö
vetelményeket.

Felkérem tehát Gyoma és
vidéke törekvő gazdáit, hogy
aratás előtt keressenek ilyen
korán érő buzatöveket, huzzák
fel gyökerestől sa"Hombár"-ban

.' dor a IL-IV. osztály kézi
munkáit áHitja ki.

Azendröd csej ti is...
kold történelmi szemléltetö
képei minden iskolában meg
lehetnének.

A. körösladányi ele...
J:ni iskola tanitója maga
készit térképet és fali képeket.

A szeghahni bkola
gyermekrajzai igen nivósak.

Nem győznénk a sok jó és
okos munkát elsorolni. A kiál
litás nevelő hatása a gyerme
kekre és szülőkre mérhetetlen.
Kérjük a tanitóságot, minden
év, végén rendezze meg, sok

. és igen nyomós okokból.



DiAKCSERE

kal való küzdelme, a
monumentalilása, egysző''\ral

erdő ősereje, a fa élete szól fe'::
lénk Krasnodembska·Gardows-
ka Bogoa fametszeteiről. Erő

sek, szépek és müvésziek a

"Tavasz", "Nyár", "Ő~z", "Tél"
sorozat lemezei, de igazán ős

erőt rejtenek magukban azok.
a lapok, amelyek "TopHy",.
"Tölgy", "Nyárfa" stb.elneve
zést kaptak. Ezekben van a leg- .
több abból, amit ugy mondhat~

nánk: a lengyel erdő iBata,
ereje, vagy amit ugy határoz
hatnánk meg: a Skocilas hazá
jának fája, fametszete, müvé
szete.

Egészség, haszon és esztetikai
szépség közös találkozója volt·
a "lengyel erdők" napjának
ünnepe!. -amelyben élénk
részt veU a lengyel gyermek is! .

'Varszawa, 1938. május hó.
sz. Csorba Tibor.

A diá:k-esere a nyári va
kiícióban egy hónapra történik,
amelyet a cserélők közös meg-
egyezéssel meghosszabbilhat-
nak. .

Célja: 1. A főváro§i la
nulóknak az egészségre hasznos·
napsugaras levegőváltoztatás,

tömörebb és tápdusabb tAplál-·
kozás (tej- és gyümölcskurák)
és a szabadabb mozgási lehető
ség, mindazok összekapcsolva a .
vidéki élet eter és ezer mező

gazdasági állat- és növényvilág
ismeretének gyfijtésével, továb
bá a magyar nép és szokásai
nak megismerése, amelyekre.
miúden müvelt uriembernek
szüksége van. ..

H. A vidéki t:a.nulók-·
nol(. alkalom nyiljék hazánk
gyönyörü (fekvésénél fogva Eu- .
rópa legszebb) fővárosát

megismerni; hazánk történeti,
müvészeti és egyéb kulturális
nevezetességeit látni, tanulmá
nyozni. ,Vannak szórakozó he
lyei is: fürdök, Hgetek (Város
liget állatkerHel, angolparkkal).
A Duna alkalmas evezésre olcsó
turistahajó kirándulásra. Gyalo
gos kirándulás a budai hegyek-
be és barlangokba. A. csere
leányta.nulókra is vonat
kozik.

A cserével semmiféle lakás
vagy ellátási dij nem jár. Ki-ld
a saját utiköltségét fedezi.
Bővebb információt ad,illetve

a cserét létre hozza Ács Sáne
dor ny. reálgimnáziumi tam\r,
1000-138 öregcserkész. Lakik;
Budapest, VIII., ker. Józsefe
kömt 27. I. em. 11.

VálasJibélyeg meUéklend<i,

eyeLengyel erdő - len

A Verband der Ungarnfreunde, A Verband der Ungamfreun-
Wien, az 1938. év nyarán meg- de e téren elél t, közmegelége
ismétli Magyarországon és dést és elismerést aratott tevé
Ausztriában egyaránt közismert kenysége nemcsak osztrák ér
és eddig mÍnden esztendöben dekeket szolgál, hanem első

kitünően sikerült osztrák-diák- sorban tekinteHel van II ma
nyaraltatási mozgalmát, amely gyarság és a magyar vendéglátó
abból áU, hogy a nyári vakáció- közönség követelményeire és a
ra mindkét nembeli osztrák legnagyobb suly! helyezi ezek
diákokat utal be a vendéglátó helyes kielégités~re.
magyar családokhoz abból a "A ~ozga~om Iránt ,~rdeklö-

célb'l h t J.k d'ák l dok, Igen tIsztelt olvasomk for-
A o, ogy az osz rtl. l O\:. .. ..

m"~ '~á 'k t é t IdulJanak kozvetlenul a Verbanda1;;yar pajl sal a a n me I .
nyelvre megtanitsák és a két der Ung~rnfreunde-he~, Wien

• 'f' á;' k" b' I. Schellmggasse 6, ahol min-
nemzel l JUs gilna, oss7..e ?rat- den felvilágosítást megadnak és·
kozását ezen a modon IS apol- a szükséges nyomtatványokat
ják. megküldik.

Lengyelországban ünnepna· zoU a faápolásról. Az ültetéstöl,
pot szentelnek a tengernek, az az öntözésen, árnyékábanheve
állatnak, a repülőgépnek vagy résen át a feliralig: nem mü
óceánjárónak, az Édesanyáknak veszet fát ültetni, hanem mű-

vészet a fákat ápolni! _
a gyermeknek, iskolának és Az "erdők napja" nemcsak
évenkint az erdőnek is. Olyan a fák ültetését propagálja, ha
"madarak és fák napja" ez, de nem annak ápolását is. Komo
külön a madaraké és külön a lyan, országos programmal,
fáké. Nem az iskola falain be- amely reggel istentisztelettel,

miséve1 kezdődik és esti gyer
lüli ünnepnap, banem az egész mekelőadással fejeződik be.
országapraja-nagyja s-:eretettel Közben felolvasások szólnak az
hozott áldozata, egy napnakaz erdő életéről, hasznáról, kiálli
ünnepéavah\sa. tások hirdetik az erdő szépsé~

A lengyel rádió pályázatot gét, munkabemutatások nyujta
hirdetett az iskolásgyermekek nak fogalmat az erdőgondozás-

ról, kirándulások teszik lehető
számára az idei "erdők napjá- vé az erdő egészséges levegőjé-
val" kapcsolatban és azt a kér- nek élvezetét és a rádió hul·
dést adta fel: milyen fát ül- lámain keresztül is az erdő szól
tetnénk el "erdők napján" és mindenki felé.
miért? Az erdőmérnök, a természet-

A sok aprónépben, a fővá- barát, a turista, az orvos mel·
rosban, a városokban, a vidé- lelt hangot kért a lengyel mű

ken egyaránt élénkség mutat- vész is, a lengyel fametszet vi-
lághirü alkotója, aId elérhetet

kozoU. Irtak, rajzoltak, gondol- lenül rejtelmes szálakon csomó-
kozlak II faültetés kérdésén, zódott bele a lengyel föld er
nomeg elüIteHék a fákat. A rá- deinek fáiba s kapott művészi

dió igazgatósága aztán a jutal- mondanivalójához k i f e j e z ő

mazott dolgozatokat, (az egyes anyagot évszázadokon át. A
lengyel erdő fái hoz vezet a vi~

iskolák egész kötetbe kötötték lághirü lengyel fametszőmüvé-
mondanivalójukat) rajzokat át- szet s ezért kellett most is ta
adta az állami erdők igazgató- lálkozniok, amikor a nemzet
ságának, hogy az nerdők nap- az .erdők napját" ünnepli. A
jával kapcsolatos fa, fametszet, kivágott fa elveszti életét, de
fafeldolgozást bemutató kiáHi. amikor apródarabból fametsző-

deszkává ragasz~ják, a művész
tás látogatói gyönyörködhesse- keze alatt ujra éled s az "örök
nek abban, amit a gyermekse- szép" birodalmát szolgálja. Len
reg irt, rajzolt, gondolt, tett a gyelországban a legkedveltebb
lengyel erdőérl, annak ünnepén. müvészeti ág a fametszés s nem

Az állami erdőigazgatóság csoda, ha iH van igaú hazája,
igazi otthona, meleg tűzhelye,

modern, uj palotájában nagy forrása, ha itt van olyan fa-
falakat boritanak be ezek a metsző, mint pl. S Kocilas.
gyermekmunkák. Az egyes fa- Az "erdő napja" kiáHitásán
lakon ilyen feliratok olvasha- bemutatott fametszetek vala
tók: A gyermekeknek szeret- mennyije az erdőt, a fát áHítja
niök kell a fAkat, mert szá- elénk a maga müveszeti szin
mukra nőnek. _ ÜUessünk er- vonalán. Bartlomiejczyk, Chros-

towski, Kulisiewiez, Tyrowicz
dőt és fákat. - Ismerjük és és mások munkái mellett sok
védjök meg erdeinket. - Aki a tehetséges müvésznő munká
életében akárcsak egy fát is el. ja. Fij~lkowskaZ,s.óHa, Kona~s

üHeteU, nem éH haszontalanuL I k~ Jan~na m~nka~ mellett Ja-
A d ~k . . d "I . Ipanos hnomsaguak Telakowska

- . z ..er o napJ~ uJ er o { es Waoda szines fametszetei és az
fák sznle~ése .nap~a. . . őstermészet minden ereje, az

Az egYIk VIdékI Iskola kIS ágak és gyökerek minden di
növendéke egész sorozatot raj- namikája, a fatörzsek viharok-

A llVERBAND DER U GA FRE Ell
diáknyaraltatási mozgal a

csillogó k Ö n y c s e p p hull a
pázsitra.

. .. A néma jelenelnek tanui
meghatottan álltak és ebben a
percnyi némaságban egy el
szakított országrészünk minden
szenvedése sajgott át a sziveken.

A vonat lassan elindult és a
szép állomási kertünkben gyö
nyörködő erdélyi testvéreink
harsányan megéljenezték a meg
hatoUságtól bucsuzó f ő n ö 
künket.

A .Gyomai Dalárda
Pünkösd másodnapján tartja

vitéz dr. Márky Barnáné mél
tóságos és nemzetes asszony
védnöksége alatt zászlóavató
ünnepélyét.

~-----

Az öntözésről
sokat hallunk, olvasunk ma·
napság. Ujságcikkek, szakmun
kák foglalkoznak ezzel li szebb
magyar jövőt igérő, érintő és
érdeklő nagyjelentőségü kér
déssel. A kormány is nagy sulyt
helyez· az öntözésre. Külön bi
vatal irányilja a magyar sors
ezen életbevágó problémájának
helyes megoldásAi. Azonban a
sok elmélet mellett a gyakor
lati gazdának gyakorlati utmu
tatásra van szüksége, amelyet
egyszerüen, világosan, az elért
gyakorlati eredményeket elébe
tárva könnyen megérti és maga
is könnyen tud saját gazdasá
gában alkalmazni.

A helyes, okszerü öntözés
módja, annak keresztülvitele
döntően befolyásolja az öntö
zéssel elérhető eredményt s ez
zel a gazda jövedelmét. Ezt a
gyakorlati tudást csak ugy sze
rezhetjük meg, ha oly szak
férfiu nyujtja azt, aki maga is
szakszerüen és behatóan fog
lalkozik az öntözéssel és aki
hosszu éveken át folytatott
munkásságának elért tapaszta
latai eredményoire, sikereire
alapozva szerezte meg II nél
külö~hetetlen ismereteket e
téren.

Hivatott szakember, Schulek
Béla főmérnök adja meg a vá
laszt lIMikor és mEmnyit ön
tözzünk? Öt év tiszántuli ön·
tözés tanulságai és eredményei"
cimü vetített képes előadásában,

amelyet Békés.csabAn, egyesüle
tünk rendezésében 1. é. jun.
19·én délután 8 órakor tart
meg II Luther utcai Kisgazda
székházban, számos érdekkép
viseleti szerv és hallgatóság
előtt Az előadáson képviselteti
magát Békésvármegye főispán

ja, alispánja, a Tiszántuli Me
zőgazdasági Kamara, az érde
keit városok és községek. Te
kinfettel arra, hogy II 1. évben
nem lesz hasonló előadás, fi
gyelmébe ajánljuk mindazok
nak, akiket az öntözés érdekel,
vagy akiknek - főleg vidéki
ekre (Szarvas Gyoma stb.) gon
dolunk, - nem volt módjában
Schulek főmérnöknr előadását

meghallgatni Budapesten, hogy
előadásunkra szíveskedjenek
eljönni. Békésvármegyei

Kertészeti Egyesület.
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Pályáza:H felhivás! FöJdbérlőszövetkazetek ala

kitásával akar a kormány gyor
sabb lendüleiet adni atelepités
nek.

A Schneider-cég kisérletezést
folytat, hogy a tojást gázzal kon
zerválja.

Sinautobuszokat rendelt Ju
goszlávia a Ganz-gyárban.

Tigrisek mint artisták. Rend
kivül érdekes, képekkel illusztrált
cikket közöl erről a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádiómüsokat,
egyfelvonásos szindarabot premier
beszámolót, színházi pletykákat,
nagyszerü filmrovatot és több millt
száz sZibbnél-szebb képet talál az
olvasó a népszerü szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
filler.

An:yaKönyvi hirek
S2lülettek: dr. Horváth Imre

leánya Éva rk., B. Szabó Imre
fia Imre, Sándor ref.

Házasságot kötöttek: Bak
János és Szilágyi Róza, Czeglédi
Antal és Gál Erzsébet,Bódi Já
nos és Korom Teréz.

Meghaltak: Sz. Nagy Margit
17 éves ref., Schwalm András 5
hónapos ág. ev., V. Kovács Im
réné Domokos Julianna 74 éves
ref., Veres Imre 78 éves ref., Var
ga István 12 éves ref., Paróczai
Gyula 2 éves rk.

SPORT
GySC-ETK 3-2 (2-1).

Gyoma, II. o. bajnelki.
A kiküldött szövetségi játékvezető

meg nem jelenése miatt 40 perces vá
rakozás után Takacs Lajos endrődi

DLAS2:-biró sipjelére indul a bajnoki
mérkőzés. ETK kezd. Koós és Pelyva
révén mindjárt erős támadást vezet. 9.
p.-blm Kurilla ll. éles fejese kerül kapu
mellé. Negyedórás ostrom után feljön
a GySe és 15. p.-ben Győri átverekszi
magát a védelmen, K. Szabóhoz játszik,
aki belővi a vezető gólt, 1-0. ETK erő

sit és a 23. p.-ben KGlós lövésébe Jakó
rosszul dobja bIS magát, a labda alóla
kicSJ.l8zik és a befutó Pelyva kiegyenlit,
l-l. A góim a GySe nagy tűzijátékot·

rendez és a 30. p.-ben K. Szabó bom-;
balövé8El felsősarokba vágódik, 2-1.
félidő végéig nagy iramot diktál az
ETK, dll jakó egymásután tElszi ártal
matlanná Szulyó, Talán és Pelyva lö
véseit.

Élénk GySC támadással indul a má
sodik félidő, de Spitzlilr és Győri lö
vései célt tévesztenek, ETK nem hagy~

ja magát, Keményen küzd a kiegyenli
tésért, de gQlt mégis a GySC ér el. A
:il3. p.-ben Györi szépen kiteszi K•
Szabó!, aki pár lépést tes:<: a labdával
és a vitödö Németh alatt belövi, 3-l.
37 p. nagy összefutás a GySe kapu
közelében, Jakó is beledobja magát a
tömegbe, a labda után nyul, mire mi~

szóllal a biró sipja és a ll-es pontra
mutat. Általános elképedés, de a GySe
nem reklamál. Kurilla II. a labdának és
belövi 3-2. Utólsó pircig nagy GySe
ostrom, de az eredmény már nem vál
tozik.
GySC-ből Ugor, Takács L Lőrinez,

Kruchió, K. SzabÓ és Győri játéka emel
kedett ki, de Spitzer és Jenei is hasz
nosan és sokat dolgoztak, ETK leg
jobbjai Németh, Matuska, Tóth, Uhrin,
Koós, Pelyva és Kurilla ll. voltak.

Takács elég jól vezette ameecset,
de a ll-est - sZlílrintünk - különö
sebb ok nélkül adt~.

GYOMÁRA JŐN A PÉNZ,
ha a "HOMBÁR" szövetkezet
nek adja el a tojást, baromfi!.

Korán érő vet ő m a g
tengeri a HOMBAR-ban

kapható.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecep!eket megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER-fÉLE
világhirü FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in",
gyen megküld a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.

Az ÁUami gépjármüvezető

képző (sofför) tanfolyam a m. kir.
Technológiai és Anyagvizsgáló
IntézeIben (Budapest, VIII., József
közüt 6.) junius 7-én este fél 7
órakor nyílik meg.

FeU~del;ték a levegő vita
minjait, a csekély mennyiségben
található nemes gázokat, amelyek
nek rendkivm fontos szerepük van
az egészség és a betegség kiala
kulásában. Hogyan alkalmazzák
az orvosok a levegöt mint gyógy
szert, - erről számol be érdek
feszitö cikkben Tolnai Világlapja
uj száma. A legkiválább magyar
irók novelláin, a kitünő cikkek
dus során ég a nagyszerű folyta
tásos regényen kivül közel száz
pompás képel talál az olvasó a
népszerű képeslapban. Tolnai Vi
láglapja egy száma 20 fillér.

A Békésvármegyei Szarvas
marhatenyésztő Egyesület ju
nius 4-én tartja közgyűlését, dél
után 3 órakor, Békéscsabán, a
Gazdasági Egyesület tanáGstermé
ben. E gyűlés egyik fontos tárgya
lesz a hussertéslenyésztő egyesület
megalakítása.

Érdemes résztvenni az állam
sorsjáték junius 3-iki huzásán,
mert a legolcsóbb sorsjegy, egész
3 pengő, fél l 50 pengő és mégis
a f6nyereménye 40.000 P. Huzás
junius 3-án.

Szeged jubileumi ünnepe.
. Pálfy polgármester felhivása a

város lakosságához. Büszke öröm
mel jelentem a város lakosságá
nak, hogy junius 4-én tizedszer
nyil nak meg a Szegedi Ipari Vásár
kapui. Nem hivalkodó ünnepség
gel, hanem a helyzethez illő sze
rény keretek között, bensőséges

érzésekkel ünnepeljük meg a Sze
gedi Ipari Vásár jubileumát, Je
lentős fordulópont ez a jubileum,
mert az egész vIdék életerejét, a
vidéki polgárság tehefségét és
nagyrahivatottságát bizonyilja.

OLÁH ELEK tánctanár érte
siti a szülőket és az ifjuságot,
hogya szünidőben gyermek
és felnőtt tánctanfolyamot tart.

kell
Apróságok,

melyekhez nem
kommentár!

A szegedi Délmagyarországi

Magyar Közmüvelődési Egye- Dr. Karácsonyi Ágoston or
sület az iskolánkivüli nemzet- vos-fogszakorvos, v. fogklinikai
nevelés eIősegitéséreelhatároz- orvos rendelését m e g k e z d t e
ta, hogya népmüveléssel fog- Kossuth L:::Ijos utca 21 sz. alatt,
lalkozó falusi és tanyai taniió- özv. Fekeléné házában.
nők részére Szegeden népmü- Dr. Vogel Károly közli régi
velési- és faluvezetői tanlolya- kedves pácienseivel, hogy lakás

.mot rendez. címe változot!: Budapest, Teréz-
A tanfolyam tartama 1 nap. kömt 30 szám alatt rendei.

(Kezdődik 1938. julius 4-én
reggel 8 órakor és befejezőaik D~. Lányi Márto~ tótkomlósi
iO-én 12 órakor. képViselőt választoMk meg a

A tanfolyam hallgatói látoga- képviselőház alelnökének.
tási bizonyítványt kapnak. l Farkas irén okt tanitónő,

A részvételi dijak elszáliso- okI. tánctanárnő, junius 14-én
lással és élelmezéssel összesen kezdi meg baba és diák tánctan
35 pengő. folyamát a Holler-szálló kűlön

Avasuti kö!lség a hallgató- termében. Érdeklődőknek szívesen
kat terheli. ad felvilágosítást Farkas főjegyző

A tanfolyamra való felvételi (Horthy Miklós u. 41 szám).
jelentkezések Békésvármegye Meghivó. Ifj. Fekete Jánosné
Iskolánkivüli Népmüvelési Bi- urnö IV. számu szabó- és varrÓ
zottságnak jelentendők legké- tanfolyamának folyó évi május hó
sőbb 1938. évi junius hó l-ig. 31-én, kedden délután pontosan
_______ 4 órakor tartandó vizsgakiállitás

és divatrevuejére az érdeklődöket

az idei növendékek tíszteletlel
meghivják.

A Nemzetközi Dunabizottság
székhelye Budapest lesz. Eddig
8écsben ~zékeJt ez a bizottság.

Az Országos Magyar Tej
szövetkezeti Központ palackozott
tejeskávét hoz forgalomba.

Gyopárosfürdőt nagy ünnep
séggel nyitották meg, amikor is
Bakos József főszolgabirÓ felkö
szöntőt mondott a Kormányzóra.

Digózást tanulmányoZl1i megy
egy bihari gazdaifj&k kiránduló
társasága Dévaványára. - Vajjon
megtanullák a ványaiak az elmult
télen a digózást annyira, hogy
abbólokulhassanak a bihariak?
- Két dévaványai gazdaifju-cso
port tervez kirándulást: az egyik
Karcagra, a másik Szarvasra. 
- A gyomai ifjak kirándulásairól
még nem hallottunk.

Szikfiiért több mint 8000 pen
göt fizetett ki eddig a dévaványai
szövetkezet.

Iskolásgyermekek mefIerősi

tésére hivja fel a szentgotthárdi .és
.svábhegyi iskolaszanatóriumok ve
zetősége asztilöket.

3 P-ért 40.000 pengőt nyer
het, ha résztvesz a 70 ik jóté
konycélu államsorsjátékon. Sors
jegy kapható minden dohánytözs
dében, bankban, vagy föámsitó
nál és a Székesfővárosi Pénzügy
igazgatóságnál (Budapest, V. Sza
lay u. 10.) a pénz előzetes be
küldése, vagy befizetése ellenében.
Mindenkit érhet szerencse. Pró
bálja ki, vegyen államsorsjegyet,
egy egész csak 3 P., fél 1.50 P.
40.000 pengőt is nyerhet. A hu
zás már junius 3-án,

Szegény napszámos ember
neklevcelce --é1!'kezeUr _ -fiM.óL-.a

gyomai postára. A levélen nincs
bélyeg, ugy látszik, aki küldötte,
nem vonhatta meg a· szájától,
azt a néhány tillért.
Örömtől repeső szivvel venné

át a levelet, mely legdrágábbja,
fia sorsaról tájékoztatná,de nem
kaphatja meg, mert a postai
szabályzat értelmében, 0sak a
bérmentesitési dij l€:!fizetése el
lenében· adható ki II küldemény.
A címzett arca elkomorodik,
nem olvashatja el a kedves le

.velet, mert hetek óta nem lévén
munkája, neki nincs pénze.

Pillanatnyi csend! A posta
mester kiadja II rendelkezést a
level felportózására, majd be
nyul II zsebébe 8 kifizeti ennek
díját. A tisztviselő pedig kiadja
a levelet II cimzetnek, aki bol
dogságtól sugárzó arccal tépi fel
a borítékot.

Este 10 óra után bekopognak
a postamester magánlakása ab·
lakán. Nagybeteg ügyébeü távi
ratot szeretnének feladni. Bár
a szabályzat értelmében este li}

óra uUm, hivatali slünet van, a
postamester mégis feláll a va
csod tol s vendégeit magára
hagyva, II iéI ügyét elintézi, sőt
- nem hozván az a nagy siet
ségben magával pénzt - a tá
virat diJát il. sajátjából előle

gezi.
Kii do1sok, de n.agy hordere

.jÜik! Ilyen. vezetőkre bös2Jke
lehet a m. kir. posta, dij a nagy
közönség is. Dr. K.J.
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irdessen Lapunkban II

IOLCSÓBB BOR I
lill mint aszódaviz ílII

2Z F I L L É R
egy liler l JO(o-os kadarka vagy

fehér fejlett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 Jiteren fel li.l i rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok aszállitás lar
tamára kölcsön; lJordórn
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát á borból min
!ásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszta, tökéletas zamatuak

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft
fajborplncészete

Soltvadkert, PestmeJl:ve.

EladÓ: kondorosi határban 24 kat.
hold prima szántó, keselyösön 15 hold
cserepes tanyaépülettel és iható vizü
kkl.ii a I, l fertály tanyával, 10 kat. hold
magtárlapOSOll, 4 hold zö'dlaposo/1, 10
hoki varsánháton, 800 n· öl révlaposi
szántó. Eladó házak: Horthy Mik16"
uton 4 szobás duplaépi.ilet üzlethelyi
séggel 11.000 P-ért, Hősök utján 6 sZOc
bás téglaépiilet 20.000 p. ért, 3 szobás
üzletház a Hősök ulján 14.000 P-ért, 3
szobás kis családi ház 3000 P-ért, Hő

sök ulján egy 3 szobás lakóház 600 n.
öl telek gazdasági épülettel 7500 P-ért,
Zrinyi utcában 2 szobás lakóház nagy
gazdasági épüfetekkel 2600 P-ért. Ke
re~ek 2- 300 holdig haszonbéres földet
a környéken. Izsó Balázs ingatlanfor
galmi irOdánál. .Gyomán Horthy Miklós
ut 2. Telefonszám: 50.

Szuperfoszfát miitrágya és
Só kapható WAGNER MARTON
cégl1éL

BriJcher József Bocskai utca 27
s7ámu háza, jutányos áron 3zabadkéz
ből e Ja d ó. Értekezni lehet a tulaj
donossaI. 4

vitéz Czapáry Jenőnél'lek 44 kat.
hoJd földje eladó. Érdeklődők fordul.
janak G. Nagy Lászléhoz Hősök utja
57 sz. 4

Papp Zsigmond 4 és fél fertály
keselyősi földje örökáron eladó. Ér
deklődní Rákóczi u. 16 sz. alatt lehet.

5-4
Papp Zsigmond Magtár-laposon 15

kat. hold földje örökáron eladó. 3-1

Wagner Márton Fiai cég tulajdo
nát képező stral'lCllfLirdö eladó, vagy
haszonbérbe kiadó.

Parádfürdőn az "Éva" lakban kelle
mesen nyaralhat julius 1- ilS na ponta 5
pengőért. ·5"':"2

Kovács Mária (voll SzokoJayné)
varrónő tanuJóJányt vesz föl. Lakik:
Hunyadi utca 7. 5-5

Kossuth lajos utca 26 szám alatt
egy üzlethelyiség van kiadó. Ugyanott
egy használt irógép van eladó. 3-3

Nagy József Baross ulca 20 szám
alatti háza szabad kézből eladó. 3-3

Zöld Dánielnek a. Lehel utca 13
szánJU háza örökáron eladó. 2-2

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor..

zsé

bor

T

E

AR
KEE, JOH

Kidóhiv., Bp József-körut 5.
~~ ......

G O

Biró Károly (nős Szász Erzsébettel)
gyomai lakos rel! 3í8 n·öl belteJkes
kert ingatlant Oláh Károly gyomai
lakostó! 4000 P-ért.

Pólus Lajos és neje B. [{ovács Zsu
zsánn~ gyomai lakosok vetlek I hold
109 n-öl kölesfenéki szántói Nagy Teréz
gyomai lakosoktól 800 P-ért.

Kató ferenc gyomai lakos vel! 1/300
ad rész csudaballai legelőt ifj. Pu1ncki
Mihály gyomai Jakostól 1200 P-ért.

E G Y I M. I S T V

a

Kitünő m nöségü

és badacs

,
es

ZÖLD

ADDIGhozza rendbe
aratógépjét

ARATÓ GÉ

ÉS

ATRÉS
?onyva

MC. COR ICK, ML\SSEY
DEERING, Mi

!íi~b.. gépekhez. - Mindel1nemii mezőgazdasági

gépalkatrészek, müszaki cikkek és olajal{ lego~<c'\)óbb
beszerzési forrá§d.;

Pk. 402-405/1938. Fksz. 51 / 1938.,

Árverési hirdetmény

Dr. Csete József gyulai ügyvéd által
képviselt Pápista Margit javára 600 P
töke követelés, járulékai erejéig a gyo
mai kir. járásbíróság 1938. évi 402-405
sz. végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedet
tektől 1938. évi április hó 14-én lefng
lalt 2000 P-re becsült ingóságoha a
gyomai kir. járásbíróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeltetvén.

Arverés, a végrehajtást szenvedő
lakásél"l Gyoma (Csudaballa) 417
hsz. alatt leendő megtartására
határia15i.í! 1938. él/i május hó SO.
napjának délután 3 órája tüzetik ki,
a mikor a biróilag lefoglalt lovak, tehe
nek, s egyéb ingóságokat a legtöbbet
igérőnek ké3zpénz fizetés mellett elfo
gom adni.

Gyoma, 1938. évi május hó 13.

VILLÁNYI NÁNDOR
kir. jb. vhajtó, mint birói

kiki.ildött.

AUTOBUSZ ENETREN
Érvényes: 1938. május 15-től junius 25-ig

x t Gyoma-Endrőd:

17.38 21.43 ind. Gyoma p. u.. érk. 632
17.50 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma-PUspökladány-Debrecen: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér.. érk. 17.50 21"5
6.36 I Gyoma " • . .' n.23 21.37

1.28 Szeghcilom p. u.. . '. 16.38 20.48

if P.ladányi járat utjavitás miatt szün.
9.19 i Hajduszoboszió . • . 14.45 18°5
,9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10 17.30

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10 50. P 12.50

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-BerettyóujfaLu: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér erk. 17.50 21.5.5

6.36 ~ Gyoma " 17.28 21.37

1.27 Szeghalom p. u. 15.44 20.48

8.57 Berettyóujfaln p. u. . 14.00 19.11

9.03 érk. "községháza 13.50 19.°5

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 5.JO, menettérti-jegy: P 9.50.

Feltételes megál16hely : Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.
Figyelem! x-el jelz~tt hétköznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

Budapest, V., Báthory u. 3. szám. 4-2

CREND

o

TÁ

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél Ó, fél1 és fél 9-kor.
Pénz.tárnyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fé11O-t61 fél l-lg. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Másfélórás jókedv, 90 perces ka
cagás, vidám bonyodalmak sok

mulatságos kalandon keresziliI.
2. Hangos híradók. 3. Trtlkkfilm.

Május 28-án szombaton
KönnyeImüség ilyen remek filmet
csak 1 napig játszani. Falrengel6,
mint egy burleszk. Idegfeszil/.'i,
mint egy büntlgyi film. Romanli
kus, mint egy s?:erelmi regény.

Az évad kimagasló, frappáns,
izgalmas remeke:

Éneklő bandita
(Braganza éi mexicól Rózsa Sándor)
Exolikus spanyolkömyezet, sza
badság, férfiasság, erő izgalmas

filmje. Föszerep!ők:

Ida Lupino, Nino Martini.
2. Pompás kisérő mUsor.

."111111111"1'1111111'

Május 29-30
vasárnap és hétfőn.

MAGYAR FILM!
A legnagyobb szinpadi siker óriási

sikerü filmen:
Bársony Rózsi, Dayka Margit,
Rajnay Gábor, Kabos Gyula,

Dajbukát Ilona
főszereplésével:

HAR PÓS
fÉRJ

APOLLO MOZGO GYOMA

•

Junius l-én szerdán.
Az egész világ lázas izgalommal
csodálta a filmet. Budapest hó
napokig verekedett li jegyekért.

Mnvészet. Film. Cselekmény.
Pierre Blanchar, Hany Baur,
Maria Bell főszereplésével:

lilllllDlilllllljjilill1

Korona Hangos Mozgó Endrőd·

1938. május 29-én vasárnap
1 és 9 órakor.

Alegvidámabb magyar hangosfilm:

Szerelemből

nósültem
vigjáték.

Főszereplők:

Erdélyi Mici, Ráday Imre, Kabos
Gyula, Csortos Gyula, Vaszary

Piroska, Eszterl1á:z:y Ilona.
Ölletes fordulatokban bővelkedő
magyar film, amely minden jele
netc~ben könnyekig megkacagtatja

a közönséget.
GURULÓ KERÉK

vigjáték.
MAGYAR VILAGHIRADÓ.

Ha olvasta a film sajlókritikáit
megnézi a filmet. Minden méte
rében a filmmnvészet jövő kibon
takozása I 2. Kisérő mOsor.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Nt!gyedévre 1.56 P, Fé! évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

Befizetések poslacsekken:
.Hungária-nyomda OyomaU C;:."kks2ám 18.280

Lapzárta c s ti t ö r t ö l, e;ile fi óra.
Megjelenik minden szombawn reggel.

Felelos szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

~HUNOÁR[4U KÖNYVNYOMDA
G r c m B, K05!ll.lth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdeleS
20 fillér. Űtszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

nem mujatja, hogy azért él,
dolgozik, fárad, imádkozik,
hogy Trianon börtönéből meg
szabaduljon széttépett hazánk.
A fásultság, közöny átkát hor
d.ozzuk, mintha nem volnának
terveink, céljaink, álmaink,
cselekedeteink egy jobbjövőért!

6h, bárcsak minden úra,
amikor hőseinkre gondolunk,
v!doló emlékével tettre sar
kalna mindenkit l Mert nekünk
elfásl1H magyaroknak szüksé
günk van arra, hogy magyar
hősök jeltelen sirjai között jár
junk,hogyszégyen pirja pirosod
jék arcunkon, ha mai megalá
zoU, összetört helyzetünkre
gondolunk! Mert nekünk kö~

zönyös magyaroknak szüksé
günk van arra, hogya mult
fájó és mégis dieső emlékeivel
szemünk elé meredjen, amely
ne hagyjon pihenni, nyugodni
addig, amig mi is meg nem
tanuljuk hőseink példájából,
hogy áldozat nélkül nincs fej
lődés, hogy önzéssel nem lehet
a hazát szolgálni, hogy hazánk
sirját ássuk s keresztjét ácsol
juk, ha minden erőnkkel s ha
kell életünkkel és vérünkkel
nem áldozunk a haza feltáma
dásáérL
Hősök napján fájó emlékeken

borong li lell~ünk. A hősök ki
csi árvái már felserdültek, az
özvegyek a csendesen bugó
gyászban már elkoptaUák li

gyászruhát, a szülők közül
már sokan kiköltöztek III teme
tőbe, csak a haza maradt moz
dulatlan, csonka még ma is. De
li mult tanit, a jövő pedig el
pusztíthatatlan reménységgel
biztat, hogy hőseink drága em·
léke egy nagy, testvéri, egyetértő
akaratra ösztönöz minket is:
naggyá, boldoggá tenni ezeréves
országu.nkat.

Vigyük el hát innen ma nem
csak a hősök kegyeletes emlé
két, hanem vigyük el a hősök

lelkét, li hazaszeretetet, az ál
dozatkészséget, a hazához' való
hüséget, a közért való szent
szolgálat lelkét, mert csakis igy
áldozunk becsületes szivvel,
egy szebb magyar jövő kHátá
sával hőseink áldott emléké
nek. - Mondjuk el, itt a hősök

emlékmüve előtt hittel, remény
séggel, épitő akarattal, össze·

nek sokat igérő jövőjét, szivé
nek ezerszínü vágyait, lelkének
álmait, délibábos terveit, az
ambiciókat, élete értékeinek le
hetőségét pusztította el egy
szörnyü pillanat, - hogyne
volna hős, akiröl nemcsak övéi
nek könnye, sirató sóhaj tása,
hanem egy egész nemzet hálás
tisztelete emlékezik meg. Azok
az ártatlanul összeomlott drága
magyar életek, amelyek a nagy
világégés áldozatai lettek, meg
érdemlik tőlünk, hogy az élet
vásári zajában, a munka hevé
ben, a megélhetés siirü gondjai
között is szenteljünk áldott
emléküknek egy-egy órát. Ezért
emlékezünk ma róluk, a hősök

napján, tisztességtevő kegye
lettel.

Az ilyen emlékezésből erőt

meríthetünk. A kö~ny nemesit.
A fájó emlék megjobbulásunk
rugója lehet. A dicsőség fény
özönéből egy-egy sugár ránk is
esik s meg-megremegünk mai
életünk sötét ioltjaitól. Bizony
nékünk van miért remegn ünk,
ha önmagunkba befelé pillan
tunk. Az elfelejtkezés vad, ro
hanó paripáira ülünk, melyet
önzésünk sarkal egyéni boldog
ságunk elérésére. A szent, nagy,
igaz, nemzeti eszme sok ember
szivéből lomtárba került, s
helyette af: önérdek, az élvezet,
a könnya érvényesülés, egyéni
hiuság haszontalan bábjait ül
tettük életünk trónusára. Min
denre készen vagyunk, ha a
magunk jóvoHáról van szó, de
meg sem mozdulunk, ha a köz,
a haza, a társadalom könyörög
hozzánk egy kis áldozat'rt. Meg
döbbentően szomora, hogy ezer
meg ezer magyar ember bele
nyugodott osonkahazánkba,
vagy legalább is semmi jeIét

jobbra avagy balra álljunk.
Soha nagyobb szükségben

nem voltunk, mint most, az
ezredik év hajnalán. Szívből

kiáltjuk, reménykedve:
"Hol vagy István király?
T é g e d magyar kiván l"

s
ünIe

Máj us utolsó vasárnapján-
Gyoma közönsége is lerótta
kegyeletét hősei iránt. Mindenik
felekezet Istentisztelet kereté
ben emlékezett meg a nap je
lentőségéről. Mindenik temp
lomban megjelenlek a községi
és egyesületi kiküldöttek.

A templomokból a hősi em
lékmü elé vonultak az iskolák,
egyesületek és hallgatók, azon
ban a vásár miaU jóval keve
sebben jelentek meg, mint más
ünnepélyes alkalommal.

Pontosan 11 órakor eljátszot
ta a Levente-zenekar a Hiszek
egyet. Majd Szőllősi Irén polg..
iskolai III. oszt. tanuló szaval
ta el szépen. értelmesen és ha
tásosan Hajdu István: Igazság
cimii költeményét. A megérde
melt tapsok után

G'Yök.ö~Hi'Y DAniel
ref. lelkész

a következő beszédet mondta el:

Hősök minden időbenvoltak.
Nemcsak a harc mezején terem
nek csupán, hanem a haladás
orsz:ígutja, az anyák csarnoka,
a tudomány palotái, a szegény
ség kunyhói is tele vannak az
élet hőseivel. ..:- A háboru min
dig hősöket szül. Amikor valaki
otthagyja egy nagy, szent, ma
gasztos eszme szolgálatáért a
békés otthon áldott enyhelyét
s a megszokotl kényelem pár
nái helyett hideg föld, éles
szikla, penészes odu lesz pihenő

helye; a munka eszközei helyett
gyilkoló fegyvereket forgat; a
biztonság felbecsülhetetlen ál
dásai helyett a halálveszedelem
ezer formája nyugtalanitja, fe
nyegeti: hős akkor is, ha épen
jön vissza a háboru fergetegé
bőL Hát még az, aki ott esik
el a harc mezején s ifju erejé-

temette István király földjének
nagy részét Hogy soha, mióta
megvagyunk, ilyen kicsinyek,
ilyen megalázottak nem vol
lunk.

Ma is választáselőU állunk
a nagy európai vetélkedésben,

OLT
IRÁLY?

KI
,sTvA

"Hol vagy István király?
T é g e d magyar kiván" ,

hangzik szerte a magyar hazá·
ban a könyörgő ének, soha
nagyobb szükségben, soha al
kalomszerübben.

Ki volt ez a király, akinek
alakja ezer éven át szentté ne
mesedett a feli~merés fényében.
Akinek ma is kérhetnénk és
meg is fogadhatnánk bölcs,
messúlátó tanácsait mi, modern,
de gyenge utódok.

I. István volt a mi első ki·
rályunk. Atyja, Géza fejedelem
uralkodónak nevelte, olyan fele
séget is szerzett neki, akinek
személye a nyugati, keresztény
kuUurvilághoz kapcsolja a mi
akkor államosodó nemzetünket.

Atyja halála után, az alig
husz éves ifju Istvánra, hallat·
lanul' nagy feladat_ várt:. Le
rakni egy nép államszerkezeté
nek alapjait. Egy keletr'ől jött
nemes, de még törzsekben élő,

. pogány, harcias népet beillesz
teni az európai nép közösség
be, hogy megkezdje nemzeti
életél. Át sem lehet látni ennek
a nagy jelentőségét, csak mér
hetetlen csodálatlal.

A pogány istenek eltüntek a
pogány erkölcsökkel együtt,
keresztény Magyarországot al·
koto~t, mert máskép nem le
hettünk európaiak.

Megszünk a harc és a kalan
dozás foglalkozás, lenni, ekét
ütöttek a főldbe és kenyérnek
valót termeltek dacos őseink.

Rend lett és törvény. Kemény
koponyáju,kalandos vérü őseink

lázadoztak, mert ők nem láttak
ezér évvel előre.

Vajjon melyik ázsiai füves
pusztán terelgetnénk a barmain
kat, örök' harcban emberrel és
természettel - ha nincs István,
az első.

Ilyen sorsdöntő yolt I. mi
első királyunk, kemény kezii,
szelid lelkü, határtalan látókörü,
bölcs királynnk politikája. Müve
ezer év rengeteg viharát állotta
ki, s lényegéhen ma is az ö
iránymutatását követjük, ezer
év elmultával.

Nem az ő hibája, hogy egy
európai földindulás maga alá



atna

ságtól, örömtől hevesebben do
bogó anyai szivekre.

Az ünnepély után II lanulók
értékes emléktá~gyakkalaján

dékozták meg édesanyjukat.

zIli

az édesanya gyermeke b-ánt
megnyilvánuló, csodákat műve
lő szereletét.

Az igen szép és tartalmas elő~

adás mélyen hatott II boldocr-
1:0>

na a az
iskolában

nYá
'.,t

g.l

s z e n t lelkesedéssel:
"Hiszek, hiszek Magyarország
f e l t á m a d fl. s á b a n l"

A beszéd végén felszakadt a
kitörés és wgó tetszéssel ünne
peHék a szónokot

Szivbemarkoló volt a Hajdu
A gyomai közönség nem mer Béla ~Nyugodjatok,pihenjetek"

lelkesedni. Nem meri és nem szerzeménye, melyet a Dalárda
érzelmeit, a hazafias ér~ szépen adott elő.

zelmeit hangosan kifejezni. A Pál Lénárd polg. iskolai UI.
Gyökössy Dániel lelkész beszé- oszt. tanuló KozmaAndor hosszu

t lett volna er· és nehéz előadásu "Jaj a győz- I '
A beszéd tarta!~ teseknek" cimü költeményét .A Sz:nt "István év egyik leg. ereklyét Esztergomba, Szent

massága, görd ülékenysége, szó- nagy hatással szavalta el. ~JemeH~edobb eseménye a szent István szülőhelyére, ahol a
Doki kih31ngsulyozása ritka él- Befejezésül a Dalárda a Szó- Jobb vándorlása. Akitünőálla- hivők ezrei zarándokolhaUak
",,,ó,',,,,,,, volt a hallgatóságnak. zatot énekelte el. potban csodálatosan megmaradt hozzá. Junius l-én Székesfehér~
____""~~__~ .... szent jobbat a királyi várká- várra ment az aranyvonat, •rit-

polnában őrzik és csak aug. ka kincsével, melyet Szent Ist
20-án viszik ünnepélyes kör- v~n kopors?ján helyezték el.
menetben Budapesten körül Mmdkét utján az l\Uomásokon
E .dé -- " sok-sok magyar állott a vonat

ZI n maJus 31-én külön mellett a nagy 'király iránti
aranyvonaton vitték a szent mélységes tisztelettel.

Csak azok halnak meg,
akiket élfelejtenek

Kedvesen, bensőségesen ün- tek meg ezen az ünnepségen,
és rendezte meg a polg. amelyet igazán ünneppé avatott

i.skola az anyák napját május az a különös érzés, amely min-
dl. u. 4 órakor. denkinek áthatotta a szivét, aki

Már az ünnepély csak egy paninyát is érezhette
nagy igyekezettel készül- a legdrágább szeretetllek, az

tek az iskola leánytanulói, hogy anyai szerdetnek.
sZÍvükhöz és lelkük- I Az anyai sziv áldozatos sze

l,%:kcizelellb állónak, a leg- letelét, nagyságát és az anyák
szentebbnek, az édesanyának a szent hivatását Feiler Ernő ev.

méHóan ünnepelhessék lelkész méltatta hittel, érzéssel
nJ,eg. és meggy€iződéssel.

A szülők, érdeklődők és az A tanulók pedig változatos
iskola barátai számosan jelen- műsor keretében mulatták be

A Szarvasi Öregdiákok Szö
vetsége május 7·én Zsilinszky
Mihály centennáriumot tartott,
amely alkalomra özv. Zsilinszky
Mihályné a következő levelet
küldte a szövetségnek:

."A Szarvasi Öregdiákok Szö·
vetségének Budapest.

Minden békésmegyei előtt

vonzó és nagyrabecsült Szövet
ségük a legnemesebb és legrit
kább emberi tulajdonságok gya
korlását tüzte ki egyesülésük
feladatául: a hála és kegyelet

gyönyörű erényeit! A Kerepesi

temetőben van egy sírfelirat,

P. H.
A B. Gyomai Ref_ Lelkészi Hivatal. 1879.
Bencze István idősb. Ip. és a presb, közig. elnöke.
Ganó Gyula ref. lelkész s a presb. tanügyi elnöke.
Biró László gondnok_
Halmai Andor építész.

Kiss Islván, Nagy A. Sándor, Izsó B.
János, ifi- Biró János presb., öreg Kiss
Bálint szintén kiérdemüll gondnok, ifj. H.
Kovács Péter, Harmalhi Sándor, Szabó
József, Kéri Déler, Püski Péter. Izsó Sán
dor, G. Szabó Imre, Nagy Á. András,
Szendrei Gerzson, Szántai József, Imre
Sándor, Biró Sándor, Illyés János, Zöld
Gábor, Kató István, Erdei János, Cs.
Szabó Gergely, Pikó Pál, Oláh- János,
Nagy István, Kovács G. János és él gyü
lésre meghivolt Halmai Andor épilészur.

Végül örömmel és méllánylással je
gyezzük meg, hogya helybeli váro"i
képviselőteslület Kruchió József biró ur
e]nöklefe alaH, egyelőre 1000 azaz egy
ezer o. é. forinlol szavazotl meg a /üzőri

toronyszoba felszereléséhez kilátásban
helyezvén még kétezer forintot, anélki.il,
hogy él későbbi időre nézve akár jogot,
akár kölelességet vállalt volna, magát öz
épülete! illetőleg kivév,én a toronyórát,
mely a város tulajdona igy állandó gon
dozása is az ő kötelessége. Nem kü·
lömben nagyságos kápriórai Wodianer
Albert helybeli uraság 300 szóval három
száz o, é. forini-val iárult ugyancsak e
célra, illetőleg a lüzőri torony feJsze
reléséhez.

E kivonalol megbizalásból készi, ,
teHe s leirla Gyomán az 1879·i augusz

, tus hava 23-lin Pinczés János akkori reL
segédlelkész.

»A Mindenható lsten őrködő kegyelme'
és gondviselése lebegjen ez diszes épület
felelJ mind az időknek végéiglen, Ámen l"

szültek, valamint az őrszoba ablakai is,
hol azonban belől üvegCJjfó, ilJeiőleg ab
lakok is vannak és egy lüzelóhely, ille
lőleg vaskáJyha. A templom magasabbra
emeli iüzfalának kél vállára. valamint az
őrtorony iárdájának is négy :;arkára ön
lölt vasból készült vázák (ha! darab) lé·
teltek, s a templomlelő vizve7elő csator
nái is egészen a földig lehoúlltak. Az
óra táblái körül díszes vizvezeió párkány
zat épWeleH, melynek alja kupfsteini ce·
Ireillból önlöll 52 konsollal diszilleteti,
majd uj óraJáblák is adallak, s a mulatók
megaranyoztaUak. A templom {arára cink,
ból készült vilorlásgomb téteteH az egész
épület ugy kivül, min! belül kilatarozlaiolf,
az idők viszonJagságainak kileH helyeken
(párkányzatok) vizhatlan mésszel simi/at,
lak, az egész épület kivül és belől ve'
gyészeIHeg előállitotl mésszel disziftetell,
az ajtók és ablakok pedig kireperállaltak
és befestellek.

Egyházunknak ezen épités idejében
lelkipásztorai vol t a k Bencze István,
Garzó Gyula rendes és Pinczés jános
segédlelkész. K á n lor Pásztor József,
iskola rektora illetőleg lanílója Kiss Bálint
és öreg Zöld Sámuel tanító slb. Gond·
noka (kurálora) Biró László, egyházi ren~
des pénztárnok Szilágyi Péler, templom·
épifési pénzlárnok pedig Csapó Mihály
kiérdemü!f gondnok, s jelenleg presbyler
voll, ki e lerhes kötelesség vitelére min'
den dii nélkül önkénl vállalkozott,

Presbyterek és a képviseleli gyiilés
lagjai kik a renováJást me,gszavi:lzlák kö
vetkezók voltak: Bencze István elnök,
Garzó Gyula lelkipásztor, Fekete Mihály
gondnok, Szilágyi Péter perceptor, Csapó
t'v1ihálV, Szerelő Imre, Kaló József, Pikó
Béla, Biró László, ifj. Nagy András, Cs.
.szerelő János, H. Kovács András, Fekete
András, Vincze Gergely, Krucsó Gergely,

C A

REfORMÁTUS EGYHÁZ
TEMPLOMA TÖRTÉNETÉNEK RÖVID

MELY AZ 1879-IK EVBEN
,,,,-G,UHr~A~~ ILLETŐLEG

TORONY GOMBJÁRA
TÉTETETT ÖRÖK EMLÉKE-

ZETNEK OKÁÉRT. (2)

AZ RÉSZLETEI
SZERINT

falára egészen körül
_mely falnak külseje

iimpf~;teii1i cemeníből önleleH önlöll bal
Hisz ékesiiieJel1 disziltelell. A

fedele egészen uj fából készi/4
s 12- ős szibériai horgonybádoggal

f\2dezlelelt be az épilészelnek legujabb
elvei szednI. A lorony anyafala, az óra
felső kerü/erének magas!a!§vaJ vizszinle~

sen amelyre szemecseJ! vas'
ból készüll szerkezet, ilíelóleg irégerekre
gerr-endálua helyez!elell el a iárdával- kö-

vékonyabb 3 öl magasságu őrlo'

mny, aranyozoU, veres rézielővel gomb
egv lapos és egy buzogány csiliag4
A. iorony, illelőleg az épület viJJám d

lidia/oli el, a templom hajója él

ínt-n,-mld'>.1 mini szin je él lemp!om padlása
vél:3ajló!{kal válaszlailak eL Aharangok

egy vasa] óval eJlálolt kü!boltozal
épiltelell, aharangok fdé egy vasirégep
reken nyugvó mÉisik boltozat, az őrszoba

fölé hasonlóan vaslrégerekeo nyugvó
h "őbollozat, a neg-yedik legerő

sebbel az érclorbnyszoba lalapzala ké·
mind a boltazalok vasajlókkal
C\?VnHíslól eiválaszllla. A haran 4

lól az órszobába vasgrádic-s vezel
fel, il ablakai mind vasból ké-
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Messziről jött irás fekszik
előttem. Bátortalan betüi nehe
zen szántják a .fehér papirme.
zől, csendes megelégedés, halk
honvágy sóhajtozik belőle:

"Ha sorainkkal nem zavar
juk, egy pár sort irunk e messzi
országból,melyben sokjó egész
séget kivánunk. Mi elég jól érez
zük magunkat, az emberek ba
rátságosak, csak az a baj, hogy
nem tudunk velük beszélni.
Lakásunk nagyon jól minden
nel el van látva, a kenyerünk
igaz nem az otthoni fehér,
barna rozskenyeret eszünk.
Kár, hogy a kalács nem tart
addig, mig haza nem megyünk

Levél
Németországból

Záróvizsga
és divatrevü

fejezte be ifj. Fekete Jánosné
varrótanfolyamát május 31-én
délután. Hozzászoktunk már
ezekhez a nivós kis befejezé
sekhez, de idén mintha még
többet kaptunk volna az eddi
gieknél.

Ifj. Fekete Jánosné három
hónapig tanitott nyolc urilányt
szabbni és varrni. Elmondhat
juk - kítünö eredménnyel.
A meUeHem ülő varrónő véle
ménye ez.

A tanítványok, mint bájos
mannőkének, magukon mutat
ták be a készitett ruhábat, . a
jelenlévő hölgyek élénk és
mondhatjuk kritikus helyeslése
mellett.

Nagy siker volt. Családias
piknik fejezte be a délutánI.

Vitézek és hadirokkan
tak megbizása szabad
kézből kiadandó köz-

szállitásoknál
A HONSZ iparos és keres

kedő szakosztályának indokolt
kérelmére elnmdelem, hogy a
Közszállitási Szakályzat 16. §..
ának (1.) 10 pontja alapján
szabadkézből kiadható közszál
litások teljesitésével - ha az
a kincstár érdekeinek sérelme
nélkül történhetik - elsősor

ban lehetőleg vitéz, vagy hadi
rokkant helybeli kisiparos! biz
zon meg. A Közszállitásí Sza
bályzat 16. §-ának 10. pont
ja alapján szabadkézből besze
rezhető iparcikkek szállitásának
teljesitésével, - ha arra iparo
sok tekintetbe nem jöhetnek
és ha az a kincstár érdekeinek
sérelme nélkül történhetik 
a jövőben elsősorban lehetőleg

vitéz, vagy hadirokkant hely
beli kereskedőt biZZOD meg.
Budapest, 1938. január 15-én.
Bornemisza Géza s. k.

I

i-párt
gadj

A református egybáz presby
tériuma május hó 28-án tartott
gyülésében egyhangulag ugy
határozott, hogy vezető helyét
fel nem áldozhatja s igy nem
vesz részt a zászlóavatási ün
nepélyen. A Dalárda elnöksége
méltányolla a református egy·
ház álláspontját és a három
felekezet lelkészeivel történt
megbeszélés alapján ugy dön
töU, hogyazászlóavatási ün
nepélyen az összes egyházi
funkciók elmaradlu.k.

A vásár mindhárom napja
alatt megfelelő idő volt. A ki
rakodó vásár is szép időben és
nagy élénkséggel folyt le.

Az állatvásár forgalma a kö
vetkező volt :

felhajtás eladás átlagár P
birka 42 32 - 400-500
tehén 602 123 200-480
üsző 154 55 100-290
ökör 8 5 200-250
tinó 15 9 200-250
borju 136 124 40-65
ló 630 255 200 -350
juh 2505 457 6-8
sertés 741 597

össz.: 4833 1657 darab.
A malacok párja 18 -24, a

süldők darabja 15-40 pengő

volt.
Állatok eladásából 981.10 pen

gőt vett be a község.

szülődik li fél 11 órai diszköz
gyülésre és a délutáni sokat
igérő müsor meghallgatására.

A Holler-ben tartandó vacso
rára sokan jelentkeztek. Csábító
a v a c s o r a alaU és II t á n
előadandó dalárda-számok él
vezete.

ezt talán ó sem gondolta, amig
az egyháza iránLi szeretete be
le nem sodorta a templom ja
vítási munkálatainak bele
mélyülésébe és ime, az ő mü
vészi érzéke oldotta meg leg·
sikeresebben az uj-orgona el
helyezését.

A református hiveken a sor,
hogy annyi pénzt adományoz
zanak az orgonára amennyivel
II szép tervnek megfelelő or
.gonát építhessenek.

oló a vásár

alis
élyese
a lárda

eszá

Pünkösd másodnapján tarja
meg a GyoIDai Dalárda.
nagyszabásu zászlóavató ünne
pélyét, melynek programmjá·
ban szerepelt, hogya helybeli
három felekezet lel){észei az
Egyesület zászlóját megáldják.

A megáldás sorrendje a nyom
tatott meghí vóban ugy lett meg
állapítva, hogy elsőnek a római
katholikus egyház plebánosa
szenll~li be a zászlót és azután
viszik a református templomba.

Varga Pál műszerész kiraka
tában láthatá a református egy
ház uj-orgonájának terve, ame·
lyet Papp Zsigmond készitett
és az országos müemlékek bio
zottsága is elfogadott. Állandóan
sok nézője van a szép orgona
tervnek.

Akik Papp Zsigmondot ré
gebbről ismerjük tudjuk, hogy
sok mindenhez ért, de hogy
orgonát is tervez majd valaha,

Minden előkészület megtör·
ténl, hogy vitéz dr. Márky
Barna alispán t és feleségét ün
nep másodnapján méltó ün
nepléssel várja és fogadja a
gyomai dalárda a 820 órakor
érkező vonatnál.

Lakosságunk is nagyban ké
'If

KÖZSZEMLÉ A REfORMÁT S
UJ-ORGO A TERVE

Elmarad az egyházak funkciója
a Dalárda ünnepéJyen

A gyomai tavaszi vásár na
gyon élénk volt: Sok voll a fel
hajtás, de aránylag kevés eladás
történt.

Nagy volt az elkeseredés a
pénteki vásáron, mert a keres
kedők a marháérl csak 45-48
fillért igértek. Szerencsére meg·
jelent a Hangyaszövetkezet ki
rendeltsége, amely 24 darab
hizlalt tehenet 50-59 filléres

. áron vásárolt meg és ezzel ele
jét veHe, hogyaszarvasmarhát
árán alul kelljen eladni. A
Hangya ezekkel az áraival a
környékbeli árakat tul is lépte.

Figyelemre méltó voll, hogy
a teliilyészállatok kinálata meg
csappant. Ezt jó jelnek vehet
jük: nem kénytelen a gazda il

. tenyészáHatait pénz hiánya
miatt idő előtt eladni.

mely igy szól: Csak azok hal
nak meg, akiket elfelejtenek!

A család, azaz a veszteséget
sl.en vedettek részéről természe
tes a fájdalmas emlékek fel·
ujitása. Mi tudjuk, ki volt ne
künk Zsilinszky Mihály, a férj,
az apa, ki volt ő hazájának,
egyházának, II tudománynak.
A mi életünk általa lett meg
áldottá! De, hogy egy egyesü
let, egy társadalmi alakulat fog
lalkozzék a siralom völgyéből

jobb hazába költözött jeleseink
kel : ez több, mint meghaló!
Ez megrázó hatást vált ki.

Mélységes hálával mondunk
köszönetet nemes teUökért !
Isten áldását kérjük a Szarvasi
Öregdiákok Szövetségére, min
deu egyes tagjára.

Az Egyesület céljaira 100,
azaz egyszáz pengőt ajánl fel

a Zsilinszky Mihály családja."

Hogyan
töltögessünk?

Ha erről a kérdésről sokal
beszélünk, nem értjük meg. A
kukorica a mellé huzoU földbe
nem .ereszt segédgyökereket
erről bárki meggyőződhet ősz

szel, ha jól megnézi :il tőnek

azt a részét, amit betakart.
Megkisérli a kukorica ezt, de
abbahagyja, mert a laza töltés
ben az uj gyökér megfogódzní
nem tud, csonk marad. Kidőlés

eHen a jól elkészített, mélyen
müvelt földben, kellő mélység
be vetve nevel gyökeret annyit,
hogy három csövet is vigan
hordoz. Sokkal okosabb ezt a
nagy munkát két gyomirtó ka
pálással helyettesíteni, igy szii
nik meg a vadrepce és mohar
egyeduralma a kukorica után
következő vetésben.

A burgonyát azonban fel,kell
tölteni. De ezt emeletre hoz
zuk, hogy a föld alaU is, fe
leUe is hozzon termést. Az
emeletre huzás ugy történik,
hogy a burgonya szárát jobbra
balra, előre-hátra lehajfjuk,
nedves porhanyó· földdel a szá
rakkat jó félig. betedjü.k. Ha
másnap ezt a munkát megnéz
zük, a burgonyát körben fel
hajolva találjuk, a töltést beár-

nyékolja, kiszáradni nem en

gedi. Fránya németje ennek a

halomnak li tetejére 3 szem

borsót is vet, nehogy egy talp

alattnyi földje kihasználatlanul

maradjon. Ezen a jó helyen a

télire való sza.raz borsó meg

is terem, csak füstölt. hus keU
mellé.

Akit a burgonyának ez az

emeletre huzása érdekel, a

Fiizfás-zugban megláthatja.

M.B.
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A hüvös és csapadékos május
sokat javított a vetéseken, kü
lőnösen a kalászosokon. A buza
sok helyütt ritka. ~ szikesek,
ahol ritkán van kilátás, most
talán a legtöbb reményt nyujt
ják. Már van virágzó buza is.
Eddig jó közepes termést jó:
solnak.

A tavasziak változóan fej
lődnek. Itt is közepes kilátás
mutatkozik.

A tellgerinél sok panasz van.
Rosszul kell. A sok csapadék
kellett. A gyom nagyon elhatal
masodott, van mit kapálni, de
kint is van apraja-nagyja.

A lucerna nagyon szépen fi
zetett elsőkaszálásra, de a sok
eső rontott a széna minöségén.
Sok helyről érkezik panasz,
hogy a lucerna böde hernyója
teljesen lerágja a friss hajtáso
kat. Ha nem pusztitják ezeket
a hernyókat, elpusztítják az
idei lucerna termésünket. Fél
hivjuk erre hatóságaink figyeI
mét is.

gom, Balaton) végül II hallga
tóság egy hetet tölthet Buda
pesten a Szent István heti ün
nepségeken, a legkedvezőbb fel
tételek mellett. A r.észtvevők

vasuti - vizum - kedvezmény
ben részesülhetnek, s olcsó
villamos és strandbérletet vált·
hatnak.

A részvételre vonatkozólag
mindennemü felvilágosítást
készséggel nyujt a egye
tem titkársága,
Központi Egyetem.

hogy II diszIlózsirnak nagy
versenytársa van a viIágpiacon.
Németország kitünően felszerelt
bálnavadász flottája évi 90.000
tonna bálnaolajat tud hazakül
dani. A vegyészeti ipar ebből

tökéletes disznózsir-pótlót tud
készíteni, amit olcsó áron idő

vel még exportálni is tud...

vetések állása

hogy a világ egy év alatt 1400
millió aranydollárt költ szóra
kozó és üdülő utazásra. Ebből

legtöbbet az Egyesült Államok
utasai költenek küIföldön, ahol
fejenként 7.23 aranydollár esik
ilyen utazásokra...

hogy a rovarcsipést célszeru
azonnal vastagon behinteni so-

hogy a mosásra és szappa
nozásra alkalmatlan kemény
vizet ugy lágyitjuk meg, hogy
megtelelőmennyiségü boraxot
oldunk fel benne. Ezáltal a
legkeményebb viz is alkalmassá
válik meg arcápolásra is.

t

rást és elhatározták, hogy a 7
kilométeres szakaszt 3 m. szé
lességü makadám pályával épi
tik ki, még ebben az. évben, és
pedig harmados hozzájárulás
sal: egyharmadot az állam,
egyet a vármegye és egyhar
madot Dévaványa fizet az épi·
tési költségekből.

A gyomai szakaszt Békés
vármegye épiti ki 4 m. széles
pályával és a teljes összeget
a vármegyénk fizeti.

vóju előadást igér. Az előadás-'

hoz a zenét a társaság zenekara
szolgáltatja. Előadás után tánc
lesz, amelyen Farkasinszky ze
nakara fog közremüködni.

Felhivjuk ezuton is Gyoma
község társadalmát, hogy a
nemes cél érdekében, ezt a
szokatlanul nivós és ritka él·
vezetet nyujtó estét minél szá
mosabban támogassák.

Jegyek előre válthatók a Ref.
Egyház hivatalában.

Tekintettel a jótékony célra,
feliilfizetéseket köszönettel to
gad és hirlapilag nyugtáz a
Rendezőség.

4

.
a l

eg a ligeti

kedvezményeket élveznek
Eg'yetem hallgatói

I

Sze. ,
a

Nagy
a Nyári

F. hó 15-én a ligeti pavillon
a Református Nőegylet a

megujit~ndó orgona javára jó
tékonycélu mükedveli) előadást

rendez. A szeghalmi Uri Kaszinó
mükedvelő társasága jön át
Gyomára.

Szinrekerü1 a "Lili bárónő"

cimü oper~tt. A mükedvelő

társaság kítünő gárdájának sze
replését dr. Tóth Béla szeghalmi
főszolgabiró ur ajánlotta fel a
jótékony cél nemes érdekében.
Az együttesnek minden tagja
gyarlott mükedvelő, akiknek
játéka, előadása, kellemes, szép
hangja, müélvez~t~t,magas ni-

Amikor már bizonyossá vált,
hogy Békésvármegye kiépiti
még az idén a gyoma-déva
ványai utszakaszt, Szolnok me
gyéből olyan hirek hallatszot
tak, hogya dévaványai szakaszt
nem építik ki, amig a körös
ladány-dévaványai szakaszt ki
nem épiti Békésvármegye.

Mégis győzött az okosabb be
látás és már május 27-én meg
is tartották Szolnok vármegye
részéről a közigazgatási bejá-

ÁROM KELLE E5 É
ALEG1vl0DERNEBB

GYAR EGYETEl\;1EN

A magyar idegenforgalom h~-I' gol, francia, lengyel, magyar,
rén egyre nagyobb szerepet ját- német és olasz nyelvü előadá·

szik a debreceni egyetem szün- sokkal.
idei tanfolyama, a Nyári Egye- A nyelvleckék az előbb fel
tem. A Nyári I<:gyetem ma sorolt nyelveken az eredményes
Európa egyik legnépesebb szün· nyelvtanulást és gyakorlást te
idei tanfolyama. Tavaly 22 nem· szik lehetővé. A7:. előadások idö
zet fiai közül 733 hallgatója p0I?-lját ugy válaszloUák meg,
volt. Az idén ez a szám ismét hogya hallgatóság a városi
növekedni fog. A XII. tanfolya- strand- és gyógyfürdő nyujtotta
mot aug. 1-18. rendezik a üdülési és sportolási alkalmat
debreceni Tisza István Tudo- kihasználhassa. A részvétel elő

mányegyetemen, a tegmoder- képzettséghez nincs kötve.
nebb magyar egyetemen. A programrnot e z e n k i v ü l

A XII. tanfolyam programm- hangvlilrsenyek, magyar és ide
a legkiválóbb magyar és gen nemzeti táncbemutatók te

külföldi tudósok szerepelnek a szik változatossá. Kiránduláso
magyar és idegen szép- kat rendez a Nyári Egyetem

íro1oalmak, történet, filozófia, az ország minden részébe (Hor
és természeHudo- tobágy, Tokaj, Eger, Lillafiired,

mányok problémáit felölelő an- Mezőkövesd, Szeged, Eszh~r-

tapaszta
sikereire

a nél
e

okszerü öntözés
kereszlülvitele

az öntö
s ez

Ezt a
csak ugy sze·

ha szak-
aki maga is

és fog-
'<;'U"",'V,6H", az öntözéssel és aki

éveken át
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A Magyar Vörös-Kereszt gyo
mai Fiókegylete rendezésében
l é g o l t a l m i és gázvédelmi
kiállítás lesz Gyomán a község
háza nagy tanácstermében. A
kiáUitás sikere érdekében nagy
ban folynak az előkészüleiek

dr. Vincze Endre fiókegyleti
elnök irányitása mellett. A ki
állításon szemléHelőábrák mu
tatják a különböző harci gázok
romboló és terjedő hatását
(mustár, fojtó, hónyaghuzó és
könyfakasztó gázok, mérgező

gázok stb.), azonkivül külön
böző gázvédelmi eszközök, gáz
álarcok, gázfelderitő, gázmeg
állapiló készülékek, gázbombák
stb. slb. képezik a kiáliiás anya
gát. A megnyitás előt! való nap
légoltalmi oktatófilm előadás

lesz a moziban A kiállilás rész
letes programját egyébként fal
ragaszokon közli a fiókegylet
elnöksége a nagyközönséggel. A
tiókegylet titkára dr. Biró János
most van Budapeslen, hogy a
Vörös-Kereszt Központi Irodá
jánál a kiállitásérdekében el
járjon és egy szakelőadó lejö
vetelét biztositsa, aki akiálli
tással kapcsolatban egy-két
szakelöadást tart majd a lég- és
gázvédelemről.

Felhivjuk ezért, már most a
közönség figyelmét, hogy ezen
aktuális és tanulságos kiállitást
minél nagyobb számban láto
gassa meg, mert a mai időkben

erre fokozottabb szükség van,
hogya lakosság a légoltalom
és gázvédelem tekintetében mi
nél tájékozottabb legyen.

kerekiLeU. Magassága 126 mm.
szélessége mm., a szám és
a belü magassága 42 mm., szé
lessége 23 mm" vonalvastag
sága 7 mm., egymásközti távol
sága 8 mm. A felső sorban
három arab szám, az alsó SOf

ban pedig három nyomtatott
latin nagyhetü van; a felső és
alsó sor egymásközti távolsága
8 mm., a felső sorban áHó szá
mok felső szélétől és az alsó
sorban lévő belük alsó szélétől

17 mm" továbbá az első szám
jegy bal és az utolsó számjegy
jobb szélétől 9.5 mm. a rend
számtábla széléig a távolság.
A rendszámtábla fekete alap
szinü, a betük és a számok fe
hérszinüek. A betük általában
szótagoh,(a)t alkotnak. (Pl. ABA,
BAB. stb.)

Az állami tulajdonban lévő

kerékpárok rendszámtábláin a
harmadik betü helyén vizszin-·
tes piros-fehér-zöld sáv van.

forgalomban csak olyan kerék
párral szabad résztvenni, amely
az előírásnak megielelően fel
van szerelve.

Kerékpáros - az e célra ké
szitett kétüléses kerékpár (tan
dem) kivételével - kerékpár
ján városok és községek belső

területén utast egyáltalán nem,
egyéb helyen pedig felnőtt

egyént nem szállithat. Utas
azonban csak abban az eset
ben Jizállítható, ha az a kerék
páron ugy helyezhető el, hogy
il. kerékpáros mindkét kezét
ilyenkor is szabadon használ
hatja és a kerékpárral a sze
mély és vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti és általában a köz
lekedés rendjét nem zavarja.

Kerékpárt gyalogjárón tolni
- il. házakból kijövetel és oda
bemenetel esetét kivéve
tilos.

Ahol járda nincs, il. kerék
párosnak a gyalogosok zavar
talan közlekedésre is figyelem
mel keH lennie.

Legalább 15 kerékpáros egy
séges vezetés alatt álló zárt
csoportja az uttestnek a hala
dás iránya szerinti baloldalán
egymás mellett kettős sorban
is haladhat, ha ezzel sem a
szembejövő, sem az előző jár.
müvek forgaimát nem aka
dályozza.

Aki kerékpárral r: szt vesz a
közuti forgalomban annak a
kerékpár igazolólapját magáva1
keH vinnie s közbiztonsági
közegek - felhivásra - mind
ezt, mind a személyazonosság
igazolására alkalmas arképes
igazolványt tel keH mutatnia.

Kerékpárt közterületen őri

zetlenül hagyni csak akkor
szabad, ha a kerékpáros meg
telelően (pl. lakaUallezár! drót
kötéllel) gondoskodott arról,
hogyakerékpárt más ne hasz
nálhassa.

Piacon kerékpáralkatrészek
nem iparszerü árusítása lilos.

Kézi zálogüzlet engedélyese
csak rendszámtáblával ellátott
kerékpárt vehet zálogba, de
ilyet is csak akkor, ha az el
zálogosító a kerékpár igazoló
lapjával igazolja, hogy ő a ke
rékpár valóságos és jogos üzeAl
bentartója.

A hivatkozott miniszteri ren
delkezés értelmében 193a ok
tóber l-e ulán a közulí forga
lomban levő kerékpárosoknak
igazolólappal és rendszámtáb
lával kell ellátva lenniök.

A kerékpár-igazoló-Iap a ke
rékpár valóságos ésjogos üzem
bentartója nevére kiállitott ~s

a kerékpár üzemben tartasára
jogositó rendőrhatósági enge
dély, amelyvagyonjogi forga
lom tárgya nem lehet.

A kerékpár rendszámtábla
téglalap alaku és mind il. négy
sarkán 20 mm. sugaru körrel

1929. B. M. rendelet rendelke
zeseinek kiegészitéséül a kö
vetkezőket rendeli el:

1938 május 17-től· a közuH

ablakból kiméltatlankodó szé·
kely-anyókának Kiss Géza állo·
másfőnök maga szakil<:>U le pár
rózsát. és a már mozgó vonatl a
feladta neki hogy vigye haza
Székelyországba.

Még akkor nem sejteUuk,
hogy a gyomai rózsák nem jut
nak Aradon lul. Avisszaérkező
erdélyi testvéreinket Aradon
brutálisan kiforgatlák az eucha
risztikus emléktárgyaikhól, le
huzták róluk az itt vásárolt uj
ruhákat és még a virágokat is
elszed ték tőlülc

Szegényelszakított testvé-
reink, meddig kell még nekik
Hírni ezeket a megaláztatáso
kat?

rendeletben szabályozva nincs
Azt a körülrnénytkeH ligyelembe

venni, hogy a IOzomszédnak kárt

nem szabad tenni, mert a kár

okozóját a biróság kártérítésre

kötelezi. Már pedig a fák ár

nyéka különösen a tényigényes

gazdasági növényekben, mint

pL a tengeri, 100 százalékos

kárt is okozhat.

!lliniszteri rendelet·
közlekedés rendjéről

Be\üg
a köz

A m. kir. belügyminiszter
116.000-1938. B. számu
rendeletével a közutí . közleke

dés rendjéröl szó!ó 250.000·-

hogy a szántóföldön a mes
gyétőJ, hogy milyen távolságra
lehet fát ültetni, vagy keriLés!
huzni, ez sem törvényben, sem

Egymásután négy vonat ér
kezett be héllőn reggel a gyo
mai állomásra, amelyek az er
délyi zarándokokat vilték visz~

sza. Dacára az első vonatok
korai beérkezésének, az utasok
mind kiszálltak és ismét élvez
ték az állomásunk szép kertjét.

A'7. utolsó vonat utasai is kö
rülálloUák a pázsit-címert ,és a
háttért betakaró futórózsálult.
A bucsuzás ellágyulásában Kiss
Géza áliomásfönökünk megen·
gedte, hogyarózsákból emlé
kül vigyenek. Egy-kettőre le-'
tarolták a falat betakaró rózsá·
kal. Szerencsére beszállási ve·
zényeltek és igy maradt annyi
nyiló rózsa, hogy az egyik

ÉTFÓ TAZTA ÁTG'{O A
ERD~LYI ZARA DOK K

val. A só és a víz pépos keve-.
p'ke !lcm csak csillapífja a ffÍj
daltmt (pl. méhcsipés után),
halicm egyben fertötleniL és igy
ekjét \'esli az esetleg keletkező

daganatnak.

.EHörHIlt;. a lIUUo.kih""l.dÓ igazolváo.yok
é§ a rec:epáek 10-30 filléres dijait

. Az Országos TársadalOmbiZ-\ később azonban a felére szál
tosÍtó Intézet betegségbiztositási litoHák le. A miniszternek erre
ágazata az 1937. évi próbamér- vonatkozó intézkedése nem
leg adatai szerinHelesleggel zá- rendítette meg a betegségi ága
ruH. A 45.4 millió pengös be- zat költségvetését s igy kétség~

vétellel szemben a kiadás 44.7 telen, hogy a megmaradt 10
millió pengőt teU ki. Igaz, hogy fillér törlése sem okozhat bajt,
az év végén a· betegségbiztosi- ,annál kevésbbé, miután a beteg
tási ágazat 500.000 pengőt tör- ségbiztositási ágazat régebben
lesztett az öregségi ágazatnál állandósult deficitje megszünt
fennálló tar lazására, de még igy és most már fölösleg is mutat
is mintegy 200.000 pengő feles- kozik. Ai. üTI elnökségi ülésén
l,eg mut~,tkozik. Van tehát mód ezért egyhangulag rnegáHapi
es le~:t?ség arra, hogy a mun~ tolták, hogy elérkezett az ideje
kaadOl Igazolványokért befolyo a munkaadói igazolványokérf
megtéritési dijak összegét most fizetett megtéritési dijak, de a
már teljesen töröljék s ne szed· receptek után fizetendő 30 és
jék azokat a iizfilléreket, ame· 20 filléres dijak megszüntetésé
lyeket eddig minden munkás nek is. Az elnökség ulasitotta
minden egyes munkaadói iga- az ügyvitelt, hogy az erre vo
zolvány után megtériteni tarto- natkozó javaslatokat a legköze
zott. Ez az összeg 20 fIllér volt, lebbi ülés elé terjessze.



A békéscsabai &8zdákfajtiszta
dunántuli üszök beszerzésére két
évre kamatmentes kölcsönt kapnak.

BrUcher József Bocskai utca 21
számu háza, jutányos áron szabadkéz
böl e l iii d ó. Értekezni leb@t II tulaj
d9noslilll, ::i

Neve§§ünk.
Lélekvándorlás

'- Hiszel a lélekvándorlásban ?
- Föltétlenül. Sőt bizonyos va

gyok benne, hogy valaha szamár
voltam.

- Mibőlgondolod, hogy szamár
voltál?

--Abból, hogy egy félévvel ez
előtt tiz pengőt adtam neked köl-
csön. . ,

Hivatottság

Tibi J Már tizedszer hivlak
és nem jössz! Mi lesz belőled, ha
felnősz?

- Pincér.

Az olcsó óra
- Vettem tegnap egy olcsó órát.
- És jól jár?
- Mi az, hogy jól J Negyven

perc alatt tesz meg egy órát.

'"

Két kétszobás lakást
keresünk. Cim a kiadóm

hivatalban.

Berlini Magyar Figye.6
legujabb hirei

eimmel állandó rovatot nyitunk.
amelyre felhivjuk figyeimét t. Ol..
vasóinknak.

Németország a világ második
legnagyobb eement-termelöje 12.5
millió tonnával. A legtöbb cemen
tet az EgyesilIt Államok termelik.

Berlin 7.6 milli6 tonna szenet
fogyasztott tavaly, ez 505,200 te
herkocsi rakománya. Ha ezeket a
vasuti kocsikat egymás mellé ál
litanák, egy 4060 kilométeres
vonatot kapnának.

Az Olympiai filmet nagy si
kerrel mutatták be. Ezen a ma
gyar versenyzök is igen előkelő

helyet kaptak. Emlékezhelünk,
hogy a berlini olympiai versenyen
Magyarország a harmadik helyet
vivta ki.

jános gazda beállit az. állator~

voshoz és azt mondja: .
- Tessen mán valami orvossá

got adn!, mert a lovam nagyon
köhög.

- Na, itt van egy por, 
mondja az állatOlVOs, - tegye be
8gy csőbe, a csöve! dugja a ló
szájáha és a port fujja le a
torkába..

- Igenis, - köszöni a gazda
és hálálkodva elmegy, de har...
madnapra ujra megjelenik az ál
latorvosnál, a torka reitenetesen
be van bugyolálva, alig tud egy
szót szólni.

- Na, jános, - kérdi az ál~

latofvos~ - mi baj?
- Hát te/szik tudni, az a báj,

hogy a ló előbb fujt.

6YOMÁRA JÖN A PÉNZ,
haa "HOMBÁR" s,Zövetk8zet
nek adja el a tojást, baromfit.

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdő április hó IS-én meg
nyilt. Ezen európai hirü gyógy
fürdő ma már mindazokkal li be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógymedencék, ivócsarnok, in
halatórium állanak a köz~nség

rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly olcsó az elhelyezkedés,
hogy a fürdőben való tartózkodás
alig kerül többe, mint odahaza.
A Hajduszoboszlól Gyógyfürdő

páratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és olcsóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át 50
százalékos vasuti kedvezmény.
Magyar· és németnyelvuprospek
tussal készséggel szolgál li fürdő

igazgatósága.

A Baross Szövetség megveUe
gróf Károlyi Gyuláné Ml.lzeum-uti
palotáját.

Cirokseprő kivitelére ls szin
dikátust alakítanak, mert az egyes
cégek kUlfőldön alákinálták li

seprö árakat.

Mezőturon fizetésképtelen lett
a Mezöturi Szövőgyár R -T.

Száz fiatal mérnök teherfuva
rozás! vállalatot alapit a MATEOSZ
keretében.

A magyar konzervipar 2000
métermázsa paradicsompaprikát
kötött le.

A spanyol trónörökös gróf
Nádasdy Tamásné vizesfási ura
dalmában vadászott há.rom napig.

Orosházán fizetésképtelen lett
li Nemeskéri Testvérek gabona
cég. Nagy az elkeseredés az
orosházíak között a 275 ezer
pengővel fizetésképtelenné vájt cég
iránt.

I

Endrödről és Oyomáról mint~

egy 220 egyén vett részt az
eucharisztikus kongresszuson.
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FIU- ÉS LEANYINTERNATUSBA
elvétel. - A hódmezővásárhelyi Ref.
E2yház 8. oszt. fiugimnázium (L Kossulh
tér 6) és 8. oszt. leánygimnáziumával
(VI. Csáky A. tér 3) kapcsolatban ez
intézetekkel egy Il$lken klilön fiu- és
különleányinternálust tart fenn. Felvé
teli kérvények julius 31-ig nyujthatók be.
A teljes díj lakás, fütés, világitás, kisebb
gyógyellátás, mosás és napi ncigyszeri
bőséges-ízletes ellátással együtt havon
ként a fíuinternátusban 50 P, a leány·
internátusban 55 P. Kívánatra részletes
tájékoztatót küldenek az Igazgatóságok.

~UUUUUUUUUUUUU~

légoltalmi és egész
ségügyi kiáUitás leu
Gyomán még e hó folya ...
mán a Gyomai Vörös...
Kereszt Fiókegylet ren
dezésében.

Az aranyvonat julius hó 3-án
megy Békéscsabára.

OLÁH ELEK tánatanár érte
síti a szülőket és az ifjuságot,
,hogya szünidőben gyermek
és felnőtt tánctanfolyamot tart.

OyulAn éjjel-nappal tartó tele
fon és táviró szolgála :01 vezetett
be a posta. .,

Békéscsabán az ipartestilleti
szék egy husiparost elítéll,merl
90 filléres áron hirdette a marha
hus kilogramját, holott a mai
árak menett ilyen alacsony áron
nem lehet a hust tiszteségesen
árusitani.

Gabona árak. A buza ára az
utóbbi két hét alatt 22.40-22.70
között váltakozott. A tengeri 13.40
pengőröl 15 pengőig emelkedett.

Csapadék májusban. Az Iván
fenéki Ármentesi Társulat szék
házánal május hónapban 15 nap
alatt 119 miliméter esőt mértek.

Franciaországba ebben az
évben kivihetünk :180 q. barom
fit, 350 q. vágott birkát, 40 q.
aentes árut, 4700 drb. élő birkát,
390 q. tojást, 200 q. sajtot, 20
ezer q.tengerit és 335 q. almát
és körtél.

Korán érő vet 6 m a g
tengeri a HOMBÁR-ban

kapható.

HAzIASSZONYOK 1 Nem ke
rUl pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, h~ még
ma kéri a DR OETKER-FÉLE
vllághiril FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in...
gyen megküld a gyár: DR OET
KER A. Budapest, Con!í-ulca 25.

Az ÁUami gépjármüvezető
képző (-,offör) tanfolyam a m. kir.
Technológiai és AnyagvizsgálÓ
Intézetben (Budapest, VIII., József
közut 6) junius 7-én este fél 7
órakor nyílik meg.

Hat kilós gyermek született
Moravska Ostravában a szülészeti
klinikán, Bergmanné a neve a
büszke anyának, akinek kisfia hat
kilóval és 58 cm. testhosszal látta
meg a napvilágot. A kis óriásnak
'~sodájára járnak az orvosok is.
~rrm közöl képpel illusztrált cik
(fet Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a kitünő cikkek dus során és
Stephen Wolf most kezdŐdő gran
diózus és izgalmas folytatásos re
gényén kivill közel 'száz pompás
képet talál az olvasó a népszerii
képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Megszaladt a ménes Déva
ványa község atyaszegi karámjá
ból május 3-án, a nagy hideg
miatt. Az elí\lzaladt 50 csikót a
szélrózsa minden irányából három
nap alatt tudták csak összeterelni.

Cellofánhüvelyes cigaretta a
legujabb magyar találmány.

A Kormányzó meleg szavakkal
köszönte meg a világ katolikusai
nak, hogy eljöttek hozzánk.

Pünkösd másodnapján huz
zák fel a toronygömböt. Meg
emlékeztünk, hogy le kellett venni
a református toronyról a gömböt,
hogy azt kijavithassák, A javítási
munkálatokat elvégezték, igy pün
kösd másodnapján, junius 6-án,
a délelőtti istentisztelet keretében
tartandó ünnepélyes megáldás
után, 10 óra körül hlHzák fel a
gömböt.

Helyreigazitás. Előző szá-
azl irtuk, hogya Gyoma

és Vidéke Tejszövelkezet 6200
pengöért megveszi a Bodon·féle
gróf Tisza István uli házat. A ház
vételárAt tévesen irtuk, merf az
nem 6200, hanem 4200 pengö.

Református elemi iskolai
vizsgák. A református iskolák
vizsgáit junius 7-én, 8-án és 9-én

a templomban. A vizsgák
reggel 9 és 10 órakor, délután
pedig 2 és 4 órakor kezdödnek.

Frotharcos táborozás. A
Frontharaos csoport f. hó 9-én
csütörtökön este 7 órakor tartja
szokásos táborozását. Minden
bajtárs legyen 0111

Frontharcos vacsora. A gyo
mai Fronlharcos csoport f. hó
ll-én bajtársi vaGsorát rendez az
Alsórészi 48-as Kaszinóban. Ven
dégeket is szivesen látnak.

Farkas Irén okI. tanítónő,

okI. tánctanámő, junius 14-én
kezdi meg baba és diák tánctan
folyamát a Holler-szálló külön
termében. Érdeklődőknek szivesen
ad felvilágosilást Farkas főjegyző

Miklós u. 41 szám).

Szerdán lépett életbe a sze
gedi féláru vasuti kedvezmény.
Junius 4-én kezdődik, 12-ig tart a
a jubiláris Szegedi Ipari Vásár,
amelynek érdekessége, hogy él

magyar kézmüipar, háziipar, ipar
művészet és népművészet repre
zentatív felvonása melletl az ős

tehetségű kézmüiparosok is be
mutkoznak. A vásárra junius l-töl
12-ig 50 százalékos kedvezmény
nyel lehet Szegedre utazni, a
visszautazásra junius 4-től-14 ig
érvényes a féláru utazási kedvez~

mény. Ugyanezen idő alatt vizum
kedvezmény érvényes a külföldiek
számára. Utazási igazolványok az
összes menetjegyirodákban és az
ipartestületeknél kaphatók.
Mezőberényben meghalt Win·

ter P. Ádám földbirtokos, 78 éves
korában. Win ter kétszer lépett fel
a régi, nagy gyomai választókerű

letben. mint képviselőjelölt. Elsö
izben dr. Barabás Bélával szem
ben Vázsonyi Islván-féle grogram
mal, másodszor Kovács Gyula
függetlenségivel szemben, akinél
70 szavazaltal maradt le a küz
delemben,



NER
cég"

SÜTEMÉNYEK
J<.É5ZŰI..NEK:

agyarság'~

Kidóhiv., Bp. József-körut 5.
~ mzw=

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ő f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.
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J hoston aratógép
kölszerkezettel,
nyvákkal,

gástalan állapotban
e I a d ó.

Meglekinthetö:

O 515 I RE
géprnühelyében

Gyoma, Kossuth
~~~I~"'I~I~~I~I~~~~~~~~~~~~I;~,~~~~

Hal'tenslein Ignác voll termény
kel'eskedö, gyomai lakos a Har
tenstein Herman és fia gyomai
bej. cég tulajdonosa kényszer
egyezségi ügyében elrendeli lik
vidáció során nyilvános tárgyalá
son eladásra kerülnek adós Gy()ma

községben fekvő ingallanai és
pedig téglagyár, magtárak, lakó
házak, sertéshizlalótelep, szántó
földel\.

A nyirvános eladást Gyomán
Kossutl-i Lajos utca 9. szám
alatt a cég irodájában 1938.
évi junius hó 15. napján dél
előtt 10 órakor tartják meg.

Az eladásra kerülő ingallanok
a helyszinen bármikor, az eladási
feltételek az O. H. E. szegedi
kamarakerüleli szervénél (Szeged,
Vürösmarthy utca 3.) délelölI 10
órától l óráig és Lohrer Vilmos
vagyonkezelönél Gyoma (Kossuth
Lajos uica 9.) bármikor meg
tekin/hetök. Az ajánlatok 10 szá
zalékos bánatpénz !etélele mellett
az O. H. E. szegedi Kamarakerti
leti szervéné! nyujlhatók be.

Országos Hitelvédö Egyet
Szegedi Kamarakeriileti

Szerve.

kapható
N FI
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UiY, hogy él. méltánynsság és igazsá
gosság megkövet!"li, hogya birtokos
által elért és elé: elldő jővedelem több
let ből a munkás szintén része:;edjék,
annál is inkább, mert eIlenkeLö' eset
ben - a régi munkabél;ek mellett a
mai adottságokat véve figyelembe 
életszinvonala még mélyebbre süllyed.

6.) Tekintettel ama rendkiviil fontos
nemzeti és szociális érdekekre, melyek
a mezőgazdasági 1l1unkásságnak kere
setllez jutlatásához fűződnek, az arató
és kaszálógépek alkalmazásáról általá
ban el kell tekinteni. Aratógéppel való
béraratás minden körülmények közölt ti
los. Ha azonban a halósáll azt állapI
taná meg, hogy munkáshiány jelentke
zik, vagy a munkások vonakodnak a
munkába áJJás, illetve a munkaválla~

lástól, vagy indokolatlanul elfogadha
tatlan követelésekkel lépnek fel a nlUll
kaadókkal szemben, az aratógépek
használatát egyeselmek, vagy esetleg a
község egész területére engedélyezni
fogja. Munkabeszüntetés esetén pedig
járási Főszolgabiró ur az e célra ren
delkezésre álló idegen munkásokat, il
letve arat'ógépeket fogja a munkaadók
rendelkezésére bocsátani.

Ezzel kapcsolatban felhivja a hatóság
a munkásokat, hogy minden kinálkozó
alkalmat ragadjanak meg, iparkodjanak
szorgalmas és becsületes munkával II

téli megélhetésükhöz szükséges anyagi
eszközöket annál is inkább biztositani
mert mint az elmult, ugy az elkövetk€~
zendő télen sem lesz semmiféle inség
munka. A hatóságok a munkásság maga
tartását a legéberebb figyelemmel fog
ják kisérni és igy megfogják tudni álla
pitani azt, hogy ki az, aki önhibáján
kivül s ki az, aki saját hibájából kerül
inséges helyzetbe. Az utóbbiak sem
miféle támogatásra nem számithatnak.

Az aratási területeknek a munkavál
lalók számaránya szerinti arányos meg
állapitása céljából az egy-egy aratópár
ra eső holdak száma ugy nyerjen meg
állapitást, hogy mentő! több munkás
jusson aratási keresményhez, illetőleg,

hogy az aratásban a lehetőséghez ké
pest minden erre a munkára alkalmas
munkavállaló részt vehessen.

Hadirokkant mezőgazdasági munká
sokat a rokkantságuknak megfelelő

könnyebb természetű gazdasági mun-
kában kell foglalkoztatni. .

7.) A munkaadók és gazdasági mun
kások figyelme a gazdasági munkás
szerződéseken alapuló követelések vé
delméről szóló 1933 évi V. t.c.-re is feld
hivatik, amely szerint a mezőgazda

sági munkavállalók részére az általuk
tényleg megszolgáll munkabér járandó
ságukra, a munkaadók más hitelezői

vel szemben előnyös kielégítést hizto
sit. A fent idé7ett törvényben biztosi
tott előnyös kielégitésben csak akkor
részesülhetnek a munkavállalók, ha a
szerződésüket a ga7dálkodóval, vagy
megbizottjával a községi előljáróságnál

kötötték.
8.) A helyben elhelyezkedni nem tudó

gazdasági munkások, valamint munkást
kereső munkaadók, elhelyezésilk, illetve
munkással való elJálásuk végett első

sorban a községi előljárósághoz, mint
hatósági gazdasági 111unkásközveti!őhöz

forduljanak.
A fenti rendelet szigoru betartására

ugy a munkaadókat, mint a munkavál
lalókat felhivja az előljáróság.

Gyoma, H138. április hó 15-én.
Előljáróság.

-~----------

Az 1938. évi mezőgazdasági munkák
zavarlalanságának biztosítása céljából
az m. kir. földmivelésügyi miniszter ur
és járási Főszolgabiró ur a következő

ket rendelte el:
I ) A munkaadók aratási és cséplésí

Illunkákra, de általában bármely gaz.da
sagi munkára hivatásos mezőgazdasági

munkásokat szerződtessenek; vagyis
olyanokat, akik az íJy munkákat hiva
tásszerüen szokták végezni. -

2.) Külföldi lllezögazdaságokban való
elhetyezésre a már leszerződöttmunká
sokan kivüt senki sem számíthat, igy
már nincsen ok arra, hogya munkások
az itthoni munkaadókkal a szerződése

ket megkősséK, - sőt a Illunkások sa
ját érdGlkükben is igyekezzenek arra,
hogy mielőbbi leszerződés utján kere·
sethez itthon jussanak. -

3.) Külföldieknek az ország terűletén

meLőgazdaségi munkát végevlÍ, csak
lIlullkavállalási engedélyalapjáll szabad.
. 4.) Figyelmezteluek a gazdas~gl mun·
kaadók és gazdaságI munkások, hogy
aratást, hordást, nyomtalást, csépJést
és általában bármely mezőgazdasági

munkát nem cseléd minőségben elvál
lalni szándékozó mnnkásokkal a mun
kaszerződést az 1898 évi II. Lc. értel
mében a munkaadó, vagy annak inté
zésére jogositott megbizott a községi
előtjáróság elött és a hivatkozott tör
vény 13 és 14 §·aiban meghatározott
alakszerüségek megíartásával kell meg
kötni.

Amennyiben a munkaadó és gazda
sági munkás a szerződést nem a tör
vényben meghatározot! alakszerüségek
megtartásával kötik meg, valarnint ak
kor, ha a szerződés a törvény 9 és 10
§ aiban előirt tartalmi kellékeket nét
külözi (a learatandó terület nagyságá
nak megjelölése, az aratási, hordási,
cséplési és nyomtatási munkabérnek
vagylagos megállapítása, az élelmezés
pénzértékének feltüntetése) a szerző

désre alapitott követelések a közigaz
gatási hatóság előtt nem érvényesit
hetök s a felek igényeiket csak a ren
des biróság előtt érvényesitheiik.

Elemi csapások következtében rend
szerint felmerülő jogvíták elkerülése
céljából a szerződésben az elemi csa
pfts esetében fizetendő munkabérre
nézve a felek külön megállapodást lé*
tesitsenek, nehogy ennek ellllulasztá8ll
miatt a munka általános rendje meg
zav~rtassék.

Mindazokban az esetekben, amikor
a munkások elszállásolásáról a munka
adó köteles gondoskodni, a közegész
ség és közerkölcsiség kivánalmainak
megfelelő elhelyezést biztositson.

Az 1929 évi II. t. c. értelmében me
zőgazdasági munkára iskoláztatási bi
zottság alatt álló gyermeket csak az
iskola látogatására megszabott időn

(oktatási órákon) kivül lehet alkal'mazni,
s ez a munka a gyermeket tanulmá
nyainak végzésében hátrányosan nem
befolyásolhatja.

5.) A munkaadók figyelme az 1923
évi XXV. t.c.-nek az arányos munka
bérek biztositását célzó rendelkezései·
re külön is felhivátnak. Az aránytalanul
alacsony bérek ellenében teljesilett
munkák ésetében a munkás a szerző

dés alapján tény)eg kifizetett és a helyi
vis:wnyoknak megfelelő bér közötti kü
lönbözetet a munk" befejezése után is
kővetelheti. - A munkaadók különös
figyelemmel legyenek arra, hogya me
zőgazdasági jövedelmezöség az utóbbi
irlőben több vonatkozásban emelkedett,

a il (I m a község előljáröságátÓI.

2743/1938.

HIRDETMÉNY

sztrf

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen jó édesanyánk,

drága nagymamánk
ÖZV. Messinger Mórné

elhunyta alkalmából irányunk
ban mind~n oldalró! megnyil
vánult, joleső, meleg részvétért
ezuton fejezzük ki hálás köszö
netünket.

A 9.yászoló család.

\ XXXVI. NcinzetköLi Eucha
ri".::iiiw3 kOflgr,sszus és Szent
Istvan évalliaimával 1938,
május 20-tól augusztus 25-ig
fél áron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vi<sza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapható.

BAROMfiT ÉS TOJÁST
csak a "HONIBÁRu szövetHe
zetllez vigyen,Jla jó árat akar

kapni érte!

Anya.könyvi hirek
Születtek: Bakonyi Islván, Sán

dor fia István, Sándor r. k., Ko
vács Eszter leánya Róza r. k.

Házasságot kötöttek: Csapó
Endre és Lukács Erzsébe!.

Meghaltak: ÖZV, Timár István
né Szilágyi Mária r. k., özv. Mes

.singer Mórné Neustadt Anna izr.

A Páris Divat juniusi száma
a sikkes nyári ruhák és strand

toalellek tömegével kedveskedik a
höigyeknek. A kézimunkaoldalakon
pedig az e:egás horgolt teritöktől

kezdve a szekrény csíkig, és a
Jemektervezésü himzéses párnák
tól az egyszerű keresztöitéses
munkáig mindenki. megtalá!ja a
kedvére valót. Az irodalmi oldalak
is vátolatosak, szórakoztatók. Töb
bek között kél nagyszerU, képes
cikk számol be a közelmult főuri

es\{űvöikről. Egy másik cikk az

okszerü nyaralásra és utazásra ok
tatja az olvasóI. Azonkivül novel
lák, cikkek, folytatásos regény,
konyharovat, stb. egészik ki a
Pár!si Divat pompás juniusi szá
mát, melynek ára ingyen kézi
munka!v meilékklettel együtt szá
monként 60 fillér.

Hogyan lesz a gyermek
szinészből négy világváros
sztárja? Rendkivül érdekes, ké
pekkel illusztrált cikket közöl er
Jöj a Délibáb uj száma, amely
llagy lerjedelemben és gazdag

. tarlalommal jelent meg. Ponlpis

illusztrált rádióműsorokat, egyfel

vonásos 51 indiHiJ bal, p: em ie; be

számolót,szillll·izi plelyk'ál(é1 I ,nagy .
SLelű fiimrovatot és több mint
s7áz szebbnél szebh képet talál az
olvasó il nép,zerü Slinl1ázi képes
lapb.'!lJ. A Délibáb egy száma 20
fl ;jér.



junius 8 UJsAG

áció

nem olcsóbb a
bor, mint aszódaviz,
de nem is szódaviz !

24 F I L is
egy liter Jl%-os kadarka vagy

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 Iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordói dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; horcÍóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. E;gy pengő

levélbélyeg ellenében kul
dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszta, t8kéletas

és ne m savanYl.Isk.

Székely Ferenc
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegye.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER IvIÁRTON.
Hungária könyvnyomdaváilalat, Gyoma

Felelös üzemvezető; Teket Sándor.

SzuperfoszfátmlUrágya éS
56 kaphátó WAGNER MARTON FIAI
cégl'llél.

vitéz Czapáry .lenőnének 44
hold földje eladó. Érdeklődők

janak G. Nagy Lászlóhoz Hösök ulja
57 sz. . 5

Papp Zslgl'l'lol'ldnak 4 és fél fertály
keselyösi földje ötökárOI1 .eladó. Ér
deklődni Rákóczi u, 16 sz. alatt lehet.

5-'-'5
Papp Zsigmond Magtár-laposon

kat. hold földje örokáron

.Wagl'ler Márton c
nát képezö strandfÚrtltS
has:wnbérbe kiadó.

ParádfUrdlSl'llaz "Éva" lakbah
mesen nyaralhat julius l-it;
pengöért.

Egy szép gyermekágy, és egy
komplett kerti garnitura.jutányosan eladó
Érdeklődni lehet Kossuth Lajos utca 37.

H. Kovács Sándor örökőseinek

Hunyadi utcai háza szabadkézből

Érdeklődni lehet ugya·nott.

Beinschróth Gáboi'
utja 74 számu. sarokháza
nek is alkalmas.

Nyári cséplésre 48 colos csépIöm
höz hajtö eröt keresek, fele keresetre.
Szilágyi Lajos gr. Tisza l. ut 4. 1-1

Magas min6séget, alacsony áron,
dijmentesen házhoz szállit, a siövetke
zeli bolt. Telefonrendelés 28. Tojást,
baromfit legmagasabb áron vásárol.
Korcsmai kimérő felvételik. 2-l

Kovács János SL.Öv. igazgató 20 hold
keselyösi földje eladó, ugyanott 100
hold keselyősi szántó részesmunkálatra
kiadó. VU. 133 számu tanyájában, épit
kezési homok áJJandóan olcsón kap
ható. 2-1

Eladó: 122 kat. hold simazugi szántó,
111 kat. hold ballai szánt6, 24 hold
kondorosi szántó, 15 hold keselyösi, 10
hold maglárlaposi, 10 hold keselyösi, 10
hold varsánháli, 4 hold zöldlaposi, 2
hold zsellérföldi szántó, 800 négyszögöl
révlaposi. Eladó házak; Hősök utján 1
ha tszobás, l háromszobás, 1 kétszobás,
1 há r 0mszobás üzlethez, Horthy Miklós
ulon l négyszobás 15.000 P-ért,· 1 öí

szobás üzlelház 11.000 P-ért Zrinyi ut-
ában l sarok nádasház 3000 P-ért.
zsó Balázs ingatlanforgalmi irodánál
GyomA!!. Telefonszám; 50.

N

érk. 6.22

ind. 6.10

Szabó Imre és neje ]urcs6 Eszter
gyomai lakosok vettek egy belteíkes
lakóháial Zöld Józ~efné Oláh Piroska
nagymarosi lakos1ól 1500 P-ért.

Hegedűs Imre és, neje Koloh Terézia
gyomai lakosok vetlek 5 hold 327 n.·öl
csudaballai szántót Dávid Menyhért és
neje Hegedüs Terézia gyomai ·lakosok
tól 2282 P:'érl.

Koc.is Lajos és neje Csapó Anna
gyomai lakosok vettek egy bánomkerti
lakóházat Bácsi Gergely és neje Mol
nár Mária gyomai lakosoktól 1050 P·ért.

Özv. filek Ignácné Hanuszka Eszter
és Nagy Lajosné Elek Mária budapesti
lakosok vettek 7 hold 1054 n.-öl zsó
fiamajori szántónak 1/4-ed részét Özv.
Faragó Lajosné Csáki Eszter gyomai
lakostól 1400 P-ért.

T. Kiss Lajos és neje Varga Margit
gyomai lakosok vettek 1 hold 700 n.-öl
zöld!aposi szántót Zöld László (nős

Horváth Máriával) gyomai lakostól
1400 P-ért.

Varju Lajos (nös Gellai Máriával)
kondorosi lakos vett 2-300-ad rész
csudaballai legelö illetöséget Timár
Lajos (nős Varga Eszterrel) endrődi

lakostól 1100 P-ért.

Kiss Mihály és neje Derecskei Róza
mezőturi lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Balogh Tamás gyomai lakos
tól 2059 P. 37 fillérért.

Csapó László és neje Kovács Kata
lin gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Kereki Antalné Csele i Julián
na gyomai lakostól 1400 P-ért.

Ifj. Cs. Szabó Gergely (nős Sánta
Irénnel) gyomai lakos vett egy belleI
kes lakóházat Ailer Andrásné Pilcz
Zsuzsánna gyomai lakostól 1900 P-ért.

E G Y I M. I S T VZÖLD

ODIG hozza rendbe MIG
aratógépjét

Gyoma község
ingatianforgallna.

Kovács Lajos (nős Csath Ilonával)
gyomai lakos vett 1/300-ad rész csuda
ballai szánt6t Schulcz József mezőbe

rényi 1akostól 500 P-ért.

Kruchió László (nös Lukács Rózával)
gyomai lakos vett 3/300 ad rész csu
daballai legelöt Schulcz JóLsef mező

berényi lakostól 1500 P-ért.

Véha Máté (nős Dávid Máriával)
gyomai lakos vett 154 n.-öl és 2 hold
104 n.-öl pusári szántó 27/l20-ad ré
szét és l h 262 n.-öl pusári szántó
1/4-ed részét Oláh Lajosné Ágoston
Rozália gyomai lakostól 580 P-ért.

Gábor István és neje Nagy Erzsébet
gyomai lakosok vettek i/2-ed rész bel
telkes lakóháza! Tóth Jánosné Gábor
Mária hatvani lakostól 2250 P-ért.

Cs. Nagy Endre (nös Baráth Máriá
val) gyomai lakos vett 1 hold 762 n.-öl
pocoszugi szántó felérészél Klein Jó
zsefné Szabó Piroska gyomai lakostól
720 P-ért.

G. Kiss Antal gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat G. Kiss Lajosné
Balog Mária gyomai lakostól 1000 P-ér!.

F. Kovács Mihály és neje Cselei Er
zsébet gyomai lakosok vel tek egy né
metzugi lakóházat Marjai János és
társaitól 750 P-ért.

.Cs. Szabó Lajos szeghalmi lakos vett
1/2·ed rész lakóházat Csapó Dánielné
Csapó Teréz gyomai lakostól 300 P-ért.

Klein Józsefné B. Szabó Piroska
gyomai lakos vett egy zsófiai házhelyet
tanyával ifj. Sebők János és neje Tóth
Terézia gyomai lakosoktól 690 P-ért.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. május l 5-től junius 25-ig

x t Gyoma-Endrőd:

17.88 21.43 ind.· Gy@ma p. u. .
17.60 21.óé érk. Eildrőd templom-tér

Viteldlj: l:\Q fillér.

Endrőd-Oyoma-PUspökladány-Debrecen: x t
13,10 ind. Endrőd templom-"tér.. érk. lVO 2J.55
6 86 J n. 17.28 21.37. uyoma"....
7.28 Szeghalom p. u.. .. " 16,36 20.46

PJadányi járatutjavitás miatt szűn.
9,19 HajduszoboszIó • • .. 14.45 18.05
9.5• érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10 17.30

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50 21.55

6.36 ~ Gyoma" t 17.
28 2J.37

7.27 Szeghalom p. u. 15.44 20.48

8.57 Berettyóujfalu p. u. . 14.°° 19.11

9.03 érk. "községháza ind. 13.50 19.05
Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy: P 9.5e.

Feltételes megél16hely: Gyoma-halmag)'i Olvasókör és Perjél!.
Figyelem l x-el jelzett hétköz.nap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

Budapest, V., Báthory u. 3. szám. 4-3

lillljllllll"IIIIIIIIII

Juniu§ 6"",7
h~tfö, _~;UIll..III.1S

5 világresz filmcsodája !
Budapesten 9 hónapig futott

foly/ában. Minden idők

legnagyobb sikere.

Jeanotte mac Donald.
Nelson Eddieföszereplésével:

Hősök és férfiak a háborgó ten
geren, izgalmas filmregény.

Föszereplők:

SPENCER TRACY,
FREDDIE BARTHOLOMEW.

1·Ia.nqo§ hira.dó..

rgona-
.., ,
ra zas

fM

Junius j"",~n

Pünkösd vasá.rnap
Csak egyetlen egy napig!

Vihar a szivekben, vihar a tengeren.
Az Oceán vándorai. Óriásfilm,

grandiózus, nagyszabásu,
lenyűgöző

Szombaton
kivételesen nincs előadás!

APOlLO MOZGO GYOMA

Korona Hangos Mozgó Endrőd
ti

1938. junius 5-én és 6-án Pün
kösd vasárnapján és hétfőjén,

7 és 9 órakor.
Nagy· sikert aratott magyar

hangosfilm l

ÉDES
MOSTOHA

Elöadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Pénztárnyitás ; vasárnap és ünnepnap
d. e. fél 1O-töl féli-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Tündéri kiállifás, csodamuzsika,
cselekménydus mese, film, amit

mindenki megcsodál !

HIRADÓ.

engerl
titánok

..

A könny és mosoly filmje.
Főszereplök:

Tasnády Fekete Mária, Gózon
Gyula, PAger Antal, Vaszary Piri

és az aranyos Pécsi Gizike
gyermekszerepl6.

Ez a kedves magyar film, hol
meghaló, hoJ vidám jelenetekben

váltakozik.

ZIGOTTO vigjáték.

MAGYAR VJLÁGHIRADÓ•.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

Befizetések postacsekken :
_Hungária-nyomda Gyoma" csekkslál11 IB_280

Lapzárta c s ti l ö r t ö li: este 6 Óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős l!izerkesztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és Idacllóhlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y co 1'1"1 8. Kossuth lajoJl !Jtca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhafbábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

lárd
pél

ményes megoldása, a munkás
érdekképviseleti intézmények
megteremtése, a hatósági mun
kaközvetítés, a felmondás és
végkielégités törvényes szabá
lyozása fog követni.

"A magyar munkásság sziv
ben és lélekben itt van kö
zöttünk. a Örülünk ennek a
ténynek s szivvel és lélekkel
keU ldmunkálnunk, hogy jól
érezze magál, bogy verejtékes
munkájáért méltó életfeltétele
ket kapjon a magyar munkás
és a magyar ipar még foko
zottabb mértékben tegyen ele
get a nemzettel szemben fenn
álló kötelezettségének.

könyvvezető,KnerEndre nyom
datulajdorios, Ugrin István köz
ségi mérnök és Wagner Márton.

Vitéz dr. Márky Barna alispán
nyitotta meg a diszközgyülést,
mint a daloskerület elnöke és
pár szóval vázolta a Gyomai
Dalárda nagy napját, amikor
J2 évi müködése után elérte,
hogy zászlóját felavathassa. Me
legen üdvözölte a maga nevé
ben is lll. dalárdát és felkérte
Nemerey Péter elnököt az ün
nepi beszéd megtartására.

N eJnere-y Péter
az adatok gondos összegyüjté
sével ismertette a régi dalárda
müködését, ll. hosszu ideig tartó
szünetelést és a mostani szel
lemben megkezdett müködést,
ezelőtt 12 évvel kezdődően,

amiben Hajdu Béla karnagyi
müködése képezte lll. legértéke
sebb részt.

Haj du Béla érdemeinek is
mertetése után megkérte Ne
merey Péter az elnöklő alispánt,
hogy Hajdu Bélának az ezelőtt

két évvel megadott kitüntetést,
az aranyérmet, amely technikai
okok miaU csak most érkezett
meg, adja át.

Márky Barna alispán átvette
az aranyérmet és azt Hajdu
Bélának azzal a megjegyzésse~

ün
611

SI

szünt, amelyek a feltörekvő

nemzeti eszmék idején is nem
zetközi ideológiában élnek és
osztályharc alapjlln akarják
megoldani a munkásság jogos
törekvéseit. Az ilyen törekvé~

seknek el kell tünniök a ma
gyar közéletböl. A kormány az
utóbbi években valóban min
dent meglett a munkásság szo·
ciális védelmére, - mindent,
amit II gazdasági élet megráz
kódtatása nélkül tehetett. A
munkaidő, a fizetéses szabad
ság .és a munkabér szabályo
zása kezdeti, de hatalmas lépés
volt, amelyet most már a csa
ládi munkabér rendszer intéz-

szolgabirói hivatalba hajtottak,
ahonnan az alispáni-pár a kat.
templomba ment és utána Ne
merey Péter dalárda elnökhöz
villásreggelire.

Di§zközg-yiilé§
Fél 11 órára megtelt a köz

ségháza nagyterme, dacára,
hogy éppen akkor folyt a torony
gömbjének és csillagának fel
huzása. A közgyülés haHgatói
ból a következőket tudtuk fel
jegyezni:

H ö l g Ye k : Pánczél Emilné,
Nemerey Péterné, Kató Lajosné,
Bácsi Elekné, vitéz Váry Jó·
zsefné, Gyökössy Dánielné,
Wagner Már tonné.

U r a k: Pánczél Emil főjegy

ző és Kató Lajos jegyzők ve·
zetésével az előljárIbság,dr. báró
Maasburg Kornél h. főszolga

biró, dr. Bölcsházy Zoltán já
rásbirósági elnök, vitéz Molnár
Kálmán járásbiró, dr. Thaisz
Lajos gazdasági felügyelő, Pé
termann József ny. főjegyző,

Bácsi Elek társulati igazgató,
dr. Vincze Endre orvos, dr.
Tardos Gáspár ügyvéd, Hajdu
Béla igazgató tanitó, dr. Kovács
János ügyvédjelölt, vitéz Váry
József fakereskedő, Iványi Ala
dár malomtulajdonos, Vass,La
jos ny. Beszkárt felügyelő,bras
sói Greis~ing József ny. telek-

e ik
I ' avat'

A.z dli§páni~párünnepélyes bevonulá§d

,zas

gis a dolgos, tanulékony, min
den vonatkozásban kiváló ma
gyar munkáskéz álL Szükséges
tehát ennek a munkáskéz_nek
védelme, s iparpolilikánk a leg
helyesebb uton halad, amikor
programjának előterébe állilja
a munkásság szociális problé·
májának megoldását. Az az idő

rég elmult s azoknak a szerve
zeteknek létjogosultsága - mint
a miniszter mondotta - meg-

Ragyogó napsütésben sorako
zott iel ünnep másodnapján a
pályaudvaron a Gyomai Da
lárda, Nemerey Péter elnökkel
és Zöld Sándor karvezetöveI.
A reggeli sebesvonat beérke
zése előtt megjelentek már
Nemerey Péterné, dr. báró
MaasburgKornél h. föszolgabiró,
Pánczél EmU főjegyző, Kató

'Lajos jegyző,KovácsGáborbiró,
Pétermann József ny. főjegyző

és Wagner Márton.
A berobogó vonatról vítéz

dr. Márky Barna és felesége
vidám mosollyal szálltak le,
akiket Nemerey Péter, a dalárda
elnöke meleg szavakkal üdvö
zölt. Márky Barna alispán ke
resetlen szava.kk al köszönte
meg az üdvözlést, közben Ne
merey Péterné gyönyörü piros
rózsa-csokrot nyujtott át az al
ispánnénak. A dalárda eléne
kelte a jeligét, azután kocsira
szálltak és az első kocsin dr.
báró Maasburgh. főszolgabiró

és Pánczél Emil főjegyző fog
laltak helyet, utánuk, a máso
d ik kocsin az alispánné és Ne
merey Péterné, a harmadikon
az alispán és Nemerey Péter
és a n e g y e d i k kocsin
Kovács Gábor, Pétermann Jó·
zsef és Kató Lajos foglaltak
helyet. A dalárda gyalog vonult
be a községbe. A fogatok a fő-

eredlIlényei
Trianon óta a legnagyobb

arányu fejlödést a magyar gaz
dasági élet kétségkivül az ipar
terü!etén tette. A békeidők gaz
dasági 'közössége nyugati szom
szédunkkal sokszor mestersé
ges eszközökkel is elvág1a az
ország egészséges iparosodásá
nak utját s kétségtelen, hogy
ezen a téren nagyon sok volt
a pótolni való. Gyors tempóban
indult meg az indusztriálizálás
munkája s ha talán a tempó
ban és részletekben Ht-ott tör
téntek is hibák, ma már min
denki örömmefköszönti a szé
pen kifejlődött magyar ipart,
amely nemcsak belföldi szük
ségleteinkről tud gondoskod
ni, hanem jelentőskiviteHel

nagy hasznot hajt a nemzet
gazdaságban, .termékei kiváló
ságával pedig m'egbecsülést sze
rez a magyar munkának.

A nemzet gazdasági erőfeszi

tésének hősies korszaka volt ez
az idö,mely a magyar ipart
megteremleUe nem lehet
meghatódottság hélkül tudomá
sul venni azt a nagyszerü erő

feszítést sem, amely - Bor
nemisza· Géza miniszter költ
ségvetési beszéde szerint·- a
nyersanyagfeltárás, pótlás, ener
giagazdálkodás, az ipar hitelel
Iátása, egészségesebb területi
szétosztása és észszerüsitése ér
dekében folyik. Rendkivüli je
lentóségük van ezeknek a prob
lémáknak, különösen a mai
időkben, amikor minden or
szág felkészül olyan eshetőség

re, hogy egyedül tudjon gon
doskodni mindenfajta szükség
letéről. Bornemissza miniszter
nagy beszéde megnyugtatta a
nemzeti közvéleményt, hogya
magyar ipar képes i.l) lesz min
den erejét annak a magasztos
célnak szolgálatába áHitani,
aminek tengelyében a honvé
delem tervszerii és gyorsülemü
fejlesztése áll.

Ezek a nagyszerü eredmé·
nyek köszönhetők kétségkivül
a helyes iparpoHtikának, - de
az eredmények legmélyén mé-
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figyeimét a Békéscsabára uta
zólmak. hogy az előadás nem
délután 8 órakor, hanem dél
után 3 órakor kezdődik.

Ugy tudjuk, hogy Gyomáról
többen utaznak be az előadás

meghallgatására Békéscsabára.
Illenék is, hogyaközségünk
határában folyó és most már
országos hirü kisérleteket mi
gyomaiak is megismerjük. .

gatják meg a községet, a dalo
sok hozzátartozóin és nehány
megértő intelligens emberen ki
vül nem látunk itt senkit a gyo
mai társadalomlllól". "Ez szokat
lan látvány nekem, nálunk job
ban megbecsülik a dalosok muu-
káját". .

A csabai dalosok nevében
B ó d i MÁV. segédtiszt, az end
rődiek részéről K o v á c s F e
r e n c ipartestületi elnök üd
vözölte a jelenlévőket

A hangulat fokonként emel
kedett, Farkasinsztiy muzsikája
és a dalosok hangulatos énekei
mellett. A Hatalságnak a leven
te zenekar és cigányzenekar
felváltva huzta a talpalá valót.
A nagyszabásu dalos találkozó
igyalegkitünőbb hangulatban
a reggeli órákig tartott

Ennek a fáradságot és köröl
t~kintést igénylő ünnepségnek
megrendezéséért a gyomai da
lárda vezetöségéuek és minden
közremüködőnek köszönetün

fejezzük ki e helyen is
mindazok nevében, akik fel
tudják mérni ilyen nagyszámu
idegen kifogástalan vendégül
látását

s a nézök szemében az orom
és a reménység könnycseppje
csillogott

A leánytanulók zenés ritmikus
közös szabadgyakorlatai nagy·
tetszést arattak, majd a fiuk
mozgásos zenés torna-gyakorla
taiban gyönyörködheltüuk. A
példásan betanított gyakorlatok
alaH a szépség és önfegyelme
zés erényei ejtették ámulatba a
nézőket, amikor 175 testrész
óramü pontossággal egyszerre
végezte a mozgásokat.

A leányok zenés tornapad
gyakorlatai magas testkulturá
ról teltek tanubizonyságot, mig
a ritmikus táncok a magyar
ritmikus és nemzeti jelleget
domboritották ki.

A fiuk szekrénygyakorlatai és
talajtornái nagy tetszést arattak
s bizonyságtételéül szolgált,

leSc

Pünkösd-vasárnapjáu ragyogó I
arcu polgáristák példás rend
ben büszke léptekkel vonnltak
ki az iskolából az intézet lobo
gója és a nemzeti zászló
az Erzsébet-ligeti sporHelepre.
Itt már félezer néző gyült egy
be, hogy gyönyörködjék a
mintaszerüen képzett tanulók
mutatványaiban.

A levente fúvós-zenekar in
dulóira felemelt karokkal tisz
telegve vonult fel a tanulóifju
ság a közönség előtt, amelynek
soraiban ott volt Gyoma közön
ségének súne,java. akik minden
szépért és nemesért lelkesedni
tudnak s akik a magyar ifju
ságban látják a Haza boldogabb
jövőjét.

Az oszlopokba feláHt torná
szok feszes vigyázba álltak a
Himnusz égbetörő hangjai alatt

Már a mult számunkbau kö
zöltük. hogyaBékésvármegyei
Kertészeti Egyesület felkérésére
Schulek Béla főmérnök .IUlU""''>

19-én, Békéscsabán, a Kisbir
lokosok-székházában, délután 3
órakor előadást tart az öntözési
kisér!eteiről. Ebbe a közlemé
nyünkbe egy sajtóhiba csuszott
és az előadás kezdete délután
8 órára lett kiszedve. Felhivjuk

gyeskara Zvara Terinek, az
Endrődi Iparos Daloskör férfi
és vegyeskara Köhler Zsuzsi
kának és a Gyomai Dalárda
Kiss Mancinak adott szerená
dot. A koszoruslányos házak
nál gazdagon megvendégelték
a dalárdákat.

vat:§ora
Este 8 órakor a ven-

déglőben vacsorával egybekötött
dalosbál volt, melyen a dalosok
kal együtt, nlintegy 350-en vet
tek részt. Az első pohárköszön
tőt d r . L e g e z a T i b o r
mondo Ua. MéltaHa az önfelál
d.ozóan dolgozó -dalárdát és
melegen üdvözölte a vendég
dalosokat. MeghatoUan köszönte
a csabai dalosok ezüst serlegét,
mely a testvéri összetartás lát
ható jelképe. Felszólalt még
M o l i t o r i s z G y u l a, a me·
zőturi Iparos Dalkör örökös
elnöke, aki temperamentumos
szókimondással fejükre olvasta
a jelen nem lévő gyomaiak
mulasztásait: "Most, mikor
szomszéd, időt és fáradságot·
nem kimélve, nagy anyagi ál
dozattal lelkes szeretettel láto-

Az alispáni-pál' a déli gyors
sal utazott vissza Gyulára.

Délu.táni prograJm
A. yid~ki daloirdák

heyonulása

A nndégdalárdákat a Gyomai
Dalárda kint várta a vonatnál,
akiket Nemerey Péter elnök
üdvözölt. A Mezőturi Iparos
Daloskör érkezéséíg a Gyomai
Dalárda a Békéscsabai MÁV.
Zene és Dalegyletet. valamint
az Endrődi Iparos Daloskör
férfi- és vegyeskarát avasuti
vendéglőben vendégelte meg.
A mezőturiak megérkezése után
a Levente Zenekar indulóira
vonult a dalosok menete a Hő·

sök emlékszobrához. Mintegy
200 dalos állt fel a szobor
előtt, mindenik dalárda haza
fias dalokat énekelt, miközben

. megkoszoruzták az emlék-
müvet.

A Gyomai Dalárda eluöke a
következő szavakkal koszoruzta
meg a Hősök szobrát: Gyoma
hőseinek, soha el nem muló
kegyelettel, a Gyomai Dalárda.

A kegyeletes aktust a Him
nusszal fejezték be.

Levonuláli
aliportpályára

A dalárdák ismét felfej1ödtek
és zenekisérettel levonultak a
liget meUetti Levente Sport
pályára.

Szabadtéri
han.gyerseny

A levente sportpálya üde zöld
pázsitján rögtönzött pódium állt
a dalosok rendelkezésére. Szin
pompás látvány volt a szép
számu közönség tarka szinfoltja,
a sapkáj ukról jól megismerhető
dalosok csoportjai, mindegyik
egy-egy ilju és csinos koszorus
lánnyal, karján rózsákkal.

Egymást felváltva vonultak
fel a gyomai és a vendég dalo
sok a pódiumra s legjobb tudá
suk szerint gyönyörködteUék a
közönséget a kék ég alatt büsz
kén szárnyaló szebbnél-szebb
kórusokkal. Ki-ki izlése szerint
tapsolt a klasszikus szerzemény,
a kánonszerü boszorkányos
szerkezetükar,a romantikus lírai
dal, avagy a különfélekép fel
dolgozott magyar nótáknak.

Minden müfajnak volt hálás
közönsége, minden dalos cso
portnak voltak hivei és nagy
nyereség maradt mindnyájunk
nak, a zenével, müvészettel át
szőtt nyári délután. Igazi ün
neplE~s volt, emelkedés a hét
köznapok iehuzó munkája. után.

SLerenád a
kO!iizoruslán.y okna1'-
Este 7-8 óra között minde

nik dalárda szeremidot adott a
koszoruslányának. A Békéscsa
bai MÁV. Zene és Dalegylet
Tari Erzsébetnek, a Mezőturi

Iparos Daloskör férfi és ve-

adta át, hogy az egy kissé el
késve érkezett megérdemelt
helyére, azonban reméli, hogy
ez nem az utolsó kitüntetése
Hajdu Bélának.

A diszgyülés közönsége me
leg ünneplésben részesitette
Hajdu igazgatót.

Nemerey Péter ismertette a
továbbiakban a dalárda zászló
jának beszerzési történetét és
felkérte vitéz dr. Márky Barna
alispánnét, a zászló-anyát, hogy
avassa fel a dalárda gyönyörö
zászlóját.

dr. Márky Barna
alispánné

pompás kék-fehér selyem szala
got kötött a zászlóra, a követ
kező szavak kiséretében:

Legyen ez a zászló a gyomai
dalosok összetartásának jel-
képe. .

Élénk éljenzés és taps kisérte
a zászló-anya avatási aktusát.
Ezután, legfelülre a zászló rud
ján, az első szeget az alispánné
és a másodikat az alispán verte
be. Az alispán a következő jel
mondattal verte be a szeget:

Legyen a haza javát szolgáló
minden gondolattal szemben
olyan megértés, mint amilyen
megértő a magyar társadalom
a dallal és zenével szemben.

Serleget kapott
a dalárda

LélekemelővoH,amikor Bódy
ny. MÁV. segédtiszt a Békés
csabai MÁV. Zene és Dalegylet
küldöUsége nevében kért szót
és egy szép ezüstserleget adott
át a gyomai testvér dalárdának,
a zászlóavatás emlékezetére.

A frenetikus taps elüllével
Márky Barna alispán a maga
nevében is megköszönte a bé
késcsabai dalosok értékes ado·
mányát, amelynek az a legna
gyobb értéke, hogya dalosok
önkéntes adományából vették
a szép és értékes ezüst serJeget.

A.. di§zközgyülé§
bcfcjcilié§c

Vitéz dr. Márky Barna al
ispán, a djszközgyülés elnöke
megköszönte a jelenlévők ér
deklődését és örömének adott
kifejezést, hogy dacára a ritka
eseménynek, amikor a refor
mátus . toronyra felhuzták a
gömböt és csillagot, mégis sokan
jöttek el a diszközgyölésre. Is
ten áldását kérte a Gyomai
Dalárda további müködésére
és berekesztette a diszköz
gyülést.

Gyülés után megkezdődött a·
zászlószegek beverése. A jelen
lévő hölgyek vitéz dr. Márky
Barna alispánnévai, mig az
urak az alispánnal elbeszélget
tek. Az alispán élénken érdek
lődött a gyomai helyzet iránt
és örömének adott kifejezést,
hogy itt is megnyugtató ter
méskilátások vannak.
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Az egyháú szertartás befeje
zése után, régi szokás szerint,
fent, az 55 méteres szédítőma
gassagban a két szerelő két
üveg sört ivott meg két kétde
cis pohárból. Az első pohár ki
ürítése előtt: "EGYHÁZUNK
FELVIRAGzÁSÁRA", a máso
dik pohár előtt "HAZÁNK
SZEBB JÖVŐJÉRE", a harma
dik előtt "KÖZSÉGÜNK BÉ.
KESSÉGÉRE", a negyedik előtt

"HORTHY MIKLÓSRA", Ma
gyarország kormányzójára jel·
mondatolmt kiáltottak.

A poharak kiüritése után a
torony elé és a templom kert
be dobálták le a poharakat és
végül a két sörösüveget. Egy
üveg és két pohár a ledobás
után is épen maradt, ezekbe
belevésik a dátumot és emlékül
tesúk el az egyháznál.

Az egész aktus egy óra alatt
folyt le és a jelenvoltaknak fe
lejthetetlen élményt nyujtott.

Bármennyire is komolytalan
nak tartottak iparosaink min
den szövetkezési gondolatot, rá
kellett volna már jönniök, hogy
minél hamarább segitenek ma
gukon. Mert rájuk is vonatko
zik az igazság: segítsenek ők

magukon és azután az Isten is
megsegiti őket.

gos Fronthanos Szövetség el
nöke és Pintér Jenő tankerü
leH kir. főigazgató voltak, mig
tagjai: Kerész Elemér orsz.
ügyvezető-alelnök és Kosztolá
nyi Gusztáv tanár e. e. száza
dos voltak.

Ez a siker fényes bizonyítéka
annak, hogya gyomai állami
polgári iskola szinvonala igen
magas fokon áll s III tanulók a
hivatásul{ magaslatán álló szak
tanáraiktól III legkitünőbb kép
zésben részesülnek. A pálya
nyertes dolgozatot lapunk ké
sőbbi számában teljes terjedel
mében le fogjuk közölni.

A jutalmakat az iskola tanc

évzáró ünnepélyén junius 19-én
délelőtt ünnepélyesen fogja ki
osztani az iskola igazgatója.

. Nyáron is etetni kell. Ahol a
zöld etetés hasznát már érez
ték, ugy vannak berendezkedve,
hogy kora tavasztól be a de
cemberi, sokszor komoly téli,
zord hetekbe, a zöld takarmány
sohasem hiányzik.

A borsós, pannonbükkőnyös,

szöszösbúkönyi:>s (rozszsal ké-

rium és az előkelőségekközött.
Közben a torony egyes részein,
szédületes magasságban, állot
tak fel azok, akik a felhuzás
nál a kötelek irányításában se
gédkeztek Fent a torony leg
tetején még minden üres.

A gömböt, csillagot a körül
állókkal letényképezték, II fel
huzó kötélre ráerősítették és
a nagy gyülekezet éneklése
közben egymásután felhuzlák
a toronyhegyre.

A megható jelenet közben ki
bujtak II torony legtetején Rap
port Fereno ácsmester és Sza
lai Ferenc bádogos segéd, gyu
lai munkások, akik a lentállók
állandó rémülete közben ki
bontották a felhuzoU tárgyakat
a kötelékekből és azokat helyük
re illeszteUék. Amikor az el
helyezés megtörtént, a lentál-·
lók protestáns erővel énekelték
el Luther Márton örök-szép
énekét: "Erős várunk nékünk
az Isten!"

Ismét előtérbe került a kis
iparosok szövetkezetbe tömőrü

lésének kérdése, és pedig a kép
viselőházban, az iparügyi tárca
tárgyalásán!!.

Könnyen rájöhetnének a mi
iparosaink is, hogy a szétesett
ségükben egyedül csak a szövet
kezéssei segíthetnek magukon.

Az Országos Frontharcos
Szövetség pályázatot hirdetett
középiskolai tanulók részére
o l y a n dolgozat megirására,
amelynak tárgya a magyar ka
tona vitézsége III világháboru
ban.

"Jellemző esetek II világhá
boruban apám visszaemléke
zése alapján a címen vettek részt
a gyomai polgáristák is e~en a
országos versenyen, amelyen
Darvasi Albert IV. o. tanuló
munkájával megnyerte a II.
díjat (pénzjutalom és emléklap,)
Barálh Géza IV. o. tanuló pedig
dicséFetben részesüll(emléklap).

Az országos pályázat kiváló
bizottságának elnökei gróf Ta
kách-Tolvay József, az Orszá-

KISIPAROSOK SZÖVETKEZETE

A zöld takarmá

Gyomai polgá . is olai
tanulók sikere

etetése, különösen a fejős tehe
nek takarmányozásában, a leg
természetesebb és leggazdasá
gosabb berendezkedés,

Messze vagyunk ugyanis még
attól, hogyatejelö marha min·
din táplálékát a legelőn vegye
magához, sőt a tejtermelésen
felül sulyban is gyarapodjék.

HUZTA FEL
TORO R
CSILLAGOT

A gömb és csillag
felhuzása

A hatalmas gyülekezet több
ezer tagjának egekig ható éne
ke utnn kivonult a gyülekezet
a templomból a torony elöUi
térre, ahol már a más feleke
zetüek ezre várta a rendkivüli
aktus lebonyolitását.

A magyarruhás lányok el
helyezték a gömböt és a csilla
got a torony előtt, a presbite-

tokat. t:zeknek kiegészitéseké
pen egy ujabb iratba belefog
lalták az egyház életét a világ
háboru alatt, amikor elvitték a
harangokat, leszereHék az or
gona-sipokat, majd ezeknek
visszaállítását, a templomtető

ujrafedését, az Ur-asztal terítő

megujitását, a besenyszegi is
kolacserét, stb.

A történelmi ismertetés után
a lelkész meghatottan emléke
zeU meg a reformátusegyház
ma élő hiveinek áldozatkész
ségéről, akik lehetövé teszik a
templom ldjavitását. Ezt a

. gömbbe helyezett iratokban is
megörökíteni rendelte az el
nök-lelkész ~zzal, hogy Gyoma
református népe és annak ve
zetöi református hivatásuk ma
gaslatán állanak.

Végül megáldotta II gömböt
és a csillagot.

Mint ahogy emelkedik ég fe
lé az aranygömb, - fejezte be
szavait - ugy emelkedjék a
föld népe szivekben és lélek
ben az égi tisztultabb arany
világ felé s mint ahogy a csil
lag Jézushoz vezette a bölcse
ket, ugy vezesse ide lsten
templomába is mindenkor a
buzgó hiveket.

A templomot teljesen meg
töltő gyülekezet áhitattal hall
gatta a református ősök mult~

ját felidéző beszédet és meg·
nyuglatóan hatott, hogy elnök
lelkész a most élők vallásos
áldozatkészségéről szavakbl:ln
és a gömbben elhelyezett irá
sokban is dicsérőleg nyilat
kozoU.

ESEÜNNEPÉ
RE
G

hogy rendszeres képzéssel a test legközelebbi számában közöl
önrendelkezési képességét a leg- jük.
magasabb fokra lebet kimüvelni. A jól sikerült ünnepély a

Az I-U. oszt. fiuk turul Magyar Hiszekeggyel és a kö
labdajálékot, mig a III-IV. zönség elötti elvonulással fej e
osztáiyosok kosárlabdamérkő- ződött be s a szülők és iskola
zést mutattak be. barátok boldogan és gazdag él.

A bemutató számok közzé ménnyel távoztak el a fényesen
iktatott versenyfutások szép sikerült ünnepélyről, amelynek
eredményt hoztale Ezek ered- megrendezését Göndös József
ményeit, valamint az előző nap igazgatót, Villányi Nándorné és
meglartott atletikai verseny I\Vimer Kálmán tanárokat illeti
részletes eredményeket lapunk a dicséret.

Zsufolásig telt meg a nagy
református templom ünnep má
sodnapján is, amikor az Isten
tisztelet végeztével kezdetét
vette bent a templomban l( to
ronygömb és csillag felhuzási
szertartása. Hat magyarruhás
leány, hozta be a templomba a
nemzeti zászlóval, piros-fehér
zöld kendőkkel letakart göm
böt és csillagot Az Ur-asztala
előtt Bay József lelkész végez
te a megáldási szertartást. Be
szédében rámutatott arra, hogy
ez az 1848-as tüzvész után ké
szült gömb nagy időket látott
az egyház történetének őssze

foglalását tartalmazta. Két ira
tot találtunk benne, - mon
dotta beszédében - az egyik
az 1848-a8 időkben készült, és
miután szabadon. volta gömb
be helyez ve, olyan változáson
ment át a papir, hogy az nem
is volt s2.étnyHható, ezért az
országos főlevéltárhoz küldöt
tük be, ahol dr. Szabó István
levéltárnok (Bay József sógora.
Szerk.) irányításával VáryBá
lint restaurátor kisérelte meg
az irat megmentését, sajnos, ez
azonban nem sikerült és az
irat nagyrészben elpusztult. A
másik iratot 1879-ben légmen
tesen lezárt fémtokban helyez
ték el a gömbben. Ez kifogás
talan állapotban jutott kezeink
hez. (Ezt az iratot közöltük le
az előző két lapszámunkban.
Szerk.)

Ezután áttért arra, hogy mi
lyen iratokat helyezett el az
egyház a gömbben. A régi el
porladt iratot nem lehetett
visszahelyezni, ezt az országos
fölevéltár utasításai' szerint két
üveglapközzé keretezve az
egyháztanács termében helyezik
el.. Az 1879-es irat mellé a

helyezték Harsányi Pál
eSlleresrlek füzet alakjában
mEltl']~llellt 7JA gyomai reformá
tus Egyház története" cimü
miivét,mely 1914. juniusáiga
legnagyobb részletességgel és
pontossággal dolgozza fel az
egyházra vonatkozó összes ada-



OYOMÁRA JÖN A PÉNZ. '
ha a "HOMBAR" szövetkezet-
nek adja el a tojást, baromfit.

Figyelő

legujabb hirei
A né~et birodalmi jólétü6yi

szervezet eddig majd 3 millió
gyermeket küldtek ingyen üdü

lésre.

A birodalmi kormány· össze
sen ezer ktiíföldi mezőgazda

sági munkást foglaJkoztat. Tavaly
a mUhkások, bérüknek egyrésút,
35 millió márkát vitlek ki Német
országból sztilöfÖJdjükle.

Egy konzervgyár kél faluban
egy-egy óvoclát épilleletl. a dol
gozó munkásság gyermekeinek
napközi ottl1ol1áu1• Minden kölí
ségel a gyár fedez.

. A szegedi kir. kat. lanitóképző

intézettel kapcsolatos liceum I.
osztályába való felvétel határidejét
junius hó végéig meghosszabbi
totta az igazgatóság. Pályázni
óhajtók az intézet igazgatóságáíól
kérjenek f.eivéleli tájékoztalót.

légoltainíi és egész
ségügyi kiállitás lesz
Gyomán még e hó folya·
mán a Gyomai Vörös..
Kereszt Fiókegylet ren
dezésében.

GYl.l.lán ezidén 220 fiatal ta
nonc jelentkezett üTI üdülésre
akiket kéthetes turnusokban visz~
nek a város erdőbe nyaralni.

Komádiban tanyai internálust
építenek tulnyomórészt szegény
napszámosok, uradalmi cselédek
és törpebirtokosok gyermekeinek.

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15-én meg

Ezen európai hírű gyógy
fürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fe! van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógymedencék, ivócsamok, in
halatórium állanak a köz~nség

rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly olcsó az elhelyezkedés,
hogy a fürd6ben való tartózkodás
alig kerűl töbhe, mint odahaza.
A Hajduszoboszlói Gyógyfürdő

páratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és oJcsóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át 50
százalékos vasuti kedvezmény.
Magyar. és németnyelvü prospek
tussaI készséggel szolgál a fürdö
igazgatósága.

Frontharcos vacsora. A gyo
mai Frontharcos csoport f. hó
11· én bajiársi vacsorát rendez az
Alsóré~zi 48-as Kaszinóban. Ven
dégeket is szívesen látnak.

Brllcher József Bocskai utca 27
számu háza, jutányos áron szabadkéz
ből e J a ct ó. Értekezni lehet a - tulaj
donossal. 5

Elmegyüuk az émelyiíő "köÍlyv
napi" kiálJitás mellell s nem lát
juk, hogy ítt segíteni kell, ezen az
utszéli, betegségterjesztő szörnyü- I
ségen. . I

~jánlj~k a k?zégészségügyi ha
tósag SZlves figyelmébe, tudjuk,
nem hiába.

Farkas Irén okI. tanítónő,
okI. tánctanárnö, junius 14-én
kezdi meg baba és diák tánctan
folyamát a Holler-szálló külön
termében. Érdeklődöknekszivesen
ad felvilágosítást Farkas főjegyző

(Horthy Miklós u. 41 szám).

Beiretások a községi gazda
sági népiskolában. Értesilem az
iskoláztató szülőket, hogy a gaz
dasági népiskola 1938-39. évi
beiratásai junius hó U-én és 13
án délelőtt 8-12 óráig lesznek
megtarlva. Beiratandó minden
12-14 éves tanköfelesgyermek,
aki nem közép- vagy tanoncisko
lába iralkozik be. Igazgató.

A gázálarc kötelező lesz Ma
gyarországon is. Az első husz
ezer gázmaszk junillsban elkészül
és 12 P.-be fog kerülni.

Szolnokon julius 3-án repü15
nap lesz, melynek ünnepségeit a
rádió is közvetíti.

Dobo2: községbe ment először

az ország első rönlgenaulója, az
elmult héten.

. Dr. Sorbán Jenő föszolga
biró hazaérkezett. Örömme!
á~lapitoltuk meg, hogy főszolga

btrónknak használt a mátraházai
magaslati levegő és egészségesen
tért vissza körünkbe. Sorbán fű

szolgabiró junius 15-én veszi át
hivatalát, akkor jár le a szabad
sága

Tanári áthelyezés. Merkovi!s
Mária gyomai állam} polgári is
kolai tanárnő helyére a nagyméltó
sá?~ Vallás- és Közoktatá.sűgyi

MlI1lszter ur Amirá~ Ilona okleve
les polgári iskolai taniunőt alkal
mazta, aki állását julius hó l-én
foglalja el.

. Beiratások a gyomai polgári
Iskolában junius 20-án és 21-én
lesznek. Az igazgatóság feihivja a
szülők figyelrnét, hogy ezeken 'a
napokon gyermel{eikel o-kveIIen ti I
irassák be. Szegénysorsu jó elő

menetelű tanulók tandijkedvez
ményben részesülnek. Felvilágosi
tást kizárólag az igazgatóság ad
készséggel minden érdeldődönek.

Iskolai hir. A gyomai állami
polgári iskola növendékeinek mun
káiból ez évben is megrendezi a
szokásos rajz- él; kézimunka ki
állítását. .Akiállitás megtekintésére
felhivjuk Gyoma közönségének
figyeJmét, amely juníus 11·t512[
ig áll az érdeklödök rendelkezé
sére.

a visszautazás költsége elmarad.
Egész sereg ilyen utazási ked

vezrnény van; hol itt, holott,
amit az ujságból idejében meg
tudhat.

Olvassuk tehát figyelmesen
ujságunkat, hogy tájékozoUak
legyünk és ebből hasznunk le
gyen.

Kiváló jó aratást adott a lucerna
első kaszálásra. Nagy reménység
gel vártuk a lucerna megindulását
a második kaszálás felé, de rövid
egy-két nap alatt valósággal le
tarolta a lucerna böde hernyója a
friss hajtásokat. Gazduramék a
tehetetlen düh kifakadásával néz
ték alucernások tönkremenésél
pedig olyan könnyü és egyszer~
volna a védekezés, ha megvolná
nak még a régente használt tövis
kes-boronák. Bár ilyen boronákat
akácgallyakkal is állilhalnának
össze, szükségből az is megjárja.
Ezeket a boronákat erŐsen le kell
terhelni és reggel 8-10 óra kö
zött, amikor. már felmelegedett az
idő és él hernyók kimásztak a tő

mellől, akkor kell rámenni a
töviskes-boronával és kiméletle
nül, keresztül· kasul át kell fésüIni
a lucerna-1áblákat, hogya hernyó
kat széjjel mázolják a gallyak.

Arzén vagy nikotin permetezés
sel is lehet pusztítani a hernyókat,
de ez az eljárás sokkal költséae-l:>

sebb, mint a boronálás.

KÖNYVNAP
- GYOMÁN

Öriási károk
a lucernásokban

EI sem hinnék, hogy agrár
község Iéi ünkre a mi népünk
mennyit olvas. Bárki meggyőződ

het róla, aki a hetipiacon nem
csak a krumplit, meg akaralábét
figyeli, hanem a hetenként kétszer
is megtartott "könyvnap'" remek
kiadásait. Mert valóban kulturhely
az, ahol nemcsak egyszer egy év
ben, de hetenként kétszer is ki
tárul a nyomtatott belü mindenki

. számára, lsten szabad ege alatt
kinálva tartaimát Neveli tanitia, J ,

slórakozlalja azokat, akik más
uton nem jutnak könyvhöz.

De mire? Mire nevelhetnek
ezek a mocskos ktilsejü, agyon
kopfatott, száz kézen átment
füzetes regények?

Izlésteien, fertőzött külsejüknél,
csak a belső tartalmuk rosszabb.
Hamis világnézet, olcsó roman
tika, kiagyalt hazug élet kiabál
ezekből a gyárilag készült pony
vákból. Szemünk láttára nyomo
filja ej, egyszerü józan ~ondol

kozásu pJrasztlányaink, kis inasok
és nagy legények magyar lelkét
Ezek aztán. már nem népdalokkal,
de slágerekkel mulatnak.

sneki

őszi keverékek szokták
bevezetni a zöld etetés!, majd
a füves-biborhere, lucerna, ló
here, baltacim, csalamádé, mus
tár váltják fel egymást, s mind·
ezt betetőzi amarhakáposzta,
amit most kellene elvetni ter-,
mészetesen valahol kéznél eső

hogy ne kelljen télen
uUalan-utakon messziről fuva
rozni az istáHóig.

Sokan a vemhes tehenet fél·
tik a jeges-havas takarmány
káposzta etetésekor. Hosszu
gyakorlatom ez sohasem

elő, mert a száraz pely·
megszecskázoH, más ta

karmánnyal összerázott, szintén
felapritott káposzta egy-kettőre

felenged, a jászolba már nem
kerül sem jég, sem hó.

Sok abrak a zsákban marad
igy, a tej nemcsak olcsón áH
elő, de izleLesebb is lesz, több
is. Az ilyen tejből készült vaj
sohasem szinteien, külön meg
iestésre sem szorul, mégis kere
sett. MB.

ot
gyakran káro30dik, Manapság
már nemcsak a fővárosi, de a
vidéki lapok is egész sereg
olyan hiradást hoznak, aminek·
el nem olvasása esetleg érzé
keny károkat okozhat tájéko
zatlan személyeknek.

Hogy mást ne emlitsek, a
nagyszámu utazási kedvezményt
nem tudjuk igénybe venni ha
nem tajékozódunk. '

Lapunk hasábjain olvasható,
hogy Magyarországon egészen
augusztus 20-ig féláron lehet
utazni. Az igazolvány 2.50 P.
és nyolc napra érvénves. Szé
kesfehérvárra, Szegedre, Esz
tergomba, Pécsre is féláron
lehet utazni.

Ha valaki a Balatonra utazik
és 7 napnál tölt ott,

gyű ai NED
l gyenes

nfolyama
befejeződött. A bárom hetes
szabás és varrás tanulásában
azok részesültek, akik idejében
jelentkeztek az arra legjobban
rászorulók közül. Mindnyájan
hálásak - a tanfolyamoI nagy
körültekintéssel és fáradsággal
megrendező Nemery Péterné
nek -, hogy őket ehez a nél
kiHözheteUen tudáshoz ingyen
hozzájuttatta. Zvara Teréz tü
relemmel, hozzáértéssel oktatta
a hallgatókat és a rendelkezé
sére álló idő alatt lehető lea-D

at21doU nekik szaktudá-
sábóL A csepeli Weisz Manfréd
cég három varrógépet engedett
át a tanfolyam céljaira hasz
nálatra.
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e 5zfát ütrágya és ti k a p h a t ó WAGNER
MARTON FIAI cégnél.

T

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E i IH iz e t é s i á r a:
l bóra 3 P., n.évre9 P.

PO

Az "Uj Magyarság U

Kidóhiv., Bp. József-körul 5.

DSE - GyTK 6: 1 (O: O)
Dévaványa. Vezette: Walter.

A vendégekkel megerősitett

DSE az eredménytelen félidő ulán
kétvállra fektette a kedvetlen GyTK
csapatát, melyhez kellő segítséget
nyujtott a honi biró itélkezéseivel.

H.

Hartenstein Ignác volt termény
kereskedő, gyomai lakos a Har
tenstein Herman és Fia gyomai
bej. cég tulajdonosa kényszer
egyezségi ügyében elrendelt lik
vidáció során nyilvános tárgyalá
son eladásra kerU/nek adós Gyoma
községben fekvő ingatlanai és
pedig téglagyár, magtárak, lakó
házak, sertéshizlalótelep, szántó
földek.

A nyilvános eladási Gyomán
Kossuth Lajos utca 9. szám
alatt a cég irodájábim 1938.
évi juniuSi bó 15. napján déI~

előtt 10 órakor tartják meg.

Az eladásra kerülö ingatlanok
11 helyszinen bármikor, az eladási
feltélelek az ü. H. E. szegedi
kamarakeriiletí szervénél (Szeged,
Vörösmarthy utca 3.) délelőtt 10
órától l óráig és Lohrer Vilmos
vagyonkezelönél Gyoma (Kossuth
Lajos utca 9.) bármikor meg
tekinthetők. Az ajánlatok 10 szá
zalékos bánatpénz letétele mellett
az ü. H. E. szegedi Kamarakerü
leti szervéné! nyujthatók be.

Országos HitelvédőEgyet
Szegedi KamarakeriUeti

Szerve.

1'n.....I'nOO8iMllfilI

Eladási
irdetmén

J h O S to n aratógép
uj kötszerkezettel,
ponnyvákkal, kifo
gástalan állapotban

e I a d ó.
Megtekinihetö:

_ KOCSIS IMRE
gépmühelyében

Hirdessen lapunkban! l Gyoma, Kossuth l. 40.
_ ~~~I~j~I~~I~I~~

ugy, hogy a méltányosság és igazsá.
gosság megköveteli, hogy a birtokos
által elért és elérendő jövedelem több
letből a munkás szintén részesedjék,
annál is inkább, mert ellenkező eset
ben - a régi munkabérek mellett a
mai adottságokat véve figyelembe 
életszinvonala még mélyebbre süllyed.

6.) Tekintettel ama rendkiviil fontos
nemzeti és szociális érdekekre,. melyek
a mezőgazdasági munkásságnak kere
sethez juttatásához füződnek. az arató
és kaszálógépek alkalmazásáról általá
ban el kell tekinteni. Aratógéppel való
béraratás minden körülmények között ti
los. Ha azonban a hatósá2 azt állapl
taná meg, hogy munkáshiány jelentke
zik, vagy a munkások vonakodnak a
munkába állás, illetve a munkaválla~

lástól, vagy indokolatlanul elfogadha
tatlan követelésekkel lépnek fel a mun
kaadókkal szemben, az araf6gépek
használatát egyeseknek, vagy esetleg a
község egész területére engedélyezni
fogja. Munkabeszüntetés esetén pedig
járási Főszolgabiró ur az e célra ren
delkezésre álló idegen munkbokat, il·
letve aratógépeket fogja a munkaadók
rendelkezésére bocsátani.

Ezzel kapcsolatban felhívja a hatóság
a munkásokat, hogy minden kinálkozó
alkalmat ragadjanak meg, iparkodjanak
szorgalmas és becsületes munkával a
téli megélhetésükhöz szükséges anyagí
eszközöket annál is inkább biztositani,
mert mint az elmult, ugy az elkövetke
zendő télen sem lesz semmiféle inség
munka. A hatóságok a munkásság magac
tartását a legéberebb figyelemmel fog
ják kisérni és igy megfogják tudni álla
pítani azt, hogy kl az, aki önhiMján
kivül s ki az, aki saját hibájából keriN
inséges helyzetbe. Az utóbbiak sem
miféle támogatásra nemszámilhatnak.

Az aratási területeknek a munkavál
lalók számaránya szerinti arányos meg
állapítása céljából az egy-egy aratópár
ra eső holdak száma ugy nyerjen meg
állapitást, hogy mentöltöbb munkás
jusson aratási keresményhez, illetőleg,

hogy az aratásban a lehetöséghez ké
pest minden erre a munkára alkalmas
munkavállaló részt vehessen.

Hadirokkant mezőgazdasági munká
sokat a rokkantságuknak megfelelő

könnyebb természetü gazdasági mun
kában kell foglalkoztatni.

7.) A munkaadók és gazdasági mun
kások figyelme a gazdasági munkás
szerzödéseken alapuló követelések vé
delméről szóló 1933 évi V. t.c.·f(~is fel..
hivatik, amely szerint a mezőgazda

sági munkavállalók részére az általuk
tényleg megszolgáU munkabér járandó
ságukra, a munkaadók más hitelezöi
vel szemben előnyös kielégítést . bizto
sit. A fent idézett törvényben biztosi
tott előnyös kielégitésben csak akkor
részesülhetnek a munkavállalók, ha a
szerződésUket a galdálkodóval, vagy
megbizoUjával a községi elöljáróságnál
kötötték.

8.) A helyben elhelyezkedni nem tudó.
gazdasági munkások, valamint munkást
kereső munkaadók, elhelyezésük, illetve
munkással való ellátásuk végett első

sorban a községi elöljárósághoz, mint
hatósági gazdasági munkásközvetitőhöz
forduljanak.

A fenti rendelet szigoru betartására
ugya munkaadókat, mint a munkavál
lalókat felhivja az elöljáróság.

OYGma, 1938. április hó 15-én.
Előljáróság.

G '110m a község előljárósaigától.

2743/1938.

HIRDETMÉNY
Az 1938. évi mezőgazdasági munkák

zavartaJanságának biztositása céljából
az m. kir. földmiveléstigyi miniszter ur
és járási Főszolgabiró ur a következő

ket rendelte el:
1.) A munkaadók aratási és cséplési

munkákra, de általában bármely gazda
sági munkára hivatásos mezőgazdasági

munkásokat szerződtessenek; vagyis
olyanokat, akik az ily munkákat biva
tásszertien szokták végezni. -

2.) Ktilföldi mezögazdaságokban való
elhelyezésre a már leszerzödött munká
sokon kivlil senki· sem számithat, igy
már nincsen ok arra, hogy a munkások
az itthoni munkaadókkal a szerződése

ket megkössék, - sőt a munkások sa
ját érdekükben is igyekezzenek arra,
hogy mielőbbi leszerződés utján kere
sethez itthon jussanak. -

3.) Külföldieknek az országterületén
mezögazdaségi munkát végezni, csak
munkavállalási engedély alapján szabad.

4.) figyelmeztetnek a gazdasági mun
kaadók és gazdaságI munkások, hogy
aratást, hordást, nyomtatást, cséplést
és általában bármely mezőgazdasági

munkát nem cseléd minőségben elvál
lalni szándékozó mnnkásokkal a mun
kaszerződést az 1898 évi II. t.c. értel
mében a munkaadó, vagy annak inté
zésére jogositott megbizott a községi
előljáróság elött és a hivatkozott tör
vény 13 és 14 §-aiban meghatározott
alakszerüségek megtartásával kell meg
kötni.

Amennyiben a munkaadó és gazda
sági munkás a szerződést nem a tör.;;
vényben meghatározott alaksleriiségek
megtartásával kötik meg, valamint ak.
kor, ha a szerződés a törvény 9 és 10
§-aiban előirt tartalmi kellékeket nél
külöz!" (a learatandó terület nagyságá
nak ,megjelölése, az aratási, hordási,
cséplési' és nyomtatási munkabérnek
vagylagos megállapítása, az élelmezés
pénzértékének fe\lüntetése) a szerző

désre alapitott követelések a közigaz
gatási hatóság emU n~m érvényesit
hetők s a felek igényeiket csak a ren
des biróság előtt érvényesithetilc.

Elemi csapások következtében rend.
szerint felmerülö jogviták elkertilése
céljából a szerződésben az elemi csa
pás esetében fizetendö munkabérre
nézve II felek külön megállapodást lé.
tesitsenek, nehogy ennek elmulasztása
miatt a munka általános rendje meg
zavartassék.

Mindazokban az esetekben, amikor
a munkások elszállásolásáról a munka
adó köteles gondoskodni, a közegész
ség és )(özerkalcsiség kivánalmainak
megfelelő elhelyezést biztositson.

Az 1929 évi H. t. c. értelmében me
zőgazdasági munkára iskoláztatási bi
zottság alatt álló gyermeket csak az
iskola látogatására megszabott időn

(oktatási órákon) kivül lehet alkalmazni,
s ez a munka a gyermeket tanulmá
nyainak végzésében hátrányosan nem
befolyásolhatja.

5.) A munkaadók figyelme az 1923
évi XXV. t.c.-nek az arányos munka
bérek biztositását célzó rendelkezései.
re külön ís felhivatnak. Az aránytalanul
alacsony. bérek ellenében teljesilett
munkák ésetében a munkás a szerzö
dés alapján tényleg kifizetett és a helyi
viszonyoknak megfelelő bér közötti kU
lönbözetet a munka befejezése után is
kővetelbeti. - A munkaadók különös
figyelemmel legyenek arra, hogy a me
zőgazdasági jövedelmezőség az utóbbi
iüöben több vonatkozásban emelkedett,

"!!!!0'Qmmv",,".-

jánisi levente verseny Gyo
mán. A Levente Egyesfilet junius
12-én járási levente versenyt rendez
az Erzsébet-ligeti sportpályán.Ver
senyszámok: 100 méres síkfutás,
400 méteres síkfutás, 4x100 mé
teres staféta; magasugrás, távol
ugrás, sulydobás. kézígránátdobás
stb. A versenyen győztes levenlék
l-ll-lll. éremdijjal lesznek ki-;
Wntetve. Az előmérközések dél
előlt 9-12-ig, a döntőmérkőzések

délután 2 órától, utána kézilabda
ven:eny a gyomai és endrődi le
venlék körött. Egész napra szóló
belépőjegy 30 fillérért a helyszínen
váltható. Mindenkit szeretettel
várnak a leventék.

Inka-kincseket hajszol a ten
geralatti robotember. A perui
inkák mesésértékü, tengerbe süly
iyedt kincseinek felkutatására
nagyszabásu vállalkozás alakult s
a nehéz munkára külön gépem
bereket készi/eltek. Erről közöl
rendkivi.il érdekes, képekkel il
lusztrált cikk et Tolnai Világlapja
uj száma, amely mo.stmegjelenl.
A legkiválóbb magyar irók no
velláin, a kilűn5 cikkek dus so
rán és a nagyszerű folytatásos re·
gényen kívül közel száz pompás
képet talál az olvasó a népszerű

képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

A párbajozó szerzők. A pár
bajozó szerzőkről irt érdekes ké-·
pekkel ilIuszlrált cikket ürbók
Altila, a Délibáb .legujabb számá
ban, amely nagy terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás íllusztráll rádiómüsoro
kat, egyfelvonásos színdarabot,
premierbeszámojót, szinházi plety
kákat, nagyszerű filmrovatot és
több mint száz szebbnél-szebb
képet talál az olvasó a népszerü
szinházi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Anya.könyvi hirek
Születtek: Barát istván leánya

Ilona ref., Pál Gábor leánya Róza.
Házasságot kötöttek: Szilágyi

István H. Kovács R6zával. Csapó
Elek Zöld Lidiával, BaJop; József
Jdveszku Honával.

Meghaltak: Frolyó István 27
Herter MárIon 52e. á. e. Harmati
Sándor 48 é.á. e., Szilágyi Lász
lóné Hegyesi Róza 62 é. ref.

AXXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
istván év aUíaJmával 1938.
máju.s 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapható.

BAROMFIT ÉS TOJÁST
csak a "H.OMBÁR" szövetke

.zethez vigyen, ha jó árat akar
kapni érte!
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Eladó: 122 kat. hold simazugi szántó,
III kat. hold ballai szántó, 24 hold
kondorosi szántó, 15 hold keselyösi, 10
hold magtárlaposi, 10 hold keselyösi, 10
hold varsánháti, 4 hold zöldlaposi, 2
hold zsellérföldi szántó, 800 négyszögöl
révlaposi. Eladó házak: Hősök utján 1
hatszobás, l háromszobás, l kétszobás,
1 háromszobás üzletház, Horthy Miklós
uton l négyszobás 15.000 Pbért, 1 öt
szobás üzletház 11.000 P-ért Zrinyi ut
cában l sarok nádasház 3000 P-ért.
Izsó Balázs ingatlallforgalmi írodánál
Gyomáll. Telefonszám: 50.

SzerkesztéséT! és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaválJalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

SzuperfoszfátmUtrágya és Péti
Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
!:égnél.

vitéz Czapáry JenéSnének 44 kat.
hold földje eladó. Érdeklődők fordul.
janak G. Nagy Lászlóhoz Hősök utja
57 sz. 6

Papp Zsigmondnak 4 és fél fertály
keselyösi földje örökáron eladó. Ér
deklődni Rákóczi u. 16 sz:. alatt lehet.

5-5
Papp Zsigmond Magtár-laposon 15

kat. hold földje örökáron eladó. 3-3

ParádfUrdi5n az nÉva" lakban kelle
mesen nyaralhat julius l-i~ naponta 5
pengöérl. 5...,.4

Egy szép gyermekágy, és egy
komplett kerti garniturajutál1yoslln eladó
Érdeklődni lehet Kossuth Lajos utca 37.

Beil'ischróth Gábor Hősök Emlék
utja 74 számu sarokháza eladó. Üzlet
nek is alkalmas. 3-2

Nyári cséplésl'e 48 colos cséplöm
, höz hajló erőt keresek, fele kereselre.

Szilágyi Lajos gr. Tisza l. ut 4. l-l

Magas min5séget, ala'csony áron,
díjmentesen házhoz szállit, a szövetke
zeti bolt. Telefonrendelés 28. Tojást,
baromfit legmagasabb áron vásárol.
Korcsmai kimérő felvétetik. 2-2

Kcnfács János szöv. ígazgató 20 hold
keselyősi földje eladó, ugyanott 100
hold keselyös"i szántó részesmunkálatra
kiadó, VII. 133 számu tanyájában, épit
kezási homok állandóan olcsón kap
ható. 2-2

Egy ha~znált gyermekkocsi eladó
dr. Vincze Endréné!.

Csaba Vezér utca 1. szám alatt
butorozott szoba kü!önbejáratlal, villany
nyal, esetleg nyaralónak is kiadó. 2-l

rft,.ft,.ft......ft~

I
Már nem olcs6bb a
bor, mint aszódaviz,
de nem is szódaviz !-24 F I L L E R

Iegy liter liO/o-os kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:rálJitva
s feladva. Vasuli fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli ren.. <leléstI
fogadok el. Hordói dijmen-
tesen adok a szálliiás tar
tamára kölcsön; bordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkill
dés utánvéttel. F;gy pengő I
levélbélyeg ellenében kUl-
dök mintá! a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatuak

és n e m sav8l'11yuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpll'icészete

Soltvadkert, Pestmegye.

luu~~~uuuu~uuuuuuuu

Szebeni Lajos (nös Bodon Máriával)
gyomai lakos vett 2 hold 722 n.-öl és
295 n. öl féihalmi szán'ó 1/3-ad részét
Tertu~ek Ferencné Bodon Esz_ter gyo
mai lakostól 900 P.-ért.

friedrich Rudolf és neje Homok Etei
gyomai lakosok vetlek 2 hold 582 n.-Öl
pusári szántót Csapó János budapesti
lakostól 1500 P-ért.

Oláh Péter és neje Kóródi Róza gyo
mai lakosok vetlek 339 n.-öl zöldlaposi
házhelyet Kovács Albert albertfalvi la
kostól 320 P-ért.

Pintér Istvánné Gellai Etelka endrődi

lakos vett 1 hold 295 n-öl tanyai szán
tót EHer Ádám (nős Roósz Juliánnával)
gyomai lakostól 9000 P-ért.

Földesi Lajos és neje Izsó Katalin
gyomai lakosok vettek egy lakóházat a
Békéscsabai Takarékpénztár Egyesü
leltől 1300 P-ért.

Szerető Károly és neje Hornok Eme
rencia gyomai lakosok vettek l hold
1501 n.-öl pusári szántó 3/4-ed részét.
Cselei Endre és társaitól 1200 P-ért.

Ková.cs Imre és neje Szerető Teréz
gyomai lakosok vetlek egy beltelkes la
kóházat ifj. Hajdu Sálidor és neje
Bozsoki Érzsébet 'gyomai lakosoklól
1650 P-ért.

Ifj. Wallner József és neje Schramm
Eszter gyomai lakosok vettek egy épü
letet 268 n.-öl udvarral a beltelken
SchrMer János és társaitól 3500 P-ért.

Ifj. Vatai Gábor és neje L.Szi\ágyi
Lidia gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat II Gyoma Endrődi Hi·
telszövetkezettöl 1200 P.-ért.

ADDIGhozza rendbe
arat6gépjét

Gyoma község
ingatlanforgallna

B. Kiss János' (nős Faragó Rozálíá
val) gyomai lakos vett l hold 1244 n.
öl pusári szántót . Pataki Bálintné B.
Kiss Erzsébet sashalmi lakoslóI 800
Pbért.

Hornok La.jos (nős Ivál'yi Irénnet)
gyomailakns vett 129 ll. öl pusári
szántót Pataki Bálintné B. Kiss Erzsé
bet sashalmi lakostól 35 P-ért.

Gellai Mátyás (nős Timár Etellel)
gyomai lakos vett l .hold 1040 n.-öl és
9 hold 688 n.-öl görbekutlaposi szántó
1/5-öd részét Bogdán Gáborné Cs.
Szabó Piroska mezőturi lakostó! 2000
P-ért.

Izsó János és neje Kocsis Erzsébet
gyomai lakosok vettek 1 hold 614 n.-öl
és 235 n.-öl pocoszug és noltkörösi
szántó 1/4 ed részét Izsó Lajos ,>övény
házai lakostól 355 P-ért.

Kató. Ferenc gyomai lakos vett 2-300
ad rész csudaballai legelő illetöséget
Kiss Lajos gyomai lakostól 1150 P-ért.

Nádudvari Mihály és neje Izsó Esz
ter gyomai lakosok vettek egy beltel
kes lakóház fele részét Szmola Ilona
gyomai lakostól 850 P.-érl.

Pető Lajosné Kiss Julianna. gyomai
lakos vette egy beHelkes lakóház 1/9 ed
részét Kovács János és neje Münich
Mária gyomai lakosoktól850 F-ért.

Bácsi Gergely és neje Molnár Mária
gyomai lakosok vettek 3 hold 987 n.-öl
tanyai szántót Hoffmann Andrásné
Beinschróth Zsu~sánna mezöberényi
lakostól 4500 P-ért.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. május 15-től junius 25-ig

x t Oyoma-Endrőd:

17~38 21.43 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.2f

17.50 21.66 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldij: 50 fillér.

Endröd-Oyoma-PUspökladány-Debrecen: x t.
6.10 ind. Endrőd templom-tér.. érk. 11.50 2l.55

6.36 I Gyoma " . . - . 4 17.28 2J.37
1.28 Szeghalom p. u.. . .. . I 16.38 20.48

. P.ladányi járatutjavitás miatIsziin.
9.19 Hajduszoboszió . . .. 14.45 18.05 .
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.10 11.80

Menet-jegY:jSz:eghalomra P 2.30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. " P 10.50. P 12.50.

Endrőd ~Oyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 11.50 21.55

6.36 ~ Gyoma" t 11.
28

21,3'1
7.27 Szeghalom p. u. 15.44 20.48
8.57 Berettyóujfalu p. u. . . 14.°0 19.1:
9.03 érk. "községház:a md. 13.50 19.°0

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy: P 9.50.

Feltételes megél16hely: Gyoma-halmegyl Olvasókör és Perjés.
Figyelem l x-el jelzett hétköznap; t-el jelz.elt vasárnap és ünnepnap közlekedik

z Ö L D E G Y I M. I S T V AN
Budapest, V., Báthory u. 3. szám.

a

OZGÓGYOMA

I
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Juniu§ 12...1.3
vasárnap., hétfő

MAGYAR FILM!

A magyar népszinmG diadaia. A
magyar föld szeretete. A magyar

sziv. magyar lélek igazi
magyar filmje.

TÓTH EDE 100 arannyal jU'al
mazott népszinmGve.

Dayka Margit, Somogyi Erzsi,
Somlai Arthur,

Rózsahegyi Kálmán, Oregus
Sándor fösiereplésével:

Junius 16 csütörtök
Ünnepi müsor!. Szines film!
A Trópusi ·világ pompázó szinei.

Elemek, szivek vihara:

Trópusi ar
A Déltengeri szigetvil~g exótikuma.

Főszereplő:

Oscar Homolka. Francis Drake.
2e kisérő InÜSOre

,Juniu~ SzoJmibaton
PAZAR MÜSORI

2 világremeksláger. A kacagás
világrekordja. Jókedv olimpiász.

Mindenki nevet aki él.
STAN és PAN

óriási egész estét betöltő

nagy vigjátéka :

nyugati őrjárat
Két barátunk izgalmas, fordulatos

nagyon vidám kalandja
a vadnyugaton.

~IJljlljllll"lliillllll

Százezrek csodálták meg a szin
padon. százezrek csodálják a

filmen. Magyar muzsika,
sziv, hangulat.

CHA.PLIN
a nevettetés királyának burleszk je:

CSODAfORRAS
a jókedv és kacagás 30 perce.

Indiánromantika, belyárvilág.
Revolveres vadlovas mese.

Buck Jones pompás bravurfilmje:

Harcos indiánok
Pompás, izgalmas vadnyugati

attrakció.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

A szokásos nyári szünetet meg
előző utolsó előadás 12-én és 16-án
vasárnap és csiHörtökön Urnapján

Nagysikerü magyar hangosfilm l

r i I á Y
szobát keres

Nagysikeri' aratott vigjálék.
MAOYAR VILAOHIRADÓ.

Elöadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fé15, fél 7 és fél 9-kor.
Pén2.tárnyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél 1O-t61 fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.
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Egyhas;ábos (55 mm széles) Ucm. magas íl!Hlete"

20 fiBér. ötször-i hirdetesnél iQ százalék, tizszerin.é!
15 százalék, l tlJeg;yedévi hirdetésnél 20 százo.lék és
télévi hirdetés ~5etén 2:'; százalék kedvezményt adunk.

Felelö:s szerkesztö: WAGNER MÁRTOiN
Szerkesztőség éEl kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA(;
G y (I m \\i, Kosl!lI1U"l laJoSi utca 54.

"a~í!ifo!J'l: 2::0:.

ELOFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

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

Lapzárta c s ű t ő r t ö k este 6 óra.
Megjelenik nlinden szombaton reggel.

sF

miniszter ŐnagyméHóságánál,

telsorolván azokat a méltányos
sági körülményekel, melyek
alapján az ügy kedvező elinté·
zést kért.

Az akció teljes sikerrel járt
A pénzügyminiszter agymél-
tósága 121.075/1937. b.
rendeletével elrendelte ezek
n~k a hátrálékóknak

A frontharcosok gyomai cso·
porUa a
48-as tartotta, szom-
baton este. A vacsorán 75
harcos és vendég veU részt. A

vacsora uUm
szervező-tiszt mondoti: felkö
szöntőt a Kormányzóra.
ner Márton beszédet
mondott a szellem ápo·
lásáról, a frontharcosösszefo-.
gásróL Az elszakHoU országré
szek visszaszerzése csakis
mvar tör~énhetik meg - mon
dotta beszédében, ._- há
bomra keH relkésziilnünk. Akik
ahábomra készii.lésben közö
nyösök és a polgári egységet
akarják bomlasztani, azok ha
zaáruló-k, azokat ki keH közö
sHeni a sorainkbóL A fronthar
cos vacsorák nagyon alkalma
sak, hogya lakosság megbarát
kozzék a frontharcos eszmével.
A közvetlen érintkezésből ki·
nőhet az a kötelesség érzete
sokaknak, hogy az állandóan
fogy6 frontharcosokat megkü
lönböztetett becsiilésben része~

sHsék.

ezlést

vezeti. A vármegyei kűldöUség

élén dr. vi!éz Ricsóy-Uhlarik
Béla főispán Őméltósága.,vesz
részt a nagygyűlésen. Utikölt
ség oda-vissza filléres gyorssal
4 pengő 50 fill. A részt venni
szándékozók már mosl jelent
kezzenek Nemerey Péter NEP
elnöknél, vagy a szövetkezeti
boltok bármelyikében.

A Gyomai Termelők Szövet
kezete a nagygyülésen részt
venni szándékozó tagjainak
fél uHköltségét viseli.

zetéseket teljesíteni, a nagy hát~

rálékkal nem tudtak megbir
kózni, minthogy a befizetett
összeg egyrésze kamat fejében
került elszámolásra. Örökös
nyugtalanságban . éltek, mert
állandóan végrehajtási cselel).
mények foganatosílásától kel
leti: tarianíol·;:.

Nemerey Péter elnök, a szer
vezet vezetőségével karöltve,
anélkül, hogy erre az érdekel
tek felkérték volna, lépéseke!
teU, az adóhátrálék törlése
ügyében és vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Béla íőispánunk

interveniált a m. kir. Pénzügy-

alakulások. Uj irányzat, lendü
letes élet hajnalán állunk mi
is. Telve hittel, sok remény
séggel, mi is várunk egy jobb
magyar jövőt. Nem csodákra, nyoss;ág!ból törlését.
alapozzuk a reménységünket, 50 család 8210.55 P.-öt kitevő

nem véleHenel,re bizzuk a hátráléka töröltetett Óriási ez
helyzetünk kialakulását, hanem a szám, hiszen ilyen összegért
a 70 éves bölcs Vezér paran- 4 vagon vásárolni.
csát kövelve haladunk a' szebb .A NEP közbenjárása ered
magyar jövő felé.

ményeképen, most 50 családi
Sokáig éljen viiéz nagybányai

Horthy Miklós kormányzónk 1 fészekbe ismét nyugalom köl
tözik, nagyobb ],araj kenyér
kerülhet az asztalra, s bizako
a01ClD21D. c:,elIJ,d!ÜJJlH:!l. fel az esteli
fohász az Egek Urához.

eredmények mutatják
meg, hogy a NEP szervezet
munkájára nagy szüksége van
községIÜnknek s az aktiv
párt méltó oszm~

te és szeretetteljes támogatására.

ai szervezeténe
SI ere

az a
e rece

e zeti Egysé

a

aa sza ás......

Ma minden magyar ember
szivéből az az óhaj száll a ma
gyarok Istenéhez, hogy vitéz
nagybányai Hortby Miklós kor
mányzónkat tartsa meg erőben,

egészségben.
A nyugtalan bel~ és külpoli

tikai életünkben nagy meg
nyugvás lehet minden aggódó
polgárra, hogya 70 éves Kor
mányzónk bölcs vezetése alaH
történnek a nagy nemzeti át-

A Nemzeti Egység Pártja ju
nius -hó 26-án vasárnap délelőtt

10 órai kezdettél Debrecenben
a nagy erdei stadionban vitéz
lmrédy Béla miniszterelnök és
a kormány tagjainak részvéte
lével nagyszabásu gazdagyülést
rendez. Minthogy főleg gazda
kérdések kerülnek megvitatásra
ajánlatos, hogy Gyomál ól és

E,ndrődről minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg. A gyomai
járásbani résztvevőket dr. Sor
bán JenŐ járási föszolgabiró

ANEP gyomai szervezete lan
kadatlan szorgalommal, csend·
ben dolgozik, tagjai, illetőleg a'
község lakosainak érdekében.
A muliban elért számos ered·
ménye mellett, most ujabb si
keres akciójáról számolhatunk
be.

A helyi szervezet, agilis el"
nöke Nemerey Péter utján, tu
domást szerzett arról, hogy a
község fölUhözjutottainak adó
hátraléka, a rossz kereseti vi
szonyok következtében, önhi
b:ájukon kivül, nagy mértékben
felszaporodott. Munkaalkalmak
hoz jutván, hiába próbáltak fi-

Meghalt
Baross László

A valamikor világhires ma-
. gyar buza minősége annyira

leromlott, hogy már a szom
szédos nyugati államok is az
amerikai manítoba-buzát vásá
rolták gyengébb minőségü bu
2áik lisztjének keveréséhez. A
leromlásnak több oka volL
Egyik ok az is volt, hogy a
Tisza-menti gazdák is sZÍvesen
vetették a sokat termő neme·
sített bnzákat,amelyeknek azon
ban nagyon silá11Y volt a si
kértartalmuk. Hogy is jöhettek
volna ezek a puha buzák. szá
mi1ásba a hires manítoba·bnza
mellett! Ki tudja pedig, hogy
annak amanitoba buzának
nem·e a gyomai határból, a
görögállási részről, ezelőtt öt
venvalahány esztendővel Ame
rikába vitt 10 vagon magyar
buza volt az őse? És azok a
gyomai gazdák, akiknek. ilyen
bnzájuk termett, szintén áttér
tek a nemesiteH, buzak ter
mesztésére és elértük, hogy a
hires tiszavidéki buzánk ki
veszett és a gyomai buza is
gyenge minőségü lett.

Baross László, József főher

ceg bánkuti uradaimának jó
szágfel'Ügyelője a régi tiszavi·
déki buzát keresztezéssel ne
mesitette és létrehozta a világ
hires bánkuti..:buzákat. Ezekkel
il buzákkal sikerült a magyar
buzának visszaállítani a régi
becsületét. Az is igaz, hogy a
bánkutí buzák az ország más
vidékein is, nemcsak a Tisza
vidéken, olyan jó minőségüek

már évek óta, hogy e miatt
nagyerőlködéseket folytatnak
a buza származására az eddigi
tiszavidéki megjelölés megszün
tetésére.

A bánkuti huza létrehozója
14 éves korában elhunyt. Tul
ds nélkül állithatjuk, hogy
Tessedik Sámuel után Baross
László teHe a magyar gazdák
nak a legnagyobb szolgálatot.

Amikor párhét mulva az
Isten bő áldását várjuk abból
a billió bánkuti buzaszemböl,
amelynek nemesitett őseit Ba
ross László tudása hivta életre,
álljon meg minden magyar
gazda egy percre és áldja öt, a
fáradhatathm kisérletezőt,haló
porában is.
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éhészt

egállapitották a

mezőgazdasági leg,
kisebb munkabéreket

Németországban, ha méhszurá
soktól dagadt fejjel nyilvános
helyen megjelenik, megéljenzik,
mert oU méhésznek lenni tisz
tesség. Ha már mi ~agyarok

az ilyen megtiszt~ltetésre nem
sokat adunk is, fogjuk fel a
méhészetet üzleti alapon, for
dítsuk hasznunkra ennek az
értelmes kis jÓszágnak koránt
sem lekicsinylendő tehetségét
azzal, hogy felkaroJjuk őket s
eleinte legalább kasokkal dol·
d02Zunk. A drága cukor mellett
nagyon is ráfér a gyermekekre
az elkerülhetetlenül szükséges
mézecske,

Kár, hogy Amerikába keH
menni egy kis jó példáért ; ott
már tudják, hogy alig van ha
tára a dolgozó méhek milliói
nak, amelyek egy kalitkás anyá
tól összetartva vasuti valilon
nagyságu kaptárakban, vasuH
sinen vándorolnak legelőről.

legelőre. Ez ugy lehetséges,
hogy egy fialal méhkirálynét
kalitkába zárnak, ezt ebbe az
óriás mérelü l\aptárba elhelye.
zik és sok száz anyátlanHoU
rajjal megtöHik, a herékel pe
dig kizárják. Ez a több millió
méh dologhoz lát, őszig hord,
amikorra magát agyondolgozza,
illetve elkoptalja. Ez a dolgozó
méh rendeltetése. Ou marad
utánuk számarányukhoz mérten
előáHitoH elsőrendü lépesméz,
mint ilyen kerül forgalomba,
mert ezt hamisitani nem lehel.
Ha megborzadunk az ilyen ará
nyoktól, a most esedékes utó
rajokkal tegyünk IdsérIetef, azaz
egy-két ezer méh megmutatja,
mit lehet ezen a téren elérni.
Annyira azonban törekednünk
kellene, hogy minden tanyán
legyen pár kas méh, ha már
vadrepcél is termelünk, mielőH
kiirtanánk, a benne lévő bősé

ges mézet szedessük ki belőle,

aratásig vigan támaszkodik a
buzára a vadborsó·félék sok
fajtája, azok is adják le a vámot

M. B.

Juniusban 2.20 P.

Juliusban 2.40 . "

Augtisztnsban 2.40 "

Szeptemberben 1,80"

Októberben 1.60 "
Novemberben 1.50

-,. Decemberben 1.30
"

A női napszám a fentiekuek 70

százaléka. A gyermek napszám

fl fentieknek 40 százaléku.

A kaszálási napszámot 3 pen

gőben állapitották meg.

3. A gatázs- és melleUe lévő

földért Pikó Béla 1250 pengőt.

igért.

4. A temető melletli kertért
Csernay Géza . plebános 1650
pengőt igért.

5. A Petőfi utcai házért Zöld
János 2100 pengőt igért.

6. Két hold földért Gecsei
Sándor 2200 pengőt és öt hold
földért Kovács G. Lajos 5400
pengőt igértek.

Utóaj.á.niadot .lehet
tenni

Amint elől irtuk, hogy az
ajánlatok csak egyoldaluan kö
telezők, és pedig azokra csak,
akik az ajánlatot tették, tehát
nem lehet ludni, hogy a bi
zoUság odaitéli-e II legtöbbet
igérőknek az ingatlanokat Sőt,

bármelyik ingatIanra utóaján
lat tehe lő. A bizottság junius
24 én ül össze és akkor dönt
az ajánlatok fölött

! ED
GÉGJÁTÉ

Az Országos HHelvédő EgY-I
let kiirásában árverést tartottak
junius 15 -én a Hartenstein-féle
inga.tIanokra. A kiirási feltéte
lek szerint a legtöbbet igérőkre

kötelező az ajánlatuk, de az
eladó, minden indokolás nél
kül, figyelmen kivül hagyhatja
a legtöbbet igérő ajánlatát és
uj árverést tarthat. Ez a \.;.iirási
kikötés annyira egyoldaluvá
tette az árverést, hogy ennek
tulajdonitható a Kossuth Lajos
utcai házak és II magtár iránti
t e I j es érdeklődésnél.küliség.

Erre a két árverési pontra
nem akadt ajánlattevő.

Az áJi.'vo(·ré@j ered""
ln1!.énye

1. A téglagyárért László Sán
dor szolnoki nyerstermény
és vaskereskedő 31.000 pengől

igért.
2. A sertéshizlalóért dr. Huhn

Ferenc állatorvos 7000 pengőt

igért.

A Református Nőegylet szer-, vezelte a finom gondosan dol·
dán 15·(n este, a megujitandó gozó kis zenekart, ami szintén
orgona javára a li~eti pavHlon- jól esett, a vándorszintársula
han nagyszerüen sikerült mű- tok zongora-csépelése helyett.
kedvelő előadást rendezett a Jakab Lajos diszletei aprólékos
szegha lmi uri műkedvelő lár- gon ddal és izléssel készü !lek.
sasiig egJüttesével. Különösen hatásos volt a II.

A pompásan összetanult f~lvonás rózsaligetes nehéz
együttes, a "Lili bárónő" cimü dlszlete.
opereltel mutatkozott be nálunk A gyomai közönség szokaLla·
meglepő sikerrel. nul nagy számmal várla a

Csak a leomeleoehb elisme· szeghalmiakat.
b b

réssP! írhatunk a szeghalmi Ugy látszik, idegenek iránt
mü~ed.velők teljesitményéről, még fel tudunk melegedni. A
a~m ~enye1{ese~ t~lh~ladta apavillon nagyterme teljesen
hlvalasos VIdékI szmlarsulatok It . t' - d l
nivóját. m~gle , a, gy~m.~I a~sa. a om

A női főszerepet alakitó dr. ~I~,d~n re~e~.ebol val,o erd~k
Tóth Béláné játéktudása, hang- lodokkeL O~'ommellatluk ,:eg
jának tiszta csengése élvezetes re~, gazdatars.adalo.m nehao:!'
volt. Partnere dr. Boromisza tagjat, hogykIvegyek a részu
Zoltán illuziói keltő hősszerel- ket a mindenkire kötelező kö
mes ugy megjelenésben, mint Z?S ,cél?k elérésében való se
hangban. Mészáros Jánosné ru- gItsegbol.
tinos, rátermett szubrett, a vi- Megértettük a szeghalmiakaL
déki szubr~tte~mélsokkal fino- Hálásak vagyunk nékik 
mahb muzI,káh:abb., amit a sürün felhangzó tapsvi-

Cs. S~abo LaJOS tIszteletes ur har is jelzett az estén - de
meglepoen tehetséges volt sze- .. ., .. '
repében, ugy~mc'lak Pap István kl IS ~YItottak,szem~llket arra,
és dr. Segesvári Elemér figurái, hogy osszetarto, egyuttes mun
hivatásos szinészeknek becs ü- kával mit.lebet felmutatni. Ha
letére váltak volna. A slatisz- talmns erkölcsi és anyagi sikert,
tériá izléssel és alkalmazko- ami bizony mindenféle embprÍ
dással segített a föszereplőknek, együttes_ v.~g!.~. " '"'
szinesitette ,a színpadot, ügye- Megkoszo~Juk a rendezoség
sen mozgott. Általában izlés és nek ez~ az otletet, a rende~és
intelligencia áradt a szinpad- munkáját és gr~.tulálunk.an~aJd
. 'l 't ' cr' "k d \'·k él nem 200 pengos anyagI sIker

!O.' amI ~"y ~ nm. e ,ve o n , hez is. Megérdemlik.
m,mt a VIdékI, S~I~!~~sulatok- Szívből köszöntjük ujból a
nal gya~ran n~lkulozunk. szeghalmiakat, bogy ilyen ér-

Dr. NIckI Janosné komoly dekes, élvezetes estét szereztek
tudással, behízelgő zeneiséggel nekünk.

,eo ze
'-"

Fe éleI
kir,

tudo

id ebreceni
sza István

ány
egyetelnre

A debreceni egyetem mind
a négy (református hittudo
mányi, jogi- és áHamtudományi
orvosi, bölcsészettudományi)
karán, az 1938-39. tanév első

felére 1938. szeptember l-től

lG-ig tart abeiratás.
Abeiratkozni kivánók 50

tilléres bélyeggel ellátott folya
modványaikat, 1938 augusztus
hónapban nyujtsák be az Wető

kar dékani hivatalának.
Az egyetemi hallgatók szá

mára a következő diákjóléli
intézmények müködnek:

a,) Tisza István internátus.
b.) Horthy Mildósné leány

kollégium.
c) r/lensa academia.

Református kollegiumi
internátus és konviktus.

c.) Szeut László - interná
tusi TandijmentessE'gért lehet
folyamodni.

ujabb összeirása készül. Ennek
céljából 1938. junius hó Hi. és
julius hó 6-ika közötti időben

házról· házra járva fogják az
összeirást végezni. A bemon
doH adatokat okmányokkal kell
igazolni. Tartsuk tehát kéznél a

], születési, illetőleg házas
sági anyakönyvi ki vonatot,

2. illetőségi bizonyitványt,
3. iskolai végzettséget igazo

ló bizonyitványt,
4. hadirokkant v. hadigon

dozott igazolványt,
5. eseUeges tűzharcosi minő

séget igazoló Károly csapatke
reszteL

A kötelező vallomás megta
gadása vagy elmulasztása bün
cselekmény, mely az 1925. évi
XXVI. tc. 140-142. §-a alap
ján lesz büntetve.

Nyaraltassunk
szegény

gyermekeket!
Minden tehelösebb háznál el

iCrne még egy kis csenevész
városi gyerek. Ahol ketten·
hám13n jól laknak, a negye·
diknek kosztja alig érezhető

többlet Alig foglal helyet, mé
gb egy veszni induló életet
menthetünk meg nehány falat
kenyérrel, tejjel, tanyai jó le
vegővel. Az országos reiormá
tus szeretetszövetség, kétszáz
szegény református budapesti
gyereket ad ki nyaralásra. Vál
laljunk egyet. Isten áldása lesz
hazunkon. Jelentkezni lehet a
helybeli református lelkészi hi
vatainál.

IaSI
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rf s kapható NER
cégnél.

A református templom re
noválása belül is elkezdődött.

Az istentiszteletek tehát már nem
a templomban, hanem a központi
iskola erre a célra átalakított nagy
termében lesznek.

Nyugíázzuk a Reformálus Nö
egylet szerdai mükedvelő elöad'á
sán felűlfizeteH összegeket: Cser
mák Kálmán 18 P, Csemay Géza
10, Becher Rezsö 10, Glück Ár
min 10, Heilinger Antal 8, Bay Jó
zsef 4, Gyökössy Dániel 4, özv.
Vass Andrásné 4, Kner Endre 4.
Iványi István 4, dr. Singer István
4, dr. Haviár Gyula 2, Vásáry
Gábor 2, G. Nagy László 1, dr.
vitéz Molnár Kálmán l, Vass La
JOS 1 peng'ő.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938,
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapbató.

Óvodai ünnepély. Gyoma köz
ség II. számu uj 6vodájában III,
Jókai ut 4. szám alall most (f. hó
12-én) vasárnap délután 4 órai
kezdettel óvodai Unnepélyt fogok
tartani. Ezen ünnepélyre az iskola
széki és képviselőtesttileti tagokat,
a szülőket, valamint az érdeklődő

. közönséget tisztelettel meghivom.
Vaskbrné Nádudvary Mária köz
ségi óvónő.

Önköltségen való eladás,
tisztességtelen verseny. Igen ér- .
dekesitéletet hozott legutóbb a
m. kir. Kuría, amely itélet remél
hetőleg elveszi a kedvét az ár~

rombolóknak az önköltségi áron·
vagy azon alul való árusitás161. A
Kuria megálla pitja, hogy az az ár,
amely az áru önköltségi árál nem
haladja meg, eladási ár nem lehel.
"Az eladásnál tiszta hasznot kell
elérni". Igy szól az itélet. "Aki
ezt nem teszi, a nyereségre törekvő

észszerű üzletvitel elveivel kerűl

ellentéibe, versenytársait megkáro
silja és tisztességtelen verseny
cselekményt követel u.

Farkas Irén okj. tanitónö,
okI. tánctanárnő, junius 14-én
kezdi meg baba és diák tánclan
folyamát a Holler-szálló külön
termében. Érdeklődőknek szivesen
ad felvilágosilást Farkas főjegyző

(Hor/hy Miklós u. 41 szám).

A bódmezővásárhelyi refor
mátus leánygimnázium és in
ternátusban abeiratás 1938. évi
junius hó 23-24-én és szeptem
ber hó 1-2-án tartanak. A ha vi
elláias dija !55 pengő. Alaplandij
év! 100 pengő, de tandijkedvel:
mények vannak. Bővebb fel Vilá-I
gositást készséggel nyujt az Igaz
~atóság.

vetkeztetni, hogy szép játék lesz
a két csapat találkozása. De saj
nos ez a kedv vasámap délre
igen lehangolt, ugyanis ekkor de
rült ki, hogy az egész héten sza
baddá tett és felmentett Csala h
(levente verseny miatt) nem ve
het részt a mezőturi játékban?
Ugyancsak egy másik esemény is
e!őadódotl. ami a sportnak és az
emberi önfegyelem nek a legna-
~yobb megcsufolója. Ezt tette
Csáki József nevü játékos, aki
játszi könnyedséggel fére vezetett
két egyesület vezetőit és egy
DIaszt sajátkezűleg beirt adalai
val meglévesztett. Ez volt az első

felvonás kezdete. A többi még
valószinüleg ez után gördül.

Tehát ilyen szerencse üldözése
mellett indult el a GyTK csapa
ta a jól tervezett mérk6zésre. Hogy
mégis kilegyen a csapat, sorom
póba állt a "footbalJisták minta
képe" Rozsnyai, aki közel egy
éve nem rugott labdába. Továbbá
beállt él tréning nélkül álló Perei
is. Igy aztán nem volt csoda,
hogy ebben az összetételben csak
egy félidöt biri a csapat ellent
állni a nagy játékerőt képviselő

MAFC ellen. Ennek tudható be
az elért eredmény.

Még egy mérkőzés lesz vasár
nap és ekkor a kapuk bezárul
nak.

F. hó 19-én u. 5 óraa
kezdettel az Erzsébet-ligeli sport
pályán a GySC komplett I. csa
pata méri össze erejét a Békés
csabáról összeválogatoH ismert
nevU II játékossal. A Békéscsa
bai összeállítás: Csiernyik, - Ba
lázs, Ramán, - Hugyecz, Gaj~

dács, Balog Ill, - Benedek,
Pintér, Román I, Lipták, L3CZÓ.

f>:,. mérkőzés re a GySC is erö&il,
Elvezetes, szép mérkőzést óhaj
tunk áldozatok árán js bemutatni
sportpártoló köiönségünknek.
Kérjűka közönség megértő lá~

mogatását.
A GySC IS-án (szombaton) d.

u. 2 órai kezdette! a Holl erba
nagyszabású kugliversenyt rendez,
értékes négy diíja I. 19-én a mér
kőzés után szezonzáró vacsorát
tart tagjai és azok kedves hozzá.
tartozói részére, melyen a csabai
vendégék is részt vesznek. Sze
retettel várjuk kedves vendégein
ket a Hollerba egy felejthetetlen
estre a vezetőség.

MAFC II" - GyTK T...0.
Mezőlur, vezette: Klimaj.

Miután az elömérkőzést egy
döntő mérkőzés követte, igy a
GyTK is igyekezett egy teljes csa
patot összehozni, hogy a nagy
számu közönség előtt kellő játé
kot tudjon bemutatni, - az el
len a MAFC II. ellen, aki még a
mult évben ugyancsak az alosz
tály b6ljnoki együttesét képviselte.
A GyTK csapatában egész héten
meg volt a játékiránti kedv és
ambició s igyarra lehetett kö-

Az orosházi gazdaifjak auto
buszon elindultak nyolcnapos ta
nulmányi kirándulásokra.

Sarkadon trianoni keresztet
állítanak fei. A kereszt 5 méter
magas lesz.

A "Gyomai Márky Sakkör"
junius hó 25-én este 8 órakor al
Uri-Kaszinóban tísztujitó közgyü,
lést tart, melyre tagjait ezulon is
tiszteletlel meghivja az Elnökség.

GYOMÁRA JŐN A PÉNZ,
ha a "HOMBÁR" szövetkezet
nek adja el al tojást, baromm.

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15-én meg
nyilt. Ezen európai hirű gyógy
fürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szemponljából szükségesek. Fedell
gyógymedencék, ivócsamok, in
halalórium állanak a közönség
rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak-

. nál oly olcsó az elhelyezkedés,
hogyafürdöben való tartózkodás
alig kerül többe, mint odahaza.
A Hajduszoboszlói Gyógyfürdő

páratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és olcsóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszaulazásnál egész éven át 50
százalékos vasuti kedvezmény.
Magyar· és németnyelvü prospek
tussai készséggel szolgál a fürdő

igazgatósága.

A rettegett kajmán és ana
konda élet-halálharca elevene
dik meg abban a pompás, eleve
nen illusztrált ulieirásban, amelyet
Molnár Gábor brazil élményeiből

közöl Tolnai Világlapja uj száma.
Szinte elöUűnk pereg le a gyilkos
harc, a vadászok veszélyes mun
kája, akár egy expediciós film. A

. legkiválóbb magyar irók novellAin,
az érdekfeszítő cikkek dus során
és a nagyszerü folytatásos regé~

nyen kivtii közel száz pompás
képe/ talál az olvasó a népszerü
képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Vaklu.:ió
Ennek a szónak vidám rit

musadobol minden diák szivé
ben mostanában. Vége a hóna
pokig tartó diákrobotnak, most
fénylik még teljes me/eKében a
vakáció barátságos napja. Sza
badság, öröm és a természet
minden vonzó szépsége vdr red
tok gyerekek. A széttárult is
kolakapun mint meleg folyam
ömlik ki utoljára a nyüzsgő

diákcsapat. A becsapódó kapu
mögött csak a csendes falak
maradnak, az éleltelen iskola·
ház. Az· élet, a lélek és az ér
telem kiköltözött belőle. Most
látjuk csak, hogy az anyag
maga, milyen jelentéktelen. Ásit
a simára taposott iskolaudvar,
keresi a fürge kis lábakat. Kong
az iskolaterem, a még meleg
padok emlékeznek a fészkelődő

kis emberekre. Ámul a nagy
vonalas tábla, féltőn őrzi az
utolsó tréfás sorok krétds nyo
mát. Céltalan ketyeg az óra,
nir/cs miért.

Szétszaladt a lármás kis
had, ledobta a gondfarisznyát
és most két hónapig csak gye
rekek lesznek.

Ó, boldog, boldog gyerekek.
Csak nektek ujong a vakáció
vidám ritmusa. Mi szegény fel~

nőttek elfeleHettiik már, gond.
tar~znyánkatelnem dobhalju~

víg vakáció elé mi nem indul·
hatunk, csak egyszer a végén,
ha az élet nagy kapuja csattan
megettünk.

Beiratások a gyomai polgári
iskolában junius 20-án és 21-én
lesznek. Az igazgatóság felhivja a
szülők fígyelmél, hogy ezeken a
napokon gyermekeiket okvetlen til
irassák be. Szegénysorsu jó elő

m,enetelU tanulók tandijkedvez
ményben részesülnek. Felvilágosi
tást kizárólag az igazgatóság ad
készséggel nlinden érdeklődőnek.

GörU vett feleségül egy in
diai maharadzsa. Rendkivillér
dekes, illusztrált cikket közöl erről

a Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tartalom
mal jelent meg. Pompásilluszlrált
rádióműsorokat, egyfelvonásos
SZÍndarabot, premierbeszámolót,
színházi pletykákat, nagyszerU
filmrovatot és több mint száz
szebbnél-szebb képet talál az ol
vasó a népszerű szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. OETKER·FÉlE
világhír'ű FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek ing
gyen megkiild a gyár: DR. OET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.

I



Juniusban 2.20 P.
Juliusban 2.40.

"Augusztusban 2.40
"Szeptemberben 1.80
"

Októberben 1.60
"Novemberben 1,50

Decemberben 1.30
"

Németországban, ha méhszurá
soktól dagadt fejjel nyilvános
helyen megjelenik, megéljenzik,
mert oU méhésznek lenni tisz
tesség. Ha már mi magyarok
az ilyen megtiszteltetésre" nem
sokat adunk is, fogjuk fel a
méhészetet üzleti alapon, for
dítsuk hasznunkra ennek az
értelmes kis jószágnak koránt
sem lekicsinylendő tehetségét
azzal, hogy felkaroljuk öket s
eleinte legalább kasokkal dol
dozzunk. A drága cukor mellett
nagyon is ráfér a gyermekekre
az elkerülhetetlenül szükséges
mézecske.

Kár, hogy Amerikába keH
menni egy kis jó példáért ; ott
már tudják, hogy alig van ha
tára a dolgozó méhek milliói
nak, amelyek egy kaliU,ás anyá
tól összetartva vasuti vagon
nagyságu kaptárakban, vasuü
sinen vándorolnak legelőről

legelőre. Ez ugy lehetséges,
hogy egy fialal méhkirálynét
kalitkába zárnak, ezt ebbe az
óriás méretű l;:aptárba elhelye
zik és sok száz anyátlanitoU
rajjal megtöltik, a heréket pe
dig kizárják. Ez a több millió
méh dologhoz lát, őszig hord,
amikorra magát agyondolgozza,
illetve elkoptalja. Ez a dolgozó
méh rendeltetése. Ou marad
utánuk számarányukhoz mérten
előállHot! elsőrendü lépesméz,
mint ilyen kerül forgalomba,
mert ezt hamisitani nem lehet.
Ha megborzadunk az ilyen ará
nyoktól, a most esedékes utó
rajokkal tegyünk kisérlete!, azaz
egy-két ezer méh megmutatja,
mit lehet ezen a téren elérni.
Annyira azonban törekednünk
kellene, bogy minden tanyán
legyen pár kas méh, ha már
vadrepcét is termelünk, mielőtt

kiirtanánk, a benne lévő bősé·

ges mézet szedessiik ki belőle,

aratásig vigan támaszkodik a
buzára a vadborsó·félék sok
fajtája, azok is adják le a vámoL.

M. B.

egáUapitották al

mezőgazdasági leg,
kisebb munkabereket

A női napszám a fenlieknek 70

szazaléka. A gyermek napszám

a fentieknek 40 százaléku.

A kaszálási napszámot 3 pen

gőben áHapitották meg.

éhészt
Amint elől irtuk, hogy az

ajánlatok csak egyoldaluan kö
telezők, és pedig azokra csak,
akik az ajánlatot tették, tehát
nem lehet tudni, hogy a bi
zottság odaitéli-e aleglöbbet
igérőlmek az ingatlanokat. Sőt,

bármelyik ingatlanra utóaján
lat tehelő. A bizottság junius
24 én ül össze és akkor dönt
az ajánlatok fölött.

Ii

L! EDVtLŐ

GÉGJ,ó\TÉKA
A Református Nőegylet szer· I vezette a finom gondosan dolo

dán 15·( n este, a megujitandó I gozó kis zenekart, ami szi II lén
orgona javára a ligeti pavillon- jól eseH, a vándorszintársula·
ban nagyszerüen sikerült mű- tok zongora-csépeIése helyeit.
kedveiő előadást rendezett a Jakab Lajos diszletei aprólékos
szeghalmi uri műkedvelő tár- gonddal és izléssel készültek.
saság egj"ütteséveL Különösen hatásos volt a II.

A pompásan összetanult felvonás rózsaligetes nehéz
együttes, a "Lili bárónő" cimü díszlete.
operelte-l mutatkozott be nálunk A gyomai közönség szokatla-
meglepő sikerrel. nul nagy számmal várla a

Csak a legmelegebb elisme- szeghalmiakat.
réssfl irhatunk a szeghalmi Ugy látszik, idegenek iránt
mükedvelők teljesitményéről, még fel tudunk melegedni. A
ami lényegesen tulhaladia a '11 t t r
hivatásos vidéki szintársulatok pavl on nagy erme e Jesen
nivójáL megtelt, a gyomai társadalom

A női főszerepet alakitó dr. minden rétegéből való érdek
Tóth Béláné játéktudása, hang- lődőkkel. Örömmellátluk vég
jának tiszta csengése élvezetes re a gazdatársadalom nehány
volt. Partnere, dr. Boromisza tagját, hogy kivegyék a részü
Zoltán illuziót keltő hősszerel- ket a mindenkire kötelező kö
mes ugy megjelenésben, mint zös célok elérésében való se·
hangban. Mészáros Jánosné ru- gitségből.
tinos, rátermett szubrett, a vi- Megértettük a szeghalmiakat.
déki szubretteknél sokkal fino- Hálásak vagyunk nékik 
mabb muzikálisabb. amít a sűrün felhangzó tapsvi-

Cs. Szabó Lajos tiszteletes ur har is jelzett az estén, - de
meglepően tehetséges voH sze-
repében, ugyanc'>ak Pap István ki is nyitoUák szemünket arra,
és dr. Segesvári Elemér figurái. hogy összetartó, együltes mun·
hivatásos szinészeknek becsii· kával mit lebet felmutatni. Ha
letére váltak volna. A slatisz- talmns erkölcsi és anyagi sikert,
tériá izléssel és alkalmazko- ami bizony mindenféle emberi
dással segített a főszereplőknek, együttes vágya.
szioesitette ,a szinpadot, ügye- Megköszönjük a rendezőség
sen mozgott. Általában izlés és nek ezt az ötletet, a rendezés
intelligencia áradt a szinpad- munkilját és gratulálunk a majd-

nem 200 pengős anyagi siker
ról, amit ugya műkedvelöknél, hez is. Megérdemlik.
mint a vidéki szintársu!atok- Szívből köszöntjük ujból a
nál gyakran nélküJözünk. szeghalmiakat, bogy ilyen ér-

Dr. NickI Jánosné komoly dekes, élvezetes estét szereztek
tudással, behizelgő zeneiséggel nekünk.

Az Országos Hítelvédő Egy-I 3. A gatázs- és melleHe lévő

let kiírásában árverést tartottak földért Pikó Béla 1250 pengőt

jllnius 15-én a Hartenstein-féle igért.
ingatlanokra. Akiirási feHéle- 4. A temető melJeHi kertért
lek szerint a legtöbbet igérőkre Csernay Géza . plebános 1550
köteiező az ajánlatok, de az pengőt igért.
eladó, minden indokolás nél~ 5. A Petöfi ulcai ·házért Zöld
kiH, figyelmen kivül hagyhatja János 2100 enaőt iaért.
a legtöbbet igérő ajánlatát és p ,., ,., ,
.. é t' th t E l···· 6. Két hold földért Gecsei

uJ arver s tar a. z a '\BraSl S' d ')')00 h ld
I ·1 ··té . ld I . an or ~~ pengőt és öt o
i;:hW 5 annyn'a egyo a uva· ,
tett

. . < h k földért I\.ovács G. Lajos 5400
e az arvereSl, ogy enne .. . é k

t l ·d 'th t' I' l L· pengot 19 rte .u aj om a o a '>.055Ut 1 aJo5

utcai házak és a magtár iránti
t e l j e s érdeklődésnélkllliség.

Erre a két árverési pontra
nem akadt ajánlattevő.

A.z ál.'v'í"li'é§ ered""
Jl:.uénye

1. A téglagyárért László Sán
dor szolnoki nyerstermény
és vaskereskedő 31.000 pengőt

igért.
2. A sertéshizlalóért dr. H uhn

Ferenc állatorvos 7000 pengő!

igért.

Nyaraltassunk
szegény

gyermekeket!
Minden tehetősebb háznál el

lérne még egy kis csenevész
városi gyerel,- Ahol ketten
hárman jól laknak, a negye·
dilmek kosztja alig érezhető

többlet. Alig foglal helyet, mé
gis egy veszni induló életet
menthetünk meg nehány falat
kenyérrel, tejjel, tanyai jó le
vegővel. Az országos reformá·
tus szeretetszövetség, kétszáz
szegény református budapesti
gyereket ad ki nyaralásra. Vál
laljunk egyet Isten áldása lesz
házunkon. Jelentkezni lehet a
helybeli református lelkészi hi·
vataináL

las-;;~ . L

e zé
összeirása készül. Ennek

céljából 1938. junius hó 19. és
julius hó 6-ika közöUi időben

házról-házra járva fogják az
összeirást végezni. A bemon
dolt adatokat okmányokkal keH
igazolni. Tartsuk tehát kéznél a

J. születési, ille!őleg házas
sági anyakönyvi ki vonatot,

2. illetőségi bizonyitványt,
3. iskolai végzettséget igazo

ló bizonyitványt,
4. hadirokkant v. hadigon

dozott igazolványt,
5. esetleges tűzharcosi minő

séget igazoló Károly csapatke
reszteL

A kötelező vallomás megla·
gadása vagy elmulasztása bün
cselekmény, mely az 1925. évi
XXVI. tc. 140-142. §-a alap
ján lesz büntetve.

Felvétel ci debreceni
kir, '"[iszo István

ány-
egyetemre

A debreceni egyetem mind
a négy (református hittudo
mányi, jogi- és államtudományi
orvosi, bölcsészeHudományi)
karán, az 1938-39. tanév első

felére 1938. szeptember l-től

lG-ig 13rt abeiratás.
A beira!kozni kivánók 50

filléres bélyeggel el folya
modványaikat, 1938 augusztus
hónapban nyujtsák be az illető

!;ar dékáni hivatalának.
Az egyetemi hallgatók szá·

mára a következő diákjóléti
intézmények működnek:

a,) Tisza István internátus.
b.) Horthy Mildósné leány

IwlJégium.
c) Mensa academia.
d.) Református kollegiumi

intemálus és konviktus.
c.) Szent László - interná

tusi' Tandijmentességért lehet
folyamodni.
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IREKI
A református templom re

noválása beim is elkezdődött.

Az istentiszteletek tehát már nem
a templomban, hanem a központi
iskola erre a -célra átalakított nagy
termében lesznek.

Nyugtázzuk a Református Nö
egylet szerdai mükedvelő elöadá
sán felülfizetetl összegeket: Cser
mák Kálmán 18 P, Csernay Géza
10, Becher Rezsö 10, Glück Ár
min 10, Heilinger Antal 8, Bay Jó
zsef 4, Gyökössy Dániel 4, özv.
Vass Andrásné 4, Kner Endre 4.
Iványi István 4, dr. Singer Islván
4, dr. Havíár Gyula 2, Vásáry
Gábor 2, G. Nagy László 1, dr.
vitéz Molnár Kálmán l, Vass La
JOS 1 peng'ö.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938.
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér-:
várra és vissza, - igazolvány
a községbáza 2. sz. irodájában
kapbató.

Óvodai ünnepély. Gyoma köz
ség II. számu uj 6vodájában IH,
Jókai ut 4. szám alall most (f. hó
12-én) vasárnap délután 4 .órai
kezde!le1. óvodai ünnepélyt fogok
tartani. Ezen ünnepélyre az iskoJa
széki és képviselötesílileli tagokat,
él szülöket, valamin! az érdeklődő

közönséget tiszteletlel meghívom.
Vaskorné Nádudvary Mária köz
ségi 6vónő.

Önköltségen való eladás,
tisztességtelen verseny. Igen ér
dekes itéletet hozott legutóbb a
m. kir. Kuria, amely itélet remél
hetőleg elveszi.él ked vél az ár
rombolóknak az önköltségi áron
vagy azon alul való árusitástól. A
Kuria megállapHja, hogy az az ár,
amely az áru önköltségi árát nem
haladja meg, eladási ár nem lehel.
"Az eladásnál tiszta hasznot kelJ
elérni". Igy szól az itélet. "Aki
ezt nem teszi, a nyereségre törekvő

észszerű üzletvitel elveivel kerül
ellentétbe, versenytársait megkáro
silja és tisztességtelen verseny
cselekményt követel".

Farkas Irén okj. tanitónő,

okl. tánctanámő, junius 14-én
kezdi meg baba és diák tánclal1
folyamát a Haller-szálló külön
termében. Érdeklöd6knek szívesen
ad felvilágositást Farkas f6jegyző

(Horthy Miklós u. 41 szám).
A hódmezővásárhelyi refor

mátus leánygimnázium és jn
ternátusban abeiratás 1938. évi
junius hó 23-24-én és szeptem
ber hó 1-2-án tartanak. A havi
eliálas dija §5 pengö. Alaptandij
évi 100 pengő, de tandijkedvez
mények vannak. Bővebb felvHá
gosité.sl készséggel nyujt az Igaz
~atóságo

Vakáció
Ennek a szónak vidám rit

musa dobol minden diák szivé
ben mostanában. Vége a hóna
pokig tartó diákrobotnak, most
fénylik még teljes me/egében a
vakáció barátságos napja. Sza
badság, öröm és a természet
minden vonzó szépsége vár reá
tok gyerekek. A széttdrult is
kolakapun mint meleg folyam
ömlik ki utoljára a nyiizsgő

diákcsapat. A becsapódó kapu
mögött csak a csendes falak
maradnak, az élettelen iskola·
ház. Az élet, a lélek és az ér
telem kiköltözött belőle. Most
látjuk csak, hogy az anyag
maga, mi/yen jelentéktelen. Asit
a simára taposott iskolaudvar,
keresi a fürge kis lábakat. Kong
az iskolaterem, a még meleg
padok emlékeznek a fészkelődő

kis emberekre. Ámul a nagy
vonalas tábla, féltőn őrzi az
utolsó tréfás sarok krétás nyo
mát. Céltalan ketyeg az óra,
nincs miért.

Szé/szaladt a lármds kis
had, ledobta a gondtarisznyá!
és most kél hónapig csak gye
rekek lesznek.

Ó, boldog, boldog gyerekek.
Csak nek/ek ujong a vakáció
vidám ritmusa. Mi szegény fel
nöttek elfelejtetlük már, gond
tarisznyánkat el nem dobhatjuk,
víg vakáció elé mi nem indul~

hatank, csak ~gyszer a végén,
ha az élet nagy kapuja csattan
megettünk.

Beiratások a gyomai polgári
iskolában junius 20-án és 21-én
lesznek. Az igazgatóság felhivja a
sziilők figyelmél, hogy ezeken a
napokon gyermekeiket okvetlenül
il'assák be. Szegénysorsu j6 elő

~enetelü tanulók tandijkedvez
ményben részesülnek. Felvilágosi
tást kizárólag az igazgatóság ad
készséggel minden érdeklödőnek.

Görlt vett feleségül egy in
diai maharadzsa. Rendkivül ér
dekes, illusztrált cikket közöl erről

a Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tartalom
mal jelent meg. Pompás ·ilIuszlrált
rádióműsorokat, egyfelvonásos
szindaralwt, premierbeszámol6t,
színházi pletykákat, nagyszerU
filmrovatot és töhb mint száz
szebbnél-szebb képet talál az ol
vasó a népszerű szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

HAZIASSZONYOK l Nem ke
'rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. OETKER-FÉLE
viiághirü FÉNYKÉPES RECEPT.
KÖNYVET, melyet bárkinek ing
gyen megkiild a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.

Az orosházi gazdaifjak aulo
buszon elindultak nyolcnapos ta
nulmányi királ1dulásokra.

Sarkadon trianoni kereszlet
állítanak feL A kereszt 5 méter
magas lesz.

A "Gyomai Márky Sakkör"
junius hó 25-én este 8 órakor a'l
Uri-Kaszinóban tisztujitó közgyű 
lést tart, melyre tagjait ezuton is
tiszteletlel meghívja az Elnökség.

GYOMÁRA JÖN A PÉNZ,
ha a "HOMBÁR" szövetkezet
nek adja el a tojást, baromfit.

A Hajduszobosdói gy6gy
fürdő április hó 15-én meg
nyilt. Ezen európai hirű gyógy
ftirdő ma már mindawkkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. fedett
gyógymedencék, ivócsarnok, in
halal6rium állanak a közönség
rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly oicsó az elhelyezkedés,
hogyafürdöben való tart6zkodás
alig kerül többe, mint odahaza.
A Hajduszoboszlói Gyógyfürdő

páratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és olcsóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át 50
százalékos vasuli kedvezmény.
Magyar- és németnyelvü prospek
tussaI készséggel szolgál a fürdő

igazgatósága.

A rettegett kajmán és ana
konda élet-halálharca elevene
dik meg abban a pompás, eleve
nen illusztrált u!leirásban, amelyet
Molnár Gábor brazil élményeiböl
közöl Tolnai Világlapja uj száma.
Szinte előttünk pereg le a gyilkos
harc, a vadászok veszélyes mun
kája, akár egy expediciós film. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
az érdekfeszítő cikkek dus során
és a nagyszerű folytatásos regé
nyen kivüi köze! száz pompás
képet talál az olvasó a népszerü
képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

T
MAFC - GyTK '1...0.

Mezötl.lr, vezette: Klimaj.

Miután az elömérközést egy
döntő mérkőzés követte, igy a
GyTK is igyekezett egy teljes csa
patot összehozni, hogy a nagy
számu közönség előlt kellő játé
kot tudjon bemutatni, - az el
len a MAFC II. ellen, aki még a
mult évben ugyancsak az alosz
tály bajnoki együttesét képviselte.
A GyTK csapatában egész héten
meg volt a játékíránti kedv és
ambició s igy aHa lehetett kÖ$

vetkeztetni. bogy szép játék lesz
a kél csapat találkozása. De saj
nos ez a kedv vasárnap délre
igen lehangolt, ugyanis ekkor de
rült ki, hogy az egész héten sza
baddá lett ésfelmentelt Csalah
(levente verseny miatt) nem ve
het részt a mezöturi já/ékban?
Ugyancsak egy másik esemény is
e!öadódolt, ami a sportnak és az
emberi önfegyelemnek a legna-'
gyobb megcsufolója. Ezt telie
Csáki József nevü játékos, aki
játszi I,önnyedséggel fére vezetett
két egyesület vezetőit és egy
DIaszt sajátkezűleg beirt adatai
val megtévesztetl. Ez volt az első

felvonás kezdete A többi még
valószinűleg ez után gördül.

Tehát ilyen szerencse üldözése
meliell indult el a GyTK csapa
ta a jól tervezett mérközésre. Hogy
mégis ldlegyen a csapat, sorom
póba állt a "footballisták minta
képe" Rozsnyai, aki közel egy
éve nem rugolt labdába. Továbbá
beállt a tréning nélkül álló Perei
is. Igy aztán nem volt csoda,
hogy ebben az összetételben csak
egy félidőt birt a csapat ellent
állni a nagy játékeröt képviselő

MAfC ellen. Ennek tudható be
az elért eredmény.

Még egy mérkőzés lesz vasár
nap és ekkor a kapuk bezárul
nak.

f. hó 19-én u. 5 Órai
kezdettel az Erzsébet-ligeti sport
pályán a GySC komplett I. csa
pata méri össze erejét a Békés
csabáról összeválogatott ismert
nevü II játékossal. A Békéscsa
bai· összeállitás: Csiernyik, - Ba
lázs, Ramán, - Hugyecl, Gai
dács, Balog III, - Benedek,
Pintér, Román I, Lipták, L·KlÓ.
A mérközésre a GySC is erősi!.

Élvezetes, szép mérkőzést óhaj
tunk áldozatok árán is bemutatni
sporlpártoI6 köZönségünknek.
Kérjük a közönség megértő tá~

mogatását.
A GySC IS-án (szombaton) d.

u. 2 órai kezdellel a Hollerba
nagyszabású kugliversenyt rendez,
értékes négy dijja I. 19-én a mér
kőzés után szezonzáró vacsorát
tart tagjai és azok kedves hozzá
íadozói részére, melyen a csabai
vendégék is részt vesznek. Sze
retettel várjuk kedves vendégein
ket a Hollerba egy felejthetetlen
estre a vezetőség.



Ilkáció

Eladó: 122 kal. hold simazugi szántó,
111 kat. hold ballai szántó, 24 hold
kondorosi szántó, 15 hold keselyősi, 10
hold magtárlaposi, 10 hold keselyősi, 10
hold varsánháti, 4 hold zöldlaposi, 2
hold zsellérföldi szántó, 800 négyszögöl
révlaposL Eladó házak: Hősök utján l
hatszobás, 1 háromszobás, l kétszobás,
1 háromszobás üzletház, Horthy Miklós
uton I négyszobás 15_000 P-ért, 1 öt
szobás üzletház 11.000 P-ért Zrinyi ut
cában I sarok nádasház 3000 P-ért.
Izsó Balázs ingatlanforgalmí irodánái
Gyomán. Telefonszám: 50.

Szerkesztésér1 és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezetö: Teket Sándor,

Szuperfoszfát mütrágya és Pétl
SÓ' kapható WAGNER MARTON FIAI
cégl'lél.

vitéz Czapáry Jen6nének 44 kat.
hold földje eladó. Érdeklődők fordul
janak G. Nagy Lászlóhoz Hősök utja
57 sz. '1

BI'Ucher József Bocskai utca 27
számu háza, jutányos áron szabadkéz
ből eladó. Értekezni lehat a tulaj
danossal. 6

Aranyi Jánosnak fél fertály kise
lyősi földje a második endrődi határ
dlilőben örökáron eladó, ugyanott 2
kőblös tanyaföld is van eladó a máso
dik berényi halárdül6ben. Értekezni le
het gróf Tisza István ut 31 szám alatt.

Egy Johnston gyártmál'1lYu 5 lábas
aratógép üzemképes állapotban eladÓ.
Érdeklődni lehet Árpád utca 7. 2-I

Koioh AntaI borbélynak egy üzlet
helyiség azonnalra kiadó, ugyanott egy
jó fiu tanulónak felvétetik. 3-1

. Szász Antal II., ktr. gróf Tisza Ist
ván u! 82 szá!JJU háza, főutban nagy
portával, bármilyen üzlelhelyiségnek is
megfelel, eladó. 3-1

Parádfürdől"l az "Éva" lakban kelle
mesen nyaralhat julius l-i~ naponta 5
pengöért. 5-5

Egy szép gyermekágy, és egy
komplett kerti garniturajutányosan eladó
Érdeklődnilehet Kossuth Lajos utca 37.

Beil'1lschróth Gábor Hősök Emlék
utja 74 számu sarokháza eladó. Üzlet
nek is alkalmas. 3-3

Egy használt gyermekkocsi eladó
dr. Vincze Endrénél.

Csaba Vezér utca 1. szám alatt
butorozott szoba különbejárattal, villany.
nyal, esetleg nyaralónak is kiadó. 2-2

fR~AfiftftAft"A*ftftftftftftftftft

I
Már nem olcsóbb a
bor, mint aszódaviz,
de nem is szódaviz !

,

Z4 FILLÉR
egy liter IlO/o-os kadarka vagy

fehér fejtett ujbor Soltvad
kett állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 Iiteren felüli rendelést .(
fogadok el. Hardól dijmen-
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétklil-
dés utánvéttel. Egy pe~göI
levélbélyeg ellenében R'ü1-
dök minlát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

Székely Ferenc kft.
fajborpil'lcészete

Soltvadkert, Pestmegve.
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érk. 6.22

ind. 610

I S T V

G'y ma zség
in.g atlan.forgdiDI.d

Bácsi Gergely és neje Molnár Mária
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Marjai Dánielné Kató Zsu
zsánna gyomai lakosoktól 1000 P·ért.

Braun Már/on és neje· Kéri Julianna

gyomai lakosok vettek 3 hold 987 n,·öl
tanyai szántót Hoffmann Andrásné
Reinschréth Zsu1:sánna mezöberényi
lakostól 4500 P-ért.

HJ a felosztást egy. vagy [öob
é, dei,elt ellenzi a kérdéses terüe,
:::'Dy:eges birtokos",il összeiron: és l

le~ZilVdzlatcm s a sza.V3zatu'"fd a l
kalJc,zteri térmérté!{ szerin I össze
gezem.

Atyai hatalom, gyámság, gond
nokság alat! állók helyett az atya,
gyám, vagy gondnok szavaz és
ezen szavazat megejtéséhez gyám
hatósági engedély, vagy jóváha
gyás nem szükséges.·

A meg nem jelenfek, vagy nem
szavazók a felosztást ellénzőkhöz

számitandók.
Ahhoz, hogy a felosztás elren

deltessék a felosztás melleH sza
vazók legelőí!letménye, illetve ie
riiletének nagysága a felosztandó
összilletmény, legalább negyedré
szét kell, hogy képezze.

Szolnok, 1938 junius 2.
Dr. Bakó Ferenc sk. kir. törvény
széki biró.

Kiadmány hiteléül:
(P.H ) Olvashatatlan atáirás.

sh. tisztv.

MENETREND

E G Y IZÖLD

Érvényes:

x +
n as 21.43 ind.
17.50 21.55 érk.

1938. május J5-től junius 25-ig
Gyoma-Endrőd:

Gyoma p. u. .
Endrőd templom· tér
Viteldij: 50 fillér.

Endröd~·Gymtl.a-Puspöldadány-Debrecel1: x t
6.10 ind. Endrőd temp!omoíér, , érk. 17.50 2J.5Ó
fi "O ~ G· 17.28 2137D." yoma".... .
7.28 Szegh2loin p. U.. • •. 16.38 20.48

'PI' P.I~uáEyi"i~ár.~1 uqavitib miat! szün_
9.19 W HajduszouoaJó. . . 14.45 18°5
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" 1410 17'.30

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduswboszlóra P 5_90. Debrecenbe P 6.S0.
MeneHértijegy:" P 4.-. P 10.50. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50 21.55

6.36 Gyoma" 17.28 21,37
7.2, Szeghalom p. U. 15.44 20.•8

8.57 Berettyóujfalu p. u. . 14.°° 19.11

9.03 "községháza 13.50 19.05

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 5-10, menettérti-jegy: P 9.50.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvas6k6r és Perjés.
Figyelem l x-el jelz~tt hétköznap; +·el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

Budapest, V., Báthory u. 3. szám. 5-5

A sw]rwki kir. lörvén)s:!éktőJ.

P. II 30 8/1938/2 szám.

D IGhozza rendbe IG NE Ef'SOn .1
. arat6gépjét

ARATÓGÉPA KATRÉSZEK
és aratóponyvák

C. COR leK, MASSEY HARRIS,
DEERING, ILLWAUKEE, JOHNSTON,

- Mindel:memii mezőgazdasági

gépail{atrészek, müszaki cil,kek és olajak legol(:~óbb

beszerzé!'iii forrá~a s

A szolnoki hir. iörvényszék,
mint birtolHendezési biróság alul·
irott kiküldött birája a mezőtmi

2. számu telekkönyvi betéiben
foglalt és a Mező!ur-Tudói Birto·

lakosság Legeltetési Társulatnak
nevén álló köz)egelőből 265 ka!.
holdnak a 130.680/1937. F. M.
sz. illetve 20.326/1890. I. M. ren
deletben foglaHak szerint a társu
lat kötelékébe való kibocsátás mel·
lett az iIlelőségek arányában tör
ténő felosztása tárgyában az

1938. évi junius hó 22.
napján délelőtt 9 órára

Mező(ur megyei városházára tár
gyalási határnapot tüzök ki annak
megálJapithalása céljából, hogy a
fe!osztással szemben akadályok
nem forognak-e fenn.

Egyben az érdekeltekel e
detménnyel él fenti hatámapra az
zal a figyelmeztetéssel idézem meg,
hogy az eljárás további folyamán
szeméJyenkénti iJézés, vagy ér'e
si!és el várása nélktil érdekeik kép
viseletéről gondos.kodjanak. Ha a
ki!(Löli tárgYilláson a felosztást
egy órán belül senki sem ellenzi,
illetőleg ~E3.Vazást senki sem kér,
a felosztási eljárás megengedletik.

'_EMU." ilWif

Egy nyakigláb, l{étbalkezes fiaíal
ember kalandjai a nagyvárosban.
Kemény sziv és kemény ököl az

érvényesülés
Párallanul érdekes film I

2. Kisérő műsor.

fdej!heietlen szép film. AndaJi!óan
romantikus, kacagtaióan derűs.

izgalmasan romantikus.

2. Híradó!·.;:.

19-20
vasárnap, hétfő

t'hgy romantikus filmek koronája.
SOLVÁRY GÉZA rendezés,

PUCCINI muzsika.

Eggerth Márta, Jen
Theo Lingen, Paul Kemp

főszereplésével:

Junius 22 - szerda

Meglepetések filmje!
CLlVE BROOK

él fil m világnagysága legjobb
szerepében.

Szerelem, szépség, művészet:

Egy asszony helye il világ forga
tagában, az önálló dolgozó nö

apolheozisa,

2. Pompás kisérő műsor.

Előadások kezde\e: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és iinnepnap
d. e. féllO-től félI-ig. Hélfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Junius 18 szombat:
A világ metropolisaiban éveIdg
fu:oH egyfolytában. A filmmüvé
szeI uj iránya. Az igazi fiJmszerü

film diadala.
CARY COOPER
JEAN ARTHUR

főszereplésével:

Felesjuhász
300 darab juhval

elhelyez d e
3 évre tóber hó
1""tőL Érdeklőd .

DISZNÓS' FERENC
Karcag,
Kiss An1al utca.

~~~I~I~~!~~~I~I~~~
~~~~ ~I~~ ~~~~
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p O L I T I AL rARSADALMI f:.S ~\ÖZGAZDASAGI HETILAP

ElŐFIZETÉSI ARAK:
N~g}'etlévre 156 P, fél évre3.12P, Egés7 évre 624 I-'

Befizetések postacsekken :
.Iiullgaria-nyomda Gyoma· csekkszáJlI 1H.280

. Lapzárta c s fi ! ö r l Ö k este 5 óra
Megjelenik minden szombaton regge1.

Felelös 5zerke!iztó: WAGNER MARTON
SZelrKesztőség és Idadóhlllatal:

"HUNGÁRIA" KÓNYVNYOMDA
G y c III ll, Kossuth lajOS utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha"ábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetéS
20 fillér. Öts1.őri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2[) százalék kedvezményt adunk.

szia történelem ismét sulyos
próbára a lllagyarságoL: ez a
nép ismét megtalálta önmagát
és egységben összeforrva halad
az erőgyöjtés és boldogulás
utján.

Hej rózsa, rózsa... elmu Igen
kellemes népdal letét, a szaba
don választott kórus pedig
Schubert: Vizáradat ~illlÜ mű

dala. Viszik még összkarnak
Bárdos Lajos : Ah, hol vagy, ..
cimü szerzeményét, melyet a
Nagyboldogasszony téren az
összes dalárdák együn mutat
nak be. A versenyen 45 müködö
gyomai dalos vesz részt és 10
kiséro utazik velük ifj. Sebessy
János koszornslegénnyel együtt

Mi majd itthon drnkkolunk
vasárnap délután 5-7-ig a rá
dió mellett dalosainknak, addig
is sZÍvből kinánunk sikert a
nemes és knllurfölényre való
vállal koz3.shoz.

mulasztást. A Vörös-Kereszt
vezetősége kiváló szakembere
ket hivott meg, akik pénte...
ken este órakor d.

Inoziban előadásokat

.artottak~szinténa polgári
lakosság érdekében. Az elő

adásokat képekkel tették köny
nyen érthetővé és hatásossá.

Szentváry Alfréd m. kir. ör
nagy II Vörös-Kereszt központ
jának ldküldötte, dr. Telbira
Albert ezredorvos, a honvédel
mi miniszteriumból, Lápos
Andor a Légoltalmi Liga ré
széről, voltak az előadók.

Gyoma község lakossága há
lás lehet a gyomai Vörös-Kereszt
vezetöségének, hogy ilyen rend
kivül szükséges dolgokat ilyen
érdekes, szemléletes módon
mutatja be nekik. Mert bizony
maholnap oda jutunk, hogy
egy rendes házból sem hiá
nyozhat gázálarc, amint a kül
földi példák mutatják.

célokat elérni nem lehet. Ad
junk hálát a Mindenható Is
tennek, hogy ma, amikor Eu
rópa ismét forrong körülöttünk,
és amikor igazán nem tudhat·
juk, hogy mely pillanatban te-

Szombaton., junius hó 25-én
reggel 5 Óla 40 perckor utaz
tak dalosaink Székesfehérvárra,
ahol nagyméretü és pompásan
megrendezett Országos Dalos
versenyen vesznek részt. Nem
kis feladatra vállalkoznak, mi
kor az ország jobbnál-jobb, régi
dalárdáival mérik össze tudá
sukat. A mi dalosaink a IV.
Ezüst érmes csoportba neve-o
zett be. Nem érdektelen, ha
megemlitjük, hogy az I. csoport
a Királydijas, II. csoport a
Kormányzódijas, HL csoport az
Arauyérmes és az ezután követ
kező Ezüstérmre pályáznak a
gyomaiak.

A versenydarab Ádám, Jenő:

A GYOMAI DALARDA RÉSZT VESZ
AZ ORSZÁGOS DALOSVERSE YE

agy légoitalmi megmozdulás
Gyomán

A gyomai Vőrös-Kereszt ve
zetősége nagy légoltalmi pro
pagandát tartott e héten. Ön
zetlen és fáradságos munkával
igyekszik agyomaiakat felvilá
gositani egy bekövetkezendö
légiháboru veszélyéről és az
ellene való okos védekezésről.

A modern, ugynevezeU "to
tális" háboru nemcsak a kato
nák dolga, mert a légitámadá
sok révén, a megtámadott or
szág minden lakója közvetlen
életveszélyben van. Jó lesz te
hát mindenkinek mielőbb meg
tudni, hogy segíthet magán és
embertársán.

Erre ad módot a gyomai
Vörös-Kereszt, amikor pénteken
megnyitotta a légoHdlIni
kiálHtást., a községháza
nagytermében. Kü!ön.ösen fel
hivjuk azoknak a figyeimét erre,
akik még nem láttak ilyesmit
pl. a Nemzetközi Vásáron, mert
önmaguk ellen követnek el

velésügyi miniszter azt han
goztatta, hogy csak együttérző

nemzeti társadalom tudja sor·
sát jobbra fordilani. A nemzet
lelki egybeforrására van tehát
szükség, ezt kell mindenkinek
hirdetnie.

Hasonló szellemben beszélt
Kornis Gyula, a képviselőház

elnöke Vácott, amikor kiemel
te, hogy ma nincsen lényegbe
,vágó ellentét a politikai pártok
programja, politikai szelleme
és irányzata között: megértik
egymá"t, s nem tombol szen
vedélyes harc közöttük, mint
valaha. S ugyancsak a képvi
selőházelnöke, mint az arra
legilletékesebb tényező állapi
totta meg, hogy anélkül, hogy
észrevettük volna, önként meg·
születel! a parlamentben a nem
zeti léleknek sokat emlegetett
erőszakkal soha létre nem hoz·
ható egysége, amelynek termé
szetes alapja csak a ,belátás, a
kölcsönös jóindulatu meggyő

zés, a politikai lelkiismeret és
a felelősségérzés lehet

Tasnády Nagy András, a
Nemzeti Egység Pártjának 01'-

-"'7.~11('\<: elnöke szekszárdi beszé·
dében az elmult évek törvény
hozási alkotásait és a legköze
lebbi jövő terveit ismertette,
bebizonyHva azt, hogy csak az
igazi nemzeti egység szellemé
ben lehet eredményes ország
épitő munkát végezui.

Hasonló gondolatkörben és
szellemben folytak le az elmult
vasárnap többi politikai meg
nyilatkozásai is, amelyek mind
arról tettek tan uságot, hogy
bármennyire jellemző tulaj
donsága a magyar népnek az
ugynevezett 6si "turáni átok",
a széthuzás, a gyűlölködés, a
nemzet egységes politikai ösz
töne sorsdöntő pillanatokban
mindig felébred és rávezeti a
magyar nemzetet az egyetlen
helyes ulra: az egység utjára,
mert egészen kétségtelen, hogy
elaprózott és szélbomlasztott
nemzeti társadalommal nagy
feladatokat megoldani és nagy

neInZ
Azaz ünnepi hangulat, amely

Magyarorsiág' kormán)izójanak
hetvenedik születésnapja alkal
má~óla ,magyar Íelkeket be
töltötte, éreztette az elmult na
pokban üdvös hatasát a politi
kai' életben is., Ezt a hatást
tükröiik vIssza az elmult va·
sárnapon lefolyt polilikaigyü
Iések és az ezeken elhangzott
különböző beSzédek. Elek a
politikai' megnyilatkozások
minden kétséget kizáróan azt
mutatjál{, ,hogy> a. magyar köz
vélerpénytulnyomó ,része "az
alkotm,ányosság, a rend és a
ny~galoql ~ ~eH()tt foglal állásl,
mert érzi és tudatában van an
nak; llogy ,most olyan idők kö
vetkeznek,amikor ai nemzeti
erőkAsszetogásáraés latbave
tésér,€ van szükség s igy , min-

, den, s~éthuzás, m.indeil egye
netl,enségslllyosan ,á,rt a ma
gY~rság~rde~einek.,

Azehriult napokban az or
szág néhány, vezető polilikusa
tartott. beszámolót "különböző

vidékeken s ezek a beszámo
Iók~ .mégpedig nemcsak a kor
mánypárti, de az ellenzéki kép
viselőkheszédei is. ,ai ország
nyugalma és, a rend :megóvása
mellett foglaltak állást, ié! mellett
azonban, ami még ennél is
fontosabb: ezeken a beszámo
lókon élő. valóságként bonta·
kozott kia 'nemzeti társadalom
különböző osztályainak és ré·
tegeinek aza mindennapi és
a pártpoliHkán felül emelkedő

egysége, ,amelyre a nemzetnek
a jelenlegi sorsdöntő időkben

olynagy _szüksége ,van. Igy
például Tahy László balassa
gyarmati' beszámolóján abból
indúlt ki, 'liDgy' a titkos válasz
tójQg bevezetésével immár min
denki' politikai ielto:gasát al
kot~ány~~ lÚonérvénYesitheti.
Nincs, tehá.t semmi szükség a
sötétben' , bujkáló alkotmány
feW~r.gatótörekvésekre, amelye
ket.a kormany nem is fog
Hírni.' '~

Ugyanezen a beszámolón
Sztranyavszky Sándor földmü-
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gyarázata mellett minden kér
dést megismerhettek. Főként a
lucerna· öntö:.wése :Ino.'"
(dtOti jó ered~ény1t'J

még pedig holdanként 76 pengő

tiszta jövedelemtöbbletet. Cso
dálaUa.! szemiéIlék a tehenésze
tet, ahol 1030 kg. sulyu és napi
44 IHer tejet adó tehén is volt.

Nagyjelentőségü a gazda éle
tében, ha szemével láthatja 3

követendő példákat és feláldoz

za a vasárnapját, hogy boldo

gulása érdekében kissé körül·

nézzen. Csak irigyelhetjük a

vAnyai gazdákat, hogy ők már

itt tartanak.

MegemHli, hogy a magyar
munkaügyi miniszter már az
elmult évben a magyarországi
ipar decentralizálását ajánlotta,
abból a célból, hogya külön
böző foglalkozási betegségek el
keriilése mellett megfefelöbb
lakásviszonyokat és táplálkozási
lehetőségeket teremtsen. Ma
gyarországon kb. nyolc és fél
millió lakosból fél millió a
gyári munkás, de ha ehez hoz
záadjuk a háziipari munkáso
kat, akkor számuk erősen meg
növekszik.

Magyarországon már régen
kötelező a munkl\sok betegség
esetére szóló biztositása, II biz
tosítási dijak felét a munkás,
mig II másik felét a munkaadó
fizeti.

A ~Detroit News c Ifja: Elő

adás Magyarországról.

Péntek este Dr. Kovács Mária
az lW.C.A. nemzetközi osztá.
lyában az East Grand Boulo
vardon előadást tart. Magyar
ország szépségeiről és ugyanott
hazája népmüvészeti cikkeiből

kiállHást rendez. Dr. Kovács
Mária a pesti egyetemen végez
te tanulmányait, Magyarorszá
gon mint orvos praktizál. Ame·
rikában az ipari hygiénét ta-

. nulmányozz8. Beszédében a
magyar népviseletröl fog szól~-·

ni.· Előadását diaposHivekkel
fogja illusztrálni. A kiállitáson
bemutat népi himzéseket, hlu
zokat, ruhákat és fafaragásokat. .
A detroiti magyarok magyar

teHek B. Kiss MArlon főjegyző

vezetése mellett, a szarvasi m.
kir. mezőgazdasági szakisko
lában.

Ez a kirándulás a téli tan
folyamok lermészetes kövelkez
ménye. A ványai kisgazdák las
san kiemelkednek .közönyiik
bőJ, belátják hogy tdnuJás
nélkül nincs szakis...
.meret, d. nélkül pedig
nincs :gazdasági boJ ...
dogulás, ami pedig minden
gazdának természetes vágya.

Élénken érdeklődtek az ön
tözés iránt, amit ott 93 kat.
hold szántóföldön láthattak és
egy szaktanár felvilágositó ma-

MIT IRNAK AZ AMERIKAI LAPOK
DR. KOVÁCS MÁRIÁRÓL

Nagyon érezhetö,hogy Európa
háboru!ól nem fél, a hadi ké
szülődés vásár!ásai megszüntek,
ami alaposan hozzájárul az
árak eséséhez.

Lapunk hasábjain beszámol
tunk már arról, hogy közsé
günk szülötte, Dr. Kovács Mária
orvosnő, az amerikai Egyesült
Államokban van tanulmány
uton. A napokban néhány ame
rikai lap példánya került a bir
tokunkba, melyekben az alábbi
cikkek olvashatók:

A "The Akron Times-Press"
irja: Az akroni munkások be
tegségének tanulmányozása. A
fogorvosi betegségek kezelésél
tanulmánsozza egy magyar nő.

Az akroni munkások sokkal
jobb gazdasági és szociális kö
rölrp.ények között élnek, mint
a magyarok - mondja Dr. Ko
vács Mária velünk folytatott
interjujában. Ő különben Bu
dapestről jött, a m. kir. ipar
ügyi miniszterium megbizásá
ból, hogy Amerikában a foglal
kozási betegségek kezelését ta
nulmányozza.

A magyar ipari munkások
nak az állam 44 órás munka
hetet állapit meg, s ugyancsak
törvény szabályozza a mini
mális munkabért. A munkások
betegség esetén ingyen gyógy
kezelést kapnak, egyébként
azonban - folytatja Dr. Ko
vács Mária - életmódjuk, saj
nos, sokkal alacsonyabb, mint
az amerikaiaké, amint ezt össz
hasoalHásaim alapján megálla
pHottam. Az amerikai munká
sok szükségleteinek legnagyobb
része Magyarországon ma még
fénylizés számba megy.

..

dévaványai ~ gazdák
ta uimányi kirándulást

Egy nagy amerikai lapból ol
vassuk a következő épületes

vigasztal ó közle
szószerint :

A csak
26 százalékos üzemmel dolgoz·
nak, mig ma egy éve az üzem
75 százalékot ért el. A s;:;rén"'~

n"ilJ1l'IIlJlai'l\n a tavalyi mennyi
ségnek csak a felét képesek rá
eréisz~lkc,!m a piacra, s ha a

iparban nem lesz javu-
lás, a Iklra nyo-
U10r vál'. Az an
fele kocsi! sem termeI-

mint a évben és a
órás munkát sem tudják

tariani. Egyetlen iparág sincs
sokkal helyzetben és érez
hetŐ javulást az ősz elejénél

nem varnak.
1\.- sincse-

nek helyzetben. N"emcsak az
ál!alános depresszió sujljaőket,

harlem az is, hogy példátlanul
nagy remél
ni. A bm21 érése magaval ránt
mindent s már látni, hogy a
kormánynak nagy küzdelmei
esznek jövőre.a farmerekkeI.

da

MB.

erkában se
nékig fel

nyáron farag szánkót, télen ké
szit tövis boromH és tanuL Ezt
ugyan ráfogták a jó papra, de
sohasem hallottam, hogya gaz-

nem keH tanulni.
A miniszter valóságosan

cún kinálja fel a haladni akaró
magyar gazdák ezreinek a ta
nulásra való alkalmat, arról
akarek most szólni, hogyan ra
Q:iH::!TUK ezt meg, hogy tudatára
ébredjünk nagyon sok bajunk
forrásának, az elmaradoltság
nak. Ezzel megszünik az a ve
szedelmes tünet is, amikor a
nagybeteg ember nem érzi,
hogy közeledik 21 vég, hogy ka
tasztrófális a baj. - Amint az
orvos a beteg érzéketlenségé
ből következtet a tifusz jelen
létére, ugy állapítható meg a
gazdaboi dogulás elmaradásá-
nak oka is az érzéket-
lenségbő], amit a tanulás fog
megszüntetni.

Rövid kérvényt kell most
nyáron szerkeszteni, eljuttatni
a földmivelésügyi miniszterium
hoz és kéthónapos téli· gazda
sági tanfolyamot kérni, lehető-

önál-ló gazdák részére. Költ
séggel ez nem jár, tankönyvet,
az utolsó irkál, ceruzát is a
Miniszter adja hozzá, csak le
gyen kinele .

Ezek azok a tanfolyamok,
amiket ha bevégződtek, min

állandósítani szeretne,
aki végig l]a'.~a"a.



II. ker. Nagy Sándor utca 5 szám
alatt egy 13xld fényképezőgép leljes
fölszereléssel együtt eladó.

Zsombók .községben nagy iln
Ilepség keretében huzlak fel egy
5 mázsás harangot a loronyba.·
A lánc elszakadl, a harang lezu
hanJ és összezuzta a torony lép
csőjét.

. A békéscsabai kereskedők és
Iparosok, panasd emeltek az ál
talános kereseti adóalap feleme
lése ellen. A szegedi kamara ki
szállott és megállapította a jogos
sérelmet.

. Hat éves a világ legfiatalabb
festőmüvésze.Reudkiv(jJ érdekes
képekkel illuszlrált cikkel kÖlöi
erről a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pompás
illuszlráft rádiómUsorokat, egyfel
vonásos s1indarabot, premierbe
számolót, szinházi pletykákat,
nagyszerU filmrovalol és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszeri.l szio
házi képeslapbarI. A Délibáb egy
száma 20 fillér.

Hogy öröme Jegyen gyü
mölcsös kertjében érteni kell II

fák kezeléséhez. Ez el?Y nagy tu
domány, de az általános tudniva
lókat mindenki meglanulhatja, aki
érdeklödik és meghozaljaa föld
mivelésügyi minisztédum kiadá
sában megjelenl kis fllzetet: "Al
iaJános védekezó munkák agya
mölcsösben" cimen. Ami ebben
lIan, azl mindenkinek tudni kell
akinek gyümölcsfa van kertjébe~
é3. élvezni is akarja a gyUmölcsöt,
nem a hernyóknak terme!.

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15-én meg
nyilt. Ezen európai hirü gyógy
fürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel . van szerelve;
amelyek eredményes gyógykezelés
szemponljából szillcségesek. Fedett
gyógymedencék, ivócsarnok, in
halatórium állanák a köz1:ínség
rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly o'csó az eihelyezl!edés,
hogya fürdőben való tartÓzkodás
alig kerül töbhe, mint odahaza.
A Hajduszoboszlói Oyógyfllrdö
páratlanul eredményes gyógyhalá
sárói és olcsóságáról hires S ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át 50
százalékos - V3SUti kedvezmény.
Magyar- és németnyelvil prospek
~ussal készséggel szolgál a fürdö
19azgatósága,

Dévaványa iparos társadalma
rnegünnepelni készti I az iparles
tülel 50 éves jubileumát.

A Délmagyarofszági Magyar
Kö:zmüvelődési Egyesület a
szegedi iskolankivüli Népm(lvelésl
Bizoltsággal egyilt! f. évi julius
21 től 30-lg Szegeden népmilve
lési és faluvezelőképzö tanfolya
mai rendez. A tanfolyamon nép
mllvelési munkát végző tani/ók és
lanitónők vehetnek részI. Részvé
teli dij 16 P. 94 fillér.· Avasuti
költség a hallgatókat lelheli. A
tanfolyamra valÓ felvéieli jelenl
kezések a Békésvármegye Tör
vényhatósági IskolánkiviHi Nép
mllvelési Bizotlságnál jelenlendők

julius hó l-ig. Tanló József titkár.

Hogyan permetezzünk esős

időben? Erről ir a Növényvéde
lem és Kertészei mosl megjelent
legujabb száma. Cikket közöl még
az idei válható nagy peronosz
pórajárványrói, a permelezö- és
porozógépek karbantarlásáról, él

különbözö levéltetvek irtásáról, az
őszibarackfa permetezéséről, a ka
liforniai pJizs!etil első nemzedé
kéről, a virágpalánta késöi illte
téséröl. A dllsan illusztrált, szines
gyllmölcsképel is közlö kél szak
lapból a Növényvédelem kiadó
hivllllala (Budapesl, V., Vécsey-ul
4) e lapra való hivatkozással dij
lalanu! killd mutatványszámot.
Kővémerevedett egy hires

kigyóvadász. Rendkivul különös
és megindító dráma áldozatái ke
zelik a legkiválóbb orvosok mind
eddig hasztalanul. Egy hires ki
gyóvadászl megmart a kigyÓ s
eitől a szerencséllen em ber fo
konként megmerevedett. Most
mini egy kőszobor fekszik már ti

tragikus sorsu férfi. Erről közöl
rendkivlilérdekes cikkel Tolnai
Világlapja uj száma. A legkivá
lóbb magyar irók novelláin, a ki."
tUnő cikkek dUS során és a nagy
szerü folytatásos regényen kivilI
kÖlel száz pompás képet lalál az
olvasó a népszerO képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

hogy ObllSzoruágblD hat évi
kisérietezéll után sikerült dll".
Maurinek, egy kiváló vegyész
nek, elsórangu mügumit kéui·
teni paradicsom héjából. Az uj
pótanyag igen megfelelő és allI

o l :fl. él III paradicsomtermésböl
20.000 mbslll gumit lehet ter
melni.

A lllezőketharangszó rója,
Haliik, ahogy zenél az Óra,
Lágy leheletek a szavak,
A fák, mint bánatos özvegyek, 
Egymás felé hajlonganak...

A sok kis angyal hoz fénypaláslot,
Betakarják a vadvirágot,
Bús szerenádot kezd a szél
Csönd térdel a kereszlUlak~n
S fölötte halk dall búg az éj ..

..

hogy Némeltondgban tel.fo
non fel lehet hivni 11 birodalmi
autontakon haladó gépkocsikat.
Az ut mentén hm~ benzintöltő-

AUombok bonyoUtjAk le II

meQhivAst.

hogy II nemrégiben benyuj
tou adóvaUomasokból kiderült,
hogy MagyarországOD 263 olyan
ember van, akinek esymillió
pengön felüli vagyona van, 2
miUióig terjedő vagyonnal 181,
3-4 millióval csak 18 ember
rendelkezik. Egy van, aki 00
ill i l l i ó n felüli vagyont is
mert eL

..

Halotta-e már?
hogy harminll.l év óta nlm

volt olyan esőI mAjus, mint u
idén. A szokatlanul hideg Ap
rilis, ut6.n lilII idei méjus borIul
él clIllpadékol volt A hőmér

séklet középértéb 1.4 fokkal
alacsonyabb. voU az é.HsQn'''' A
cl!I~padék mennyisége 115 mm.,
több volt 51 mm-el, mint il

hllU'IllilllcévllI 'Ulg.

Nyikordul ál kút... a Iibának
Húz vizet a leány, kifáradt
Fények szépilik kékszemét,
A kocsiszin alá boronát
Ráncigál be él kis cseléd.

a
mfájás

lasztói
e zé

Te
- és

Amint előre voU a
jarvány nem meg az or-
szág határnál, ill Dunántul már
fertőzött. Most eo kormány szi
gorú intézkedései arra irányul
nak, hogy legalább a Duna vo
nalán tul ne terjedjen a veszély.
Intézkedés történt, hogy ill

az ország-

összeirása készül. Ennek
1938. jnnius hó 19. és

julius hó 6-ika közöHi időben

házról-háZra járva fogják az
összeirást végeini. A bemon
doH adatokat 'okmányokkal kell
igazolni. Tartsuk tehát kéznél a

,l. születési, illetőleg házas
sági anyakönyvi kivonatot,

2. illetőségibizonyitvány/,

3. iskolai végzettséget ,igazo-
ló hi """,,-,u'ituc,n

4. hadirokkant v. hadiaon-
dozott igazolványt, b

5. ese!leges lűzharcQsi minő

séget igazoló Károly csapatke
resztet. .

A kötelező vallomás megta
gadása vagy elmulasztása bün
cselekmény, mely az 1925. évi
XXVI. tc. 140-142. §-a alap-

lesz büntetve.

'te'I,p'Jlil jelentkezni üzleti utján
az áUategészségügyi hatóságnál,

(ani
nántulon .áHatkereskedök
nek, akik maguk is sldgoru el
lenőrzés alá esnek személyileg.
Tudniillik az ország :Dll.i.n,d.'en

sz



A buza karierje

dévaványai községi orvos
a Dévaványai Hirlap felelős szerkeszlője

és kiadója

Egy izéig-véréig orvos, egy
vérbeli író, egy ~ paraszt fajtá
jáért lángoló ember fejezte be
rövid éleUutását A sors kifür
készheletlen szeszélye volt, hogy
al családi életért rajongó ember
állandó vágyódásban égette el
magát Ebben ft vágyódásban
örökbecsü költemények jelen
tek meg Asztalos Bálint névvel.

Ki fogja ezután a J)éva-

gével olyan kásldetgazdálkodái
valósuljon meg, amely a gazdák
károsító spekuláeióit megaka
dályozza, a kivitel egyenletes
ségét, az értékesítési árak állan
dóságát és a pillanatnyilag ne
hezen értékesithetőcikkek kon
zerválását biztosítsa, végÜl a
szövetkezetek szervezete tekin
tetében 8Z'ögezi Je II javaslat
a követendő elveket és ki
mondja, hogy a Hangya szövet
kezetek a legszorosabb együu
működést fogják kifejteni a
mezőg~,zdaság egyéb inté~mé

nyeivel, majd pedig hangoJtatja,
hogyafIangya programjának
gyon keresztülvitelét minél na
gyobb mértékben támogassa-

A Hangya kongrililszuson több.
idegen országból jelenlevő b
telSizólal t.

elsősorban önerejökre kell tá
maszkodniok. Ne sajnálják te
hát a szövetkezeUől sem a
fáradságot, sem az áldozatot, se
erkölcseikben, se időben, se
anyagiakban. Járuljanak fillé
reikkel és pengőikkel a szövet
kezetek tökéjének megerősíté

séhez, mert csak akkor lesz a
szövetkezet a kisemberek: be
vehetetlen fellegvára, ha szelle·
miekben és anyagiakban egy
aránt a saját erejére támasz.
kodik.

A nagy óvációval fogadott
miniszterelnöki beszéd után dr.
Wiinscher Frigyes kormányfő

tanácsos, a Hangya vezérigaz
gatója terjesztette elő il szövet
kezeti munkaprogramot, .. mely
nek fontosabb része, hogy lé
tesihmdö berendezések segitsé-

p Jenőa

ványai Hirlapban a minden
Tiszántuli nagyközségre ráol
vasható közegészségi hiányokat
faUáró cikkeket írni???

A 48 éves Papp Jenő kezé
ből kihullott a népért harcoló
toll. Junius 24·én nagy részvét
mellett temeHék el DévaváDya
szülöUét, II sokat szenvedő

Papp Jenő doktort.
Áldás porára !

alt dr.e

BEL- ÉS KÜLPOLITIKA

A HANGYA-SZÖVETKEZET
40 ÉVES JUBILEUMA

Nyaralók utazási kedvezménye

az Óntöz6 Hivatal kéréséhez
és igy az ósszel Budapestre
költözik S c h· u l El k Béla fő

mérnök.
Nagy kitüntetés ez Schulek

Béla főmérnökre, nekünk meg
nagy nyereség, hogy egy nálunk
kilenc év óta müködő és II ke
csegési gyíímölcsösével galda
ságilag is hozdnk begyökere
zet! értékes szakember került
ehhez a nagy jövőjű hivatalhoz
és reméljük, az öntözés meg
tanulásaban sok értékes utba
igazítást kapunk Schulek fö.
mérnökünktől. .

J unius 23-án délelőtt köz
gyíUést tartott az Ivántenéki
Ármentesitö Társulat, amelyen
dr.. Schweiger László alelnök
elnökölt.

Sok értékes ha.tározat uUm
elöterjeszteUék az Országos
Öntözö Hivatal átirahltt, amely
ben azt kérik az Ármentesítő

Társulatt61. engedje át egy évre
Schulek Béla főmérnököl az
Öntöző Hivatalhoz, ahol Schu~
lek főmérnök eddigi értékes
öntözési kisérleteit és kiváló
szaktudását akarják igénybe
venni. A közgyülés ~oziájárnU

Schulek Béla főmérnököt elkérte 1 évre
az Országos Öntöző Hivatal

az Ivánfenéki Ármentesitő Társulattól

GY~JI:lld i!!i I~h~.ne n.".,araló h~ly

Az ondg igen sok kÖlIllIége', és eg,. jószándéku ember, aki
"'ros8, az élelmesebbek, be Ifelfedezné Gyomát anyaralók
nnnak szervezve egy igera éled- számára.Sok hbtarlAsban akad
renló szövetségbe, az OMVESZl- ne. kiadó szoba és !lok helyen
be, ami onzAgos Mligyar Ven- fllférne napi 3-4 pengő a
dégforgalmi Szövetséget jelent ve~dé8 pém:tárdjából.
Ez a hivatalos dm igen sok Ilyen bSllI:erve:l@U helyekre
okos dolgot takar éj sok kis- a vendég kedvezményesen utaz
embernek jelentős jövedelmet hat, ha oU legalá.bb 10 napig
hoz. Eli! ft IIzövetst'lg szállítja tartózkodik.
ai nyaraló vendéget liarra be- Megvan tehát ta leheMség ar-
rendezett gazdának. ra, hogy községilnkbe némi

A városi jó magyar Imber friss. pénz kerüljön, kisjövedel.
már rájött, hogy itthon is lehet mü háztartások 4-6 heti ven~

jól és olcsón nyaralni ill vidé- dégliiM.lilsal tekintélY8i jöv@de
ken. Itt is mindent megtalil, lemhez jussanak. Az OMVESz
magaslati helyet, sikságot, erdőt szállítja nekünk anndégIit,
vagy homokos strandot, aho- csak jelentkezni kell, hogy bQ
gyan nyaralni óhajt A bősllges vagyunk erre nmdezkedve. A
magyar háúkou:tot pedig igen koruerll, gondos falusi ven-
minden helyen. déglátál.lról majd máskor.

Miért ne lehetnénk mi ill RftRRRfi~ fififi'ftftAAfUGftRIII'RAfii't

nyaralóhely ? Olyan ,folyóvizi BAROMFIT ÉS TOJÁST
stnndunk nn, hogy ritkaság, csak a "HOMBÁR" szövetke
rem@k V8IUti közlekedésftnk, zethez vigyen, ha jó árat akar
pompas fÖ%ési l&heMségek - kapni érte!
cllak vállalkozási kedv ktUene ~WWWWUUIIUillIlUiililUjlWUIIIIIIUUUUUM

sem emelkedett ft végtelens8gig
és junius 21-én 90 fillérrel,
másnap 100 fillérrel zuhant az
ár, amire egyszerre be is szOn
tették a malmok II vásárlást és
ma az a helyzet, hogy az ó
buzát jegyzik ugyan II tőz8dén,

de csak vagontételben lehet el
adni.

,.Hozdértők" szerint· az ó
buza ára két héten beliti le
megy az uj-buza árára. Uj·
buzáért csak 18 pengőt igér
getnek, tehát még nincsen ki·
alakult ár.

szabásunak igérkező országos
gazdanapot Debrecenben, a
melyre Gyomáról és Endrődről
is többen utaznak el a külön
vonaton. A gazdanapon vitéz
dr. Imrédy Béla miniszterelnök
és Sztranyavszky Sándor mi
niszter is felszólalna.k.

A ~panyol háboru vége
felé közeledik. Az olasz ön
kéntesek hazaszáUitáslit már
megkezdték.

Azt várják Prágában, hogy
Benes lemond. Ini<ább marad
jon Benes, csak Felső-Magyar

országot csatolják vissza.

lyos milliókat szánunk arra,
hogy a mezőgazdasági kisember
éríékesitésének problémáját kö
zelebb vigyük a megoldáshoz.
Ezeknek u összegeknek túl
nyomó réilze li szövetkezetek,
elsősol-ban pedig a Hangya ut
ján fog a falu népéhez kerülni.

Beszédét igy fejezte be a
miniszterenlnök:

- Da egyet ne feledjenek el.
Azt, hogyaszövetkezeteknek

Az állandóan fogyó buza
kész1etek élénk keresletre ser
kenteUék a nagy maJmokat.
amivel ft bm:a ára annyira fel
emelkedett, hogy junius 13-án
24 pengő 80 imért adlak Gyo
mán a buzáért. Akik már réges
régen adtak tul a buzájukon,
bO$szankodv~ azt számolgllUák,
hogy mennyit veszHeltek. Az II

pár szerencsés gazda, akiknek
még volt eladó buzájuk, boldo
gan figyelték II lŐlIsde állandó
emúlkedő árait Ahogyan a fák
sem nőnek az égig, a buza ára

A. k-épvhelöház II szesz
törvényjavaslatot tárgyalja, en
nek folyamán a pénzügyminisz
ter azt a kijelentést telte, hogy
II javaslat II többtermelést szol
gálja 1~

Lossonczy Istvánt, II Tiszán
tuU Mezőgazdasági Kamara el
nökét kineveite a Kormányzó
Hajduvérmegye és Debrecen
fóispá.ni székébe. A beiktatás
csütörtökön volt.

Az Országház kupolacsarno
kában ma tartják a Szent István
emlékév ünnepélyes megnyitá
sát

Holnap tartják meg II nagy-

Junius 23·án nagy ünnepség
keretében ünnepeUék meg Bu
dapesten a Hangya,szövetkezet
fennáHlbának 40 éves forduló
ját. Különösen nagy jelentóségü
volt vUéz dr. Imrédy Béla
miniszterelnök nagyszabásu be
IZéde, amelyben többek között
ezeket a kijelentéleket tette:

- ~sak arra akarok rAmu
tatni, hogya nagy győri beru
hádsi program keretében su·
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es éti kapható
MÁRTON

WAGNER
cégnél.

Kidóhiv., Bp.. József-körül 5.

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ö f i z e t é s i á r a:
t hóra 3 P., n.évre 9 P.
w

Az "Uj

Németországi munkásoknak: Szeret
nénk tudni, kapják-e a Gyomai Ujságot.
Ha igen, jelezzék és itt ilzenünk.

Andreas Bartha, Ermsleben, Deutsch
land. Ujságot megujitottuk eimére. Pró
zát is küldhet élményeiről, munkás
szemmel. Jó munkát l

*jlllm"Xjjjjj'Xllllil"

Szerkesztői üzenet

hogya csapat talán, - nem ta
lálta meg mindenesetben önma
gában a bizalmat és igy, vagy
hianyosan vagy lehangoltan futott
egy- egy mérközésen, ami termé
szetesen az eredményekben jutott
kifejezésre. Azt lehet mondani,
hogy talán a legutólsó mérkőzés

volt az, ahol a csapat összetélele
kielégitő volt. Hogy ebben a fel
állitásban mégis vesztesként hagy
ta el a pályát, annak inkább ca
mellészegődött ba Iszerencse volt
az oka. Ugyanis a GyTK csapata
voll olyan jó mini a MÁV együt
tese, de lövéseit nem tudta gólra
vAllani. Ezzel szemben él fürge
MÁV. csatároknak sikerüll a jó
védelem mellett a szerencsés gyö
zelmet megszerezni.

A jálék alapján azt lehetett
megállapitani, hogy ebben az:
összetételben és hozzáfűzzük azt,
hogy ha a játékosok megtaJálják
az egymásközötli barátság fenn
tartásának fonalát, ugy az 1938
39 évi bajnok más eredményt fog
mutatni. Ezt kivánjuk !

GyTK kezdéssel induil a játék
és már az első percben Bole'
hovszkit a 16,os sarkán kézzel
huzza vissza Lengyel. A büntelő

kapufától pattan vissza. Most némi
MÁV fölény alakul ki, de a jó
védelem szépen szerel. Egyenlő

a játék a mezőnyben, de a kapu
. elöli a MÁV a veszélyesebb. A

22·ik p.-ben Tóth egy méterrel
belül álJ va dobja él taccsot a GyTK
16-os vonalával egymaga·sságban.
A határbiró int, dea játékvezető

nem látta a jelzést, s igy a be
dobott labdát Mohácsi egyből to
vábbítja a hálóba 1-0. Agóira
GyTK támad.ás következik, de
sem Bolehovszkinak sem Olajos
nak nem sikerül a lövés.

Szünet után a játék ellanyhul.
Majd a 30 p.-ben Nádudvari
összeakaszt Királyai, aminek két
kiállítás az eredménye. Majd a
befejezés elötl egy eltévettlab
dából Lehretíer megszerzi a má
sodik gólt 2-O. Jók él védelmek
továbbá Pósa, Barlik és Kiss.

háziversenyek után. A huszonöt
éves jubileum alkalmával alapí
tott Kner izidor vándordij alapitó
levelét az Országos Tennisz Szö
vetség elfogadla és igyaserlegért
komoly kűzdelem yárható a már
eddig benevezett Szegedi, Csabai,
Szeghalmi, Endrődi, Mezőturi,

valamint a serleget jelenleg védő

GySC tellnisz csapatai között. A
mezöny még valószinűleg bövtil
egy pár csapattal, mert a neve
zések még nincsenek lezárva.
Erős küzdelmek várhatók az ér
tékes dijakkal julalmazolt férfi és
női egyes, féJfi és női páros, va
lamint vegyes páros versenye
ken is,

A díja k álnyujlása a győztesek

nek a verseny utolsó napján.
julius 3, án esle rendezendő va
csora keretében történik.

Reméljük, hogy ugy a verse
nyekell, mint az azt követő va
csorán Gyoma község egész tár
sadalma szép sportban gyönyör
ködhet és a tennisz összejövete
leket jellemző kilünő hangulatban
szórakozhat.

'*

*

Heinfarth Mihály a GyTK tit
kára f hó I si én tisztségéröl le
mondott. A választmány Szendrei
Ferencet, az ismert régi fulballis~

tát bizta meg az ügyek továbbvi·
telével.

Turul-OySC 4-4 (t-3).
Gyoma, vezette: Takács.

Kevésszámu közönség elött vi-
Sporthírek vott szép mérkőzésl a GySC csa-

MAFC lelt a déli bajnok, meri pata a Békéscsabáról összeválo
a SzAK-ot szerdán H6dmezővá-. gatolt kiváló ll-ellen. A mérkö
sárhelyen gyilkos küzdelemben zés mindvégig élvezetes szép voll.
2-1 arányban legyőzte. A csabai fiuk szebbnél szebb tá-

* madásokat vezettek a gyomai kapu
ellen, de a közvetlen védelem jól
állotta helyét. A GySC együltes
sem maradi alul jóhirű ellenfelén,
támadásokra támadásokkal feleli.
Az elért eredmény bizonyítja, hogy
méltó ellenfél volt. Egyénileg ugy
a csabai, mint a gyomai csapat
tagjai jók voltak. Mint egymtes is
sokreményekre hagy következtetni.

A jövőheli számban összefog
lalót adunk községünknek az
1937-38 bajnoki éveről. Őszintén

megirjuk a bajnoki év lefolyását,
Mik voitak a bajok, mik jelenleg,
mit kell köveini az 1938-39 baj
noki évben. Milyen feladat vár 'a
jövőbeni gyomai sportéletre. stb.

Cs. D.

M.MÁV-OyTK 2-O (t-O)

Mezőtur, vezetle: Klimaj.

MÁV: Kovács, - Lengyel, Pász
tó, - Pócsik, Mohácsi, Tóth, 
Pósa, Lehretter, Liszkai, Király,
Mihácsi.

GyTK: Porcsalmi. - Valai,
N~dudvari, - Lakato~, Bartha i,

.Barlik, .-'- Olajos, Bartha iIi.,
Csalah, Kiss, Bolehovszki.

Befejeződöt! az 1937-38 évi
bajnokság, s igyapontokért való
küzdelem végétérI. A GyTK-nak
ebben az évben nem sok szeren
cséje voll a pontszerzésben, de
ebben mentségére szolgáljon-az,

A julius 3-i OLASZ közgyü
Jésre tanácstaggá Gyomáról egye
dül Csáky Dánie! GySC főtitkár!

jelöllék, kinek megválasztásához
előre is szerencsekivánatainkat
ktildjük.

Kugiiversenyt rendez a GySC
a jövő szombaton, julius 2-án a
'Klein-vendéglő kerti kuglipályáján.
Énékes férfi és női dijakat tűz

tek ki.

, zése nem őrajtuk mult. A gyomai
sportközönség minden megvetése
a hUllen, közömbös és csapatuk
iránt hálállan futballisták felé
száll l Ők az okai annak, hogya
két gyomai csapat az utolsók kö
zött foglal el most szégyenletes
és mult jához nem méltó helyeI.
Őket álliljuk a gyomai sportköz
vélemény ilélőszéke elé. a futball
játékl.lkéri állásba helyezett ked~

venceket, a dédelgetett ifjakat,
akik alig várták, hogy mindeze
kért hálátlanok lehessenek, a
meccsekrőJ hazug okokból lávol
maradhassanak s igy csapatukat
cserben hagyva, a szégyenletes ve
reségeket ezzel is elősegilhessék l
Neveket felhozni most nem aka
runk, ugy is tudja minden sport
ember, hogy kikre céloztunk. Át
adjuk őket a gyomai sporlembe
rek közmegve!ésének.

Adja a Sors, hogya jöiTő baj.
noki évbm ezek, a sportban is

'anyagi érdekeket hajhászó futbal
listák végleg ellünjenek már a

, gyomai porondr61és a jövő baj
noki küzdelmeket tis"Ztúltabb lég
körben mozg6, lelkes egyfillessel
kezdhessé meg mind a két fut·
ballegyle1ünk I K.-

Gyse tenniszverseny
A Gyse tennisz szakosztálya,

élén Kruchió Mihály urral, a szak
osztály vezetőjével, lázas buzga
lommal dolgozik a julius l-2
3 napján rendezendő tenniszver
senyek sikere érdekében.

Fokozza a versenyek komoJy
.' ságát és érdekességét az a kö·
. rülmény, hogy az idei versenyek
az Országos Tennisz Szövetség
jóváhagyásá\lal és kiírása szerint
kerülnek lejátszásra é~ igy sport
szempontbóltulajdonképcR az első

tenniszverseny Gyomán, az eddigi

RT
Vég.,

elmult ismét egy bajnoki év, anél
kül, hogy a gyomai futballcsapa
tok .komolyan beleavatkozhatlak
volna a II. osztályu bajnokság
kialakulásába. A nem jól végzett.
mUi)ka, Judatában most már meg
lehet ,kezdeni a meg nem érde
melt pihenésJ, a hervadt babéro
kon, m~lyet csapalaink 9, illetve
14 pont képében egy bajnoki év
visz.ontagságai közö!l magulmak
összecsipegettek. Keserü önvád
mardossa most bizonyára azt a
sok, ióérzésMutballistát, akik ké
nyelmüket és sokszor testi épsé
gilket áldozták a hosszú hónapok
bajnoki küzdelmében, mert e küz~,.

delmek meddők maradtak és nem
hozlák meg a teljesítményükkel
arányban álló jóhelyezést, egyes,
éi sportetiká'llal ellentétben áll6
játékoslArsuk hanyag magatartása
mialn Tisztelet illet meg minden
becsÚlelesen helytállÓ" gyomai fut
ballistát l Csapatuk' rossz helye-

A XXXVI_ Nemzetközi Eucha
risz.tikuskongre~szusés Szent
István év alka'lmával' 1938.
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergonua és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapható.

OYOMÁRA JÖN A PÉNZ,
ha a.,HOMBÁR" szövetkezet-,
nek adJa el a tojást,baromfit.

Békéscsabán az evangélikus
egyház megvásárolta a Veszei
hid i csárdAt, ahol egy iskolát és
árvaházat épitett. J unius 26-án
avatják fel az üdülótelepel. Aki
rándulókat ezután is kiszolgálják
de csak tejjel.

Csongrádon felállilják a "Ma
gyar kubikos" szobrát.

An-yaköo-yvi hb-ek
Születtek : Kulik Mátyás leánya

Terézia, Magdolna rk., Beinschroth
J6zsef )eánya Julianna ág. ev.,
Pataki bjos' 'leány'a Kornélia.
Mária ág.ev.Such György leánya
Ilona, Mária ág. ev.; Csikós Lajos
fia' Lajos ref., Biró Gyula fia
Gyula ref.

Házasságot kötöttek: Bo~

nyák-IstválJ és Hegedüs Eszter,
Sebők BAJint és Fekete Mária.

Meghaltak: Szűcs Sándor 56
éves ref.. Hunya Mária, Erzsébet
11 hó rk., MArion Lajosné Tari

.. Zsuzsánna 37 éves ref., földi
Máté 35 évesrk., Vincze Sán
dorné Timár Eszter 27 éves ref.,
Tóth P. Béla 31 éves ref.
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Már nem olcsóbb a
bor, minta szódaviz,
de nem is szódavíz!
24 FILLÉR
egy liter ll%·os kadarka vagyI

fehér fejtett ujbor Soltvad-
kert állomásra kiillállitva .
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 lillér lilerenként. Csakis

'

50 h'teren felüli rendelé,st ..,fogadok el. Honlót dijmen-
tesen adok a száJJitás tar-..
tamára kölcsön; hordóm
30 napon bellll bérmentve ..
küldendő vissza. Szétkül-

, dés utánvéttel. Egy pengő ""'.
leVélbé,lyeg elle,nében. kű..,l-" .
dök mintát a borból min-
tásdobozban, bérmentve. .

Soraim kellemes édeskéS" -
tiszta, tökéletas zamatuak .

és ri la m s8vsnyuak.

Székely Ferenc kft.
.fajborpll'lcé6zete
Soltvadkert, Pestme2ye.
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Szuperfoszfát műtrágya és Pétl .
Só kaphat6 WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

Julius hó 1-1 belépésre egy j6zan
életü szorgdmas konvenciós kocsist
felves:i: a Wagner Márton fiai fakeres
kedö cég.

1 drb kétszárnyu és l drb egy
szárnyu jókarban lévő ajtó olcsón eladó.
Értekezni lehet a Ref. Egyház pénztári
hivatalában a délelőtti hivatalos órák
alatt. 1

Hősök Emlékutja 71 sz. ház /iz
letberendezéssel szabadkézböl eladó.
Értekezni lehet Diószegi Dánielnél.

l-l
Belnschr6th Gébor Hősök ut 74

számu sarokháza eladó. ~.:-1

vitéz Czapáry JenéSnél'lek 44 kat.
hold földje eladó. Érdeklődők fordul
janak G. Nagy Lászlöhoz Hősök utja
51 sz. 8

Brücher J6zsef Bocskai utca 27
számu háza, julányos ároll szabadkéz-

_ ből e l a ct ó. Értekezni lehet a tulaj-.
donossal. 7

Egy Johl'lston gyártmányu:; lábas
aratógép üzemképes állapotban eladó.
Érdeklődni_lehet Árpád utca 7. 2 - 2

Koloh Ántal borbélynak egy üzlet
helyiség azonnaIra kiadó, ugyanott egy
jó fiu tanulónak felvételik. 3-2

Szász Antal ll., kér. gróf Tisza Ist
ván ut 82 számu háza, föutban nagy
portával, bármilyen űzlethelyiségnek is
megfelel, eladó. 3-2

Egy szép gyermekágy e I a d ó.
Érdeklődni lehet Kossuth Lajos utca 37.

Egy használt gyermekkocsi eladó
dr. Vincze Endréné!.

ubllkáció

Eladó: 122 kat. hold simatugi szántó
111 kat. hold ballai szántó, 24 hold
kondorosi .szántó, 15 hold keselyösi, 10
hold magtárlaposi, .10 hold kesetyösi, 10
hold varsÍlnháli, 4 hold zöldlaposi, 2
hold zsel\érföldi szántó, 800 négyszögöl
révlaposi. Eladó házak : Hősök útján 1
ha tszobás, I háromszobás, 1 kéts,zobás>
! hárómszobás Üzletház, Horthy Miklós
uton I négyszobás 15.000 P~ért, 1 öt
l!lzobás üzletház t1.000P~ért Zrinyi ut.. ··
dban 1 sarok nádasház 3000 P·ért.
Izsó Balázs ingatlanforgalmi irodánál
Gyomán. Telefonszám: 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

1059/938 tk. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Szollloki Magvar Bank rI. végrehaj .
tal6nak Rácz Sándor és neje Mada
rász Julianna végrehajtást szenvedők

ellen inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 1540 P. f. tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a Gyoma köz
ségben fekvő, s a gyomai 5739 sz. tkví
betétben A t 1-3 sor. 11484/11. 11484/12.
11485/6 hrsz. 169 öl 5 h. 81 öl és 6
h 319 öl területIl Csudaballa pusztán
levő legelő és szánt6nak Rácz Sándor
né Madarász Julianna nevén álló 1/2
részére 2931 P. kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1938 évi julius hó
20. napjén délelém 9 órakor a
telekkönyvi hatóság helylságéb~n

fogják megtartanI.
Az árverésre kerülö ingatlan éspedig

a Szolnoki Magyar Bank rI. végrehaj
tató érdekében a kikiáltási ár kéthar·
madánál, a csatlakowttnak kimondott
Kir. Kincstár érdekében lO282 P-nél
alacsonyabb áron el nem adható.

Bánatpénz a kildállási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb Igéret ugyan
annyi százalákára kell kiegészíteni

Gyoma. 1938 évi március hó 29.
Dr. vitéz Molnár sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.

Gyoma község
ingatlanforgallDd

Szilvási Anna gyomai lakos veH 426
és 84 n-öl :!élhalmi szántól Barta Lajos
gyomai lakostól 250 P-ért.

Sebők János és neje T61h Teréz
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Dobó Imre és neje M. Szabó
Róza gyomai lak080któl 140? P·ért.

Moszkva Gusztáv és neje Turi Eszter
karcagi lakosok vettek 3 hold zöldlaposi
szántót Baráth Lajos (nős Gecsei Esz
terrel) gyomai lakostól 3000 P-ért.

K. Nagy Lajos (nős Homok Máriával)
gyomai lakos vett I hold 890 n-öl és
1 hold 890 n-öl tanyai szántó t K. Nagy
Sándor gyomai lakostól 4000 P·ért.

K. Nagy Sándor gyomai lakos vett
176 n-öl, 2 hold 929 n·öl és 1 hold
1307 n·öl féThalmi ingatlanokat Kovács
Mihály és neje Lukács Lidia gyomai
lakosoktól 5000 P·ért.

1663/1938. tk. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Kir. Kincstár végrehajtatónak Rácz
Sándor (nős Madarász Juliannával) vég
rehajtást szenvedő ellen inditott végre
hajlási ügyében a telekkönyvi hat6ság

.a végrehajtási ujabb árverést 6!3 P.
41 f. tökekövetelés és járulékai behaj
tása végett a Gyoma községben fekvő,

s a gyomai 5739 sz. betétben A t 1·3.
sor. 11484/1 j. 11484/12. 11485/6. hrsz.
169 öl, 5 h. 81 öl és 6 h. 319 öl terü
letü CsudabaUa pusztán levő legelő és
szánt6nak Rácz Sándor (nős Madarász
Juliannával) végrehajtást szenvedő ne
vén álló 1/2 részére 2931 pengő kikiál
tási árban elrendelte.

Az árverést 1938 évi julius hó
20. napjén d. e. fél 10 órakor éi

telekkönyvi hatóság hely_iségében
fogják megtartanI.

Az árverésre kerülő ingatlant a csat
lakozottnak kimondott Szolnoki Magyar
Bank érdekében a kikiáltási ár két har
madánál, Kir Kincstár végrehajtató ér
dekében 10282 P-nél alacsonyabb áron
eladni nem lehet

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szái.a
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1938 évi májüs hó II napján.
Dr. vitéz Molnár sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.

Dr. Varmbeéry László Egyetem u. 4.
ügyvéd által képviselt Kelemen D. és
Társa javára 31 P. 90 f. töke és több
követelés járuléka erejéig a gyomai
kir. járásbír6ság 1937 évi 1227 sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás
fólytán végrehajtást szenvedŐlől 1937
élfi aug IJó 25-én lefoglalt 90 P.-re
becsült ingóságokra a gyomai kir. já
rásbirószg fenti számu végz.ésével a1:
árverés elrendeltetvén, annak végr.
szenv. lakásán. Gyomán Horthy-Miklós
ut 43 sz. abU leendő megiarlására
határidőiil 1938 évi julius hó 1.
napjának délelőtt fél 12 órája tü
zelik ki, amikor a biróilag lefoglalt
butorok kerékpár s egyéb ingóságokat
el fogom adni.
Gyoma~ 1938 évi junius hó 2 án.

Villányi Nándor
kir. bir. végrehajtó, mint bir. kiküldött.

Pk. 1224 sz. 1937.
1937 vghtói 124 szám.

Árverési hirdetmény

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. május 15-tőJ junius 25-ig

x t Gyoma-Endrőd:

17.38 21.43 ind. Gyoma p. u.. érk. 0.22
17.5n 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

Viteldij: 50 fillér.

Endröd-Gyoma-Püspökladány-Debrecen: x t
610 i"Ud Endrőd templom-tér . érk. 17.50 21 55

6:36 t.Gyoma " . . . • t 17.28 ·2l.37

7.28 Szeghalom p. u.. . " 16.3s 20.48
P.ladányi járat uljavitá~miattszün.

919 HajduszoboszIó '.' . '. 14.45 18.05

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ml:!. 14.10 17.80

Menet·jegy: Szeghalomra P 2.30. HajduswboszJóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10.50. " P 12.50.

Endrőd-Oyoma-SzegbaJom-Berettyóujfalu: x t
6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50 21.55

6.
36

~ Gyoma" t 17.
28

2l.3
7

7.27 Szeghalom p. u. ' 15.44 20.48

8.57 Beretlyóujfalu p. u. . . . 14.00 19.11

9.03 érk. "községháza md. 13.50 19.05

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy:· P 9.5(ó).

Feltételes megállóhely: Gyoma-helmagyl Olvasókör 61$ PerJés. ,
Figyelem! x-el jelzli'.tl hétköznap; t·el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

MM

vasárnap, hétfő

IDEGMÜSORI
Hany -Baur,

Iván Mosjukine
főszereplésével:

Junius 26-27

Junius 29 szerda
ÜNNEPI MŐSOR!

l Eucharisztikus Kongresszus

megnyitásátó! a záróünnepélyig.
Hosszu kimeritö képsorozaiban.
Mindent jobban lát, mindent job-

ban hall, mint a helyszinen !

2. Bombamerénylet él cár ellen
Halálraítélt szabadsághösök
Néma börtönök iitka
Sól~ajló biiincsek
Gyilkos gépfegyverlüz
Diadal az einYQm6k felett:

Emberek és hösök küzdelme
a föld gyomrában.

arlie Chan
a cirk szban

Izgalmas filmtörténet, a logika
mesterének, a detektivek
királyának leleplezése.

2. GEORGE Q BRlEN
izgalmas, h6si küzdelmü

bányafilmje:

POKOLTORNACA

Junius 25 szombat
Monsiré kalandor esi!

2 remek, izgalmas film.
2 órás idegfeszűUség.

CHARUE CHAN
a mesterdeiekliv,

bravuros, izgalmas nyomozása.
Gyilkosság a bűnök városában.
Egy diszeJöadás rejtelmei. Tilok
zalos események a cirkuszban.

APOLLÓ OZGÓ GYOMA

..
I

(USZÓ ACElKOPORSÓ)
Merénylet <.lZ operában. Fegyver

csempészek karmaiban Menekii
lés Indokinába. Elindul a torped6
hajó. Tüzh~rc a nyili tengeren

Megtorlás
_ Pompás kisérő miisor.

Az orosz-lengyel szabadságharc
hátterében lejátszódó izgalmas
filmregény, a filmgyártás monu-

mentális alkotása.
Főszereplő: ANNA BELLA.

2. kisérő müsor.

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep·
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél 1O·től fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.
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EL~FIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

Lapzárta Cs li t ö r t ö k este fi Óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős ll;zerkesztő: WAGNER MÁRTON
SzerkesztölIIég és kiadóhivatal:

"HUNOÁRlA" KÖNYVNYOMDA
G V o m 8, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas ilirdetes
20 fillér. Ötszőri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék. 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

a

,
anyz

meg

béke és igazság, II Szent Korona
alatt élő népek testvéri egyet
értésének és boldogulásának
záloga volt A történelmi viha
rok időszakonként elhomályo
sithatták Szent István állam
eszméjének tényét, de az esz
mében lakozó életerő és len
dület mindig [ujból és ujból
napvilágra tört.

- Ha mi, kegyeletes utódok,
hódolni akarunk a magyarság
szent· és bölcs vezérlő szelleme
előtt, azt őseinkhez és magunk
hoz méltóan csak egy szent
fogalom alakjában teheljük, mi
dőn megfogadjuk, hogy mhlden
képességünkkel és egyesitett
erőnkkel azon ... leszünk, hogy
visszaszerezzük Szent István
országának hajdani fényét.

Percekig tartó éljenzés és
taps fogadta a beszédet

Az ünneplés. elültével vitéz
Imrédy Béla miniszterelnök lé
peU ll. mikrofon elé, hogy hae
talmas beszédben méltassa a
Szent Istvánév jeleniöségél.

Ezután Hómon Bálint, al

Szent István-év végrehajtóbi
zottságának elnöke ismertette a
Szent István-év előkészületei!

és programját.

o

tiszá
b e

véglegesen berendezte a ma~

gyarság uj otthonát és irányt
szabott a nemzet egész jövő

életének.
- Látnoki szemével felis

merte és
lángeszmével megoldoUa a
nagy problémát, amely a

nemzet élete és halála
felett döntött,

minden ellenszegülést letipró
eréllyel megalkotta a keresz
tény magyar királyságot, fel
épHeUe a nemzeti államot, be
vezette népét a nyugati nem'
zetek kulturközösségébe.

- A nagy király mindent
felölelő elméje megszerzezte II

magyar nemzef önkormányza
tának alapvető intézményeit.

- Oly szilárd, de fejlődéské

pes és a haladó korhoz alkal
mazkodó keretet adott a nem
zeti életnek, amely tulélte év
századok viszontagságait s le
hetövé teHe, hogy a magyar faj
keletről hozott értékes tulaj
donságait, sajátos egyéniségét,
politikai és katonai erényeit
átmentse a jelenkorba.

- A szentistváni állameszme
Középeurópában mindenkor a

ezee

Horthy -kIós
nagy eszéddel nyi ta

zent István-évet

GyolD.áról és Endrödröl százan vettek reszt a gyűlésen.

Junius 26·án reggel félhétkor I Debrecen előtt már kiadta a sporttelepre, ahol agyülés le
szálU fel a külön vonatra ll. jelszót dr. Sorbán föszolgabi- folyt
gyomai és endrődi gazdák je- rónk: a gyomaiak és endrődiekA legnagyobb dicsérettel kell
lentős csoportja dr. SorbAn Jenő maradjanak egész nap együtt. illetnünk a társaságunkkal tartó
főszolgabiró vezetésével. Szajo~ Nagyszerüen bevált főbirónk éltesebb gyomai és endrődi

Ion át utaztunkban bő alkalom akarata: legtöbben együtt ma- gazdákat, (Cs. Nagy Dániel,
volt az egyes vidékek terméseit radtunk és büszkén felelgettünk Kalmár Vince stb.) akik szintén
a mienkkel összehasonlHani. a kérdezősködésekre, hogy gyalog jöttek velünk. El is ha
Jó alkalmak az ilyenek a gaz- gyomaiak és endrődiek va- tároztuk, hogy máskor mi ma
dáiók felfogásába belelátni. gyunk. gunk szervezzük meg a kinín
Szabó József is lanuskodhatna Már a vasuUól is együtt gya- dulásunkat, nehogy hasonló ké
róla. Dicséretet is kapott a bő- logoHunk ki,. keresztül Debre. nyelmetlenségeink legyenek.
séges takarmány termesztéseért. I
Csakis igy lehet több állatot cenen, a nagy erdőbe, a gyö- Hevenyészett deszkapadokra
nevelni. nyörü szépségii és nagyságu ültünk a gyiilés helyén. Azon~

11I11I

Az Országház kupolacsarno
kában fényes ünnepség között
junius 25-én nyilt meg '3. Szent
István év. A parlament és az
Országház-tér ünnepi lobogó
diszben fogadta a~ ország kor
mányzóját és az előkelő ven
dégeket, akik résztvettek az
ünnepélyes megnyifáson. Tiz
óra körül már hatalmas tömeg
gyüH össze a téren.

A Himnusz elhangzása után
gróf Széchenyi Bertalan, a fel
sőház elnöke nyitotta meg az
ülést. S felkérte a Kormányzó
Ur Őfőméltóságát, megnyitó be·
széde megtartására.

Horthy Miklós kormányzó a
megjelent előkelőségek zugó
tapsai között a következő tör
ténelmi jelentőségü beszéddel
nyitotta meg a Szent István
emlékév országos ünnepségeit :

- Két évvel ezelőtt fogant
meg a gondolat, hogy a mai
időkhöz mő szérényformában
kifejezést adjunk a csodáIatn~k

és mlHységes bálának, amelyet
első szent királyunk hatalmas
egyénisége és országépitő mun
kája iránt érzünk.

Szent István volt az, aki

kasza
e

Vastag rendekre hun az ál
dás. Nehéi verejték' csurog a
kasza nyelére, a gyűjtő ,viIJára.
A tikkasztó bőség már maga
is erős próbára teszi az aratót,
hát meg az aratással magával?

A ini. határunkban is folyik
az aratás. Sokezer testvérünk
izma feszül a fárasztó munká
ban. Aldben csak egy szikrája
lappang az ősi rög szeretetének,
az akármint gazda, akár min.t
munkás, egész héten kint van
és a tanyárakihaUatszó est 
harangszóval gondol csak a fa
lubeliek.re, azután siet nyugo
vóra, hogy kipihent erővel foly
tathassa hajnalban, amikor még
nem perzsel il nap heve.

Kiválóan jó termése lesz
sok gazdának. Egyik·másiknak
gyenge a termése. Önmagát
okolhatja az, aki ismét mellé
esik a. jó hozamna.k. Ocsuból
sohasem lesz buzatermés. Még
'mlndig vannak, akik azt erő~

sitgetik, hogy legjobb a máso
dik buzát vetni, ebből lesz II

. sArd kalász. Ugyanigy vagyunk
a talaj mövelésével. Annak is
meg kell adni a lnagáét. Nem
hogy sajnálni lehet az olyan
gazdát, akinek a gyom felveri

• és elnyeli a vetését, hanem sli
goruan büntetni kellene, mert
az á szomszédjainak is.áUandó
kártcm5je.

sok izgalmat álltunk ki is
méta buzánkkal, amig az rendre
került Ismét tapasztaltuk, hogy
a természet milyen cspdáhl.tos
m9,don tudja pótolni az előzó

hiá{nYyokat. Nem tudjuk még a
buzáli!l.k., siker' minőségét, de
:rell~éljiük, hogy jó, lesz.

adunk Istenünknek,
hogy beérIelte li buzánkat és
annyit adott, hogy eladásra is
kerül belőle. A vezetőink már
gondoskodtak róla, hogy a fe
leslegünkért megfelelő árat is
kapjunk.
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igen lassan hódit tért a/gazdák
között; ennek csak az az oka,
hogy a magyar gazda nem hive
még a kicsiben való kisérlete
zésnek. Sajnos, messze vagyunk
még attól, hogy minden köz
ségnek meglegyen a maga Jan
gazdasága, ahol szakszerű ke
zelést adva minden oH termelt
növénynek, mindenki láthatnA,
mit tegyen, hogy több és jobb
ferméshez jusson, ne vállalkoz
zék ismeretlen növények sza·
poritására addig, mig nem látta,
mitől fögg annak asikerülte.

Kevesen tudják, hogya zab
között II szegletes borsó a 'zab
teljes termésemeUett nemciak
sok fehérjét terem a hidaló
gazdának, hanemnitrogé.n gyiij
tésével erősen ellensulyozza a
zab zsaroló hatását, mert a zab
tudvalevőleg II legélelmesebb
pázsit félenövényünk,- ezért,·
ahol vetésforgó ván, az utolsó
helyre kerül. Zab pedig keH,._
mert nélküle nincs jó csikó,
de borjú is aUg.

Sokan sokszor ajánlották,
hogya kukorica . töltögetése
helyett adjunk több sima ka
pálást, ezzel öntözzök a kuko
ricát. Aki ezt cselekszi, köny
nyen megkisérelheti, hogy aB

utolsó ilyen sima kapálás e16U·
csiUagfiirtöt szór el a kukorica
közzé s. azt bekapáIja. Ez ott
hamarosan kikel, jó esetben ..
kötésig érő lombot nevel, 6szig
ugyan magot nem érlel, de
nem is ezért vetettük. Ha a
kukoricát letörtűk, aszárat le
vágtuk, a csillagförtöt leszánt·
juk, a legeszményibb zöld td.
gybást alkalmaztuk, Ha ezt
ugy végeztük, hogy'a csillag
fürtös terület helyét, illetve ha·
táfát megjegyezük, a kuko
rica után vetett mondjuk ár
pás here, vagy buza, minden
ujságcikknél hangosabban hir-- 
deli a zöld tdgyáz's hasznát,
de szükségességét is. M. B:

Tisztitsuk meg az
utcákat agyomoktól.

Mióta az utcákon megszUnf
a sok baromfi és kisáUatok te
nyésztése, különösen a kétf6
utcánkon a dus fŰ mellett a
gyomfélék is buján teremnek.
Ugy- látsúk, nem tudja a IIl~OS

ság, hogy II porta és árok kö
zötti részen mindenkinek kö
telessége a fü lekaszálása és li
gyomok pusztítása.

Az árok és ut közötti részen
is lekaszálhatja bárki a fü~et,

minden kérdezés nélkül.
Összegezve:
A porta és árok közötti rész

tisztántartása k ö t e l e s s ré g e
a lakosságnak.

Az árok és ut közötti részen
j o g a v II n a lakosságnak a
föféléket lekaszálni és felhaszni. .

A keverék vetés

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E lő fi z e t ré s i ára:
1 hóra 3 P~, n.évre 9 P,_

dét, amelyet legtalálóbban ta- messze kiváltak a gazdaértel
lán ugy jellemezhetünk: Tiszán- mökkel hangosan is megtett él
tul gazdáinak, felelős állásban, jenzésiikkel, amikor a szóno
ilyen nagyhorderejii igéreteket kok:tól nekik tetsző kijelentése
még nem tettek gazdasági vo.. ket halloUak. Gazdáink e je
natkozásban, lentős tulajdonságát Őrönunel

A terményeink külföldi kivi- áHapHjuk meg és biztatjuk, bá·
telénél vasutifuvar mérséklést toritjuk öket, legyenek még lel·
kap a Tiszántul. Budapest tul- kesebbek és ha gyüléseken ne
zott vámjaH leszálliUatja a kor- kik tetsző kijelentéseket hana~

mány. A buza árát egész évre nak, adjanak ennek hangosan
husz pengő körül akarják rög- is kifejezést. Csak lelkesedéssel
ziteni, ezért figyelmezteUe a leheL ideális tömeg-munkát
miniszter a -gazdákal, ne sies- végezni, a nélkül robot a töme-

gek dolgozása.
senek már a csépléskor eladni
a buzájukat mind, nehogy ez- Ebéd a zöldben.
zel leszoritsák az árat. - Ol- Mégis fárasztó volt a hosszu
csóbbá teszik a mütrágyát, több utazás, a gyölésre gyalogolás
gazdasági iskolát létesitenek és és a két óránál tovább tartó
nagy sulyt helyeznek a legelők gyűlés meghallgatása, a déli
gondozására. A Hortobágyot is napsütés perzselő-melegében.

jövedelmezövé akarják tenni. Az utols~ s€!ónok,Megay-Meixner
Óriási tetszést keltettek a képviselő beszéde közben meg

miniszler nagyhorderejö kije- mozdult a gyomai járás és több
lentései, de ezt a tetszést nem kisérlet után az országos hirii
tudlák a gazdáink hangos nyil- Vidoni-hentesáru cég sátra előtt

vánitással is kifeJ·ezésre J'uttat- telepedett asztalhoz. A kolbász-
ra és virslire nem izlett a me

ni. Büszkén állapiljuk meg, leg sör, villamosra ültünk és a
hogyahajdusági gazdák közölt vasuti vendéglő hideg söre han
ülő gyomai és endrődi gazdák gulatra derítette a társaságot.

l\..ntal I!rtva.n a.lla:rntitka.r~üiDiz:rnadia Andra.!!il
és Pata«:sy Dénes ors7a.ggyüléd képvhelök

a ta.r§aságunkban.

A vasuti vendéglő egyik kö- MAV fejére bőségesen hullt az
lön termében volt a "járás". áldás, amiért ilyen kocsikat áHit
Csizmadia András orosházi kép- be. Az eselről a miniszternek
viselö került később az aszta- is jelentést tesznek.
lunkhoz, aki örömmel üdvö- Egyik fiatal férj a debreceni
zöIte .dr. Sorhán főszolgabirót vasuti vendéglő homályos sar
és többi ismerőseit. Később kában háromszál cigányt tani
Anlal István államtitkárt hivta toU valami házaséletet dicsőítő

Csizmadia képviselő az aszta- nótára, de egyik szemfüles ren
lunkhoz, akivel nagyon kelle- dőr felfedezte a "csendhábori
mesen beszélgettünk el és igé- tást" és elnémitoUa a sörbe
retet is kaptunk tőle, hogy fojtott bánatot.
szivesen eljön Gyomára megfe- Egyik élelmes fiatal utitár
lelő alkalomra. KésőbbPatacsy sunk két pohár sört keresett
Dénes ült át az endrődiek asz- volna, de nem volt bátorsága
talához. ' megvárni, amig megtöltik a

Epizódok poharakat, Az eset a következő:

A miniszteri külön vonat in- a sporlpályától messze eső sör
dulása előtt Csizmadia András sátor tulajdonosa panaszkodott
bemutatta Kalmár Imre birót utitársunknak, . hogy nem tudott
Imrédy miniszterelnöknek. Ugy eddi~ cs8o.k két .100 .literes hor
hirlik azóta Kalmár biró nem dó sort klmérm. Uhtársunk két
moss~ a jobb kezét. pohár sörért meg akarta tani-

Debrecenbe menet két csa- tani a panaszkodó vendéglőst,

bai hölgy telepedett a vago- hogyan tudott volna ugyanennyi
nnnkba. Az egyiknek olyan ér- vendégének három hordó sört
ces baritonja volt állítólag a kimérni. Nagyon egyszerü a
lealdtartóbb közel~nő barátunk dolog - mondotta utHársunk
azÓta nagyot haU a bal·fülével. - ha a poharakat "tele"-ön-

Visszajövet Szajol után bele- tötte volna, egész biztosan há
kerültünk a viharba és esőbe. rom hordó sört mért volna ki.
Először csak cseppekben, ké- Utitársunk anagyerdő tá
sőbb a Maros vizének csendes volabbi bokrai mögé szaladt
folyását messze tulszárnyaló és onnan élvezte a tanácsa
olyan zivatar zuduIt a nya- hatását.
kunkba, egyedül Schwalni. ....- ..., ..."....",...."....",....." ..............,....- .........."'"'-..............._............"'-.............""'''''................-"......._-.
Mihály utitársunk dacolt bent Az "Uj Magyarság"
a vagonban a :lugó áradattal,
egyedül ő volt előrelátó kö
zöttünk, ~sernyőt hozott és a
kinyitott esernyő alatt nev~tte

az ide-oda fickándozók iszonyát
a folyásként csepegő esőviztől. Kidóhiv., Bp_ jÓ:lsef-körut 5,
Az csak természetes, hogy a .._~~~

A gyiilést, a vasutas zenekar
rossz előadásábau,

a Hiszekegygyel k e z d t é k .
Lossonczy főispán üdvözölte a
vendégeket, Tasnády Nagy And
Tás megnyilotta a gyülést szép
beszéddel, utána Imrédy mi
niszterelnök tartotta meg ha

beszédét a kormány
reformmunkájáról, visszapillan
tást vetve a tiz pengős buzaár
tól a husz pengős árig. Részle
tesen ismertette a györi prog
ram szerint végzett eddigi mun
kát, miközben ezeket mondotta:

- -Azt hihetné bárki, hogy
ezzel a gazdag örökséggel köny
nyü. sáfárkodni. Könnyü is
volna, ha nem támadtak volna
a magyar népben új és álpró
féták, akiknek a lekicsinylés
é.s az igérgetés a mindennapi
kenyere, s akik a magyar WI·
nek nehezen érthetők, mert
idegen nyelvről betüről-betűre

fordított szavakból összehor
dott ködös zürzavaron, vagy
egynéhány fenegyerek-stílusban
megirt s a modern izgatási
technika minden vivmányával
felszereH röplapon kivül vajmi
kevéssel ajándékozták meg ezt
a nemzetet.

- Tiszántul keresztény ma
gyarjai, akiknek lelkében nem
kellett belecsöpögtetni a jobb
oldaliságot, mert ez veletek
született, vigyázzatok a tulzók
ra! Nagy eszméket sohasem az
ellenség tett tönkre, hanem saját
tulzásai.

Beszéde további részében fel
emlitette a miniszterelnök, hogy
a hadsereg - felszerelésével az
ipar száz milliós rendelést kap,
az adózás terén könnyHéseket
kapnak a kisemberek és végül
részletesen kifejtette az igazi
keresztény nemzeti jobboldali
politika lényegét.

A hangszórókon közvetített
és beszéd nagy tet-
szést keltett

:ilíi:1li""
nhzteJ:elnök be...

A miniszterelnök beszéde
után Sztranyavszky miniszter
kezdte meo lendületes beszé-_ o,

nal leveíeHük fi kabátokat és
gyönyörködtünk a nagy tömeg
ben. Akik belaktak a vo
U<lllUU. gyötörteUék magukat a
sörszomjuságg:al, de aztán beér
ték a tőlünk 20 méterre levő

vizvezetéki vizzel is. Nemsokára
megérkeztek a miniszterek is,
száz országgyiHési képviselő és
felsőházi tag kiséretében. A
gyomai kerület egy nagyon kis

képviselő Kasnyát
nem láttuk oU. -



GYOMAI julius 2.

lomás előtt, onnan körmenet
ben vitetik bea városba és a
r. kath. anyatemplom előtti

térségen lesz kitéve. Az ot tani
ünnepség után Gyuláról16 óra

08 perckor megy tovább az
aranyvonat Kötegyán, Vésztő,

Szeghalom vasutvonalon Piis·
pökladányba.

irály job
óra 5
G

Szent Istvá
julius 3-á , 10

alad át
A Szent István király jobbja

az aranyvonaton folyó év ju
lius hó 3-án délelőtt 10 óra 35
perckor halad át Gyoma vasut
áHomáson. Az aranyvonat 12
órakor érkezik Békéscsabára,
ott avasut á.llomáson 60 percig
tartó ünnepség után indul Gyu
lára, Gyulára érkezik 13 óra
18 perckor. Fogadás a vasutál-

I
ilii

ány

---áivás

Hogya rögziti a ko
a búza árát?

Az uj-buza ériékesitésének tervbevett módja
miatt előreláthatóanmegszÜTItetjük a "ingyenes"
tárolási, ezért felhivjuk gazdáink figyeimét arra,
hogyha a tárojásifelárat meg akarják keresni, ké=
szitsék elő az otthoni tároló helyeiket.

HOMSAR Első Budapesti Gözmalomi RT.
Szövetkezet gyomai telepe.

VERT
RDA

•

hallgattuk meg.
Igen sok jó tapasztalatot sze

reztünk, ugy zenei szempont
ból, mint máskülönben, ami..
nek hasznát vesszük. A nagy
konkurencia dacára, az egyik
csoportelső diját huztuk el,
egy ezüst serleget.

A vasárnap éjszakánkat is a
vonalon töltöttük, hogy hétfői

munkájához mindenli'i haza
érjen.

Mint egy nagy, közös célért
dolgozó család - jöttünk és
mentünk, a daloste~tvéri egyet
értő szellem vezetett minket a
sikerhez és elismeréshez. Ezt
is hazahoztuk a serleggel együtt
Gyoma községbe.

Megköszöntük a beszélgetést
a gyomai dalosnak. Mi még
csak arra kértük, hogya köz
ség lakóinak elismerését iskö
zölje társaival és a kiváló ve
zetöséggel. Mert nem kis telje
sítmény volt ám anyagilag is
lehetővé tenni ezt az eredmé
nyes és tiszteletreméltó, okos
kirándulást. Ilyen bajtársi szel
lernben szaporítsák továbbra is
a Gyomai Dalárda kítüntetései
nek számát!

A BÁR szövetkezet
ártézi kutját elzárták

a lakosság elől

Még 1928-ban épült a
BAR szövetkezet telepén az ár
téú kut. Az Iványi-cég enge
délyt kapott akkor, hogya kut
ból naponta 5000 liter vizet és
utána a Wagner Márton Fiai
cég 2800 liter vizet vehessen
ki és az ezenfelül maradó vi
zet tartozik a kut tulajdonosa
a lakosságnak átengedni. Akut
állandóan eliszapolódik és ma
már csak 2800 liter vizet ad
24 óra alatt.

A HüMBAR szövetkezetnek
tüzrendészeti szempontból és
az üzeméhez szükséges vizszük
ségletének biztosítása miati is
a kut összes vizére szükség@

SERLEGET
DMA!

EZ ST
A

A derék gyomai dalosok is
mét szaporHották megbecsült
munkájuk látható jutalmainak
számát. Immár a hetedik kupát
hozták haza a dalosversenyek
rőL

EzuUal a székesfehérvári or·
szágos dalosvérsenyen vetlek
részt, amint látjuk, meg is áll
ták helyüket. Beszéltünk az
egyik - fáradalmakat kipihent
- dalostestvérrel, aki l{övetke
zőkép informált bennünket a
verseny lefolyásáról :

Két napunkat és három éj
szakánkat vette igénybe a ver
seny, - mondja - de annyi
élménnyel és tanulsággal jöt
tünk haza, hogy megérte a fá
radságot.

Szombaton korán reggel in
dultunk Gyomáról, 45 dalos
Nemerey Péter elnök és Zöld
Sándor karnagy vezetésével és
10 kisérövei, délután érkeztünk
Székesfehérvárra. A szállásunk
egy pompás modern iskolában
volt, ahol minden szabad per
cünkben friss zuhany állt ren
delkezésre, ami nagyon meg
könnyitette az irtózatos hőség

elviselését.
Aznap délután a Nagyboldog

asszony téren ünnnepélyesen
fogadta a dalárdákat II város
polgármestere és az orszáiios
elnök. Alkalmunk volt a várost
megtekinteni, amitől el voltunk
büvölve, oly remek, szépség su
gárzott a szobrokkal és müem
lékekkel bővelkedő utcákról.
Este lampionos szerenádot ad
tunk mi is a koszoruslányunk
nak, egy székesfehérvári tanító
nőnek. Ezt mindegyik dalárda
megteHe, képzelhető milyen
mozgalom volt a városban, mi-:
kor 130 dalárda volt jelen.

Másnap ldpihenten, minden
ki istentiszteletre ment, utána
a több helyen tartó versenyek
kezdődtek. Mi az ezüstérmes
csoport helyiségében mutatkoz
tunk be, de számunk végezté
vel a legkülönbözö dalárdákat

IF

an

áremelkedés volna ez.
A kormány megvásárolja a

piacra kerülő készleteket és
ezekkel szabályozza, hogy az
ár, a havi 20 filléres emelke
désekkel, megmaradjon. Ha·
esetleg a tervezett amál maga
sabb árat akarna a spekuláció
rendezni, a kormány ennek is
elejét venné a kezében lévő

készletekkel.

Egy dolog máris bizonyos,
hogy a buza megszünt speku
lációra alkalmas áru lenni. A
gazdákra meg végtelenül meg
nyugtató, hogyabuzájukért
megkapják a rendes árat, bár
mikor is adják azt el.

fogadnak. Uri bölgyek vállalták
ezeknek felállítását, urilányok
a gyüjtésfáradságos munkáját.
Legyünk előzékenyek velük,
filléreket is lehet mosolyogva
és szépen adni.

Délután j""iior ked""
ves és látvAuyos fel""
vonulA!§; lesz a több utcá..
kon, főként bájos kis gyerme
kekkel. Ugy az I. és mint a
II. számu ovoda aranyos láto
gatói lDii4iioros délutánt
rendeznek a ligeti paviUonban,
ahol még egyéb szórakozási al
kalom is lesz.

A ligetben 30 filléres belé
pőjeggyel a késő éjjeli órákig
bűsölhet, ol<:só vd<:sorA""
ról és utána tAn<:ról gon
doskodik a rendezőség.

Meg vagyunk róla győződve,

hogy ez a Gyermeknap több
lesz és jelentősebb a megszo
kott nyári mulatságoknál. Egy
alkalom, hogy községünk min ..
den egyes lakosa megmutat
bassa, amit ma világszerte felis
mertek: Inindent a gyer
Inek-ért., mert a gyermekben
rejlik a jövő.

PéterlDann Józsefné
és dr. Nagy Pál {öor""
vos fáradságot nem ismerve

. dolgoznak a Gyermeknap sike
réért, hogya Stefánia még töb
bet segithesse;J a mi kis gyer
mekeinken. AlIj unk melléj ük
mi is!

e

A buza árát 20 pengőben ál-I
lapitjákmeg az idény kezdetén.
Ennek az árnak megfelelően

már el is adtak Németországba
2-millió és Olaszországba 1.5
milJió métermázsa búzát A
svájci tárgyalások juliusban in
dulnak meg.

Ez az ár lenne az alapár,
amely minden hónapban mint
egy 20 fillérrel emelkedne. Ez
a havi 20 fillér a tárolási költ·
ségeknek felelne meg. Egy 8
hónapi idényt számítva, a gaz
dasági év végén a buza körül
belől 1.60 pengővel lenne drá
gább, vagyis 21.60 pengö. Bank
szerüen kifejezve: 8 százalékos

Igen tiszteletreméltó elgon- I
dolása a. Stefánia Szövetség
g,:yomai . vezetőségének, ~ogy

julius lO,-ét, a gyermekért és
a gyermeknek való munkának
áldozza.
. Ugy értsük ezt, hogya lelkes

. rendezőség minden lépése ezen
a naponközségünk ellátatlan
kis gyermekei jólétének, egész
ségének érdekében történik.

Akik belelátnak a Stefánia
fáradságos munkájába, nyo
masztó felelősséget éreznek a
szegénysorsu szülők tehetetlen
vergődésén, ennek az egészsé
gesen szaporodó népréteg elha
gyatoHságan, amiből a Stefánia
főként a csecsemők sokféle ba
ját látja, s ezen óhajt erőtelje

sen segíteni. Az orvosi tanács
nem sokat ér megfelelő táplá
lék, gyógyszer, ruhanemü,anya
gisegHségnélk ül.

A Stefánia egész munkát akar,
menteni a magyar jövőt, a gyer:
mektöl nem félő magyar anyát
és segilségre szoruló számos
gyermekét.

ebben készséggel
segi!segéJe. A közeljövőben ugy,
hogy~ a.gyermeknapot minden
erőnkkel támogatj uk.

A lhdius ,íO.·iki gyer..
J:nekndpon ur.nAklog
ndkAUani a kö;,;ség
f3bb pontjain, ahol min
.den fillér adománylszeretettel
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beli fakereskedők is igazolva
vannak a meggondolatlan vá
daskodással szemben,

Megjegyeztük a jövőre:

a járási főszoJgabirónkmég
anyagi áldozatok árán is
h e l y b e Ji vállalkozóknak
akarta juttatni a munkát,
a főjegyzőn.k ridegen el·
zárkózott ez elől és vidéki-

nek akarta azt adni.

(Folytatjuk)

szebb, le'gtísztább, legfensége
sebb imádságot, mely dicsér
heti az Alkotót . .. mindezek
látása, hallása, figyelése pedig
lehetetlen, hogya Szép tökéle
tes érzésével ne telitené a lel
künket!

A Nap az égi országut tető

pontján nyargal. Sugarait izzó
kévékben löveli a Földre. A
mezők fölött rezeg a föld pá
rázata. A virágok becsukják
pártáikat. Az anyamadár piheg
ve ül a fészkén. A rovarsereg
eltünt, miként az árnyél\:.

Dél van a rónán. Delelönjár
a Nap, - mondja a pásztor és
nyáját eltereli az elaggott, száz
szor megc:'onkitoU, százszor uj
lombot eresztő füzek árnyékába.

Járjuk a rónát és egyre több~

szépséget fog föl a lel..;
künk,

Iyázatra és az elfogadott terv
szerint készitendő részletter
vek és előméreti költségvetés
készítésére.

Két évi vajudás után, sok
'veszekedés, mérgelődésés meg
hurcolás után most jutottunk
el a gazdasági iskolánk építé
sével oda, ahol kezdeni kellett
volna. Ezeken felül tetemes
kára is van a községnek, amely
az anyagárak és munkabérek
emelkedéséből származik.

Ki felelős ezért???

faárakra vonatkozólag II gyulai
kir. államépitészeti hivata.! 31

következőket irta:

"Wollner Károly fak eres
kedő által ajánlattevőnek

adot! ajánlaiban szereplő

egységárak a szállítási fá
zisadó és kiskereskedői

haszon hozzászámitása ese
tén nem állja meg a helyét".

Ezzel a megállapítással a hely-

Kedden reggel 7 órakor gyü
lést tartott az épitési bizottság,
amelyen Papp Zsigmond bi
zottsági tag inditványára a ver
senytárgyalás megsemmisítését
javasolták az elŐJjáróságnak. '

A 9 órakor kezdődött kép
viselőtestüleli gyülés elfogadta
az előterjesztést és megsemmi
sitette a gazdasági iskola épi
tésére megtartotl második ver
senytárgyalást, egyben 1000
pengőt szavazott meg terv pá·

keresztény lapok térhóditás·a

j us 28-i gyűlés határozata

irta: SZEGHALMY GYULA

A kormányzati szellemnek fellebbezett és megsemmisitett
megfelelően nemcsak az egyes határozata felett uj6lag. Ugyanis
ujságolvasók körében, hanem az Iparlestület többsége csak a
közűleleknél is lemondanak a Népszavát és a Pesti Naplót
régi liberális lapokról és ke- tartotta érdemesnek megren
resztény iní.nyzátu lapokat já- delni. Ez a határozat közsé
rainak. Legutóbb az Urikaszioó Igünkb~n ,megdöbbenést keltett

d I P , N l ' é annakIdeJén.mon la e a eslI ap ot s '" . ._
h I E

. U' . d l Reméljuk, a holnapI gyulésen
e yelle az st! Jsagot ren e - 'b 'll' . k ésorompo a al Iparossagun s

te meg. lOb 'l' l l k' élé é l. a l era IS apo \: lcser s ve
. Vasár~a'p az I~arlesliH,et IS keresztény lapokra elejét veszi,

blZo"nysagat a~halja .~alad.o szel- hogy lakosságunk messzebb
lemenek, annkor donlemc kell menö következtetéseket vonjon
a közgyülésén hozott, de meg- le iparosainkkal szemben.

L

" Mozilikdarab szerzőnek egy nagyobb
lerjedelmű munkájából.

Körü!ő!iűnk a végtelen róna,
melyre mint egy nagy templom
csodaboltozata, ráborulni lát
szik a mélykék ég,

Nyár. Virágbaboruró mezők.

csend.
A róna selymes, süppedő tér

ségein állunk. Nézzü.k a Ter
mészet bujkálkodó szingazdag
ságáL A tarka gyepszőnyeget.

A napsütésben aranyló bokro-
kal. A zöld közül iH-oH kivil·
lanó vizfoUokaL Az égbolt cso
dakél;jéL Érezzük a Természet
vért bizseregtetö, részegilö le
helelél: a milliónyi virág illalál,
az anyaföld, viz, levegő saját
ságos szagát. Halljuk Föld sli
vedobbanását: a rovarzümmő·

gést, madár csattogást, kasza
pengésl, kolompszavat, a ma-.
űassáQból uk aláhullámzani'" ~
a pacsirta trillázó szavát, a leg-

hogyha
hely
mUfl-

Jenő

egyik
ulasitoUa a

az elől

odaHélésénél
vállalkozót

is tu-

áRtal

részén hogy innen sze-
rezzél::: a vizet. Dacára a
vasut bővizű uj kuljának, a

vasutasok is idejár!ak. Talán
nem is sok áldozattal Inoshatná
ki a község a kulat és akkor a
lakosság is használ

azL

Dr. Sorbán
szerzett róla,

KruzsJic irreális faárakkal

sem,

az egész rmmkára csak
KruzsHc
válla JKozM

;:Tn!. 1[1l.Jn k III ln, á ~ 1.
2. Kruzslic Ká

Épjt(j Szövel-
Haibach

6. Jenei .ua"H'.

8. Gs:rai Sán
10. Hei-

van, ezért julius l·én bejelen
teHe 21 ::I községi

hogy elzárta a
lwlai: a lakosság elöl.

AHitólaQ az egész községben
ez a viz a az ártézi

vize között. Meg is
szokták már a község ideeső

vol a sorrend:

vállalkozók mellel Irend; J. Pfeifer Márion, 2. Gyű-
lJél{es.CSfiDaJ. és egy hód· mai Epilő·Szövetkezet,3. Kruzs-

u.\,",l,,·hcd vállalkozó is lic Károly, 4. ft,dám,
az f Molnár

összes rmmkákra a következő 8.

a képviselő- I meg. Barlolf megfelleb-
testület első versen.{Á.rgyalását I hezte a kisgyűlési határozatot,
a gazdasági iskola A I azonban a nJiniszter is jóvá-
beérIzezeIt köz(H Bar- hagyta a megsemmisitő határo-
tolf fogadla el zatot Ezek a fellebbezések any-

a nyira elhuzódlak, hogy az épi-
ezt ::I tést már nem is kisérelték meg

mí~gsenHnisiWle a 21 versenytárgyalás alapján má·
vármegyei kisgyülés, meri a sik vállalkozónak kiadni, ha

su- nem uj versenytárgyalást irtak
álla- ki május 28-i határnappal.

az ács
vel voH OI(~sc,DlJ

a munkák
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Helyzetjelentés
Nyilatkozatra kértük fel Csáky

Dániel ural, az ismert sportem 
bert, aki a Gyomai Ujság olvasó
tábora részére az alanlakban volt
szives referalni a jelenlegi gyomai
futballviszonyokról.

- Az elmult 1937-38 befeje
zell bajnoki év u/án megirom ta
pasztalataimat és mindazt mivolna
kivánatos Gyoma sportjának a
megmentésére.

Kötelességszerüen irom meg
Gyoma sporiját mint olyan sport
ember ki községünkön kivül ha
talmas szervező munkát végeztem
és végezek ma is a DéImagyar
országi sportért. Nem nézhetem
azonban minket gyomaiakat elsö
helyen érdeklő községünk vajudó
sporlját. Ugy~rzem az egyik leg
íIJetékesebbi':i'portember felszólal
hat községtfnk sporijának érde
kében.

Évek (Ha tapasztalhatja minden
olyan spprlember ki néma kébfa
na!izmustól fUli vágyait, hanem
ezen tulinenően egy község sport
ját szemléli, figyeli. Ha tárgyila
gosan a mai helyzethez hűen aka
rom vá:wlni a helyiviszonyokat
akkor hobozásnélkül irhalom a
következőket.

Minden rendelkezésre álló esz
közl megkell ragadni, hogy meg
mentsük a gyomai fotball sportol.
Lehelellen, hogy "behunyt szemmel
téllenül nézzük hogy és miként
haldoklik és hal meg a nem is
o I y II n régen még dicső.,.

séges gyomai fotbal!. Sokan, ta
lán a hatalomra vágyok (tisztelet
akivételnek) nem akarják belátni
még ma sem, hogya mai nyuj
tolt teljesitmények után fejlődés

alig remélhető és nem lesz. Lát
hatju~. hogy a szebb, jobb fot
ballhoz ·szokott gyomai sportpár-

. tol6közönséget nem érdekli, lé
galább is csekélyszámban érdek
lődnek a oszl, bajnoki mérkő

zések után, amikor a gyomai csa
patok a bajnoki listán is egymás
mellé sorakoztak. A GySe 8-ík,
a GyTK 9-ik helyezést ért el. Az
utóbbit a kiesési veszedelem fe
nyegette, a Hl. osztályu (előké

szítő) zónába. Az itt feIsorakozta
tolt állapot hűkifejezője a gyomai
sportéletnek. Öszintén megirom,
felvetettem már az egyesítés gon
dolatát, mely egyedüli mőd lenne
visszaszerezni a dicsőséges gyomai
futball sporlot. Ezen helyesen fel
épitett terv hajótörést szenvedet!
a GyTK egyes vezetöin. Kivána
tos volna, sőt szerintem nélkü
lözhetetlen szükséges a válaszfa
lakat lebontani, a sportból az el
lenszenvet kiölni, mely ma már
a társadalmi életben is erősen

érezteti hatását. Asportból sport
politikát üzni nem szabad, mely
községünk sportéletének csak to
vábbi megrontója lehet.

Gondoljanak egyes sportvezelő
férfiak az utókorra, kik joggal
állitják őket a felelősség ítélőszé

ke elé. Gyoma sportjának nem~

Pékmühelyböl az Operaház
szinpadán. Rendkivül érdekes,
képekkel illusztrált cikket közöl
erről a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jeleni meg. Pompás
illusziráll rádiómüsorokat, egyfel
vonásos színdarabot, premierbe
számolót, szinházi pletykákat,
nagyszerű filmrovalot és több,
mint száz szebbnél· szebb képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban, A Délibáb egy száma 20
fillér.

A belföldi husfogyasztás az
utóbbi években számottevően visz
szaesett. A husfogyasztás Magyar
országon igen alacsony szinten.
áll, az 19:10-34-es évek átlagos
évenkinti fejadagja nálunk csak
32.4 kilogramm. Ilyenformán az
európai országok közötl a 12-ik
helyet foglaljuk el. A husfogyasz
tás emelését legbiztosabban a
husárak mérséklésével lehetne el
érni, amit a termelői érdekek meg
védése melleUleginkább a fel-
dolgozó-ipar terheinek csökkenlé·
sével és a különböző száililási és
vágási illetékek mérséklésével le
helne elérni. De szükségesnek
látszik az áilatkereskedelem, bi
zományosok, kupeeek, közvetítők

hasznának erős lemérséklése is,
mert ezáltal már jelentösen ol
csóbbá lehelne tenni a fogyasz
tásra kerülő hus!.

Berlini Magyar Figyelő

legujabb hirei
BMP. A japán.,.kinai háboru

nak katasztrófális kihatásai Ivan
nak akinai rizstermelésre, amely
hez most még hozzá szegödölt a
Hoangho folyam áradása. A rizs
termelés veszélyeztelve van és
igy azok a kínaiak, akik iöbb
ezer év óta rizsböl élnek még is
csak kényszerültek a kenyérfo
gyaszlásra átlémi. A kinaiak ezt
a problémái ugy oldották meg,
hogy egy lisztből és káposztából
álló kenyeret sülnek, ezt 24 órán
kereszlűi a levegőn szárit ják, ami
által egy kétszersüllet kapnak,
amely kb. 1 hónapig ellarlható.
Ez a kélszersültl1agyon jól be
váll és -az emberek szivesen eszik.
Ki gondolta volna, hogy ez az
óriási embertömeg, amelyről min·
dig azt állHották, hogy agyaglá
bon álló kolosszus, mégis elég
elasztikus ahhoz, hogy egy szo
kásról lemondjon egy ujabb elle
nében. De ugy látszik, ilt is a
szükség a legjobb tanitómester.

BMF. Kanada ebben az évben
csak 50. zsidó családnak adja
meg a bevándorlási engedélyt és
azt is csak azon feltétel alatt,
hogy ezek kötelezik magukat mint
aktív mezögazdák a mezőgazda

sági termelésben, mint farmerek
dolgozni.

IKOPÁLL szipkában
Minden doMnyt6zsdében kaphat61 NIKOPÁLL betéttel dohányoz
l elegáns bekeJit szipka és 5 zon, mert az egészségre ártalmas nikotin,

betét ára - - - - - 1.50 P. pyridín,kátrány,gyanta stb. származékok
l betét, mely 40 cigarettára elég -.16 P. ezáltal nem jutnak a szájba és li tüdóbe.

A zsidótörvény végrehajlási
ulasítása junius 26-án jelent meg
és megállapítja, hogy ezután kik
lehetnek az ügyvédi, mérnöld és
orvosi kamarák tagja.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938.
május 20-tól augu.sztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapható. -

Könyv jelent meg a viJághá
boru egyik hőséröt A világhá
borúban számos sebesülésen ki
vül mindkét szemére megvakult
vitéz Takács Mihály százszázalé
kos hadirokkant, több vitézségi
érem tulajdonosa, vaksága követ
kez/ében halálos szerencsétlenség
áldozata lett. Vitéz Takács Mihály
özvegyet és Hzenkét árvát hagyott
hálra. Vitéz bajtársai azonban
gondoskodni akarnak arról, hogy
a vak hős családja szükséget ne
szenvedjen, vitéz Takács Mihály
falujában, Ambrózfalván emlék
bizottság alakult és ennek kiadá
sában jelent meg vitéz Takács
Mihály szomoru életének és hősi

telleinek történele. A világháboru
egyik legtragikusabb sorsu ma
gyar hősének életéről szól ez a
könyv, amelyet vitéz felsőcserná·

toni Kusz/ós Sándor irI, s dr.
Kászonyi Richárd, Csanád Arad
Torontál vármegyék föispánja és
vitéz Vén Jakab ezredes, vitézi.
~zékkapilány eiöszavával jelent
meg. Nemesak vitéz Takács Mi-

. hály emlékezetét örökÚi meg ez
a ~zép mil, hanem nemes emlé
ket állit a bajtársi szolidaritásnak
is. A könyv, melynek teljes jöve
delme az özvegy és tizenkét árva
megélhetését szolgálja, 2 pengöbe
kerül.

Ahol szemmel tanulnak hal
lani. Az amerikai nagyothalló
gyermekek számára külön iskolát
rendeztek be, ahol elektromos
erősitőkkel é~ különleges szái
mozdulatokkal tanilják a gyerme
keket arra, hogya kiejtett szava
kat a száj mozdulataiból azonnal
megértsék. Erről közöl érdekfe
szitőcikket és képet Tolnai Világ
lapja uj száma, amely most meg.
jelent. A legkiválóbb magyar irók
novelláin, a kitünő cikkek dus
során és a nagyszerU folytatásos
regényen kivül közel száz pompás
képet talál az olvasó a népszerü
képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Halálozás. Rélháli Kovacsics
Dezső voJt főispánunk hosszas
szenvedés ulán meghalt. Pénteken
temelték el Szolnokon.

A munka Világa a Nemzeti
Múnkaközpont hivatalos lapja irja:
A ,gyomai szervezet élén v, Ha
viár Gyu.la elnök és Pinlér Pál
tHkár olyan nagy és sikeres mun
kát fejt ki a tagok érdekében,
hogya szervezet terüietén munka
nélküli tag nincs.

Békésen beoltják az egész ci
gány!elepet tifusz ellen.

KiJenchónapos mezőgazdasági

vállókat hoznak forsalomba, ezek
nek az iIleléke két euelék lesz, a
többi vállóknak megmarad az öt
e~relékes illetéke.

A tfizharcosok a virilisek
névjegyzékében. A belOgymi
niszler valamennyi törvényhatóság
el sŐ tisztviselöjéhez rendelelet in
tÚett, amelyben a világhábolU
tUzharcosa\ érdemeinek elismeré
rérő\ szóló 1938. évi IV. lörvény
cikkben kapoU felhatalmazás alap
ján a honvédelmi miniszterrel
egyelértően elrendeli, hogy az
igazolt tüzharcos adóját a törvény
hatósági és a községi legtöbb
adófizetök névjegyzékének össze
áUitásáná! kétszeresen. kell szá
mitani Ezt a rendelkezési elsőiz

be"n az 193~. évre érvényes név'::'
jegyzékek összeállitásánál keH al
kalmazni.

. Leczkó Márton békéscsabai
föidmivel',akit már holttá nyilvá
nHottak, 24 évi OrOsz fogság ulál1
hazaérkezelt.

A békéscsabai öntözőrélet 28
mUegy.etemi hallgató meglekintette
junius 27-én.

Orosházára tüzérség megy.
Mindenüvé megy már katonaság
a környékünkön, csak Gyomára, a
Kasnya Béla kerületének székhe
lyére nem iut katonaság. Nem
csoda, Kasnya képviselőnek kisebb
gondja is nagyobb, minthogy a
kerülete dolgaival törődjön.

Turkeve kisujszállási vasut
épittsét elutasilotta a miniszter.

A bécsi zsidó ügyvédek negy
ven százalékát törölték a jo
go~dtott ügyvédek névsorából.
Bécsből ielentik, hogy az ottani
zsidó ügyvédeknek több mint
negyven százalékát törőlték a jo
gosított ügyvédek névsorából. Az
Anschluss előlt 1750 zsidó és 450
keresztény ilgyvéd müködölt Bécs
ben. A zsidó ügyvédek közül most
721· ügyvéd prakszisát hivatalból
felfüggesztették azzal, h02Y osztrák,
íUeive német áliampolgárságuk
nincs kellőképpen igazolva, mert
1914 után vándoroltak be Bécsbe.
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blikáció'

Eladó: 12~ kal. hold simazugi száneó,
111 kat. hold ballai szántó, 24 hold
kondorosi szántó, 15 hold keselyösi, IQ
hold magtárlapQsi, 10 hold keselyösi, 10
hold varsánháli, 4 hold zöldlaposi, 2
hold zselléríöldi szántó, 800 négyszögöl
révlaposi. Eladó házak: Hősök utján 1
hatszobás, I háromszobás, 1 kétszobás,
l háromszobás üzletház, Horthy Miklós
uton I négyszobás 15.000 P-ért, 1 öt
&zobás üzletház 11.000 P-ért Zrinyi ut
cában· I .sarok nádasház 3000 P·ért.
Izsó Balázs ingatlanforgalmi irodán.f!
Gyomán. Telefonszám: 50.

~ftftRftfiftfiftftft~~RARfiftA~~

Már nem olcsóbb a
bor, mint aszódaviz,
de nem is szódaviz l
24 FILLta
egy Iiler IlO/o-os kadarka vagy

fehér fejtel! ujbor Soltvad
kert állomásra kisdllitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkénl. Cs/tklS .

50 l.iteren fellili re.!Ulelést ...1fogadok eL. Hordó! díjmen-
tesen adok a szállilá:;; lal'~ .
tamára kölcsön; hordÓm ,
30 napon belU! bérmentve
küldendő vissza. Szétklil- .

dés .utánvéttel. Egy pengŐ , •.••.levélbélyeg ellenében kül .
dők mintát a borból min-o
lásdobozban, bérmentve.. · ...

Boralmkeliemes édeskés, .
tiszta, tökéletes zamatuak

éli! na m savanyuak.

Székely Ferenc kft.·
faJborplndszete

Soltvadkert, Pestmegye.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállaJat, Gyoma. ,:
.felelős üzemvezető: Teket Sándor.

,~ ,~

Szup.erfoszfát m ütrágya ésPátl...
Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
c:égnél.

Kőzhlrré tétéUk. hogy Izsó Benedek.
féle Deák Feren utca 20 számu ház és
másfél fertály tanyaföld, terméssel
együtt, cserepes tanyával julius hó 3-án
délután 2 órakor Deák Ferenc ulca 20
szám alatt önkéntes árverésen elfog
adatni. Érdeklődni lehet Hunyadi utca
2 szám alatt Kovács G: Imréné. l-l

özv. Bell"lschróth Mlhályn'n'l
egy fél fertály tanyaföld őrökáton eladó.
Érdeklődni lehet Bocskay utca 50 sz!m
alatt. ·1-1

LeszállItotta a szövetkezet Ilii
'6:é81 dRjat. Hulladék gyümölcseit ne
dobja szemétre, hanem adja' el vagy
főzze ki pálinkának a Gyomai S<:esz
főző Szövetkezetben, gróf Tisza István
utca 97 szám alatt. Most már lényege
sen olcSÓbb a pálinkafőzés, mert a
szövetkezet literenként adóval é& kincs
tári részesedéssel együtt l pengéért
főli ki. Pálinkafözést részibe is vállal.
Siessen jelentkezni, hogy helyet bizto
si/hasson magának. 3-l

1 dr~ kétszárnyu és 1 I1rb egy
szárnyu jókarban lévő ajtó olcsQn eladó.
Értekezni lehet a Ref. Egyház· pénztári
hivataláb.ln a délelőtti hivatalos órák
alatt. 2

Beinschl'óth Gábor Hősök ut 74
számu sarokháza eladó. a-2

Koloh Antal borbélynak egy üzlet
helyiség azonnaira kiadó, ugyan<>tt egy
jó fiu tanulónak felvételik. 3-3

Szász Antal II, kt:r. gróf Tisza Ist
ván ut 82 számu háza, főutban nagy
portával, bármilyen üzlelhelyiségnek is
megfelel, eladó. 3-3

Uj h e I y i s é g e i :

Erzsébet körut 23,
a város s z i v é b e n •.

Felesjuhász
300 darab juhval

elhelyezkedne
3 évre október hó
1",tőL Érdeklődni

DISZNÓS FERENC
Karcag,
Kiss Antal utca.
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HIROETövAllALAT

UJ TELEFONSZÁMOK:
134-180 és 134-194.

Gyoma község
mqatlaoforqallDa

Veres Lajos és neje Biró Róza gyo
mai lakosok vettek 1 hold 911 n-öl és
1185 n-öl félhalmi szántót Wagner MAr
tonné Herter Mária gyomai lakostól
2350 P-ért.

Wolf Márton és neje Wagner Zsu
zsánna gyomai lakosok vettek 1 hold
1128 n-öl és 2 hold 439 II öl zsófia"'
majori szántót Nagy Benedek és neje
Cs. Kovács Eszter gyomai lakosoktól
1§00 P·ért.

Rémay józsef (nős Nagy Ilonával)
gyomai lakos vett l hold 6~3 n~öl fél
halmi szántót Kovács Mihály (nős Lu
kács Lidiával) gyomai lakostól 1650
P-ért.~

Láda Albert és neje K. Molnár Esz
ter gyomai lakosok veliek 358 n-öl, 1
940 n-öl, 127 n-öl és 767 n-öl félhalmi
szántókat Kovács Mihály (nős Lukács
Lidiával) gyomai lakostól 2250 P·ért.

Özv. Bogár Józsefné Vincze Teréz
gyomai lalws vett egy beltelkes lakó
házat Biró Benedek (nös Csalai Máriá
val) gyomai lakos(ól 5000 P-ért.
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I Rudolf Mosse R. T.o

CHAN
OLYMPIÁNAZ

BAROMflT ÉS TOJÁST .
csak a "HOMBÁR" szövetke':'
zethez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte l
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APOlLO MOZGO GYOMA

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1988. junius 26-tól szeptember 8-ig

Oyoma-Endrőd:
19.2B ind. Gyoma p. u.. érk. 7.27

19.8~ érk. Endrőd templom-tér ind. 7.16

VIteidlj: 50 fillér.
H-vásárhely-Szarvas - Oyoma- Szeghalom-P-Iadány-Debrecen

5.16 Hódmezővásárhely 21 3-5

5.66 Szentes 20.63

6. 40 ind. Szarvas .. • érk. 20.°7

7.1" ~ Endrőd " •.: t 19.
39

7.24 . Gyoma p. u. . 19.28

7.28 Gyoma templom-tér 19.14

8.25 Szeghalom p. u. . 18 26

939 érk. Püspökla.dány . . ind. lV3

10.15 HajduszobosziÓ . " 16.81

10.50 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 16.00

Menet·jegy: Szeghalomra P 2.30. Haidus~oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 1050. " P 12.50.

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u.. . é. 15.33 20.44

7.67 é. Berettyóujfalu p. u.. . i. 14.00 19.11

9.03 é. " községházll . i. 13 5o 19.Oó

Menet-jegy: f3eretlyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy: P 9.5í.l.
Feltételes megál16hely: Gyoma-halmsgyl OlVlilS61dSI' és P8l'jés.

ngyelem l x-el jelzett hétköznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik
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Előadások ]<ezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyítás : vasámap és ünnepnap
d. e. fél IQ-től félI-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Izgalom, sport és humor filmje

vasárnap, hétfő!

A Budapesti filmszinházak 3 szor
prolongállák a szezon páratlanul
izgalmas, finom és elegáns filmjét.

Charles Boyer, Jean Arthur
föszereplésével :

11""'1""111111111111

érdekfeszilö gyilkosság - és a
romantikus szerelem történele.

Télivilág Ausztriában.
Hangos Magyar Viiághiradó!

H. sláger: George Q Brien ér
dekfeszítő cowboy filmje:

fekete Maffia

ÉJSZAKA I
KEZDÓDÖTT

julius 2-án szombaton

Szenzációs kalandor est I

2. Izgalmas sláger 1 előadásban.

Charlie Chan akinai mesterde
tekIiv legujabb bravurja:

Julius 3-4,

Sporthírek
Szol~okiAK-OyTK 6-3, ve

zelte: Heinfarih. Iramos rnérkő

zés, melyet éi jóképességü szol
noki csapat könnyen nyert. Jók:
Porcsalmi, Lakatos, Csalah és
Olajos. Heinfarth;biztos kézzel ve
zetett.

Mint lapzártakor értesülünk a
teniszversenyen a Merán grófi
pár is részt fog venni.

----

GySC-Köröstarcsai A C 4-4.
A Textil-jálékosokkal megerösitelt
KACjól tartotla magát a tartalé
kos GySC-vel szemben.

Csáky Dániel
GySC főtitkár.

szabad követni a Szarvasi és Me·
z5berényi meghalt sportéletel.
Gyümán ma még megvan a le
hetőség idejében átmenteni és fei
lőd5kepessé -lenni 3 fu\bJI,1 Ö~z

szefogásra, megérlésre és egysé
ges munk2ra van szűkség egy
szebb, jobb és erős fejlődő sportérI.
Kivánjuk és követeljük egy tili es
erővel a mai helyzet megváltoz
tatását, a régi dicsőséges folball
sporihoz méltó, községOnket rep·
rezenlá!ni ludó erős fotball csa
pal felállilását, ha szükség lesz
rá Hatósági támogatás igénybe
vélelével is.

Gyse nagysz:sbásu
tenniszversenye

Pénleken délelőtt megkezdődöU

a GySC teniszversenye. A fárad
ságos előkészítő munka után olyan
versenyzö gárda vonult fel, amilyet
még nem láttunk üyomán.

A Kner hidor yándorserlegért
Endrőd, Mezőtur, Szeged (Szak
Ulte vegyes) Békéscsaba (Csak)
és Gyoma (GySC) teniszcsapatai
mérköznek.

A férfi egyesben induló 28 ver
senyző között ot! látjuk Singer
Sándor urat (Szal<), a kerület le
niszbajnokát, Leher Lajos (Csak)
megyei bajnok és Dr. Mezei Sán
dor (Mez6tur) Nagy-Kun bajnok
urakat.

A női egyesben 16 versenyző

indul, közöltük a megyei bajnok
nő Heimann Lenke, valamint a
muli évi meg) ei bajnoknő Boros
Erzsi urbölgyek.

A vegyes páros mezőnyében az
idei megyei vegyespáros bajnok
ságot nyert Illyés-Hekeiéné pár
áll az élen.

Olyan erős versenyzőgárda in
dult azonban mindenik vel seny
számban, hogy a versenyek még
igy is egyforma erők kHzdelmét
mutatják.

Mi mindenesetre örvendhetünlr,
hogy a GySC rendezésében három
napig ilyen sportcsemegében lesz
részünk.

A Ligeti Pavillonban rendezen
dő dijak kiosztásávalösszekap
csolt vacsorára is szép számmal
jelentkeztek már résztvevők és
igy a sporlélményben méltó befe
jezés, a hangulatos bankeIt sikere
is biztositva van.
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24Y

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

Lapzárta . c s ti t ö r t ó k este 6 őrá.
Megjelenik· minden szombaton reggel.

Felelőz szerkeszto: WAGNER MÁRTO!'!
5zel"kesztoség és Idadóhivatai:

"HUNGÁRIA" KÓNYVNYOMDA
G y (il ml lll, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 száz~ék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék ~edvezményt adunk.

Ida: SZEGHALMY GYULA

KörülöUünk·ll végtelen róna, Iaz éjjel, mikor távoli mocsarak
melyre mint egy nagy templom békái alkonytól·hajnalig fujják
csodaboltozata,~ ráboruini lát- kardalukat. Szép, mikor a ko-

ALFÖLDI

szik a mélykék ég.
Nyár. Virágbaboruló mezők.

Ünnepi csend.
A róna selymes, süppedő tér

ségein állunk. Nézzük a Ter
mészet bujálkodó szingazdag
ságát. A tarka gyepszőnyeget.

A napsütésben aranyló bokro
kat. A zöld közül iH·ott kivil
lanó vizfoltokat. Az égbolt cso- .
dakékjét. Érezzük a Természet

.vért bizseregtető, részegítő le
heletét: a milliónyi virág illatát,
az anyaföld, viz, levegő saját
ságos szagát. Halljuk ft Föld szi
vedobbanását: a rovarzümmö
gést, madár csattogást, kasza
pengést, kolompszavat, fl ma
gasságból halljuk aláhullámzani
a pacsirta trillázó szavát, a leg
szebb, legtisztább, legtensége
sebb imádságot, mely . dicsér
heti az Alkotót . .. mindezek

. látása, hallása. figyelése pedig
lehetetlen, hogy a Szép tökéle
tes érzésével ne telitené a lel
künket!

A Nap az égi országut tető~

pontján nyargal. Sugarait izzó
kévékben löveli a Földre. A
mezők fölött rezeg a föld pá
rázata. A virágok becsukják
pártáikat. Az anyamadár piheg
ve ül a fészkén. A rovarsereg
eltünt, miként az árnyék.
. Dél van a rónán. Delelön jár

a Nap, - mondja a pásztor és
nyáját eltereli az elaggott, száz
szor megcsonkított, százszor uj
lombot eresztő füzek árnyékába.
- Járjuk a rónát és egyre több
több szépséget fog föl a lel
künk.

Szép a napsugárban uszó,
hangtalan, templomi csendü
róna. Szép a delelő gulya, za
bolátlan ménes. Szép II hajnal,
mely rózsapiros párázattal,
aranyszegélyü felhöfoszl ányok
bl kárpitozza az égtekét. Szép
a napkelte, mikor az izzó tüz
korong lassan bnjik ki karma
zsinágyából, a harmattól .csil
logó sikság végtelenjéből. Szép

'" Mozaikdarab szerzőnekegy nagyobb
terjedelm ii munkájából.

LORIT*

bald ég bársonyára sziporkázó
fényü csiUagmilli6t ver ki sok
sok tündéri kéz. Mikor a fel
hők foszlányai közül kibukkan
a Hold sarlója és ezüst fátyo
lával teriti be a tájat!

Szép a vezérménen ülő csi·
kós,mikor mint remekbefara·
gott szobormü áll a puszta kö
zepén s mögötte oH delel a
korlátlan szabadságu ménes.
Szép a gulyák, kondák, nyájak
sokasága, melyek napkeltekor
mint a legyezö terülnek el szét
II harmattól csillogó mezőkön,

hogy delelőre ujra csomóba
verődjenek és sokaságukkal
szinte körü!folyják a kankalé
kos kutaka~, melyek gémje
szakadatlanul hajbókol a föld
felé, amint .hosszu ostorával
szívogatja a mélység nedvét, az
üde, kristátyos, jéghideg vizet!

Járjuk a rónát. Lassankint
alkonyra sárgul az égalj. A fel
hők keletről-nyugatra usznak
és összegyülekeznek a látóha
tár peremén, mintha még egy
szer fürdeni kivánnának a hülő

sugarakban, vagy aranyszegélyü
fátyolt akarnának szőni II tüz
piros napkorong elé, hogy ne
lássa földi szem, mikor merül
avégtelenhe.

Valahonnan, messziről, az
akácosok felől, kakukszót rin
gat az esti szellő, mely olykor
haragra gerjedve széllé változik
és megtépázza az akácok pety
hüdt, harmatra v-ágyó lombját.

Az alkony szekere gyorsan
gördül végig a sikon. A sárga
égalj karmazsin, majd kobaid
ruhát ölt. A harmat hull. A fü
szálakon gyémántcseppek csil
lognak. A kitaposott földuton
portölcsér táncol. A tölcsérből

kolompszó hallik.Dübörög a föld
Ezernyi csülök csattog asziken.
Karámba tér a nyáj. Éjszaka
borul a rónaságra.

Sikföldi éjszaka l Körülöttünk
végeláthatatlan, bársonyos sö
tétségbe takarózó rónaság. És
végtelen csend. Csend, mely
élni látszik. Csend, mely meg-

öli a lelket s olyan ünnepélyes,
fenséges, magával ragadó, a
pusztaságban álldogálóban ten
ger gondolatot ébresztő; mi
lyenhez hasonlatost alig talá·
lunk máshol.

Az ég baldacsin kárpitján szi
porkázva, kékes-ibolya, sárgás
vörös ragyogvánnyal tündököl
nek II csillagok. Fényesre csi
szoltak, kápráztatók, mintha
most kerültek volna ki az égi
mester mühelyébőL

A derűlt éjszaka betekintést
enged II kupolaszerüen ránkbo
:ruló égbolt rejtelmeibe. Csoda
magasságok, vagy mondhatjuk:

. mélységek tárulnak fel előttünk,

melyek képzeletet felülmuló
milliárd fényévnyi távolságok
ban, idegen világok szágulda
nak titokzatos, örökkétartó ván
dorutjukon.

A messzeségben csak egy-egy
elmosódó árnyékcsik : kisded
tanya, vagy vizmenti füzes
sziluettje sejteti a borizontot.
!ft csókolja meg az ébren vii·
rasztó éjszaka az álomba me
rült földeL Itt csap föl néha
néha a morotvák kékes lidérc
fénye, vagy a pásztortüz vörös
lobogványa, hogy kililvásuk után
még sötétebbé, még életnél·
külibbé tegyék az éjszakát.

Hajnalodik. Az ég, sötétje
mindjobban halványul. A föld
szine mindjobban elüt az ég
színétől. Az éjszakára elült szel
lő lassankint ébredez. Lágyan,
szeliden, alig érezhetően ring
.végig a rónán és meglibbenti
az alvó lombot, mely viszont
fölébreszti a gaUyain ülő .ma
dársereget. A keleti égbol t pe
reméről - mintha oH sátoroz
tak volna éjszakára - habfehér,
széleiken vörösarany paszo
mánnal szegett felhőfoszlányok
kusznak II magasba, hogy pár
pillanattal később, a szivár
vány minden szinében tündö
köljenek.

Mintha a látóhatár alaH egy
re erősbödő tözvész támadt
volna és annak sárgás-vöröses
lángcsóvái festenék be az ég
szegélyt, egyre erőteljesebbekké

lesznek II szinek, egyre lángo
lóbbá válnak a felhőszélek és
gyors egymásutánban valtanak
narancs, karmazsinpiros, szür
kés-ibolya szinekben tündöklö
rnhát

A rónán. visszaszáll az
Megmozdul a madárvilág. A
pintyek pityegnek_ A gébicsek
berregnek. Jókedvében nagyo·
kat kiált a haris_ A magasból
trillázva száll alá a pacsirtadal
és a vizmenti bokrok rejteké
ből a rigó füUyszavát ringatja
a szellő.

A rétek, legelök fűszálain

gyöngyfüzérként rezeg a har
mal. A karámok körül meg
elevenedik az élet. Megmozdu.l
a ménes, gu.lya, konda, nyáj
és lassan szétterül a mezőségen.

A .sikokat járva," láttatak-e
már szántóvető magyart, mikor
megálH a földje végén és az
ugarba akasztotta ekevasát ?
Figyeltétek-e, milyen ünnepi
komolysággal ballagott az eke
után. Szeme milyen szeretettel
simogatta végig az egymásra
boruló barázdák sorát? Öszti
kéjével milyen igyekezettel ny~
segeUe az ekevasra tapadt
rögöt és milyen pajtáskodva
noszogatta fáradt állatait: még
egy barázdácskát, ... még egyet
csak!

Es láttátok-e, milyen átszel
lemült arccal állt meg a földje
végén, hogy nyakába öltse az
aranyrnaggal telt ponyvát és
beszórja a barázdák sorát?
Láttátok-e, mikor szórta a ma
got, mikor róHa abarázdát,
mikor fölpillantott az égre, mi
kor fohász kelt ajkán, mikor
öröme-buja dalba szárnyalt és
fölcsillanó szemmel üdvözölte
a trillázó pacsirtát, mely a ma
g?sból hirdeti neki: innen száll
alá minden áldás l

. Oh szent munkát végez ilyen
kor a szántóvető magyar l Ter
mő anyává teszi az ősi földet
Uj élet magvait szórja hogy

életet adjon ezer másnak!
Láttatok-e már érődőbuza

táblát? mikor a halványzöld
kalászok virágba borultak és
porukat szerelmesen ölelte ma
gához az alkonyi szellő 1: Lát
tátok-e, mikor a magasba szökő

kalászok lassan megsárgultak,
arannyá váltak s fejeiket le·
hajtották az anyaföld felé?
kor hullámzoHak, mint a tenger
és a hajladozó kalászmiHiók
utánozták a ringó habokat?
Mikor aranyszőnyegként terül
tek el az akáccal szegett
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Mínden esztend6hensok tár
gyalás előzi meg II cséplést.
Három érdekeltség védelmeti
az érdekét : II gazdák, II részes
munkások és a géptUlajdono
sok. Meg is szoktak egyez;pi
minden évben, amely e~nréss~g
azonban hamarosan megszünik
egy-kél géptulajdonos kezde
ményezésére. Most talán tartó
sabb lesz az egyesség.

Egy métermázsát beszámHa
nak űzemanyagra, a fennma
radó mennyiségetmegfelezik II

részesek és II gép tulajdonosok.
Dr. Sorbán Jenő föszoJgabiró

kiván~ágára, az előző évekhez
hasonlóan,· most is megteszik a
géptulajdonosok, hogy megvár
ják az aratás befejezését és csak
azután kezdik meg a cséplést,
igy azok a részes munkások,
akik aratást vállaltak, azt is
elvégezhelik a cséplés előtt.

A hivatalos cséplés idejét ju- •
Hus lS-ban állapitotta meg a
főszolgabiró:

Lósorozás vQlt
julius 7-én

julius
él

isteni lanaHól megtermékenyi
tett magyar őserő ugarjában
szárbaszökkenjen és virágzás
nak induljon a boldogabbmá
sodik évezred gyönyörü re
ménysége. Ámen.

Elindul az arany""
"Vonat

A Himnusz éneklése mellett
lassan gördült ki a vonat az
állomásról. A kIsérő kocsikban
a koronaőrök pompás magya
ros diszruhái, Huszár Károly
jellegzetes fejét és integető fe
hér kendőjét látjuk még s las
san itt maradunk a feltámadt
régmUlt édes·bus emlékeivel és
a felejthetetlen· 5 perc lenyii
göző hangulatával.

Idézzük ezt az áhHatospiJl3o
natot sokszor, mikor kicsinye
sek és szétbuzók vagyunk"Qli
gyenge magyarok,azeI;ő~(~~

örökös szent .Jobbárnyélr4baJ;l.

Megegyeztek
a cséplőgépesek

a rész sek"~e'f

Csütörtökön reggef Mezötur
ról és Endrődről .mintegy 20
darab lovat vezettek fel II gyo·
mai vásártérre,amelyekből II

bizottság 7 darabot .besorozolt
a németországi és csehországi
vételbe. A lovakat 680 -,. 760
pengős áron fizették ki.

Csodálkoztunk, hogyegyeUen
gyomai lovat sem vezeUekeIő.

Az aratás volt az oka? Vagy
nincs eladó Jovunk?

I
II

s mert a bajok multán már
beszélni kell róluk, ahoz a jó

gazdához méltóan, aid .nyáron
faragja az eperfa hüse alaH a
szánkót. M. B.

megilletődött, magábaszállott
magyarokét.

Fehér és arany az üvegfalu
kocsi, bársonyos emelvényen
nyugszik az ereklyetartó. Ra
gyogó diszben áH melleHe Mé
száros János érseki helytartó,
prelátus. kanonok, a szent jobb
öre.

C s e r n u s M i h á l y apát
plebános a következő beszéd
del fogadta a Szent Jobbat:

- .Amidőn az első magyar
király: szent István· csodásan
fenmaradt szent Jobbját szem
léljük, egy évezred ködéből a
nagy apostol megdicsőüH, tün
döldő alakjára gondol .,.--. a
gyászos trianoni jelen sorsül
dözött, koldus magyarja.

- A Hatalmas, boldog ma
gyar birodalomkormányrudját
vezeUe e szent Jobb, mely mint
ve z é r k é z komoly, intő fi
gyelmezletéssel emeli tekinte
tünket Krisztus kereszlje felé
és némán is hangos t30nitást ad
a régi magyar hagyományok és
ősi erények követésére.

- Légy áldott drága szent
Jobb, irányt mutató csodás ka·
lallzunk!

- A Hármas-Körös magyar
népe fordul Hozzád könyörgö
hódolattal Isten kiválasztott
szentje: első apostoli Királyunk.
Könnyelmü pazarlással eltélw
zoHuk drága örökségedet. Szé
gyenkezve valljuk· be, hogy
gyöngék és erőllenek vagyunk
visszaszerezni széldaraboU or·
szágod értékes gyöngyeit. 
Imádságo~ közbenjárásoddal
engeszteld a bűneinkért harag
vó Istent, hogy magunkra ta
lálva az ő kegyelmével vissza
térjünk a krisztusi hit és er
l{ölcs igaz mezsgyéjére, a nem
zeli összefogás és feltámadás
boldog ösvényére.

- Vezess, irányíts és segits
minket, hogy a kereszténység'

rt

Ezt is szövetkezelek fogják s
nekik is kell megoldani s min
dent' de mindent a magunk
erejéből.

Nagy, komoly tervek ezek,

Értesitjük a gazdaközönséget, hogya gazda

érdekek szem előtt tariásamellett ú j-b u z á t az

eddigi feHételeink mellett vállalunk raktározásra.

HOMBAR Első Budapesti Gözmalmi RT.
Szövetkezet gyomai telepe.

Mély hódolattal fogadta
Gyoma a zent Jobbot
Első királyunk csodálatos

jobb keze, a legértékesebb ma
gyar ereklye, országjárása köz
ben, vasárnap, julius 3án dél
előtt érkezett meg Gyoma ál
lomásra.

Már a kora délelőtti órákban
ünneplőemberek sokasága igye
kezett, ragyogó nyári napsü
lésben, az állomás felé. Felnőtt

és gyermek, ur és paraszt, fele
kezeli különbség nélkül igye
kezelt, csak egy pillantásig is
összekötve lenni István király
emlékével.

A fellobogózott pályaudvaron
az ünneplőbe öltözött gyomaiak
ésendrödiek százai aljanak tű

relmesen. S o r b á n J e n ő fő

szolgabiró a diszbeölLözöH pap
sággal asinek melleU vár, a
vonat minden percben jöhet. A
gyomai lesHiletek, etöljáróság,
az endrődiek nagyszámu cso
portja, buzgó katolikusok és
öreg kálvinisták. egyforma áhi·
tattal tekintenek a már méltó
ságosan közeledő vonat telé.

Be:h.nt az arany""

"Vonat

Nagy világitó kereszt a moz
dony elején jelenti, hogya si
mán. becsuszó szerelvény meg
jölt hozzánk, Minden szem a
két első osztályu vagon után
következő pompás aranyozott
kocsin függ, mely pontosan áll
meg a gyomai állomás hiressé
ge, a szőnyegnovényekből ké
szült magyar címer előtt.

Felhangzik az nAh, hol vagy
magyarok ... Il régies, szép dal
lama, panaszkodóan és sóvár
góan, régi dicsöségünk után ...

Itt van hát a bölcs király jó
ságos és kemény keze. Már pi
hen 900 éve s most a diszes,
aranyos ereklyetartó üvegfalan,
ugy érzik, megsimogatja a Kö
rösök-mentén élő, küszködő,

verejtékező magyarok arcát. A

között és aranyszőnyegiikből

kivillant a biboros pipacs, lila
szarkaláb s az égkék buzavirág
tarka koszoruja ?

Oh áldott ilyenkor a magyar
róna! ÁldoH a kéz, mely meg
munkálta. Szent az áldás, mely
maggá nevelle. A megfogant
imádság, a megtermékenyült
reménység, mely gyümölccsé ér
leHe a Munkát!

És egy kora nyári hajnalon,
mil~or a halványodó égen még
ragyogtak a csillagok... mikor
még hullt a harmat s pacsirta
szavára ébredő szellő hátán, a
kelő nap fogadására siettek a
biborhamvas fellegek,... mikor
még aludt a virág, a méhe, a
pille, a város... megpendüH a
kasza és suhogva omlott rend
re a megért kalásztenger.

A fürj piUypalattyoH. A füle
müle csattogott. A marokszedő

danája messze ringott és az
összevegyölő hangoknak ebben
a szent zsolozsmájában villog
tak a Iraszák, feszültek az iz
mok, verejték gyöngyözött a
homlokon. Gyültek a markok.
Szaporodtak a kévék, mire pe
dig megféue égi vándorulját a
Nap, ellünt a hullámzó buza
tenger s a keresztekbe rakott
élet oU aranylott a bucsuzó
sugarakban!

Ez a munka legszebb ünnepe.
Ez az aratás.

A ·búza
ez a lelke terményiink lassan
megmenekülni látszik egyik
majdnem kivédhetetlen vesze·
delmétől, a jégveréstöl. Isteni
szerencse ez.

Gyenge reklámocskák figyel
meztetik az állomásokon az
utazó ügyes-bajos gazdái, hogy
"nem küzdhet az ég eHen, biz.
tosítson jég ellen".

A közgazdasági rovatban meg
azt is olvashatjuk, hogy az idén
nagy haszonnal záródik a jég
biztosítási üzlet.

Ugy ám, az üzlet, az sikerül,
mennyi hideg verejték veri ki
az aggódó gazda gondterlies
homlokát, mig ez az "üzlet"
jóra váljk.

Jobb lenne már, ha ebből az
üzletből nem kel!ene kérnünk,
ha megelégedhetnénk annak a
magunk gyűjtötte, jég alapnak
a képzéséből eredő nyugalom
mal, amit önbiztosifásnak ne
vezünk s csak akkor nynlnánk
hozzá, ha csapás ért bennünket!
Meg kell indulnunk ennek is a
megszervezésével, mennyi ke
seriiség, elégedetlenség lenne
le.csapolva úgy, mennyi fölösle
ges költség tudna elmaradni,
ha csak a jégeső kárai! kellene
rendezni, nem 3 jéghuUás közül
csatázni, mert a kettő közt
nagy ám a különbség!



felfogásuk van. Vannak, akik
csak az idöjárásnak tulajdonH
ják. Vannak, akik az itt szo
kásos forgórendszer ku
korica, buza kukorica
okolják azzal, hogy biztos. a
kukoricáról terjedt rá. Ismét
mások a talajt okolják.

Senkisem
arra, hogy a kőüszög
ugy növény, a buza,
ugy csirázik a mint a
buza, csak nem a veszi
fel a táplálékát, hanem a meg
fertőzött buzából.

A buzakőüszög a rosszul CSI.·
rázott, vagy nem kellően tiszti
tott magvakkal kerül a talajba.
A buza esirázásával egyidőben

a talajban csirázásnak indul a
kőüszög (büdöstiszög) fekete
szaporitó szerve is. A csirájá
nak penészfonala behatol il

buza csiranövénykéjébe, annak
még ilyenkor nem látható kaiá
szába. A buzakőöszög penész
fonala a buzanövény szárának
és kalászának belsejében együtt
nő a buzávaL A fertőzött

zán ilyenkor még nem láh.mk
semmi elváltozást. ugy
fejlődik, mint az egészséges
buza. Mikor azonban :fl. kalásza
kibujik és a szemképzésre ke
riil a sor, akkor tönik szemünk
elé, hogy a bl.lzamag helyét
zsiros tapintatu, elkenödö és
kellemetlen, rothadó halra em
lékeztető fekete porszemü anyag
tölti ki. A kőüszögös szem a
rendesnél kurtább, vastagabb,
hasasabb és könnyen szétmor
zsolható. Fénytelen, elfakult
Sziirkésbarna, szine által is
az ép buzátóL Könnyebb,
az egészséges s ezt a tUJaJ<loIl
ságát a jól végrehajtott csává
zással fel is használni,
mert ezáltal az üszögös szemek
az u. n. putfancsok a léha sze
mekkel ·együtt a folyadék fel
szinére emelkednek és lemérve
eltávoHthatók és megsemmisit
hetők.

A lábon levő gabonán köny
nyen észrevehetők a fertőzött

kalászok, mert ezek polyvá,i
jobban lljzétáHanak és a szakál
borzasabb. A kalászok egyene·
sen állanak, szemben a lekü
nyult, egészséges magvu kalá
szokkat

(Folytatjuk)~

I

za áráta

szerepe van a gabonaüszög fej
lesztésére,

c) a magvak tisztitásának
fontossága,

d) főleg mi az a hiba, amely
re a magvak csávázásánainem
fordit gondot a gazda.

Ezek előrebocsátásaután fel
adatunk az, hogy e kérdésekre
választ adjunk és minden gaz·
da, aki magára nézve ebből

tanulságot merithet, ahhoz al·
kalmazkodhasson.

a) kőüszög fer~

tözésének módja
Erről a gazdáknak nagyon

eltérő, ~e mindenképen t~ves

kozástól mentesitő bU:l'dvi",,·
rágját megvásárolja, ép oly
jót tesz, megteszi kötelességét
lakóhelye szociális érd-ekei
iránt.

Legyünk tisztában azzal,
hogyaGyermeknap nemcsak
szórakozási alkalom, de ko
moly erőfeszítéskis életek meg
mentéséért Sok ezer rosszul
született, gyengén táplált, hiá
nyosan ellátott Stefániás kis
dedböl fognak erőteljes, dolgos
embert nevelni, ha anyagi erőnk
lesz hozzá. Ezek a dolgos ké
zek nekünk vetnek és aratnak,
valamennyiőnknekfontos, hogy
életben maradjanak.

Értsük meg tehát a Gyer
meknap vezelőségénekokos és
egészséges törekvését, ne von
juk ki magunkat mi sem a se
gitésbő!, sőt jósúvvel és erőnk

höz mérten adjunk, amit tu
dunk.

20 fillér tárolási dijjal emelkedik.
Illetékes helyről közölték ve·

lünk, hogya buza árának rög
zitése nem történik meg.

eszá I
II

A ID. kir. Földmivelésügyi
Miniszterium a gyomai és end
rődi gazdáknak a Békésvárme
gyei Kertészeti EgyesiHet utján
eljuHatatott kőüiszögre vonat
kozó panaszára Dr. Olgyay Mik
lós egyetemI adj unktust küldte
ki helyszini felülvizsgálásra. A
helyszini vizsgálatok most van
nak folyainatban, melyekről ed
dig is, a gazdákat" nagyon ér
deklő tapasztalatok és meg
súvlelni valók merültek fel:

Egyik ilyen kérdés a kőüszög
fertözésének kérdése:

a) hogyan történik a fertözés,
b) a /lséplógépnek milyen

Békésvármegye törvényha!ó- kintésére. A kiállitáson való
sága a folyó év szeptember hó részvétel teljesen dijtalan, csu
ll-én Szarvas községben mező- pán az ·állattulajdonosok az
gazdasági kiáHitást és tenyész- állatOKnak Szarvasra való szál
állatvásárt rendez. Felhivja ez- litásáról és takarmányozásáról
zel kapcsolatban az előljáróság kell, hogy gondoskodjanak.Akik
a gazdaközönséget a tenyész- a kiá~litáso;U bármilyen ~ós~.ág-

áll á á . k' 'Ir ' . gal reszt kIvánnak venm, osz
.atv s fon es la Ilason mI~ szeirás végett augusztus hó 4-ig

nel nagyobb számban valo Ijelentkezzenek a községháza 2.
részvételre és annak megte- sz. irodájában_

em rögz

ez az asádi kiállitás
és te észállatvásár Szarvas

A vasárnap, julius tO-én tar
tandó Gyermeknapra előrelátó

gondossággal készül a rende
zőség vezérkara. Nálunk eddig
még nem látott kedves képet
fognak nyujtani az utcákon
felállitoH töhelyek,
ahol asszonyok és fiatal lányok
szines csoportja fog fáradozni
naphosszat a Stefániás gyer·
mekekért.

A vezetőségtől vett értesülé
sünk szerint a gyomai közön
ség nagy megértéssel van a
nemes cél iránt és a fáradsá
gos munkát mindenképen igye
keznek megkönnyileni. A va
csorához több birkát ajánlottak
fel birtokosaink, jólelkú házi
asszonyok pedig csirkékkel já
rulnak hozzá. Van, -aki gyer
mekjátékot, édességet szed
össze a kicsinyek jutalmazásá
ra, de aki 10 - 20 fillért spórol
gat össze, hogya további ada-

A Magyar Közgazdaság cimü
hetilap egyik multheti eikke
alapján azt irtuk, hogy rögzitik
a bnza árát, amely ár havonta

A korcsmárosok
zárórája

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

már régebben látja, hogy nyá
ron a korcsmáfosok este 9 órai'
zárórája nagyon korai. El is
határozta, hogy illetékes helyen
lépéseket tesz a korcsmárosok
nyári zárórájának meghosszab.
bitására. Ezt a szándékát most
megváltoztaUa a föszolgabiró,
mert egy Gyomai Élet eimen
eddig megjelent lapban elébe
vágtak a korcsmárosok a szán
dékának. Dr. Sorbán Jenő fő

szolgabirónem tartja össze
egyeztethetőnek, hogy olyan
ügyben tegyen hivatalos lépé
seket, amelyet a sajtó utján
szellöztetnek meg.
~..._-_....

magyar ujságirók
kamarai csoportja

Szegeden tartoLta első értekez
letét, melyen a sajtó kamarai
tervezetét vitatták meg, mintegy
800 ujsAgiró részvételével. Több
beszéd hangzott el, melyek le
szögezték, hogya világnézeti
kérdés már eldőlt, a keresztény
jobboldali politika irányában.
Ezeken az elveken kell fel
épülni a saj1ókamarának is. A
sajtó feladata a nevelés és irá
nyitás és az ujságirót is a tisz
te"Sséghez, becsülethez és az
igazsághoz való ragaszkodás
lreU hogy irányitsák. ~EI keH
Uinni annak az UjSágN
irónak, aki :lDások. be...
(:sületében gázol és
aki abból él'!) d:IDit ne:mn

Dl.,eger/J

:(;römlm€~l üdvözöljük és vár
juk ·a:z uj sajtótörvény életbe
léPését, mely remélhetőleg meg
fogja tisztítani a sajtót az oda
nem való, rossz hatásu ele
mekiőI.

Tengerré váltak
az utcák a hétfői

zápor után
Két óra alatt 65 miJJiméter

csapadék volt

Julius 4-én 14 órakor sötét
felleg borította be a községet,
amelyből olyan bőséges zápor
kerekedett, hogya sűrű vil·
lámhisokkal és dörgésekkel fü·
szerezett zuhanyból el€inte csak
a járdák keröltek viz alá, de
a változatlan erösségö eső még
egy Óra multán is szakadt és
amikor két órai hevesség után
felhagyott, a legtöbb utca sik
viz volt. Ismét bebizonyosodott,
hogyaközségünk vizievezetése
nem megfelelő és azt sürgősen

ugy kell megoldani, hogy a
csapadék viz a legrövidebb és
leggyorsabb uton tudjon le
folyni.
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Vidékről Budapestre feljövő

leányok lakást, sze~lemberlöl tel
jes ellátási is kaphatnak a főváros

központjában fekvő családi jellegü
Budapesti Református Leányinter
nátusokban (IX., ferenc-kömt 12.
III. em. és lX., Gönczy Pál utca
6. III. em.) Ugyanott á1ulazó höl
gyek számára olcsó lakás (ágy
nemüvel 1.50 P. a nélkül 1 P).
Érdeklődni lehet fenli címeken.
Távbeszélő: 382·029 és 184-244.
~~ftft~fi~8fiftAfift~fiAAfiAfiAft

BAROMflT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" 'szövetke
zethez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte!
UW~U~UUU~~~~~~~~UUUWWU~

- Vágjad a i~ndet édesapám,
Hulljon el póri verejtéked,
Bús fellegek vigyáznak reád
S az lsten csókol szíven Téged.
Ne síess, már fáradt az inad,
Rövidet lépj és puhán vágjad,
Ne fárassza cel a rendszedés 
Kévéződ:az édesanyámaf.

Pihenge~s, ha felhevül a nap,
Nem érik el a te kalászod,
Százszor van egy szemen a Krísztus,
.1I,~ert lehelette! glóriázod.
Arass, apám, jó jónak lenní, 
Mosson a szelek muzsikája,
Béke gyógyítja azt, akí a
Kenyeret nyáron maga vágja!

Ugye fáradt vagy édesanyám ?' ...
Nehéz a kalásiért hajolni,
Ártatlan fényü kőnnyeiddel

Szendergő virágot locsolni.
Ne vérezz me!;, ha felszur a torzs,
Mert nyomodban angyalok hálnak, '
S bocsásd meg, hogy rendszedés

[helyett
Verset irok egy rossz-leánynak.._

ÖJ.~eg drdtópár
I r t a: Bartha András.

Olvan sz~pen hallgat a reggel,
Nincs még hangja csak aharangnak,
Méhek fürödnek illatában
Sok irgalmas szivű pipacsnak
Ugy hullámzik a kalász, l11int az
Uraszlala körül a hívek,
Öreg aralópár eve7get -
Szép tavában a tiszta színnek...

~~~ftft~ftftftfififi~ftfiAfi

Üzletáthelyezés 1

ifj. Wallner ,József
mészáros és hentes,

üzletét f. hó 15-én
_ á. t he ly e zi:

HÖ!iök E:tnlél'- u .. 48/1 !§lZ"

az Uri-Kaszinóv"al szemben.
( S ch r ö d e r f é I e II fl oz ).

~~~~~~WtiWY

Aki népszerűbb,mint Orda
Garbo. Rendkivül érdekes, ké
pekkel illusztrált cikket közöl er
ről a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag

. fartalommal jelent meg Pompás
illu:;zirált rádiólllüsorokal, egy
felvonásos színdar3 bot. premier
be~zálnolót, színházi pletykákat,
nagyszerű fil mrovatot és több
mint száz szebbnél szebb képet
talal az olvasó a népszerü s2.in~

háli képeslapban. A Délibáb egy
sZiÍma 20 fillér. .

A gyomai (Recsegés) meteo
rológiai állomás junius havi
jelentése. Legmagasabb hömér
séklet: 36 C, 30-án. Legalacso
nyabb hőmérsék:el: 8.6 C. 18 án.
Átlagos hőmérséklet: 21.9 C. Leg
nagyol(b cSepadék: 10.8 mm. 14
én. Összes csapadék: 24 mm.

j ulius tO-én szabad aratni.
Most vasárnap is szabad dolgoz
ni, de csak aratási munkát és ez
zel kapcsolatos sürgős mezögaz
dasági munka végezhető.

A Baross Szövetség békés
csabai csoportja tegnap alakult
meg.

Egy lajosmizsei gazd:i állitó
lag feltalálla a száj és körömfájás

elleni orvosságot

=
Hűtőház éOI!ésére i\1é"zöberény

község (:elek', iparvágány, stb)
14746 pengől szavazoti meg.
Gyomán egyelőre il vágóhíd ál
alakitásá\al is megelégednénk.

Turlíevén öt uj tanyai iskolát
állítanak fe!. A városban iskola
fürdől lé1öitenek.

Ezer szereplŐ. kezde meg a
próbát a szegedi Dóm-téren.
Szegedröl jelenlik : Szeged leljes
üzemmel készül 3Z ünnepi he/ále
Tegnap több mint ö~s2áz szerep
lőt soroztak a Dóm-téren, aldk
tagjai lesznek "Al ember tragé
dj;:jja", il "Háry J~fjOS", a "Bizanc",
a "Turandol" és az "István .t,iraly
népe" tömegjeleneleinék. Ma már
majd ezer szereplő kezdte meg il

prrbákat a Dóm-téri árkadok kö
zölt, ahol a szinpiJdi, mi!ll a
nézÖléri épilmény /(észen várja 3Z

ünnepí előadásokat.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész

larecepteket megkapja, ha még
ma kéri il DR. OETKER fÉLE
világhi, ti FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek inc
gyen megküld a gyár: DR. OET
KER A. Budapest, Conli-utca 25.

GYOMÁRA JÖN A PÉNZ, I
ha a "HQMBÁR" szövetkezet
nek adja el a tojást, baromfit.

A Párisi Divat juliusi száma
célszerű és emellett szebbnél szebb
nyári ruhál(, fürdökoszlü mök és
divatos kézimunkák rajzát hozza
il hölgyközönség számára s ezen
kivűl még csinos kötényeket és
változatos gyermekruhákat ad. Az
irodalmi oldalakat aktuális beszá
molók, háztartási tanácsok, s
többek között egy csipkekészités
röl szóló rendkivül érdekes cíkk
teszi vállozatossá. Azonldvül gyö
nyörű képekkel illusztrált Ilovellá
kat, versekel, folytatásos regényt
és ismerelterjesztő olvasmányok
lömegét hona a Párisi Divat,
melynek ára az ingyen kézimull-<
kaiv mellékielte! együtt számon
ként 60 fillér.

3 a társulati adó alá esö vál
lalatok - saját tökéjük összegére
való tekintet nélkül- még abban

az esetben is, ha a társulali adó
aiól ídeiglenesen mentesek, vagy
a társulali adó kivetése csöd, vagy
felszámolás következtében szünete!.

A bevallási ivet a községházán
lehel kapni önköltségi áron a hi
vatalos órák aiaU. Az ivek kitöl
téséről a községházán kiHJggesz
tel! "Felhívás" ad pontos és rész
letes utasítást.

Aki a bevallás! a megszabott
időre be nem adja, a terhére meg
áilapi!ot! btl uházásí hozzájárulás
összegének egyszen:sét fizeti bir
ság fejében.

A va!ó!lan 5dalok szolgáltatását
a törvényadócsalás bLintetlének
min6síti és a főbün/eíés fejében
kiszabandó szabadságvesztés bűn

tetésén fellii rninden esetben a
bemlJázási hozzájárulás megrövi
dite([ összegének háromszorosálól

nyolcswrosáig Cterjedhetö pénz
bünletéssel, mini melJékiJüntelés
sel büntel;'

Felkérjük azokat az elŐD

jizetőinket, akiknek e/ő[izeté

sük lejárt és több-kevesebb
összeggel adósok, szivesked
jenek a háiráfékukat mielőbb

megfizetm.
E s k il v ő. DL Kovács Mária

orvos é.:i Szüts Ede m. kir. főhad

nagy, oki gazda Budapesien 1938
julius hó II-én délben 12 ólakor
tar/ják eskűvöjüket a Ludovika
Akadémia I. proles/án s imatermé
ben ..

A Mézértékesitö Hangya Szö

vetkezet elnökéül D3rida Károly
békéscsabai tanitót választották
meg. A mi méhés:z.eink is vallják,
hogy alkalmasabb embert nem
lehetett volna lalaIni ebbe a fontos
tisztségbe Ddrida Károlynál.

Minden gabonanemüben meg
akarják szüntetni a ha!árüzletet a
tőzsdén.

Ámtólag megszüntelik a kl)ve
zetvámoL

Békéscsabán Országzászlót
akarnak felállítani, amelyre a
"Gyóni Géza" Bajtársi Egyesülel
szabadtéri előadást rendez.

Dévaványa ipar/eslü!ele 5000
pengöállamsegélyt kapott szék
háza kibövi tésére.

Turkevén ezután három állat
és három kirakodó vásárt tartanak.

Mezőberény község föjegyzö
jének havonta csak 148 pengö
fizetése van, ezért a képviselöles
!ület havaj 100 pengöl reprezen
tácios költségre szavazott meg
neki.

etmén

I
atározatképtelen I

az Ipartestület I

közgyülése
Mult vasárnap lett volna az

Ipartestület közgyülése,amelyen
a felett kellett volna határozni,
hogy a Népszava! és Pesti Nap
lót járatják-e továbbra is, vagy
keresztény lapokat rendelnek
meg. A gyűlést nem tudták
megtartani, mert nem voltak
határozatképesek és igy most
vasarnap fognak határozni, te
kintet nélkül arra, hogy hányan
lesznek.

Nem jó fényt vet iparosaink
ra, hogy olyan kérdésben,
amelyben a keresztény szivük
szerint foglalhatnának állást, a
távolmaradás kényelmes kibu
vóját választják.

Ugy vagyunk értesülve, hogy
a Testület áHal járatott lapokat
l§lgfeljebb egy-két fröccsölő ven
dég olvassa csak, tehát nem is
lehet a lapok megszokottságá
val magyarázni a ragaszkodást.

Ismét felhivjuk a keresztény
iparosok figyeimét a vasárnapi
gyülésiikre, ugy határozzanak a
lapok ügyében, hogy Gyoma
keresztény társadalma figye
lemmel kiséri határozatukaL

A honvédelmí és a közgazdaság
fejlesztéséröl, egyes népjóléli be
ruházásokról s ezek köitségeinek
fedezéséröl szóló 1938 évi XX.
t.c. végrehaj!ása tárgyában kiadoH
1938. évi 1.500 P M számu pénz
ügyminiszteri rendele! 24. és 28.
§ ai értelmében az egyszeri bern
házási hozzájárulás kive!ésének
céljára legkésőbb folyó évi ju
lius hó 31-ig bevallást kötelesek
adni.

1. a jövedelem és vagyonadóra
vonatkozó törvényes rendelkezé
sek szerint vagyonadó fizetésére
kötelesek azok a természetes és
jogi személyek, továbbá vagyon
tömegek, akiknek, illetőleg ame
Iyeknek tiszta vagyona ]938 évi
február 28. napján az 50.000 P-t
meghaladta.

2. minden olyan jogi személy,
intézmény és vagyonközösség 
az államot, törvényhatóságokat és
községeket (városokat), valamint
al ezek által kezelt alapokat és
alapítványokat, a törvény alapján
müködő nyugdij és más társada
lombiztositási intézményeket, az
elismert és el nem ismert nyug
dijpénz!árakat (nyugdijalapokal)
kivéve -, amely vagyonadó fize
tésére nem köteles ugyan, azon
ban osztatlan fiszta vagyonának
értéke az 1938. évi február hó 28.
napján az 50.000 P-t meghaladta.
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Helyzeljelentő ur, ugylátszik ön
fuzi6 betegségben szenved, a
kigyógyulás nagyon hosszadalmas,
én sajnálom mint egykori klub·
társamat Önt, én ajánlok valamit
önnek ami a kigyógyuláshoz ve
zethe!. Kicsit több megértés és
tisztelet egymás iránt és több fel
jelentést tegyen Ön a Szövetke
zetnél eIIenOnk, talán akkor el~

hisszük, bogy Ön a gyomai fotbal
sport fellend01éséért küzd, a fu
zióról pedig csak akkor lehet szó
ha a helyzetjelentő ur már szine
ket nem képvisel Gyomán.

Lakatos János
GyTK intézője.

látjuk és itéljOk meg.
Az elmult 1937-38-i bajnoki

évben; hogy á GySC jobb ered
ményt nem tudott elérni, mi erről

nem tehetonk. Tekintve azt, hogy
a játékos anyaga és vezetöségé
nek áldozatkészsége meg volt
ahoz, hogy jobb eredményt érjen
el és bogy ez nem sikerült, az
nem a mi hibánk.

Hogy a GyTK az utolsók kö
zött végzett ez érthetöbb mint az,
hogyatársegyesület közvetlen
szomszédja a tabelIán.

Wgyanis az előző szezonban
szerepelt csapatnak egy jelentős

részét a foglalkozása vidékre
kényszerítette és az utánpótlás
még nem ért fel arra a színvo
nalra, amire a TSe, MAfC H.,
MÁV; vagy ezekhez hasonló anya
giakkal és játékos anyaggal ren·
delkezö egyesületek felértek, azt
hiszem ez érthető, minden bövebb
magyarázat nélkUl.

Kérdem, mi lenne a jövö, ha
egy egyesület lenne?

Szerintünk 'ami volt, még any
nyian sem látogatnAk a sport
pályát mint ma: Világos a GyMTE
fuzió, amikor a GyMTE alaposan
félre lett vezetve. Ezt Ön tudja a
legjobban.

A játékosokra nézve mi volna
az előny?

Nem egyesülés, hanem becsO
leles sport-szellem kell ide. Már
pedig ezt olyan embertől nem
tanulhatunk mint a nyilatkozó ur,
aki jan. 15-én még zöld-fehér
volt, jan. 31-én meg kék-fehérre
változott és jul. 2-án már megint
szint kiván változtatni. Aki mig
GyTK titkár volt, addig a vezető

ség tagjainak elfiirészelését sport
ból Ozte, ma pedig· a GyTK elfű
részelését tozte ki céljául, mely
nek első látható jele a játékos
csábitási feljelentés, mely azonban
kezd visszafelé elsüIni és most
már keresné a saját bőrének a
megmentését.

Ezt félti ő nem a gyomai spor
tot, mert könnyen egy kondorosi
nyeremény lesz.

Szendrei Ferenc
GyTK titkár.

*

k a p h a tó WAGNER
MARTON FIAI cégnél.éti

,
es

kedő része ez, mert a pályán
küzdeni durván, erőszakosan, testi
épséget veszélyeztetni, ellenfelet
szidalmazni nem kunszt. Megtar
tani küzdelmek közepette a sport
szerüséget, megbecsülni tudni' az
ellenfelet akkor is, ha jobb tudása
folytán az gyözelemre· is áll: ez
sportszerűség, kiemelkedő lénye
ez a fl.llballnak! Ez volt a GySC.
Ezért nyerte el a sportszerüség
diját Büszkén állhatunk meg köz
ségünk sporttársadalma előtt. De
ugyan igy Délmagyarország sport·
társadalma elött is. Büszkék le
hetünk mi erre, vezetők. kik e
kiváló sportszellemet fiainkba be
leviUük. Köszönet, elismerés illeti
meg a GySC azon 29 játékosá!,
kik több-kevesebb szereplésük
folytán megértéssel vették tudo
másul a vezetök inteimét és ki
váltak sportszerű magatartásukkal
70 egyesülel osapatai közzüt

Ezen teljesítmény szabja meg a
GySC játékosok szivét-lelkél t
Buzdítsa a jövöben is valameny
nyit becsOletes, küzdöképes mun
kára, kűzdjenek fairan, sportsze
rűen, a jövö bajnoki évben a ta
bellán is eredményesen. Ezt ki
vánjuk mi vezetők. Ezt ITárja
Gyoma sporttársadalma.

Legyen néhány szavunk Gyoma
sporUársadalmához is. Zárják szi
vükbe, szeretetükbe a kitüntetett
GySC csapatát! Legyenek kellő

megérléssel irániuk. PártoljáK, tá,
mogassák öket,érezzék játékosaink,
hogyavezetőkön kiviil velük van
a község megértő társadalma is.
Megfeszitett erövel kivánunk dol
gozni a jövő bajnoki évben, hogy
eredményt érhessünk el fennaka
dás nélkül, ehhez községOnk sport
társadalmának megértő támogatá
sára van szükség. Bizunk benne,
hogy velünk lesznek I

Csáky Dániel
GySe fötitkár.

A "Sportszerüség-dijái" rep
rezentáló II drb. müvészi kivitelü
bronzérmet az Békésmegyei Alla
lános Takarékpénztár piac-téri ki
rakatába tették közszemlére. Az
érmeket a lebtöbbet szereplő 11
játékosnak ünnepélyes keretek
közöt! fogja átnyujtani a GySe
vezetősége.

Válasz
a helyzetjelentésre

Azon iIIetö ki Gyomán a sport
ban föszakértönek érzi és képzeli
magát a "Helyzetjelentésben" tui
lőtt él célon megállapitásaival.

Mi .a helyzetet egész másként

rágy

Mindlen doh~nytőzsdébenlkaphatól

l elegáns bekelit szipka és 5
betét ára - - - - - 1.50 P.

l betét, mely 40 cigarettára elég -.16 P.

...............:;;..~.=:-uxul I·..·1
NIKOPÁLL szipkában

NIKOPÁLL betéttel dohányoz
zon, mert az egészségre ártalmas nikotin,
pyridin,kátrány,gyanta stb. származékok
ezáltal nem jutnak a szájba és a tüdóbe.

hogy augusztus végéig ne is
nyissa meg kapuit, bajnoki mér
kőzések elölt. KérjOk, használják
fel ezt a nyugalmi időt az illeté
kesek arra, hogy az évek óta ve
getáló gyomai futball-életet fuzió
képében keresztOl vitt frissítéssel
ismét régi nagyságára emeljék I

-K-
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Fuzió! fenti cikkiró elgondo
lása nem rossz öllet, csak iH Gyo
mán ezt nem lehet, legalábbis a
mostani viszálykodás miatt, ami
a két egyesület között fennáll 
nem hiszem keresztülvihetőnek !
A GySe régi jó egyűUes ma is,
viszont a meccsein kevés számu
közönség jelenik meg. A GyTK
még nem régi együttes, de itt is
csak addig van érdeklődés, ha
egy »derbi", vagy egy kondorosi
mérközés folyil<. Egyszóval: Gyo
ma sporltársadalma többre vágyik,
szebb, fairabb, izgalmasabb mér
kőzésekre, de viszont áldozni, erre
még nem is gondol. Egy hiba.
Másik hiba pedig az, hogya két
egyesület között fennálló viszály
még a társadalmi életben is érez
teti baiását. Szerintem is a fuzió
csak akkor· lesz aktúális, ha ezek
a késhegyig menő harcok meg~

szünnek a kél egYesüleI között,
a sporlpályán pedig egy-két szép
bajnoki győzelemmel nyerik meg
a meccs látogató közönbég tetszé
sét és a bajnokHabelIán elsők

között látjuk a két egyOttest, ak
kor lesz lelkesedés és közönség.
A fl.lziót pedig még halasszuk el
jobb idöKre, meri ez még most
ép olyan, mint egy harmadik csa
pat felámtásának gondolata. (Sz.)

Sportszerü.ség dija
Az 1937-38. bajnoki év sport

szerüség diját Délmagyarország
termetén a GySC csapata nyerte
el. Értékes szép dij ez, melynek
értéke egyenlő a bajnokság meg
nyerésével. Hosszu egy bajnoki
év, sok sok izgalmas percekben
bővelkedik. Sok hosszu 90 percet
kellett a GySe kilünően fegyel

.mezelt gárdájának átkOzdeni sport
szerfien, fegyelmezelten, hogy ki
érdemelje 70 egyesület közül a

müvészies kivilelü kétoldalas ne
mesbronz érmet az a GySe 11
játékos, kik legtöbbször s7erepel
tek egyesületük szineiben a zöld
gyepen. Ha nem is volt olyan jó
helyezés a tabellán, de annál szebb
volt a helyezés a sportszerűség

terén, mert itt első volf a GySe l
Az egész bajnoki évnek kiemel-

szfáterfz

'PORT

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938.
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esdergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapható.

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdö április hó lS-én meg
nyilt. Ezen európai hirű gyógy·
filrdö ma már minda-zokkaJ a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szOkségesek. fedett
gy6gymedencék, ivócsamok, in
halat6rium állanak a köz~nség

rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly olcsó az elhelyezkedés,
hogy a fürdŐben való tartózkodás
alig kerül többe, mint odahaza.
A Hajduszoboszlói Gyógyfilrdő

páratlanul eredményes gyógyhatá
sár61 és o!csóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át 50
százalékos· vasuli kedvezmény.
Magyar· és németnyelvü prospek
tussal készséggel szolgál a fljrdö
igazgatósága ..

Anya.kön-yvi hÍrek
Születtek: Julis János fia Péter

r. ko, Varju Imre fia László, Dezső
r. k, Bugyi-k Róza leánya Róza
Róza ref.; Márton Elek leánya
Ilona, Piroska ref.

Megháltak : Bálint Ándrásné
Czikkely Ilona r.k. 60 éves, özv.
Bácsi Lászlóné Hajdu Zsuzsánna
ref. 72 éves, Toldi Miklós ref. 3
hó, Cs, Szabó Bálintné Kruchió
Eszter ref. 12 éves Zöld Erzsébet
ref. 81 éves.

Nincs Dl.ost höség~

legalább is nincs még olyan nagy
a meleg, hogya két gyomai fut
ballegylet között fennálló jéghideg
légkört is felolvassza. Hónapok
óta harcolunk e lap hasábjain,
hogy kevés eredményt felmutató
kétfulballegylelűnkvezetőiben fel
ébreSszük a f u z i 6 - gondólatát,
azt, ami minden laikus meccslá
togató első. gondolata a gyengécs
kén .szereplő, két csoportba szét
forgácsolt gyomai ~ehetségek lát
tán. Miért ne lehetne a két gyen
ge egyiHtesböl egy komoly játék
erőt képviselő futballcsapatot ala
kitani?

Nyár van most s fulballistáink
augusztusig 'tartóvakációt kaptak.
Tikkadt szöcskenyájak legelészik
a futballpálya stop1it61 nem há
borgatottdús növényzetét. Meg->
ám teljesen <il futball-nagyüzem,
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ublikáció
Szuperfoszfát míltl'agya ésPét

Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

Azonnali belépésre egy' józan.
életl.l szorgalmas k o 1'111 e ri c i 6 s
kocsíst felvesz a Wagner Márton .
Fial fakereskedéS cég.

Leszállitotta ai szövetkezet a
féSzésl díjat. HuIl~dék gyümölcseit ne
dobja szemétre, hanem. adja ei vagy
főzze ki páHnkának a ()yqWai Szesz
főző SzöI'etkezetbel1, gróf Tlsz~. r~(ván
utca 97 szám alatt Most m~r 1~t1~ege

sen olcsóbb a pálinkafőzés, ~l~~t.;~
szövetkezet literenként adóval éSki.tic$'+
tári részesedéssel együtt 1· perigö~tt

főzi ki. Pálinkafőzés( részibe is vállal.
Síessen jelentkezni, hogy helyet biz!O
sithasson magának. 3-2

1 drb kétszárnyl.l és l drb egy
szárnyu j6karban lévő ajl6 olcsón eladó.
Értekezni lehet a Ref. Egyház pénztári
hivataláb3n a délelőtti hivatalos órák
alatt 3

Beil'lschróth Gábor Hősök Ilt 74
számu sarokháza eladó. 3-3

Felesjuhász
300 darab juhval

elhelyezkedne
3 évre október hó
1",tóL Érdeklődni

D1SZNÓS fERENC
Karcag,
Kiss Antal utca.

~~~I~I~I~~'I~I~~~~~~~~~~~~~~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTÜN.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor,

.Eladó: Az Alfőld legjobb buzatermö
vidékén, 12000 lakosu nagyközség ,kö.
zepén, Tiszavidék! Hengermalom, 3 va
gonos 12 rendszerű, buzamalom, modern
berendezéssel, vám~ és kereskedelmi
őrlésseí, daráskő és köleskása hajalóval,
teljesen ujonan beszerelt 150 lóerős

barnaszén tűzelésü szivógázmotor,~'a

malom telepen 3 szobás uri lakás 2
szobás személyzeti lakás. a mult évben
épüll 30 vagonos buza, 20 vagonos
Iiszlrők/árral, iG vagonos góréval és
islálóval J50 OOO P.

70 m. hold, szép tanya és gyümölcsös
kerttel 24 OOO P, egy ferlály keselyősi

cserepes tanyával és ihatóvizü Imttal
9000 P, másfél fertály 15 QOO P, 10 hold
a községhez öt percnyire, I-55 o. föld
9000 P, 10 hold varsánháton 2800 P,
6 hold zöldlaposi szántó 4000 P, 2 hold
zsellérföld 2000 P, 2 hold özeden 500
P, 158 hold dévaványi határban 60.000
pengő.

Eladó házak: Horthy Miklós uton egy
6 szobás űzlethelyiséggel 11.000 P, egy
5 szobás űzlettel nagy telekkel 15.000
P, fő-téren nagy 6 szobás uri lakás
tiszta tégla épület gyönyőrű telekkel
20.000 P, Hősök utján 4 szobás uj
lakóház üzlefhelyiséggel 14.000 P, Vö
rösmarthy utcán egy nagy családi laMe
ház ga,dálkodónak nagyon alkalmas
4000 P, Zrínyi ufcán egy 2 szobás sarok-

. ház 3000 P, Rákosi Jenő utcában egy 2
szobás nagy telekkel 2800 p," Árpad
utcában egy kisebb lakóház 1500 pengö.
fenti ingatlanok kizárólag Izsó Balázs
m. kir. Földmivelésügyi Miniszter· által
engedélyezett iiJgatlanforgaJmi irodájá
nál tudllalÓk meg. Gyoma, Horthy M u.
2. Telefon;: 50.

BrUcher József Bocskai utca 27
számu háza, jutányos ároII szabadkéz
ből e I a d ó Értekezni lehet a tulaj
donossaI. 8

Szerkesztői üzenetek:
Több németországi munkásnak.

Ugya péOl!<üldés, mint a bicikli át
hozása dolgának u/ána nézünk és !(övet
I<ezö számunkban pontos vál3.nl adunk.
MinJnyájuknal< szi ,'es üdvö7lele! kül
dünk.

Andreas Bartha, Ermsleben. Ver
seit, amint látja sorban közöljük. Szi
vesen vennénk prózát is oltani meglá
tásairóI.

A gyomaí kir. járásbiróság
mint telekkönyvi hatóság.

1275/1938 tk. szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat

Rácz; András végrehajtatónak B. Ko
vács Imre (nős volt Szabó Mártával)
végrehajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtási ügyében a lelekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 127 P.
tőkeköveitdés és járulékai behajtása
végett az Endrőd községben fekvő, s
az endrődi 3188 sz betétben A I L
4-9. sor. 8618. hrsz. 17. h. 103 'öl,
8621 hrsz. 1005. öl, 8623, hrsz. 995 öl,
8619/1. hrsz. L h. 354. ől, 8619/2. hrsz.
l h. 219 öl, 8620/1. hrsz. 1418. öl,
8620/2. hrsz. 2 h. 1343 öl területű Sima
dülőben fekvő, szántó, töltésgödör és
vizállásnak a B. 3 a. B. Kovács Imre
(nős voll: Szabó Mártával) nevén állÓ
1/12. részére 1671 P m fillér kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverést 1938 évi·augusztus
h6 9 napján délelőtt 96rakor
Endrőd községházáná! fog Já k
megtartsl'li.

Az árverésre kerülő ingatlant éspedig
Rácz. András végrehajtató és dr. Vilmos
László csatlakozotlnak kimondott vég
rehajtató érdekében él kikiáltási ár l

kétharmadáná! özv. Kovács Islvánné
csallakozotlnak kimondol! végrehajtató
érdekében 1345 P-nél all'csonyabb árOn
eladni nem lehet.

Bána1pénr a kikiáltási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb ígérel ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Gyoma 1938 évi április hó 14. napján.
Dr. vitéz Molnár;;h sk. kir. jb.

A kiadmány hileléül:
Szilágyi díjnok.a város s z i v é b e il •

UJ TELEFONSZÁMOK:
134-180 és 134-194.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. juniu!> 26-tól szeptember 8-ig

Gyoma-Endrőd:

19.28 ind. Gyoma p. u.. éTk. 7.2,

19.39 érk. Endrőd templom-tér ind. 7.1C

VlteldiJ: 50 fillér.
H-vásárhely-Szarvas - Gyoma- Szeghalom- P-Iadány-Debrecen

515 Hódmezővásá,hely 21 35

5.55 Szentes 20.53

645 ind. Szarvas . . érk. 20.07
7.15 I Endrőd . . ,19,

39

7.24 Gyoma p. Il. • 19 28

7.28 ~ Gyoma .templom-tér 19.14

8.25 i Szeghi'llom p. u. . 18 26

9.39 érk. Püspökladány ind. IV3

1015 Hajdllszoboszló... 16.31

10.50 Debrecen, "Arany Bil<él Szálló" 16.°0

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus:wboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy: p 4.-. " P 1050. P 12.50.

SzeghaJom-BereUyóujfaJu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33 20.44

7.57 é. Berettyóujfalu p. u.. • ... L 14.00 "19.11

9.03 é. községháza • • i. 13.50 19.05

Menet-jegy: Beretlyóujfaluba P 5.10, menettérti-jegy: P 9.5E>.
Feltételes megállóhely: Gyoma - halmagyl Olvas6k6r és Perjés.

figyelem l x-eJ jelzel! hétköznap; f·el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

UUUUUUUU~UUUU~~~UUUUUUUUUU~UUUUU~UUU~UUUU~

*) E rovatban közöllekéJ't a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelőssé

get nem vállal.

Uj h e I y i s é g e i :

Erzsébet körut 23,

Rudolf Mosse R. T.
HIROETÖVÁLLALAT

ora
IBAN

lIámlovas

R.
G

SUCK JONES
vadnyugati kaland ja:

BUSTER
a müvészkirály

Híradók.

BUSTER KEATüN
a burleszkkirály falrengetö

vigjáléka:

Nincs megállás a cselekmény
rohanó lempójában.

s

APOllÓ MOZGÓ GYOMA

A legujabb és legizgalmasabb
Tarzan fil m, a romantika

csillogó filmje.

'e

Elöadások kezdele: vasámap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fén és fél 9 kor.
Pénz.tárnyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-lől féli-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Nyilt-tér*
N yil,afkoz,at ..

A folyó év májas utolsó
vasárnapján, a községi elől

járóság rendezésében meg
tartott hősök emlékünnepén,
dalárdánk a "Nyugodjatok,
pihenjetek. .. i( cimű dalt éne
kelte, me/y a műsorban mint
Hajdu Béla igazgató-tanító
ur szerzeménye szerepelt. E
szerepeltetés sajnálatos féve
désen alapszik, mert e dalt
p'éfermann józsef ny. községi
főjegyző ur komponálta, áki
e dalban Hajdu Béla igazga
tó-fani/ó ur versét zenésitetie
meg és Hajdu Béla igazgatÓ

Ököl és revolve,' a vadnyugaton. tanitó ur csupán /érfÍkarra
lill li II n J1(!Ol lOt I lU IJOLO II lll!: l( I összhangosiiofta azt.
Julius tO-ll, I Amidőn ezen körűlménye-

vasárnap, hétfő i ket a nyilvánosság előtt kö-
U J T A R Z Á N telességszerüen felemlitjük és

Glenn Monis és Eleanor Holm a m[nden célzat nélküli saj-
a világ első allélája és uszónöje. nálatos tévedést rektijikál;uk,
Őserdő ezer veszeqelme. A nagy Pétermann fózsefny. községi
Khán csapdájában. Beduinok és főjegyző artól, a jóhiszemű

bennszülöllek. Harc vadállatokkal. ség tudatában elnézést kér a

T A R Z A N Gyomai Dalárda Elnöksége.

BOSSZ JA

JuHus 9-én szombaton
. Magyar származásu

PETER LORRE
pattanásig feszüJö bűnügyi regé
nye, egy gyilkosság rejtélye, bravu

rok és szellemességek tömkelege:

fA~~ftftAAAftAftftftftftftftftftftftAJ

I
Már nem olcsóbb a
bor, mini a SZÓd. av.iz,
de nem is szódaviz !

24: F I L L~:t R.,J:,

egy liter IlO/o-os kadarka vagy
fehér fejlett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér lilerenként. Csakis
50 líteren felüli rendelést I
fogadok el. Hordói díjmen-
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküJ-
dés utánvéttel. ~gy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszta,' tök.élet3s zamatuak

és II e m saval1yuak.

Székely Ferenc kft.
fajborplnCMzete

Soltvadkert, Pestmel1:ve.
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ELOFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24P.

Befizetések postacsekken :
.t~llngária-nyomda Gyoma· csekkszáill 18.230

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

Fl!lIelóSi sa:erkesztó: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

,.HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G II cl m 8, Kossuth Lajos I.ItcCi 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéj IQ százalék, tizszerinél
15 százalék. I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

el
a

lIT

en
eke

(tiszt), Kocsis Gyuláné, Zöld Má
ria, Dr.Dombos Kálmánné, Kató
Lajosné, Palotás Istvánné, Mo

Jánosné, v. Pajor Gyulá
né, Németh Józsefné, Szakács
Istvánné, Biri Istvánné, Józsa
Lajosné, Oláh Istvánné, KoH
mann Józsefné és még általunk
ismeretlen 4 személy.

Kenyeret, ka1ácsot, kifHt,
zsírt, krumplit, hagymát,
czukrot, teát, paprikát, gyer
mekjátékot, ruhákat adtak:

Sebessy János, Szendrei Fe
rencz, Berkovics Adolf, Mo
solygó Agoston, Kohn nona,
Glück Ármiu, Végh Béla, Ká
dár L;ajosné, Becher Rezső, Izsó
Imre, Hajdu Béláné, Gecsei
Sándorné, Bácsy Elekné, Nagy
Mihályné, Wallner József, Gá
bor Gyula? Arany János, H.
Szabó Imre, Kaucil Borbála,
Nagy Mária, Pétermann József·
né, Tari Sándorné, Faragó Ká
rolyné, Erdei Imre, Kiss Dániel,
Kruchió László, Vidó János, G.
Szabó József, Barok Gyula, dr.
Házi Béláné, Kocsis Gyuláné,
Pánczél Emilné, Kovács Ger
gelyné, Fekete Jánosné, Wald
mann Miklós, Papp Ilonka,
Weisz Albert, dr. Sorbán Je
nőné, dr. Szilágyi Ferenczné,
Szilágyi Ferencz, dr. Singer
István, Wagner MArton fiai
cég, öv. Grósz Zoltánné. Élel
miszer .megváltás képen: Kar
say Lajos 10 P., Józsa Lajos 5
P., Schwartz Károly 4 P., Spit
zer Dezső 2 P., Pintér István
né 2 P. A Kner cég 6 drb. ur
nát, 2 karton táblát és 10 drb.
blokkot adott.

Miután köszönettel nYiig
tázzuk a Jótékony adomá
nyokat, a község minden
ta,kosának hálásan kös~ön~

helyzetünket s igy minden
okunk megvan arra, hogy a
magunk részéről is bízó re
ménységgel tekintünk az Im
rédy kormány által irányított
magyar gazdasági politika ki
bontakozása és nemzetünk jö
vője felé.

Ö e
a

itü
zá I

A szeretet és egymáson segi
tés nevében megindított nagy
szabásu akció, - mely közséo
günkben eddig nem látott for
mában. utcaigyüjtés alakjában
is igyekezett a népjólét, a Ste
fánia anyagi erejét növelni, 
immár lezárult A Stefánia el
nöksége ezuton közli, bogy a
Gyermeknap jövedelme 458
pengő 37 fmér, amiből az
u!cai gyüjtés 253 P, 49 fillért,
a kerti ünnepély és vacsora
204 P. 88 fillért hozott. A ki
adások előreláthatólag 130 P.
körül lesznek.

Kellemesen meglepő az ulcai
gyüjtés eredménye, ami jórész!
kisemberek fiHéreiből adódott
össze. Ez mutatja, hogy a la
kosság megértette a vezetőség

nemes törekvését és filléreivel
mellé állotl. Mennyi tejet és
gyógyszert lehet venni a sze
gény kicsiknek ebből a tekin
télyes összegből l

A pénzadományokon kivül
igen sokan természetbeni ado
mányaikkal is· hozzájárultak a
nagyszerü eredményhez. lU
mondunk köszönetet érte:

Egy-egy birkát adtak:
G, Nagy László, Csermák

Kálmán és Oláh Lajos hentes.

Csirkét adtak: Kerdu Pé
terné, dr. Kovács János, Nagy
A. Zsigmondné, Schuszter Já
nosué, dr. SorbAn Jenőné, Ne
merey Péterné, dr. Chrisztián
Kálmánné, Gyökössy Dánielné,
Cinkócky Lajosné, Iványi Ala
dárné, dr.. Legeza Tiborné,
Bácsy Elekné, Pikó Béláné, dr.
Bartha Gusztávné, Ugrin Ist
vánné, FeUer Ernőné, Salgó
Sándorné, Wagner Mártonné,
v. Váry Józsefné, Kocsis lst
v~nné (főtiszt), Kocsis Is!vánné

nyujt ana is, bogy honvédel
münket a szükségleteknek meg
felelően kiépitsiik.

Örömmel és megnyugvással
láthatjuk, hogy a külföld telje
sen tárgyilagos és valóban el
fogulatlan gazdasági és pénzügyi
szakértőibizalommal itélik meg

intézet alapszabályainak módo
sitását is.

Igen kedvező tehát az él. kép,
amelyet a külföldi gazdasági
közvélemény és Magyarország
külföldi hitelezői alkotnak ma
gulmak országunk pénzügyi és
gazdasági helyzetéről ennek a
fontos nemzetközi szervnek
fentebb ismert jelentéséből.

Mindenld, aki érdeklödéssel 1i
gyelle az utóbbi évek során a
magyar gazdasági élet és az
államháztartás helyzetének ala
kulását, meggyőződhetett arról,
bogy teljesen indokolt volt Ma
gyarország pénzügyi ellenörzé
sének néhány hónappal ezelőtt

bekövetkezett megszüntetése.
A magyar kormány és a ma
gyarnemzet az elmult évek
során bőséges bizonyságot teU
arról, hogy gazdasági és pénz
ügyi tekintetben is meg tud
állni a maga lábán és minden
ellenőrzés nélkül is összes ren
delkezésre álló erőit hajlandó
latbavelni, hogy az egyes kül
földi hitelezőkkel szemhen fen
álló kötelezettségeit a· lehelő

ségek legvégső határáig telje
sitse. Az utóbbi évek nagy vi
lággazdasági és pénzügyi zür
zavarában Magyarország való
ban kiérdemelte a "becsületes
adós" jóhirnevét, amint azt
nem régiben az amerikai Egye
sült Allamok felelős kormány
tényezője egy nyilatkozatában
elismeréssel állapította meg. A
magyar kormányok óvatos, hig
gadt és átgondolt pénzügyi és
gazdasági politikája egyrészt,
másrészt a nemzet bámulatra
méltó lemondása, áldozatkész
sége és önmegtagadása terem
tették meg azt az alapot, amely
lehetővé teHe a legsulyosabb
gazdasági válságból való kiemel
kedésünket és azt, hogy immár
egy hatalmas és nagyszabásu
nemzeti beruházási program
megvalósitására gondolhatunk,.
egy oly pénzügyi és gazdasági
terv keresztülvitelére, amely az
ország legfontosabb szociális
és gazdasági kérdéseit fogja
megol~l!ni? emellett módot

Egyensulyban
állami költségvetésaz

Amióta a Népszövetség né
hány hónappal ezelőtt Magyar
ország pénzügyi ellenőrzését

megszüntette, elsőizben volt al
kalma a Nemzetek Szövetsége
pénzügyi bizottságának a ma
gyar gazdasági és pénzügyi
helyzettel foglalkozniA bizoU
ság tanácskozásainak alapját
Royal Tylemek, a volt népszö
vetségi megbizottnak legutolsó
jelentése képezte, azonkivül
résztvett a tanácskozásokon Ba
ranyai Lipót dr. a Magyar Nem
zeti Bank jelenlegi· elnöke is,
hogy tájékoztatást és felvilágo-

. silást nyujtson az országunkat
érintő gazdasági és pénzügyi
kérdésekrőL

Az a jelentés, amelyet a
pénzügyi bizottság a tanácslw
zások alapján a Népszovetség
tanácsa elé terjesztett, minden
képen kedvező és nagyon meg
nyugtató Magyarország szem
pontjából. Az államházlarlás
helyzetére vonatkozólag meg
állapitja a jelentés, hogy a
most bezárult 1937/38. költség
vetési év kiadásai és bevételei
lényegileg egyensulyban voltak,
mégpedig minden költségveté-:
sen kiviili -kiadást is beleértve.
Kedvező jelenségként emeli ki
II jelentés,. hogy abel' és kiH
földi ... áUamadósságok csökken-·
tek. Némi visszaesés mutatko
zikugyana folyó naptári év
kezdete· ótá Magyarország be
bozataláb~n.és kivitelében egy
aránt, azonban a devisa bevé
telek ennek ellenére továbbra
iski~légitően álakultak. Meg
emlékszik a jelentés arról is,
hogy· a . folyó évhen jelen lós
buzatermésre van kilátása ha
zánknak és a kormány által
k.ötött külkereskedelmi megá.l·
lapodások a valószinü termés
felesleg ku.líöldi értékesHését
már eleve biztositottAk.

Ezenkivül a jelentés röviden
ismerteti az egymilliárdos be
ruházási program célkitüzéseit
és pénzügyi lebonyolitását, va
lamint a Magyar Nemzeti Bank
ra vonatkoz~ t~rvény és ~ ~egy-
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zött zsákba, illetőleg helyre ön
töm a magot, vagy fertőzött ve
tőgéppel vetek. Az ott megta
padó csávázaUan üszöggombák
a csávázott magra kerülnek és
minden bizonnyal megfertőzik

a csávázott magból kikelő bun
csiranövénykéket.

LEMONDOTT
AZ IPARTESTÜLET
VEZETŐSÉGE

Husz pengő

az uj-búza
Sztranyavszky Sándor fÖld·

mivelésügyi miniszter b~vál

toHa a debreceni beszédében
igért búza árat. Julins 12 óta
20 pengő! fizetnek Gy.omán a
80 kg. fajsulyu ujbúzáért.

A kormány a 80 kg. fajsulyu
buza árát a határállomásoktól
legtávolabbra esó állomáson 19
pengő 25 fiUérben, mig a nyu
gati határállomásokon (Hegyes
halom, Murakeresztur) és az
összes rakodó hajóáUomásokon
20.75 pengőben állapította meg.
. Ezt az árat egész éven át

akarja tartani a kormány: sem
alacsonyabb, sem magasabb
nem lehet az ár.

Kár, hogy a 80 kg.-nál ma
gasabb fajsulyt nem jegyzik és
nem fizetik. Ez nagyon serken
tő lenne a jobb fajsu.yu búzák
termesztésére.

A jövő héten megindul a
cséplés, akkor. látjuk majd,
hogy milyen minőségü lesz a
búzánk.

A T e§tület több~ége

ujra a Pe§tiNaplót é8
NépszavAt rendelte

IDeg

Vasárnap délután tartotta az
Ipartestület li másodszori hir
detésü gyiHését, amelyen li jeo

lenvoltak számára való tekintet
nélkül határozhaUak. Ismét be
bizonyították iparosaink, hogy
közömbösek a saját ügyeik iránt
és most még kevesebben voltak
ott, mint az első alkalommal,
amikor nem voltak határozat
képesek.

Az erőpróba megtörtért. Csak
45 iparos tartotta szükségesnek,
hogy véleményét nyilvánHsa az
erősen élreáUitoU keresztény
és nem keresztény-lapok feletti
szavazásban. A Népszava hivei
többen voltak. A 45 szavazóból
24 iparos a Népszavát rendelte
meg az Ipartestüietnek és csak
20 akadt a 286 önálló iparo
sunkból, aki kötelességének tar
toUa, hogya szavazásra elmen
jen és hitet tegyen keresztyén
érzülete menett

Tudja meg tehát Gyoma min
den kereszlény érzületü lakosa,
hogy a gyomai Ipartestület a
Népszavá~ és a Pesti Naplót
járaija. Es ha ebből valami
ódium háramlik Iparosainkra,

. vessenek magukra.
Azt meg egészen természetes

nek találjuk, hogy az Ipartes
tület vezetősége ilyen blamázs
után nem kivánja tovább kép
viselni a gyomai iparosokat >é~
lemondott..

le tudatlanul, de ismét megfer
tőzzük.

földet bőven beszórni csillagfürt
magjával, jól belekapálni, ősz

szel a térdigérő növényt a nagy
sürgés-forgásban letapossák, le
szántják s meg van trágyázva.
A gazda nem szólt semmit, el
mentem. Estefelé az utam arra
vezetett a szállásomra. Akkorá
ra az öt bold föld be . is volt
vetve csillagfürUel, a bekapá
lást is ésaknem elvégezték.

Némán, meghatód va néztem
a gazda szemébe, aId a jó ta
nácsot ilyen hamar megérlelte,
megfogadta, végrehajfotta, pe
dig még kajlatni is kellett a
magol odabent a városban, jó
15 kilométerre a forrón szere
tett termő földtőL. M. B.

d) Főleg mi az a
ba, amelyre a mag

vak csávázásánál
nem fordit gondot a
gazda 1

Először is: legtöbb gazda
helytelenül csáváz. Elkésziti az
ő liter vizét, ad hozzá 1 kg.
kékkövet, vagy csak úgy [alá
lomra; hasonlóan 1 és fél kg.
meszet, 3 marék sót és ebből

1 q buzára ráönt körülbelül 10
liter vizet. A buzával összeke
veri teknőben, vagy tégla, ille
tőleg cement padozaton, mig
az azt fel nem szivja és azt
gondolja, eleget is tett minden
nek. Pedig mennyi üszögös
szem maradt benne, hisz nem
voU annyi folyadék, ami ellep
je a buzát és lemerhetie volna
a kavarás közben a viz felszi
nére emelkedő puffancsokat.
Igya csávázott magvakkal
együtt kiviszik és elvetik a
földbe az üszögös magvakat is
és csodálkozik a gazda, ha
üszögös a gabonája: "pedig meg
csáváztam II( •

A másik hiba, amil be is is
mernek, hogya csávázás után.
II magvakat visszaöntik ugyan
abba a zsákba, amelyben csá
vázás előtt volt. A csávázott
magvakat· csakis kiforrázott és
megszáritoU zsákba szabad ön
teni, vagy teljesen uj zsákba.

Nem figyel a gazda arra sem,
hogy ugyanarra a helyre önti
vissza a gabonáját, ahol a csá
vázaUan mag volt.

Arra pedig nem is gondol,
hogy ve1ögéppel ki után veti a
gabonát. Pedig a vetőgépet fon
tos tisztán tarlani és lehetőleg

csakis tiszta és jól csávázott
vetőmagot szabad vele elvetni.
Mert hiába csávázok, ha fertő-

es ám ló
zög"- ro

11I1Ill

"Uaz

c) A magvak tiszta

ságának fontossága

Hogy mi inditott arra, hogy
erről most keH irnom, igen ér
dekes.

Utjaím sokat láUaUak most
velem s a jégkár becslés poko
lian lázas munkájában jól esett
enyhet találnom gazdakérdéssel
is foglalkozván.

A Bácskában értenek a ku
korica termeIéshez, sokat k~

pálnak, nem töltögetnek.
Kora reggel végeztem egy

gazdaságban a dolgommal, kissé
szétnéztem.

Mondom a tulajdonosnak, en
nél vannak jobb kukoricák is
errefelé. Beismerte, bérlőlöl

visszakerü1t föld ez. Ajánlottam
neki, hogy kapa előtt jó a

b) A cséplőgépnek

milyen szerepe van
a gabonaüszög ter
jesztésére 1

A cséplés alkalmával az üSZÖG
gös gabonaszemek II dobban
és a kalászvágóban felrepednek.
Az üszögös por rákenődik az
egészséges szem fehJ.letére és a
buza szakálaira. De ugyanakkor
elkenődik tőle az egész cséplő

gép is.
Az igy megfertőzött cséplő

gép eljut egy szomszédos gon
dos gazdáhOZ, akinél nem volt
üszögös kalász, hisz rendesen
tisztilja és csávázza a gaboná
ját s cséplés után csodálkozik,
hogy gabonájának egy része
üszögössé vált. Ennek magya

rázata pedíg nagyon e~yszerü,

és pedig az, hogy a gondos gaz·
da nem tudta, milyen gabonát

csépeltek előtte a géppeL
Helyesen teszi tehát iii. gazda,

mielőtt csépeltet, ha figyelem
mel kiséri és érdeklődik az
előtte csépelt gabona tisztasá
gáról, kőüszögmentességéról.

csillagfürtA

jük a legkisebb hozzájáru
lást is.

Külön mondunk köszöne
tet az urnákat felállító ur
hölgyeknek, a meUeUük per
sellye! gyűjtő leányoknak
és fíuknak, akik a forró naponi
majd hideg szélben kitartva,·
jelentős részt veUek a munka
ból.

Isten áldása legyen minden
kin, aki segített az eredmény
elérésében.

A Stefánia Elnöksége.
A magunk részéről őszintén

gratulálunk a Stefánia vezető

ségének s mert tudjuk, hogy
rengeteg munkát fektetett be
ebbe a vállalkozásba, amiből

egy lépés sem volt hiábavaló.
Köszönjük a Stefánia gondo
zotijai nevében, akik még nem
tudják, hogya télen át több
tejet, meleget, ruhát, tisztaságot,
életet kapnak ebből a munká
ból kifolyólag. Pétermann Jó;
zsefné elnök tiszteletreméltó
és teljes sikerü kezdeménye
zése egy lépés a mulhataHa
nu:l szükséges szülő-Otthon

feláHitása felé. Minden évben
egy gyermeknap a Stefánia biz
tos múködését jelenti.

Nem mulaszthatjuk el leszö
gezni a Gyermeknap sikerével
kapcsolatban a gyomai társa
dalom egységes, a cél érdeké
ben összefogó fellépését. Egy
kishitü és helytelen kritikáju
hang a napokban beszélt a köz
ség társadalmi csődjéről. Kér
dezzük, hol iH a csőd? Az ut
cai gyüjtés meglepően szép
eredménye? Az adományozók
hosszu névsora? A zuhogó eső

dacára a teljesen megtelt va
csorázó helyiség?

Amít láttunk az mind a
"társadalmi csőd" ellenkezőjét

mulaUa. Nem papíron, nem el
méletben, hanem kézzelfogható
valóságban, sőt számokban.
Ezek tények. A gyomai társa
dalom egy szivvel, lélekkel
együtt van, ha tíszta, jószán
déku kéz int neki, nemes célok
szolgálatában, mint ahogy együtt
voltunk· a Gyermeknapon és
a Stefánia vacsorán a zuhogó
eső ellenére és jó hangulatban
együtt is mkradtunk, az elvég
zeU jó munka tudatában, kel
lemesen szórakozva, a hajnali
órAkig.

Helyesen teszi minden gazda,
hagabonájából a puffancsos
kóüszögös magvakat tdőrrel,

vagy szelektorral eltávolitja.
Szükséges ez azért, mert a
tiszta buzáját jobban tudja ér

mint zöldtrágya csak azok előtt tékesiteni. De szükséges ez a
a gazdák előtt ismeretes, akik vetömagnál különösen, mert
annak gyorsan kézzel fogható ennek tísztaságától függ a jövő

hasznát saját maguk tapasztal- évi termésnek minősége is. A
ták. Hogy ez lassan· terjed, az léha magvak eltávolítása azon
is oka, mert a zöldtrágyázás ban mit sem ér, ha azokat a
praktikus keresztül vitelében trágyatelepre visszük, hisz az
csak a köztelekben lehet vala- zal együtt ismét kikerülnek a
mit olvasni, a mi kezünkön talajunkba és vigan terjesztjük
járó szaklapoknak nem jut rája vele tovább a gyomot és a kő·
helyük. - üszögöt. Vagyis II talajunkat ve- .
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zött azt, hogy Magyaro rszágon
megbukott a diktatura, hogy
Bécsben hagyta magát 1924-ben
letartóztatni és kiváltása nem
kevés pénzébe került a Szov
jelnek, bogy rosszul vezeUe a
magyar polHikai emigrációt
Moszkvában, a magyar szekció
ban nem yoU titoktartó és töb
bek köz! az ő könnyelmüsége
folytán került Sallai, Fürst, Rá
kosi. stb. rendőrkézre s végül,
hogy Spanyolországban küzdő

nemzetközi seregnél számtalan
hibát követelt el.

Bokányi és társai
- Az emigráció többi ismert

tagja közül megemlitem, hogy
Magyar Lajos - aki Pécsy Bhm
kának voH a férje - Kinában
a TASS (hivatalos szovjet távi·
rati iroda) tudósítója és egyéb
ként is szovjet megbízott volt.
A trockista csoportokkal való
szimpatizálás miatt, egyes ver
ziók szerint, ő is tiz ével ka
pott. Vágó Béla egykori nép
biztos aktiv szerkesztője voU a
~Sar!ó és Kalapács" c i m ü
moszkvai folyóiratnak, amelyet
szorgalmasan igyekezett terjesz
teni a magyar emigráció, a ma
gyal' hadifoglyok és a külföldi
magygr kommunisták körében.
Vágó Béla igen tevékeny alakja
volt :il magyar prolelárdiktatu
fának, annakidején életfogytig
lani fegyházra HéHék, - de a
Szovjellmióban elérte őt is a
nemezis Sztalin rendelkezése
formájában.
BokányiDezsőszemélyi nyug

díjat kap a szovjeUöl, egy voH
szálloda épületében él őszhaju

feleségével együtt. Közremükö
dik aKomintern rádióáUomás
magyar leadásaiban és ebben
segitségére van egy Szatmári
nevezet ii volt tanitó, aki a
szovjeUörvények egyik csikian
dós paragrafusával jön össze
ütközésbe egy időben: liliom
tiprás miaU tízévi számiizelésre
itélték, de ebből öt évet elen
gedtek neki.

És ezek akartak világmegvál~
tók lenni...

A Hájduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15-én meg
nyilt. Ezen európai hirü gyógy
fürdö ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szűl<ségesek. Fedelt
gyógymedencék, ivócsarnok, in
hala tÓrium állanak aköz~nség

rendelkezésére. Modern szállodák
ban., pensiókban és magánházak
nái oly olcsó az elhelyezkedés,
hogy a fiirdöben való tarlózkodás
alig kerm Wbhe, Jl)int odahaza
A Hajdus1.Oboszlói Gyógyfürdő

ptratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és o!csÓságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át 50
százalékos vasuH kedvezmény.
Magyar· és németnyelvü prospek
tussaI készséggel szolgál a fürdö
igazgatósága.

Feikérjük azokat az elő

jizetőinket, akih.nek előfizeté

sük lejárt és !öbb-kevesebb
'összeggel adósok, szivesked
jenek a háiráfékukat mielőbb

megfizetni.
Makláry Károly református

pLlspök váratlanul meghall a mult
hélen. Vasárnap lemetlék el a
reformálusok nagy halolljál.Harsá
nyi Pál esperes imát, Ravasz
lászlÓ püspök gyászbeszédet mon
doti.

Imrédy miniszterelnők, Ká-
nya küli.igyminisztenel holnap
Rómába utaznak.

Személyi hir. A Tiszántuli
Mezőgazdasági Kamara Varga
László gazdasági tanácsos főlit

kárl Békésvármegye tertiletén a
kamarai kUlsö szolgálat irányitása
és vezetése alól saját kérelmére
felmentette és ezt a feladatot a
jövőben Hank Olivér, kamarai fö
tílkár fogja ellátni.

Vitéz Rátz Jenő honvédelmi
minisztert abádszalóki képviselö
nek választoUák.

A Nemzeti Egység Pártja a
nyári szünet elölt érlekez!etet tar
tott, amelyen érzékenyen bucwz
hk el H(iman Bálint nyugalomba
vonuló miniszterlöl.

Gróf Tisza József, gróf Tisza
blvan unokája Békés mellett neki
ment az 3utójával egy utmenli fá
nak és életét vesztette.

A Földmivelésiigyi Miniszter
a szegedi m. l{Ír. Növénylermelé: i
Kisérleti állomáson szolgálatot lel
jesi!ő Rigler József és tunyoghy
Szűcs Árpád kisédetügyi assisIen
seket a IX. fiz. osztályba adjunk
tusokká nevezte ki.

NémetorszÁgban megszünlet
ték a hitbilOmányokal.

Megnyilt ft zsákkölcsönző.

Az elöző évekhez hasonlóan, most
is megnyilt a zsákkölcsönző, a
Becher Rezső házában, ahol az
érdeklődők felvilágosi/ást kaphat
nak..

Hóman Bálint tárcánklvilli mi
niszter öt és fél évi miniszlersége
ulán lemondott a miniszlerségről

és a Nemzeti Önállősilási Tanács
elnöke lett. - A jólérlesüllek
koz!alására közöljük, hogy az
áHósiiási Tanács elnöki lísztségé
vel semmiféle fizetés nem jár.

Tardy Lajos vészl6i nyugal
mazott főjegyző julius hó 13-án,
életének 73-ik évében elhunyt.

A Békésvármegyei Szarvas
marhatenyésztő EgyesUlet augusz
lus 21-én Orosházán és 28-án
Békésen rendez állatvásári, bemu
tatót és fogatbemutatót tart. Minél
többen vegyenek részt a kiálJíláson.

Bél<éscsabára 62 budapesti
nyaraló leány érkezett.

A Békésvármegyei Gazdasági
Egyesület kiadásában megjelent
a berupázási lörvény és végrehaj
tási rendelelének magyarázó szö
vege. Akiadványl az Egyesület
érdeklődő tagj3inak ingyen, a nem
tagnak 20 fillérnek poslilbélyeghen
történő beküldése ellenében n~eb:

ldildi a Békésvármegyei Gazdaséigi
Egyesület liIkári hivatala Békés
csabán.

GYOMÁRA JÖN A PÉNZ,
ha a "HOMBÁR" szövetkezet
nek adja et a tojást, baromfit.

Meggyulladt egyik békéscsabai
legelőn a fű a bojtár eldobol!
gyufájátÓI.

Orosházán az összel gyi.imölcs-,
virág- és zöldségkiállilást rendez
a vármegye.

D. Molnár Eszter 15 éves
leány lábát fel!örle a cipö és eb
böl a sérülésböl mérgezés kelet
kezett- A beteget a kórházban kel
lett szállítani.

A dévaványaiak emlékiratol
adlak be a földmivelésűgyi mi
niszterhez, amelyben a sziklaiaj
javilásnak digózással lörténö ín
tézményesitésél és a Dévaványán
elkezdett dígózási munkálatok
folytatását kérile

F. évi augusztus hó 6~án

és 7·én napján
ERTt-ONNEPÉlY

és f A G L A l T - E S T
az Erzsébet ligetben a
"Vörös-Kereszt Egylet"

rendezésében.

A csehek illég mindig nem
haladtak előre a nemzeliségi \;ér
désben.

A száj- és körömfájást em
berek is megkaplák Lengyellll'
szágb3n.

A szinpadi rendezés kuliliiz
szatitlcai. Elfől küzöl rendkivül
érdekes cikkel a Délibáh legujélbb
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tarlalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos szindarabot, pre
mierkeszámolót, szinházi pletyká
kat, nagyszerű filmrovatot és több
mint száz szebbnél szebb
talál az ol vas6 a népszerii
házi képeslapban. A Délibáb
száma 20 fillér.

A cári sirok titkai eJevened
nek meg abban a rendkivül ér
dekes cikkben, amely a Londonba
érkezel! Kolikovszky kozák ezredes
előadása nyomán Tolnai Világlapja
uj számában megjelenI. Elbeszé
lése szerint, amikor - Nagy Péter
koporsóját kinyitották, a c~r fel
emelkedett egy rugós szerkezet
működésére. A legkiválóbb magyar
irók novelláin, a kitiinö cik kek
dus során és a nagyszerU folyta
tásos regényen kivül közöl száz
pompás képet talál az olvasó a
népszeril képeslapban Tolnai Vi
iáglapja egy száma 20 fillér.

TeInploJn ja."'t'Uá.§ra
Irta: Krl.lchió Endre.

Arany csillag ragyog fent a templom
[tornyán

Csókolhalja a nap, verheti az orkán,
Százados köntösét levetette róla,
Áldott munkáskezek festik ragyogóra.
Karcsu, magas testtel, a pusztárólnézve,
Arany napsugárban büszkén tör az égre.
Lészen tündöklése dicsőségben, hirbén
Örök, mert él erős várunk: a jó lsten.

Tulipános szürü bU7gÓ kálvinisták
ValenJÍkor régen két kezökkel hordták
E szép nagy templomot,bú7gó,igaz hillel,
Hol elbeszélgetnek majd az Ur Istennel.
Hulloli a verejték és az lsten háza
,'\:egépüII. Áldás az ősein\c porára.
Gyönyörű haran~ja imádkozva mondta:
.Te benned biztunk mi eleitől f0gva".

Hányan elbucsuztak azóta már tőle?

Hány kedves haloItat kisért temetőbe?

Hányan mentek el a véres zivatarba
"Látlak. e?" - szóval - falunk templom

[tornya?
Akiknek a sirját ágyu golyó Vágta,
Nem kisérte öket a harang imája.
Nyugodnak a föld bármely világtájAn,
Megsiratja öket Hősök emléknapján.

Ragyogj, tündökőlj csak fent te arany-
[csillag,

Vidd fel a:! Istenhez esdő imáinkat,
Ha már a százados vész,vihar nem vitl el,
Legyen velünk olyan akarattal, hit/el.
Áldjon meg bennünket, hogy már ne

[sokára
Zugjon a harangod a feltámadásra!

Gyoma, 1938 julius hó.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha

risztikus kongresszus és Szent

István év alkalmával 1938.

május 20-tól augusztus 25-ig

féláron utazhat Budapestre,

Eszteg·gom ra és Székesfehér

várra és vissza, - igazolvány

a községháza 2. sz. irodájában
kapható.

Hofherr - Schrantz 

Clayton - ShuUleworth

g é p e k és szerszámok

kaphatók a HOMBAR

szövetkezetnél. Előnyös

részletfizetés.

Felvétel a debreceni egye
temre. A debreceni m. kir. Tisza
Islván-Tudományegyetem hi l ., jog
és állam-, orvos, bölcsésletludo
mányi, ennek mathema:ikai és
icrmészelludományi csoporljára a
a rendes beiratkozás az 1938-39.
tanév I. félévére szeptember hó
1-16-ig tart.

KöszönetnyiIvánitás

iVlindazoknak, kik drága jó
feleségem, illetve fele;lhetetlen
kedvesanyám temetésén meg
jelenlek és fájdalmunkat rész·
vétükkel enyhíteni igyekeztek
ezulon mondunk hálás köszö
netet.

Gyoma, 1938 julius hó.

Kiss Sándor
Kiss Géza
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A moszkvai magyar
emigráció

- Ezt a kérdőre vonást Knn
Béla és táborkara először eré
lyes visszavágással, majd pedig
szép szóval utasitotta el. Meg
kezdődött a frakcióharc, a
pletyka, az emigráció szétzüllése.
Annak ellenére, hogy KunBéla
a szovjet kormánytól kapott
egy klubhelyiséget az emigráció
számára és a klubhelyiségek
ben nagy estéket, ünnepélyeket,
jubileumokat rendeztek a kom
mün kikiáltáslira emlékezve,
mégsem j árt szivesen az emig
rán& társaság a klubba. Ennek
az volt az oka, hogy Kun Béla
és táborkara az emigráció mun
kás részétöl elkülönítette magát.
Benfentes csak Kun Bélához
közelálló ember lehetett. De II

munkások nem is szorultak
Kun Bélára, mert aki tudott
dolgozni és megtanult oroszul,
az egyáltalán nem volt ráutalva
az emigráció vezetőségére. Eb
ben a pangásban azután Kun
Béla féktelen becsvágyának kü
lönösen segített a nagy átszer
vezési munka.

Kun Béla. a börtönh
ben

- Hogy mi uton-módon esett
le Kun Béta csillaga a szovjet
égről, erre pontos adataim nin
csenek, de annyi tény, hogy
Kun Bélát kirekesztették a Ko
mHern magyar szekciójából,
ahol pedig mindig vezetett,
ezenkivül kiüzték a kremli kli
nikából is, ahol kezelték és ő

is bekeriilt a félelmetes butir
kai vizsgálati börtönbe.

Az egyik budapesti lapban,
amely 1937 juUusában véletle
nül kezembe került Moszkvában,
egy rövid közleményt olvastam,
hogy Kun Bélát Szovjetorosz
országban agyonlőtték. Ez nem
felel meg a valóságnak. Külön
böző verziók jartak, melyek
szerint II leghiheföbb az, hogy
Hz évre itélték e}. Kun Bélát.
A szovjeturalom sok bünt gyiij
tött össze ellene. Többek köc

Kun Béla lecsuszása
- Ujabb magyarok özönlöt

tek Szovjetoroszországba, f6leg
Amerikából, de máshonnan is,
ezeket még ideig-óráig be lehe
tett csalogatni a klubba, ám
végül ez sem segített már. Kun
Béla a szovjet kormány előtt

is egyre csuszoH a lejtőn s no
ha szovjet érdemjelet is kapott,
lehanyatlott a szerencsecsillaga.
1935 őszén a szovjetkormány
rendelkezésére megszünt a ma
gyar politikai emigránsok klubja
A magyar emigráció tagjai kö
ziil, aki óhajtott, az beiratkoz
hatott a német kommunisták
klubjába, amely a külföldi mun.
kások klubja néven volt isme
retes.

I
II

illi

I

vagy tudatlanul, de ezek miatt
keseredik meg II szűlők élete
olyan nagyon-nagyon. S nem
segit itt se tudomány, se. ta
nácskozás. Ha kemény beszéd
is, de mégis igaz, hogy önma
gunkon kell kezdeni a reviziót.
Mert uj emberek kellenek a
neveléshez. Egész emberek.
Akiknek ugyanaia gondolatuk,
szavuk és tettük. Ilyen nemze
dék pedig csak egy van: az,
amelyik a Jézus Krisztusban
ujjászületett. S ez nemcsak a
szülőkre vonatkozik, hanem
mindenkire, aki nevel: tanárra,
papra, kicsire és nagyra egy
aránt.

Az ujjászületéshez pedig csak
egy út vezet; a bünbánat utja.

M.

Első Budapesti Gőzmalmi RT.
gyomai telepe.

Ériesitjük a gazdaközönséget, hogya gazda
érdekek S:l!em előtt tartása mellett ú j-b u z á t az
eddigi feltételeink lett vállalunk raktározásra.

HOMBAR
Szövetkezet

nagyok társadalmi életéig egy
végben. Megtapasztalják, hogy
más a beszéd és más a csele
kedet. Megismerik a felnÖUeket,
akik örömmel borulnak egymás
nyakába amikor találkoznak, de
találkozás előtt vagy után ugy
nyilatkoznak, hogy bárcsak so
hase látnák a másikat. És le
hetne ezt a felsorolást folytatni
a legkisebb dologtól a leg
nagyobbig. Talán az lehetne a
betetőzése az egésznek, hogy
vasárnapokon ünnepi ruhában
templomba kell vonulni, de a
hétköznapokon senki sem akar
ja ismerni az Istent. Azaz kap
nak hatást bőven, de hazugok
ezek a hatások és felemások.

Röviden szólva ebben rejlik
nevelésünk csődje és tudva,

SZ I
MAGYAR E IGRACIÖ ÉLETE

eS SZÉTZ LLE8E
történt Kun Bélával és társaival?

"Két számüzetés között" kisérheUem a magyar politikai
ez a cime annak II mindössze emigráció életét, amelyhez tu
harmincoldalas füzetnek, amely lajdonképen én is tartoztam.
most jelent meg Pozsonyban és Amikor 1922-ben az augusztus
amely nagy fe1tünést keltett. 6-iki transporUal nyolcvan férfi
Szerzője Tóth Ernő munkás, és négy nő Magyarországról
aki tizenöt évig élt kint Szov- Moszkvába érkeztünk, megkez
jetoroszországban és a füze- dődött a szervezés, az oktatás.
tecskében szovjetoroszországi Felolvasásokat, gyüléseket, kur
élményeit tárja az olvasó elé, zusokat tartottak és olyanfor
ami már a könyv alciméből is mán nézett ki ez a mozgalom,
kiderül. Az alcime: .Egy volt hogy maholnap máris vissza"
szovjet munkás élete 15 évig a fordulunk és egész Európát
szovjet paradicsomban«. A cim- csakhamar szovjetté alakitjuk
lapon a Kreml látható, amely- át. De 'ez csak kezdetben volt.
re egy vörös zászlós gyári ké- Nemsokára tisztába jöttünk az
mény dől rá. Tóth Ernő ez év zal, hogy mindez hiábavaló.
március 30-ikim hagyta el Szov- Érdekes es.et adott nékem al
jetoroszországot, miután a szov- kairnat, hogy ezt megtudjam.
jetható.ságok, mint .~em kiVá-

1

- Az egyik emigráns-cso-
natos Idegent számuzték. portnak egy Porció nevezetű

A könyvének legérdekesebb emigráns állt az élén aki hosz
fejezetei azok, amelyek a szu memorandumba~vonta fe
mo~zkv~i. magya~ kommu~ista lelősségre Kun Bélát a Ma
emlgráclO életérol és szétzullé- gyarországontörtént bukásért
séről számolnak be. és általában azért hoay Kun, b

Kun Béla és emig- Béla magáról az udvartartásá-
ránstársainak szere- ról bőven gondoskodott, kü
pe SzovjetorosZOf' lönvonattal és szabad ldutazás
szágban sal érkezett Ausztriába, ugyan-

_ Tizenötévi szovjetoroszor- ekkor pedig nem értesitette
száai tartózkodásom alatt - alantasait arról, hogy mi tör-

b

irja Tóth Ernő - figyelemmel ténik a központban.

iI
Egyik napilapunk vasárnapi

melléidetének "Levelek" rova
tában hetekkel ezelőtt megjelent
egy kesergő édesanya levele,
melyben elmondta, hogy leánya,
akiért egész életét és minden
munkáját áldozta, teljesen el
idegenedett tőle és. egészen.
mássá lett, mint amivé az ő

gondos nevelése mellett lennie
kellett volna. Azóta a válaszok
légiója érkezett erre a levélre
és hivatásos pedagógusoktól
kezdve II 16 éves bakíisig min
denki megirta a maga vélemé
nyét az esetről és vele kapcso
latban a nevelésről is. A vála
szokban oH szerepelnek a mult
századbeli "mesterember-peda
gógia" elvei, csak ugy, mint
Makkai Sándornak: "Magunk
reviziója" cimü egészen mai
tanulmá.nyából való idézetek.

Persze minden hozzászóló a
a maga csetén és szemüvegén
keresztül látja II kérdést, holott
a megoldás oU kezdődik, hogy
nem elszigetelt jelenségről van
szó ebben a keserü panaszban,
hanem benne van a XX. század
egész nevelésének a csődje. És
nevelésünk nem véletlenül ju
tott ide, hanem szükségszeriien.
Mert a nevelés nem tanHás,
vezetés, "nyesegetés", "oltoga
tás " vagy ezekhez hasonló, ha
nem hatás. Még pedig egy ki
fejlett egyéniség hatása a még
fejletlenre.

Nem kell hozzá nagy fantázia,
hogy röviden végignézzük: mi
lyen hatásokat kap jobbról is,
meg balról is a mai gyermek?
Először is az egykék, meg a
kettökék épen azért, mert egye
dül és másodmagukkal vannak,
állandóan a felnőttek társasá
gában, sőt azok előtt élnek. Ők
mindent megkapnak ajó fa
laUól a legujabb játékszerig.
Mert nincs még két vagy há
rom testvérük, soha meg nem
tapasztalhatják mi az; már
gyermekkorban társaslénynek
lenni, s akarva nem akarva, a
többiek kedvéért valamiről le
mondani. Sőt! Övék minden
ben az elsőség, azért aztán
határtalanul önzők lesznek. Ők
kerülnek mindenütt az érdek
lődés középpontjába. Megtanit
ják hát őket bókolni, spiccelní
"nagyot játszani". Bzért övék
lesz a hódolat, annyira, hogy
kényeztetik ésmegtapsolják
őket. De ez még nem lenne
önmagában véve végzetes hiba.·
Hiszen később megtanulnák az
életben, hogy nem forog körü
löttük a világ. De amielött ezt
megtanulnák, valami sokkal
rosszabb történik. Megértik és
megtapasztalják, hogy az a vi
lág, amelyikben élnek, hazug
;Világ. A karácsonyfásditÓI a
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SOO hl O I d a s m a j o r
tetszés szerinti nagyságra fel
osztva eladásra kerül.

VÉTElAR FELE
ALATT TÖRLESZTHETÖ
Aki ezen közismerten l e g j o b b
m i n ő s é g ü, mindent termő

földekböl venni óhajt, jelentkezzék
mielőbb:

Kisll1jszáUáson: dr. Dávid István
ügyvéd ur irodájában,

Füzesgyarmaton: a főjegyzö

urnál,
Bu.csatelepen: az elÖJjáróságnál.

*) E rovatban közöl!ekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelőssé

gel nem vállal.

ha egészsége ér egy fabatkát. ••

Önnek is- meg keH már venni a

a Gyomai Dalárda neki is re
kompenzációt juttasson valamilyen
rendezéssel. Erre nem kell még
egy "Gyomai Élei" nek sem len
nie, hogy propagandát csináljon
az árja bornak.

Tisztelt Uram I Mit csinálna Ön,
ha véletlenül a magyar nyelv
nem volna képes visszaadni eze
ket a szavakat: keresztény, zsidó,
ortodox, liberális. Én azt hiszem,
hogy ezen szavak hiányában az
Ön csimborássói zsurnalisltikája
szappanbuborékként széfpaUanna
a levegőben... Igaz, meg volna
még az az utolsó, egy-két pilla
natig tartó öröme, hogy még
mielőtt ez a buborék szétpattanna,
legalább szép szivárványszinünek
látná ... , dehát mégis csak pisz
kos, szürkeszinü szappanbabból
való hólyag ez ...

Befejezésül még csak annyit:
ha valaki nyomdásznak vallja
magát és lapot ad ki, annak
első kötelessége megtanulni
többek közt azt, hogy az ol
dalszámok l, 2, 3 stb. sor
rendben következnak egymás
után és nem 1, 8, 9, 4, S, 6,
7, 2, 3, fO. Utóvégre örüljön
ez a lapkiadó, hogy akad
még ember, aki kezébe veszi
lapját, nemhogy még rejtvényt

is fejtsen olvasás közben.

Vagy talán megfordilva? ..

Varsandán László
a Gyomai Dalárda titkára.

lószeg megváltására több mint
900 pengőt adakozni? Talán
az Önök szellemi sziilö!te: az
Ortodox-Liberáliska? Nem!
ebböl az adakozásból igenis
az oroszlánrészt Gyoma köz
ség köznépe viselte. Ez igenis
dokumentum arra, hogy az
a bizonyos "közösség nem
vállalás" közönséges, szemen-

szedett valótlanság.

A Gyomai Dalárda egyébként
tudni fogja kötelességét községe
közönségével szemben, amely
ilyen nem várt bőkezüséggel gon
dolt a község Dalárdájára.

Tisztelt Uram / Hát van már
keresztény és zsidó bor is?
Ezt eddig nem tudtuk /... Pe
dig hát, hogy őszinte legyek,
mi dalosok vagyunk egy pá
ran, nem akllrom mindet meg
gyanusitani, akik már ittunk
keresztény bort is, meg orto
dox·liberális irányzata -bort,
de c s a k azt tapasztaltuk,
hogy mindaketfőtől be lehet
mgni . . , De ahogy Ön állit
ja be a dolgot, erre megint
csak azt mondhatom, hogy
szemenszedett valótlanság.
Először is a -legerőltetettebb

az a vád, ho!;y azért ment a
Dalárda a Klein vendéglőbe,

mert az zsidó és azért nem
ment Gálos vendéglőshöz,

mert az keresztény. Közön·
séges vásári kóklerkedés ez.
Amikor a Dalárdánk kiment a

vidéki dalosokat várni az állo
másra, az Endrődi Iparos Dalkör
már ott volt a Klein vendéglőben.

Közben megjöttek a csabaiak és
igy már kb. 140-]50 ember szo
rongott a peronon a fogadtatásnál
és a csabaiak inditványára men
tek aztán a dalosok vissza a
Klein-vendéglöbe, hogy ott várják
be a mezőiuriak érkezését, mivel
ott nagyobb férőhelyek vannak.
Igy tehát megdől! az az állitása
tisztelt Uram, hogya turiak pa
na~zkodtak, illetve felháborodá
suknak adlak volna kifejezést
azért, mert zsidó vendéglöbe vit
tük őket. Áliitását cáfolja az a
körülmény is, mert a mezöturiak
utolsóknak érkeztek Gyomára, már
nem is mehettek be a zsidó ven
déglőbe, mert megérkezésük után
azonnal sorba álltak és megindult
a menet, a bevonulás.

Azt pedig még Gálos vendég
lős, volt dalostársam sem mond
hatja és nem is hiszem, hogy
mondta volna: a DJllárda szán
dékos:an tette volna vele szem
ben azt, ami megtörlénl. A Da
lárda nem hagyta volna ki Gálos
vendéglőst sem a sorból soha
sem, ha valamilyen da!osmegmoz
dulás befogadására alkalmas fé·
rőhelye lett volml. És én hiszem,
hogy még lesz alkalom arra, hogy

radhatat/an és eredményes
munkájával meg vagyunk elé
gedve, agílisabb, hozzáértőbb

elnököt nem is választhatott
a Gyomai Dalárda, mint őt,

aki több mint 12 esztendeje
munkálkodik dalárdánk e!őbb

revitele érdekében, velünk da
losokkal összeforrt s aki meg·
értésse! irányit benniinket a

magyar dalkultura szol,
gálatában.

Ne igyekezzenek egyes u r a k
az ö körükböl szerezni vezetöt,_
mint ahogy már tapogatóztak is e
tekintetben, mert nekünk más
elnökre nincs. szükségünk s ha
netán Nemerey elnökünk le is
mondana, mindezek megtörténtéf
ugy sem engednénk meg, akkor
sem mennénk hozzájuk vezelőért.

Még akadna Gyomán nem egy
köztiszteletben álló kőmives, ko
vács, vagy bármily iparos, akit a
Dalárda elnökének választana.

Inkább tanulná meg tőlünk mi
az az egyetértés, mikor 30-40
ember összejön, akik különböző

vallásuak és különböző politikai
meggyözödésüek; akiknek csak
egy céljuk van ebben az egyesü
letben: a dalkultura és ezen ke
resztill az általános kultura meg
ismerése és továbbadása minden
ellenszolgáltatás nélkUl l

Dalárdánkat hagyják ki kis,
ded játékaikból és ne akarják
egy embernek keresztény és
kuliuremberhez nem- méltó
támadásával egvesiilefünket
megmételyezni. Ne akarják a
GyomaiDalárda kullurmissió
ját összetéveszteni, felhasznál
ni, vagy ugródeszkának szán
ni egy lázas agy sziilte faji
ideologiának, ami csak talaját
vesztett, kétes egzisztenciákban
és hatalmi téboiyban szenve-

- dökben ialál termő talajra.
Igazi kullurmissiót csak az tud

kifejteni, akiből hiányzik a feleke
zetieskedés és faji gyűlölet, aki
nem nézi, hogy emberlársa fekete
vagy sárga- e. Az ellenkező uton
haladó csak a kullura kerékkötő

je. az emberi felvilágosultság és
tudás legnagyobb ellensége. Köny
nyü egy Imlturegyesületet közön
sé~es szószátyárkodássaltámadni
esetleg tönkretenni és sokkal
könnyebb egy meglévö kullurál
4-500 évvel visszalökni, mint
100-zal előre vinni. Én csak azt
mondom és ez azt hiszem nem
csak az én egyéni felfogásom,
hogy aki magát keresztény létére,
idegen faj, vagy vallás gyüJölőjének

vallja, az Jézus Krisztust üti arcul!
Tisztelt Uram! Ázt irja Ön.
hogy Gyoma község közön
sége nem vállalt és nem vál·
lal közösséget a Daldrdával L
Hát· ki volt az, aki képes volt
a Dalárda zdszlajára és zász·I

.Nyilt-tér*
Nyilatkozat.

Válasz
a. ~GyoJnai:tletlOi julius havi
&JzADJlában Jneg-jeleni9CSiód
be jutott köz!Ségünk társa.-

do;aiJni élete'" c;bnü
k-özleJnényre.

Tisztelt Uram!
Nem tudom egyéni iniciátiva- e

vagy bizonyos csoportnak kollek
tiv szellemi abortusa-e a fenternli
tett cikk, mivel annak végéről

hiányzik szerzöjének neve. ÉIl
azonban csak egy személyhez in
tézem válaszom, jól tudva horman
fuj a szél. -Többen is érthetnek
belőle ...

Mint a Gyomai Dalárdának Iít
kára, kötelességemnek tartom a
fenlemIilelt cikkre válaszolni da
lostársaim nevében is már azért
is, mert egyes urak - ugy lát
szik - nem elégszenek már meg
azzal, hogya Dalárdának 5zere-

. tett elnökét támadják, hanem rajta
kereszlUI most már magát a Da
lárdát, mint egyesületet igyekez
nek megfurni, konkolyt és mételyt
hinteni ésfelháboritóan hangula
tot teremteni sajtójuk révén, hogy
Gyoma község közönsége és a
Dalárda közé áthidalhatatlan sza
kadékot idézzenek. Hát ez feles
leges erőlködés!

Vegye mindenki tudomásul,
hogy mi, akik a Gyomai Da
lárd{ft alkotjuk, csak dalolni,
a müvészl karéneklés elsajáti
tását, a magyar dal propagá·
lását és ezen keresztül a kar
éneklés megkedveltetését akar
juk, minden politika kizá·

rásával.
Ha valakinek gyomorgörcse tá-

/ mad amiatt, mert a Dalárda el
nökét Nemerey Péternek hivják,
mi dalosok erről nem telleHink.
Nyögjön... ! Utóvégre a görcs is
azért görcs, hogy aktivitásba lép
jen néha... Hát nem igaz? l
Egyénenként semmi közünk ahhoz,
hogy cikkirónak mi a baja elnö
kUnkkel, jóllehet hátterét jól tud
juk és erröl nemcsak mi dalosok,
hanemígen sokan mások megal
kották -véleményeiket.

Mi dalosok hangsulyozni és
leszögezni kivánjuk azonban,
hogy elnökünkke~ annak tá--

ifj. Wallner ,József
mészáros és hentes,

üzJetét f. hó 15-én
áthelyezte:

HősökE:lDlék u. 48/1 sz.
az Uri-Kaszinóva! szemben.
{ S c h r ő d e r f é I e h á z ).
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető : Teket .Sándo!!",

i

-Eladó: Az Alföld legiobbbuzatermö .
vidékén, 12000 lakosu nagyközség kö
zepén, Tiszavidéld Hengermalom, 3 va
gonos 12 rendszerü, buzamalom, modern'
berendezéssel, vám- és kereskedelmi
őiléssel, daráskö és köleskása hajalóval,
teljesen ujonan beszerelt 150 lóerős

barnaszén lüzelésü szivógázmotor,':' a
malom telepen 3 szobás uri lakás, 2
szobás személyzeti lakás. a mult évben'
épült 30 vagonos buza, 20 vagonos
lisztraktárral, 10 vagonos górévili és
istálóval 150 OOO P.

·70 m. hold, szép tanya és gyiimölcsös
kerttel 24.000 P, egy fertály keselyősi

cserepes tanyával ésihatóvizü .. kuítal
9000 P, másfél fertály 15.000 P, 10 bold
a községhez öt percnyire, I-sőo.föld

9000 P, 10· hold varsánháton 2800 P,
6 hold zöldlaposi szántó 4000 P, 2 hold
zseJ.lérföld 2000 P, 2 hold özeden 500
P, 158 hold dévaványi határban 60.000
pengő. <

Eladó házak: Horthy Miklós uton egy
fi szobás üzlethelyiséggel U .000 P, egy
5 szobás üzlettel nagy telekkel 15.000
P, Fő· téren nagy 6 szobás uri lakás
tiszta tégla éplilet gyönyőrii telekkel
20.000 P, Hősök utján 4 szobás. uj
lakóház üzletheJyiséggel 14.000 P, Vö
rösmarthy utcán egy nagy családi lakó
ház gazdálkodónak nagyon alkalmas
4000 P, Zrinyi utcán egy 2 szobás sarok
ház 3000 P, Rákosi Jenö utcában egy 2
szobás nagy telekkel 2800 P, Arpád
utcában egy kisebb lakóház 1500 pengő:

Fenti ingatlanok kizárólag Izsó Balázs
m. kir. Földmivelésügyi Miniszter által
engedélyezett ingatlanforgalmi irodájá
nál ludhatók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50.

. Szuperfoszfát mUtrágya és Pét
S<6kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégl'lél. .

Azonnali belépésre egy 16zan.
életLi szorgalmas k o II v e 1"1 c 16 s
kocsist felvesz a Wagner Márton
Fiai fakereskedtí cég. <

Leszáilitotta a szövetkezet a
főzési dljat. Hulladék gyümölcseit ne
dobja szemétre, hanem adja el vagy
főzze ki pálinkának a Gyomai Szesz
főző Szövetkezetben, gróf Tisza István
utca 97 szám alatt. Most már lényege
sen olcsóbb' a pálinkafözés, mert a
szövetkezet literenként adóval és kincs
tári részesedéssel együtt 1 pengőért

fözi ki. Pálinkafőzést részibe is vállal. .
Siessen jelentkezni, hogy helyet bizfo-'
silhasson magának. 3-3

Egy háromkarikás faszéntUzelé
ses sparhelt eladó. Érdeklődi lehet a
Szegényházban. 2-2

Szász Antal ll. ker. gróf Tisza Ist
ván ut 82. számu háza eladó. Föutban
nagyportávaJ, bármilyen üzlelhelyiség
nek is megfelel. Ugyanott egy cipész
balkarosgép is van eladó. 4-1

Garz6 Gyula ut 5. szám alatti ház
eladó, ugyanott egy nagy állótükör is
van eladó. 2-1

Egy szép uj 3 sáobás lakás eladó.
Arany János utca 16 szám alatt, Molnár
Elek. 2-1
Vasutitisztviselőkét szobás lakást

keres azonnali átvételre, ajánlatol az
állomásra kér Petö. l

Nyugdijas kalauz egy szobás lakást
keres szepiember l-re, ajánlatot az.
állomásra kér Pető. 1

Virágzó grémát.. aleander, hoja
(viaszvirág) agafentus, olívia és daturák
helyszüke miatt eladók. Zöld Péter
Kos:m\h Lajos utca 22

Versenytárgyalási
hirdetmény
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BAROMfIT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szöveU{e
zethez vigyen, ha. jó árat akar

kapni érte!
~~UUU~~U~UUWU~U

Gyoma özség
i:n.gatla:n.forgalnll.a

A gyomai ág. h. ev. egyház
templomának lalarozási munkála
taira nyilvános versenytárgyalást
hirde!. A versenytárgyalási hir
detmény, ajánlat és ajánlali költ
ségvetési ürlapok a Hombár szö
vetkezet irodájában, Wagner Már
ton egyházi feltigyelőnél kaphatók.

Az ajánlatokat julius hó 29 én
délelőtt 10 óráig kell a gondnoki
irodában benyujtani.

A költségvetési űrlapokért 2
pengőt kell fizetni.

Ajánlat tehelő az összes mun
kákra és az egyes munkanemek re
külön is.

Kertész Sándor és neje Dékány Mar
git gyomai lakosok vetiek 1 hold 1215
n·öl pusári szántót Láda Albertné K.
Molnár Eszler gyomai lakostól 1750
P-ért.

Szilágyi Erzsébet és Szilágyi János
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóház egyharmad részét a Gyoma
Endrődi Hitelszövetkezetlől 78 t P ért.

Sütő Dániel és neje Bárdos Zsu
zsánna gyomai lakosok vettek 457 II öl,
466 n-öl és 521 n· öl csepüskerti szán
tót Oláh József (nős Szöke Rózával)
szeghalmi lakosoktól 1200 P-ért.

Biró Benedek (nös Cselei Máriával)
gyomai lakos vetlek egy beltelkes lakó
ház felerészét Biró Károly gyómal
lakostól 2000 P-ént.

Liszkai János és neje Varga Zsófia
gyomai lakosok vettek egy belIeikes
lakóházat az EndrŐd-Gyomai Takarék
pénztártól 11.000 P-ért.

Felesjuhász
300 darab juhval

el elyezkedne
3 évre október hó
1=től. Érdeklődni

DISZNÓS FERENC
Karcag,
Kiss Anlai utca.

Nyilttér*

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. junius 26-fól szeptember 8-ig

Gyoma-Endrőd:

19.28 ind. Gyoma p. u.. érk. 7.27
19.39 érk. Endrőd templom-tér ind. 716

VIteidlj: 50 fillér.
H-vásárhely-Szarvas-Gyoma-Szeghalom-P-ladány-Debrecen

515 Hódmezővásárhely 21 35
5.55 Szentes 20:'3
6.45 ind. Szarvas .. . érk. 2007
7.

15 J Endrőd . . t 19.
39

7.24 Gyoma p. u. . i 19.28
7.28 Gyoma templom-tér 19.14

8.25 Szeghalom p. u. . 18 ~6

939 érk. Püspökladány ind. 17.l3
10 15 Hajduszoboszió . .. 16.31
10.50 Debreaen, "Arany Bika Szálló" 16.°0

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. HajduslOboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P tO.50. " P 12.50.

Sze3haJom-Boretfyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33 20.44
7.57 é. Berettyóujfalu p. u.. . . i. 14.00 19.11

9.03 é. " községháza . . i. 13.50 19.°5
Menet-jegy: Berllttyóujfaluba P 5.tO, menettérti-jegy: P 9.5@.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmsgyi Olvas6kör és PerJés.
Figyelem I x-el jelzett hétköznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

Nyilafkozat..

Hivatkozással a "Gyomai
Élet" julius hó folyamán
megjelent "A gyomai keresz
tény italmérők kéreime a já
rás jőszolgabirójához" cimü
cikkére, kijelentjük, hogy a
"Gyomai Élet" szerkesztősé
gének a fentjelzett és megirt
cikkére vonatkozólag semmiD
féle meghatalmazást, megbi
zást nem adtunk, azt - mint
ügyünkben illetéktelen bele
avatkozását .. a leghatározot
tabban visszautasítjuk és az
zal magunkat nem azonosit
juk. Igy a megjelent eikkért
semmi felelősségetnem vállal
hatunk.

Nagyon sajnálnánk,_ ha e
eikkből kifolyólag, - mely
szerintünk csak az illető cikkD

iró egyéni elgondolása lehet
- bennünket anyagi káro
sodás érne.

qyoma, 1938 julius 13.
A gyomai korcsmárosok
szakcsoporlja nevében:

Szerető István
Heinfarth József

*) E rovatban közö!tekért a. szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősséget
nem vállal.

Io

Az BUJ Magyarság U
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Előadások kezdele : vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9·kor.
Pénztárnyilás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-tól félI-ig. Hétfön, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Julius 16-án Szombaton.

DUPLA MÜSOR !

Charlie Chan legujabb bravurja.

Belyárvilág a pusztában.
Vadnyugali történe!.

Kidóhiv., Bp. József-körül 5.

jl.I~.I-lllilli'jjlllliji

I Dl
LÁNGO BA

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

APOllO MOZGO GYOMA

Minden idők legnagyobb fil mal
kolása. Rúdyard Kipling regénye.

Pompás kisérő müsor.

"a1a"-as

VADNYUGAT LOVAGJA:

ÖRDÖGLOVAS

Nincs megállás a cselekmény
rohanó tempójában.

Julius 17-18,
vasárnap, hétfő!

India titokzatos világa. A nagy
Khán bosszuia. Gyermek

a tüzvonalban.

SHIRLEY TEMPlE,
VICTOR Me LAGLEN

főszereplésével

~ftAftftftAftftAftft.~~NH~~ftAl

I
Már nem olcsóbb a
bor, mint a szódavíz,
de nem is szódavíz!

1
2 FI ÉRIegy liler lIO/o-os kadarka vagy

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis2'állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 meren felüli rendelésiI
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szálIitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boralm kellemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatuak

és 1'1 e m savélIl'lyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpll"lcé8zete

Soltvadkert, Pestmegve.

~~uuuu••~~uuu••u
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 Pr fél évre 3.12 Pr Egész évre 6.24Y.

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 szerke1Sztö: WAGNER IIItÁRTON
Szerkesztőség és kiad6hlvatal:

"HUNGÁRIAu KÖNYVNYOMDA
G 'I III m <fi, Kossuth La]o$ utca 164.

Telefon: 22.

Hii'defések dijszabásai:
Egyha~ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél lG százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunl{.

ben a szegény néposztály a tul
zások ~elé hajlott.

Frankó . zseniálitása abban
van, hogy akkor tudott élre
állni, amikor ütött a cselekvés
órája. A kezdet anyagi nehéz
ségei után, ma, hét év után az
a helyzet, hogy az országnak
több mint ötheted részet fog
laHa el, 24 millió lakosból 14
millió áll a nemzetiek oldalán,
29 tartományból csak 10 siny
lődik a vörösek uralma alatt,
az sem jószántából. Az ország
leggazdagabb vidékei a nemze
tieket látják el.

Szörnyü baj és szerencsétlen
ség ez a két éve tartó háboru
Spanyolországra, de a forrada
lom elkerülhetetlen volt, s csak
szerencséje az országnak, hogy
a felkelés nemzeti jellegű.. E
nélkül a bolsevizmus mindent
elsöprő karmai közé került
volna a sokat szenvedett Spa
nyolország. A győzelem nincs
már messze, s egy uj Spanyol
ország fog felépű.lni, mely méltó
lesz ősrégi nemes hagyományai
hoz. -

rődről, általában egész Békés
megyéből. A vezető mérnök
kijelentése szerint a földmun
kálatok már annyir-e előreha

ladottak, hogy a 37 kilométeres
főcsatorna már a nyár folya
mán elkészül és akkor nyom
ban hozzákezdenek a tiz mel
lékcsatorna megépitéséhez.

A csatornákkal egyidőben ter
mészetesen számtalan gátat, hi
dat, elosztózsilipet és őrházat
is építenek.

Teljesen elkészültek már an
nak a második fŐcsll.tomának

a tervei is, amely SO millió
pengő költséggel épül majd meg
és nemcsak öntözőcsatornalesz,
hanem hajózható viziut is!

A Tiszántult köti majd össze
a Körössel és a Tiszával, Bal
mazujváros és Hajduszoboszió
között pedig a debreceni határt
is érinti. - Ennek épHéséhe2i
két év mulva kezdenek hozzá.

Az európai események forga
tagában néha el is feledkezünk
róla, hogy Spanyolországban
mióta áll már a hare. Minden
napi rádiótáplálékunk a helyzet
jelentések, egy füllel hallgatva,
azt sem tudjuk, hogy állunk.

Miután most egy évforduló
hoz érkeztek el a minden rész
vétet megérdemlő spanyolok,
vegyünk röviden tudomást ró
luk.

A nemzeti Spanyolország
1938 julius 18-án lépett a ljgyő

zelem harmadik évébe'l aho
gyan azt Franco tábornok el
nevezte. Ezzel jelezte már ez
előtt két évvel Franco, hogy
egy egészen más világ követ
kezik most.

Ez nagyon rá is fért az ak
kori Spanyolországra, mert ren
geteg baj volt ott akkoriban. A
régi Spanyolország, gazdasági
és társadalmi berend€lzkedésé
ben nagyon hasonlitott a cári
Oroszországhoz. Hatalmas bir
tokok tették lehetetlenné az
egészséges gazdasági életet s
nem lehetett csodálni, ha a
csöppet sem szoliiliális légkör-

ét éves
emz i

hogy víztároló medencébe egy
általán nincs is szüksége, mert.
a szivattyu a legalacsonyabb
vizállásnál is másodpercenkint
6 köbméter vizet emel a Tiszá
ból a csatornába.

Három millió háromszázezer
pengől irányoz tak elő ennek a
csalorna rendszernek e meg
építésére. A Széchenyi-féle
Tisza-szabályozás óta ilyen óri
ási földmunka nem volt a ma
gyar Alföldön! Kilométerhosz
szu szakaszon át valósággal
hemzsegnek a munkások. Napi
keresetük 2 p, Nagyon sok
munkás van Dévaványáról,End-

Hatalmas munka lolyik most
a Tiszánál: teljes erővel építik
már azt a nagy öntözőcsatorna

hálózatot, amellyel a felső

Tiszavidék földjét javítják majd
meg. Egész kubikos zászlóaljak
ásnak le mélyen a part mellett,
dombokat hordanak el, mélye
déseket tö.Henek be s e közben
napvilágra kerül a magyar föld
öskora. A debreceni muzeum
igazgatója, dr. Sőreghi János
egész sereg régi történelemelöUi .
temetömaradványt és bronzkori
telepedést fedezett fel.

Tiszaburán népvándorláskori
nagy sirmező anyagát gyüjtöl
ték össze. A tiszaörvényi telep
nyugati oldalán brozkori urna
temetőre akadtak és bronzkori
lakások nyomait tárták fel. A
tiszaörsi határban rómaikori
leletek kerültek elő számos tüz
henyel és épségben maradt
agyagbányával. A kunmadarasi
határban bukkantak rá a leg
becsesebb, legérdekesebb lelet
re: nagykiterjedésü honfoglalás
kori temeWre.

És ki tudja, mi minden ke
rül még elő a föld mélyéből, a
csatornák építése közben? Hi
szen csupán a Tiszaörvény
községnél kezdődő főcsatorna

37 kilométer hosszu lesz és
jelenleg 1200 munkás dolgozik
rajta.

A Kállay Miklós elnöklete
alatt müködő Országos Öntöző

Hivatal tervei szerint ebből a
főcsatornából tiz mellékcsator
na ágazik ki és segitségével
SO.OOO katasztrális_ holdat lehet
majd megöntözni. Tiszaörvény
nél építik az óriási vasbeton
szivattyutelepet is. A TiszábóI
kiözönlő vizet az ugynevezeU
lecsHapító medencére vezetik
és· innen ömlik majd a viz
nyugodtan, 5-10 cm-es eséssel
a földre vezető csatornába. A
tiszafüredi szivattyutelep olyan
óriási bdogadóképességű. lesz,

ak
a cséplő

. A gazda legszebb muzsikájá
val van tele a határ. Korán
hajnaltól késő estig búg a mesz
sze hallatszó cséplő-dob. Az
ütemesen zakatoló motor kHar
tóerőkifejlésével csak a mun
kások tudnak lépésl tartani.
Micsoda géprészekké válnak
ezek az emberek a cséplés
alatt l? Fáradtan, álmosán, a
hőségtől aléltan, a hevenyészett
táplálkozás hiányaival, a sok
féle ivóvizzel, elrontott gyo
morral végzik a fullasztó por
ral nehezHett munkát: férfiaI,
és nők együttesen.
Ebből averejtékes összedol

gozásból folyik a gép farára ag
gatott zsákokba a drága magyar
élet, az acélos búza. Innen in
dul el hódító úljára a dús si·
kérű millió és millió apró buza
szem, hogy mindennapi ke
nyerévé váljék sok millió ma
gyarnak, olaeznak, németnek,
svájcinak.

Milyen csodálatos utat tesz
meg egy ősszel elvetett buza
szem, mikor kicsirázik, szárba
szökken, néha 24 fokos hide
get is elszenved, kik.~lászoso

dik, beérik, éles kaszákkal föld-

~ re döntik, marokszedő Jányok

kévékbe gyiijlik, csontos kezű

aratók keresztbe teszik, nótázó

legények asztagba rakják, on

nan bugó cséplőkbe kerülnek

a kévék és az összel elvetett
mag megsokszorosodva áldása

a gazdának, az aratónak, a

cséplőknek, a magtári munkás

nak, a vasuli- és hajómunká

soknak, a kereskedőnek, a sü
tőknek és végül az éhes em
bereknek.

Isten bőséges áldásával is

mét el vagyunk látva egy évre

kenyérrel. Feleslegünk is lesz,
amelynek árából más szűkség

leteink.et pótolhatjuk. Averej

tékes munkánk jutalmát meg

elégedéssel vesszük és hálát

!ldunk Istennek II jó termésért.
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Levél NéInetor§zá.gból

ogyan küldhetnek pénzt haza
a magyar munkások?

Tanulmányi kirándulást re dez
a Békésvármegyei Gazdasági

Egyesület

veteiéig a pénzét gyümölcsöz
tetni, azt is megteheti, még pe
dig ugy, hogy abba a névjegy
zékbe, amit a pénz hazaküldése

alkalmával a munkaadónak át
adnak, beírja annak a hitel
szövetkezetnek a nevét, -ahol a
pénzt hazaérkezéséig kamatoz
tatni akarja.

ra s onnan vissza autobuszon'
teszik meg. Indulás 31·én reg
gel fél 8 órakor a békéscsabai
Máv állomás elől, ahol csatla
koznak a társasághoz a reggeli
vonatokkal Békéscsabára érke
ző más községbeli résztvevők.

Visszaérkezés ugyancsak Békés
csabára este körülbelül 8 óra
kor.

A tanulmányi ut ~mtobusz

költsége az egész utra 5 pengő.

Mielőbbi jelentkezést kér
levelezőlapona Békésvármegyei
gyei Gazdasági Egyesület titkári,

hivatala, Békéscsaba, Ferenc

József-tér 6.

legközelebb fekvő hitelszö

vetkezet utján kapja meg.

Gyomán a Gyoma-Endrődi

Hitelszövetkezet, mint az

"OKH" fiókja.

*

-
Megjegyezzük, hogy ha valaki

a saját részére kivánja hazajö-

A Békésvármegyei Gazdasági
Egyesület tagjai számára julius
bó 31-én, vasárnap tan ulmányi
kirándulást rendez Szarvasra és
Békésszentandrásra.

A tanulmányi társaság meg
tekinti a szarvasi Gazdasági
Tanintézet gazdaságát és ön!öző

minlatelepét, majd a m. kir.
ÖntözésűgyiHivatal megbizott
jánalt' kalauzolása melleIt Bé
késszentandráson- a Körösi
duzzasz!ómü építési munkála
tait. A tanulmányi társaság
Szarvason ebédel, majd utána
fürdik a Körös strandon. A ki
rándulÓk az utat Békéscsabáról

. Szarvasra és Békésszentandrás-

e

2 ágy, 1 asztal, 2 szék és edényt.
Szóval, ami szükséges. Fizeté
sünk 20-24 pfening egy órára,
tehát hetenként felmegy 20
márkára, a betegsegélyző levo
násával és komenciót.

Az ujságot hétfőn szoktuk
megkapni, nagyon köszönjük,
hogy gondolnak ránk. Most pe
dig volna egy kérésünk, hogy
haza lehet-e vinni a kerékpárt,
mert a város messze van és
bevásárolni nincs idő. lU gya
log csak a magyarok mennek.

Ad is szeretnénk tudni, hogy
pénzt mennyit lehet hazakül
deni, itt van ugyan a tolmács,
de ezzel nem tudunk ugy be
szélni.

Alkalmunk volna németül
megtanulni, mert Bémetek is
dolgoznak velünk, egyes szava·
kat máris megtanuHunk, de
legtöbbet csak mutogatl1nk egy
másnak. De igy telik az idő,

Isten segit, majd eljön, hogy
haza mehetünk ...

Ezen sorainkban kivánunk
sok jó egészséget, hozzánk kül
döu levelét is megkaptuk, me
lyet köszönettel és nagy öröm
mel olvastuk, mert hiába jó itt
nekünk, azért mégis nagyon. jó,
ha a mi hazánkról, oUhonunk-

hallunk valamit. lit nem
rossz, mindenl;::inek meg van
a megélhetése szépen. A vidék
pedig dombos és hegyes, igen
sok erdő van kis patakok néhol
meg tó. A föld homokos, árpát

termelnek itt.
Sokat lehet tanulni a gazdaság
ban, ahogya földet megmun
kálják é~ sok miitrágyát hasz
nálnak, ami igen jó lehet, mert

minden nagyon szép. Naponta
10 órat dolgozunk. Mikor ide
JV'U.JUJ"'- krumplit veteltünk,majd
egy hónapig, aztán répát kapál
tunk, most pedig szénával dol~

gozunk. A lakás igen jó iU
Eiholzban, hat magyar van iH.
Minden pár kapott egy szobát,

REKORD
Ez évben is gondoskodás tör

tént arról, hogya Németország
ba szerződtetett magyar mező

gazdasági munkások keresetük
nek egyrészét haza kiildhessék.

A Németországban való tar-
tózkodás ideje alatt

minden munkás és munkás
nő személyenként összesen
35 márkát küldhet haza.
Annyit, mint a muH évben.
Hónaponként azonb,an a
hazaküldhető összeg nem
lehet több, mint 35 márka.

Ez 7-8 hónapon át nem fog
kitenni 350 márkát és ezért a
még fennmaradó összeget az
utolsó hónapban, vagyis decem
berben lehet hazaküldeni. Ha
valaki tehát a mu-nkaidő alatt
összesen minden hónapban 
mondjuk nyolc hónapon át 
35 márkát küld haza, az össze
sen 280 márkát tesz ki, tehát
mielőtt hazajön, joga van még
70 márkát hazaküldeni.

Ahávonként kazakiildésre
szánt összeget elismervény elle
néb~n, ll. tolmács közbejárásá
val, át kell adni a munkaadó
nak és egyuHal pontosan meg
keH nevezni mindenkinek, hogy
iUhon kinek a részére kivánja
az összeget küldeni. Először te·
hát meg keH imi a feladó ne
vét, például Nagy Péter; férje
zett nőknél a leánynevet is i
például Nagy Péterné szűl. Ko
vács Teréz; ezek után jön an
nak a neve, akinek a pénzt

küldik i például Kiss Jánosnak,
Békéscsaba,Hunyadi-ut2. Olyan
helységekben, ahol kerület is
van, azt is közölni kell, vala
mint a vármegye nevét is.

A tolmácsnak tehát köteles
sége, hogy segHségére le
gyen a csoportbelieknek a

pénz hazaküldésénél is

és hogy a cimzéseknél hiba ne
forduljon elő. Ha a tolmácsnak
nem' volna jó olvasható irása,
akkor a csoportból kell ldvá
lasztani azt az egyént, aki vilá
gosan felirja a cimeket, nehogy
tévedések forduljanak elő.

Hogya munkásoktól átvett
pénzt a munkaadónak, hol kell
befizetni, erre nézve a munka
adék 'már megkapták a német
pénzügyi hatóságok tájékoztató
ját. Mégis szükségesnek tartjuk,
hogy a munkások tudják, hogy
miképpen jön a pénzük haza.
Közöljük ezért, hogya munka
adó Németországban a Birodal
mi Banknál fizeti be az össze
get és ez onnan kerül Magyar
országra, a Magyar Nemzeti
Bankhoz, innen pedig az Or
szágos Központi Hitelszövetke
zethez. Ez a szövetkezet köz
pont az egész ország területére
kiterjedő szövetkezeti hálózat
tal bir és majdnem minden
községben van egy hitelszövet
kezet és

a hazaküldött összeget a
címzett, vagyis az itthoni
hozzátartozó, a lakhelyéhez

termésről_szeretnek beszélni az
emberek, ha az idei buzát em
legetnc

Szó se róla, ha rossz nyelvek
birálgatják is, tagadják is, meg
van, hála Istennek, most már·
csak ára legyen az eladó buzá·
nak.

Komolyabb része ennek a
buzabeszédnek az, hogy igen
sok van még belőle a korán
érlelő Alföldön is lábon, kitéve
mindennek, csak jónak nem.

A vetőmagnak szánt buzát
szabad csak napfürdőnek ki
tenni, sőt ezt ajánlatos is gya
korolni, mert a nap fénye és
melege sok káros gomba csirát
megöl. A vadon termő növé
nyek magvai is átesnek ezen a
napkurán, hol megáznak, hol
megszáradnak mig a föld alá
kerülnek, ezzel az edzettségük
és csirázóképességük nő.

Amit azonban az alföldi ara
tás elnyujtottságáról a velejárö
veszteségekről szóhmk nagyon
megszivlelendö, mert a szine
hagyott tuléret! buza ill i n ő

s é g i l e g nem állja meg a
helyét a vHágpiacon, faj sulya is
kiseb a viaszérésben aratottnál.
Gőzerővel kell ilyenkor éjjel
nappal szorilani az aratást s a
jövőben mindent elkövetni,
hogy II magyar munkás, külö
nósen az arató mun,kásnak azt

a rossz szokását, hogy a lesze
gődésf huzza-halasztja, az utolsó
órákban az alkudozással nehe·
ziti, megmásítja megszüntessük,
mert ebből nemcsak magamagá
nak s a mu.nkaadó gazdának
okoz sulyos kárt, de a nemzet
nek is, mert ennek 3 világhirü
magyar terménynek, a verhe
tetlen magyar buzának II jó
tulajdonságai val vissza élni hün
tetlenűl nem lehet. M.B.

Folyik a cséplés
Sok aggódás és bosszankodás

sal folyik a cséplés. A gyakori
és bőséges esők eddig már sok
kárt okoztak. A keresztek alja
vizes és sok helyütt rothadt.
Elképzelhető,ha az ilyen kévé
ket a száraz kévékkel egyszerr6
csépelik, a jó buzát is elrontják.
Az okos gazda a nyirkos és
csirás kévéket kiilón ~teszi és
külön csépeli el, de a buzát is
megjelölt zsákokba rakja.

A buza jól fizet. Szép buzát
és jó fajsulyut kapnak a ter
melök. De sok silány buza is
van még. Azok, akik hallgatnak
a jó szóra és jó vetőmagot

szereznek be, azok most sem
panaszkodnak. A bánkuti bu
zák ebben az évben is vezet
nek.



Beh rég keresem már a lelket a nőben!

Hajszoltam magamat érte nyárban, őszben,
S ·kaptam is hitel, holnapra eladtam,
Nem tudtam szeretni, pedig úgy akartam!
Nem tudtam fillébe szerelmet makogni,
Kicsi, puha száját csókkal ostorozni,
lilatát szagolni és hajába turni
S nyöszörögve arás melegéhez bújni.

Hát azért jöttem én ? ., könnyel mosakodni?
A pipacsvirágok gyökeréhez rogyni?
Rongyolt szineinket gyászolva siratni,
A magyar-sebekhez jajgatva tagadni?
Szegénységem mindig szégyeltem, takartam,
S mégis kenyérte/en bus költő maradtam.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha

risztikus kongresszus és Szent

istván év alkalmával 1938.
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
ESLtergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
kapható.

Érdekes keleti történeteket
mesél el egy pesti szinészüö a
Délibáb legujabb számában, amely
ilagy terjedelemben és gazdag tar
talommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómiisorokat, egyfel
vonásos színdarabot, premierbe
számoló!, színházi pJelykákat,nagy
szerü filmrovalot és több mint
száz szebbnél-szebb képet talál az
olvasó a népszerű szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.
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BAROMFIT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szövetke
zethez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte l
~~~~~W~~~titiUUUUU

nyakö:n.-""\'i hirek
Születtek: HegedUs !sIván fia

János, LáS7.1Ó r. k, Slrasser Lajos
leánya Róza ref, Tóth Bálint fia
Báliní ref., V. Szabó János fia
Imre ref., ÁgosIon Gábor fia Gá
bor ref.

Házasságot köttöUek: Gya
log Gábor és Gulyás Margi!, Va
luska Sándor és Kéri Margit,
Mezey László és Balassa Gizella,
dr. Frenkel Pál Jenő és Grosz
Margit,

Meghaltak: K. Szilágyi Lajos
ref. 3 hónapos, Kiss Sándorné
Izsó Róza ref, 63 éves, Szakálos
Imre ref 20 éves, Kató Gábor reL
81 éves, özv. Rácz Pélemé H. Ju
hász Eszter ref. 50 éves.

Mindazoknak, akik fele;the
tetlen drága jó apánk, nagy
apánk

id. Kató Gábor
lemetésén megjelent"k, hogy
részvélükkel fájdalmunkat eny
hitsék, ezuton mondunk hálás
köszönetet.

Gyoma, 1938 julius hó.

A gyászoló család.

Köszönetnyiivánih~s

BAROSS LÁSZLÓ a tarlót
mindig 15-20 centiméter mé
lyen szántotta, a szántás után
fogasboronával járatta és le
hengerezte.

A téli almánál és körlénél ez
évben nem vnnyira a fagy, mint
inkább a lermékenyfilés elmara
dása miat! nincs sok helyen ter
més bebizonyított kisérlet, hogya
gyűmölcslermelésnek leg~lábh 80
százalékát a méhek virágporáivile
Iének köszönhetjük.

? ..e

fla~zno~ tud.nivalól{.
Rendes időben végzett tarló
szántás annyival emeli a talaj
nitrogén tartalmAt, mintha k.
holdaJlként 60 kg. mésznitro
gént szórnánk a talajra. Ez
pedig akkora érték, hogy a
szántás nem kerül ilyen nagy
értékbe.

Két milliárd pengős kincset
kutat a tenger fenekén a világ
legnagyobb kotrógépe, amelyet az
angol és holland tőkések l(űldlek

munkára, hogy kiemeljék a Luline
nevű elsüllyedt hajó arany és
ezüstkincseit. Erről közöl érdekes
fényképeket és cikket Tolnai Vi
láglapia uj száma. A legkiválóbb
magyar irók novelláin, a kitűnő

cikkek dus során és él nagyszerü
folytatásos regényen kivűl közel
száz pompás képel talál az olvasó
a népszerű képeslapban Tolnai
Világ]ilpja egy száma 20 fillér.

A Békésvármegyei Gazdasági
Egyesület kiadásában megjelent
a beruházási törvény és végrehaj
tási rendeletének magyarázó szö
vege. A kiadványt az Egyesület
érdeklődő tagjainak ingyen, a nem
tagnak 20 fillérnek postabélyeghen
történő bel<üldése ellenében meg-

-küldi a Békésvármegyei Gazdasági
Egyesület lifkári hívaiala Békés
csabán.

hla: BARfHA ANDRÁS

át ezért jöttem

F. évi augusztus hó 6-án
és 7-én napján

ERTI- NNEPÉlY
és F G l A l T - E S T
az Erzsébet-ligetben a
"Vörös-Kereszt Egylet"

rendezésében.

A Gyomai Dalárda julius hó
31-én serlegavaló vacsorál, dél
ulán pedig sétahangversenyl ren·
dez.

Orosházán már feriöllenilik a
járlatügyben megfordul Ó embere
ket. Mindenki kezel mos és labat
tö{til feltötlenilő folyadékkal.

A mostani időjárásnak a
szőlőre és gyiimöJcsösre való
hatásáról ir a Növényvédelem és
Kertészet most megjelent legujabb
száma. Cikkeket közöl még a
gyümöJcsevés egészs6gtanáról, az
almamoly elleni speciális véd eke
zésröl. szőlömoly és védető irtá
sáról, a szőlő szedéséröi, mester
séges gyökérfejlesztésröl, sza mó
cák nyáTi kezeléséről, a legjobb
gyümölcstermesziési kisérietekről

stb. Adusan illuszlrált,szines
gyümölcsképet közlő két szaklap
ból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapest, V, Vécsey-u.
4.) egy alkalommal dijlal;:Jnul küld
e lapra való hivalkozással mutat
ványszámot.

volna egy nőnek szivárványt lopni,
S kicsi, fehér fülén szál/ásért kopogni,
ll/Iegfömni .a lelkét lázas nótaszóval,
Csalogányos száián labdázni a csókkal.
Megmérni a vágyá!, aludni a vállán,
Imát küldn i, az égbe kacagásán.

Nem szólni, csak némán nézni a szemébe,
Zokogva fogozni liliom-kezébe,
Szép ajkát pihegve jorróra lehelni, 
Beh jó volna egy nőt igazán szeretni!

azért jöttem én, hogy árva maradjak?
Bús virágaimból senkinek se adjak?
Nem jön nő, hogy áldjam, ringassam, szeressem,
Beh megvert a magyar-költők átka engem . ..

1\ szövetkezet
igazgatósága közhirré teszi,
hogy K is s K ár o l y próba
időre meghivott főkönyvelő

julius IS-án kilépett a szövet
kezet kötelékébőL

Orosháza a községi mérnök
javaslalár3 önfözÖauió vételét ha
lározía el részletfizetéSI e 34 ezer
500 pengőért.

Mezöberél1yben a Hangya
még ezévben megépiti a hülöhá
Lal, melyben csak mezőberéllyi

munkásokat fog alkalmazni, előre

lá!halólag 150·el.

Mezöberény bekapcsolódik a
Magyar Állalános Kőszénbány RT.
nagy feszültségö villamos háló1.a

már őszre. Jrigyelheljük
öket l

A szegedi kereskedelmi és
a nyári szezonvégi

leltári kiállítás idejét julius 24
auguszlus 7. napjaiban állapitolla
meg.

Felvétel a szegedi kir. kat.
·tanitóképzőbe. A tanitóképzés
első lagozatát képező liceum első

évfoiyamára lehel még pályázní.
A pályázati fellélelek és az el nye
rendő ked vezmények felől tájékoz.
tal a feivételi tájékoztató, melyet
kérésre bárkinek rendelkezésére
bocsát az Igazgatóság.

azokat az elő g

fizetőinket, akiltnek előfizeté

sük lejár! és több-kevesebb
összeggel adósok, szivesked

a hátrálékukat mielőbb

megfizetni.
Pál esperes, felső

háli tag neve is szóba kerül a
megLiresedell. püspöki szék beiöl
tésénél.

DL Vincze Endre községi
orvos szabadsJgárói h3zaérkezelt
és rendelését julius 25 én a szo
kaU időben megkezdi.

A adakozói kö-
zül. elöző számából ki-
maradiaknak most nyugtázzúk
adomá : özv. Grosz Zoltán
né cég 50 kg Hizib, HarImann
Sándor 6 kg kenyér, Kun Ferenc
f[jszeL Hilásan köszönjük Mol
nár !stván szives közreműködését

is. A IV~ ik Gyermekolímpiász be
fejezöclöll, ennek anyagi ered
mtiWei 4 pengő 41 fííJéil
Nemerey Péter a Slefánia pénz
tArába beri lelle.

A. gyomai Vörös-Kereszt
"':"ve~;m~~t julius hó 20-án tartolt
válasí~tmálvvi gy ülésen elhatározta,
IH5gy augusztus hó 6-án és 7#én
l1agyszabásu és látványos kerli
ünnepélyi rendez, melyre plakáto
kon is fel fogia hivni a lakosság
szíves figyeiméI. Bővebbe! lapunk
következő számában hozunk.

"'------ .



1938.

sz
halhatatlan költője, Kölcsey

Ferenc száz évvel ezelőtt,

1838 augusztus 24-én adta

vissza lelkét a Teremtőjének.

Teste elporladt már, de a
Himnusz ma is imádsága

minden magyaroknak és az

lesz örökké. A Magyarok Vi
lágkongresszusa most azzal a
kéréssel fordul a világ összes

magyarjaihoz, hogya nagy

költő halálának tOO-ik évfor

dulóján, 1938 auguszlus24-én

énekelje el mindenki a Hímo

nuszf. Igy lesz 1 Énekelni fog
juk mindnyájan. Gyománi

Kassán, Csikszeredán, Szabad
kán, Tokió~an, Sidneyben,
Sao Paolóban, Detroittban:

Algirban, mindenütt, ahol

magyarok élnek, felhangzik

majd az "hten áldd meg a
magyart. .. " I És a magyar
nemzeti imádság e zengő

stafétája azt hirdeti majd öt

világrészben és öt világrész

népének, hogy él egy nép,
mely Kölcseyt, Petőfit, Mun
kácsyt, Hunyadit, Hákóczikat,

Koss uthokat, Madácsot, Apá
czai Csere Jánost, Kőrösi

Csoma Sándort adott a világ··

nak s mely élni akar továbbra

is és élni is fog, mert a Köl
cseyk, Hunyadik és Kőrösi

Csoma Sándorok bite lobog

benne,

A HI

I
II

a gazda
ú j-b u z il t az

á cl

zlete

ÉPITÉSE
mellett nem szabad elfelejteni,
hogy a Duna-Rajna csatorna
csak egy kis részét képezi an
nak a tervezetnek, amely az
~gész birodalmi vizhálózatnak
kiépitésél célozza_

A legujabb
szenzaclOJa, az angol királyi
pár franciaországi látogatása.
Hallatlan pompát fejtenek ki a
jó izlésü franciák, ki is tesznek
magukért. Csak azt nem tudom,
hogy a sok odagyüjlöU polilikai
menekült kommunista, anar
kista, nihilista hogyan fogja
respektálni a valóban ritka és
előkelő rendégeket. Legyen ez
az ő gondjuk.

özv. Wagner Márionné Cser
gettyiilaposi 18 kat. hold jókar
ban levő nagy tanyával ellá
tott szántóföldje feles müve
velésre kiadó. Érdeklődnilehet
a Wagner fatelepen.

LPOLI

Gőzmalmi RT.
nunnl'll:::!li telepe.

Alkalmunk volt ezeket a ba
ráti szolgálatokat, visszonozni
akkor, midőn az abessziniai
hadjárat idején, egész Európa
bojkott alá vette Itáliát. Mi
bátran meHeUe maradtunk és
elláituk őt amivel tudtuk.

Barátság, béke és összetartás
legyen ezután is a két nemzet
tel.

,A
R

s Ó -től

leszne az
s

zá

BEL- ÉS

H
Szövetkezet

BMF. A Duna-Majna-Hajna I
csatorna építése a német négy- I
éves tervnek egy alkotó részét
képezi. Erre a munkára 8 évet
szán tak. A csatornaépités költ
ségét körülbelől 750 millió már
kára becsülik és ahhoz .i.U'-'.V\.IV

tonna acélra, 1.3 millió tonna
cementre, 3 millió tonna kőre

és 300.000 köbmeter fára lesz
majd szükség. Elképzelhető,

hogy tisztán ennek az egy csa
tornának az építése milyen
óriási munkaalkalmat nyujt, a

A legfris-
sebb eseménye a miniszterel
nök és a külügyminiszter ró
mai látogatása. A megtisztelő

parádés külsőségek és a jóleső

belső baráti megnyilvánulások
között lezajlott nagyszerü fo
gadtatás ismét egy erős szállal
fokozza a Budapest-Hóma
összetatást.

Ez a barátság már 12 éve
tart s kezdődött Olaszországnak
azzal a nemes mozdulatával,
meHyel a világháboru után le
tiport ma~yar nemzet felé, erős

kezét nyujtotta, Nem felejtjük
el!

Azt sem, mikor 1934·ben
Sándor szerb királyt Francia
országban "meggyilkolták, a
csehek ránk irányitották a gya~

nuL Az olasz nemzet á1U ki
akkor is mellettünk a Népszö
vetség el őtt.

Értesitjük a gazdaközönséget,
érdekek szem mel

feltételeink

A gyomai kereskedők értesítik a lakos-="
ságot, hogy a főszo ga .rói rendelet értel-="
mében fo évi augusztus hó. 7 -="től minden
v a s á r n a p jes munkaszünetet ta ak,
vagyis zárvata ·tlk üz!eteiket. Kérik a lakos
ságot, hogy bevásá ásaiknál figyelembe
vegyék.

Hofherr - Schranlz 

CUayton - Shuttleworth
p ek és 5;1i;erszámok

kaphat6k a H"'--"'IWI"c:Il.W

szövetkezetné!. Előnyös

Hirdetmé
A h~;nvédelmí és a közgazdaság

feIlesziéséről, eHes népjóléli be
ruházá~okról s elek költségeinek
fedw~~éröl szó í'! 1938. évi XX.
t.c. végrehajtása tárgyában kiadoH
1938. évi 1.500 P. M számu pénz
ü'-(yminiszleri rendelet 24. és 28.
§ ai értelmében az egyszeri bern
házási hozzájárulás kivetésének
céljára legkésőbb folyó évi ju
lius hó 31-ig bevallást kötelesek
adni.

1. a jövedelem és vagyonadóra
vonatkozó törvényes rendelkezé
sek szerint vagyonadó fizeléséle
kötelesek azok a természetes és
jogi személyek, továbbá vagyon
tömegek, akiknek, illetőleg ame
Iyeknek tiszta vagyona 1938 évi
február 28. napján az 50.000 P...:t
meghaladta.

2. minden olyan jogi személy,
intézmény és vagyonközösség 
az államot, törvényhalóságokat és
községeket (városokat), valamint
az ezek által· kezelt alapokat és
alapítványokat, a törvény alapján
müködö nyugdíj és más társada
lombiztositási intézményeket, az
elismeri és el nem ismert nyug
dijpénzlárakat (nYl.Igdijalapokal)
kivéve -, amely vagyonadó fi7e
tésére nem köteles ugyan, azon
ban osztatlan \iszta vagyonának
értéke az 1938. évi február h6 28.
llilpján az 50.000 P-t meghaladta.

3 a társulati adó alá eső vál
lalatok - saját tökéjük összegére
való tekintet nélkül - még abban
az eselben is, ha a lársulati adó
alól ideiglenesen mentesek, vagy
a lársulali adó kivetése csőd, vagy
felszámolás kövelkezlébensziinetel.

A bevallási ivet a községházán
lehel kapni önköltségi áron a hi
vatalos órák alat!. Az ivek kitöl
téséről a községházán kifüggesz
teIt "Felhívás" ad pon fos és rész
leles utasitást.

Aki abevallásta megszabott
időre be nem adja, a terhére meg
állapított bemházási hozzájárulás
összegéllek egyszeresét fizeti bir
ság fejében.

A valótlan adatok szolgáltatását
a törvényadócsalás bünlellének
minősili és a föbünielés fejében
kiszabandó szabadságvesztés bÜll
tetésén felül minden eselben a
beruházási hozzájárulás megrövi
dilett összegénekháremszorosától
nyo1cszorosáig D,terjedhet5 pénz
bűnletéssel, mint ll1ellékllüntetés
sel bünléli.
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agya éti k a p h a t ó WAGNER
MARTON FIAI cégnél.

Szerkesztői üzenetek:

büne. Gyoma sportjáért dolgolIli,
ezen keresztül az egyetemes ma
gyar sportért ép oly szép a kék
fehér színekben is, ahol engem és
törekvéseim jobban megértik. Hi
szem, munkásságom megis fogják
becsülni. Lakatos rövid eikkét
említésre sem tartom méltónak.

Kijelentem, ha a jövőben, ak~.r

a nevezett urak, akár más bosszu
állóim a GyTK részéről szemé
lyemmel fogaIkoznának azt "lég
üres térnek" fogom tekinteni és
figyelmenkivül hagyom.

Csáky Dánie)
GySC fötitkár.

Több németo~szégi munkásl'lsk.
A pénz hazaküldésére vonatkozólag,
kimerítő választ adunk mai számunk
ban. A kerékpárok vámmentes;behozása
is valószinü. Ezt még pontosan meg
tudju....

lukács Sándor és neje MUnche
berg: A kis Sanyi most iti játszik
nálam a kertben, egészséges. A fény
képet már bizonyára megkapták a nagy
mamátóL Üdvözlet mindnyájuknak.

ttle
DAPEST

....
SZOVET EZE

GYOMA

gyomai képviselete:

ton-

Utolsó szó jogán
Válaszom a "Gyomai Ujság"

julius 9-iki' számában. megjelent
Szendrei és Lakatos cikkeire a
következő.

Mindkét ur "Helyzeljelentő"
cikkemet féreértelle, nem tudták
azt érdemében elbirálni. Én semmi
rosszindulalolt sem a GyTK egye
sülellel sem nevezet/ekkel szem
ben nem tanusiloila n<éppen ezért
személyemmel val6 foglalkozásuk
csak a bosszu és a tölük vár
hilfó rosszindulaion alapszik.

Kijeleniem, hogya sportonldvül,
mint embereket tisztelem, mind
ketöjükel, de a sportterén öket
hozzám oly kicsinyeknek tartom,
hogy figyelembe sem veszem és
velük nem foglalkozom .

Szendrei a GyMTE fuzi6jál ne
kem rója fel bűnűl, ki abban az
idöben 320 km-re voltam Gyomá
tól. Az történt, hogy az általam
erösen tartati lisztán, tehermenle
sen iti hagyott erős egyesületet
elpuszlitolták, mely erős vezetö
kezében ma is Gyoma méltó rep
rezentáló csapata lenne. Enek el
pusztításával végleg meghalt és
örökét megteremteni képtelenek
lesznek.

Becsületes sportszeJlem bennem
mindig több volt és lesz, mint az
én rágalmazóimban, ennek elbirá
lásához mindketten kicsinyek.

Hogy a zöld-fehér szineket el
hagytam ez voll több clublársam

MŰVEK R.~T - .

*

8oronál{
Kutak

Mérlegek
Permetezők

Motorok
Mindenfajta

mezőgazdasági gépek

GYOMÁRA JÖN A PÉNZ,

ha a "HOMBÁR" szövetkezet

nek adja el a tojást, baromfit.

Felvétel a debre:eni egy:r
temre. A debreceni m. kir. Tisza
István-Tudományegyetemhil-, jog
és államo, orvos·, bö!csészelludo
mányi. ennek mathematikai és
természetludományi csoportjára a
a rendes beiratkozás az 1938-39.
tanév I. félévére szeptember hó
] -16-ig tart.

- Persze hogy nem, hiszen az
egész eljegyzési vacsorát azért csi
náliu ir, hogy már vigye.

MAGYAR G

Hiltan órán éllvégén isméte!nek a
gyerekek. Az első kérdésekre az
el;vik nem fud felelni.

"Én az év elején hiányoz/am"
- mentegetődzik a gyerek.

"Mikor jöttél hát iskolába?" 
kérdi a tanifó.

"Krisztus születésekor" - feleli
a nebuló.

"Én tudom, c: - jelentkezik egy
másik - mert én Inár a "Világ
teremtése"·kor itt voltam.

.:- No Pistike, remé/e'll nem
haragszol, hogy elviszem a nővé

redet ?

ofh
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Ll Z I etáth eJyezés !
ifj. Wannel.' József
mészáros és hentes,

üz!etét f, hó 15-én
á/helyezte:

Hő§ökEn1í.lék. u. 48/t 1liiZ.

az Uri-Kaszinóval szemben.
(Saját házában)

~~WU~~UWWUUU~

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
t.arecep!ekel megkapja, ha. még

.ma kéri a DR. OETKER FÉLE
vllághirü FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek inD

Nevessünlí.gyen megktild a gyár: DR.OET-
KER A. Budapest, Conti-ulca 25.

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15-én meg
nyilt. ben európai hirti gyógy

. ftirdö ma már mindazokkal a be-
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szemponljából szükségesek. Fedett
gyógymedencék, ivöcsamok, in
hala tÓrium állanak a közönség
rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánház:Jk
nál oly olcsó az elhelyezkedés,
hogy a fürdőben való tartózkodás
alig kerül töbhe, mint odahaza. A vőlegény igy szól a kis Pisti.
A Hajduszoboszlói Gyógyfürdő kéhez:
párallanul eredményes gyógyhalá
sárÓI és olcsóságiÍrói hires s ma
már fogalom az egész orszá$ban.
Visszaulazásná! egész éven ál 50
százalékos vasuii kedvezmény.
Magyar és németnyelvü prospek-
ussal készséggel szolgál a fürdö l

tgazgat6sága. . .
i
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'i5i§ Vetögépekfl ViUakalapácsos darálók
'i5i§ Takarmánygépek
~ Fogatos ekékI Traktorekék

~
~
~
~
-~

~
~
~
~
~
~
~
~
~



áció
Szuperfoszfát mütrágya és Péti

Só kapható WAGNER MARTÓN FiAI
cégi1él.

Azonnali belépésre egy józan
é!eUi szotgalmas k (I fI'I 'II e It c 16s
kocsist felvesz CI Wagner Mártofl'l
Fiai fakereskedő cég.

Géphimzönőmindenféle géphimzést
elvállal. Cime özv Kiss Sándorné B.a
ross-utca 14 sz. 5-1

özv. Szabó Benedeknének kilenc
fertály tanyai földje haszollbérbe,vagy
felibe kiadó. 2-1

Bl'ücher József Bocskai utca 21
számu háza, jutányos áron szabadkéz
ből e Ja d ó. Értekezni lehet a tulaj
donossal.

'1 drb I<étszárnyu és 1 drb egy_o
szárnyu jókarban lévő ajtó olcsón eladó.
Értekezni lehet a Rel. Egyház pénztári
hivataláb:lJ) a délelőtti hivatalos órák
alalt. 4

Szász Antal II. ker. gróf Tisza Ist
ván ut 82. számu háza eladó. főulban

nagy porlával, bármilyen üzlethelyiség
nek is megfelel. Ugyanott egy cipész
balkarosgép is van elauó. 4-2

Garzó Gyula ut 5. szám alatti ház
eladó,. ugyanotl egy nagy állótükör is
van eladó_ 2-2
. Egy szép uj 3 szobás lakás eladó.

Arany János utca 16 szám alall, Molnár
Elek. 2-2

Vasutitisztvise!ö kélszobás lakást
keres azonnali átvélelr.e, ajánlatol az
állomásra kér Pető. 2

Nyugdijas kalauz egyszobás lakást
keres szeptember l-re, ajánlatol az
állomásra kér Pelő. 2

Páiinkás lidiának 6 hold udvar
noki földje eladó, érlel<ezni lehet Arany
János u/ca 8 sz. 2-I

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

W ACiNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Eladó: Az Alföld legjobb buzalermő

vidé~én, 12000 lakosu nagyközség kö
zepén, Tiszavidéld Hengermalom,3 va
gonos 12 rendszerü, buzamalom, 'modern
berendezéssel, vám- és kereskedelmi
őrléssel, daráskő és köleskása hajalóval,
teljesen ujonan beszerelt 150 lóerős

barnaszén lüzelésü szivógázmotor,'" a
malom telepen 3 szobás uri lakás, 2
szobás személvzeti lakás. a mult évben
épűlt 30 vagonos buza, 20 vagonos
liszlraktárral, 10' vagonos górévöl és
istálóval 150 OOO P.

70 m. hold, szép tanya és gyümö!csös
kerttel 24 OOO P, egy fertály keselyősi

cserepes tanyával és ihatóvizü kullal
9000 P, másfél fertály 15.000 P, 10 hold
a községhez öt percnyire, I-ső o. 'föld
9000 P, 10 hold varsánháton 2800 P,
6 hold zöldlaposi szántó 4000 P, 2hold
zsellé~föld 2000 P, 2 hold Özeden500
P, 158 hold dévaványi határban 60.000
pengő.

Eladó házak: Horthy Miklós uton egy
6 szobás üzlethelyiséggel 11.000 P, egy
5 szobás üzlellel nagy telekkel 15000
P, fő-téren nagy 6 szobás uri lakás
tiszta tégla épület gyönyőrű telekkel
20.000 P, Hősök utján 4 szobás ,uj
lakóház üzlethelyiséggel14:000 P, Vö
rösmarlhy utcán egy nagy családi lakó
ház ga:t:dáJkodónak nagyon alkalmas
4000 P, Zrinyi utcán egy 2 szobás sarok
ház 3000 P, Rákosi Jenő utcában egy 2
szobás nagy telekkel 2800 P, Árpád
utcában egy kisebb lakóház 1500 pengő.

fenti ingatlanokklzáró\ag Izsó Balázs
m. kir. földmivelésügyi Miniszter által

'engedélyezett ingallanforgalmi irodájá
nál tudllatók meg. Gyoma, HorthyM.u.
2. Telefon: 50.

Özv. Szalmári Andrásné H Nagy Er-I
zsébel l1lezőturi lakos vett egy csuda
ballai részvényt Pikó Béla gyomai la
kostólI200 P-ért.

F&lusi Rezső és neje llsó Erzsébet
budapesti LJkosok vetlek egy bei~eJkes

lakóházat Özv. T. f<ovács Mihályné D.
Szabó Eszter gyomai lakostól 800 p. ért

Hajdu Imréné Tuba Eszter gyomai
lakos vett egy belIeikes lakóházat Szu
rovecz Mátyás és neje Szegedi Eszter
budapesti lakosoktól 500 P-ért.

A gyomai ág. h ev. egyház
templomának tatarozási munkáJa
taira nyilvános versenytárgyalást
hirdet. A versenytárgyalási hir
detmény, ajánlat és ajánlali költ
ségvetési Odapok a Hombár szö
velkezet irodájában, Wagner Már
ton egyházi felügyelőnél kaphal6k.

Az ajánlatokat julius hó 29 én

délelőtt 10 óráig kell a gondnoki
irodában benyujtani.

A költségvetési űrlapokért 2
pengőt kell fizetni.'

Ajánlat lehelő az összes mun
kákra és az egyes munkanemekre
külön is.

~~~I~I~I~~I~I~~~
~~~~!~~~I~~~~

Versenytárgyalási
hirdetmény

Felesjuhász
oOO darab juhval

elhelyezkedne
oévre október hó
1~től. Érdeklődni

DiSZNÓS FERENC
Karcag,
Kiss Anlal utca.

MENETREND

ind.
érk.

19.28

19.35

Hirdetmény
Füzesgyarmal halálában a J 

kabfy-féle Kertészszigeti

SOO h O I d a s m éi j o r
tetszés szerinti nagyságra fel
osztva eladásra kerűl.

A VÉTELAR FELE 10 ÉV
ALATT TÖRLESZTHETO
Aki ezen közismerten l e g j o b b
m i n ö s é g ű, mindent termő

földekböl venni óhajt, jelentkezzék
mielőbb:

Kisujszálláson: dr. Dávid István
ügyvéd IH irodájában,

füzesgyarmaton: a főjegyző

urnál,
Bucsatelepen : az előljáróságnál.

AUTOBUSZ

Ifj. Cs. Nagy Dániel (nős Kéri Piros
kával) gyomai lakos vett 4/300·ad rész
csudaballai legelőt ifj Seprenyi Lajos
(nős Molnár Eszterrel) és G. Szabó
László gyomaI lakosoklól 2500 P-ért.

Kiss L. Lajosné Szabó Zsu7sánna
gyomai lakos vett I hold J302 n-öl ta
nyai szántót Domokos Sándor (nős

Gyarmati Ráchellel) gyomai lakostól
1850 P-ért.

Hornok Lajos és neje Iványi Ilona
gyomai lakosok velfek 313 n·öl pusári
szántót Mulicz István és neje Fazekas
Mária gyomai lakosoktól 100 P-ért.

finta Mihály és neje B. Kiss Erzsé
bet gyomai lakosok vetlek l hold 1400
n.-Öl zsófiamajori szántónak felerészét
R Kiss Lajos és B. Kiss Anlal gyomai
lakosoktól 300 P-érI.

Özv. Szatmári Andrásné H. Nagy
Erzsébet mezőturi lakos veti egy csu
daballai részvényt Papp Zsigmond gyo
mai lakostól 1200 P-ért.

Bogár Imre és neje Csuvár franciska
gyomai lakosok vetlek 547 n.-öl és
669 Il.-öl cifrakerti szántói vítéz Ko
vács Mihály és neje Bogár Lidia uj
kécskei lakosoktól 800 P.-ért.

Gyoma község
inqatlanforqalana

Érvényes: 1938. juníus 26-tól szeptember 8-ig
Gyoma-Endrőd:

Gyoma p. u.. érk. 7.22
Endrőd templom-tér índ. 715
Viteldij: 50fillér..

H-vásárheiy-Szarvas-Gyoma-Szeghaiom-P-Iadány-Debrecen
515 Hódmezővásárhely 21 35 I
5.55 Szentes 20.5.5

6.45 ind. Szarvas . érle 20 07

7.
15 I Endrőd t 19

35

7.24 Gyoma p. u.. .:'. I 19 28
7.28 W Gyoma templom-tér 19.14

8.25 l Szegh?lom p. u. . 18 26
9,39 érk. Püspökladány . índ. 17.l3

10 15 HajduszoboszIó .. 16,31
10.50 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 16.°0

Gyomáról : SzeghaJomra P 2.-. Hajduswboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 10.-. " P 12.

Hajduszoboszlóra a menettérti-jegy 15 napig érvényes.

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. ,é. 15.33 20.44

8.57 é. BerettyóujfaJu p. u.. . . i. 14.00 19.11

9.03 é. " községháza . . i. 13 50 19.05

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, men..ttérti-jegy: P 9.-.
feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

figyelem i x-el jelzett hétkőznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

NIB

TE

agyarság"

OZGÖGYOMA

Bp. József-körut 5,

G

julius 23,

FILLÉR2

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
na p d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9· kor.
Pél12.támyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lO-lőJ fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ö f i z e t é s i ár.a:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.

egy liter IlO/o-os kadarka vagy
fehér fejlett ujbor SolLvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér lilerenként Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön i hordóm
30 napon belül bérmentve
kiildendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Boraim kellemes édeskés,
tiszta, tökélet~s zamatllak

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pesímegve.

Izgalmas kémlörténel.

2, HiRADÓ,

Julius 23-án Szombaton.

PETER LüRRE
pallanásig feszülő bűnügyi regé
nye, egy gyilkosság relytélye, bra

vusok és szellemességek
tömkelege :

Már nem olcsóbb a
bor, mint aszódaviz,

nem is szódaviz !

Kidóhiv.,

24-25,
vasárnap, hétfő!

Az ürgonavirágzás főszereplőjének

Donald és uj
az ezl.islhangu tenorista

Alhln Jones legjobb világfimje

Káprázatús láfványosság:
. Felejlhe!etlenül szép.

Nincs megállás a cselekmény
rohanó tempójában.

2. Suck Jones vadnyugat kalandia :
A VILLÁMLOVAS

Ököl és revolver a vadnyugalon.
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ElÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre :.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24,P,

Befizetések postacsekken :
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll 18.280.

Lapzárl,@l c s ti t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton regge!.

Fele!ö$ szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztóség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m 8, Kossuth Lajolll utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
20 iíllér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

külföldi nyaralás költségeibe
azt a komoly összeget, amibe
az ntazás kerül.

Rá keH nevelnünk a magyar
közönséget arra, hogy
nyaraljon. Ez a mai viszonyok
között nemcsak hazafias köte
lesség, hanem megkivánja az
ország gazdasági és pénzügyi
érdeke is. Bátran álli thatjuk,
hogy ezeknek a kötelességszerü
követelményeknek eleget tenni
annál könnyebb, mert hiszen
egy balatoni nyaralás semmi
ben sem jelent kevesebb szóra
koz~st, rosszabb üdűlést, mint
amit nyujthat akár a legismer
tebb külföldi fürdőhely. A Ba
latonnak számos olyan értéke
van, amellyel egyetlen egy
világhirü tóparti nyaralás sem
veheti fel a versenyt A Balaton
bársonyos homokja, vizének
hőfoka, páratlan értékü rádió
aktivitása szinte versenyenki
vüli gyógytényező. A
sportok pedig már az ország
határain tulemelkedően nagy
hirüek s a balatoni fürdőhelyek
most már igazán minden tekin
tetben megadják a legjobbnevü
külföldi fürdö- és üdülőhelyek

kényeimét. Az egész Balaton
és környéke tele van szebbnél
szebb kirándulóhelyekkeL Hajó
utak és autóturák kinálkoznak
s a fürdőigazgatóságok és a
Balaton-kultuszt feljesztő intéz
mények ma már ezeket a ti1rá~

kat is kifogástalan' szervezett
ségben rendezik. Ám mindez
érdeklől eltekintve, hazafias
kötelességünk a balatoni fürdő
helyek felkarolása, mert hiszen
mérhetetlenül nagy közgazda
sági érdekek fűződnek ahhoz,
hogya Balaton egy-egy sze
zonja jól sikerüljön. A tlaJat.on
partján ötszáz szálloda, penzió,
üdülőhely, szanatórium várja a
nyaralókat s ha anyaralók
elmaradnak, vagy ha nem a
kivánatos számban jelentkez
nek, sokezer egzisztencia meg
élhetését gyöngitik, vagy t@he
tik tönkre. Nem szólva arról,
hogya külföldre nyaralás cél
jából kivitt összegek valutáris
szempontból az ország általá
nos anyagi erőit veszik igénybe,
ami egyet jelent a gazdasági
élet lassu vérlecsapolásáv~t

séi

A diadalmasan térhóditó
keresztyén világnézettel és tár
sadalmi életünkkel kell, hogya
tisztességes kereskedőt is az őt

megillető helyre áHilsuk köz

életünkben. Ismerjük el, hogy
neki is van joga minden' hete
dik napon pihenni. Vegye ó is
ki részét a közügyek intézésé
ben és a polgárok többi tagjai
hoz mért érdeme szerint elis
mert, független tagja legyen a
társadalomnak és ne rabszol
gája a mesterségének és a
közönségnek.

,lasztómüvet, majd p e d i g
Szarvasra ment, ahol a Thes
sedik Sámuel . gazdasági tan
intézet öntözőtelepét tekintette
meg.

Horthy Miklós kormányzót
Békésvármegye területén vitéz
Ricsóy-Uhlarik Béla főispán

togadta.

Ha akármelyik más nyugati
állam kincse lenne a Balaton,
világhirreemelkednék s mind
a külföldi, mind a hazai kö
zönség tömegeinek leglátogatot
tabb fürdőhelye volna.

Az utóbbi években igen ör
vendetes fejlődésnek indult a
Balaton s ez nemcsak az ügyes
propagandának köszönhető, ha-

nem főképen annak az igen
céltudatos munkának, amellyel
a balatoni fiirdőhelyeket fej
IeszteHék, modernizáHák. Az
eredmény nem is maradt el: a
Balaton vendég forgalma évről-

- évre növekedett, ami természe
tes is, mert hiszen minden
eHogulallan .birálat csak azt
állapitja meg, hogy balatoni
fürdőhelyeink legnagyobb része
árban és nivóban versenyezhet
a legnagyobb hirü külföldi
üd ülöhelyekkel. Versenyezhet
akkor is, ha nem számítjuk II

hanem külsőségekben is kifeje
zésre juttatnak egyet-mást.

Nálunk glég mindig azt tart
ják és várják sokan, hogy a ke
reskedő jóelöre megsüvegeljen
mindenkit, de az illetőt meg
előzően, mert mulassza csak
el egyszer is ezt, nem megy
az illető többet az üzletébe.

De közügyekbe se merje az
órát beleütni a kereskedő, bár
mennyire is van hozzáértése
valamihez, - ez is elég, hogy
az üzleLét mellőzzék a más
véleményen lévők.

A Magyarországon járó kül
földiek ajkáról gyakran hang
zik el az a megállapítás, hogy
mi magyarok voltaképpen nem
is mennyi értéket tar
togat számunkra még csonka
országunk is. Ha nagy általá
nosságban nem is helytálló ez
a megállapitás, sajnos, el kell
ismernünk, hogy közönségünk
igen tekintélyes része nem is
meri és nem értékeli ugy ha
zánk természeti szépségeit, mint
ahogy azok azt megérdemelnék.
Itt van például a Balaton. En
rópa egyik legnagyobb, legszebb
tava, egyik oldalán gyönyörö
dombvidékkel, másik oldalán
nagyszerű siksággal határolva,
lermészeti ritkaság, idegenfor
galmi kincs, páratlan gyógyté
nyező, nagyszerű sportlehetősé

gek egész sorozatának helyszine
és mégis, belföldi vendégforgal
ma még mindig nem egészen
kielégitő.

Vitéz nagybányai Horthy
kormányzó kedden Bé

késmegyébe érkezett. Kiséreté
ben volt Kállai Miklós nyug.
földmivelésügyi miniszler,az
Önlözésügyi Hivatal vezetője

és gróf Teleki Mihály állam
iilkár. A kormányzó megtekin
tette a békésszentandrási duz-

A Kormányzó megte tette
él békésszentandrási

duzzasztó-ru et

al

augusztus?-én reggeltől kezd ve
nem nyitja ki vasárnaponként
az üz1etéL Határkő ez Gyoma
kereskedelmi életében. Talán
még jelentősebb határkő a
gyomai kereskedők gondolko
zás~t illetőleg. Hiszen lehet ez

érvelni a kereskedő ja
vára$lehet nyomós érveket
felhozni a vásárlók érdekében

Ebben az évtizedek óta tarló
érvelésben állandóan az az elv

urrá, hogy a fogyasztó ér-
dek,eit tartani, a
többi bármilyen. igaz-
ságos is az, ellörpül. És
most a kereskedő érdeke

ld győztesen.

Kezd általános szociális igaz
válni, hogy egy eszten-

mindenkinek legalább
kétezer órán át keH dolgoznia.
Ez az alap az iparimunkásság-:
nál, ez az alap a tisztviselöknéL
A mezőgazdasági munkásságnál

alatta maradunk az évi
órának, .kivéve az egész
~egődött mo.nkásságnál.
I:!:edö szintén közeledik

a ehhez az ál-
tal:án()s elvhez, azonban még
messze tulhaladó az ő nagy
lekötöttsége a két ezer óráboz
képest. Ha naponta ti órától 19
óráig tartó üzleti időt számi-

az napon át 78 óra
egy egész esztendöben mint

órai lekötöttség,
senki sem mondhatja,

hogy a kereskedö nem teljesíti
eléggé a fogyasztókkal szemben
kötelességét. És ha most elér
ték kereskedőink azt, hogy leg
alább heledik napjuk
mentes legyen a foglalkozásuk
beli szolgálattól, hisszük, a
fogyasztók is belátják, hogy a
kereskedőknek is méHán jár ez
a hetedik nap ahhoz, hogy
pihenjenek.

A nyugati államokban a ke
reskedő is épen olyan szociáli
san védett és telkaro!t tagja a
társadalomnak, mint a más
foglalkozásbelielc Ez a mérle
gelés nemcsak abban nyilvánul
meg, hogy nem kivánnak a
~ere~!iedőtöl tu!zoU szolgálatot,

i
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MEGNYILT
a szövetkezeti édesbolt

és falatozó

A Gyomai Termelők Szövet
kezete uj 'boltot nyitott apiac
téren. Az üzlet bejárata és
kira kata már messzirőlmagára
vonja a figyelmet. Ha belépünk
kellemesen meglek bennünket
a berendezés szép szine, a
tisztaság, II felhalmozott áruk
frissesége, a puH eelőU elfutó
piros kokusz szőnyeg. az elő

zékeny kiszolgálás s a szolid
árak.

IH igazán kellemes kömye~

zetben lehet elfogyasztani a
reggeli vagy uzsonakávét, süte
ményt, fagylaltot, és bevásárolni
a háztartás számára szükséges
csemege árukat.

Ha sörgős dolgunk van, gyor
san elintézhetjük, mert II boH
telefonja mindenkor, dijmente
sen a nagyközönség rendelke
zésére áll. '

Örömmel üdvözölhetjük ezt
az uj boltot megnyitása a.lkal
mával, mert kétségtelenül egy
uj szinnel gazdagabb leU vele
főterünk, illetve községünk.

ánját az itt is küzdő, de leg- ,
alább boldoguló magyar gazda,
de erre tán alkalmasabb lesz
az eljövendő hosszu téli világ.

M.B.

s ó 7-től

lesznek az

li Imi adó
s milágitása
s ámokban

ug szt
zárva

látott ember, sokat tudna be
szélni a tul a dunai forró, kö·
ves, alig termő, mert alig mü'
velhető földekről, hogy tanulja
meg értékelni az Alföld Kána-

vasárnap
üzletek

A g-yonlai kereskedők értesítik a lakos~

ságot, hogy a főszolgabitói rendelet értel.".
lllében f. évi augusztus hó 7.".től nlinden
v él. s á r n a p teljes munkaszünetet tartanak,
vagyis zárvatartják üzleteiket. Kérik a lakos
ságot, hogy ezt. bevásárlásaiknál figyelenlbe
vegyék

Unmagunkat pusztHó eljárás
tehát az, ha a saját értékeinket
fumigálva, szegény országunk
pénzét nem iUhon, hanem
idegenben költjük el.

Julius végén járunk. Sokan
vannak még, akik csak ezután
kezdik nyári szabadságukat 
belyes lenne, ha minél többen,
minél nagyobb számban keres
nék fel a magyar tenger part-

azok, akiknek mód adatott
arra, hogy egész évi munkájuk
után pár hetet testök·lelkük
pihenésére fordith.atnak. Nya
raljunk itthon a Balaton mel-

Nemcsak azért, hogy ma
gyar pénzből magyar egziszten
ciáknak adjunk megélhetést,
hanem azért is, hogy jól nya
raljunk. Legyen mindnyájunk
jelszava: nyaraljunk a Balaton
nál. Ebben a jelszóban igazán
szerencsésen találkozik az ön
érdekkel a legtisztább közérdek.

bőven választás. Körül a
mentén a megfelelő

<Il,..",,,,},,,," váltakoznak a külön-
böző igényeket kielégitő fürdő

helyek, a magyar tenger part~

igazán megtalálja mindenki
azt, amire szüksége van.

NyaraJjuk a Balatonnáll

fölött lengedez a kánikulai
szellő, pásztor lánykák, fiuk
korcsolyáznak rajtuk, - hogy

lál)allkat az "éles tors ki ne
kezdje - a tikkadt liba és
malac csapatok után. 19y hasz
nosul a tarló,

AmoU azonban többre nézik
a bnktatják akiérdemült
gabonatábláktarlóját, ami an
nak a 9 hónapi nevelő, érlelő

mrmkája után kijár, hogy a
gazda mindig akkor járulhas
son a földjéhez, amikor az ki
vánatos: agyon ne száradhas
son, el ne gyomosodhassék,'
ami ha megtörténni akarna,
ujabb szántással megakadályoz
ható.

Erre a szántásra megint hen
ger való több oknál fogva. Jö
hetnek a csöndes, taJajérlelő

esők, azok kikelesztik a föld
ben alkalomra leső gyommagva
kat, továbba a gazda trágyát
hord erre a~földre, ami köny
nyebben történik a simára mÜ
veU szántáson, mintha fogas0

latlan, bengezeHen hagyta volna.
Az ősz folyamán egyenlet€::ebb
alátakarl'lsa esik a trágyának, a
mélyitö szántás is miHi méter
pontosságig szabályozható.

A henger tehát nem menő

zendő, igen komoly szerszáma
a gazdának, nem pedig, mint
eleinkvaUoUák, kendőző szere
az elkésett, goromba munkának.
~ messzi utról megtért, sokat

De sokan vannak, akik ennek a mezögazdaság megsegi
tésére szolgáló alapnak emlegetésével tajtékozva izgaUak a
forgalmiadóellenőrök ellen, hogy őmiattuk kell a liszttorgalmi
adóváltságot fizetni és ime látják, hogy II soványan fizetett
ellenőrök II befolyt összegnek mindössze 7 százalékát kapják.
De azt is láthatják, hogy az egész alap bevételét lisztforgalmi
adó még a felét sem teszi.

Vándortanyai
örihnök

Levél Diősjenőból

Könnyii kitalálni még II nem
mébésznek is, hogy mi a leg
nagyobb öröm a vándorméhész
tanyán. Heteken át mindennap
figyeljük a kaptármérleget. A
mérleg nem csal, pontosan mu
tatja a napi hordást. Amikor
65 kg-ról 93 kg-ra gyarapszik a
kaptár sulya, elérkezik a várva
várt örömnap, a pergetés napja.
A pergető zörgése a méhész ,
fülének a legszebb muzsikája.

Neki készülődünk a nagy
munkának korán reggel. Sulyos,
szép keretek kerülnek a per
getőbe. De csodák-csodája, a
pergetőbe gyengén csurog a
méz. Megnézzük jobban a ki
pergetett kereteket, akkor lát
juk, hogya méí annyira sürü,
hogy a fele sem pergett ki. S6t
mintha be volna a sejtekbe
cukrosodva. A méz szine is
teljesen elötő a csabai méz
szinetől. Barna, sokszor sötét
barna változatban csordogál a
kupába. Megkóstoljuk. Az ize
is más, minf'*'az otthoni méz
nek. Karamellizü, utóize kissé
kesernyés (mint az igazi Iiz
lingn k). Szóval igazi erdei
gyógyrnéz. Ilyen néven fogják
forgalomba hozni Békéscsabán.

VoU már nekem egyszer ilyen
kesernyés izü mézem Békés
csabán. (Én tudom az okát, de
nem árulom el ma sem.) Nem
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Bevétel
1. Lisztforgalmi adóváltság
2 Hántolt rizs utáni forgalmi adóváHság
3. TextiHák felemelt forgalmi adÓváHsága és textil

ipari hozzájárulás
4. Gyarmatáruk és füszerek forgalmi adóváltság

többlete -
4. KarteliUeték
6. Szén-adó
7, Társulati adó alá eső vállalatok hozzájárulása
8. Sajtolt élesztő felemelt fogyasztási adója
9. Sertésértékesitési hozzájárulás

A különleges alakban és néven forgalomba ho
zoU áru árának védelmére vonatkozó megállapo
dások illetéke (márkailleték) --'-------------

Bevétel összesen

Kiadás
1. Lisztforgalmi adóváltság téritése és kiviteli támo-

gatás vámküiföldre kiszáUitoU liszt után
2. Földadó megterités
3. Közmunkaváltság térítése
4. Vasuti és hajózási mezőgazdasági fuvardijked

vezmények megtéritése '
5. A mezőgazdasági termények és termékek érté

kesitésének előmozdítására és a mezőgazdaság

nak a kivíteibe és más módon való támogatá
sára, valamint az inséges mezőgazdasági lakos~

ság megsegítésére
6. Kezelési költség
7. Községek kárpótlása a megsziint lisztforgalmi

adórészesedésért -
8. Sertéstermékek értékesitésém~k előmozdítására

Kiadás összesen -

a
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hogy Mussolini kezdte meg
Olaszországban a cséplést. Sa
ját kezüleg dplgozott egy gép
nél három óra hosszat a rek
kenő hőségben és averejtékes
munka diját annak rendje szeD
rint fel is vette.

Kenderázfatók
épülnek

országszerte

koU fel három sor téglát a
boldog gazda házához.

Az iparügyi miniszterium
akciója

A mezőgazdasági érdekkép
viseletek arra törekszenek most,
hogya falusi lakosságot ken-

.derzsákok házi készítésére szok
tassák. Ennek részben az volna
a következméaye, hogy a falusi
lakosság téli foglalkoziatottsága
biztosított lenne.

.E cél elérésére országszerte
kenderáztatók épülnek. Eddig
15 községben épültek meg az
iparügyi miniszterium támoga
tásával a kenderáztatók és oly
nagy számmal jelentkeztek
falvak, hogy az igényeket a
lefolyt költségvetési évben nem
is tudták kellően kielégiteni.
Előjegyzésbe vették tehát a je
lentkező községeket és - mint
értesülünk - fontosság sor
rendjében jutnak kenderáztató·
hoz.

Az akcióban jelentős szerepe
van az Országos Mezőgazdasági

I•

zoU létre, amelynek áthidalá
sára elérkezett az idő. Magam
évek óta ebben az irányban
dolgozom, francia részről teljes
megértés és jóindulatra talál
tam. Diszdoktorságom is ennek
kifejezője.

Halotta-e már?
azt, hogy dr. József Ferenc

őfelsége a magyar tanyavHágot
járja. Hódmezövásárhelyen egy
trontbarcosnak, illetve kilenc
gyermekének a lakosság házat
épit. Őfensége is odaált mellé
és saját fenséges kezeivel ra-

Még egy kérdés, ked ves
elnökn6: Miért fárad most a
Vörös-Kereszt ennek az ünne
pélynek a rendezésével, ami
elég nehéz munka lehet ilyen
jó melegben.

Rengeteg elvégezni valÓ
munka vár a Vörös-Keresztre,
amihez mi kell? Pénz, pénz
és pénz?

A gyanutlan lakosság el sem
képzeli, egy esetleges háborus

. megmozdulás, milyen veszélye
ket hozhat a polgári lakosságra.
Mi tudjuk, és fel akarunk ké
szűlni rá. Ősszelbetegápo16
női tánfolvamot fogunk tar
tani, aminek hasznát veheti
mindenki, még békeiclöben is.
Olcsón, sőt ingyen akarjuk
adni ezt a tanfolymot, most fő

ként ezért szeretnénk szép be
vételt. A fáradságot igazán nem
számítjuk sem én, sem kedves
segitségeim.

Kivánok ragyogó időt és
sok-sok látogatót az érdekes és
valóban nemes törekvé6ü elő

adáshoz.
Remek vasárnapi szórakozás

lesz!

Első Budapesti Gőzmalmi RT.
gyomai telepe.

rt
If

a Vörös-Kereszt Egyesület
hó 6-iki és 7""jki meglepő

műsora

zabadtéri előadás

Oyomán
Készül

augusztus

jobban erősbödő rokonszenv
nek és jóakaratnak, amely
Fran ciaországban Magyarország
iránt megnyilatkozík. Végtele
nül sajnálom, hogy a háboru
közöttünk és az ősi francia
kuUura közöttt szakadékot ho-

I::rtesitjük a gazdaközönséget, hogya· gazda

érdekek szem előtt tartása mellett ú j-b u z á t az

eddigi feJtételeink mellett vállalunk raktározásra.

HOMBÁR
Szövetkezet

~lent-Györgyi a
Sbrbonne - eyyetem

diszdokfora

Akinek nincs pénze, vagy
ideje akár Bayreuthba, akár
Szegedre menni a szabadtéri
előadásokhoz, sohse busuljon.
A gyomai Vörös-Kereszt agilis
vezetősége gondoskodik az Ht
hon maradoUak nivás szóra
koztatásá.rÓI. Rendez nekünk
itthon a mi szépséges ,ligetünk
árnyas fái között, a mi fiatal
ságnnk közreműködésével,igazi
szabadtéri előadást. A meglepő

tervről megkérdeztük az elnök
séget, hogy mégis - kulissza
titkok elárulása nélkül -mire
számiLhatunk ?

A müsor csupa meglepetés
- mondta Bácsi Elekné elnök
nő - csak annyit árulhatok el,

A párisi Sorbonne-egyetem ~~;~1:~~áj;:ő::::::~k;::~:
Szent-Györgyi Albert dr. Nobel-

élőképes bemutatásra. Aszegedi egyetemi tanárt
mányos kutató munkássá. gyomai liget napfoltos, árnyas

ak elismeréséül diszdokto- utai, facsoportjai, remek hátle- .
valasztotta. A Sorbonne ret adnak a szines, ötletes disz

leteknek és apró kis szereplőknovemberében ünnepé-
nek. Mert mondanom sem keH,iyes között avatja disz-
hogyamesejátékok szereplőidoktorává a professzot, aki az

őt ért megtiszteltetésel kapcso- igen fiatalok. Azt hiszem az
ban II következőképp nyilat- öreg fák is gyönyörködni fog-

U: nak a megelevenedett mese-
alakokban. Igazi erdőben megy

párisi egyetem a világ a kis Piroska a nagymamához,
eteme, diszdoktor- Jancsi és Juliska, Hófehérke,
tirobel· dij mellett azt hiszem sokkal szebben fog

!tüntetés, amely nak hatni mint a szinpadon.
emberét érheti. Mi lesz, ha esik az eső? -
és tisztán kultu- kérdeztem ünneprontó agoda-

lelle~ü, il díszdoktorrá lommaI.
mégsem szokott ellen- Nagy bánatunk lenne, ha az

az ország politikai eső megzavarná szép tervein-
é Ezért az én dok- ket de erre az esetre is van, .

torr. . .. megválasztásom megoldásunk, tehát nyugodtan
.ujabh kifejezése annak a mind· I jöhet a közönség.

mertem eladásra kinálnisenki
nek. Biztos, hogy visszahozzák.
Egysze!' talákoztam a Ku.n
utcában (V., ker.) Kergyik ma
mókával. Csupa köszvény volt
a lába, szemei gyulladásban.
Mondom neki: "Tudok egy
biztos orvosságot a bajára.
Egyék mindennap háromszor
gyógymézet, ez kHisztitja a
gyomrát és rendbe jön. A
gyógyméz nálam kapható." ~l

\lift belőle 5 kg-! próbára. Es
csodák-ssodája, használt neki.
Egy félévalhordta majdnem az
egész gyógymézemmet.

Van jövője ezek szerint a mi
most pergetett erdei gyógymő

giinknek is. Ebben .a méz
szegény vilá.gban jó áron el
fogjuk adni.

Egyelőre mi fogyasztjuk itt,
a vándortanyán. BevezeUök a
svájci reggelit: Tejeskávé, vajas
kenyér, méz. A kávét Kiszely
csok Pali barátunk főzi (bog
rácsban, mert csak ez az· egy
főzőedényünk van). Méz van
hőven l

Nagyon szép és kedves ez a
vidék, kellemes az álmosító,
~~ős ~~~aslati levegő, pompás
e~Aa szénaillat, jó az erdei sza
móca, kedves ez a népviselet,
festő a lányok vasárnapi ruhá
ja, - de azért a szivünk mégis
odahuz a távoli békési tarló
mezőkre, ahol az áldott, hófe
hér tisztesfü virágzik. Igaz. hogy
nem ad erdei .gyógymézet, de
mi, méhészek szerények va
gyunk, megelégszünk közönsé-

. ges tarlómézzel is, csak legyen
vagy husz, esetleg harminc ku
pávaI. '



Levél Diősjenőből

cl szövetkezeti édesboit
és falatozó

A Gyomai Termelők Szövet
kezete uj boHot nyitott.a piac
tér\'ll. Az üzlet bejárata és
kirakata már messzirőlmagára
vonja a figyelmet. Ha belépünk
kellemesenmeglek bennünket
a berendezés szép szine, a
tisztaság, li felhalmozott áruk
frissesége, a pult ~lőU elfutó
piros kokusz szőnyeg. az elő

zékeny kiszolgálás s a szolid
árak.

lit igazán kellemes környe
zetben lehet elfogyasztani a
reggeli vagy uzsonakávét, süte
ményt, fagylaltot, és bevAsárolni
a háztartás számára szükséges
csemege árukat.

Ha sürgős dolgunk van, gyor
san eHlltézhetjük, mert a bolt
telefonja mindenkor, dijmente
sen a nagyközönség rendelke
zésére álL.

Örömmel üdvözölhetjük ezt
az uj boltot megnyitása alkal
mával, mert kétségtelenül egy
uj szinnel gazdagabb lett vele
főterünk, illetve községünk.

MEGN LT

Vándortanyai
örlhnök

Könnyfi kitalálni még a nem
méhésznek is, hogy mi li leg
nagyobb öröm a vándorméhész
tanyán. Heteken át mindennap
figyeljük a kaptármérleget. A
mérleg nem csal, pontosan mu
tatja a napi hordást. Amikor
65 kg-ról 93 kg-ra gyarapszik a
kaptár sulya, elérkezik a várva
várt örömnap, a pergetés napja.
A pergető zörgése a méhész .
fülének a legszebb muzsikája.

Neki készülődünk a nagy
munkának korán reggel. Sulyos,
szép keretek kerülnek a per
getőbe. De csodák-csodája, a
pergetőbe gyengén csurog a
méz. Megnézzük jobban a ki
pergetett kereteket, akkor lát
juk, hogy a méz ánnyira sürü,
hogy a fele sem pergett ki. S6t
mintha be volna a sejtekbe
cukrosodva. A méz szine is
teljesen elötő a csabai. méz
szinető}. Barna, sokszor sötét
barna változatban csordogál a
kupába. Megkóstoljuk. Az ize
is más, minCeaz otthoni méz
nek. KarameUizü, uióize kissé
kesernyés (mint az igazi Iiz
Iingn k). Szóval igazi erdei
gyógyrnéz. Ilyen néven fogják
forgalomba hozni Békéscsabán.

Volt már nekem egyszer ilyen
kesernyés izü mézem Békés
csabán. (Én tudom az okát, de
nem árulom el ma sem.) Nem
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ánját az itt is küzdő, de leg· ,
alilbb boldoguló magyar gazda,
de erre tán alkalmasabb lesz
az eljövendő hosszu téli világ.

M.B.

s ám

lis..... ··.<If'llh-".,...,..·-1 i
világitás
ban

Kiadás
1. Lisztforgalmi adóváHság térítése és kiviteli támo-

gatás vámkülföldre kiszállitott liszt után -
2. Földadó megtérités
3. Közmunkaváltság térítése
4. Vasuti és hajózási mezőgazdasági fuvardijked

vezmények megtéritése .
5. A mezőgazdasági termények és termékek érté

kesitésének előmozdítására és a mezőgazdaság

nak a kivíteibe és más módon való támogatá
sára, valamint az inséges mezőgazdasági lakos
ság megsegítésére

6. Kezelési költség
7. Községek kárpótlása a megszünt lisztforgalmi

adórészesedésért
8. Sertéstermékek értékesitésénllSk előmozdítására

Kiadás összesen -

Bevétel
1. Lisztforgalmi adóváItság
2 Hántolt rizs utáni forgalmi adóváItság
3. Textiliák felemelt forgalmi adóváltsága és textil

ipari hozzájárulás
4. Gyarmatáruk és fűszerek forgalmi adóváltság

többlete -
4. KarteliHeték
6. Szén-adó
7. Társulati adó alá eső vállalatok hozzájárulása
8. Sajtolt élesztő felemelt fogyasztási adója
9. Sertésértékesitési hozzájárulás

10. A különleges alakban és néven forgalomba ho
zoU áru árának védelmére vonatkozó megállapo-
dások illetéke (márkameték~) .l_

Bevétel összesen 51.-

De sokan vannak, akik ennek a mezögazdaság megsegi
tésére szolgáló alapnak emlegetésével tajtékozva .izgattak ~

forgalmiadóellenőrök eHen, hogy őmiattuk keH a hsztto~galml

adóváltságot fizetni és ime látják, hogy a soványan fize.tett
ellenőrök a befolyt összegnek mindössze 7 százalékát kapják.
De ad is láthatják, hogy az egész alap bevételét lisztforgalmi
adó még a feMt sem teszi.

látott ember, sokat tudna be
szélni fl tul a dunai forró, kö
ves, alig termő, mert alig mü·
velhető földekről, hogy tanulja
.meg értékelni az Alföld Kána·

Aug sztus hó 7-től

zárva leszne az

A gyomai kereskedők értesítik a lakos",
ságot, hogy a főszolgabjtói rendelet értel.,.
lllében f. évi augusztus hó 7 ",től nlinden
vas á r n a p teljes munkaszünetet tartanak,
vagyis zárvatartják üzleteiket. Kérik a lakos
ságot, hogy ezt bevásárIásaiknál figyelenlbe
vegyék.

S a

Unmagunkat pusztHó eljárás
tehát az, ha a saját értékeinket
fumigálva, szegény országunk
pénzét nem iUhon, hanem
idegenhen köHjük el.

Julius végén járunk. Sokan
vannak még, akik csak ezután
kezdik nyári szabadságukat 
helyes lenne, ha minél többen,

nagyobb számban keres
nék fel a magyar tenger part
jait azok, akiknek mód adatott
arra, hogy egész évi munkáj uk
után pár hetet testük· lelkük
pihenésére fordith.atnak. Nya

a Balaton mel
Nemcsak azért, hogy ma-

gyar pénzből magyar egziszten
ciáknak megélhetést,
hanem azért is, hogy jól nya-

Legyen mindnyájunk
jelszava: nyaraljunk a Balaton

Ebben a jelszóban igazán
szerencsésen találkozik az ön
érdekkel a legtisztább közérdele

bőven választás. Körül a
mentén a megfelelő

arányban váltakoznak a külön
böző igényeket kielégitő 1iirdő

a magyar tenger part-.
igazán megtalálja mindenki

azt, amire szüksége van.
a Balatonnál !

lengedez a kánikulai.
pásztor lánykák, fiuk

korcsolyáznak rajtuk, - hogy
apró az ccéles tors ki ne
kezdje - a liba és
malac csapatok után. 19y hasz
nosul a

AmoU azonhan töbhre nézik
a buktatják akiérdemült
gabonatáblák ami an
nak a 9 hónapi nevelő, érlelő

munkája után kijár, hogy a
mindig akkor járulhas

son a földjéhez, amikor az ki
v:JlJJatos: agyon ne száradhas
son, el ne gyomosodhassék,'
ami ha megtörténni akarna,

szántással megakadályoz
ható.

Erre a szántásra megint hen
Q'er való több oknál fogva. Jö
hetnek a csöndes, taJajérlelő
esők, azok kikelesztik a föld
ben alkalomra leső gyommagva
kat, továbbá a gazda trágyát
hord erre fl földre, ami köny
nyebben töiténik a simára ml1
velt szántáson, mintha fogaso
latlan, bengezeHen hagyta volna.
Az ősz folyamán egyenlet€=ebb
alátakarás~ esik a trágyának, a
mélyítő szántás is milliméter

, pontosságig szabályozható.
A· henger tehát nem meUő

zendő, igen komoly szerszáma
a gazdának, nem pedig, mint
eleinkvaUották, kendőző szere
az elkésett, goromba munkának.
A messzi utról megtért, sokat
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koU fel három sor téglát a
boldog gazda házához.

hogy Mussolini kezdte meg
Olaszországban a cséplést. Sa
ját keziileg d.olgozott egy gép
nél három óra bosszat a rek
kenő hőségben és averejtékes
munka diját annak rendje sze~

rint tel is vette.

Kenderáztatók
épülnek

országszerte

Az iparügyi miniszterium
akciója

A mezőgazdasági érdekkép
viseletek arra törekszenek most;.
hogya falusi lakosságot ken-

"derzsákok házi készitésére szok
tassál"'- Ennek részben az volna
a következméaye, hogy a falusi
lakosság téli foglalkozlatoUsága
biztositott lenne.

.E cél elérésére országszerte
kenderáztatók épülnek. Eddig
15 községben épültek meg az:
iparögyi miniszterium támoga
tásával a kenderáztatók és oly
nagy számmal jelentkeztek
falvak, hogy az igényeket a
lefolyt költségvetési évben nem
is tudták kellően kielégiteni.
Előjegyzésbe vették tehát II je
lentkező községeket és - mint
értesülünk - fontosság sor
rendjében jutnak kenderáztaió·
hoz.

Az akcióban jelentős szerepe
van az Országos Mezőgazdasági

I
II

zoU létre, amelynek áthidalá
sára elérkezett az idő. Magam
évek óta ebben az irányban
dolgozom, francia részről teljes
megértés és jóindulatra talál
tam. Diszdoktorságom is ennek
kifejezője.

Halotta-e már?

Még egy kérdés, kedves
elnöknő: Miért fárad most a
Vörös-Kereszt ennek az ünne
pélynek a rendezésével, ami
elég nehéz munka lehet ilyen
jó melegben.

Rengeteg elvégezni valÓ
munka vár a Vörös-Keresztre,
amihez mi kell? Pénz, pénz
és pénz?

A gyanuHan lakosság el sem
képzeli, egy esetleges háborus
megmozdulás, milyen veszélye
ket hozhat a polgári lakosságra.
Mi tudjuk, és fel akarunk ké
szűlni rá. Összel betegápoló
női tánfolyamot fogunk tar
taní, aminek hasznát veheti
mindenki, még békeid6ben is.
Olcsón, sőt ingyen akarjuk
adni ezt a tanfolymot, most tö
ként ezért szeretnénk szép be
vételt. A fáradságot igazán nem
számitjuk sem én, sem kedves
segitségeim.

Kivánok ragyogó időt és
sok-sok látogatót az érdekes és
valóban nemes törekvé6ü elő

adáshoz.
Remek vasárnapi szórakozás

lesz!

azt, hogy dr. József Ferenc
őfelsége a magyar tanyavilágot
járja. Hódmezővásárhelyenegy
frontharcosnak, illetve kilenc
gyermekének a lakosság házat
épit. Őfensége is odaált mellé
és saját fenséges kezeivel ra-

/I

jobban erősbödő rokonszenv
nek és jóakaratnak, amely
Franciaországban Magyarország
iránt megnyilatkozik. Végtele
nül sajnálom, hogya háboru
közöttünk és az ősi francia
kultura közöm szakadékot ho-

Érlesitjük a gazdaközönséget, hogya gazda
érdekek szem előtt tartása mellett ú j-b u z á t az
eddigi feJtételeink mellett vállalunk raktározásra.

HOMBAR Első Budapesti Gőzmalmi RT.
Szövetkezet gyomai telepe.

Szabadté c őadás

Oyomán
Készül a Vörös-Kereszt Egyesület

augusztus hó 6-iki és 7ciki. meglepő

műsora

. Akinek nincs pénze, vagy
ideje akár Bayreuthba, akár
Szegedre menni a szabadtéri
eJőadásokhoz, sohse busuljon.
A gyomai Vörös·Kereszt agilis
vezetősége gondoskodik az iU
hon maradoUak nivós szóra
koztatásáról. Rendez nekünk
itthon a mi szépséges ,ligetünk
árnyas fái között, a mi fiatal
ságunk közremüködésével, igazi
szabadtéri előadást. A meglepő

tervről megkérdeztük az elnök
séget, hogy mégis - kulissza
titkok elárulása nélkül -mire
számilhatunk?

A müsor csupa meglepetés
- mondta Bácsi Elekné elnök
nő - csak annyit árulhatok el,
hogy bübájos gyermekmesék
kerű1nek elöadásra, illetve
élőképes bemutatásra. A
gyomai liget napfoltos, árnyas
utai, facsoportjai, remek hátte
ret adnak a szines, ötletes disz
leteknek és apró Kis szereplők

nek. Mert mondanom sem keH,
hogyamesejátékok szereplői

igen fiatalok. Azt hiszem az
öreg fák is gyönyörködni fog
nak a megelevenedett mese
alakokban. Igazi erdőben megy
a kis Piroska a nagymamához,
Jancsi és Juliska, Hófehérke,

- azt hiszem sokkal szebben fog
nak hatni mint a szinpadon.

Mi lesz, ha esik az eső? 
kérdeztem ünneprontó agoda
lommaI.

Nagy bánatunk lenne, ha az
eső megzavarná szép tervein
ket, de erre az esetre is van
megoldásunk, tehát nyugodtan
jöhet a közönség.

Szent-Gbjörgyi a
Sorbonne - eyyetem

diszdokfora

mertem eladásra kinálnisenki
nek. Biztos, hogy visszahozzák.
Egyszer. talákoztam a Kun
utcában (V., ker.) Kergyik ma
mókával. Csupa köszvény volt
a lába, szemei gyulladásban.
Mondom neki: "Tudok egy
biztos orvosságot a bajára.
Egyék mindennap háromszor
gyógymézet, ez kitisztitja a
gyomrát és rendbe jön. A
gyógyméz nálam kapható." ~l

,,JU belőle 5 kg-t próbára. Es
csodák-csodája, használt neki.
Egy félévalhordta majdnem az
egész gyógymézemmet.

Van jövője ezek szerint a mi
most pergetett erdei gyógymő

giinknek is. Ebben .a méz
szegény vil~gban jó áron el
fogjuk adni.
Egyelőre mi fogyasztjuk itt,

a vándorianyán. BevezeUük a
svájci reggelit: Tejeskávé, vajas
kenyér, méz. A kávét Kiszely
csok Pali barátunk főz! (bog
rácsban, mert csak ez az egy
fŐiőedényünk van). Méz van
bőven!

Nagyon szép és kedves ez II

vidék, kellemes az álmosító,
erő~ ~~~aslati levegő, pompás
ez a szénaillat, jó az erdei sza
móca, kedves ez II népviselet,
festő II lányok vasárnapi ruhá
ja, - de azért a szivűnk mégis
odahuz a távoli békési tarló
mezőkre, ahol az áldott, hófe
hér tisztesfü virágzik. Igaz, bogy
nem ad erdei .gyógymézet, de
mi, mébészek szerények va
gyunk, megelégszünk közönsé
ges tarlómézzel is,· csak legyen
vagy husz, esetleg harminc ku
pávaI.

A párisi Sorbonne-egyetem
Szent-Györgyi Albert dr. Nobel
díjas szegedi·. egyetemi tanárt
tudományos klltató munkássá
gának elismeréséiil diszdokto-

- rlivá választotta. A Sorbonne
ez év novemberében ünnepé
lyes keretek között avatja disz
doktorává a professzot, akí az
őt ért megtiszleltetésel kapcso
latban a következőképp nyilat
kozoU:

A párisi egyetem a világ
le~ré~,'i.bb egyeteme, diszdoktor

tehát a Nobel- dij mellett
legrm~lga~sab kitüntetés, amely

emberet érheti.
a kitöntetés tisztán kuUn

jellegü, a díszdoktorrá
ztá~mégsém szokott ellen
n állni az ország politikai

édlHetéve1. Ezért az én dok
torrá való megválasdásom
,ujabb kifejezése annak a min~.



4 GYOMAi UJSÁG

Cséplés
Meg,!/dotta lsten a népét,
Nem hiába szántott és vetett}
Aro! !wtott solc nehéz kévéi,
Pinls buzát adó keresztet:

VigYlízoft rá angy.ali sereg,
A III,' zőket áldva csókolták,
~ikil iiIte a. jég, fergeteg,
Es pirult az ékes rónaság.

Megöl/tözték a szürke felhöi(;
A lIopsugár édes mdsoly{j,··

Megérlelte a kalász· erdőt
Al! () gazdag asztagok . ;ora.

Az dIdott né!!y viiágtáj fele
Csépf6gépek már döngicsélnek,
Gazd'uramnakörW· a lelke
jó íze lesz, most a kenyérnek.

S kolbász mellé lesz fehér cipó,
Piros bor is keifil majd hozzá
A/dó kedvét a Mindenható .
-/mddkoz2unk,-tartsa meg sOKa..

Gyoma,. 1938 julius:?3.
Kruchió En,dre.

Felvétel a szegedi kir. kat.
tanitóképzöbe. A tanitóképzé~
~lsölagoiaLátképezö Hceumelső

évfolyamára lehet még' páJyázfli.'
A pályázati feltételek és a;z/elnye"
rend") ked veiinér'lyek fel Öl tájé'ko'z
fat a .fervételi tájékoztató, melyet
kérésl e bál kinek rendetkezésére··
bocsa/az Igazgatóság.

Lóvásár lesz ilU 1USZ(US 4':'éno .-

11 ór~kvr Mezöturon. -.

tld§znostndnivalok..
Rendes időben végzett tarló
szántás annyival· emeli él talaj·
fl itrogén tartalmát, mintha k. .
holdankéllt 60 kg. mésznitro-

. gént sZÓfnánk a talajra. Ez·
pedig akkora érték, hogya
száníás nem kerülilyeríriagy·
éitékbe.

BekalHkázott gabonaföldek.
. A svájci gabonakisérleii állomásűn

drÓllláló alaH termesztik a gabona
fojlákat, hogy minél sulyosabb s
az időjárásnak minél ellenállóbb,
gyorsan beérő uj gabonafajtat
hozhassa nak Iéire, Errőlköl.öl

rendkivül érdekes képpel illusz
trál! cikket Tolnai Világlapja uj
száma. A legkiválóbb magyar irók
noveiláin, a kiHinő cikkek dus
során és a nagyszerű folytatásos'
regényclJ kivül közel száz poinpás
képel lalál az olvasó a népszerü
képesi.pban. Tolnai VJláglapja egy
szám; 20 fillér.

A bHil1csíörők királyának
tragédiájáról rendkivül érdekes
képek!.el illuszlráli cikket l{özÖI a
Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tartalom~

mal jeient meg. PompásillusztrálP
rádiÓI1.üsorokal, egyfelvonásos
szind :rabot, szinház·j plelykákal,
nagyszerü filmrovaiol és több
mint sláz szebbnél-szebb képet
lalál az olvasó a népslerü szin
háli k,lpeslapban. A Délibáb egy
számJ 20 fillér.

A H O M B Á R szövetkezet
kÖ:·!Jiné leSti, hogya tengeri
cSIl!kát a s:·övelkezeli tagolinak
mánánként 2 §O pengöért, !lem
tagolwak 350 pengőérI adja

Földrengést észleltek Sz~r~a-I
son. A mul! hét pentekjen a
sza/vasi nagyle,np'om hJrangozója
re.gge! fél hétkor fó!dren2ést ész
lelt. Észrevelie, he-gy ~~ lorony
meginog, ez többször is megismét
lődött és amikor ldnézelt az abla
kon, látta, hogy az előzőleg tel
jesen csendes Körös vize is hul
lámos lett Azonna I te!efonált a
tűzőrségre, azonban sem a tűzo!

lók, sem a város lakossága nem
veHe észre a máshelyeken is ész
lelt földrengést.

Nyáron uzsol1ara, vacsorára
fogyasszon könnyen emésdhdő

éleleket. Egyen füstölt, trappista'
ernentháli saj/okat, csemege juh
turól, vajat, tejet, aJudtejet és
igyon mindig természetes Szent
Lukács ásványvizet. Ha igazán
ió minőséget és friss árut akar,
vegye meg mindezt a szövet
kezeti édesboltban a piactéren.

Erdély nagy magyar ünnepe
lesz Petőfi Sándor halálának
évfordulója. A segesvári magyar
ka;"zinó ezévben ís megrendezi a
fehéregyházi sikon Petöfi -ünnepér
Iyét il költő halálának évforduló
ján, julius 31- én. Al. ünnepség
rendezéseben résztvesz azudvar
helyi Ike, vaL:lmint több társadal
mi egyesület. Al erdélyi fi;;!al
magyar irók felhivásl in/ézlek Er
dély magyar társadalmához és
ami kérik, hogy ezl a napot te
gyék mélióvá Pdöfi ernlékél1ez.

O:slágszerie rendezzünk fehér~

házái ünnepet, s7ól a felhivá,:,
emié·kezzünk a magyar szellem
legnilgyobbjár61, aki tömegsírban
nyugszik. Ne legyen olyan magyar
inlézmény, amely ném vesi részt
az ünneplésbenl .

felvétel a Mária Diákott
honba ! A budapesti IX., Liiiom
utca 13 sz. alatti Márta M,der
Diákotihon megüresedelí helyekre
az 1938-39. tánévre szóló fel
vételi kérvények augusztus 25-ig
beadhiltók. Pályázhatnak oly sze
génysorsu, példás visele!ü és jó
előmenetelö egyelemi és főiskolai

hallgatók, akik tanulmányaikat
Budapesten végzik. A szobák 2-6
személyesek. A város közepén az
egye/emhez közelfekvö szép kertes
otthonban, ahol küiön tanuló, tár
salgó és fogadószoba, fürdő, zu
hanyozó, fíités és gázrezs6hasz
nálai, tornaszer és telefon szolgál
ják a hallgaiók kényelméJ, a bent
lakás dijtalan. Bővebb felviiágosi
tás I készséggel nyujt postán is
(bélyeges válaszboriték melléke
lendö) az 01111011 igazgaJója; Sze
mélyesen reggel 8-9 óra között
lehet érdeklődni (telefonon: 13
77-49.).

Békéscsaba határában négy
országulí segélyállomást állit fel
a Vörös-Kereszt Egylet.

Felkérjük azokat az elő~

jizetőinket, akiknek előfizeté

sük lejárt és több-kevesebb
összeggel adósok; szivesked
jenek a hátrál~kukat mielőbb

megfizetni.

Debreceni Református világ
gyiHés. Augusztus hó 23-án
Debrecenben a világ összes refür
máí usail1ak képviselői nagygyülést
tartanak, amelyen igen nagy szám
ban 'vesznek részt az Amerikába
és a megszállolI terüleire szakadt
magyar testvéreink is. Erre a nagy
gyűlésre féláru kedvezménnyel le
het Debrecenbe utazni. A részt
venni szándékozók augusztus 3-ig
déli 12 óráig jelenlség be szándé
kukat a lelkészi hivatalban. A
féláru jegy megszel zése és a rés"Z-

.vételi dij együtlesen 1 pengő 50
fillér.

Halálozás. Gruber Dezső, a
Békésmegyei Közlöny felelős ki
adója csütörtökön, életének 52-ik
évében hosszas szenvedés után
Budapesten elhunyt. Kiterjedt ro
konsága gyászolja.

Méhészeti Idállitás lesz Oros
házán, amelyre - reméljük - a
gyomai méhészek is felkészülnele

Hamis 5 pengős,t foglallak le
a béi(éscsabai paslán.

Neillzeti fig\ elő p ,lilikai,
társada mi és hÖlgazdas;';gi heli-

a TESz hivatalos kÖLlönye
egyik legértékes::bb IH'lesztény
lapunk, amelynek elófilel~~i dija
egész év re 6 pengő, fdt:' \ire 3
pengő K~rien mulatvány;>zámot a
Nemzeti Figyelő Idadóhivalalától,
Bud ,pes', V., Alkotmány-uta 10.

A szegedi m. kir. ferenCi JÓ
zsef-Tudományegyetemen az 1938
39. tanév l feiére szóló rende"
beiratkozások 1938. évi szeptem
ber hó l-lő! 12 ig bezáróLJg tar
tanak, Az utólagos beiratkozás az
akadályoztatásnak szeptember hó
12 ig történő igazolása után szep
tember hó 30-ig kari dékáni fn

gedéllyel végezhető.

Közös taláíkozót terveznek
a .szarvasi tanitóképző volt
növendékei. Azok a tanitók, akik
a szarvasi ág. h. ev. tanítóképző

intézetben szereztek tanítói okle
velet, auguszlusban nagy találko
zÓra gyülnek össze Szarvason. A
találkOZÓI el6készilő rendezöség
kéri, hogy a SUirvason végzett
tanítók jelenikezzenek Romhányi
(Rohoska) Gyula szarvasi ev. ta
fiHánál, vagy Timkó György bé
késcsabai községi tanílónál, vagy
pedig Orbán János orosházi ev.
tanítónál.

Az

l

bon
az el

Anól l'21n mosl
szó, hogy a köz-

kender
aZI:lICll<: il~iesiHnek. egy-egy em

a kendedzta-
tás és dolgozás techni-
kai és ennek
az lesz a hivatása, hogy a falu
lakosságát e munkákra meg
ianitsa. Illetékes tényezők sze
rint már ősszel megmutatkoz
nak az első kedvező eredmé
nyek. Ugyanis i dén kerÖlnek
alkalmazásra az elkészült első

kenderázt.atók.

A Békesvármegyei Gazdasági
Egyesület kiadásában megjelent
él beruházási törvény és végrehaj
,ási rendeletének magyarázó szö
vege. ft. kiad'Jányl az Egyesület
érdeklődő iagjainak ingyen, él nem

20 fWérnek postabélyegben
történő bektildése ellenében me/i:
küldi a Békésvármegyeí Gazdasági
Egyesüíel tilkári hivatala Békés
csatán.

nu:szD'lilliós ma·
gon

elméleti nem-
elgondolásait áliil

Szobon há
zassagl kölcsönökre pályázatot

Egyelőre négy fiat.al há
biológiailag teljes

érlékö mallVilr jegyespár ré
szére, akik il családi Wzhely

szükséges mi-
nimáJis pénzösszeggel nem

A kölcsön össze
ge jegyespáronként 400 pengő,

visszafizetése gyer
mekben történik.

A déli határon pusztnló Sze
remle község után OPEL pro
gramjában a cseh határ expo
nált fekvő Szob község

Szob községben a
biológiai népesség visz
szafejlődésére mutatnak. 1937-

a baláJozások· száma 14
százalék, a születések száma
16 százalék

Az OPEL ez ujabb kezde
ményezése szimbolikus jelentő

ségű nemzeti cselekedet
A házassági kölcsönökhöz

szükséges tőkét az OPEL Ín

tézőbizoUsági tagjainak lelke
sedése biztosította.

grámát, aleander, hoja
(viaszvidg) agafenius, olivia és daturák
helyszűke míatl eladók. Zöld Péter
Kossuth Lajos ulca 22.



GYOMAI UJSAG

k a p h a t ó WAGNER
cégnél.s"agysztzup

*

lakatos
GyTK intéző.

Válasz

Légűrestérnek nevezett egyike,
ir neked egy pársort, de ezt el ne
felejtsd, jól vésd a fejedbe, mert
most megdicsérIek, nagy vagy le

barálom, sportba a legnagyobb?
Én ezt elismerem nem vonom
~élségben, nem ugy mint te tetted,
ha egyszer majd tanulni akarok,
el megyek tehozzád, ha te kiok

~ tatol, dribJemek nagy vagy te azt
én azt nagyon tudom, tehát ez az
ul még nékem, amil meg kell
majd tanulnom.

A nagyok nagyja vagy, hiszen
te is tudod, cselekedellel ez! bi
zonyitod. Kicsi néked il gyomai
sport viszonylat, amatörizmusb61
itt profit nem formálhatsz, lásdbe
végi-e egyszer, hogy nem mehet
igy soká, mert egyszer majd a
tanitvány megy a mester után, én
is tudnék imi illetékes helyre, de
mivel eddig rossz akaród nem
voltam, azéd nem tell em, Ilem is
csoda hiszen kicsi vagyok hozzád,
de ha ugy akarod, majd felnövök
hozzád.

VASÁRNAP, julius hó 3J- én

déiul án 2 órai kezdellel nagy

szabásu kugliverseny az lpar

tesllilelben. Értékes nyeremény

tárgyak mellell rendezi il GyTK.

A téli almánál· és körténél ez
évben nem annyira a fagy, mint
inkább a termékenyülés elmara
dása miaU nincs sok helyen ter
més bebizonyított kisérlet, hogy a
gyűmö1cslermelésnek legalábh 80
százalékát a méhek virágporátvile
Iének köszönhetjük.

üz\elemet megnyitoltam,
gr6f Tisza István ut 52.
sz_ alalt ([zs6 börkeres
kedö házában). - Kérem
a nagyéidemti közönség
szives pártfogását.

D T ISTV
fodrász-mester.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
István év alkalmával 1938.
május 20-tól augusztus 25-ig
féláron utazhat Budapestre,
Esztergomra és Székesfehér
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz. irodájában
l{apható.

RRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BAROMfiT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szövetke
zethez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte!
~~~.,UU~

Meg nyilt!
Értesitem anagyérdemü
közönséget, hogy

F RA

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő f i z e t é s i á r a:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.

Kidóhiv., Bp józsef-körut 5.

Az "Uj Magyarsá
•

BAROSS LÁSZLÓ a tarlót 1-~~~I~I~I~~I'~I~~~
~~~ ~~~~~,~~~

mindig 15-20 centiméter mé-
lyen szántotta, a szántás után
fogasboronával járatta és ]e
hengerezte.

A Gyomai Dalárda julius hó
31-én serlegavat6 vacsorát, dél
után pedig sétahangversenyt ren
dez.

A mostani időjárásnak a
szőlőre és gyümölcsösre való
hatásáról ira Növényvédelem és
Kertészet most megjelent legujabb
száma. Cikkeket közöl még a
gyümölcsevés egészségtanáról, az
almamoJy elleni speciális védeke
zésröl, szölömoly és védető irtá
sáról, aszölő szedéséröl, mester
séges gyökérfejlesztésröl, szamó
cák nyári kezeléséröl, a legjobb
gyiimölcslermeszlésí kisérletekröl
slb. A dusan illusztrált, szines
gyümö!csképet közlö két szakIap
ból a " Növényvédelem" kiad6
hivatala (Budapest, V, Vécsey-u.
4) egy alkalommal dijtalanul küld
e lapra való hivatkozással mulat
ványszámot

Méhész körzetvezetőket ké
peznek ld GÖdÖllöo.

F. évi augusztus hó 6-án I
és 7-én napján

ERTI- NNEPÉlY
FAGYlALT-EST

~t Erzsébet-ligetben a
hVörös-Kereszt Egylet"

rendezésében.

A HajduszoboszJói gyógy
fürdő április hó 15-én meg
nyilt. Ezen európ'ai híril gyógy
furdö ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógyrnedencék, ivócsarnok, in
halatórium állanak a közönség
rendelkezésére. Modern száliodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly olcsó az elheiyezkedés,
hogy a fürdőben való tartózkodás
alig kerül többe, mint odahaza.
A' Hajduszoboszlói Gyógyfürdö
páratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és olcsóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven át .50
százalékos vasuli kedvezmény.
Magyar· és némelnyelvil prospek
tussai készséggel szolgál a fürdö
igazgatósága.

felvétel a debreceni egye
tenue. A debreceni m. kir. Tisza
István-Tudományegyetem hit-, jog
és állam-, orvos. I!ölcsészelludo
mányi, ennek mathematikai és
te,rmészettudományi csoportjára a
a rendes beiratkozás az 1938-39.
tanév L félévére szeptember hó
1-16-ig tart.

I

zö

BUDAPEST

gyomai képviselete:

I
OVEK

ra

Boronák
Kutak

Mérlegek
Permetezők

Motorok
Mindenfajta

mezőgazdasági gépek

MAGYAR GÉPGYARI

fhe



GYOMA' UJSAG

Eladó: 2! kal. hold ballai szántó uj
cserepes tanyával 15.000 P, 10 hold
maglárlaposi szántó 9000 P. Kiadó
haszonbérbe egy nagy forga I111 U tégla
gyár 15 hold szánló és 5 hold gyü
mőlcsöskerllel 4500 P évi bérért. Eladó
a Mátyás király utcában egy 4 sz.obás
uri 1"lds nagy telek és gyümö!csös
kerttéj H OOO P, Horthy Miklós utOn 3
nagy üz/elház 10-ll-15.000pengöért.
Fenti ingatlanok kizárólag izsó Balázs
111. kir. földmivelésügyi Miniszter által
enged~Jyezett ingatlanforgalmi irodájá
nál lu lhatók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50.

Szerl;esztésérl és kiadásért felelő: :

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Tekel Sándor;

ublikáció
E::uperfoszfát mütrágya és PéU

Só í'apható WAGNER MÁRTON FIAI
cég ';61.

J).zcnnali belépésre egy józan
éle:ü szorgalmas k cl 11"1 ven c I 6 s

. kocsi>it felvesz a Wagner Mérton
Fial fakereskedő cég.

Géphlmzönö mindenféle géphimzést
elvállaL Címe özv l<'iss Sándorné Ba
ross-utca 14 sz. 5-2

ÖZ\!. Szabó Benedekl'lének kilenc
fertály tanyai földje haszonbérbe, vagy
felibe kiadó. 2-2

Bd.lcher József Bocskai utca 27
számu háza, jutányos áron siabadkéz-"
ből e l a d ó. Érlekezni lehet a tulaj-
dOllossal. .

1 drb kétszárnllu és I drb egy
szárnyu jÓkarban lévő ajtó olcsón eladó.
Érte!:emi lehel a Ref. Egyház pél1Ztárí
hivalJláb:.n a délelőtti hivatalos órák
alatt 5

Szász Antal ll. ker. gróf Tisza ist
ván ut 82. szánJU háza eladó. Főulban

nagy portával, bármilyen üzlethelyiség
nek í3 megfelel. Ugyanott egy cipész
balkarosgép is van elau"'. 4;-3

Garzó Gyula ut S.szám alatti ház
eladó, ugyanott egy nagy áliótükör is
van eladó. 2-2

Egy szép uj 3 szobás lakás eladó.
Arany János utca 16 szám alatt, MoJn.ár
Elek. 2-2

Vasyii tisztviselő kétszobás lakást
keres azonnali átvételre, aiánJatot az
állomásra kér Petö. 3

NYl.Igdijas kalauz egyszobás lakást
keres szeptember l-re, ajánlatot az
állomásra kér Pelő. 3

Pálinkás lidiának 6 hold udvar
noki földje eladó, érlellezni lehet Ara~y

János ulca 8 sz. 2-2

5tuhmer kékszalagos cukorkája 7
izbelJ, a cukorgyártás c~ucsteljesitmé

nye StUhmer desserlek, csokoládék
minő,égéért a név kezeskedile Kapható
a szövetkezeti édesboltban a piac
tére!', 2-l

Tiz szekér szalma, 2 szekér törek
eladó, esetleg trágyáért cserébe is.
Gróf Tisza István ut 57. 2-1

Hartmirnn Sándor pékmester égy
jó családból való ügyes fiut tanulónak
felvesz. 3-l

Egy jókarban levö gyermekkocsi
eladn, Zrinyi ut 50 szám alatt. l-l

Erdei Sándol"l'lak 4400 négyszögöl
örökö"nyilasi földje tanyával együtt
eladó. Érdeklődni lehet a helyszínen,
VI., !ier. 443. 1-1

Eladó löbb -öl uj törek és uj szalma,
érdekli\dni lehet Arany János \l. 4 soám.

Nagyon rendes kiscsaládnak szoba
konyhás lakás kiadó, ·butorral vagy
butor nélkül, HősökEl11lék utja 58. l-l

y
,
eet

Hofherr - Schrantz 

Clayton - Shuttleworth

g é p e k és szerszámok

kaphatók a HOMBAR
szövetkezetnél. Előnyös

részletfizetés.

ifj. W öllner József
mészáros és hentes,

üzletét f. hó 15-én
áthelyezte:

Hö~ökED1I.I~ku. 4S/1 sz•
az Urí-KaszinóvJI szemben.
(Saját házában)

~~U-~~~~~-V

Füzesgyarma! halálában a J;
kabfy-féle Kertészszigeti

holdas major
tetszés szer1111 I nagyságra fd
osztva eladásra kerül.

A VÉTELAR FELE ÉV
ALATT TÖRLESZTHETŐ

Aki ezen közismerten l e g j o b b
m i n ö s é g il, mindent termő

földekból venni óhajt, jelentkezzék
mielőbb:

Kisujszáliásol1: dr. Dávid István
ügyvéd ur irodájában,

füzesgyarmaton: a f6jegYlő

umái,
Bucsatelepell : az elöljáróságnál.

ftfifiRfififtftftftftftftftftftftftftftftftftft

Üzletáfhelyezés!

özv. Wagner Mártonnicser-l
getlyiilaposi 18 kat. hold jólwr
ban levő II gy tanyával (lIá

tott szántófö!dj~ ides müve

velésre kiadó. Érdeklődni lehet

a Wagner fatelepell.

Ela ási
hi etmény

UTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. juníus 26-tól szeptember 8-ig
. Gyoma-Endrőd:
19."5 ind. Gyoma p. u.. érk. 7.22
i 9.3·5 érk. Endrőd tei1lplom· tér ind. 715

Viteldlj: SO fillér.
H-vásárhely-Szarvas - Oyoma- Szeghalom- P-Iadány-Debrecen

515 Hódmezővásárhely 21 36

5.55 Szentes 20.55
645 ind. Szarvas érk. 20 07

7.1
5 I Endrőd t· 19.

35

7."'1 Gyoma p. u. . 19 28
7.28 W Gyoma templom-tér I 19.14
825 i 5zégh21om p. u. . 18 26

9.39 érk. Püspökladány ind. 1713
1015 Hajéluszoboszló .' 16 31

10.50 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 16°0
Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajdus:l:oboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 10.-. P 12.

Hajduszoboszlóra a menettérti-jegy 15 napig érvényes.

SzeghaIom-Berettyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33 20.44
8.57 é. Berettyóujfalu p. u. . L 14.00 19.11

9.03 é. " községháza . i. 13 5o 19.05
Menet-jegy: Beretlyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9,-,

feltételes megállóhely: Glfoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.
Figyelem l x-e! jelz~tt hétköznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

~UUU~*U*UUU~YYWWUUUUWWUUUUUti~UUUUWU~~UUUUUUU

Felesj ász
300 darab juhval

el el ezke e
3 évre október hó
1.".tőL Érdel\lődní

DISZNÓS FERENC
Karcag,
Kiss Antal utca.

t-én
hétfő

Szombaton.

A ~ÉNZ,

szövetkezeí

e~ a tojást, baromfit.

A,z izgalmak

WALLACE BEERY
és

ER BAXTER
f6szelepl~sével

él humor világbajnokai
egy mUsoron.

egy iiiei J jO/o·os kadai'ka vagy
f,"hér fejlett \ljbor Sollvad
kerl állomásra kis7állítv3
s feléldva. Vas\lti fuvar kb.
4 fillér lílerenként. Csakis
50 Iitefel1 felüli rendelésI
fogaJok eL Hordút dijlJlen
lesen ?Idok a száll itás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 belül bérmentve
kiildelldő vissza. Szétkül-

ulánvéHeL Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,
tiszt:2J, tökélet.as zamatuak

és", e m S<iv:2lnyuak,

Ferenc k
fajbo~pincészete

S'oH:vadl{ert. PestmeJ!ve.

Vidám kacagó esi!

A villafoS nevelés két órája!

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
oa p d. ll. féi 3, fél 5, fél 7 és fél 9· kor.
Pél12!árnyilás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél W-lől fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombato o iéi 4 órakor.

Harc a rabszolga kereskedelem
ellen. Drámai fordu izgalmas

mese, elkeseredell küzdelem.

Film a javából.

mhi

Har!ensleín Ignác voll termény·
kereskedő, gyomai lakos a HJI

lenstein Hermann és fia gyomai
bej. cég tulajdonosa kényszer
egyezségi ügyében elrendelt Jik
vidácíó során nyilvános tárgyalá
son eladll.sra kerülnek adós Gyo
ma községben fekvő ingatléinai és
pedig téglagyár, magtár és lakó
házak.

F\1J·'IU'HI~lU" utazás Cígányországba.
A nyilvános eladást Gyomán

.Vérpezsdilő muzsika, iiOS,,'"tih, L ';0'" "ten It szÁm
h. "' .. III aJ"" <:il • i::l

cigányror113lrliiika.káprázalostáncok _,íJua:n a cég irodájában 1938

Erenkivül augusztus napján délután
l órakor tartjuk meg.

Az eladásra kerülő ingatlanok
a helyszínen bármikor, az eladási
fellételek az ÜHE szegedi kamara
kerüJeli szervénél (Szeged, VÖfÖS

marthy U. 3) délelőtt 10 órától l
óráig és Lonrer Vilmos vagyol1
kezelőnél (Gyoma, Kossuth Lajos
u!ca l L) bármikor meglekinthelő.

Ajánlatok 10 százalékos bánal
pénz letétele lJlellell az üHE
szegedi kamarakefületi szervénél
is előre benyujlható,

Az OHE szegedi kamara
kerületi szerve.

Julius



évfolyam, 32. szám. 12 FILLÉR. Gyoma, 1938. augus;du~ 6.

p O l I i I K A I. T A R S A D A l M I É S K Ö Z G A Z D A S G i HETilAP

E L oF I Z E T É s IÁ R A !( :
Negyedévre :.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24,P,

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma u csekkszálll 18280

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

Felel5s szerkeszt5: WAGNER MÁRTON
Szerke5zt5ség és Idad6hlvatai:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, KO$suth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ez~knél a testületeknél nyugel
látásra igényt nem szerezhetne!L

A rendelet kötelezte az üTI·t
és a MABI-t, hogy a szóban
forgó alkalmazottaknak 1929
január l-e óta betöltött \árme
gyei, városi és községi munk~",

_ __ _J

hogy választó lesz-e valaki, vagy
sem.
Hozzávetőleg 4200-4500

válaszlóra lehet számítani
községünkben, ami lényegesen
kevesebb a régi 6381 személy
nél. Sokan kiestek a korhatár
felemelése miatt, sokan pedig
azért, meri 1890 előtt csak négy
elemit lehetet Gyomán végezni.

A készülő névjegyzék terve
zet augusztus 20-tól a köz
ségházán és a járásbirósá~

gon megtekínthetö és felszó
lalások tehetök.

Több mint egy hónapja dol
goznak már este 7 óráig az
ezermester DEsztike" vezetésé
vel ezeken a lapokon, majd a
névjegyzékek példányain, min
den külön dijazás nélkül, ami
- tekintve a felek állandó
jövés-menését - erős szellemi
munka lehet.

Adná Isten, hogy a megros
tált választók okosabban és
községünk érdekeit szemelőtt

tartva élnének ujsütetűválasztó
jogukkaL

A magyar szülők éppen azzal
a szeretettel, kötelességérzettel
és hazafiassággal küldik fiaikat
a magyar repülés szolgálatára,
mint amilyen férfias bátorság
gal, komoly öntudattal és ma
gyar lelkesedéssel lépnek erre
pályára fiaink.

Szárnyat a hazának!
Ez ma az uj jelszó és olyan
jelszó, amelynek ~ a magyar
hazatiasságban gyökerező erős

és büszke tartalma és alapja van.

AROSI ÉS A KÖZSE:.GI
ÖREGSÉGI BIZTOSITAsA

a aszfók
G ,

egyze e

,
es

AvARMEGYEl,
ALKALMAZOTTA

A kormány január hó l-én
megjelent rendelete az öregségi
biztosítást kiterjesztette azokra
a vármegyei, városi és községi
alkalmazotlakra - ezeknek tul
nyomórésze közüzemi szak·
munkás és napszámos, - akik

Az uj törvény alapján ké
szülő választl:H névsor rengeteg
munkát ad az azzal foglalkozó
apparátusnak. Az összeirók már
juniusban megkezdték házról
házra járva a számláló lapok
adatainak kitöltését. Nehéz do
log volt ez a legnagyobb mun
kaidőben, amikor sokan nem
tartózkodtak oUhon. Az egyes
adatok okmányszerü igazolásá
val is bajok voltak, mert bi
zony nem mindég ment ilyen
szabályszeriien a bizonyitvá
nyok kiállítása, mint manapság.
A számlálólapok mégis időre

összegyültek a községházán,
ahol most áll a felülvizsgálás,
vagyis a bentlévő adatok alap
ján a választói névjegyzék ösz
szeáUitása.

Pintér Pát készséggel mu
tatja meg a nagy halomba
összerakott lapokat, amelyek
7778 egyénről készültek. Min
den tapon van legalább 12 ro
vat, amil gondosan meg kell
nézni, mert ezen fordul meg,

Felényire csökken a vá.laszták szá.ma

Bizonyos, hogyafelhivásra
tömegesen jelentkezik3 majd a
magyar ifjuság és bizonyos,
hogya Légügyi Hivatal nem
hiába fordult a szülőkhöz sem.
A történelemből áttiindöldő

nagy magyar nép példáját kö
vetve, érezze minden anya 
a romboló erkölcsi irányzatok-

kal szemben - kítüntetésnek,
ha fia sorainkba kivánkozik"
mondja a felhivás, amely két
ségtelenül nyilt kapukat dönget.

azt ajánloUák fel az Alapnak.
Ezt a kedves és nagyon érde
kes együttérzést, a gyermeki
léleknek ezt a komoly, hazafias
gesztusát Hintette ki azzal vitéz
Imrédy Béla miniszterelnök,
hogy levelet irt a kis elemisták
nak. Dicséretet és köszönetet
vitl ez a levéL A magyar kor
mányfő atyai hangon szólt a
kis magyarokhoz s azt irta ne
kik, hogy ma olyan időket

élünk, Damikor a nemzet apraja
nagyjának vállvetett küzdelmet
kell folytatnia a mindannyiunk
által szentnek valloU célért:
Hazánk feUámadásáért. Ti, ked
ves fiaim, - irta a továbbiak·
ban a miniszterelnök - bi
zonyságát ad!átok annak, hogy
az áldozat-vállalás terheiből

férfiak részére is alkalmas pél
daadással óhaj lj átok részeteket
kivenni. Köszönöm nektek ezt
a bazafias cselekedetet l"

És ha ilyen a magyar gyer
mek, ha fiaink ennyire meg·
értik, mi keH a hazának, hogy
ne találna tárt szivekre a Lég
ügyi Hivatalnak az a felhivása,
amely légi kiképzésre szólilja
fel az ifjuságot. Ma már, hála
Istennek, megvan a móqja an
nak, hogy a magyar nemzet is
felkészülhessen minden eshető

ség kivédésére a levegőben. A
pénzáldozatra, az arra legilleté
kesebbek, sikerrel hivták fel a
nemzetet, az anyagi alap meg
van, most már személyi kiegé
szítés van soron., A tettrekész
magyar ifjl.1ságnak nyitva áll az
ul a repülő-kiképzés felé,
mondja a felhivás,és kétségtelen,
hogy ez a szózat nem lesz
pusztába kiáltott szó. A kis
elemisták, akik cukor és játék
helyett a repülésre ajánlották
fel zsebpénzüket, bizonnyal ra
gyogó szemmel, büszke szivvel
kisérik majd idősebb testvérei
ket a jelentkező utra s a Nem
zeti Repülő Alap az anyagi
megalapozottság mellett bővel

kedni fog a pilótának készőlő

magyar ifjakban is.

A magyar nemzeti társadalom
fellélegző örömmel fogadta a
közelmullban a kormánynak
azt az intézkedését, amely a
magyar á II a m f ő hetvenedik
születésnapja alkalmából életre
hívta a Horthy Miklós Nemzeti
Repülő Alapot Megmozdult az
egész magyarság. hatóságok,
egyesületek és egyesek egymás
után ajánloHák fel hozzájárulá
sukat, hogy minél előbb minél
hatalmasabb mértékben old
hassa meg nagy feladatait ez a
nemzeti élet szempontjából oly
annyira f o n t o s intézmény.
Kossuth Lajos régi jelszava:
"Tengerre magyar!" uj szint és
uj értelmet nyert a huszadik
század átértélmezésében iS a
DTengerre magyar!" helyett ma:
DLevegőbe magyar l" - az uj
parancs.

Napjaink állandó rovata a
"Szárnyat a hazának l" s ez a
rovat élénk bizonysága annak,
hogy magyar társadalom nem

c csak megértelte a nemzeti re-
pülés fejleszlésének fontosságát,
hanem lelkessége mellett áldo
zatkészsége is van s ez az ál·
dozatkészség alkalmas arra,hogy
megteremtse és kifejlessze nem
zeti repülö-ügyünket Ezzel kap
csolatban éppen ezekben a
napokban két igen érdekes és
értékes, szivet-lelkei gyönyör
ködtető jelenséggel találkozhat
tunk. Egyik a magyar kormány-

4 elnök SZÍvből fakadt levele
egyik fővárosi elemi iskola
negyedoszlályos növendékeihez,
a másik pedig a magyar királyi
Légügyi Hivatal felhivása a
magyar ifjusághoz és a magyar
.szülőkhöz.

Hogya magyar társadalom
mennyire magáévá tette a Hor
thy Miklós Nemzeti Repülőalap
ügyét, arra a legszebb és leg
megnyugtatóbb bizonyiték, hogy
már a gyermekek is az Alap
támogatására sietqek. A tízórai
pénzekből megtakaritott fiHére
ket, a játékra, édességre szánt
?sszegeket gyüjtötték ö$sze s

il h



MOlNAR GYU
augusztus hó
órai kezdettel,

3 felvonásos vidám játéka.
.én esül örtökön este fél 9

az Erzsébet-ligeti paviílonban.

Pályázat
három kéthetes
ingyenes olasz

utazásra

él

az alkalom megfelelő lesz arra,
hogy oH az egyesületek vezetői

végleg megállapodjanak a Szö
vetség alapszabályának terveze
tében és megvitathassák az ala
kuló gyűlés idejét és helyét.
Valamint az egyes tisztségekre
való jelölést is megejtsék.

Agyopárosi gazdaifjusági est
iránt megyeszerte nagy érdek
lődés nyilvánul meg.

keresés utjai. Ha más zöld
nincs, a fiatal fák háncsait
előbb lerágják mintsem felke-

resnék a gazda szénás-kertjében
bekazlazott lóherél, pedig mi

lyen becses takarmány az!
Tele maghl.r mellé tele esü

rök illenek, hogy az istállók se
kongjanak az ürességtöl: jószá

got a jászlakra l

A nyári munkálatok miaU
rövidebb sziinet áHt be a Bé
késmegyei Gazda Ifjak Szövet
ségének szervezése körül. Az
alapszabálytervezeteket az ösz-

szes vármegyei G. I. K-ek
megkapták és kisebb módositá
sokkal elfogadtók. Most az Oros·
házi G. I. E. auguszt us 13-án
szombaton Gyopárosfürdön
nyári ünnepséget rendez és ez

Nehány éve már, hogy ősz IkeH szaladni az almafákhoz_
elején csodálatos almák jelen- Baj nélkül érkezünk a magas
tek meg a gyomai piacon, amil Körös-gáthoz, melyről leeresz
mind egy szálig elkapkodtak. ked ve, dus akácfasor hüsében,
Minden almakedvelő ismeri és mintha, egy más vidékre ér-
várja már ezeket a remek izü keznénk. .
gyümölcsöket, aranysárga pár- Párás, hüs völgyben kis pa
min, pirospozsgás Jonathán és radicsom tárul elénk, még az
előkelően sápadt angol pepin, almafák sem hiányoznak. Sőt!

néha meglepő nagyságu példá- Abból áll ki az egész. Alacsony
nyait, amibez hasonlókat csak törzsü, mokány kis egészséges
a legjobb belvárosi csemegés fák ezek, napsiHötle, zömök
üv~gablakai mögött láttam. fajta, mint az alföldi paraszt.

Evekig »tabu" volt a gyomaiak Izmos karjaikon biztosan hord
számára a boszorkánykonyha, ják zsendülő, nagyszámu gyer
ahol ezek a remekbekészült al- mekeiket. Hibátlan, egyforma
mák teremnek. Schu1ek Béla valamennyi. Az ut mentén Az "Olaszországi Uti Tanács
főmérnök kecsegési kis birto- meteorológiai müszerek házi- adó" szerkesztősege kéthetes
kán komoly kisérleti munka kói, a gyomai jelenlések kut- dijtalan olaszországi ellátással
folyik 1933 óta. Ennek a rend- forrásai. Lábunknál a talajhő- (a vasnti jegyet. js beleértve)
kivül érdekes és minden izében merők feje látszik ki a földből. jutalmazza azl, aki röviden a
jelentős, ugyszólván uUörő A leghosszabb 2 méter mélyen legjobban ismerteti, hogy mi
munkál volt alkalmam a leg- csupán 15 C. fokol mulat, a volt a legnagyobb élménye
élvezetesebb vezető - a gazda léghömérő 30 C fokával szem- Olaszországban.
_ kalauzolásával megtekinteni. ben. Ugyancsak a "Via" is kéthetes

A községet megölő rekkenő Komoly, tudományos kisér- ingyen olaszországi e.Hátás~ a~
meleg elől vigan szalad az autó letek SZill helyén vagyunk. Bá- annal~ az uta.snak, akI legJo~-.
_ egész addig, mig a körös- dog tcpsikben "sült föld» ko-I ban lO~okol~.a,.. ~ogy m~.IYI~
ladányi kövesutról le nem té- pog, a talajnedvesség vizsgálalaolas~ varos, udulo, V?gy fnrdo
rünk egy diilő ulra. lU aztán céljából. Zöld drótháló alaH ne- a i~gsze~b Olaszorszagban.

. . l' té l t:unklviil kéthetes olaszor-
auto legyen a talpán, ha ten- lany! rges a ma, az almamoly .. . . .
gelytörést oem kap. A vezető élelmódjának .pontos megfigye- szagI lartozk?~assal lUlal_~azza

b . cl kát t· le'se mI'alt az olaszorszagI uton készult leg-azon an mIn eu yu Ismer,' .,.
'l t t··bb .. . k· (F Jobb fénykepfelvételt IS.ne la napon a o szor IS 1 olytatJ·uk) ..... Adljak odallélését bIZottság

'~~~~~~~~~~~~~~~~""""""",~~~ dönti el 1938 december tO-én,

A békésvár egyei gazda" a a legjobbak az "Olaszországi Utí
- Tanácsadó" 1939. évi számában

vezetőségi értekezletet ta él él fognak megjelenni, de azt ma-

Oy.opa' rosfu""rdo"n gyal' nyelven ismertetni fogja 21
rómaj rádió is.

További felvilágositást nyujt
az "OlaszországiUtiTanácsadó"
mos! megjelent 1938. évi kia
dnsa és ezen 208 oldalas köny
vecskét lapunk olvasói 20 fillér
bélyeg beköldése ellenében dij
talan nl, porlómentesen megkap
ják, az "Olaszországi Uti Ta
nácsadó~ kiadóhivatalától, Bu
dapesl, IV., Váci·utca 36. Ugyan
ide hU a pályázatokat is be
küldeni.

Pompás gyümölcskultura a gyomai határban

étez
gy Ö

15·ére földben kell lenni a rep
cének, abiborherés fünek, utá
nuk a borsósrozsos ősú keve
réknek, ha a jövő év kora ta
vaszán zöldd, a legolcsóbb és
leghasznosabb takarmányt aka
rnnk etetni. Száraz takarmányt
csak a legmélyebb télen, kény
szerülésből etessünk. Figyelj ük
a nemesebb vadakat, azok mu
tatják a természetes vitamin

A BÚZ
termése körüli nagyobb gon
dosság, az igyekezet mellé sze
gődött szerencsével együn ál$
dást, mégpedig igen komoly ál
dást hozoLt az Alföld népére.
Szorgalmasan gyüjtik a gazdák
a gazdag termést mihamar ke
vésnek bizonyuló tárházakba s
ezzel arányban fogynak a gon
dok, de nőnek a tervek a jövőt

illetőleg.

Ha valamikor, most kell min
dent elkövetni, hogy jószág
áUományunk szaporitására a
kormány intézkedéseit, az ezek
kel járó kedvezményeket igény
be vegyük. A Dunántul szarvas
marha import bikákkal fogja a
svájcihez hasonló teijesilmé
nyüre emelni. Ez az intézkedés,
az Alföld pedig a Dunántulról
áthozott, máris kitünő piros
tarka anyaggal léphet arra az
állattenyésztői fokra, ami nél
kül a gazdálkodás belterjessége
el sem képzelhető.

Az alföldi szárazgazdálkodás
az öntöző miivek megindulásá
val a multé lesz.

Számot vetettünk-e már az
zal, hogy sok és jó takarmány
nyal kezdhetjük meg csak a
helyes ulra való térést? Van-e
készen földünk, öntözbető lu
cernások, öntözhető füves-herés
területek létesítésére? Akarj uk-e,
hogy a drága abrak etetés a
teljes édékü szálastakarmányok
felhasználása mellett mérsék
lödjék, sőt teljesen megszün
jön?

~ugusztus van. Jó i~ő esetén

viszonyát öregségi, stb. biztO$!
silási kötelezeHségben töltött
mnnka viszonynak ismerjék el.
KimondoUa a rendelet 3zt is,
hogy az igy az OTI- és MABI
ra 9 évre visszamenően háruló
nagy teher biztosítás mathema
tikai értékét a közületek fizes
sék meg, viszont az OTI és
MABI a köztesWIeteknek térit
se meg azokat a járadékokat,
amelyeket azok időközben a
szóbanlevő alkalmazottaknak
folyósitoHak.

Nehogy a járulékoknak egy
összegben megfizetése a köz
testületek költségvetési egyen
sulyát felboritsa, a rendelet fel
hatalmazta abelügyminisztert,
hogyaközületeknek félévre
terjedő részletfizetési kedvez
ményt adhassoI}.

A rendelet értelmében a
közületek az OTI kiküldött
közegeivel együttesen készitik
el a vonatkozó leszámolást.



SZmE:UE~k: Nótád Pál leánya.
['.;lária Gizella rk., Biró László leá-

Lidia Mária ref., Szabó
fia rd, Kiss Sándor

Erzsébel ref., Geiiai Lajos
leánya hén rk.,· Páiinkás Mihály

leánya Gabriella Mária ref., Fe
kete Lajos fia Lajos rd, Pardy

fia ref., Moí-
nár józsef fia Ferenc ref.,
ágy Sándor leánya ilona ref, Nagy
István leánya Mária ref, Vágó Jó
zsef józsef nk" Binges Lajos
leánya Piroska Aranka ref., Pintér
Gyula fia István Suszler György
leánya Irén reL

Házasságot kötöttek: Garai
jános és Pirosk,!.

Elhaltak : Gyula 69 éves
ref., Gál Róza 18 éves ref., Elu
mann Lili 21 éves izr., özv.Varga
Istvánné Sára 73 éves ref.

3-1
Körösladány, vezette: vitéz Horváth.

A második vonalbeli jálékosokkai
összeállitott GyTK csapata szép játék
kal gyözte le a vendéglátó együttest. A
Gy!k csapatán nem látszolt meg a 20
km-es kocsival való utazás. A csapat
frissell és okosan játszott A tartalékok
is megállták helyüket igaz, hogy a né
hányegybeli játékos állandóan munká
ban volt és nagyszerU játékkal segitsé
gére vollak a tartaJékokllak. A gyöze
lem megérdemelt voll.

Agólok szé-pek voltak és azon ól

köve!kezök osztozkodtak: Kiss, Csalah,
Bolehovszky, illetve Szabó.

Vitéz Horváth vezetett

té

Fővárosi, előkelő, kittinően beve·
zetett textil-részle! üzlet magánfelek

látogatására helyben lakó

A XXXVI. Eucha-
risztiíiUJIS kongresszus és Szent

év alkalmával 938,
20-tól 25-ig

keres. Csak szakképzelt korrekt
ti r a k nyujtsák be ajánlatukat

"MAGAS JUTALÉK" jeligére
Blokner J. hirdető irodájába,

Budapest, liV., Vái'osház-ulca 10

UWjlJ••g~'~WllJilIJU\ill'@.

Esztergomra és
várra és vissza, - igazolvány
a községháza 2. sz, lnW.l"l:aill)~Hj

hengerezte,

OOOliifilMOIiiOlíiin&
A PÉNZ,

ha a szövetJkezef-

nek el a ~U li"""", h~r,n111Ifit

~~~~~~~IlI~~

ÉS
szövetke-

zethez vigyen, ha árat akar
kapni érte!

~~~~~

A gyógy-
április hó 15-én meg
Ezen európai hírű gyógy

fürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógymedencék, ivócsamok, in
halat6rium állanak a közönség
rendelkezésére. Modern szállodák

jJen~iókban és magánházilk
nál oly OlCSÓ az elhelyezkedés,
hogy a fürdőben való tartózkodás

kerülmínl odahaza.
A HajdllswboszJói Gyógyfürdő

páratlanul ered ményes gyógyhatá
sáról és olcsÓságárói hires 5 ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven ál 50
száZiiJékos vasllIi kedvezmény.
IVlagyar és németnyelvü prospek
lussal késT.séggel szolgál a fürdő

igazgatósága.

Felvétel a debreceni egye
temre. A debreceni m. kir. Tisza
!slván-Tudományegyetem hit-, jog
és állam-, 0I'V05-, bö!csészeUudo

mányi, ennek mathemalikai és
természettudományi csoportjára a
a rendes beiratkozás az 1938-39.
tanév L félévére szeptember hó
1-16-ig tari.

BAROSS LÁSZLÓ a tarlót
mindig 15-20 mé-

szántotta, a szántás után
és le-

F.

-Felvétel a
honba! A bud:Jpesti IX., Liiiom
ulca 13. sz. alaili Márta Mater
Diákollhon megliresedett helyekre
az 1938-39. fanévre szóJó fel
vételi kérvények au&?us71us 25-ig
beadh.'1íól-c. PályázlJatnak oly sze
génysorsl.l, példás viseJeiü és jó
előmene!elü egyetemi és főiskolai

hallga/ók, akik tanulmányaikat
Bl.ldapeslen végzik. .A szobák 2-6
személyese!\. A város közep-éil az
egyelemhez közelfekvő szép kertes

ahol külön tár-
salgó és fogadószoba, fíhdö, zu
hanyozó, Hilés és gázrezs6hasz

tornaszer és telefon szoJgáí
lla"~,,,!v·'''' kéliyelmél, a bent

lakás Bövebb felvilágosí
tást készségge! nyujt postán is
(bélyeges válas:::boriték melléke
lendó) az o/ihon igazgatója. Sze
mélyesen reggel 8-9 óra közöt(
lehet érdeklődni : 13
77-49.),

E I a d ó vadászfegyver,
Egy nagyor!

angol gyártmányu
lankaszfer

vadászpuska jutányos áron.

HÁ,ZIAS;S2~Ol"JYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész-
larecepkkel ha még
ma kéri a üETKER FÉLE

FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, bárkinek in:
gyen megküld il gyár:. DR. OET
KER A, Budapest, Conti-utca 25.

APárisi auguszlusi SZá-I
ma ismét gazdag tartalommal je- ,
leni meg. A szebbnél-szebb ruhá
kon kivlií már egész sereg öszi
kosztüm és célszerű ruha a hüvö
sebb na találhatÓ s a
szép gyermeknihák közölt előírá·

sos iskolamhák is, Az irodalmi
oldalakon remek novellák, versek,

. cikkek 1!állakoznak.KÜJÖnŐs ér
deklődésre számol akitünő
irónö: Bozzay Margil képekkel
illusztrált cilike,
nők divatrevüje a címe. A gy6-

változatos kézimunkák ez
uttal is meg fogják a hölgy
közönség leiszésél. A Párisi Divat
egyes számának ára, az ingyen
kézimunka!v mellékIelIel együtt 20
fillér.

Fe!kérjük azokat az elő·

jizetőinket, akiÁnek e!őfizeté

sük lejárt és több-kevesebb
összeggel adósok, szivesked
jenek a flal'Ta,reKllK.'11

megfizetni.
Kner Imréné feiolvasási tart a

rádióban augusztus 9-én kedden
délután 4 óra ]5 "ft,

mindenre ráérő asszony és akinek
semmire sincs ideje" címen.

Meghivó. A Gyomai Vörös-
,Keleszt Fiókegylel által, augusztus
6-án, az Erzsébet-ligetben rende
zendő kerti ünnepély és
eslre. Délután 5 órakor: Mese
képek szabadtéri színpadi bemu
tatása. Térzene. Ülőhely 1 pengő,

állóhely 30 fillér. Este fél 9 ó,a
kor fagylalI est. jegyek pengő

ér!.

A Gyomai Termelők Szövet
kezete vitéz dr. Ricsóy-Uhlarík
Béla főispán ur Öméltóságá utján
10 pengőt adc,mányozolt él Horthy
Miklós repülőalapra.

uzsonára, vacsorára
fogyasszon könnyen emész/helő

ételeket. Egyen füstöll, trappista'
ementháli sajtokat, csemege juh
furó!, vajai, tejet, aludtejet és
igyon mindig természetes
Lukácsásványvizeí, Ha igazán
jó minőséget és friss árut akar,
veaye mea mindezt a szövet-

'" '"kezeti édesboltban a pi<lctéren.

A H O M B Á R szövetkezet
közhírré teszi, hogy a
csutkát a szövetkezeti tagokllak
mázsánként 2§0 pengőérí, nern
tagoknak 3.50 peng6ért adja

"Az élő halott" a cime allnak
a rendkivül érdekes cikknek, a
mely a halotlfellámasztás kisérle
teinek kisérteties kulisszái mögé
enged bepillantást. PO: rendkivül
érdekes leírás az összes világhir ü

eseteket részletesen is merleli Tol
nai Világlapja uj számában. A
legkiválóbb magyar irók noveliáil1,
a kitűnő cikkek dus során és a
nagyszerű folytatásos regényen
kivűl közel száz pompás képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. Tolnai világlapja egy szá
ma 20 fillér.

Vőlegénye-e Greta
Stokovszki? Rendkivij! érdekes
cikket közöl erről a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelem ben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos szindarabot, prem í
erbeszámoJót, színházi pletykákat,
nagyszerű filmrovalot és több mint
száz szebbnél-szebb képet talál az
olvasó a népszerű szinházi heti
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.



Szuperfoszfát ml.ltrágya és Péti
5ó kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

Azonnali belépésre egy józan
élétl.i szorgalmas k o n II e n e I él s
kocsist felvesz a Wagner Mértol1
Fiai fakereskedő cég.

Géphimzőnőmindenféle géphimzést
elvállal. Cime özv Kiss Sándorné Ba
ross-utca 14 sz. 5-3

Brl.lcher JÓzsef Bocskai utca 27
számu háza, jutányos áron szabadkéz
ből e J a d ó. Értekezni lehet a tulaj
donossaI.

1 drb kétszárnyu és ldrb egy
számyu jókarban lévő ajtó olcsón eladó.
Értekezni lehet a ReL Egyház pénztári
hivatalában a délelőtti hivatalos órák
alatt. 6

Szász Antal ll. ker. gróf Tisza Ist
ván ut 82. számu háza eladó. főutban

nagy. portávaj, bármilyen üzlethelyiség
nek IS megfelel. Ugyanott egy cipész
balkarosgép is van eladó. 4-4

Arany János utca 16 számu ház
eladó, vagy kiadó. 1-1

Szelkesztésért és kia.dásért felelős:

WAGNER MÁRTüN.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üz.emvezető: Teket Sándor.

Pálínkás lidiának 6 hold udvar
noki földje eladó, értekezni lehet Arany
János utca 8 sz. 2-2

StUhmer kékszal~os cukorkája 7
izben, a cukorgyártás csucsteJjesitmé
nye. Sti.lhmer dessertek, csokoládék
minőségéért a név kezeskedik. Kapható
a szövetkezeti édesboltbsn a piac
téren, 2-2

Tiz szekér szalma, 2 szekér törek
eladó, esetleg trágyáért cserébe is.
Gróf Tisza István ut 57. 2-2

. Hartmann Sándor pékmester egy
JÓ családból való ügyes fiut tanulónak
felvesz. 3-2

Egy jókarbal'l levö gyennekkocsi
eladó, Zrinyi ut 50 szám alatt. l-l

Erdei Sándornak 4400 négyszögöl
örökősnyilasi földje tanyával _együtt
eladó. Erdeklődni lehet a helyszinen,
VI, ker. 443. l-l

Eladó több öl uj törek és uj szalma,
érdeklődni lehet Arany János u. 4 sZ:éÍm.

Nagyon rendes kiscsaládnak szoba.
konyhás lakás kiadó, butorral vagy
butor nélkül, Hősök Emlék ulja 58. I-."l

Eladó: 2l kal. hold ballai szántó uj
cserepes tanyával 15.000 P, 10 hold
mag/árlaposi szántó 9000 P. Kiadó
haszonbérbe egy nagy forgalmu tégla
gyár 15 hold szántó és 5 hold gyü
mö!csöskerttel 4500 P évi bérért. Eladó
a Mátyás király utcában egy 4 szobás
uri lakás nagy telek és gyümölcsös
kerttel 11.000 P, Horthy Miklós uton 3
nagy üzletház 10-11-15.000 pengőért.

Fenti ingatlanok kizárólag Izsó Balázs
m. kir. Földmivelésügyi Miniszter által
engedélyezett ingatlanforgalmi irodájá
nál tw.lhatók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50.

Hofherr - Schrantz 
Clayton - Shuttleworth
g:é p e k és szerszámok
kaphalók a HOMBÁR
szövetkezetnét Előnyös

részletfizetés,

Kovács Gábor
biró.

érk. 7.22

ind. 7.15

agyarság U

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l Ö f j z e t é s i á r a:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.

SÁRI
IRDETMÉ

ENETREND

Szerkesztölüzenetek:

Pánczél Emil
főjegyző.

Kidóhiv., Bp. József-leönt 5.

•

Rácz Mátyásné MUl'lcheberg.
Németország. Levelet írtam Lukács
Sándorné levelében maguknak is. Ab~

ban sok jó hirt irtam a kis Matyikáról
is. Ez már nehány hete volt.

Bartha András Ermslebel1. Né·
metország. A kéziratot ..megkaptuk,
megőrizzük, időnként leközlünk bdöle.
Bizony itthon már javában csépejünk,
hál' lsten jó termés van, ugy buzából,
mint a tengeri is jól mutat.

Gyoma községben az 1938 évi
nyári országosvásár a következö
napokon tartatik meg:

augusztus 12 én pél1teken hasi
toUkörmü állatfelhajtással,

augusztus 13-án szombaton 16
vásár,

auguszlus 14-én vasárnap kira
. kodóvásár.

A vásárra jövő iparosok lar
toznak iparigazolványaikal a vá
sárra magukkal hozni. Az állal
vásárra szabáLyszerű marhalevéllel

mindenféle állat felhajtható.

Minden darab serlésről-iuhról

ktilön-külön marhalevelei kell ki
állitani.

Gyoma, 1938 augusztus 2.

4

ind.
érk.

19.28

19.35

AUTOBUSZ

Har!enslein Ignác volt termény
kereskedő, gyomai lakos a Har
tensiein Hermann és fia gyomai
bej. cég tulajdonosa kényszer
egyezségi ügyében elrendelt lik
vidáció során nyilvános tárgyalá
son eladásra kerülnek adós Gyo
ma községben fekvő ingal1anaí és
pedig téglagyár, magtár és lakó
házak.

A nyilvános eladást Gyomál
Kossuth Lajos utca l L szám
alatt a cég irodájában 1938
augusztus 10. napján délután
1 órakor tartjuk meg.

Az eladásra kerülő ingallanok
a helyszinen bármikor, az eladási
feltételek az OHE szegedi kamara·
kerületi szervénél (Szeged, Vörös
marthy u. 3.) délelőtt 10 órától 1
óráig és Lohrer Vilmos vagyon
kezelönél (Gyoma, Kossuth Lajos

utca 1L) bármikor meglekinlhető.

Ajánlatok 10 százalékos bánat
pénz letétele mellétt az OHE
szegedi kamarakermeti szervénél
is előre benyujlhaló.

Az OHE szegedi kamara
kerületi szerve.

Feiesjuhász
300 darab juhval

el ez e e
3 évre október hó
1",.től. Érdeklodni

D1SLNÓS fERENC
Karcag,
Kiss AnJaI utca.

Szeghalom-BereUyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33 20.44

8.57 é. Berettyóujfalu p. u.. . i. 14.00 19.11

g.03 é. " k5zségliáza . i. 13 50 19.m;
Menet-jegy; Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.

feltételes megállóhely; Gyoma-halmagyl Olvasókör és Perjés.
Figyelem I x-el jelzett hétköznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

Érvényes: 1938. junius 26-tól szeptember 8-ig
Gyoma-Endrőd:

Gyoma p. ll. .

Endrőd templom-tér
Viteldij: 50 fillér.

H-vásárheiy-Szarvas-Gyoma-Szeghaiom-P-iadány-Debrecen
5.15 Hódmezővásárhely 21.35

5.55 Szen/es 20.55

6.4.5 ind. Szarvas .. . érk. 20.07

V·ö I Endrőd . . 19.35
7.24 Gyoma p. u. . 19.28

7.28 if Gyoma templom-tér 19.14

8.25 l Szegh~lom p. u. . 18.26

g.3~ érk. Püspökladány 17.13

1015 HajCluszoboszló .. 16.31

10.50 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 16.°0
Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. P 10.-.· " P 12.

Hajduszoboszlóra a menettérti-jegy 15 napig érvényes.

a

fO' •

Ol

Gerő,

3. Hiradó.

s

v
Izgalmas bányatörlénet.

Aaugusztus 7-én és 8 án
vasárnap, hétfőn·

DEANNA DURBíN
a viiág kedvence leujabb filmjében.

Tündérien bájos. Elragadóan vi
dám. Nagyromanlikus:

Aug. 6-án Szombaton.

Akinai meslerdelekliv legujabb
kalandja. Hajsza a gyilkos után.
A nemzetközi kalandorok városa.

CHARUE CHAN

Hosszu id6k legnagyobb filmsikere
a kacagás és önfeledt másféjóra

ötlete;; vigjátékEi.

2. Kísérö műsor:

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és [éig kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél W-tő] fél l-ig. Hé/főn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Egy bravmos nyomozás regénye,
fordulatok és meglepelések filmje.
2. Óriások j<özdelme. A vas-és
acé!izmok összeütközése. A bánya

és kohó iüzes légköre.

Victor Me Laglen,
Georg Bancroft
főszereplésével:

E E

-~I:-á~::=~
irdetmény

Korona Hangos Mozgó. Endrőd

1938 augusztus 14-éa és 15~ II

vasárnap és hélf6n Nagy-Boldog
Asszony 7 és g órakor.

műsor j

A legjobb magyar film.

főszereplők : Uól&it'!

VOl' Pál, Kabos
Szeréna,

hegyi
Nagy sikert aratolt magyar hangos
film, amelyben több nagy magyar
szinész játéka végtelenűl kedves és

elragadó.

Kiegészit6 műsor:

SÍEGYETEM és
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ElÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre L56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24"P.

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

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

F~lelős szerkuztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'll o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetéS
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

GYOJna. legyen a. KörősA,)"Vidék

iJ.~ány álloJnása.

I+lar~ a búzán
hirnev ért

A földmivelésügyi miniszteri
umhoz panaszok érkeztek arról,
hogy egyes gabonakereskedők,

akik a tavasz folyamán előle

geket folyósitottak gabonákra,
a kormány által megáUapitoU
buzaár dac.ára nem fizetik meg
a gazdáknak ezt a megállapitott
árat és hivatkozva az előleg

folyósitásakor létrejött kötlevél
pantjaira, a feladóáUomás és a
budapesti ár közötti differen
dákai olyan mértékben vonják
le, ami ellentétben áll a kor~

mánynak azzal az intézkedésé
vel, hogy az ország legtávolabbi
állomásán is legalább 19 pengö
25 fillér fizetendő a buzáért.

E panasz kapcsán a földmi
velésügyi miniszter ezuton is
felhivja a gazdaközönség figyel~

mét arra, hogy az 1930. évi
XXII. t.·c. 36 -38. §-aiban az
előre történt eladásra vonatko
zóan is ugy intézkedik, hogy
bármily kikötés eselén is a
kereskedő köteles a gazdának
a megállapított teljes, a helyi
piacon kialakult árat megfizet
ni és a gazda ezzel kapcsolatos
jogai érvényesitését az idézett
törvénycikk emlitett paragra
fusai szerint birói uton peren
kivüli eljárással is biztosíthatja.

Minden egyes olyan esetben,
amikor a kereskedő ezzel ellen
tétben jár el és a gazda esetle~

ges tájékozatlanságával vissza
élni akar, a földmivelésügy

I

vay Alajos, dr. Hein Ferenc,
Stern Samu, Szabó Péter.

A közgyülés Békés-, Csanád
és Csongrádvármegyék gazda
sági egyesületeinek kikiildöUei
vel bizottságot küld a földmi
velésügyi miniszterhez, hogy a
Tiszántul. gazdáinak kéreImét
nyujtsák át.

A Tiszántuli Mezőgazdasági

Kamara békésvármegyei kiren
deltsége is magáévá tette a
Gazdasági Egyesület határoza
tát, bogy a kormány ismerje el
a Tiszavidéki buza jobb minő

ségét.

Panaszok érkeztek
a földmivelésü9bli
miniszteriu hoz

munkakészségük.
A főispán életrevalónak ta

lálta Papp Zsigmond felszóla
lását és ebben az ügyben elö
terjesztést fog tenni, hogy kü
lönböztessék meg azokat a
munkásokat, akik hosszabb
ideig szolgáJnak egyhelyen, a
többHöl, akik nem dolgoznak
elég igyekezettel.

Elhatározták, hogy összeh'ják
és nyilvántartják azokat a mun
kásokat, akik felelőUeniil el
hagyják a munkahelyüket.

forróság megnehezíti a takar
mánytermesztését és ezért sok
kal költségesebb nálunk az állat
tenyésztés, mint például a
Dunántulon.

Ebben e szellemben szólaltak
fel dr. Sebők Elek és vitéz
Bocskóy András is.

Wagner Márton, a HOMBÁR
szövetkezet ügyvezető-igazgatója
a buza ármegállapitásánál szük
ségesnek tartja, hogy Gyomát
már most a többi hajóállomá
sok 20.75 pengős árával egyenlő
nek nyilvánHsák és ha valaki
vagontételben szállit Gyomán a
hajóba, a 20.75 pengős árat
teljesen kapja meg a termelő.

a 15 fillér bizományasi jutalé
kot ezen felül adják a bizo
mányosnak és igy, ha aGyo
mára vasuton érkezett termé
nyeket átrakják hajóra, Szol
nokkal szemben métermázsán
ként 65 fillér előnyiink volna
és akkor Békéscsabán is 20
pengőt érne a vagonba rakott
buza a mostani 19.40 pengővel

szemben.

Felszólaltak még vitéz Orsa-

Augusztus to-én gyülést tar
tott a vármegyei közigazgatási
bizottság vitéz dr. Ricsóy-Uhla
rik Béla főispán elnöklésével.

A gyülésen több értékes fel
szólalás közül Papp Zsigmond
indítványozta, hogy azoknak a
gazdasági cselédeknek, akik
hosszabb időt töltenek el egy
egy gazdaságban, sokkal jelen
tősebb öregségi biztositást kel
lene juttatni, mint azoknak,
akik állandóan változtatják a
helyüket és nincs meg a kellő

PAPP ZSIGMOND INDITVANYA
AZ ÉVES-CSELÉDEK NAGYOBB

YUGD ÁRA

Augusztus hó 8-án II órakor
rendkivüli közgyiilést tartott a
BékésvármegyeiGazdaságiEgye
sület csákói Geist Gyula dr.
elnöklésével. A gyülésen mind
végig vitéz dr. Márky Barna
alispán is részt vett, valamint
Csongrád- és Csanádvármegyék
kikiildöUei.

A gyülés legfontosabb tárgya
a Tiszántuli-buza éríékesitésé
nek megtárgyalása volt. Elsőnek
dr. Geist Gyula ismertette rész
letesen a buza mostani értéke
sitését, amelyben nemhogy a
megérdemelt előnye volna a
Tiszavidéki buzának, hanem
hátránya, mért sehol sem jut
árban kifejezésre a jobb minő

sége. A kataszter megállapítása
kor pedig arra hivatkoztak, hogy
a mi földiinkön sokkal jobb
buzát lehet termeszteni.

Az első felszólaló Nagy Pál
voU, a Csanádvármegyei Gazda
sági Egyesület társelnöke, aki
találóan mutatoU rá, hogy la

Tiszavidéki buza kiválóságát a
vidékünk lllJigyfoku melege adja
meg, de ennek ellenében a nagy

A SAJTÓ
SZABADSÁGRÓl
sok szó esik manapság, az uj
ságirói kamarai törvénnyel bp
csolatban. A magyar közvéle
mény, akinek a "szabadság"
szó nagyon· III vérében van,
hajlamos könnyen és meg
gondolatlanul nyilatkozni, a
szabadság javára.

Ha szembenézünk elfogulat
lanul ezzel III kérdéssel, ha
mögélátunk az ujság szinpad
kulisszáinak, meg kell áUapi
tani, egy kitönő francia köziró
szavaival: - Kilenctizede azok~

nak a nehézségeknek, amelyek
ben élünk és sZEmvedünk egy
tendenciózus hirszolgálat ered·
ménye. A bizalmatlanság, mely
népeket, népek eHen eltölt,
mely II normális emberi kap
csolatokat megmérgezi, meg
bénítja, a sajtó kutmérgezésére
vezethető vissza. - Igy, ahogy
van, ez igaz. Hasábokon keresz
tül lehetne ezt bizonyitgatni, de
II világos fejii ember erre nem
szorul, ugyis látja.

Ennek a felelőtlenül garáz
dálkodó sajtónak egy kicsit
megfogni a nyakát - nem jog
fosztás, nem barbárság, de
egyszeriien humanitás és okos
kötelessége a vezető akaratnak.

Az ujság a felnőUeket neveli,
irányitja, hatása a tömegekre
óriási, nem lehet tehát abba
belenyugodni, hogy ezt a hal
latlan felelősségü nevelői mun
kát mindenld végezhesse. Az
ujságiró köznevelő, meg keH
tőle követelni bizonyos nagy
fokú tudást, erkölcsi érzékel, ki·
mutatható és látható közéleti
aktivilásl és felelősséget.

Aki ezekkel a feltélelekkel
nem rendelkezik, beláthatatlan
kárt okozhat, ugy az egyes
ember, mint a nemzetek lelké
ben. LáthaUuk, hova vezet egy
nemzetet a céltudatosan, a sajtó
utján félrevezetett és felusziloU
kritikátlan tömeg, amely pedig
csak eszköz volt egy ~érdekkör
kezében.

Ugy akis, mint a nagyobb
közösségekre igen egészséges
lesz egy kis tisztogatás a sajtó
tulságosan szabados berkeiben.

Elég a régi értelmezésű
~ajtósg:abadságból:
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hogy il

Mentsé-

számára. A kecsegési
rp.ég számos

és

tek
arra vi:!ló".

I

lehet öntözni; természeti
ság:JIi elsőranguak

termelési - csak hozú
kezdeni. Ő maga lmú" 5

évi gyakorlati ta~HI.S;l'aII

kában, igen
lálja azL

A következő érdekes össze-
hasonliló adja erre
vonatkozólag:

1 köbméter öníözőviz eJóáHit:
kukoricából 5 fillér ertéket
lucernából 7 fillér értéket
cukorrépából 9 fillér értéket
gyümölcsböl 40 fillér értéket

Az adatok megbízhatósága
kétségtel eD.

nemzetgazdasági veszteség,
jövedelem többj etet elmulasz
tani.

Az öntözés prloD,!éI1LJáj2lr,óJ
deklödöm még a
Mint laikus, azt gondolom, ez
a kulcsa a rentabilis termelés
nek. Kiderült, hogy adott
körülmények között, az öntözés
nem is a legfontosabb kérdés,
A kecsegési öniözési kisérletek
azonban maris pontos és meg·
bizható utasitásokat tudnak ad
ni, kész terveket a alma-

Pompás gyümöicskullura a

porban meghengergetve a mag
jál.

Akácot, nyárfát ingyen adnak
annak, aki kéri.

Beszélünk pedig erről azért,
mert aki teheti, most teg)'e, mert
jó idő jár erre is, arra is. Au
gusztus, ha ilyen, vessünk rep
cét, jó előveteménye ell a
buzának, kivált ha megkapál
hatnánk.

(2) Arra a kérdésemre, hogy
miért pont ezen a helyen tele
piteU - a házigazda előzéke

nyen terit elém nehány saját
készitésű térképet. A tizenhét
holdas birtok egy félszigeten
fekszik, mely a Körösszabályo
zás által lett levágva és bekerit
ve három oldalon a régi, ma
már Holt-Körös medrével. Nem
véletlen, hogy ez a vizzel kör
nyékezett terület, bizonyitha
tóan alkalmas gyümölcs gazdál
kodásra A műszerek megbiz
ható adatai szerint; a zug leve:
gőjének pára tarlalmaátlag
70-80 százalék, ami hegyi klí
mának mondható. A páradus
levegő, igen hathatósan szabá
lyozza az Alföld klimatikus
ldlengéseit, különösen fagyve
szélyeket.

A félsziget talaja is kitünő, a
folyó által hordott talaj, amit a
Körösök mentén jól ismernek,
de kellőképpen nem hasznosi
tanak.

Schuíek Béla főmérnök sze
rint az ilyen levágott területek
magysága kb. 100 ezer kat. holdra
tehető, ezeket könnyű szerrel

G stenz
azokat a magvakat, amiket erre
rendelt és megedzett, már veti.
Szeretik nagyon ugyis mondani,
bogya "nagy Természet" végzi
ezt, de mi azokkal nem vitá
zunk, maradunk a régiben. A
mi hüséges ismeretlenünk is, a
iú, elhullatta magját, pár hét
mulva apró, túhegyes, élénk
zöld szálak jelzik; hogya beren
dezés igy jó: terjed a pázsit ott
ahol az ember utját nem állja.

A magasabbrendü fák is ér
lelik huUatják magvaikat, leg
többje érett gyümöIcsbe bur
kolva jut a földre, hulló levél
betakarja s kit hogy talál az
idő nedvessége, melege, aszerint
való időben kikel és megél.

A fát szerető gazda is ugy
nevel fát öreg fa magjáról.

Az ember legtöbbje azonban
okoskodik és nem ugy csinálja.
SzHvafáf például· előszeretettel

szerez árokpartokon nött girbe
görbe formájú!, mert azt in
gyen adták, holott egy-kétszáz
érett szilvagyümölcsöt, ki milyet
szeret, jó kerli földbe, iskolába
vetve nevelhetne csemetét, ül
tethetné utra, uífélre ; igaz hogy
néha semmit, néha meg dulá
sig sokat terem, dehát mire
jár ma állandó szerencse?

Azonkép jó vetni a diót
ősszel, egerek ellen minium-

miniszter várja az errevonat
kozó bejelentést azért, hogy
abban az esetben, ahol a pa
naszok helytálló voltáról meg·
gyöződik, intézkedhessék az
illető kereskedőnek az export
forgalomból való kizárása iránt,
esetleg egyéb intézkedés foga-

natositása végett is.

kettő van, A olasz
levelezője egy na

.úPI.O,líÍJr külföldi osztá
paraszt, gazdáI
hóna alalt

etet,
fej és vezeti a tejszállitás lajs
tromát. Az eletést reggel 5 óra
kor k ezdi, friss és takar-

vagyis
szecsk á.! I széna és

dara. Hat órakor
autó jön a
takarít és Hz órakor a.
délelőtti szolgálat

den takarmányt fedél alá pakol
a gazda, soha egy köteg széna,
vagy szalma nem vesz
nem éri az idő, nem Jr'rd,h"rl

nem avasodik. Az istállók felett
a mennyezeten csapóajtók van·
nak, melyeken át az istálló
takarmánytartójába ereszgeük
a fogyasztásra szükséges széna,
illetve szalmakötegeket.

A tanyához apró par-
cellákban 36 morge (kb. 19
hold) föld tartozik. Husz. m.
szántó, tiz kaszáló és gyümöl
csös (lucerna is van), hat
m. pedig konyha- és
kertészet, ami. elég jól H.11Píllp!

mez errefelé. Locsolásról az ég
'gondoskodik, s mit tagadjuk
elég gyakran. Ha mégis eső

hiány volna, a kertet vízcsa
torna fogja körül. Csak ki
csatornázzák és kapja a vizet.

A gazda idősebb bácsi, rok
kant, frol1tot járt német. Csa-

PARASZT-TANYA
szines és íl'igylésl'eméitó képe.

- A tanya, amiről beszélni
akarok, Ermsleben határmell
gyéjén fekszik. Emeletetes és
négyszögben épült. Elöl van a
lakórész, folytatólagos elhajlás
ban az istállók, szemben a lakó
házzal a magtár és a szerszá
mos pajta. Az udvas köves.
Hátul, az istálló és a magtár
keresztvonalánál van a trágyás
gödör, cementezett, vizgyüjtő

berendezéssel és pumpával. Az
udvar közepén kuL,. Nem
gémes, mint a mi virágszagu
Alföldünkön, hanem szivattyus.
Automatikusan záródó csöve
ken folyik az itatáshoz szüksé
ges vizmennyiség az istállókba.
A német gazda bent Hat.

Takarmánya az emeleti helyi
ségekben van osztályzat és
minöség szerint elrakva, Min-

Paraszt szemmel

T R O A

címen érdekes cikksorozatot
kezdünk m II i számunkban,
Bartha András Németország
bau dolgozó munkásember
tonából. Az irásokat érdekessé
teszi az iró személye, aki egy
szerü parasztember, kétkézi
munkájából él, iskolázatlan
ember, ami bizonyos tekintet
ben nagy elfogulatlanságot is.
jelent. Annyira jutott azonban,
hogy nemcsak meglátja a kö
rülötte lévő világ jelenségeit, de
le is rögziti, sót véleménye is
van róla. Ezzel a véleménnyel
gyakran nem értünk egyet,
mégis figyelemre méltónak ta
láljuk és olvasóinkra bizzuk
azoknak értékelését. Első cikke
1<1. németországi
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nem

ha

egy száma 20

la,,''''Pld egy szá-

AR szövetkezeto

nak 350 peilg{'Jérí

Nem ke
le:Qío!:lb téS2-

eg]' liceI' lO/o-os kad",rka "';igy

fehé.. uibor SOIiV3d
kert flllomásra kis?állitl11i
s ftladva. Vasuli ([lViJb kb.
4. lillé,. lílcrenkén t. Csakis
50 Iiter"ll felüli rendelést
fogadok eL Hordól
lesen adok a iar
lanliÍra kölcsön' hordóm
30 beiül hÁ,-""t•• +"n

[{ü](!elJc!ő vissza. Széthil··
dés utánvéttel. Egy pengő

levél bélyeg ellenében kül
dől, mintát a borból min
lásdobozb811, bérmentve

Bü.aim kelleme::! édeskés,
tiszta, 'tőké~etes :zamatl.lak

és. !'i iE! m salian)íuak.

Saltvadkert, Pestmel(l'e.

Ina 20

na.tj/szei
kiVÜl kőzet

!alád az 01v3s:5 il nJ=iPszeni

erbeszámolór, színházi

filníroVaioi és több mini
száz szebbnél-szebb Yálál. az
olvasó a népsZE~rü színházi heLi-

A

A
számunkban lévesen közölt

hogya Gyo!1l::Ji Termelők Szöve/
kezele vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik
Béla főispán ur Öméílósága ui
nem 10 pengől, hanem 100 pen
göl adc.mányOZOíl a Ivliidós

repülöa la pr:í.

Nyáron
fogyasszon könnyen. eméSllhelő

ételeket Egyen füstölt, trappista'

emenlháli sajlOkat, csemege
tmót, vajat, aludiejel és
igyon teHnészetes
Lukács ásványvize!o Ha igazán
jó minősége! és friss áru! :Jk
vegye meg mindezt él szövet
kezeti édesboltban El nur-!prFri

A Párisi Divat 8ugüszlüsi szá
ma ismét gazdag tartalommal je

lent meg. A szebbnél-szebb ruhá
kon kivül már egész sereg Őszi

kosztüm és célszerű ruh; zi hüyő

sebb napokra la!álhaló ben:le, s a

szép gyermekruhák közöl! ei5irá
sos iskol1l.ruhák is. Az irodalmi
oldalakon remek versek,
cikkek váltakoznak, Különös ér

deklödésre tari ha! számot a ldlünő

irónö: Bonay .Margit
illusztrált cikke, melynek Kiráíy
nök divatrevüje a eime. A
nyörű, váHozatos kézímunkák ez
uttai is meg fogják nyerni a höigy-

közönség tetszését. A Dlvat

egyes számának ára, az ingyen

kézimunkaív melléidellel egyűll20

fillér.

A ZSA

A becsületes megtaJáló visz
szadia egy szentesi gazdának az
eiveszteil 100 pengöst, amit adó
fizetésnél elvesztett. Özv. Szabó
Ferencné volt az CI ritka becsületes
asszony.

A középiskolákba ezután csak
olyan tanulók vehelök fel, akik a
j O-ik évüket belöllöllél<, de rnég
nem érték el a l3-ik évüket.

Balatoni menetkedvezmé-
nyeket nyujt egyénenkinti és
csoportos utazásokra a MÁV. Hir
detményét olvasó közöns~günk

figyelmébe ajánljuk, CI "HOMBÁR"
látogatói a nagy irodában olvas
hatják.

Felvétel a debreceni egye
temre. A debreceni m. kir. Tisza
István-Tudományegyetem hH-, jog
és ál!am-, orvos-, bölcsészeiludo
mányi, ennek mathematíkai és
természettudományi csoportjára a
a rendes beiratkozás az 1938-39.
tanév I. félévére szeptember hó
1-16-ig. tart.

BAROSS LÁSZLÓ a tarlót
mindig 15-20 centiméter mé
lyen szántotta, a szántás ut~n

fogasboronával járatta és ie
hengerezte.
~~~~~~~~~ftft~~ftAAftA~

De könnyü a teher magy'ar vér a
Mert van kiért küzdenek itt az éle/szinen,
Van kit egy asszony vár, édes gyerrnek
Van akit egy. kislány - e szóval- szeretlek.
Van akit egy fáradt, kedves, édes
Ki boldogan fiát szivére szorítja.

Remeghet a higany a
De azért mosolygás
Nagy, rakott szekerek leürülnelc
Amig rájuk hullik az est aranypora.
SZépen csengő pengő a munkájok
Jut a megérdemelt megáldott kenyérre.

Gyoma, 1938. aug. 7. r u c i ó E n d e

Rekkenő hőség ben a zsákot
Mint egy' görög szobor ugy
Bronzvörös testükön folyik az izzadság,
Hátukat nagy kövér meleg cseOIJl?k s,wr/flLlk

Dagadnak az izmok feszülnek az
Hej. Nehéz a harc a

Szép a birkozóknak harca a szőnyegen,

Hol a sportnak büszke szép
Szép, nemes a küzdés rajongak is érte,
De többre becsülöm szivem befsejébE'
A zsákoló fiuk néma nehéz
Kiknek a verejték könnyezi be arcát.

E I CI d Ó vadászfegyver.
Egy nagyon jókarban levő,

majdnem uj, angol gYártmány~
16-05 kaliberii l a n k <:il S z t e r
vadászpuska jutányos áron.

PIKÓ BÉLÁNÁL
tiW~~UUU~~tiU~UUUUuuuuvu

iselőtéetö

"'fiinIMfnirt~inii\niItiMli
Fővárosi, előkelő, kitünöen beve
zetett textil-részletüzlet magánfelek

látogatására helyben lakó

Eljegyzé§o Oláh Erzsike és
Ge.csei Sándor jegyesek. (Minden
külön értesítés helyell.)Gratulálunk.

Hitler Adolf vezér meghivására
Horlhy Miklós kormányzó és
felesége még auguszlusban Német
országba utaznak. 'A főméltóságu

Asszony egy uj cirkáló I is meg
keresztel.

Dévényi Lajos békésmegyei
tűzrendészeti főfelügyelő 25 éves
.értékes munkássága elismeréséül,
a belügyminiszterlől kitüntetést
kapott.

A Horthy Miklós repüiő

alapra Békésvármegye 15.000
pengő! adományozott, a vármegye
tisztviselői pedig, havi fizetésiik
egy százalé!{ál ajánloUák fel.

Raffa:v Sándor ev. püspök ez
év szeplem berében tölti be püs
pökségének 20-ik évét

Dr. Ugrin László a szarvasi
járás főszolgabirája hosszas beteg
ség után hivatalát augusztus 3-án
átvette,

1\ gyomai MANSZ augusztus
21-en az Erzsébet-ligetben nagy
szabásu népUnnepélyt rendez,
melyre ezuton is felhívja a szÓra
kozni vágyó közönség figyeiméI.

Kner Imréné rádióeJőadását

kedden délután a Tiszamalom
előzékenységéből hálózati készil
lé/{kel is élvezhetlük.

Hősi halált halt hat fiatal
ujágiró, akik hivatásuk teljesilése
közben lezuhanlak egy repülőgép

pel, Debrecen határában. Kivülük
még hat áldozata van a szeren
csétlenségnek, melyet motorhiba
okozotl. Mélységes részvétte! ál
lunk a szörnyű vélellen fiatal
ha lottai mellel!.

A jövő szombati piacol Szent
István napja miatt pénteken tart
ják meg.

Turkevén az idén 100 száza
lékos lesz a pótadó. Ecseg-puszta

.45.000 pengő! jövedelmez évente.

Ujszeged vesztegzár alaH van
a száj- és körömfájás fellépése
miatt.

Tótkomlóson az előJjérók nem
kaptak fizetésemelést. Indokolás:
Az előljárói megválasztás mindenki
számára megliszteltetés. de nem
megélhelébi alap.

keres. Csak szakképzelt korrekt
u r éi k nyujtsák be ajánlatukat

"MAGAS JUTALÉK" jeligére
Blokner J. hirdető irodájába,

Budapest, IV., Városház-utca 10.

.......UWl/ll!JlO
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keresztül tart előadásokat II

Városi Szin házban.

A Gyöngyösy István-társaság
augusztus 19-én az ügetőpályán
rendez ünnepséget II százéves
Himnusz tiszteletére. Augusztus
14--21 között tar~ák nleg II

magyarok H. Világkongre~szu

sát, az Anyák ünnepét. de eze
ken kivül is egész seregünn~p

ség lesz a Szent István-héten,
amelynek programját sportese
mények tarkítják.

Biztos
kalk láció

Sokszor haHjuk,gazdáink nem
dolgoznak ceruzával, nem kal
kulálnak, ezért termelésük nem
lehet okszerü, racionáIis.Köny
nyű a kereskedőnek. iparosnak
Tudja, mibe kerül a nyers
anyag, mennyi a munkabér, a
regie, tudja, mennyi hasznot
keH és tud elérni, munkájának
eredményét rövid időn belül
éhezi.

De milyen más a mezőgaz

daság kalkulációja. Hogy mibe
keröl a nyersanyag, a vetőmag,

a földbér, stb, azt csak meg
lehet állapitani, hogy mennyi
a munkabér és regie, már ne·
hezebb, mert ebbe már bele
szól az időjárás is, de már az
eladási árat nem a gazda áUa
pilja meg, hanem a tőzsdén

keresztül az egész világpiaci,
sőt politikai helyzet is.

Buzánál azonban ezidén van
biztos támpontunk. A buza ára
20 pengő körül fog mozogni
egész éven át. Ezért könnyebb
kalkulálni. Tudjuk pId. hogy·
150 kg szuperfoszfát holdan
ként nagy átlagban lagalább
ugyanannyi buzaszemtermés
többletet eredményez. 150 kg
szuperfoszfát ára elszórva átlag
15 pengő, 150 kg buza ára 30
pengő. Ha e helyütt eltekin
tünk a szalmaterméslöbblet ér
tékelésétől, valamint a termés
többlet betakaritásának több
köUségétől, azl láljuk, hogy
kereskedelmi kalkuláció bizton
ságával II szuperfoszfát mütrá
gyázásba fektetett tőke kereken
100 százalék hasznot hoz.

Hasonló a kalkuláció bizton~

sága most a buzánál egyéb, jól
megfogható termelési tényezők
kel kapcsolatban is. Kalkulál
junk !..~.~

OYOMÁRA JÖN A PÉNZ,

baa "HOMBÁR" szövetkezet

nek adja ei a tojást, baromfit.

á

Jobbot közszemlére teszik. Egé
szen egyedülálló eseményt is
iktattak be az ünnepségek soro
za.tába, mégpedig azt, hogy a
Szent Korona megközelíthetet·
len páncéHerméből·két napra
kilép és augusztus 16~án, 17-én
reggel 9 órától este 9 óráig a

királyi palota márvány termében

megtekinthető.

A Szent Jobb-körmenetet
S e r é d i Jusztinián bíboros
hercegprimás vezeti II Nagy
boldogasszonyró! nevezett ko
ronázó tötemplomba. Este 7
órakor a gellérthegyi szikl,3.'
kápolnában litánia lesz. A
Gyöngyösbokréta a Szent István
hát keretében tizenegy napon

Gyomán diszlettervezőnk Kató
. Gábor személyében, akinek el
gondolásait Biró Gyula, Kovács
Mátyás és Bódi Károly festők

nivósan kivilelezték és felálli
tották Scbrőder Károly segitsé
géveL

Az Ivántenéki Társnlat anyag,
gal és munka erővel segiteH~

elő a szép sikert. Anyagat ad
tak még:: Wagner Márton Fiai
cég, Kner cég, Berkovics Adolf
cég, Glück Armin cég, Herter
cukrász, Vincze József cukrász
ragyogóan szép mézesbábokat
készitett, de Bácsi Elekné' há
zánál is készülhetett a mézes
bödön. Honti Antal és a Ter
melök Szövetkezete kekszet ad
lak a fagylalt esthez, Fried
Géza fuvart, Kerekes Károly
hordókat, G.rósz Salamon sátort,
a GySe függönyt adtak, Karsay
Lajos székeket, a leventék pa
dokat adt::1k az előadáshoz. A
pénztárnál Pintér Pál, Molnár
István, Kovács G. Lajos, Ko
vács János jegyző tevékeny
kedtek. Ezuton mond mind
azoknak köszönetet a vezető·

ség. A fagylalt est a legjobban
sikerült esti szórakozások egyi
ke volt, a lányok kitünően

mulattak, az inteligencia csak
nem teljes számban megjelent.

A szabadtéri eiőadást szom
baton augusztns 20·án megis
métlik. Minden gyermek és
felnölt oU legyen délután 3
órakor, ha olcsón és igazán
szívéből akar szórakozni.

A jubileumi Szenl lstvim-év
keretében az eddigieknél is fé
nyesebb külsöségek között üli
meg az ország és a magyar
főváros az országalapitó szent
király emlékét augusztus máso
dik felében. Az idegen torgalmi
hivatal már összeálJilotla a
Szent Ist ván- hél ünnepségeinek
programjál, amely szerini az
idén az egyházi természelü
ünnepség mellett hasonlóan fé
nyes külsőségek között meg

rendezetl világi ünneplést is

készítenek elő.

Augusztus 19-27 közölt a
várplébánia-templomban min
den este 6 órakor ájtatosság
lesz, s ez idő alatt a Szent

Bübájos volta műsor

ét na ig közszernlére teszik
a Szent Koronát

a Sze István éten

Szokatlanu! nagy mozgolódáli
volt augusztus 6·án délután az
egyébként eléggé unatkozó liget
fái között. Az egyik harsogó
zöld fenyő csoport előtti üde
tisztáson rögtönzött színpad
élénk vörös függönye zári a Ie
a hátul mozgolódó szinpadi
képet. Az ijesztő dörgés dacára
kiváncsian gyülekeztünk ahoz
a produkcióhoz, amit még nem
láttunk községönkben. Rövid
zápor esö kerekedett, ami kés
leHelte a kezdetet, de el nem
riasztotta az érdeklődőket.

Fák közt átszürödő aranyló
napsütésben, tündéri hely voll:
a nézőtér, kék ég a tetönk, és
angyalian kedvesek a szereplő

mesealakok : Hófehé..ke és a
két törpe. Két igazi kis törpe
ült egy pirinyó asztalnál, picur
ka szakállak, pici táH::ák a
csöpp kezekben. Ahogy álmod
tuk valaha.
DörmögőD5mötör eleve

nedik meg, okosan buksi fejé
vel, hatalmas csibukjával.

Jancsi és Juliska állnak re
megve a vén boszorkány mese
beHen csinos háza előtt, min
den csupa mézeskalács.

Nincs helyelsorolni a szebb
nél szebb, szines képek sorát,
gyermek és felnőn egyformán
szívből örült a valóra vált
Tündérország ismerős aiakjai
nak, a pompás, izléses kosztii
mök, minden igényt kielégitő

ö!letes kereinek.
Kiderült, hogy van nekünk

yázat
k h S

es olasz,'"Hik1;;;j

utBzásra
Az 1) Olaszorsz3gi Uli Tanács

adó" szerkeszlösége kéthetes
Ialan olaszországi ellálással
vasnli is beleértve)

julalrna:oza azl, aki röviden a
ismerteti, hogy mi

volt a legnagyobb élménye
Olaszországban.

Ugyancsak a "Via" is kéthetes
olaszországi ellátást ad

2llHHik az aki· legjob-
ban hogy melyik
olasi ·város, vagy fürdő

a legszebb Olaszországban.
kéthetes olaszor

szági tartózkodással jutalmazza
az olaszországi uton készült leg-

fényképfelvételt is.
A odailélését bizottság

dönti el 1938 december 10én,
a 2JZ 1)Olaszországi Uli
Tanácsadó" évi számában
fognak megjelenni, de azl ma
gyar ismertelni fogja a
római rádió is.

További fel világosításl nyuj l

az "Olaszországi UtiTanácsadó"
most megjelent 1938. évi lda
d<'isa és ezen 208 oldalas köny
vecskét olvasói 20 fillér
ill"I·,,"" beküJdése ellenében dij
tal:Jlnl.:ll, portómentesen megkap
ják, az "Olaszországi Uti Ta
nácsadó" kiadóhivatalálól, Bu
dapest, ":\Táei·utca 36. Ugyan
ide kell a pályázatokat is be
küldeni.

Ship! (Mentsé-
tek meg 11)

Mások szerin! ez volna az
értelme:

- Sand out Succonr! (Küld·
jetek segitségei 1)

Egyik magyarázat sem helyes.
az SOS jelzés - semmit

sem jelent, illetve nem ugy
született meg, hogy valamilyen
mondai kezdőbelüit rakták
volna össze. történi

évvel ezelőtt, hogy a segély-
nemzetközi jeIéül az SOS

összeálWást választották. A ber
l ini nemzetközi kongresszuson

évvel ezelőtt

a tengerészet
nemzetközi rádió-kódexét és a
segélyhívás jeIéül eredetileg az

összeállítást inditványoz
tbogy azonban a Morse

az E csak egy ponto I
. egyesek aHól tm·toLlak,
légköri zavaroknál az

SOE-jei könnyen eltorzul, illet
ve csonkán érkezne a felvevő

készülékhez s ezért az eredeti
SOE-jel helyeit az SOS jelzést

el a konferencia. De
semmiféle értelme a "rövídi
tésnek" nem voH, aminthogy
nem is rövidítés a 30 éves
segélylrérési jelzés.
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k él P h a t ó WAGNER
cégnél.

*

*

Lapzártakor értesülií.nk, hogy
a BISE-OMTK meccset a BlSE
megóvta azon a eimen, hogy a
határbirák a BISE vetilistáján sze·
repelnek. Augusztus 14 én játszák
ujra ameecset

Mezöturi AFC augusztus 28

án játsza első Nemzeti B. liga
(NBB) mérkőzését Mezőturon a

Szegedi AK együltesével. A kö·

vetkező 2 mérkőzése a Váci SE

és Váci Remény ellen lesz. To

vábbi ellenfelek a 14-es csoport·

ban a következők: Törekvés, FTC,

Csepeli MOVE, Csepeli Weisz

Manfréd FC, MÁVAG, DVSC,

DVTK, DAC és az SBTe.

n. oszt. bajdonkság 50r50
lása: Augusztus 28: GyTK
GySe, T AC-ETK, MAfC-KTE.
Szeptember 4: GySC-MMÁV,
ETK-MAFC, KTE-GyTK, Hu
nyadi-TAe. Szeptember ll:
MAFC-Hunyadi,OyTK-MMÁV,
TAC-KTE, ETK-GySC Szep
tember 18: MMÁV-ETK, OySC
MAFC, Hunyadi-GyTK.. Szep
tember25: MAFC-GyTK, GySC
KTE, TAC-MMÁV, ETK-Hu
nyadi. Október 2: Hunyadi
GySC, GyTK-l AC, KTE-ETK,
MMÁV-MAFe. Október g:
TAC-GySC, KTE-MMÁV, GyTK
ETK. Október 16: MAFC-TAC,
MMÁV·-Hunyadi. Október 23:
Hunyadi-KTE.

PO

*

*
Nem lesz osztály csak

jövöre álIHja fel a DLASz. He
lye.te három ujabb~beosztásucso
portban indul a H-ik oszt. baj
nol1ság.

Az I. osztályba jutásért leját
szolt BISE-OMTK meccset Bé
késen ugyan megnyerte a BlSE
6: 3 arányban, de az orosházi
revansmérközésen 8: l arányban
elvérzett,

A Mezőberényi Törekvés SE
és az I. osztályból kiesett Textil a
II. oszt. "Sárréti csapaljában" in
dulnak.

*

*

A GySe-nek a GyTK ellen
jálékos-csábilás miaU folyamatba
telt feljeJenlését az egyesbiró, 
mint alaptalant - elutasitotta.
Mint érdekes hiri közöljük, hogy
ezen itélettel a feljelentés ügye
korántsem tekinthető elintézellnek j

A legközelebbi időpontban, ugyan
is az Alszövetség egyik megbi
zOllja a helyszinre ki fog szállni
és a szükséges vizsgálatot Gyo-

mán fogja iefOly~atni. I

Több oldalról hozzánk érke
zett reklamáció ra közöljilk, hogy
a gyomai tenisz- verseny eredmé·
ményeil nem áll módunkban le-

. közölni, mert arról az ilietékesek
lapunkat nem informálták.

A XXXVI. Nemzetközi Eucha
risztikus kongresszus és Szent
istván év alkalmával 1938.

május 20-tól augusztus 25-ig

féláron utazhat Budapestre;

Esztergomra és Székesfehér

és vissza, - igazolvány

a községháza 2. sz~. irodájában

Imphaió.

A Hajdu§zoboszlói gyógy
fürdö április hó t5-én meg-

Ezen európai hírií. gyógy
fl.írdö ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógy medencék, ivócsarnok, in
halatórium állanak a köz0nség
rendelkezé:iére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly olcsó az elhelyezkedés,
hogy a f!.írdöben való tarlózkodas
alig kerül töbhe, mini odahaza.
A Hajduszoboszlói Gyógyfürdő

párailanul eredményes gyógyhatá
sáról és o!csóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszaulazásnál egész éven át 50
százalékos vasuli [,edv€zmény.
Magyar és németnyelvü prospek
tussai készséggel szolgál a fürdő

igazga lósága.

BAROMFlT ÉS TOJÁST
csaJ{ a szövetke-
zethez vigyen, ha árat akar

kapni érte!

a

üzlelemet
gróf Tisza
sz. alaH (Izsó
kedö - Kérem
a nagyérdem Ü !tözönség
szives párífogását.

TK N ISTV N
fodrász-mesler.

Felvétel ji Márta
honba! A bud,;pe:li IX, Lí'iom
ü;o 13 sz aíslii Mária Maler
Di{.!;ollhon megüresedeit helyekre
az 1938-39 tanév,e szóló fel
vé.ie\i kérvények 2uguszlus 25-ig
beadh1lók. Pályázhatnak oly sze
génysorsu, példás viseJeiü és jó
el6men,elelü egyeleini és főiskolai

hallgatók akik tanulmányaikat
BudiJpesteo végzik.,~ sZGbák 2-6
személyesel'. A város közepén az
egyetemhez közelfekvö szép kertes
oUhonban, ahol kl.íiön tanuló, tár
salg6 és fogedószoba, zu
l-unyozó. HJ/2s és gázrezsóhasz
njJat, tornaszer és lelefon szolgá l-

a hallgatók kényeimét, a bent-
]t1\{ás díjtalan. 86vebb felvilágosí
tást készséggel nyult poslán is

váldszborilék meiláe
az ollhon .igazgalÓja Sze-

. mélyesen reggel 8-9 óra között,
lehel érc!eklödni (!elefonon: 13-1
77-49.)
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAONER MÁRTűN.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Elad6: 21 kal. hold baJlai szántó uj
cserepes tanyával 15.000 P, 10 hold
magtárlaposi szántó 9000 P. Kiadó
haszonbérbe egy nagyforgalmu tégla
gyár 15 hold szántó és 5 hold gyü
mölcsöskertlel 4500 P évi bérért. Eladó
a Mátyás király utcában egy 4 szobás
uri lakás nagy telek és gyümölcsös
!((erttel 11.000 P, Horthy Miklós uton 3
nagy üzlelház JO-1l-15.000 pengőért

Fenti ingatlanok kizárólag Izsó Balázs
111. kir. Földmivelésügyi Miniszter állal
engedélyezett ingatlanforgalmí irodájá
nál tudhatók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50.

Szu~erfoszIát miHrágya és Péti
Só kc1pnat6 WAGNER MÁRTON FIAI
cégnét
j~zcnnali belépésre egy j6;;:al1l

életii szorgalmas k l) l"Il \j os n c i 6 s
kocsist felvesz a Wagner Mérton
Fiai fakel'eskedő cég:

Egy szép gyel'mekégy, és, egy
kálj'lJóljutányosan eladó.Érdeklődnilehet
Kossulh lajos utca 37.

H. KovácSi Sándor ör6köseinek
Hunyadi utcai háza szabadkézbőleladó.
Erdeldödi lehet ugyanott. 3-1

Kossuth Lajos ulca 22 számu ház
eladó, értekezni lehet Kossuth Lajos-
uíca 55 szám alatt. 2-l.

Jó fiu tanulónak felvétetik Fekete
Géza mázolónál. 4-l

Juhász Imre Uj-Pocoskerti l és fél
járás szőlő- és gyümöicsöskertföldje
egészben vagy felerészben, 1 járás gyü
mölcsös és szántófölrJje eladó. Értekezni
lehet Garz6 utca 15. l-l

lehe! utca 3 szám alatti ház eJzdó.
Értekezni lehet Köröstarcsai-tanyák
állomás. 2-l

ZŐld Dánielné női· szabó fal1ulóp
j

vesz fől, Lehel u(ra 13. 2-1

Egyelsőrendő Opel gyártmányu
kerékpár olcsón eladó. Érdeklődnilehet

Tisza Islván ut 20. Ambrus Ger-
gelynél 5·től. l-l

Géphimzőnőmindenféle gephimzést
elvállal. Címe özv Kiss Sándorné Ba
ross·ulca 14 sz. 5-3

Brücher József BOcskai utca 27
s7ámu háza, jutányos áron szabadkéz
ből e J a d Ó. Értekezni lehet a tulaj
dOIlossaI.

i ckb kétszáimyu és l drb ~gy

szárnyu jókarban lévő ajtó olcsón eladó.
Értekezni lehel a ReL Egyház pénztári
hivataláb.ln a délelőtii hivatalos órák
alatt. 6

Szász Antal II ker. gl'óf Tisza ist
ván ut 82. számu háza eladó. FQutban
113gy portáv;:l1, bármilyen üzlelhelyiség
nek is megfelel. Ugyanott egy cipész
ballcarosgép is van eladó. 4-4

Arany János utca 16 számu ház
eiadó, vagy kiadó. l-l

Páiii'ikás Udiáriak 6 hold udvar
noki földje eladó, értel(ewi lehet Arany
János utca 8 sz. 2-2

Tiz szekér szalma, 2 szekér törek
eladó, esetleg trágyáért cserébe is.
Gróf Tisza istván ut 57. 3-3

Hartmann Sándor pékmester egy
jó családból valÓ ügyes fiut tanulónak
felvesz. 3-3

Egy jókarban levő gyermekkocsi
eladó, Zrinyi ut 50 szám alatt. l-l

5.

e

tea.

Bogár Géza.

E

arcag,
ss AnJal

a legjobban szerkesz
tett napilap.
E I Ő z e t é s i á r a:
1 hbra 3 név!'e 9 P.

';) E rovatban l<özöHekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősséget

nem vállal.

Felesj Z

300 darab juhval
ej el e

3 évre ok
1- I ~rl .-'. e U,-,

DISZNÓS rERtJ-JC

I
;

ezuton kérek bocsáno p I
tot László JJnos és Mihály
fodrász-Séf:;éd uraktól sértő kifeje
zésemért.

ÉHIRDET

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.31 20.44

8.57 é. Berettyóujfalu p. u.. . i. 14.00 19.11

9.OS é. " községháza . i. 13:50 ]9.05
Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.

feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvas6kör és Perjés.
Figyelem! x-el jelz~tt hétkőznap; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

AUTOBUSZ i\1EN
Érvényes: 1938. junius 26-tól szeptember 8-ig

Gyoma-Endrőd:

19.28 ind. Gyoma p. u.. érle 7.22

19.&5 érk. Endrőd templom-tér ind. 715
Viteldij: 50 fillér.

H-vásárheJy-Szarvas-Gyoma-Szeghalom-P-ladany-Debrecen
515 Hódmezővásárhely 213"
5.55 Szentes 20."5
6.45 ind. Szarvas " . érk. 2007
7.15 I Endrőd . . 19.:35
1.24 Gyoma p. u. . . 19 28

7.28 Iif Gyoma templom-tér 19.a
8.25 i Szegh~lom p. u. . 18.26

9.39 érk. Püspökladány 1713

1015 Hajduszoboszl6 .. 16.31

10.50 Debrecel!', "Arany Bika Szálló" 1600
Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrécenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. P 10.-. P 12.-.

Hajduszoboszlóra a meneltérti-jegy 15 napig érvényes.

Az országgyűlési I(épviseiö

választók 1939. lajstromos
és egyéni képvisel6válaszlókerü
lelre vonatkozó névjegyzélder
vezete az 1938. évi augusztus hó
21-ét61 31-ig terjedő időben köz
szemlére van kitéve a községháza
2. számu irodájában, ahol az
naponkint délelőtt 8-12 óráig 
vasárnap is - bárki által meg
tekinthető s köznapokon délután
2-6 óráig lemásolható.

A névjegyzéktervezet egy· egy
példánya augusztus 22 étől 31 éig
a kir Járásbiróságnál is közszem,
lére lesz kitéve, ahol azokat - a
hivatalos órák alaH - bárki meg
tekintheli és azokról - a meg
állapitott dijak előzetes lefizetése
ellenében - teljes vagy részleges
másolatot kérhet.

A névjegyzéktervezet ellen, Ei

közszemlére tétel ideje alatt, fel
szólalással lehet élni a központi
választmány hoz A névjegpHler·
vezetbe történő jogosulatlan fel
vétel miatt bármelyik választó,
a kihagyás miatt azonban csak
maga az érdekelt szólalhat feJ.

A felszólalás! élőszóva) vagy
irásban a községi előljáróságnál

kell elölerjesztení.

A felszólaló bemutatni köieJes
a felszólaJásban előadoliak igazo
lására alkalmas okirati bizonyilé
kail. Annak, aki felszÓlalást akar
elöterjesz/eni, minden ha/óság,
közhivataj, közhivatalnokok, lel
kész, nyilvános jellegü intézmény
stb. kÖleles haladéktalanul rendel
kezésére bocsálani mindazokat az
adatokat, amelyek a felszólalás
ban feltiozollak bizonyitásá hoz
szükségesek.

A névjegyzék/ervezet elleni fel
szóJalások benyujtásuklÓI kezdve
szeptember 5·éig ugyancsak a

A

y a turfon.
Híradó.

OSALIE

lli1

IS

APOLLO MOZGÓ

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9.kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-tő\ fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Botrá

U Uli U uunulorn il! í u li

Augusztus 14-én, vasárnap

K a c a g ó va !il á r n a p,

GAUCSÓ, CSIKÓ, HARPÓ
a 3 komikus király óriásburleszkje:

Augusztus IS-én és 16 án
hétfőnN,B.A. napján és keddeti

Öt világrész filmcsodája !

HAJMÁSSY ILONA
első amerikai szerepe.

Csoda muzsika, káprázat, kiállítás,
mese, izgalom. ötlet Óriásifilm :

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 augusztus 20-án és 21-én,
szombaton és vasárnap 7 és 9

órakor.

Nagy sikert aratott hangosfilm!

1938. augusztus 13. G
~_,"", ........~"#t»~~~_~~ .. :::~::;:::::::::::~~:::::~::::::~::::::::::~:::::==:::::

Gyoma község eiőjárósélgiÍlól. 2. sz/imu irodájában lesZIlek köz-I
szemlére ki ahol a híva/iilos

órák J!alt I1H'glekitJihelök s kijz

rJapdhon d·~it:·áll 2-G 61áig le
másoihatÓk. j\ feisLÓIJ]:ísokr3

mindazok, él ík érdekellek, a köz
szemlhelélei alaH írásban és:zre-

vélel! ny líak be az elöljáró-

ságnál, indokoini s ol(irJ-
tokkal Lll!;)!

Kell 1938 éJi all-

guszlus h6 ll· én.

Fiatalság, szerelem, romaniika
hatalmas, tündéri szépségű világ
operetIje, az év kimagasló filmje.

2. HlRADÓ.

D. . X.
CSQ~KE6YELElfil

Kémek, hösök, bűnösök és delek
tivek hajszája szárazon, vizen, viz

alatt és levegőben.

BUCH JONES bravuros cow-boy
filmje:

Texasi leányrablók

Vigjáték.

Főszereplők : Deanna Durbin,
Nan Grei, Barbara Read.

Nagyon érdekes és fordulatos mű

alkotás, amelynek minden jelenete
csupa derű és kedvesség.

Afrika hazudik
vigjáték.

Aug, l3-án Szombaton,

Az idegek két órás tűzpróbája.

PÉTER LORRE magyar szárma
zásu jellemszinész izgalmas, kalan-

dos filmje:



évfolyam, 34. szám. 12 FILLI!:R. Gyoma, 193ft augusztus

p O L I T I K A I, T A R S DAL É.S KÖZGAZDAS GI HETIL p

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24'p.

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

Lapzárta c 8 lit ö r t ök este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Feleltis IIzerkesztö: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhuábos (55 mm széles) i cm. magas hirdetl::s
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Az egész országgal
együtt énekelte

a Gyomai Dalárda
a imnuszt

A LUTHERÁNUS
TEMPLO OT IS
TATAROZZÁK

Az idő vasfoga a lutheránus
templomot és tornyot is alapo
san megrágta. A magasabb ré-'
szekről hulldogáló vakolat már
a járókelők testi épségét is ve
szélyeztette, tehát nem lehetett
várni a kijavitással.

A meghirdetett ~unkára több
vidéki vállalkozó is pályázott a
helybeliek mellett és julius 29
én megtartott versenytárgyalá
son éles verseny folyt a mun
káért. Az átszámitások után,
augusztus 2'án már az odaité
lések is megtörténtek. A kőmű

ves és ácsmunkát Kurcz Mihály
kőműves-mesterkapta megi a bá
dogos munkát Urbanesek Ádám
bádogos-mester és a mázoló
munkát Vatai László mázoló
mester kapta meg.

A templom Luther-utcai olda
lán felszedik a betonburkolatot
és diszkerítéssel elkerHve disz
kertet létesitenek, ezzel meg
szüntetik az eddigi kopárságot.

A munkálatokat még ebben
az évben befejezik.

A Gyomai Dalárda a magyar
Himnusz halhatatlan szerzője,

K ö l c s e y F e r e n li) halálá
nak tOO éves évfordulója alkal
mából a Magyar Dalos Egyesü
letek Országos Szövetsége által
rendszeresiteU és évenként
rendezendő éneklő-magyarság

ünnepén, amelyet ebben az
eszendőben augusztus 19-ben
állap itotta meg, tegnap este
negyed 9 órai kezdettel a Hő

sök szobránál rótta le kegyele
tét a Himnusz szerzője iránt és
ott a rádión közvetiteU Himnusz
éneklésével egyidőben énekelte
a Himnuszt.

A szép ünnepségen sokan
vettek részt községünk lakosai
közül.

és azokkal meg van elégedve. A
belső festő- és diszitŐmunkákra,
amelyek- most kezdődnek meg
adta az utasitásokat, megnézte
az épülő-orgonát és azzal a
kijelentéssel távozott, hogy a
templomunk egyike lesz az
ország legszebb református
templomainak.

búzát termeszt. Még ő méltat
lankodik, hogy most nem az ő

búzája a legkülönb a határban.
Sok baj van a nedves búzák

kal is, Ebból sem csinálnak
sokan lelkiismereti kérdést és
nem törődnek vele, hogyha si
kerül n~kik belecsempészni a
magtárba a vizes búzájukat, az
zal a száraz búzát is elrontják.

Sok alacsony gondolkozású
és haszontalan ember akad a
termelök közölt, de - hála
Istennek - a többsége a gaz
dáknak távol áU ezektől és el
Héli őket. '.

Pontos terméseredményeket
kés6hb hozunk.

ennek tagjai: Bay József lelkész,
Gyökössy Dániel lelkész, Gön
czy Béla s. lelkész, Kruchió
Lajos gondnok, Papp Zsigmond
presbiter. Ugy tudjuk, a hozzá
tartozókkal együtt ll-en vesz
nek részt Gyomáról a konfe
rencián, melyről aDnak idején
készséggel adnak a résztvevők

beszámolót lapunk református
és érdeklődő olvasóinak.

lág onferenciáraReformátus
gyülnek augusztus 23-án Debre
cenbe, a világ reformátussága.
Az üRLE rendezésében, nagy
szabásu elökészületek történtek
a rengeteg kül- és belföldi részt
vevő fogadására. A konferencián
sok és nagyfontosságu elvi je
lentőségü kérdés kerül megvita
tásra.
- A gyomai református egyhá

zat öHagu küldöttség képviseli,

Dr. Szentiványi Gyula, a mű
emlékek országos bizottságának
tilkára f. hó 16·án Székesfehér
várról, ahol az ásatásokat ve
zeti, Gyomára érkezett, a refor
mátus templom javHási mun
káinak felülvizsgálására. Az ed
dig végzett összes munkákat
megelégedéssel helyhenhagyta

szentségtörő kezekkel Trianon-I téktelen emberek sohase~ aI
ban tönkretetttek. kottak örök életü dolgot. Ezért

A történelmi igazság azonban bizonyosra vehetjük a szent
lassan, de biztosan jön. Jelen- istváni határok visszaáUitását.

AREFüRMÁTUS TE PLOMUNK
LESZ AZ EGYIK LEGSZEBB

REFOR ÁT S TEMPLO
AZ ORSZÁGBA

Beszámoló a cséplésről

Sok cséplőgép bevonult már
a községbe. Egyesek a rossz út
miatt nem tudnak bejönni.
Akad még csépelni való kint,
de a naponta beköszönő esők

miatt nagyon vontatottan halad
a munka.

Szerencsések voltak, akik az
esők előtt csépelhettek. Az esők

előtt behozott búzák között alig
akadt 80 kg. fajsulyunál köny
nyebb. Bezzeg könnyűk az ázott
és szorult búzlik Különösen
gyengék a Varsányhát tájékáról
beérkező búzák.

Nagy hiba, hogy sok gazda
nem tudja már érezni a szé
gyenét, hogy silány és piszkos

Szent Istváni
határo

Ez a jubileumi esztendő,

melyet oly áhitatos elmélyedés·
sel ünnepel minden magyar,
felmérhetetlen tanulságokkal
szolgáJ. ~inden oldalról, fény
szórók ragyogó világitásába ke
rül a zseniális király alakja, s
még akik hallottunk is eleget
róla, meglepetve ismerjük fel
egy-egy uj és megdöbbentően

történelmi vonását.
Ezer év előU, jól tudjuk, ke~

mény .harcos és büszke nép voll
a magyar. Nem is lehetett -ak·
koriban más célja egy erős

népnek, mint hóditani. Az ezer
év előtti Magyarország teriHetén
élő népeket könny ü szerrel
győzte le a nagy lendülettel
hazát keresö magyarság. Miért
nem ment tovább nyugatra?
Ellenállás mindenhol volt, itt
is, tul is.

Ken valami végzetszerü irá
nyitásnak lenni abban, hogy
őseink iH maradtak, az első,

természetmutatta határok kö
zött.

Vajjon nem István király
bölcsessége, előrelátó, felismerő

politikája szabott határt a hódi
tásra lendült magyar faj terjesz
kedésének? Mekkora zseniali
tás kellett ehez, az ezer év
-előUi geográf!ai tájékozottság
mellett, micsoda történelmi
megérzés, és tiszta elhatározó
akarat ennek kiviteléhez.

Mily tökéletes teljességgel
kanyarodik a Kárpátok védő

lánca, a Szent István korabeli
térképen is hazánk áldott al
földjei köré. A természetes ha
tárok ugyszólván maguk dik
tálták a megállj-t, a világot
ostromló magyaroknak.

Erre a bölcs önmérséklésre
egy magasabbrendő gondolko
dás is intette őket. Első

királyunk országalapitó zseni
alitása, amely meglátta ebben a
fö:dben összes feltételeit annak,
ami ,egy aurópai nemzet boldo·
gulásához szükséges. Ö szabta
ki a határt, amit ezer éve lé
nyegében meg is tartottunk, (a
török hódoltság idejét kivéve)
~ ~mit ostobán és valóban



Mit mutatnak él termésátlagok

Fel í ás
Gyoma község 10 holdon aluli

kisgazdáihoz r

Szuperfoszfát mütrágya 75
kgr-os zsákokban, zsákkal együtt .
7 pengő 30 fillér.

Az igénylés csak egész zsákon
ként történhetik.

Felhivom azért Gyoma köz
ség kisgazda társadalmát, hogy
a mai tiszteségesen megállapi
toU és a magas kormány által
állandósitott gabona árak mel
lett nagyon kifizetódő és jóval
több hasznot hozó műtrágyát

minél nagyobb mértékben igye
kezzenek vásárolni és hasz
nálni.

A igényiések a 14. számu
hivatali helységamben jelenthe
tők be, ahol az igénylés elő

terjesztésekor a mütrágya ára
is befizetendő Arany Lajos
pénztárnok kezébez. Hitelbe
miHrágyát igényelni nem lehet.

A fenti mütrágya-féleségeket
csak ugy áU módjában a vár
megyei gazdasági felügyelőség

nek községiinkben leszállittatni,
ha legalább 100 mázsa egyféle
ségü mütrágyát igényel a lakos
ság.

Jelentkezni bármelyik napon
lehet a hivatalos órák alatt

Kérem a kisgazda társadal
mat, hogy egymás között az
igényléseket megbeszélve, men
től számosabban jelentsék be
igényeiket.

Gyoma, 1938. aug. 10.
Fekete Sándor.

a három kis malac kedves fi
guráin és a sok bájos mesealak
szebbnél-szebb képein. Törpék,
királyfik és király leányok, Csip
kerózsa, Miki egér, Mackó
muki ... eljönnek tündérország
ból és szombaton, augusztus
20-án défután 3 órakor a
ligetben, a zöld fenyők tövében
láthatjuk öket. Nézze meg
mindenki!

Felnőtt és gyermek
kacag

ennyi buza növénynek van
helye egy hold földön. Hova
lesz ennek a szaporulata kilenc
hónap alatt, mig a zsákba ke-
rül? M. B.

ségü szuperfoszfátmülrágyához.
Épen azért a mütrágyázási

szervezetet ugy igyekeznek át
dolgozni, hogy minden forgal·
masabb vidéki belyen legyen
szuperfoszfát lerakat, ahol a
kisgazda vásárkor, vagy más
alkalomkor, amikor neki épen
pénze van, vagy a vetéshez neki
épen szükséges, saját szükség
letét beszerezhesse. Különösen
fontos ez azért, mert tudv~levő,

hogy épen ezekre a vidéki pia
cokra szállítják a gazdák a
terményeiket, minthogy ugyis
üres fuvarral kellene hazatér
n.iök, igya szuperfoszfát egy
idejü hazaszállitásával, igájukat
is jobban kihasználhatják.

Ezzel a lerakati rendszerrel
a kisgazdáknak régi kivánsága
valósul meg és igy semmi aka
dálya sincs annak, hogy a kis
gazda is a magasabb termés
átlag eléréséhez szükséges mű

trágya mennyiséget könnyen
beszerezhesse, ezzeltermésátJa
gaít a jól kezelt közép- és nagy
birtok színvonalára emelje.

A miitrágya árai a követke
zők, a gyomai áUomáson át
véve:
. Pétisó műtrágya50 kgr-os zsá

kokban, zsákkal együt 7 pengő

60 fillér"
40 százalékos kálisó mütrágya

100 kgr-os zákokban, zsákkal
együtt 15 pengő 60 fillér,

kétszer is, háromszor is, mérjök
meg a HOMBÁR fajsuly mérle
gén, s legyünk vele tisztában,
van-e tényleg 2.5-3 milliónyi
mag 100 kHogrammban, mert

Sokan azt gondolnák, hogy
a mezőgazdasági jeUegü Ma
gyarország vezet li mezőgazda

ság előhaladoUsága terén is,
holott ez nem igy va.n, mert
sajnos nálunk csak a közép- és
nagybirlok volt eddig az, amely
a mezőgazdasági termelés foko
zásában elsörangu szerépet ját
szó szuperfoszfátot rendszere
sen használta, mert csak a
vagontétel vásárlásánál volt leg
többször gazdaságos annak az
alkalmazása.

Ezzel szemben a kisgazda
réteg, amely· nagyon sokszor
szereteU volna használni, nem
volt mindig abban a helyzet
ben, hogy a vagonfuvar előnyeit

élvezhesse, mert a neki szüksé
ges nehány mázsánál, avasut
mindenkor li magas darabáru
fuvardijat számitotta fel.

Pedig Hazánk szántóteriileté
nek, ma már több mint· két
harmada kisgazdák kezén van,
elsőrangu fontossággal bir tehát
az, hogy minden kisgazda köny
nyen és olcsón hozzájuthasson
a neki szükséges kisebb mennyi-

Közhirré teszem, hogya nm.
Földmivelésügyi Miniszter ur
az állami mütrágya akció le
bonyolitását a vármegye terü
letére a vármegyei gazdasági
felügyelöségre, a vármegyei
gazdasági felügyelöség pedig
községűnkre vonatkozóan az
előljáróságra bizta.

növények magvai, mig odáig
l;Il.1 111tnak, hogy uj életet kezd
betnek, sok viszontagságon
mennek át, ennek köszönhetik,
hogy edzeUebbek és életreva
lóbbak a kuHurnövények mag
vainál. Igaz, hogy van is mag
belőlük tul az elégen, jut az
elpuszfulásnak is, van is gyom
elég.

Ha az idén vadrepce járvány
és a buzában sikerült be

érnie, aratáskor elpergeU; a
gazda, - ha gondos - tarlót
buktat, barázdafenékre kerül a
sok mag. Jövőre vadrepce nincs,
de lesz helyette más, felszínre
került gyom, mert magvaik ké
pesek 7-8 éven át bukdácsolni
hol le, hol fel, mig kedvező

falajrétegbe nem jutnak s akkor
jelennek meg, amikor legke
véshbé várjuk öket.

Nyáron naptürd6znek ezek a
magvak, megáznak, megszárad
nak, télen megfagynak, de mire
az idejük elérkezett, életképesen
kikelnek, mert ezt évezredek
óta megszokták.

Ezzel szemben a kulturnö
vények magvai cséplés után
soha napvilágot nem látnak,
pedig jól tudjuk, hogya nap
fénye nagyon sok gomba és
élősködő csírát megöl. Ajánljuk
is a vetőmag buza néhány
napi napon való tartását· és
forgatását, amitől megedződik

és sok karos gombacsirától
illElgs;l;aJJíHluL Azonképpen aján
latos annak akit ez a baj utól
ért, a kőüszögt61 szagos buzát
napra ki teríteni és forgatni,
hogy a kellemetlen szaga eny
hűljÖJCl, bár ezt megelőzni in

mint megszüntetni.
Készítsünk ve!őmagulmagas

fajsulyu buzát, ne töltsük az
időt szorult buza felrostálásá
val, ismerjük meg a vetőmag

buza a b s z o l u t sulyát is,
olvastassunk ki az iskolás fiu
val otthon . 1000 szem buzát

,:::JIi1iiiJillU'

szíines és iriglf!ésreméltó kepe.

(Folytatás. )

Délben a gazda etet. Gyep
,széna és meiasszal leöntöU
szárHott répaszeletet. A tehe
nész délután kettőkor jőn.

Szecskát vág és megkészíti az
etetésre szánt keverékel, szal
mát borsódanivaL MeggőzőHés
befedi savanyodni. Takarmányt

és 6 órakor megkezdi a·
fejésl. Behutí a tejet és hétkor
megyen haza. Egységesített napi
bére 2.50 márka, és a tejmeny
nyiség 5 százaléka ami kb. 1.50
márka pénznek felel meg. Napi

T keres€te tehát 5 márka. Vasár
nap dupla. A tehenészkedés
azonban iparágnak számit, s a
fejöpént odafizetheti ipari és
rokkant ellátási adó fejében.

A kertészkedést a fiu vezeti,
napszámos asszonyokkal. Fél
holdas parcellákban csinosHják
magukat a különféle virágok,
Ezernyi és ezerféle virág nézi
egymást, legtöbb az árvácska és
szegfü. Nem levágásra termelik]
csak II gubókat szedik, mikor
megért már benne a mag. En
nek nagy értéke van. Az ár
vácskamag például 1 márka
kH6nként, és 100 mégyszögöl
föld magtermése 120-]50 kg.,
tehát ugyanannyi márka. Egy
hold virág összjövedelme

800 és 1000 márka körül
van. Ugyanannyi föld buzá#
ból legjobb esetben 15 má
zsás termést ha ad, ami 150
t»árka csupán. Ez az ész
szerü gazdálkodás egyik ismer
tető jele.

A másik a baromfi és belga
nyul tenyésztés. A tanya külső

része baromfi udvarnak van
elkerilve. Hatszáz darab
tyuk van, tizes csoportokban
elkülönítve. Nemes és fajtiszta
orpington. Etetés: dara, kevés
szemes, borsókása, száriloU
répaszelet, darált krumplival
vegyítve. (Csupa otthon termelt
eleség fajta. Szerk.) Naponta
legkevesebb 400 tojást adnak.
Egy tojás ára 10 ptening, ösz-

szesen napi 40 márka. Ellátá
suk kb. 20 márkába kerül,
tiszta haszon tehát napi 20
mátka, csupán tojásból.

Még egy harmadik gazdálko
dási forma is van, ami nem kis
hasznot hoz a gazdának : a
gyümölcs. De nemcsak itt, a
leirtakban, minden másban is
az észszerűség igazi formájával
gaidálkodik a német paraszt.
Bizony jó volna, ha kisgazda
ifjaink kilátogatnának néha
megnézni az ottani gazdálko
dást és nálunk is meghonosita
nák ezt a. gazdálkodási rend
szert. Nagy-nagy nemzetgazda~

sági fellendülést jelentene Ma
gyarország szánaára.

(Folylatjuk.)





Bp. József-körut 5.

Szerkesztésért .. és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdaváJlalat, Gyoma
FelelösÜzemvezetö: Teket Sándor..

Az "Uj MagyarságU

a legjobban szerkesz
tett '. politikai napilap.
E I ő f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., névre 9 P.

Kidóhiv.,

Eladó: 21 kal. hold ballai szántó uj
cserepes tanyával 15.000 P. 10 hold
magtárlaposi szántó 9000 P, Kiadó
haszonbérbe egy nagy forgalmu tégla
gyár 15 hold szántó és 5 hold gyü
möksöskerttel 45.00 P évi bérért. Eladó
a Mátyás király utcában egy 4 szobás
uri lakás nagy telek és gyiimölcsös
kerttel 11.000 P, Horthy Miklós uton 3
nagy üzletház 1O-1l-15.000 pengőérl.

fenti ingatlanok kizárólag Izsó Balázs
m. kir. földmivelésügyi Miniszter által
engedélyezett ingatlanforgalmi irodájá
nál tudhatók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50.

MENETRENDAUTOBUSZ
Érvényes: 1938. junius 26-tól szeptember 8-ig

Gyoma-Endrőd:

19.28 ind. Gyoma p. u.. érk. 7.22
19}5 érk. Endrőd templom-tér ind. 7.15

Viteldij: 50 fillér.
H-vásárhely-Szarvas - Gyoma- Szeghalom~p-ladány-Debrecen

5.15 Hódmezővásárhely 2J.35
5.55 Szentes.. 20.55
6.45 ind. Szarvas érk. 20.07
7.15 I Endrőd 19.35
7.24 Gyoma p, u. . 19.28
7.28 '!f Gyoma templom-tér 19.14

8.25 l Szeghalom p. u. . ]8 26
9.39 érk. Püspökladány . 17.l3

JOl.5 Hajduszoboszl6 .. 16:31

10.50 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 16.00

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra p 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. P 10.-. " P 12.-·

Hajduszoboszlóra a menettérti-jegy 15 napig érvényes.

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
7.27 L Szeghalom p. u. ' é. 15.33 20.44
8:57 é. Berettyóujfalu p. u. . . J. ]4.00 19.11
9.03 é. " községháza . . i. 13.50 19.°5

Menet-jegy: Berettyóujfaluba p 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés,

figyelem! x-el jelzett hétköznap; +-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik
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Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 augusztus 20-án és 21-én,
szombaton és vasárnap 1 és 9

órakor.

Nagy sikert aratott haragosfHmi

Vígjáléí1c

Föszerep]ök: Deai1ltla Durbil1,
Na" Grei, Barbara Read.

Nagyon érdekes és for~ulatos mű

alkotás, amelynek minden jelenete
csupa derű és kedvesség.

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
Ilap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9·kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél W-től fél i -ig. Hétfőll, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Cselekménydús,ilgalmas,braIJuros,
megfepö filmregény.

VilágaUrakció ! 2 Hiradó.

:uu:::n::JIU.lIXJ í1I j 1j( li i!CI[)C!txDulU:

Augusztus 21 ~22~én,
vasárnap és hétfő

óriásfiJmje !

Anihony Hope milliós példány
számu regénye. Acélsziv és acél-

kard romantikája.
Becsület és szerelem himnusza.

Colmann, Madeleina
CarolI és Douglas Fairbanks jr.·

főszereplésével

~_-:~~""""' ."""~<C>#""'~'''''~~-''''''~~~''"~~--_-'''"'"------ UJSAG

I G'O:' község élőjáróságál6 1 • 2"'O'::~d:an~eS:ek:T -~ -b"'l~k--:~-~
=1 lRDETMÉ ~;,~~"::~ltk;,:;;':;e:;I:'~:Je~Ökh;:al:~~S U I ació

lj, I iliipokOI1 .délután 2-6 óráig le- Szuperfoszfát mutrágya és Pétl
___________~O AJ. OisLággyülési képviselö- masolhalok. A fe!szólalásokra Só kapható WAGNER MARTONFIAI

A 20 Á válaszíók 1939. évi lajstromos . d I 1,.' • d cégnél.llg. -ari, szombat mm dZO \, a lk er ekeliek, a köz- Azonnali belépésre eg'l j6za~-

E
' és egyéni képviselöválaszlókerii- lé é "vadnyitó mUsora! szem ret lel alaU irásban észre- életi.! szorgalmas k o 1'1 ven c i ó s

A gyémámfilmek sorozatábóL lelre vonatkozó névjegyzék ter- véleH nyujlhatnak be az előljáró- kocsist felvesz EI Wagner Mérton
IIv,~nrIPk kell lenni egy tökéletes vezete az 1938. évi augusztus hó ságnál, melyet indokoini s okira- Fiai fakereskedö cég,

romantikus, izgalmas, 21-étől 31-ig terjedő időben köz- tokkal bizonyilani t<1doznak, Egy szép gyermekágy, és egy
szemlére van kitéve a községháza kályhaljutányosan eladó.Érdeklődni lehet

nagyvonalu, Uindérszég. 2 á . dá'áb Kell Oyomán, 1938. évi au- Kossuth laJ'os utca 37.
IRENE DUNNE a ,.. Mellékutea" . sz mu Iro j an, ahol az, k' t dél lőt 8 ó guszlus hó ll·én. H. Kovács Sándor örököseinek
hősnőjenek legnagyobb, legszebb nap9,n Jn e t -12 ráig-vasárnap is _ bárki által meg~ Közséni ElőIJ·árósán. Hunyadi utcai háza szabadkézből eladó,
uj filmalrakciója. A sziv, erő és ::J::!i Erdeklödi lehet ugyanott. 3-2

szerelem diadala. tekinthető s köznapokon délután
2-o óráig lemásolható. Kossuth lajos utca 22 számu ház

Megrázó drámai erejű film. eladó, értekezni lehet Kossuth lajos-
ASSZO A névjegyzéktel"vezet egy-egy 6 yOm a özség utca 55 szám alatt 2-2

példánya augusztus 22-étöl 31 éig Jó fiu tanu1611ak felvétetik fekete
R akiI" ]ál"ásbiróságnál is kÖzs1em. inga.tla.nforga.llna. Géza mázolólláJ. 4-2

lére lesz kitéve, ahol azokat _ a özv. D. Kovács jánosné Erdei Eszter Szász Antal ll. ker. gróf Tisza Ist-
hivatalos órák alatt _ bárki meg- gyomai lakos vett 3 hold 815 n-öl egei- ván ut 82. számu háza eladó. főutban
lekiniheti és azokról _ a meg- halmi szántó t Csökönyi Lajos gyomai nagy portával, bármilyen üzlelhelyi>1ég-
á lakostól 3000 P-ért. nek is megfeleL Ugyanott egy cipész

llapiloU dijak előzetes iefilefése balkarosgép is van eladó. 3- i
elJ éb' t l" é KruchiÓ László és neje Gaál Reginaen en - e jes vagy r. szleges . Lehel iJt ...~ 3 szánl alatti' háT eladó.gyomaI lakosok vettek 1hold 1313 h·öI "''''' ~

másolatot kérhet. tanyai szántó! Kató Elekné Zöld Mária Értekezni lehet Köröstarcsai-tanvák
A- névjegyzéktervezet ellen, a gyomai lakost611200 P-ért. állomás. i-2

közszemlére tétel ideje alatt, fel- Szabó Bálint (nős Magyari Eszterrel} Zőld Dánielné női-szabó tanul6~
szólalással lehet élni a közponli gyomai lakos vett 240 n-öl kölesfenéki leányt vesz föl, Lehel utra 13. 2-2
váiasztmányhoz. Anévjegyzékler- szántót Domokos Mihály (nős Putnoki Egy els6rendö Opei gyártmányu

Márl'ával) gyoll'al' lakostól 70 P ért kerékpár olcsón elado-. E'rdekl'o"dlll' lehet
vezetbe történő jogosulatlan fel- ' '. gróf Tisza István ut 20. Ambrus Ger-
ét I . tt bá I' Nemes János Béla és neje Biró Esz-

V e mra rmelYlk választó, gelynél 5-től. l-l
a kihagyás miatt azonban csak ter gyomai lakosok vettek egy beltelkes

lak6házat Perei Mihály és társaitól Géphimzől'ló mindenféle géphimzést
maga az érdekelt szólalhat fel. 1000 P-ért. elvállal. Címe özv Kiss Sándorné Ba-

A felszólalást élőszóval vagy Kereki lajos és neje Eszterő Mária ross-utca 14 sz. 5-4
irasban a községi előljáróságnál gyomai lakosok vettek 1278 n·öl elő- BrUcher József Bocskai utca 27
kell el6terjeszteni. halmi szántót özv. Bogár Jánosné Vin- számu háza, jutányos áron szabadkéz-

cze lidia gyomai lakostól 325 P-ért. ből e J a d Ó Ér'eke nl' lehet t I .
A felszólaló bemutatni köteles . • z a u aJ-Tóth lajos és neje Porubcsánszki dOllossal.

~DtJl(tlL'!L'UJO!III!!IU! a felszólalásban elöadollak igazo~ Mária gyomai lakosok vettek egy bel- 11 drb kétszárl'lYu és l'drb egy-
Augusztus 24-én, szerda Jására alkalmas okirati bizonyilé- telkes lakóházat fekete Erzsébet gyo- ~zárnyu jókarban lévő ajtó olcsón eladó.
Lida Baarova és Hans Shönker kai t. Annak, aki felszólalást akar mai lakost61 1125 P-ért. Ertekezní lehet a Ref. Egyház pénztári

fő elÖlerj'eszteni, minden hato'ság, özv. Imre lal'osné Harmati juliánna hivataláb:m a délelőtti hivatalos órák
szerepJésével : lközhivatal, közhivatalnokok, Iel- gyomai lakos vett egy beltelkes lak6- a att. 7

kész, nyilvános jellegű intézmény házat Cs. Szabó Albert és neje Csökö- Hartmann Sándor pékmester egy
nyi Erzsébet gyomai lakosoktól 1000 jó családból való ügyes fiut tanuJ6nak

stb. köteles haladéktalanul rendel- P-ért. felvesz. 3-3
kezésére bocsátani mindazokat az E. Kovács István dunavecsei lakos Egy j6karbal'l levő gyermekkocsi
adatokat, amelyek a felszólalás- vett 2 hold 52 n-öl féJhalmi szántót eladó, Zrinyi ut 50 szám alatt. l-l

ban felhozoHak bizonyitásához Kéri Teréz gyomai lakostól 1600 P-ért. Tíz mázsa rozs kapható a Bocskay
szükségesek. Seprenyi Lajos (nős Molnár Eszter- utca 5 szám alatt, Joó Gábornál. 2-1

A névjegyzéktervezet elleni fe!- rel) gyomai lakos vett 5 hold 381 n-öl Outkon István fodrász-mesternél
zöldiaposi szántót Trupper Sándorné .. f' ó f

szólalások benyuj'tásuktól kezdve egy ugyes lU tanul nak elvételik. l-l
Czakó jolán budapesti lakostól 2200

szeptember 5·éig ugyancsí3k a P-ért.
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre L56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24,P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám UI.280

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

Felelő$ nerkeszto: WAGNER Hirdetések dijszabásai:
S2arkes:zti51!iég és kiau:!6Mvatal: Egyhasáboli (55 mm széles) l cm. magas hirdetés

"HUNG.ÁRIA&.1 KÖNYVNYOMDA 20 fillér. Ötszöri hirdelésnél 10 százalék, tiz8zerinél
G y <o wo <I, Ko§!>uth La)oll\ utca 64·. 15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és

Telefon: 22. _~_IE~ihirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

kaBel- és kül
kor

mányzó és hitvesének német
országi látogatásával tel.e
az elmult héten a sajtó és rádióo
Valóban királyokat megillető

pompával fogadla Németország
előkelő vendégeit, s evvel or
szágunkat is meglisztelte. Az
ünnepségek mögötti komoly
megbeszélések a két állam kö
zötti viszonyt még erőteljesebbé
tették.

A.z ~Iöté:i:'be:n. a héten a
kisantant-konferencia állt, ahol
Magyarország visszakapta jo
gainak egyikét, a szabad fegy
verkezést, saját védelméről

való gondoskodást. Egy nagy
lépés ez az ulódállamok kö
zötti egyetértés felé, csak a
kisebbségi kérdések gyökeres
rendezése ennek fő feltétele,

felirásoht olva~tuk. Az észak
franciaországi magyar reformá
tus egyház elhozta nemzeti
szinü zászlóját hozzánk, hogy
Ravasz püspök megáldja.

A templomban fentartaU
helyre ültek a küldöttségek, de
rengeteg ember nem fért be a
3000 személyt hefogadó nagy
templomba, akik aztán a tem
plom előtti téren, megafonokon
hallgatták a beszédeket.

ASzózal éneklésénél szem
nem maradt szárazon, a kül
földi magyar reformátusok meg·
hatottsága mindenkire mély ha~

. tás! tetL
Az amerikai reformátusok

sz6noka, a tengerentulí egyhá
zak rendkivül buzgó 'munkájá
ról számolt be. Ezelőtt 48 évvel
alakultak ezek az eklézsiák, s
ma már 120 épitet
tek, és házuk Washingtonban
a legelőkelőbb helyen áll, a
"fehér ház" közelében. A segitő

egyesületek áldásos tevékeny
ségéről, minden amerikai ujság
ban oldalakat olvashatunk. Jobb
és híibb fiai ők - egyházulmak,
minI mi magunIL

Megható volt a megszállott
területről érkezett paptársak
viszontlátása.

A konferencia napokig tartott
és mélyreható eredményeinek
egyike, a "Református Világ
szövetség" megalakulása.

epség t
ferencia

lakóházat és garázst 1 kal. hold
1170 négyszögöl területet 31.250
pengőéri eladta a HOMBÁR
szövetkezetnek. Az ingatlanokat
a szövetkezet azonnal birtokába
is veHe.

Ez a vétel ismét egy jelentős

határkő a HOMBÁR szövetke
zet életében. Most már 650 va
gon féröheHyel rendelkezik a
szövetkezet Ezzel a két mag
tárral biztositva lesz a gazdáink
tárolása és még arra is marad
hely, bogyahajózással adódó
v3suti forgaimat is lebonyolit
sák a délről érkező terményeli:
keL

Ugya gyomai, min! a kör
nyéki gazdák osztatlan öröm
mel vették, hogy anagymagtárt
a szövetkezet vette meg.

A szövetkezet igazgatósága az
ezutáni megkülönböztetések mi
aU a most vásárolt magtárt a
"HOMBÁH" szövetkezet 2·ik
számu magtárának nevezte el.

vezette, akit megkérdeztiink él
ményei felőL

Mélységes meghatódottsággal
és sok értékes élménnyel térlem
haza Debrecenből,- mondja a
Nagytiszteletű ur. Felejthetetlen
volt a hatalmas felvonulás, me
lyet Havasz László püspök ve
zetett az ősi koUégiumból a
nagytemplomba. Vagy 5000
ember veU részt ezen a felvo
Huláson, az egyes küldöttségek
iáb!ák alatt. Amerika 300 taggal

veU részt, Brazilia, Afrika,

.Azsia népes csoportjai, angol,
fraucia, sőt a német küldöttség
is jelen voll. A'JJ utódállamok
táhláin Erdély, Felvidék stb.

.
l

ilágk

Imindezekkel nincs megeléged
ve, az valóban megérdemelné,
hogy az általa kiagyalt rémsé
geket igazában megkapja.

sz ez
stei -félea

szükségünk: ne veszítsük el a
fejünket és lássuk be, hogy a
Kormányzónk bölcs vezetésével
olyan miniszteriumunk van, aki

A világ minden tájáról gyüle
keztek az elmult héten Debre
cenbe a református hivek. Mint
egy nagy család szerte-szét élő

gyermekei, a hívó szóra ugy.
jöttek ezrek és ezrek az emlé
kekkel teli régi hazába, a deb
receni kollégium, nagytemplom
falai közé. Nem vollak itt pom
pás külsőségek,puritán reformá
tus egyszerüséggel, de egymást
szerető testvéri szivvel néztek
egymás szemébe messzi elsza
kadt emberek, akik a közös

édesanya, a református egyház

ősi hajlékában találkozót adtak.

A gyomai küldöttséget B a y
J ó z_s e f református lelkész

egha csalá
a református

Gyors elhatározással történt,
hogy gazdát cserélt a Harten
stein,féle magtár. A jó buzaler- .
mésre már angmzhls elején lát·
szott, hogy a szövetkezet mag
tára megtelik buzával, pedig
nemcsak a gyomai, de a kör
nyéki buzát is olyan ütemben
hozták, hogy naponta 10-15
vagon t is kellett bemérni. Ez
alaH anagymagtárban gy iiIt a
pókháló, mert nem akadt vevő.

Amikor már alig volt egy kis
hely a szövetkezet magtárában,
hosszas mérlegelés után mégis
igyhatározott az igazgatóság,hogy
megbirkozik a vételárral és elő

teremti azt.
Augusztus 24-én délután meg

történt az egyesség. Az Orszá
gos HitelvédőEgylet megbizot tja,
dr. Pleskó András kamarai tit
kár és a Hitelezői Bizottság el
fogadta a szövetkezet ajánlatát
és a nagymagtárt, valamint a
garázs-néven nyilvántartoH 1020
négyszögölet, tehát a magtárt, a

A "jólé es Itek"
ismét miiködésben vannak. A
helyett, hogy ők is ör,.ülnének
a kormányzói-pár németországi
látogatása felett kimutatott viIág- ,
elismerésnek, nem, ők a háttér
ben piszkálnak és oU titokzatos
erőket idéznek fel, a melyekkel
német-gyarmaHá süllyesztik le
az országot. Az már tulhaladja
a sekélyes látásukat, hogy ezzel
az ország jelenlegi vezelöiről

képesek ezt a hazaárulás! fel
tételezni. Ől;: fecsegnek, nekik
rémeket keH festeni, nekik gya
lázni kell, nekik pont az ellene
kezöjét kell áHitani annak, mint
amit a józan -emberek láinak
és tesznek.

Ez az igazi tekintély rombo
lás. És nagyon aggasztó volna,
ha ez a szellem tudna urrá
válni. Szerencsére józanabb a
népünk, hogya Kormányzóuk
ról és a minisztereinkről ilyen,
értelemben még csak álmod.na
is, nemhogy beszélne róla. És
milyen csodálatos szívóssággal
jelennek meg ezek a suHogások
esetről-esetre. Amikor a buza
árát rögziteUék, amikor Auszt
riát bekebelezték a németek,
amikor a csehek bőriikbennem
férése kezdődött, szóval a leg·
csodálatosabb eseményekkor is,
pontosan megjelennek ezek a

"jólértesültek" és kárognalr, ag
godalmaskodnak, rémitgetnek
és elejét vennék a nemzeti ve
szedelemnek és közben ök ma
guk sem veszik észre, hogy egy
titkos hatalomnak, egy láthatat
lan erőnek a befolyása alatt egy
olyan rendszert támogainak,
amelyről józan pillanatban ők

nyilatkoznak a legelitélőbben.

Azt senki sem tagadja, hogy
a nemzeti életünkben sorsdöntő

napokat élünk ál. A cseh
hdyzet, a megegyezés a körü
löUünk lévő kis államokkal, a
németországi látogatás, a spa
nyol helyzet, távolkeleti háboru,
ezek mind-mind befolyással
vannak a mi életünkre is, de
hogy ezeken fel ül bekebelezési.
gyarmati és diktatl.lra-veszélye~

ket támasszunk a magunk ré
mitgelésére, ezekre igazán nincs
f'zükségünk. Egyre van nagy
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z a zakőüslög ellen
irta: Dr. OLGYAY MiKLÓS

Mindenek előtt legyünk tisz
tába a csáv~zás fogalmával!
Csávázás alaH értjük a gaboná
n3k bőséges folyadékban való
fürösztéséL Ez azt jelenti, hogy
mindig annyi folyadékot (csáva
level) alkalmazzunk, hogy az a
gabonát a kádban mindenkor

elfedje.Az alkalmazott folyadék

mennyiség a csávázandó mag
vak szerint más és más. Igy a

lelkesudésseI dolgozott a müsol'
fényének emelésében. Majd az
Iparos Dalárda énekelt népdal
egyveleget szép kidolgozássaL

A műsor ezzel végetér!. A
fiatalság két helyen is táncba
kezdett, az idősebbek pedig
kellemes társalgásban cigány·
muzsika mellett töltötték az
időt a gyönyörü liget fái~' alaH.
Csak egy' zavaró momenlum
volt: Hózsahegyi Kálmán, a mi
kedves Kálmán bácsink a kény
szerilő körülmények miatt még·
az éjjel eltávozoU tőlünk. Reg
gel 8 órára már fHmfelvételen
kellen lennie. Hej, ilyen a
müvészet!. .. Pedig, hogy ma·
radt volna még közöttünk!
Hogy igérte, hogy mihelyt csak
lehet ismét eljön kedves vérei
közzé, ahol mindig olyan oU
bonosan érezle magát... Se
gilse az Isten!

Hála Islennek, a frontharcos
diszlálJorozás igy mind erkölcsi
leg, nlind anyagilag kitünően

sikerült A rendezés fóérdeme
Harsányi László frontharcos
főjegyzönket illeli. A Ő· lelke·
sedésének, semmi fáradságlól
vissza nem riadó munkásságá
nak köszönhető ez a szép nap,
ez a szép siker. A több mint
2000 főnyi közönség mindvégig
kellemesen érezte magát s ez a
nap valóban emléltezeles·marad
Endrőd község életében.

Kalmár Árpád.

adoU

Sokal vitalolt tény az, hogy
szerekkel (kékkő vagy

higanyos szerek) védekezzünk
~) buzakőüszög eHen. Kevesen

arra, hogy
a szernek az alkalma
ZáS3 is csak gyenge védekezést

vagy mit sem ér, ha il

;;,/u:dak nem ismerik, illetőleg

ismerve nem alkalmazzák a
csávázás lényegéL

már

Adalok
felhal1g

Hiszekegy. Gyö-
iue,,gh:él!Ó volt

fronlharcosaink leá
elő rnuvesziesen

híncol{at. Kedves, bájos
m()zg:ás ll1k:811 öröm volt nézni.

Ismél egy nagy nevezetesség:
DRá:' HJés csongrádi főkánlor,

közsegűnk másik nagy. gyerme
ke énekelt szi legendás hang

szep nJ::!g)'ar nólálwL "Gép
erőre berendezeU" meHéből

szi velrezeglető
(inornsággal

i a dal a gyö-
tiszla csillagos ég felé.

cserkészek js kiakarták
venni reszüket az ünneplésből.

12lIlgrlialos, kedves szereplésük-
kaptak.

ismét más táncos
müvészetében gyö

A táncok beml1
hl Kalmár Etelka ümitónő

valóban végzett,
amikor teljes hozzáérl.éssel és

elő lmruc visszavará·
zsol va a idők dicső

.küzdeh:neit. Amint elmereng
Iünk a régi, emlékeken,
egyszerre megjelent előttünk a

oldalában Nagy-Magyaror-
fényben égve.

Ben ne csel"készfiuk. kórusban
sZ3vaHák a szent

Csodálatos náluk a fajtestvéri
szolidaritás. A szudétanémetség
jogaiért szemrebbenés nélkül
h~rcbaszáUtak volna.

Nagyon megbámnltam ben~

nük azt is, hogy soha a másik
ember tulajdonát képező' érté·
keket, tárgyakat el nem tulaj
donítanak. Az uton talált dol
gokat viszik a rendőrségre. Ha
tudják, ki a tulajdonos, egyene
sen annak adják át, köszönetet
nem is várnak érte.

Nem is kapnak, mert a német
ilyesmit nem köszön meg. Sze
rintük ez nem különösebberény,
ez természetes dolog. .A köl
csönkérés is ismeretlen fogalom,
sőt szégyen.

(Folytatjuk.)neveznek.

leJe az ul
lzékszernüek és

Szellemi eHsé-
az .átlagos szinvonalon mo·

hogy nagy

~-----~~~-._~~-~-~---------------------
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GYOMÁRA JÖN A PÉNZ,

ha a "HOMBÁR" szövetkezet-
nek adja el a tojást, báromfit.
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járultak. Idős. Balogh Mihály
péngőL 5 pengőt adtak: Németh
György, Iványi István, Farkas
Lajos, Majoros János és Timár
József. 4 pengőt adtak: Giricz
Benedek, Ambrózi Mihály. 3
pengől adtak: Madarász István,
Madarász Zsigmond és Kiszely"
Vince. 2.50 pengőt adott: J11

hász Lajos. 2 pengő! adtak:
Kurilla Mátyás, Vatay Sándor,
Balogh György, Fekécs Ignác,
Szakálos Lajos, Iványi Elek,
Köteles Sándor, Madarász Sán
dor, Bartha János, BaJogh Lajos,
Timár Imre; Nagy Lajos, Ha~

nyecz István, Ugrai Ferenc, Ró
fúsz Gyula, Zsidai Mihály, Zay
Mihály, Ujházi György~ és Ti
már András. 1.50 pengőt adott :
Varju László. 1 pengöt adtak:
id. Kada Lajos, ifj. Kada Lajos,
Hanyecz Sándor, Dinya Frigyes,
Szabó József, Kulik Vendel, Gi
ricz Bertalan, Frolyó Istvánné,
ifj. Varju József, Balogi!, Sán
dor, Frolyó István, özv. Tóth
Bálintné, Uhrin Károly, Zsidai
Ferenc, Uhrin György, Boda
István, Zavizon Péter, özv. Bö
röczki Jánosné, Simon József,
Zoltán Lajos j LelovHs Domon
kos, Lelovits Ernő, Földvári
András, Ambrózi György, Timár
Lajos, Balogh Imre, Köteles
László, Balogh Vince, ifj. Ba
logh Mihály, Timár Sándor, P.
Timár Sándor, Gellai Gergely,
ifj. Varga EI ek, Porupcsánszki
János, Ti már Mihály és Gonda
Imre. 50 fillért adtak -: Bartha.
István, Gábor Sándor, Ritter
Lajos, Czikely János. 40 fillért
adtak: Ó.· Timár József és Var
ga Imre. E gyüjlést a leventék
véi,ezték, kik közül legtöbbet
48.10 pengőt. ifj. Iványi István
gyüjtött, azonkivül gyüjtött még
Majoros Imre, Balogh Sándor,
Hanyecz István, Juhász Antal,
Gellai Gergely, Valay László,
Kulik Károly és Fekécs Ignác.
Mindezekelörebocsájtása után
isméteHen hálás szivvel mon
dunk mindazoknak köszönetet,
kik megértve a: célt, adomá
nyaikkal támogattak bennünket

.A jó lsten fizesse meg jóságu
kat.

Most már van remény arra l

hogy szeptember havában fej~

avathatjuk, iH kint a pusztán, az
országzászlót, mely rendelteté
sén kivül bizonyHéka lesz an
nak, hogy mire képes a meg
érlés, összefogás és a szeretet.
Egyben megmutatjá az itt élő

nép erős hitét és hazaszeretét is.
Csejtpuszta, 1938 augusztus 8.

Lesniczky József
közs. tanHó.

~~~I.~I~I~~I~I.~~~

összesen 400 kg-ot.
A pótlásul használt összesen

36 liter kékköves oldat szintén
1 százalékos töménységü legyen
(36 lHer vizhez 36 dkg kékkő).

A negyedik 100 kg ulán a
csávázó· oldal kiönlendő, mert
halóképességél elveszli és csá
vázásra már nem alkalmas.

Olyan gazdaságokban, ahol
azelőH nem védekeztek rend
szeresen az üszög ellen, a leg
helyesebb csávázás után is je
lentkezhel abuzában a kőüszög.

Ez természetes is, mert az
üszögös buza cséplése alkalmá
val nemcsak II buzaszemre, ha
nem a ponyvára és szalmára is
rákerülnek az üszög szaporiló
szervei s ezekkel, illetve az
ezekből nyert trágyával ismét a
8zán!óföldre jutnak. Ez azonban
ne vegye el senkinek a kedvét
a csávázástól, mert ha akadnak
is ilyenformán üszögös kalá·
szok, mindenesetre sokkal ke
vesebb lesz azoknak a száma,
mintha csávázták volna a vető

magot. Néhány évi goridos csá
vázás után pedig annyira meg-
fog fogyni az üszögös kalászok
száma, hogy az már számitásba
sem jöhel.

Slvánitás
zászlóanyai tisztségre, a zászlót
késziUeti el és egy márványtáb
lát ajándékozott. A csej!i nép
ezzel a megtiszteltetéssel akarja
kHejezni háláját Lesniczky Jó
zsefné Lanitónőnek, ki mint
népnevelő sol~at fáradt gyerme
keik nevelésében.

Lesniczky István köis tanító
200 pengőI, dr. Tiiköry Józse:l:
földbirtokos 50 pengőt adomá
nyozott, a Községi Testnevelési
alap 30 pengővel, Endrőd

község 20 pengő készpénzzel és
oszlopokkal ellátott kis kapuval
támogatott. Varju Fülöp Domb·
szög 501Her ó-bort ajándéko
zoU. Grosz Sándor fakereskedö
a zászlórudat ldmunkálva bo
csátoUarendelkezésünkre. Mol
nárTestvérek, Mezőtur keres
kedése fl zás:dórud befestéséhez
szükséges festéket adományozta.
Endrőd Kereskedelmi R.-T.a
.zászló felerősHéséhez drótsod
ronyt adjá. Körösöntuli Gazda·
sági Népház 5 pengővel járult
hozzá. Csider István mező!uri

kőfaragó-mester,ki a márvány
lap vésését Hazánkdomborművű
képét és két viráglartót készit,
a munkáért dijat .nem számit,

.csak az anyagot keH megfizet
nunk. Vasmunkával hozzájárult
még Hegedűs Miklós endrodi
kovács-mester. Goldstein H.
Jenő Mezőiul', a zászlórud vé·
gére diszműt ajándékozta.

Ezenkivül az itt lakó népek
pénzadomanyaikkal is hozzá-

Köszönet
Gyönyörü gondolat közeledik

a megvalósuláshC>z. Az Endrőd
Csejtpusztai községi elemi nép
iskola !anulói egy történelem
óra lelkes hangulatában elha!á
rozták, hogya csejtpusztai ifju
ság segitségével az iskola kert
jében teláHilják az országzászlót,
mely hivatva lesz hirdetni a
magyar élniakarást, a feltáma
dásba vetett és a tanyai
kis magyarok forró hazaszere
tetét.

Nagy csendben indult meg a
készülődés, pénz nélkül. Első

segítséget, meHyel megindulhat
. tunk, az Ivánfenéld TársulaHól
Schulek Béla főmérnökközben
járására kaptuk, kőanyagol az
alap részére. Ezuton mondunk
hálás köszönetet érle.

A szülők, látva gyermekeik
fölhuzdulásál, a Pusztacsejli
Olvasókör közgyülésén nagy
lelkesedéssel egyhangulag el
határozták, hogy ök veszik át
gyermekeiktől a munkát s na
gyobbal, országos tekintetben
is megfelelői fognak emelni.
Azonnal megigérték az összes
földmunka fuvar elvégzését és
a kör pénztárát e célra rendel
kezésre bocsátották.

A vármegye dr. vitéz Pánczél
József vm. főjegyző megérlő

jóakaratából az áUamépítésze.ti
hivatal ulján kőanyaggal sietett
segitségünkre.

Lesniczky Józsefné rk. tanító
nő, kit a csejtiek felkértek a

(nem azonban, ahol a kőöszö

gö~ gabona volt) megszárogat
juk.

A csávázásnal használt folya
dékoL az 1 q buza csávázása
u.tán nem keH kiönleni, mert
az még tovább használható.
Ugyanis 100 liIer kékköves ol·
dal 400 kg buza megcsávázá
sára alkalmas, de csak akkor,
ha minden 100 kg buza meg
csávázása ulán 10-12 liter kék
köves oldatot öntünk hozzá.
Ennek a folyadékmennyiségnek
a pótlására azért van szükség,
mert kg buza körülbelül
10-12 liter folyadékot sziv
magába.

A csávázás menete tehát a
következő lesz:

először 100 liler 1 százalékos
kékköves oldalba csávázunk
100 kg buzát 15 percig,

másodszor pótoljuk a 10-12
liter kékköves oldalot és csá
váz unk 100 kg buzát 15 percig,

harmadszor póloljuk a 10-12
liter kékköves oldalot és csává
wnk 100 kg buzát 15 percig,

negyedszer póloljuk a 10 -12
liter kékköves oldatot és csává
zunk 100 kg buzát 15 percig,

buza csávázásnál 100 kg vető

magra 100 liter csávaievet al
kalmazunk. Ennek megértésére
lássuk azt, miként kell kékkő

vel a buzát helyesen megcsá
vázni.

A buzavetömag csávázásához
1 százalékos kékköves oldalra
van süikségünk, liter viz
ben tehát l kg kékkövet kell
:l:eloldanünk. (Csak kékkövet és
semmiesetre se adjunk hozzá
meszet vagy sót. Ez teljesen
felesleges !)

Egy fakádba belemerünk 100
lHer vizet. A kékköböl 1 I,g·ot
mozsárban megtöi'iink, ezt vá-

. szonzacskóba önljiik. A zacskót
ráköljiik a kád tetején keresztbe
fekletett bot közepére olyfor
mán, hogyazacskóban levő

kékkő belemerüljön a vizbe. A
viz lassan feloldja a zacskóban
levő réz~álicol.A szerint, amint·
a viz hidegebb avaay melegebb,
a feloldás lassabban avagy gyor
sabban megy végbe. A zacskó
nak a vizben ide-oda lengeté
sével gyorsilhaljuk az oldást.
Ha jóminőségü volt a rézgálic,
akkor szép, tiszta, égszinkék
folyadé.k lesz a kádban, amit
csávázásra használhalunk.

Ua gyorsabban akarjuk el
késziteni a csávázó oldatot, ak
lwr a kádba belemért 100 liter
vizböl kimeritünk egy csuporba
2-3 lHemyit, ezt felmelegiljük
s ebbe öntjük bele az összetört
l kg kékkövet. A meleg viz
igen hamar feloldja a kékkövet.
A csuporban feloldolt kékkövet
visszaönljük a kádba, felkever
jük s kész a csávázó oldaL

A :l:enti módon elkészitell 1
százalékos kékkő oldatba (100

vizre 1 kg kékkő) bele
öntünk 100 kg buzál, miközben
a folyadékot és a buzát falapát
tal állandóan keverjük. A ke
verés célja az, hogy: 1) a mag
vak l{özé szorult levegől kihajt
suk, inert ha oH marad, akkor
megakadályozza acsávalének a
maghoz való julását, 2) szüksé
ges a keverés azért is, hogy. a
léha és köüszögös szemek a
csávalé felszinére emelkedjenek,
melyeket időnként .. szurővel
vagy szilával lemerünk és el
távolilunk. Az igy eltávolított
üszögös szemeket azonban nem
szabad alrágyatelepre vinni,
mert ezzel kivisszük a kőüszög

fekete szaporíló szerveit a
szántóföldreés megferlőzzük a
buzát a csávázás dacára is. En
nek elkerülésére leghelyesebb
tehát, ha ezeket elássuk vagy
eHüzeljük.

A buzának a csávázása leg
alább 15 percig történjen, de
nem kövelünk el vele hibát, ha
30percig is csávázzuk a gabonát.

A csávázási idő leleItével a
gabonát a kádból kimerjiik és
y@konyan elteritve tiszta helyen
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Dévaványa-Hizesgyarmat
határAban levő Jakabfy féle Ker
tész~zigeli biltokból a még le .nem
jegyzell lerüle!ek is telszés szeriIlIi
nagyságra felolsziva eladásra ke
rülnek .

A ár fele
év dl

törle~zt et
Aki elen kÖlismer'en legjobb

mioőségü mindeni lermő földek
böl venni Öll]jí, jelenikezzék mi
előbb:

Kisujszálláson: dr. Dávid Isiván
ügyvéd ur irodajábalj,

füzesgyarmaton: a fójegY2ő

urnál,
Bucsatelepen : az elöljáróságnáL

,-Kereskedőgyűlés
Gya án

Az Országos Magyar Keres
kedő Egyesülés gyornai csoporja
f. hó 22 én az Uri·Kaszinó hely
ségében iarloita kerüleli ülését.
Az OMKE központ részéről

Nádor Jenő közponli tilkár je
lent meg és t3rloU3 meg beszá
molóját, anól a munkáról, a
melyet az OMKE a kereskede
lem egyetemének létérdekébefl
és kiilönösen a vidéki kereske-
delem érdekében t.

Ezen ötnegyedórás beszámoló
kapcsán szóba került a keres
kedelmet érinlő adóh:érdések.
Stalisztikailag bizonyiloUa az
előadó, hogy anagy beruházási
programnak mily tekintélyes

. részét viseli a kereskedelem. A
kereskedelmet érintő árkérdés
tárgyalásáuál szóba kerül! az
árkormány biztosság és a keres
kedelem viszonya, megemlilvén
azt, hogy egy tendenciózúsan
emelkedő agrá.rárak mellett az
utóbbi időben egyre lemorzso
lódó ipari és kereskedelmi ár
nivó áll egymással szemben.
A gabonakereskedelem érdeké
ben kifejtett harcot emlileHe
továbbá az előadó.

Végül a szövetkezeti kérdés
ben fejtette ki az OMKE állás
pontját Az OMf<E támogat min
den szövetkezeli törekvést, a
mely a mezőgazdaság tényleges
és kézzelfogható haszi)ára szol
gál, de küzd oly irán)'u szövet
kezetek eHen, amely a szövet
l,ezeti eSUHe álarca alaH proé
leqiumokat és előnyöket élvez
akkor amikor ezek előnyök el
lenére a gazdáknak nagy ad
minisztráció és egyéb költségek
következtében nagyobb előnyt,

jobb árakat biztositani nem tud.
Az előadót előadásának végén

Glück László üdvozöHe és kö
szönte meg Nádor Jenő titkár-
-nak értékes előadását. gl.

-- - ---- --- - ." ...._-

betegápolónöi tanfolyamára ! Vincze
vagy a községházán. t lj d á s i s l< e n y é r !

BAROMFIT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szövetke
zethez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte l
U~U~UU~UUUUUUUUUUUUUUUU

(amikor esetleg kevésbé hal) a
végén kisül, hogy keveset ren
del!ünk. Van, aki ilyenkor drá
gábban (darabáru) ulánrendel,
de még inkább hagyják azt a
darab földet, szuperfoszfát n él
IdH és elesnek megfelelő jöve
delemlöbbleUől. Az ilyen vétel
drága vétel.

Olcsó a vétel ellenben, ha a
szuperfoszfátot idejében ren
deljük meg. Ha előre kiszámít·
juk, mennyi ken belőle, s nem
csak az őszieket vesszük figye
lembe, hanem pL a lucernáso
kat, rétekel, szőlőt is. Ha tud
juk azt, hogy kötöttebb talajon
jobb eredményt érünk el, ha a
szuperfoszfátof tavasúak alá
már ősszel szórjnk el, ugy a
tavaszi szükségletet is már ösz
szel vesszük meg. (A kamat
veszteség a jobb hatásban bő-

. ven megtérül). Igy egyszerre
többet rendelve, olcsóbb II til
varköHség, esetleg papirzsákok
ban rendelve, meg1akaritást ér
hetünk el és a vető tervünk
esetleges változása esetén is van
megfelelő készletünk.

e

Juhászlegé y éneke

lesó beszerés a
jövedelmező gazdál

kodás kutforrása
Minden gazdasági tevékeny

ségjövedemezőségénekforrásai:
olcsón venni, jó áron·· eladni.
Olcsó vétel alatt persze nem
azt értjük, hogy selejtes árut
szerezzünk be, látszólag olcsón,
hanem azt, hogy a ga:zdának a
bevásárlásnál is tervszerüen,
előreláthatóan kell eljá~ni.

t:gy példán azt jobban meg
értjük.

Most van pId. szezonja a mü
trágyák beszerzésének. A leg
több gazda tehetsége szerint ad
hoc vesz 10 vagy 100 q vagy
több szuperfoszfátot. Rendsze
rint azonban' csak akkor ren
deli meg, mikor a szuperfosz
fátnak helyben kellene lenni. A
következménye, igák elvonása
más sürgős munkától, a mütrá
gyát hevenyészve szórják el

Szivárványos mezőn lakom,
Vadvirágszag a pop/anom,
Göndör mező a vánkosom,
Gyöngyharmattal mosakodom.

Alvó virágok közt hálok,
Szendék, mint a szűzleányok !
Mosolyognak, álmodoznak,
Ha ledő/ök, rámhajolnak.

Városba én megyek,
Morzsás, nagy kenyérből eszek . ..
Van itt assz()ny, rózsa, leány,
Hamvas hajnal omlik reám . ..

Néha téved ide bánat
Pengetni a tamburámaf,
Szomorkodni, dalolgatni
S emlékeket válogatni.

Ünnepkor a virágokon
SzőkesZÍnű angyal oson,
Vállamra dől, gagyog, nevet,
Tudom én, hogy nagyon szeret.

jó illat a koszorúja,
jó neki a koldus-gúnya,
jó is nézni a szemébe
S leborulni százszor érte . ..

Bartha András.

nál almkorica fejlődésének

idejére ne maradjanak és ha
volnának, szorgalmazzuk azok
nak mielőbbi elégetését Ha
ezeket az óvatossági szabályo
kat betarljuk, akkor az üszögö
södést telemesen alászállithat
juk, illetőleg elkerülhetjük.

MIKLÓS.

E E IÜSZÖG
LYVASÜSZÖG)

bia:

Jelentkezzen a ..
Vörös-Kereszt I

A tengeriüszög elötő viselke
dést mutat a többi öszögtől,

mert mig a többiek, a buza
és azárpa-repülőiiszög, a virá
gon vagy II buza· és árpa
kőüszög, valamint II zabüszög
a esiranövényen át ferWznek,
addig ez képes a növény fejlő

désénekkésőbbi szakában bár
melyik fiatal részét akukoricá·
nak megtámadni. Megbetegiti a
szárt, bugát, nővir::igot és a
leveleket egyaránt. Az üszögös
tengeri torzsa hiányosan fejlő-

elkorcsosodik, hasonlóan a
tengeri egyéb megtámadott ré
szei is.

Minden golyvás képződmény

külön fertözés eredménye. Ez·
ért a száron előforduló üszög
nem érinti II nővirágot, sem a
bugát és megfordítva. Főleg II

tengeri torzsáját támadja meg,
amelyen ököl; - egész gyer
mekfejnagyságu fehér dagana
tokat és hólyagokat okoz. Ezek
belseje eleinte kocsonyás az
üszöggomba surü penészfonalá-

melyeket kivülről ezüstösen
fénylő, vékony hártya borit. E
kocsonyás tömeg csakhamar
fekete porrá válik. A fekete por
nem egyéb, mint a kukorica
üszög szaporító szerveinek tö
mege. Mikor ezek megértek, a
daganatok, felpattannak s a
fekete por elszáll. A kukorica
uszog szaporító' szerveinek
egyik része a talajba kerül,
másik része ellepi a kukoricalő

összes szervét. Ezzel már adva
is van az üszög terjedésének
lehetősége. nt áHelelnek a sza
poritó szervek, s következő ta
vasszal a talajból és a trágyá
val kivitt vagy a pajtában el
fekvő Imkoricaszárakról a szél
vagy a rovarok utján a fiatal
növénykére jutnak és megfer
tőzik azt.

A védekezésnek a fenti . is
meretek alapján tehát arra kell
irányulni, hogy ezeket a goly
vás töveket, mielőtt elporozná
nak, ki ken vágni és a beteg
részeket el kell tiizelni. Semmi
esetre sem szabad fel
takarmányozni és a trágyate
lepre vinni, mert a kUKorica
üszög szervei akár az állat bél
csatornáján áthaladva, akár a
trágyatelepre jutva megtartják
csiraképességüket s az ilyen
trágyával megfertőzzüktalajun·
kat. Továbbiak~an ügyelni kell
arra, hogy beteg, üszögös szár
vagy szármaradványok sem
magunknál, sem szomszédaink-



Dr. Böicsházy Zoltán járás
bírósági elnököt Gyulára he
lyezték. Az ígazságügyminiszter
dr. Bö!csházy Zoltán kir. járás
birósági elnököt a gyulai kir. tör
vényszékhez tanácselnökké nevezte
ki. Gyoma lakossága dr. Bölcs
házy Zoltán járásbirósági elnököl
és feleségét rövid iitmtiködése alat!
megszerelle és s:z.ivbö! sajnálja,
hogy e!veszilí öket.

Dévényi Lajos vármegyei tüz
rendészeti felügyelő augusztus 23
án Gyomára érkezett és Wagner
Márion járási lüzrendészeti felü
gyelővel megvizsgálta a lüzoltÓ

szertár!. valamint Kollmann József
darálómaimi üzeméL

A. főispán ur ezidén is meg
látogalia a németországi munká
sokat.

Révész Imre dr. eg~relemi ta
nál' leli az uj tiszánluji püspök.

Szállasit a Kuria is háromévi
fe:~yházra Hélle.

A gyomei Vörös-Kereszt
szabadtéri előJdását az elmul!
szombaton, már ragyogó időben,

tökéletes rendezésben ismélelíék
meg. A bájos és niv6s mese
képekről mindenki elragadtatással
beszél. Nincs helyünk az összes
relldezőknek !<öszönelel mondani
külön, ill gratulálunk nekik a re
mel< munkához, amit végeztek.
Bácsi Elekné főrendezőt pedig
I,érjük, hogy ne fáradjon bele az

"',. .... ""' .... ER
cégnél.

A GySe által nehezen várt és
megföllebbezett ügyben a föliebb
vileli tanács döntött és Kruchió
László játékos játék jogát 3 hó
napra felfüggesztette.

kapható -

Talán a sport-béke
helyre állt Gyomán?
folyó hó 24-én tartott föllebb-

viteli tárgyaláson a GySe áHal lett
feljelentést a GyTK ellen, a föl
lebbviteli tanács semmisnek jelen
tette ki, ezek után a GySe főtit

kára és intézöie visszavonta a
GyTK ellen ieU feljelentését.

A föllebbviteli tanács jóaka
ratulag figyelmezteile a feljelentő

egyesületet és külön-külön mind
a kettőt, hogya jövőben tartóz
kodjanak minden ilyen feljelen
téstől, mert ilyen a sportnak csak
árthat és nem használhat Azt hi
szem minden ilyen feljelentéstől

1artózkodní fog a társ egyesüiet,
mert beláthassák azt, hogy nem

, sikerül éppen minden, egyesek
eseIleg rossz indúlaíu elhatározás.a.

A GyTK öt év ala It a legkorrek
tebb sport szellemben éli a társ
egyesűlettel szemben, semmiféle
szabálytalanságra nem hivta fel az
arra illetékeseI< figyeiméI. Tehát
jóakaratulag szives tudomásukra
hozom, hogya GySe csapatába
nem egészen szabályszerűen iga
zoli játékosok vannak, jó lesz ha
a följelentések helyett a saját por
tá jukon néznének széjjel.

Jóakaratuiag
Lakatos jános

GyTK intéző.

*

ilyen irányu dologba, de emelje --~éteJ a szegedi kir. kat, 1---
községűnk kulturális nivóját ujabb taniíóképl,őbe. A lani1óiíépzés
izléses előadásokkaJ. Az erkölc~i alsó tagozatál képző liceum I. év
siker mellel!, nagyon szép anyagi folyamára lehet még pályáznL A
eredményről értesültünk, ami re- p,~lyázati fellélelek és az elnye
mélhetöleg közelebb jultatja őke!; rendő kedvezmények feiől tájé
az őszi ápolÓl1ői tanfolyam meg- koztat a felvételi tájékoztató, me
lartásához,

Iyet kérésre báridnek I endelkezé
. Miért pusztulnak az alma-

sére bocsát az igazgatóság. A li
f~k? Erröl ir a Növényvédelem

ceumról szóló törvény érleimében
é:5 a Kertészei mos! megjeleni

a sikeres érellségi vizsgálatról a
legujabb száma. Cikkeket közöl

tanuló licel.lm érellégi bizonyit,
még a szüreti lennivalókról, az

'lányi kap, A Jiceum érellségi bi
alma férgesedéséröl, a málna egy

70nyilványa mindazokra az álJá
uj betegsegéről, a pajor irlásáróJ,

sokra és tiszlségelíre képesii, me
a levél és a gyümölcs hullásárój,

. lyek elnyeréséhez középiskolai
él boro"hordóról. a gyümölc"fák

érellségi vizsgálat· szükséges. Ké
nyári keze!éséröl, az alvószemzés-

pesit továbbá a tanilóképz6-aka
röl slb, A dusan illusztrált, szines

démiákon, ugyszintén az egyete-
gyümölcsösképel is közlő két

mek, a jogakadémiák, a hiliudo
szaklapból a "Növényvédelem"
kiad6hivatala (Budapest, V , Vé- mányi főiskolák kivételével fö-
csey-tl, 4) egy alkalommal dijta- iskolákon, végűl a Magyar KiTályi
lanul küid e lapra való hivatko- József Nádor Müszal<i és Gazda
zássa! mulatványszámoi. ságtudományi Egyetem KÖ7g1zda-

Nyolc hatalmas krokodilust ságtudományi karának közgazda
tart villájában egy fiatalember. sági és kereskedelmi osztályán,
Peslkörnyékén, saját villájában él valamínt gazdasági szaktal1ár
Koczka Lajos. aki nyolc hatalmas képzö-intézelben folylalandó ta
krokodilust tart lakásának szute- nulmányokra. A felvételre vonat
l"ánjában. Ez a vakmerő fiatal- kozó, vagy azzal kapcsolatos bár
ember me~akaria szelidíteni a milyen lermészelü felvilágosiiásért
krokodilusokaI. A fenevadakkal az intézet igazgalóságához kell
folytatott életveszélyes birkózásai- fordulni.

ról I<özöl szenzációs képekkel Vizinimfa 1938. Az artisták
illusztrál! cikket Tolnai Világlapja. csodálatos életéről rendkivül ér
Legkiválóbb magyar írók iJovelláin, dekes képekkel illusztrált cikket
a kiliinö cikkek dus során és a

közöl a Délibáb legujabb száma,
nagyszerű folytatásos regényen
kivül közel száz pompás képet amely nagy terjedelemben és
talál az olvasó a népszerű képes- gazdag tartalommal jelent meg.
lapban. Tolnai világlapja egy szá- Pompás illusztrált rádiómüsorokat.
ma 20 fillér. A D~libáb egy száma 20 fillér.

srf



Bp. József-könd 5.

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ö f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

Sz"rkesztésért és kiadásérI felelős;

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor,

Kidúhiv.,

Eladó: 21 kat. hold ballai szántó uj
cserepes tanyával 15.000 P, 10 hold
magtárlaposi szántó 9000 P. Kiadó
haszonbérbe egy nagy forgalmu tégla
gyár 15 hold szántó és 5 hold gyü
mölcsöskerltel 4500 P évi bérért. Eladó
il. Ivlályás király utcában egy 4 szobás
uri lakás nagy telek és gyümölcsös
kerttel 11000 P, Horthy Miklós uton 3
nngy üzlelház 10-H-15000 pengőért.

fenti ingatlanok kizárÓlag Izsó Balázs
m. kir. fötdl1livelésiigyi Miniszter által
engedélyezell ingatbnforgalmi irodájá
nál luclhatók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50,

Szalma, törek több öl eladó. özv,
H. Kovács Gyutánénak Arany János
utca 4 szám. 2-1

Gróf Tisza István ut 8. számu ház:
eladó vagy kisebbéri elcserélem, ugyan
ott egy 5x3 méteres ponyva van eladó.

Orvos házaspár alsó osztálY05
diákleányi hasonló koru gyermeke mellé
kilünő ellátással vállal, gondos felügye
lei mellett. Válasz Budapest VI., Teréz
körul 30, I. em. 23. 1

Arany Gusztáv s. jegyzőnek l drb.
rollós üzletajtója és l drb spaleUáblás
üzlelahlaka van eladó, Érdeklődni lehet
a kőz5égház3 7. sz. irodájában. 1

Egy jókarban levő gyenlJekkocsi
elad,), Zrinyi u! 50 szám alat!. l-l

o2:rk. 7.32

ind. 71.5

Pánczél
főjegyző.

etmén

Lukács család MŰl1lcheberg. Né
metország. RemélelJ1, most már fogják
kapni a lapol Rácz Malyásnak irott
levelem megkapták? Irjanak !

Bartha András, Ermsleben. Német
ország_ A cikkein eszközöli válloztalá
sokhoz utólagos beleegyezését váron],
Friss levelekei is mellé.

Akik szeplember h9 l-ig nem
kapnák kézhez a szükséges be
jelentő iap nyomtatvány I, azok az
előljáróságnál ígényelhetik a szük
séges menyiségel.

Gyoma, 1938 augusztus 24.

Gyoma község előljárósága fi
gyelmezteti a lakosságot, hogy a
kéz-besilök állal kioszlotl lóbeje
lenti) lapokat szeptember hó W-ig

kilöJlve be kell szolgál!atni az
eJőljárósaghoz a 6, sz, irodába. '

A bejelentő lapokat lintával,
vagy linlaceruzával olvashalóall
kelj kiiöi!eni.

Nemcsak a lovakat, hanem a

csikókról is kell kHöHeni bejelentő

ind.
ért.

!9.;]8
!9 3c.

Szeghaíol1ll-Berettyóujfah.l: x t
i. Szeghnlom p. u. .~. 15.33 20.44

é. BereHyóujialu p. u.. . L 14.00 19)1
é. n községháza . i. 13.50 19.05

Nlene'-F,::g',: Bereltyóujfaluba p 4.90, meneHérti-jegy: P 9.-.
Feltételes megállóhely: GJfoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

Figyelem l x-el jelzett hétkőznap; -to-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik

26-tól szeptember 8-ig
Gyoma- ,.. .... ,,~,j"

p. u.
Endröd \el1lpíom-tér
Viteldij: 50 fillér.

H-vásá ri,,~lv-~z;anJas- Gyoma- Szeghalom-P-ladál1y-Debrecen
515 Hódmezővásárhely 21 35

5.55 Szentes 20.55
6.45 ind_ Szarvas erk. 20.m
715 Endrőd ,~ 19.35
1."4 Gyoma u. .&\1

1
19.28

7.~S Gvoma tér 19.14

8.25 S~eghcllüm p. u 18 26

939 Püspökladány ind. 17.J3
IQ 15 Hajduszobuszló . 16.31

Hl.59 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 1600

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszióra p 560. Debrecenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" p 3.60. P 10.-. P 12.-.

Hajduszoboszlóril il meneHérti-jegy 15 napig érvényes.

Az olsdggyülési képviselő-

vála"z!ók 1939. évi lajstromos
és egyéni képviselöválasztókerü
lelre vonalkozó névjegyzékter
vezete az 1938. évi augusztus hó

21-étöi 31-ig ierjedő időben köz
szemlére van kitéve a községháza
2. számu irodájában, ahol az
naponkint délelöU 8-12 óráig 
vasárnap is - bárki állal meg
tekinthető s köznapokon délután
2-6 óráig lemásolhatÓ.

A névjegyzéktervezet egy- egy
példánya augusztus 22-étől 31-éig

a kir járásbiróságl1ái is közS7em
lére lesz kitéve, ahol azokat - a
hivatalos órák ara:l - bárki meg
tekinlheij és azokrÓl - a meg

díjak előzetes lefízetése
ellenében - teljes vagy részleges
másolatot kérhet.
~ névjegyzéktervezet ellen, a

I közszemlére tétel ideje alaH, fel

szólalással lehet éíni a közponli
választmány hoz A névjegyzék ler

vezeibe történö fel-
miatt bál"mit>hJik válas;litö,

a kihagyás miatt azonban csal.:
maga az érdekeit szólalhat fei.

A fdsz6ialás! élőszóval vagy
írásban a községi elöljár6ságnál

kell elölerjeszleni.
A felszólaló bemutatni köteles

a fels2ólalásbön előadotlak igazo
Jására alkalmas okirati bizonyite
kait. aki felszóla!ás! akar

eiöterjeszteni, minden ha!óság,

közhivalal, kö"hiva!all1okok. lel
kész, Ivános inlézmény

stb. köteles haladekialanu! rendel
kezésére bocsáLiIli mindazokat az

a felszóla lás-
ban felliozollal, bizonyitásához
szükségesek.

A névjegyzéklerveze! elleni fel
szó!alások benyujtásukiól kezdve

szeptember 5-éig ugyancsak il

I
csele-I
Mária

it rneg- r

és

szombat

és

izgalom,

ÓrJ.s kacagás!

King, Alice
Barkara

kisleány rend·

Két

szerelem.

Kisérő mlisor.

f5szereplésével :

i5sz.ereplésével :

augusz~us

7 és 9

a

czy

A legak!uálisabb filmléméL
izgalmas lell~nE~!eí

~938

Egy álmií!iomos ésegykís énekesnő'
vidám

Előadasok kezdele : vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, iéi 5, fél 7 és fél 9-kor.
Pénztámyilás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-töJ lé! i-ig. Szerdán,

Szombaton iéi '* órakor.

Alice

A véres franciB

kedeteit, XVIII.
AnloíneHe höskoriH

rázó fj

l:l':iL'"UCIJLlit)ilDCL.'GCDl:I~

28-29·él1,

Ji.JOC[)...--uJl(~~

31

Aug. 27-én,

Vidám est 1

Népv
Ó.J

kivii~ " mulaíságos
kacagtató fiimbohózata,

~~~-:=k~
~ I DET É ~::~d:::llk::~::;,:;I'~~~';Ökh~a~,~~' I

napokon déilllán 2 -6 óráig le- Szuperfoszfát mütr<!igya és Péti
másolhatók. A fclsz-ólaL\sokra Só kapható WAGNER MÁRTON FiAI

cégnéi.
mindazok; akik érdekel lek, a köz- Azonnali belépésre egy józan

szemlére!étel alalt irásban észre- éleU.í szorgalmas k o n 11 e n c i éi s

vélell nyujlhatnak be az előijáró- kocsist felvesz al Wagner Márton

ságnál, melyet il1dokolni s okira- Fiai fakereskedő cég.

lokkal bizonyitani t6l!loznak. Egy szép gyermekágy, és egy
kályha jutányosan eladó. Érdeklődni lehet

Kelt Gyomán, 1938. évi au- Kossu1h Lajos utca 37.

gusztus hó ll-én. H. Kovács Sándor örököseinek

Községi Előlj-áróság_ Hunyadi utcai háza szabadkézből eladó.
Érdeklödi lehet ugyanott. 3-3

!fIlffilfiirllljiIMi~ríIll\illli J6 fiu tanulónak felvételik Fekete
Géza mázolónál. 4-3

Szász Antal ll. ker. gróf Tisza lst
'rán ut 82. számu háza eladó. fGutban
nagy portával, bármilyen üzlethelyiség
nek is megfelel. Ugyanott egy cipész
balkarosgép is van eladó. 3-2

Géphimzönőmindenféle géphimzést
elvállal. Cime özv Kiss Sándorné Ba
ross-utca 14 sz. 5-5

Erdei Sándomak 3034 négyszögöl
örökösnyilasi földje tanyával együt!
eladó. Érdeklődni lehet a helyszinen,
VI., ker. 443. 4-I

Tiz mázsa rozs kapható a Bocskay
ulca 5 szám alatt, Joó Gábornál. 2- 2

Dutkon István fodrász-mesterné!
egy ügyes fill tanulónak felvétetik. 2-2

Gyomai Termelők Szővetkezete

pénztámoknöt, kiszolgálóleál'lYo
kat, kifutót, mindenest, korcsmai
kiméröt, <l:<:onl'la\i belépésre fel.
vesz. 2-l
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FlEllelös lJzEirke!\lztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

",HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G II o m 21" Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

pH E T I l

Hirdetések dijs:zabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm.fu magas hlrdett'la
20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

KÖZGAZDASAGIESTÁRSAD,ALMl

ELOFIZETÉSI RA.
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24P.

Befizetések postacsekken :
.Hungá.ia-nyomda csekkszál1l IS.280.

lapzárta c s li ö r t ö k este '6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Hatósági felhivás
Szent Istvánnak, a nagy ma

gyar országalapitó királynak
emlékél, alig néhány nappal
ezelőtt, li Kormányzó Ur Őfő
méltósága jelenlétében, fényes
külsőségek . közölt örökHeUe
meg a magyar országgyülés, az
ősi koronázó varosbll.n Székes
fehér,Aron. Folyó évi augusztu8
hó l5-én volt 900 esztendeje
annak, hogy királyunk egy ér
demel{ben felbecsülhetetlenül
gazdag földi pályafutás után, a
mennyei hazába távozott, hogy
mindörökre részese legyen Isten
dicsőségének. A magyar nemzet
tudatában van annak, hogy
Szent István zsenije nélkül már
régen elpusztult volna a népek
tengerében, inint nagy elődei

e haza területén, li számbelileg
jóval erősebb hunok és avarok.
Éppen ezért a magyar nemzet
ezt az esztendőt Szent Isv{m
király emlékének szenteli és
mindenütt, ahol magyarok él
nek a földön, a szent király
emlékére nagy iinnepségeket
rendeztek és rendeznek. A világ
minden tájáról - rengeteg költ
séget és még több fáradságot
nem kimélve - Budapesten
igen nagy számmal jöttek őssze

a magyar nemzet hü fiai, hogy
a nagy király emlékének hódol- ,
janak. Ezzel szemben Gyomán
megütközéssel kellett tapasztal
nom, hogy az itteni lakosság
igen tekintélyes része, a szent
király ünnepén házait a magyar
nemzeti lobogóval ékesileni el
mulasztotta, vagyis nem tartotta
szükségesnek nemzeti érzésé
nek, a nemzeti zászló kitiizésé
vel, kifejezést adni.

Az épületek kölelezél fellobo
gózásáról alkotott vármegyei
szabályrendelet módot és jogot
nyujt nekem arra, hogy mind
azok ellen, akik az előbb emli
tett mulasztást' elkövették, li

rendőri büntelő eljárást megin
dHsam. Ez alkalommal nem
óhajtok e jogommal élni. De
figyelmeztetem a község ház
tulajdonosait és a házak fő

bérlőit, vagy birialóit, hogy a
házaknak kifogástalan áHapot=
ban levő é~ megfelelő mer.etil

felveendő ujabb exporttárgyalá
sok és a Futma teljes anyagi
felkészültsége ennek a munká
nak további eredményességét is
biztositj a.

Az eddigi munka során két
ségkivül voltak kisebb fennaka
dások, főleg azért, mert Magyar
ország vagon- és uszályparkja
nem volt elegendő az óriási
méretü forgalom lebonyolitá
sára. A közraktári hálózatot és
az átrakodó-áUomásokat is erő

sen igénybe veUe a gyorsütem'il
lebonyolitás munkája. Kitér a
Futura körlevele az értékesités
pénzügyi voalkozására is és
megállapitja, hogy a rendkivüli
tömegii vásárlások ellenére is
megnyilvánult a köteles keres
kedői gondosság és ennek kö
szönhető, hogya vidéki bevá
sárló szervek még az átmeneti
nehézségek idején is minden
alkalommal megtalálták a mód
ját annak, hogy a támogatásra
leginkább rászoruló kisgazda
közönség kisebb tételeit azon
nali készpénzfizetés mellett vá.
sárolják meg. A tehetősebb

gazdáknak viszont csak néhány
napig kellett türelemmel len
niök. Végül örömmel áUapitja
meg a Futura, hogy a gazda
közönség a gabonaértékesités
nél az idén már csak a legrit
kább esetben kerülte el az inté
zet vidéld bevásárló szerveit és
az eddigi tapasztalatok alapján
teljes bizalommal ajánlotla fel
·az intézet vidéki képviseletének
eladásra szánt készleteit.

Az érdekes tájékoztatóból a
gazdaközönség mindenesetre
megelégedésel áHapithatja meg,
hogy az az értékesítési politika,
melyet aFutura a kormány meg
bizásából folytat, az idén is ki
állotta a teljes tüzpróbát annak

ellenére,. hogy hasonló arányu
gabonaforgalom a háboru óta

még nem bonyolódott le ilyen

rövid idő alaH és ennyire fenn

akadás. nélkül.

Az idei Idtünően sikerült
gabonatermés megfelelő értéke
sitése már az aratás megkez
dése előtt igen élénken foglal
koztaHa a kormányzatot és ..a
közvetlenül érdekelt gazdatársa
dalmat is. Ezekben a hetekben
ugy látszott, hogya nagy ter
més értékesítése szinte leküzd
hetetlen akadályokba fog üt
közni, örömmel kell azonban
megállapítani, hogy az aggoda
lom nem volt helyénvaló, mert
a kormányzat megfelelő időben

gondoskodott a buza elhelyezé
séról. Ma már kellő tapasztala
tok és eredmények állanak
rendelkezésre, g3obonaértékesi
tesünk - a jelek szerint - for
dulóponthoz érkezett, a köz
vetlenül aratas után megindult
és eddig talán sohasem tapasz
talt nagyarányu kimílatot sike
:rült megrázkódtatás és nagyobb
n.ehézség nélkül levezetni. Ez
zel kapcsolatban igen érdeke
sen világitja meg az idei gabona
termés első heteinek történetét
az a körlevél,amelyet a »Futura"
a Magyar Szövetkezeti Közpon
tok Áruforgalmi R.-T. intézett
a vásárlásokkal me~bizoH vi
déki szerveihez és amely egyut
tal tájékoztatást ad a gazda
közönség legszélesebb . retegei
nek is részint az eddigi ered
mények, részint a jövő kilátá·
sok tekintetében.

H3ongsulyozza II "Futura"
körlevele, hogy a:il aratás után

.eddig még soha nem tapasztalt
méretü buzakinálat felvétele és
l.eszallitása a Futurát és vidéki
hálózatát teljes mértél{ben
igénybe vette. Tekintettel azon
ban arra, hogy a közelmuHban
lefolytatoU kül:öldi tárgyalások
eredményeként mintegy negyed
fél millió mázsa buzának rész
ben azonnali, részben a legkö
zelebbi jövőre szóló szállílási
lehetősége nyilt meg, az érté
kesHés munkájának legnehe
zebb időszakán ma már tul
jutottunk és a közeljövőben

az a té
Kei:lele vélemény-

z
lesz holrmp
nyező,

nyel lesznek.

Egyesek azt lH'JlHA.I""''-

- Mégis csak derék enlb()rek
a akik arra vállal
koznak, hogya vagy
más szerencsétlenséggel sujtott
embertársaik önzetlen segíté
sére vállalkoznak, azzal is szá-'
molva, hogy e segítés közben
testi épségüket, ső~ 22 életüket
is veszélyeztetik. És mindezt
ingyen, minden ellenszolgál
tatás nélkül teszik. Ami
kor más lakostársaik szóralwz
ni mennek, ők gyakorlatozni
járnak, hogy megtanulják a
fecskendők kezelését és gyors
s z e r e l é s é t Tanfolyamokon,
könyvből tanulnak, hogy szak
ismereteiket gyarapilság.

Leglejjebb egy öltözet h'izoUói
ruhát kapnak derék tüzoltóink,
fZ 32 egész fizetés ...

Mások azt gondolják, mert

mondani nem
- M3jd bolond vagyok a

szabad időmet feláldozni, hogy
ugráljak a gyakorlatokon, mász
káljak az égő háztetőn,

meg is égethetem magam.
ért? Kinek? hasznom be
lőle? Csinálja más, aki elég
ostoba, hogy ilyesmire is váll31
kozik. Nem is értem, hogy mi
ért erőlködnek ezek a tűzoltók

a népünnepéllyel és még
azt állitják, ezzel az ünnepéllyel

.adnak alkalmat, hogy szerény

anyagiak támogassuk őket.

Mit zaldatnakbennünket ilyes
mikkel? Vessék ki adóba, amire
szükségük van, de ne koldulja-



3,

a
az

az

<iZ gaZ(láU"!I<,

oltsóbban

m~~te(mázsá,"á!1tőbb

J201-es oimkuti osztott
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mázsimkent el': nem 3 kg kü
lönbözetet jelent, mint sokan
hiszik, hanem 1.04 P-vel
érte kevesebbet!

értékes és közbecsülésben
ldváló közgazdász politikusun
kat emlegeti, háLha ezzel az
illető népszerüségéböl lefarag
hatnának valamit.

Az angolok szorgalmasan
egyeztetik a csehországi nem·
zetiségi érdekeket, reméljük, 21

béke megóvása sikerül nekHc
A spanyol repülők még min

dig bombáznak, a japánok még
mindig támadnak, csak a csehek
hiszik, hogy mindenkit az 01'

ránál fogva vezethetnek és oem
akarják elhinni, hogy vége.:Ji
cseh pünkösdi királyságnak.

kor a mostaninál is talán két
millióval voH nagyobb buzaler-
més után, dacára a kedvező

id6járásnak, nem volt csak
közepes termés.

Kell, hogy legyen egy terme
lési tényező, amely rekord ler
més után jó időjáráskor is gá
tolja a növényeket képességük
teljes kifejtésébea ; a nagy ter
més a termőtafajban lévő

felvehető táplálóanyagokat,
iUetve azoknak legfontosab
bikját teljesen felveszi, a
tafajt mintegy kimeríti. A
következő fermésig nincs
idő arra, hogya talaj nyers
készletéből elegendő felvehető

iápláIóanyak feHáródjék, a kö
vetkező növény ily növényi
táplálék, vagy táplálékok hiá-

Rekordtermés tán ié
másik rekordtermés

rostálva, sdrazon felkinAIni.
Fájó csalódást kerül igy el a
gazda, ha nem számt 80 kg-os
helyeU 77 es minőségüt, mert

Nem nőnek a fák az égig,
mondja a közmondás. S ez sok
minden vonatkozásban jól is
van igy. Kell, hogy az életet I
hullámzás alkossa, szúkséges,
hogy tél után nyár, eső után
napsütés következzék.

Hasonlóan vagyunk a termés
eredményekkel. Ha az évi ter
mésátlagok egymásutánját fi
gyeljük, feHünik, hogy két rossz
esztendő inkább következik
egymásután, mint két rekord
esztendő. Kiváló jó esztendő

után még akkor sem ka
punk másik kiválóan jó ter
mést, ha van elég eső és jó
aonak elosztása, ha télen voU
kenő időben hótakaró, ba érés
idején volt jó meleg, de nem
megszorulást okozó, stb.

Igy volt az 1928-29-ben, ami-

BEL- ÉS KÜlPOLI
A legpazarabb királyfogadás

nak beHlő németországi látoga
tásból hazatért Kormányzónkat
és minisztereinket ünnepélye
sen fogadták Pesten. Azóta
hajnalokigtarló minisztertaná
csokon tárgyalják le az aktuális
törvénytervezeteket. Az ország
lakossága aggódva figyeli II

csehországi helyzetet, amelyben
háborus veszélyek közelséget
sejti. Közben a "jólértesiiltek"
hisztériás vonaglás közben ré
'mítgetika bedűlőket,hogya né
met vámunió! akar követelni
tőlünk és erre kaphatónak egyik

1938 augusztus 23.

Dr. SOHBÁN JENŐ

főszolgabiró.

É I
gazdasági tanfolyamnak hallik
a hire Gyomán, két hónapra
van fervezve. Ha valaki azt
hinné, hogy valami nagy ter
het magára, annak jó

ezek a tanfolyamok,
nehezen indulnak, mi

lelé járnak, kicsi
terem, füteni se kell

benne. Ha a mindennapi esti
órák vannak erre szánva, már
nel.eKke~ ft befejezéselőHhallja
21Z ember: llszinte nem is jó
rágondolni, mil csinálunk estén-

ha nem jöhetl1nk '1"

is kell hozzá hangos
az első után együtt

szokott lenni a csapat, amelyik
azután csak nő, mint a jó vetés.
A megtelnek érdeklő

désseI, kérdé~ekkel, egymásra
találnak nehéz sorsukban, rend·
szerint együtt is marad az
"ezüst-kalászos" gazdatársada
lom II tanfolyam után is. Ma
radjon is, fogódzék össze, köny-

lesz elviselni rossza t
vállvetve, kéz II kézben ...

lVIinóség buzát kiván a gaz
dától II kereskedelem kivált, ha
van mihen válogatni. Az eladó
buzát ne sajnáljuk jól meg-

diszitésef, a
nemzeti ünnepeken el

De mulasszák, mert ellenkez;ő

Am a mulasztást elkövetők

,ll és pedig személyre való
,udntet nélkül, a rendőri bün
tető eijarást meg fogom inditani
és minden mulasztást az első

~selben 30 pengő pénzbűntetés-

behajthatatlanság esetén 10
elzá:rással fogom megbiin-

rendszer

9-10 ór2L

é~etbe,n volt

gYi3rnOle!,e":ne:k 18-22

már Hitler

Egy teljesen
ber a rokJzantel!álási ld-
völ semmi

zel. Ez is heti
le a mun,,«,v,-,~,,',.

összeg'et az
mezőgazdasági

Bér 24- 30 pteJlOulg ol-an'l,ren,!,

(nőknek,

I értéktöbbletének csalI.
I 50 százalékM fizetik, szóval

ugy fl mint fl

birodalmi
mi adó iH már nincs.

tak. Tulajdonosaikat azonban
arra kötelezte, hogy minrlen 6
morgen föld után egy munkást
keH foglaHwztatnia. Ezt a bir
tokosok elfogadlák. Amely bir
tok nagysága 1000-1200 hold,
azon 150 -200 ember nyüzsög.
Természetes, hogy a birtok jö
vedelme majdnem azonos egy
ségben oszlik meg egy-egy nap
számos és az ut között. Persze
haszna nincs, csal{ él... s ál
lam adót 15 márldlt fizet hoI
danként.

Ehhez még hozzájön a jöve
delemadó, az évi terményérték
4 százaléka, rokkanteHátási
dij stb.

Ez az adóztetási forma a
törpebirtokosra nézve nincs
érvényben. Az 50 holdon
kisemberek II nagybirtokok jö-

T R Iegy 720.000 négyszögöl (6000
===== hold). Ebből 2000 hold nagy

birtok, 1000 hold erdő, 500 hold
legelő, .500 beépitett rész, s a
fentmaradt 2000 hold 1-20
holdas sávokban kisemberek
tulajdonát képezi.

A 2000 hold nagybirtok 3
tulajdonos közt oszlik meg.

A város lakosságának 40 szá
zaléka mezőgazdaságbólél. En
nek mintegy felét a három
nagybirtok szivja fel, persze
szociálisformában.

Amikor a jelenlegi' rendszer
kialakulóban volt s a birtokos
osztály érezte a lába alól ki
csuszni a földel, hozzá sudó
dolt Hitler vállához s a rend
szer támogatására anyagi segit
séget ajánlottak fel. Erre a
nagybirtokok egészben marad-

Németországi levelek
Ermsleben

ITta: BARTHA ANDRA.5
(Folytalás.)

Az egész város lakossága
ismeri egymást Élnek, mint
egy nagy család ... talán soha
nem mi. az osztály
kategória, az osztálytagolódas.
Nincs külön paraszt és külön
uri. front A munkásság, a törpe
birtokos szépen' összebujik II

a középoszlállyal. Talán, mert
lelkiéletük azonos, és bajaik
megosztásánál testvért találnak

~a másik osztályban. Csak a
nagybirtokos elem huzódik
bizalmatlan gőgjében vissza
tőlök.

A város határterülete mint-



Szerkesztői üzenetek:

:EGE
Irta; MÁNYINÉ PRIGL OLGA,

Mi mindig várunk. A Haláli?
Ö, tudjuk, az ajtónkban áll •..
Megszoktuk a vén gavalIért,
Vol! véle találkozásunk
S nekünk bizony nem imponált I

Várjuk, hogy zörren az ablak
És bekopogtat valaki,
Szemében szive szól, beszél,
Nem alamizsna a mosoly,
Nem tettetés, de igazi.

Gyermekded lelkűnk szóra vágy,
Zsong bennünk száz emlék, mese 
Multak kavargó szinei ...
Mind el szeretnénk mondani,
Mig jő az Örök fekete.

Várunk ... kip-Iwp s csak elsiet,
Elhangzik a léplek zaja.
Majd ujra csillan a remény,
Mig int az est és int egy Árny c
- Gyere csak kis öreg Haza i

Hűs szobánk megoszt juk véled,
Merev karunk ölelve vár,
Régóta lessük lépteid,
Szótlan számolva az időt,

MeJy végre a szívünkre zár ...

Budapest, 1938 augusztus 26.

BAROMFIT ÉS TOJÁST
csak a "HOMBÁR" szövetke
zethez vigyen, ha jó árat akar

kapni érte!
UYY~UUUUMMUUUUUUUUUY

Nincs méz, mondja a Békés
vármegyei Méhészeti Egyestilet. A
méhek keveset gytijtöttek, máris
telelöre készűlödnek. Ára lesz idén
a méznek.

fteftftft~ftftft~~ftftfifi~fi~

A H O M B Á R szövetkezet
közhírré teszi, hogya tengeri
csutkát aszövetkezeli tagoknak
mázsánként 2 SíO pengőért, nem
tagoknak 3.50 pel1gőért· adja.
~UUUU~~UUUUUUYYUYUU~

Miért pusztulnak az alma
fák? Erről ir a Növényvédelem
és a Kertészet most megjelent
legujabb száma. Cikkeket közöl
még a szüreti tennivalókról, az
alma férgesedéséről, a málna egy
uj belegsegéről, a pajor irtásáról,
a levél és a gyümölcs hullásáról,
a boroshordóról. a gyümölc~fák

nyári kezt:lésérőJ, az aJvószemzés
ről slb, A dusan illusztrált, szines
gyümölcsösképet is közlő kél
szaklapb61. a "Növényvédelem"
kiadóhivatala (Budapest, V, Vé
csev-u. 4) egy alkalommal dijla
li" . '"üld e lapra való hivatko
z.á '<>::HllI mutatványszámot.

fiftft~ftfiftftfift~ft~fi•••••••

Bartha András, Ermsleben. Német
ország. Kivánságt nem teljesithetjük. A
cikkei közlését beRzüntetjük. Kéziratát
megőrizzűk.

Több németország! munkásnak.
A kerékpárok vámmentes hazahozásá
róJ még nem tudunk, jó lesz, ha szá
mitanak a vámra.

betegápolónöi tanfolyamára ! Vincze doktor urnál,
vagy a községházán. t u d á s i s k e n y é r l

A jégbefagyott tudós. Egy
fiatal pásztor legeltette nyáját a
Rhone-völgyében, egyszerre csak
a gleccser jegébe.r egy holttestet
pillanlolt meg. Azonnal lerohant
a 10 kilométernyire fekvő Sionba
és jelentette, amit· látotL Hegyi
vezetökből és rendőrökből álló
különílmény induH el és él Zem
fleuron gleccser jegében meg is
találták a- holHestet, mely a jégbe
ágyazva tökéletesen épségben ma
radt meg_ Még nagyobb volt él

rendőrök bámuiata, amikor kide
rült hogyahalolt .21 évelőlli

tmistaszerencsétlenség áldozata. A
holUest mellell a jégben delejWi,
nagyitóüvege! és egy ujgörög szó
tári találtak. A szótár alapján
megállapították, hogy ól haloH
Schneider lausannei tudósl aki 21
év előtt lilokzatos körülmények
között eltünt.

fl Párisi Oivat szeptemberi
száma ismél remek tartalommal
jelenI meg A közelgő őswek

megfelelöen szép kosztümök, ele
gáns szövelruhák, célszerű sport
és kirándulóruhák rajzai és álom
szép menyasszonyi ruhák modell
jei nagy változatosságban talál
hatók a Párisi Divat oldalain,
Gyermekek számára megfelelő is
kola és sétaruhácskák. A szebbnél
szebb kézimunkák között egy mo
dern tervszerii hálószoba-garnilura
különös érdekl5désre tarthat szá
mol. A szépirodalmi rész hasáb
jain pedig nagyszerű novellák, ér
dekes képekkel illusztrált cikkek.
hangulatos versel<. derüs humor
rovaI, szépségápojás, lelki tanácsok
teszik váliozatossá a legujabb Pá
risi Divatot Egyes szám ára az
ingyen kézimunkaiv mellékleHel
együtt 60 fillér.

A Ha.jduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15-én meg

Ezen európai hírü gYógy
fürdö ma már mindazokkal il be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szemponljából szükségesek. Fedetl
gyógymedencék, ivócsamok, il1
ha !atórium állanak il közönség
rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly OlCSÓ az elhelyezkedés,
hogy a fürdőben Va ló tartózkodás
alig kerül többe, mini odahaza
A Hajduszoboszlói ,Gyógyfürdő

páratlanul eredményes gyógyhatá
sáról és olcsóságáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazásnál egész éven ál 50
százalékos vasuli kedvezmény.
Magyar- és németnyelvü prospek~

tussal készséggel szolgál a fürdö
igazgatósága.

Szálasi bevonult a sZfO'edi
b

Csillagbörtönbe büntetését kitöl-
teni.

voltak a nyári Sll

ég alaft, Most kezdődik a
a furcsán kongó

iskola merül! falai
között.

Csónakok, evezők,jürdőruhák,
ping-pong ütők, kis talicskák,
homokvárak, álomvilág, pihen
jetek! Kék fedelü .fiizetek, rej
telmes könyvek, vonalzó, körző

e/ő veletek, Nem lart örökké a
szeptember, s a derekasan meg
dolgozott tanév végén ismét a
!lyár int felélek.

Már a newében is enyhe szo
moruság tajll1lg, az iskolapadok
keménY$ége cseng. Mély sóhaj
tással nézünk az elmult hónapok
után. Julius-augusztus. Arany
ban fiirdő napok korlátlan ideje.
Egybefolyik az egész, mint az
egymást felváltó nyári örömölc.
Reggelek voltak csak, mikor el-
kezdődött lendülettel az
élel és amiko! belefáradt
a sok gyerek az igazán nekik
rendelt s űzött mes/ersé-
!sekbe. az uszás, evezés,

erdők hajása, finom
kn!11'1!,plrl'lp vagy csont-

csikók az utca porá-
bi1l1.

Termiszverseny Gyomán. A
Gyomai Márky Barna Sakk- és
Tenniszegy let termiszversenyei
folynak szeplember 2-ika óta, a
ligeli pályákon. Résit vesznek:
Szolnok, Szeged, Szeghalom. Kö
rösladány, Gyula, Békéscsaba leg
jobb ,játékosaivaL A versenyek
reggeltől alkonyatig az összes pá
!yákon tartanak és a tenniszjáték
kedvelőinek bizonyára sokat nyuj
tanak Díjkiosztó vacSOra vasár
nap szeptember 4-én esie 8 kor
lesz a Haller Silálióban.

Őszi lakberendezési
Vásárra szóló Utazási
Igazolvány kapható

GN N
cégnél.

Fiatal irókból álló expcdiciót
vezet Ázsiába egy magyar tu
dós. Rendkivú.il érdekes képekkel
illusztrált cikket közöl erről a Déli
báb uj 5z3ma, amely nagy terje
delemben ~s gazdag tartalommal

meg, Pompás illusztrált rá
diómüsorokat, egyfeivonásos szin
darabot, premierbesiámolót, szin
házi pletykákat, nagyszerü fí!m
rovatot és több mim száz szebb
nél szebb képet talál az olvasó a
népszerű képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

A száj- és körömfájás terjed.
Emiatt nem engedélyezte az alis
pán a s"zeptember ll-re tervezett
szarvasi állatkiállítási.

Józse!f m.
örmésler és

'-;;7"o nlpm ber hó 8-án
esküvöjtikel

sii,erül! áiiatkiálli
közel 100 szarvas

sertés! és 11 fogaiot
be.

Cs. Szabó I
~'iTI-7'éné. I

I,

front- I
"iH.!'2u~;ZIIJlS hó I

'·no"'·· .. ·V3, CsernUls ~

15 p dr I
10 P, dr. ~~Ib~~ I

:i·,),,:zo'!gab l ró 5 P és Szabó l

J1J Ol. 20

lás \,Toli,
Jfnarháii,

700 ezer pengőt

vesz fel kölcsön, mind beruházá-

21-én

ac10má
mond hálás kö-

szönetet él ei nöksége.

A göz- és kádHh-dő szeptem-
ber 2-;lie t. minden héten

nök, swmbalOn a fér
fiuk részére. !(ádfürdö mindkél
liapon

Eger város ünnepei. Eger, a
lörök elieni küzddmek dicsőséges

végvára, él vi rU magyar bika
vér lermöll17ájél, s7egtember 25
o'(!óber 2-ika között ünnepi helet
l"f'!Hle7 1\z jin1ieri hét során mezÖ-
g 11 dasc'l,ei , miJ1cs, bor, s7.615,
ipMi, kul kereskedelmi,
b,~I)'egkiállilások mutalják be mind
a~( az értéket, ami ez a város
fdmula hat. A rendezöségi iroda:
Eger, Érsek utc" 13, készséggel
felel minden érdek!ödésre.

A életéből. A bibliai
idóld(,! kezdve nél Ikig él bl)i
cseibk és íe(l\il~szelbuvárük egész
Q,réi pn\bálid már leleplezni ali
lIak ct c,üOdlö1os ilörm6niának a
W!:Úi:, y él Iam millió
kat s::8mli1!Ó I;,hói kormányozza.
Ezekn'2K az léllyt'Í<nek nYÜ 7 s-
gO birod:llm{~ba '~I1!-"ed Ilanlásl
az él slenúciós iliUSZlri31t
cikk, a él Toln:,i Világlapja I

sljmál)cd~ A
magyar irók oovel

cikkek eJus során és a
!ásos regényen

kivlil közel száz képet
az olvasó él népszerü képes

világlapja egy szá-
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Szerkesztés6rt és kiadásért felelős:

vi !-\GNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Kidóhiv.,

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő f i z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

Szuperf )sdát mi.ihágya és Péti
Só kaphat) WAGNER MÁRTON FiAI
cégnél.

B.ücher József Bocskai utca 27
számu ház;', jutányos áron szabadkéz
ből e a ct 6. Értekezni lehet a tulaj
donossal.

Kossuth utca 22 számu ház
eladó, értekezni lehet Kossuth Lajos
uica 55 szám alaH. 2-l

Jó fiu tanulónak felvételik Fekete
Géza mázoJÓnál. 4-4

Szász Antal il. ker. gróf Tisza Ist
ván ut 82. számu háza eladó. Főutban

nagy portávdl, bármilyen üzlethelyiség
nek is megfelel. Ugyanott egy cipész
bajkarosgép is van elalJó. 3-3

Erdei Sándornak 3034 négyszögöl
örökősnyilasi földje tanyával együtt
eladó. Érdekli\dni lehet a helyszinen,
VI., ker. 443 4-2

9 darab hathetes malac és 5 drb
kecske eladó !{éri Istvánnál Szegényház.

Dutkol/'il István fodrász-mesternél
egy ügyes fiu !anulónak felvételik. 3-3

Gyomai TermelőI< Szövetkezete
pél'ilztárnoknot, kiszolgálóleányo
kat, kifut6t, n:'indenest, korcsmal
klméröt, 3zormali belépésre fel
vesz. 2-2

Szalma, törek több öl eladó. özv.
H. Kovács Gyulál1énak Arany János
utca 4 szám. 2-2

Orvos házaspár alsó oszlályos
diákleányt hasonló koru gyermeke mellé
kitünő eJlátással vállal, gondos felügye
let mellett. Válasz Budapest VI., Teréz
körul 30.' I. em. 23. 2

Gusztáv s. jegyzőnek I drb.
rollós üz!etajiója és l drb spalettáblás
üzletablaka van eladó. Érdeklődni lehel
a községháza 7. sz. irodájában. 2

Halmagyi szántó 2985 négyszögöl
eladó. Érdeklödni lehet Krausz Már/on
borbélynál. l-l

Nem kell már vidékre mel'mi
kályhás mesterért, mert helyben vállalja
a legjobb kivitelben felelősség mellett
mindennemü cserépkályha és- takarék
tüzhely kés7i,ését. Barlolf Mihály kő

müvesmester. Bocskai ut 19 sz. 6-l

Féláru jegy váltására jogositó iga
zolvány kapható a S7övetkezeli boltok
ball. I

Eladó: 21 kat. hold ballai szántó uj
cserepes tany ával 15.000 p, 10 hold
niagtárlaposi szántó 9000 P. Kiadó
haszonbérbe egy nagy forgalmu tégla
gyár 15 hold szántó és 5 hold gyü
möJcsösker(lel 4500 P évi bérért. Eladó
a Mátyás király utcában egy 4 s70bás
uri lakás nagy telek és gyümölcsös
kerttel l LODO P, Horthy Miklós uton 3
nagy üzletház 10-11-15.000 pengőért

Fenti ingatlanok kizárólag" Izsó Balázs
m. kir. Főldlllivelésügyi 1V\íniszler állal
engedélyezeIt ingatlanforgalmi irodájá
nál ludhalók meg. Gyoma, Horthy M. u.
2. Telefon: 50.

érk. 1.22
ind_ 715

GySC-ben Ja~ó és Ugor a vé-I
delemben, Spitzer, K. Szabó és
Takács pedig a támadásban ?iIO'

ták meg helyüket, de a cS3pat,
sől a mezöny legiobb embere Lő

rincz volt.
Wedheim megakadályozta éi

durva játékot, de sok ilélelével
érleli egyet a közönség.

*
Sporihirek

Szeptember 4-i mérkőzések
Gyomán: GySC-MezőluriMÁV,
vezeti: Kereki (Békés). Kondoro
son : KTE-GyTK, vezeli: Mácsai.
Endrődön : ETK-MAFC ve
zeli: László. Békésszentandráson:
Hunyadi-TAC, vezeti: Klimaj.

vasárnapi eredmények.
MAfC-KTE2-2, TAC-ETK4-J,

Dr. Gidófalvy Pál, a OLASz
elnöke, mint érlesültink f. hó 11
én Gyomára érkezik, hogy tár
gyalásokat folytasson a gyomai
egyesületeket érintő aktuális dol
gokról. Részleles programot lapunk
jövő heti számában fogunk kö
zölni.

B1SE bekerűll az I. osztályba j

Holnapjátsza azelsö bajnoki
mérkőzését a BTE-vel, Wertheim
biráskodása meÍlelt.

Hei!darth MiháJy a gyakorlati
biró vizsgát sikerrel letette s mint
gyakorló OLASz játékvezető sike
rel vezette le a BTE-Texiii 11.0.
meccset.

fried Tibor ellen, az amnesz
tia-rendelet alapján megszűnleHékl
az eljárást.

Kérjük lapunk sportcikkiróH,
hogy kézirataikat a jövőben Klein
László sportrovatvezelőnek adják
ál, legkésőbb szerdán estig, mert
sportcikk közleményeket a nyomda
a jövőben nem vesz át.

A DLASz rendelkezése szerint
a játékvezető öltözőjébe a parijel
zökön kivűl senki sem tartózkod
hatik.

4

Z MENETREN

ind.
érk.

19.28
19.35

AUTOBU

GyTK-GySe 2-2 (1-0)
ll. o. bajnoki, vezeIle : Werlheim.

Oerbi-mérkőzéssel kezdődöttaz
1938-39. futball" bajnoki év. Mind
két csapat készűleilenlil állt ki s
igyaszépszámban megjelent kö
zönség most nem élvezhelle a
gyomai derbik szokott izgalmas és
erőteljes küzdeiméI. Tárgyilagosan
meg kell állapitanunk azonban,
hogy a GyTK ezultal minden
csapatrészében felülmulta a GySCt.

Változatos mezönyjátékkal indul
a mérkőzés, de gól csak a 37.
percben esik. Pataky labda mellé
mg, Barlik megszökík s bár Ugor
erősen zavarja, mégis sikerül kö
zelről hálóba emelni a labdát. l-O.

GySC a második félidőt meg
lepően frissen kezdi s Takács
bombája felsőlécről pattan vissza.
Majd GyTK vezet szép támadást
és Olajos a 6. percben a kifutó
kapus mellett a hálóba t(lVábbit
2-O.· A peches gól felrázza a
GySC- t, hevesen támad s a 15.
percben Csáky jó lövés~ el javit 2-].
Gól után pazar GySC Hlzijáték
kezdődik, de a GyTK védelem jól
áll a lábán. 28. perc meghozza az
egyenJitést. Csáky-K. Szab6-Györi
Takács akciót fejesgóllal végzi.
2-2. 37. percben Olajos ofszejd
gólt lő, majd 2 perc mulva Bartik
lövése ér hálói, de a biró hendsz
miaU már előbb flUyillt. GyTK
erősen finisel, de az eredmény
már nem változik.

GyTK-ban a közvetlen védelem
jól működött, a halfsorból Bartha
I. emelkedeH ki, de a szélsöhalfok
is igyekeztek, a csatársorban a
Csalah-Olajos szárny volt a jobbik,
Barlik jól dolgozott. Bolehovszky
durva játéka általános megillközésl
keltett. A beleg Bartha Józsefet
helyetlesilö Kiss volt acsalársor
leggyengébb tagja.

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u.. . é. 15.33 20.44

8.57 é. Berettyóujialu p. u.. . i. 14." 19.11

9.03 é. " községháza . i. 13.50 19.05
Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és PerJés.
Figyelem l x-el jelz~tt hétköznap; t-el jelze~t vasárnap és ünnepnap közlekedik

Érvényes: 1938. jlmius 26-tól szeptember 8-ig
Gyoma-Endrőd:

Gyoma p. u. .
Endrőd templom-tér
Viteld lJ : 50 fillér.

H-vásárhely-Szarvas - Gyoma- Szeghalom-P-Iadány-Debrecen
515 • Hódmezővásárhely 21.35

5.55 Szentes 20.55
6.45 ind. Szarvas . . érk. 20.07

715 ~ Endrőd . . 19.35
7.24 Gyoma p. u. . 19.28
7.28 Gyoma templom-tér 19.14

8.25 Szeghéllom p_ u. . 18j6

939 érk. Püspökladány 17.13

1015 HaIöuszoboszló .. 16.31

10.50 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 16.°0
Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 10.-. P 12.-·

Hajduszoboszlóra a menettérti-jegy 15 napig érvényes.

A

3.

938 SZE: iP!iomiber

Kacagás 30 percen keresztül.

3-án, szombat

Csak ]6 éven felűlieknek !
Csak erős idegzeHieknek. Az iz-

mak maximuma. Gépfegyvertüz
a rendőrség és bandilák között.
Asszony 1:1 gangszter végzete

G.
főszereplésével :

gszter,ek
lk nya

izgalmas, relle
nelesen élethű bandilaregény.
"Női főszereplő: Stakower.

Az amerikai Nlelro Goldwin
3.

kene

: jasok kezdete: vasárnap és ünnep
d. u. fé13, fél 5, féj 7 és fél 9-kor.
·~i,myHás: vasárnap és ünnepnap
fél W-lől fél Hg. Szerdán,

SzombaIon fél 4 órakor.

II a
(T!LTOTT SZERELEM)

!bogy ezt él fil·
.';mulalthailjuk. Az igazi, nagy

szerelem apolheazise.

Amerika burleszk:

Magyar film!

ZILAHY LAJOS
vli;:lptr,HŰ regénye filmen.

magyar béke] 914 elött.
háboru vérzivatara. Orosz fog

ságban. Szerelmesek gyötrő vágya-
kozása. Izgal mas, szép

4-én, vasárnap
7 és g órakor

Nagysikerl aratott magyar hangos-
Wm!

SZlepl:eolbt::íí 8-án, csütörtök

Ünnepi műsor!

Az egész megcsodáHa. A film
müvészel csucsleijesitménye. Min
den nő saját sorsát ismeri fel benne.

SZ~;iP'[,;;mlber 4-5--én,
és hétfő
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés

J 20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék,. tíz8zerinél
utca 64. l~ s.zá~alék, 1 negyedévi ~irdetésnél 20 százalék és

féléVI hm:iletés esetén 25 szazalék kedvezményt adunk.

Felelős ~u:erke5ztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIAu
iG y c !'lll a, KOl!l5i.ith

Telefoi"l: 22.

ELOFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre fi.24,P.

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

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

a ligetben

bejelentett kormányelnöki pro
gramnak, amely keresztény,
nemzeti és jobboldali, a amely
nekmegvalósitásában tehát resd
keU vennie minden jószándéku
és becsületes gondolkozásu
magyar embernek.

Azt mondotta a miniszter
elnök, hogy ennek anagysza·
básu tervnek eredményes meg
valósulása érdekében "keresi
minden magyar ember kezét"o
Meg vagyunk róla győz6dve,

hogy Imrédy Béla ezeket a
munkára és - ha kell - ál=
dozatra kész' magyar kezeket
meg is fogja találni, s velük
együn ki fogja építeni a szebb
és boldogabb magyar jövendőt.

és lelkesen tapsolták meg a
versenyző csapatokat, ha a
szerelésnél jobb eredményt ér
tek eL Meg is érzett a verseny
zőkön a közönség lelkesedése
és olyan jelentős eredményt
értek hogy a vármegyei ver-
senyeken is csak az első csapa-
tok azt eL

A több mint egy óra hosszáig
tartó verseny után szorongva
várta a közönség az eredményt.
A kiszámihis előtt Dévényi
Lajos vármegyei tüzrendészeti
felügyelő szép beszédet intézett
a tíizoltókhoz, szine:s;en
kihangsl1lyozta, hogy milyen
nemes munkát végeznek és
milyen felemelő érzés az min

komoly embernél, ha a
közéd dolgozhatik. További
szorgalomra buzdította ft tíiz
oltókat, egyben a közönséghez
is intézett pár szót, hogy be
csüljék meg az önkéntes töz
oJtókat.

eredménye
A szép beszéd után kihirdette

Dévényi felügyelő li verseny
eredményét, amely szerint:
mOl:donyfecskendő9-es gyors

szerelésben Endrő~ gyllzöU 4

ügy érdekében, harc a tüdővész

és a nemibetegség eHeu, erő

teljes családvédelem, szociális
és családvédelmi alap létesitése,
a családi munkabér bevezetése,
a munkásság :részére a szabad
idő intézményes megszervezése,
az adórendszer igazságosabb
irányban való átalakitása, a
nemzeti birtokpoIitika ütemének
meggyorsitása, a kishaszonbér
letek n~gymérvü kiterjesztése,
a gazd~adósságok végleges ren
dezés~; a közéleti tisztaság biz
tositása, alJ összeferhetetlenség
szabályozása, az álláshalmazá
sok!tbegszüntetése"Ees a zsidó
törvfny végrehajhl~a a leglénye
gesebb pontjai a; Kaposvárott

~,·i

keztünk ft tulajdonképeni cse
lekvés, az igazi teHek piHanatá
hoz !

Ennek a szociális szellemü,
minden tekintetben épitő és a
magyar életben korszakot je
lentő munkának részleteit és
körvonalait rajzolta meg vitéz
Imrédy Béla kaposvári beszé
dében. Valóban igaza vott a
miniszterelnöknek, amikor azt
mondotta, hogy az általa be
jelentett program forradalmat
jelent, abban a tekintetben,
hogy gyökeres változásokat fog
előidézni a magyar élet minden
vonalán, ahol ujitásra van szük- .
"ég. De talál6an mondotta azt is'l
hogy egy "csodás forradalom~

lesz ez, med nem a felforgatás, lj
hanem az alkotás, az épités .és .
összefogás jegyében fog lefolyni J

s ezért, "a történelemben példa- Ritkán próbálja ki a gyomai
ként fogják emlegetni, mint a önkéntes tüzoHóság a közönsé-
huszadik század nagy magyar günket, hogy mennyire vannak
csodáját". megértéssel a munkája

Mérhetetlen nagy értékű :fl. Most vasárnap ismét al-
kaposvári beszéd azért is, mert kapott erre Gyoma köz-
olyan államférfiu ajkáról hang- sé~ lakossága és szép bizony-
zott el, aki Európa egyik leg-ságát ta megértésének tüz-
kiválóbb pénzügyi és gazdasági oltóink Már a
s,zaktekintélYJ:l, aki tehát iSll1eri, i felvmmlást sokan nézték végig.
sőt a legjobban ismeri ennek a A IOílas-szerek Endrőd és ,
nemzetnek teherbíró képessé- tiizoUóinak egy-egy
geit, a számok rideg törvény- szakasza vonult fel :fl. gyomai
szerüségeit, ennélfogva ponto- levente-zenekar ropogós ütemö
san tudja, hogy honnan és mi- índulóirao A menet a Hősök.

ből teremti elő az be- emlékmüve előtt feszes vigyáz
jelentett reformok pénzügyi ban,. ugyanígy az országzászló
fedezetét. Amit tehát Imrédy is fej-vetéssel vonult
Béla Kaposvárott mondott: az Szép számu közönség
nem puszta igéret, óhaj. vagy

kezdődött meg a HizoHóverseny.
követelmény, hanem olyan pon- A levente zenekar eljátszotta a
tosan kidolgozott terv, amely a

Himnuszt, Dévényi Lajos
legrövidebb időn belül minden

vármegyei tűzreudészeti felü
körülmények között és minden

gyelő átvette a verseny vezeté
nehézség ellenére meg fog való-
sulni. sét és versenybiráklll Várkői

Alajos gyulai-, Wagner Márton
A külpolitikában: küzdelem

gyomai jArási tíizrendészeti
az igazságért és békéért szoros

felügyelőket és brassói Greis
barátságban Ulaszországgal és

a nemzeti élet sing József főparancsnokot
kérte fel.

egyes területein: általános véd-
a levente- és A szép napsütéses időben

lövészrendszer kiépitése, intéz- folyó versenyt, nagyszámu kö
ményes munka a népegészség- zönség figyelte érdeklő~éssel

11ao
Régóta nem előzte meg oly

feszült érdeklödés egy magyar
áUamférfiu megnyilatkozását
sem, mint vitéz Imrédy Béla
miniszterelnök Kaposvárott el~

hangzott beszédét. Nemcsak
Somogymegye gazdaközönsége,
polgársága, de az ország egész
lakossága feszülten várta ezt a
beszédet, mintha a magyar
nemzet ösztönösen megérezte
volna, hogy a kaposvári beszéd
nem csupán a magyar belpoli
tikai élet őszi évadjának . kez
dete lesz, hanem korszakot al
kotó és évHzedekre kiható je
lentőségü esemény, kezdő mér
földköve egy valódi nemzetépitö
és az egész magyar életet gyö
kereiben átalakító munkának,
amely arra van hivatva, hogy
hosszu. évek, sőt évtizedek mu
lasztásait pólolja és minden
becsületes szándéku magyar
embert összefogva, végre a meg-o
valósulás révébe juttassa mind
azokat, amelyek ennek a nem
zetnek életében fontosak és
megoldásra éreUek.

Ennek a korszakol alkotó
álalalakulásnak, amelyet a mi
niszterelnök Kaposvárott be
jelentett, lulajdonképeni előz

ménye a györi program volt.
Az a program, amelyet még
Darányi Kálmán fejtett ki az
ország közvéleménye előtt, de
amelyuek gyakorlati keresztü!
vitelére már Imrédy Béla és
nmnkaiársai vállalkoztak. Nem
sok idő, alig néhány hónap telt
el a győri beszéd óta, de a rö
vid idő is elég volt az Imrédy
kormánynak arra, hogy anagy
egymiUiárdos munkaterv elő

készHéséhez szükséges összes
munkálatokat elvégezze s az
alapokat lerakja. Miudaz, amit
az Imrédy kormánya néhány
hónap alatt alkotott, ezt a céH
szolgálta s éppen a kormány
lázas, fáradságot és lankadást
nem ismerő, de sohasem el
llIietett, hanem mindig nagyon
alaposan átgondolt munkájának
.köszönhetjük, hogy ime: elér:
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a következő körlevelet bocsá
totta ki.

Baross Szövetség
Tagjaiból Alaku
ruhitei - Értékesitő

Szövetkezet

jén Thomassalakkal, vagy Rheo
nAniafoszfáttal jó eredményeket
értek el.

Minthogy hatása lassu, lehe
tőleg korán keU elszó:ml, tava.
sziak alá már· ősszeL 25-50
százalékkal többet alkalmazunk,
mint amennyi a szuperfoszfát
szokott adagja. Hatása két
három évre oszlik el.

Bánku . búzát
vessünk

A "HOMBÁR" szövetkezet
tavaly 800 métermázsánál több
1201-es bjnkl.lti buzát osztott
ki vetömagnak. Most jóval na
gyobb az érdeklödés, mint
tavaly volt. Pedig még nem is
~udják a gazdáink, hogy az
idén olcsóbban juthatnak a
vetőmaghoz.

A vetömagakcióban részt
vevő 50 holdon aluli gazdák
nak mázsfmként egy pengö
fuvardij megtéritést ad az
állam. A vetőmagra száza
lékot keH adni természetben.

KEDVES MAGYAR TESTVÉR!

A keresztény magyar vásárló=
közönség, igen sok társadalmi
egyesület stb. stb. sürgető ki
vánságának teszünk eleget, amiA

kor bejelentjök, hogy életre
hivtuk altruista, keresztény üz
leti etika alapján álló, tiszta és
becsületes célgondolalu szövet
kezetiinket.

Ezen elbatározásunkat beje
lentve, kötelességünkuek tartjuk
célkitözéseinkről rövid tájékoz"
tatást nyujtani.

Jelszavunk : "Keresztény kéz
ből keresztény kézbe a pénzt l"

Ezt pedig csak ugy valósit~

baljuk meg, ha magyar testvé
reink, a magyar Anyák, házi
asszonyaink és honleányok be
vásárlásaikat, szükségleteik be
szerzését csak és csakis keresz
tény kereskedöinknél, iparosa
inknál, vállalkozóinknál esz
közlik.

Hazafias érzés, keresztény
lelkiismeret és fajszeretet kér
dése az egész.

Ha a Trianon által megcson
kított hazánk keresztény társa
dalma hazafias kötelességének
ebben az értelemben is eleget
tenne, akkor II magyar kere!l!
kedő és iparos életkörülményei

Férfi páros: 1. myés-Scher,
2. Or. Feren~zy-Dr. Sehem
bek, 3. Kruchió-Villányi Pali
és Eiler-Balta párok.

A verseny gy6ztesei szép tisz
teletdijakat kaptak, melyeknek
költségeit fi gyomai sportszereUS
közönség, az egyik női tisztelet
dijat pedig a testvér egyesület,
a GySC tenniszszakosztálya adt~.

A versenyt igen jó hangulat
ban eltöltött, csaknem 100 sze
mélyes, dijkiollJlltással kapcsola
tos vacllora fejezte be.

A verseny rendezőségeIBzuton
mond köszönetet mindazoknak,
akik a verseny megrendezése!
anyagi és erkölcsi támogatáfiJuk
kal segitették.

bl.n is, mert II levágott szár
ÖSSZCillJ nedvei a kereszt hüvösé
ben ft kalászba, illetve a SZ6

mekbe tódulnak s azokat meg
löppedni nem engedik.

Érlelni szokták II 8zőlőt is
egy arra való operációval, ha a
fürt feleH a venyige külső héját
közben kimetszik.

Most van II flSideja II vető

magot adó kukorica növények
szemrevételezésének is. lU is
feltünik a sok-sok ezer tő kö
zött bizonyos számu korán érő

egyed, ezeket meg kell menteni
és elszaporitani, mert igen fon
tos, hogy korá.n legyen haszon
nal etethető kukoricánk.

Jó vetőmagot a góréban nem
lehet válogatni l M. B.

nem 100 kilogramonként (P 7.02
és mellékköltség).

Ezt az uj mütrágyát, mivel
lasabban hat, elsősorban évelő

növény alá adjuk, amilyen a
lucerna, rét, legelő, sz/Hő, csont
magvu gyOmölcs, stb., de adjuk
mészben szegény tevékeny ta
lajra, ha meszet kedvelő növé
nyeket óhajtunk termelni, mint
árpát, lóherét, bükkönyt slb.

A "Hungária-mészfoszfát"
mésztartartalma persze nem
annyi, bogy mészben kimon
dotlan szegény talajokat mész
szel elegendő mértékben ellás
sunk. Erre egy mütrágya mész
tartalma sem elegendő. Ilyen
talajokon a meszezés elenged
hetetlen, meszezés után pedig
azt a miHrágyát használjuk,
amelyikkel a legjövedelmezöbb
eredményt érjük el.

A Hungária-mészfoszfát tehát
nem a szuperfoszfát helyettesi
tésére való, hanem ott használ
ható előnyösen, ahol annakide-

érését az intelligens guda, ha
akarja meggyorsíthatja. Erre az
idén alighanem szübégl@sz,
mert a rendkivüli, eslSs időj'rAs

a növények vegetációját meg
nyujtja, de egy másik veszélyt
is rejt magában: II korán be
köszöntó hideg hajoalokon
megjelenik váratlanul ft kuko
rica egyik föv6szedelme II dér,
esetleg II fagy.

Ha a már érésnek indult
kukorica leveleit eHávolitjnk, II

csövek feletti részt a bugóval
együtt levágjuk, kHünő takar
mányt nyerünk, másrészt a
nedvkeringés az eltávolított ré
szeknek szánt nedveket is a
termésbe szállítja; ez történik
a viaszos érésben aratott buzá-

képviselő vendégek mellett a mi
játékosaink is becsúleUel meg
állták helyüket.

A verseny eredménye:
Férfi egyes: 1. més istvAn

Gyoma, 2. Dl". Ferenczy Kill
mán Szolnok, 3. Seher Lajos és
Schmidt I. Gyula.
Női egyes: 1. Hirman Lenke

Gyula, 2. Fejér Sarolta Buda
pest, 3. PaUósné és KAUay J.
Női páros: 1. Hirman-PaUós

né, 2. Fejér-KáUay J., 3. Schrő
derné-Csutor B. és Hekeitmé
Török C.

Vegyes páros: 1. Schmidt
KaUósné, 2. Dr. Ferenczy-Hir
man, 3. Dr. Schembek-Fejér
él Scher-KáHay.

magyar mütrágya

A KUKORICA

Hosszas tudomáuyos és gya
korlati kisérletezés után a
"Hungária" Mütrágya, Kénsav
és Vegyiipar R.-T. uj mütrágyát
hozott ki a piacra, a

"Hungária-mészfoszfáf:"-of:.

Ez az uj mütrágya teljesen
hazai nyersanyagból készül,
ezért méltán viseli a •Hun
gária" előnevel. Mint a neve is
mutatja, két hatóanyaga is van:
foszfor és mész. Foszforható·
anyagból valamivel többel tar
talmaz, mint a s~uperfoszfát

(18-20 százalék foszforpen
to~id), da ez a foszfor vizben
nem oldódik, II növények azon
ban könnyen fel tudják venni.
Van benne továbbá kb. 40 szá
zalék szénsavas mész és fél szá
zalék nitrogén. A HungAria
mészfoszfát morzsslékos (gra
nulált) alakban kerül forgalom
ba, ami az elszórást igen meg
könnyiti. Ádt, nem mint a
szupertoszfátét, kilogramszáza
lékokban iUapitották meg, ha-

"Tenniszverseny
án

ponUal, Gyoma 4.8 pontjával
szemben.
Mozdonyfecskendő5-ös gyors

szerelésében Gyoma győzött

nélkül Endrőd 6.3
hibapontjával szemben.

Kocsifecskendő 9-es gyors
szerelésben Gyoma győzött 5
hibapontlal Endrőd 12.9 hiba
pontjával szemben.

Kocsifecskendö 5-es gyors
szerelésben Gyoma győzött 8
hibaponltal Endrőd 8.8 hiba
pontjával szemben.

Végeredményben, mint a leg
értékesebb szám győztese, End-

csapaita nyerte meg a nagy
serlege! a mozdonyfecskendő

9-es gyors szerelésben elért
eredményével, mig Gyoma csa
pala három első helyezésével
a kis serleget meg.

nieuunnepély

Egész délután özönlött a kö
zönség a ligetbe, ahol az uri
hölgyek és szép leányok sátrai
csábilóan kisérleUék a zsebeket
a nyalákságok és virágok d
sárlására. Szorgosan tevékeny
lze11!ek a rendező hölgyek és
urak a kiilönféle mozgalmak
élénkHésében is és ha nem

más, aki a fog-
<lába ők áldozták fel
a pénzt és ldméletle-
nül becsukaUák, akinél kilátás
ban a kiváHáshoz szüksé
ges 20 fillér és abosszuhoz
szükséges lz mint uja~b

becsukás.
Kedves száma volt az ünne

a gyermek-szépségver
seny. Ebben i.s kedvesen közre
müködölt Dévényi Lajos vár
megyei- és Várkői Alajos járási
l.üzrendészeti felügyelők, mint
biráRók. Az első dijat Zöld Jó·
zsef bognár-mester bájos kis
le:jm"i'a nyerte meg.

A népünnepély és esti mulat
ság részleles beszámol6ról,vala
mint a pénzeredményről a jövő

számunkben számolunk be.

Szeptember hó 2., 3, és 4-én
le a Gyomai Tennisz Egy

let tenniszversenye, amelyre
h",rHH1'P7Irp.k: Szolnok, Szegha
lom, Körösladány, Mezőberény,

Gyula, Endrőd és Békéscsaba
tenniszezői. A versenyzők egy
részet a kedvezőtlen időjárás

visszatartotta, de igy is nagy
szinvonalu volt.

A szép számban megjelent
közönség körében ott láttuk
Gyoma község sportkedvelő

társadalmának szinét-javát. A
közönség feszült figyelemmel
nézte végig a szép és nem' egy
szer izgalmas küzdelmeket,
melyekben a kiváló játékerőt



figyelmeztetem a község ház
tulajdonosait és a házak 1ő

béll'lőlll, vagy hogy a

házaknak kifogástalan állapot-
levő és megfelelő méretü

zászlókkal való diszitését, a
jövőben, nemzeti ünnepeken el
ne nmlasszák, mert ellenkező

esetben a mulasztást elkövetők

és pedig személyre való
tekintet a rendőri bün
telő eljárást meg fogom inditani
és mínd~n az első

esetben pengő pénzbűntetése

sel, ihatatlanság esetén
napi elzárással fogom megbün
tetni.

Gyoma, 1938 augusztus 23.

Dr. SORBÁN JENŐ
főszolgabiró,

Gyoma
A "

é5 Vidéke Mezőgazdáinak Tárház,
- és Értékesitő Szövetkezete

1938. évi szepte 25-én, délután fé) 3 órakor
tort ja saját székházában,

Gyomán, Kossuth Lajos utca 68 szám

ISéget és még fáradságot
nem kímélve Budapesten
igen nagy számmal jöUek össze
a magyar nemzet hű hogy
a nagy király emlékének hódol
janak. Ezzel szemben Gyomi'lll
megűlközéssel kellett tapasztal
nom, hogy az itteni lakosság
igen tekintélyes része, a szent

a magyar
nemzeti lobogóval ékesHeni el
mtda:,:id,ott:fl, vagyis nem
szükségesnek nemzeti érzésé-

a nemzeti zászló kitüzésé
kifejezést adni.

Az épületek kötelező ,,,,nuJUI'.j"

gózás:'iról· alkotott vármegyei
szabályrendelet módot és

nekem arn.!, mind-
azok eHen, akik az emli-
tett mulasztást a

~f':'.:;::C::z:R't:$~.......-r~

relaQ'On büntelő eljárást megin- Szalma, törek több öl eladó. özv.
ditsam. Ez alkalommal nem oli H. Kovács Qyulánénak Arany János
óhajtok e jogommal élni. De utca 4 szám. 2-2

jP
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*) 27 §. A rendes, vagy rendkivüli közgyűlés jogérvényesen határoz
mindazon tárgyak felelt, amelyek napirendjére ki voltak llizveo Minden esetben a
közgyűlés- haláskör.ébe tartozik a határozatiJozatal a következő tárgyak felett :

g) Bárminemü índitvány, melyet az elsorolt tárgyakon kivül az igaz
gal óság saját részéről, vagy valamely tagnak a közgyillést 3 nappal megelő

zőIgg történI bejelentése alapján napirendjére kitűzött.

melyre a té1gok meghfvatnak

Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesÍtők kijelölése.
3. Az igazgatóság jelentése a második üzletévről.

4. Az évi mérleg- és eredményszámla előter~

jesztése a felügyelőbizottság jelentésével és a
nyereség felosztása feletti határozathozatal.

5. Határozat az igazgatóságnak és felügyelő~

bizotságnak adandó felmentés tárgyában.
6. Egy felügyelőbizo1t5ági tag választása.
7. Az alapszabályok 8, 9, 15, 21, 22, 23 és 24

§-ainak módosítása.
8. Esetleges inditványok.*

IGAZGATÓSÁG.

Az alapszabások 24 §-a szerint szavazati j020t csak az az űzletrészes

gyakorolhat, aki űzletrésl!:eit a szövetkezetűnk pél1ztárál1ál, Gyoma, Kossuth
Lajos utca 68. szám, legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a hivatalos órák alatt
délelőtt 8-12 között leleszi és az erről szóló elismervényét II közgyűlés

elnökének bemutatja.

A felilgyelőbizottság álla! megvizsgátt évi mérleg a szövetkezet iroda
helyiségében (Gyoma, Kossuth Lajos utca 68 szám) a hivatalos órák alatt,
délelőtt 8-12 Óra között megteklnlhetőo A mérleget az igazgatóság jelentésével
egyült kinyomta/va minden szövetkezeti tagnak poslán ís elküldi az elnökég.

E

ás

É

fel

Nem ve-,
vöinknek sem kezelési költsé-

nem e!Ő-

nem rész-

z

an]o~!at:ást iz,s";'in,!r mert min
keresztény

ké.zb()l keresztény vá.n-
tégla a nemzet-

munlddáb,an, egy
végered

~-''''oY-~'. a nemzet összessé
gének ad erőt és a

küzdelemhez.
Támogatást és csatlakozást

kérünk akciónkhoz.
Hazafias tís:zteletlel

IGAZGATÓSÁG.

ked6nek és az adósság kifizeté
sének minden kockázatát vál
lalja a kereskedőnél.

Szombaton este LénArt Sán
dor, az áruforgalmi központi
iroda igazgatója barátságos va
csorára hivta meg az intéz
ménnyel dolgozó helyi keres
kedőket a ahol a
legkedélyesebb hangulatban töl&

el az estét.

SERLEG

.
g al

Már két éve müködik csend
ben az Áruforgalmi Központi
Iroda Gyomán. A kereskedők

nagy :része kapcsolódolt máI'
eddig be az áruforgalmi
működésébe, amely intézmény
a hHelbevásárlók tekintetében
jelent könnyítést a kereskedők

nél. A hitelezett összeget az
árutorgalmi azonnal, vagy rövi
debb idő alaH kifizeti a keres-

.m8~!:rar által ffill:lUiE:nKOI

üzleti szellem és fegás ldirlás2I.
A keresztény üzleti szeIleJIll

megvalósilása!

Vevöinket kifogástalan minő-

llégü áru és ipari el·
látni, előzékenyen,

kiszolgálni. Mindenféle és
burkoltdrágitásoklól megvédeni,
fizetési könnyitéseket adni, több
havi áruhiteUel ellátni s főkép

pen az eladósodástól megvé
deni.

jelentékenyen
a gazdasági élet keresztény vo
natkozásban és sok
sok anyának sZE~méb()l l;:;l1etne

II '--'""'J

a t s á

lesz a A déli
gyo.m::li dalárdánkat alszövetség

ni. Vasárnap délután 3 órai és vezérkara
kezdettel sétahangverseny!, en- ' is oU lesz. a két
nek kereiében csárdásiáncver- sportegyesület elnöksége és az
senyt, este pedig fél kilec- egyesületek tagjai, valami!]t a
órai kezdeUel társ3svacsorával békéscsabai társegyesüJet kikül
egybekötött serlegavató ünne- döltei is oU lesznek a vacsorán.
pélyi rendeznek az Erzsébet- A közönség érdeklődés-

ligetben. sel készül a dalár-
A vacsorára vidéki vendégek dánk szép ünnepélyére.

Szent a nagy
gyal'
emlékél,

a
méHósága jelenlét,éblen,
külsőségek közölt örökítette
meg a magyar országgyülés, az
ősi városban Székes-
fehér. áron. évi augusztus
hó 15-én esztendeje
iiDIlak, ér-
demekben
gazdag földi
mennyei hazába [aV·OZiC)U.

~indö.rökre részese legy@n



'"

egy !iler IlO/o-os kadarka vagy
fehér fejleIt u.ihor Soltvad
kert állomásra kiS7álliíva
s feladva. Vasutí fuvar kb.
4 íillér liIerenkénL Csakis
50lileren felűlí rendelést
fogadok el. HordÓi díjmen
tesen adok a szállítás tar
tamára I(ölcsön; hordóm
30 "lia pon beliíl bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl

dés utánvéttel. Egy pengő

levél bélyeg ellenében klíJ
dök mintát ahorból min
tásdobozban, bérmentve.

Bor-alm kellemes édeskés,
tiszta, tökéiet2s zamatuak

és fl e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

. Soltvadkert, PestmeJ<ve.

"nem olcsóbb a
bor, mint aszódaviz,
de nem is szódaviz !

26 I L í

A Hajduszoboszlói gyógy
fürdő április hó 15~én meg
nyilt. Ezen európai hira gyógy
fürdő ma már mindazokkal a be
rendezésekkel fel van szerelve,
amelyek eredményes gyógykezelés
szempontjából szükségesek. Fedett
gyógymedencék, ivócsarnok, in
halatórium állanak a köz~nség

rendelkezésére. Modern szállodák
ban, pensiókban és magánházak
nál oly o1csó az elhelyezkedés,
hogy a fürdőben való tartÓzkodás
alig kerül löbhe, mini odahaza.
A Hajduszoboszlói Gyógyfürdő

párailanul el ed ményes gyógyhatá
sáról és o'csósiÍgáról hires s ma
már fogalom az egész országban.
Visszautazás nál egész éven át 50
százalékos vasuri kedvezmény.
Magyar· és némelnyelvü prospek
tussai készséggel szolgál a fürdő

igazgalósága.

- Ugy" nézze meg ezt a fiut,
ez (lgy csodagyerek.

- Ne mondja! Miért?
- Őt év óta tanul zongorázni

és még mindég nem tud semmit.

Hofherr - Schraniz 
Clayton - Shuttleworth
g é P e k és szerszámok
kaphalók a HOMBÁR
szövetkezetnél. Előnyös

részletfizetés.

Nevessünk.

János gazda a járdán hajtja a
tehenet. Jön a rendór :

- Nem tudja kend, hogy a
;árda a gyalogjáróknak van fenI
tartva?

- Hogyne tudnám - mondja
János gazda - Hiszen én is, meg
a Riska is gyalog megyünk.

_I

A gőz~ és kádfiirdő szeptem
ber 2-án megnyill, minden héten
pénteken a nök, szombaton a fér
fiak részére. Kádfürdő mindkét
napon nyitva.

Eger város ünnepel. Eger, a
török elleni küzdelmek dicsőséges

végvára, a világhirü magyar bika
vér termőhazája, szegtem'ber 25
október 2-ika közölt ünnepi hetet
rendez. Az ünnepi hét során mező

gazdasági, gyümölcs, bor, szőlő,

ipari, kulturális, kereskedelmi,
bélyegkiálHtások mutatják be mind
azt az értéket, amit ez a város
felmutathat. A rendezöségi iroda:
Eger, Érsek utca 13, készséggel
felel minden érdeklődésre.

Titkok az arcon. Pszichológu
sok és természetludósok megálla
pítása szerint az ember az egyet,
len élőlény a földön, amely nevelni
tud. Nem csak az embernek ada
totl meg azonban az arcjáték, a
mimika készsége, hanem az álla
toknak is. Az állatok arckifejező

képességéről közöl szenzációs ké
pekkel illusztrált cikket a Tol
nai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a kitűnő cikkek dus során és a
nagyszerü folytatásos regényen
kivül, közel száz pompás képet
lalál az olvasó a népszerü képes
lapban. Tolnai világlapja egy szá
ma 20 fillér.

Anya.könyvi hirek
Születtek: Suhanyeczki István

fia János r. k, Pataki László fia
Bálint r. Ic, Gecsei Lajos leánya
Terézia Márla r. k., Timár István
fia István r. k., Czmarkó János
leánya Piroska r.k., Marlinák Imre
fia István r. k., Weigert Mihály
fia László Ádám á. ev.,~ Zelenák
János fia András á. ev., V. Szabó
László fia László ref.

Házasságot kötöttek: Zöld
Endre és Cs. Nagy Piroska.

Meghaltak: özv. Vékony Bá
linlné A. Szücs Zsuzsárm SO éves
ref., Szántai Mária Ibolya 3 hó
napos á. ev., Marjai Sándorné
Dntkon Eszter 66 éves ref, Perei
Istán 81 éves ref., Lesnitzky Lajos
56 éves á. ev., Cs. Nagy Ida 10
éves ref., Izsó Sándorné Gecsei
Erzsébet 29 éves ref.

betegápolónöi tanfolyamára !. Vincze urnál,
vagy a községházán. t u d á s i s k e n y é r !

É r t e S i té s !
Ifj. FEKETE JÁNOSNÉ urnő

őszi §zabás&I>varrás
tanfolyaIDa

október hó 3-án megkezdődik.
Érdeklődni lehet bármikor.
Beiratkozás és megbeszélés
október l-én délután 3-5-ig.

Petőfi-utca 19 szám alatt.

IS LA

ye

De sok szivet dobogtat meg
ez a szó mostanában. A szabad
élet pillangós mezejéről, az
agyonfaragott padok kemény
rendjébe, szorongó szivvel mene
telnek az elsősök. Kis enyhülést

. hoz a sok csodálatos hátitáska,
amit peckesen lehet az utcán
viselni, abban a nagyszerü tu
datban, hogy ime: iskolás va
gyok. Ekkora öröme azután
sem sok akad az embemek.

Nagy szivdobogást jelent az
iskola kezdete a kisfizetésü em
berpárnak. akiknek amugy is
nehezen beosztható iövedelmét
ugyancsak megnyirbáljákj a
"tanügyi tárca" kiadásai. Mégis
adják a pengőket szívesen,
könyvre, irkára, hadd tanuljon
a gyerek, ember legyen belőle.

Aldja meg az isten jó gyerekek
kel őket, önzetlen szeretetükért.

Az én szívemet mégis az szo
ritja legjobban, ilyenkor iskola
nyitás táján, ha a tanyasi apró
ságok nehéz sorát-látom. Hosszu
ki/omé/ereken, járatlan sárten
J;erben cuppagnak a sors mos
toha gyerrnekei a tudomány felé,
ködös őszi reggeleken. Mennyit
és milyen kegyetlenül mulasz
tottunk, hogy ezek az ártatlan,
fázós kis magvar gyerekek, nem
mehefnek kopof}.ás jó csizmában,
köves ulon a kőhajitásnyira levő

tanyai iskolák meleg ölébe. Sok
idő mulva tudjuk csak ezt a
mulasztási behozni s azért szo
rul el a szivem "mindeg igy
szeptember elején, ha az iskola
nevét hallom.

Megfiatalodott a postaépület.
Hónapok óta folyik a munka a
postaépüleiben, kivül és belül.
Nagyszabásu átalakilások, célszerii
változtatások történtek az épület
beosztásár!. A belépőt egy világos,
szellős, tágas helyiség fogadja, a
régi, sötét és kényelmetlen folyosó
helyett. A felek kiszolgálása köny
nyen és simán megy ilyen helyi
ségben. Minden világos, ragyo
góan uj. Arra kérjük a jóizlésű

köz~nséget, maradjon is ilyen szép
tiszta, tintával vagy egyéb módon
ne csufilsa senki. A mi büszke~

ségünk, ha a vidám-zöld festés
sokáig frissen mosolyog ránk.

8eiratások a gazdasági nép
iskolában. Gazdasági népiskolá
ban az 1938-39. évi pótbeiratá
sok szeptember hó 12., 13. és 14
én lesznek délelőtt 8-12 ig. A
tanítás IS-én kezdődik. 15-én
(csutörtök) a I. fiu- és leány-, 16
án (péntek) H. fiu- és leány-, 17
én (szombat) a IH. fiu- és leány
osztály jön iskolába. Fiuk a ta
nonciskolai, leányok a szeretetházi
teremb="n gyülekeznek.

i

Eljegyzés. Tóbiás OíttM elje
gyezle Gá! István. (Minden külön
értesítés helyett.) Gra~ulá!Lmk.

megy a Főispánunk

Németországba. lIletékes helyről

ugy érlesülünk, hogy vármegyénk
főispánja, dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla az idén nem látogatja meg a
Németországban dolgozó magyar
munkásokat, meri ez a látogatás
nem illeszlhető be a főispán

szabadságidejének programjába.

Wagner Mártonné, fe
lelős szerkesztönk édesanyja, most

be SO-ik esztendejét. Élet
ben levő gyermekei hálás tisztelet
tei köszöntötték a hat gyermekei
felil1ev'elt fáradhatatlan, mintaédes-

akit az egész község ismer
és lisztel.

Kocsis István főtiszt, az állam
V3.suti árupénztárának szimpatikus
vezetője távozik községünkböl.
Ókécskén lesz állomásfőnök.

Gratulálunk!

Göndös józsef igazgatót él pol
gári iskola eddigi vezetőjét, a
kuliuszminiszter elhelyezte, még
pedig a gyulai polgári leányiskola
igazgaíására. A tanulmányi fel
iigyelösége válloza!lan marad,
ugyanezen tankertiletnél. A távozó
igazgató emlékét egy élénken fej
Iödő korszak jelzi a gyomai pol
gári iskoláná!.

Az polgári iskola igaz-
gató András Tibor, aki a
debreceni tankerWetböl érkezett
hozzánk. Isten hozta öt Oyomára,
müködése legyen haszno~, ugy az
iskola, mint a község életére.

hir. A helybeli állami
polgári fiu- és leányiskolában a
rendes tanitás szeptember 5-én
megkezdődött. Az iskola lét jogo
sullságát mi sem igazolja világo
sabban, mini hogy a létszám a
kezdődő iskolai évben 50-el emel
kedett. Az első osztályba 68 ta
nuló ~iralkozott be, akiket egy
összevont osztály keretében el
helyezni és tanitani nagy hiba
vol ne. Remélhetőleg mielőbb még
egy tanerőt küld ide a miniszle-

hogy a zavartalan és helyes
tanítás az első osztályban is lehe

tövé váljék.

II. Péter, délsdáv király
most ünnepelte 15. éves születés
napját nagy orszá pos pompával.

HAZIASSZONYOK! Nem ke
rtil pénzbe, mégis a legjobb tész
larecep!eket megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER- FÉLE

FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in;
gyen megktild a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, Conti-utca 25.



z kapható
cégnél.

l.ukács"é Kedves
köszönöm. Sanyika rendben

van, a kislány is jobban, A házhely
ügyében segilek, amit tudok. Levél
megy.

K~imóéknak Stregai'llz Uber Stor
kow, Crar;denberg, Németország.
Már rég nem hallok hirt magukról.
Kapják az ujságot? űzenjenek I

Brl.lcher J6zsef Bocskai utca 21
számu háza, jutányos áron szablldkéz
ből· e l II d ó. Értekezni lehet a tulaj
donossal.

Or\/os házaspár alsó osztályo!)
diákleányt hasonlÓ koru gyermek' mellé
kitiinö ellátással vállal, gondos felügye
lel mellett. Válasz Budapest V!., Teréz
körut 30. I. em. 23. :2

Rácz Mái}'ás MlJl'lcheberg, NŐ'

metország. Levelél megkaptam. A
rV\~jlvik:H ma kispUTÓk angyal,
Levélben bövebben Irok.

szövet"'e
árat aí{ar

Gusztáv s. jegyzönek í árbo

ro!lós üzlelajtója és 1 drb spaJeHábiás

üzletablaka van eladó. Érdeklődni lehel I

I
a községháza 7. sz. irodájában 3 i

A Párisi szeptemberi
száma ismét remek iarialommal
jelent -meg. A közelgő ösznek
megfelelően szép kosztUm~k. ele':
gAns szövelruhák, célszerű

é:.; kilándulóruhák i és álom
szép menyasszonyi milik modell-

jei nagy vállozalossághan. liJlád-l· J~i!!~!!!!!,!!!~~!!!Jfj~!!l!!!!!!!!~.
halók cl Párisi Dival oldalain. 'I

Gyermekek számára megfelelő is- i

kofa és sélaruhácskák. A szebbnél
szebb kézimunkák között egy mo
dern tervszerU hálószoba-gamitura
különös érdeklődésre 1larthal szá
mot. A szépirodalmi rész hasáb- ~

jain pedig nagyszerű novellák, ér
dekes képekkel illusztrált cikkek,
hangulatos versek. derüs humor
rovat, szépségápolás, lelki tanácsok
teszik változatossá a legujabb Pá
risi Divalot. Egyes szám ára az
ingyen kézimunkaiv meHékleHei
együtt 60 fillér_

csak a

. zethez vj'j;~vel1c·'ha

kat

indenféle

von Ó s és f u v ó S
hangszerre

vállalok.

Zongora és ci
hangolást eszközlök.

yar
zongQrázni tanitok.

FARKASINSZKY
Gróf Tisza István ut 43 szám.

~~u~~uu~uuuuuuuul

Miért pusztulnak az alma
fák? Erről ir a Növényvédelem
és a Kertészet most megjelent
legujabb száma. Cikkeket közöl
még a szüreti lennivalókról, az
alma férgesedéséröl, a málna egy
uj betegsegéről, a pajor irlásár61,
él. levél és a gyümölcs hUlllél.5:él.r()I,

á boroshordóról. a gyilmölc:,fák
nyári kezeléséröl, az alvószeml.és
ről stb, A dusal1 illuszlrált, szines
gyUmö!csösképet is közlő kél
szaklapból a "Növényvédelem"
kiadóhivatala (Budapest, V, Vé
csey-u. 4.) egy alkalommal dijt2~

lar': ~ ~üld e lapra való hivalko
zeiblSdi muialványszámol.

Raktáron tartunk: fenyőfa,

keményfa, furnéros háló
szobákat, ebéalőket,kom
binált szobákat, konyha
berendezéseket stb.
Kárpitozott butorokat u. m.
recamiér, sezlon,ágybetét,
fotel és székeket.
Valamint hajlított butorokat :
székek, karos székek stb.
Kérjük ra k t á r u II k szives
meglekinlését :

BIRÓ BENEDEK ÉS fiAI
asziaiasok.

Az öltöző var.áismestere, A
kulisszák világáról rendkivül ér
dekes képekkel illusztrált cikkel
közöl a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tarialommal jeleni meg. Pom
pás illusztráil n'i.dióműsorokal,

egyfelvonásos súndarabol,premier
beszámolót, színházi pletykákat,
nJgyszerü fiimrovJ.lol és több
mint száz. szebbnél szebb képel
talál az olvasó a népszerű képes
i" pban. A D~libáb egy száma 20
fillér.

~"""""""'''!'''''''''''~'''''.''!''!'!'~~~'':'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''~~'~''''''''''~''''''''''''~='~~~''-~~'''''''''''''''"''''''''

innifi8inftiMi.lfi.ft1IT~~~MtftAft-ft-::-~~~~~---~ Úszi - ber~ndeZéS;i
É É I A H: O M B Á R szövetkezet Vásárra szóló Utazási

T E S I T S. közhírré teszi, hogy a tengeri a
Érlesitjük a mélyen tisztelt csutkát a szövetkezeti tagoknak
közönséget, hogy Gyomán mázsánként 2§O pel1göérl, nem
Hősök-utja 48 szám alaU tagoknak 350 pengöért adja
(Református Egyház mellett)
megnyilt minden igénynek
megfelelöen b e r e n ct ez ett

BUTOR A T R N



siéptember 10. 6 .. . GVO UJSÁG
~~~ye~~~~át:s*'Afi'.s-1Q;"e~~€'~~ ....,..r't,u:~~

ió

agyarság"

Szuperfoszfát mUtrágya és Pét!
Só kapható WAGNER MÁRTON fiAI
cégnél.

Kossuth Lajos utca 22 számu ház
eladó, értekezni lehet Kossuth Lajos
ulca 55 szám alaH. 2-2

Négy utcára nyíló jogfolytonos
italmérés házzal együtt eladó. Saly
Lajos Dévaványa Kossuth u. 50. 2-1

Szabó Lajos épület és butorasztalos
értesili anagyérdemü közönséget, hOlY
Bodon BéJával a társasvisionyt meg
szüntelték. A régi helyén továbbra is
elvállal minden szakmába vágó munka
készilését. Kéri a nagyérdemű közöns@g
szives pártfogását. 3-1

Gróf Tisza István ut 63. szárny
ház eladó, bővebbet Honti Antal keres
kedönél. 1-1

Egy jókarban levő gyermekkoGsi
jutányos áron eladó, gróf Tisza István
ut 39 szám alaH. 1-1

Erdei Sái'ldomak 3034 n~yszőgöl

örökősnyiJasi földje tanyával együtt
. eladó. Érdeklődni lehet a helyszinen,

VI., ker. 443. 4-3
Nem kel! már vidékre menni

kályhás mesIeI éri, mert helybtn vállalja
a legjobb kivilelbcl1 felelősség mellett
mindennemű cserépkályha és takarék
tüzhely készit<'sét Bartolf Mihály kő

müvesmester. Bocfkai ut 19 sz. 6-J

Vitéz Madaras Gyula, a GySC
közszeretet ben álló diszelnöke,mint
- sajnálattal ér'esültink -a közel
jövőben SLéke. fehérvárra költözik.

Mult vasárnapi eredmények.
TAC-Hunyadi l-l, ETK-MAFC
II. 3-O.

OMTK került a BISE helyett az
I. osztályba. Holnap mérkőzik a
GyAC együtteséve!.

A sportszerüséj díját az AI...
szövetség elnöke holnap személye.
sen fogja kiosztani a GySC arra
érdemes játékosainak.

A gyomai ifjusági körzetben
rövidesen megindulnak a küzdel..
mek. Körzetvezető: . Imre Lajos
alszövelségi tanácstag.

GySC-ETK meccs Endródön
vasárnap ct u. 4 órakor kezdődik.

a legjobban szerkesz~

tett politikai napilap.
E l ő f i z e t é s i á r a:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

W AONER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaváJlalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Kidóhiv., Bp József-körul 5.

Eladó: 20 kal hold p6halmi szánt6,
10 hold póhalmi 600 pengővel átvehelö
a többi hoss?u leiáratu kölcsönnel ter
helt, 10 hold a varsányháton, 3 hold
zöldlaposon, 10 hold halmagyon ki~

tanyával és ihatóvizü kuttal, 7 hold
z5ldlaposon, 2 hold siratóban 2800 P,
~y nagy gyümölcsös kert a réplaposon

. 2200 P, Horthy Miklós uton 4 szobás
üzletház 12 OOO P, Mátyás király uton
szép nagy cSöládi ház)O OOO pengöért.
Jelentse be kia(ló lakását Izsó Balázs
ingatlan irode'\jába, ahol azt azonnal
bérbe adjuk.

ben Csáky a Spitzertől kapott lab
divli lefut és a sarokba helyezi
(1-0) 25. percben a biró tulszigo
man ll-esI ad a MÁV javára, ezt
Lugosi beteszi (1-1). Félidóig erő

teljes MÁV oslrom, közben Királyt
kiáJlilja a bir6.
Mezőnyjátékkal indul a második

félidő. A GySC nagyon puhán ját
szik és némi MÁV fölény alakul
ki. Különösen a jobb oldaluk na
gyon veszélyes. Lugosi (Lehretter)
minden megmozdulása zavarba
hozza a védelmet és csupán Zöld
kitünó halfjátéka jelent a számára
akadályt. Majd eldurvul a játék és
mind két oldalon több szabadru
gás esik. A meccs végén erősit a
GySC~ Györi szabadrugása, majd
Takács nagy bombája elkeruli a
kaput, végfil egy eredménytelen
kornert mg Csáky, ezzel vége a
mecsnek.
GySe-ből Gálos. jakó, Zöld ~s

a teljes csatársor érdemel elmilést.
Kereki sok hibát vételt.

Sporihirek
A DLASz elnöksége Oyomán.

F. hó ll-én a Budapest felől ér
kező déli gyorssal érkezik dr. Gidó
falvy Pál OLASz elnöke, dr. Uhrin
András és Denk Ferenc társelnök .
társaságában, kiket Nemerey Péter
GySC elnöke lát vendégü!. D. u.
6 órakor a pavillon kistermében
alszövetségi sportértekezletet tarta
nak, melyre 22 egyesOlet kapott
meghivót, hogy az alszövetség
elnökségével közvetlenül me;;be
szélhessék az egyesille1eket ér
deklő aktuális Ogyeket. Este fél 9
órakor a vendégek tiszteletére va
csora lesz, a Dalárda vacsorájával
kapcsolalosan, a paviIlon nagy
termében, melyen résztvesznek az
egyesületek kiküldöllei is.

Szeptember ll-i mé(kőzések
Gyomán GyTK-M MÁV. vezeti
dr.Magyar Béla. Endrődön ETK
GySC, vezeti Löwy József (Oros
háza) Turkevén TAC-KTE, ve
zeti Pápay. Mezóturon MAFC IL
Hunyadi, vezeti Klimaj.

POR
ISTEN HOZTA

Elnök ur! Köszöntjük Önt szi
vűnk egész melegével minden
gyomai sportember nevében.

Büszke örömmel töll el bennün
ket a ludat, hogy Ön, a déli végek
legnemesebb sportembere GyomAI
tilnleUe ki személyes megjelenésé
vel, azt a községet, ahol a futball
már 26 évvel ezelőtt gyökeret vert.
Biztositjuk hálás és lántorithatat
lan szereletilnkröl és személye
iránti hüségünkről.

Köszöntjük az Alszövetség köz
tiszteletben álló Alelnökeit és ki·
vánjuk, hogy érezzék maguk körill
Gyoma sporttársadalmának min
den szeretetéI.

lsten áldását kérjUk könyékünk
sportfejlesztése érdekében kifejtell
önzellen és fáradsá~os munká
jukra. -K-

..

KTE-GyTK 4-t (4-O)
Bajnoki, vezetle: Mácsai.

Emléhzetes még a mult évi KTE
mérkőzés, amI: Iynek árnyéka elért
a vasárnapi találkozásig is.

A GyTK csap lta érthetően, félve
ment ebbe a küzdelembe, mert
tudatában volt annak, hogya KTE
ollhonában mégfélelmetesebb ellen
fél, mint vidéken.

A GyTK is vezetet! szép akció
kat, de került minden közelharcot.
A KTE jó játéka révén már azért
is jobb volt ellenfelénél és igy a
gyözelmet is . megérdemeHe.

A KTE többet támadott, amit
gólokra is tudott vállani. KTE
csatársora érdemel dicséretet, mig
a GyTK csapala is szépen játszott,
csak nagyon kerUllék az érintke-
zést a KTE védelmével, s igy csak
az Olajos lisztelet gólja sikerült.

Mácsay jól vezetet!.

GySe-M. MÁV l-l (1-1)
Bajnoki, vezeIle : Kereki.

A GySC indit ja az első tá ma
dásokat, de a mezőturi védelem a
helyén áll. Első negyedóra mezöny
játékkal telik el, maid a 16. pérc-

AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1938. szeptember 9-től október l-ig

x + Gyoma-Endrőd:

17.38 2l.43 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.50 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

VIteidlj: 50 fillér.
Szarvas-Gyoma-Szeghalom-Püspökladány- Debrecen

x t
5.35 Szarvas 18.25 22.80

610 ind. Endrőd . . • • . érk. 1~.:~ ~:.::

~::: J g~~~: r~m~om-tér' .': t ~7:28 21:37

7.28 Szeghalom p. li. • . 16 58 20.48

8.40 Pü~ökladány. • 15.25 18.~:
919 érk. HajtluszoboszlÓ . i d. 14 4 18
9.~5 Debrecen; "Arany Bika Szálló" 14.10 17.3°

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 10.-. " P 12.-.

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
7.27 i. Szeghalom p. u. .~. 15.33 20.44

8.5f é. Berettyóujfalu p. u.. • • I. 14,111 19.u
9.03 é. " községháza . . i. 135'0 19.°5

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókar és ~.erJés•.

figyelem l x-el jelz~tt hétköznap; t-el jelzett vasárnap és L."nnepnap kozlekedlk
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Szeptember t5-én, csütörtök

A színek káprázata, meglepetések
és csodák birodalma.

Világ divatreyü a moziban.

Ő a tükör előtt
Minden jelenete festmény, vidám,
hangulatos, nagyszerű muzsikájú

opereHfi!m.

Figyelem I A rendkivül hosszu
és nagy filmre tekintettel pontos
megjelenést kérűnk,mel! kisérő

müsorunkon csak előzetes filmet
mutatunk be.

11 11 111111#1111111111'"

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyiiás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fénO-től iéI l-ig. Hétfön, Szerdán,

Szoinbaton fél 4 órakor.
~_1' li_

Szeptember 11-12-én,
vasárnap és hétfő

Gyémánt magyar filmsorozatunk
L filmje. A következő heteken
keresztül a szaksajtó legnagyobbra
értékelt magyar filmjét mutatjuk be.

HUNYADY SÁNDOR vigjátéka :

árom sárkány
Az ötletek és szellemességek vig
játéka, romantikus, elragadó, érté
kes felejthetetlenül vidám nagy

magyarfilm.

2. Pompás kisérő müsor.

aJ"I"lil"II'."""11

Szept. tO-én, szombat

A filmművészet diadala.
GABY MORLAy főszereplésével.

Egy gyilkosság rejtelme. Egy es
küdtszéki tárgyalás izgalmai.

Csak 16 éven felü.lieknek l

bünös én vagyok
A budapesti "Royal Apolló "-ban
hetekig nagy sikerrel futott izgal
mas, romantikus bUnügyi filmje.

Férfi föszereplő:Pierre Blanchar.

2. Pompás kirérő müsor.

rö titok

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 szeptember t l-én, vasárnap
7 és 9 Órakor. .

A Szetlt István-évre és az
eucharisztikus vitágkongresz
szusra készült magyarfiJm

j.Spielmanl1 jezsuita atya ,J Gyónási
tlIok áldozata" c. regénye filmen.

Ezt a szivhez szóló magyarfilmet
ne mulassza el senki megnézni.

A mUsor kiegészítve:

Eucha.risztikus prológ
Magyar Világhiradó



xm. évfolyam, szám,

p O L_ I T I K A I, T A R S A AL ES KÖZG ZDASAG. HETIL p

ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.i2 P, Egész évre 6.24.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.

Fele!é)s szerkesztli: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és Idad6hlvaial:

"HUNGÁRIAu
G y (I m a. Kossuth Lajos utca 64,

Telefon: 22.

Hird.~télsek

IEgyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi l1irdetésnél 20 százalék eE
félévi hirdetés esdén 25 százalék kedvezményt adunk,

és-
új-

dr. arra
Gyomai Dalárda
II Gyomai

utá.n N emerey

merést ég
ipaJ:Osaink e

a
a
beszédben üdvözölte a vidéki
és vendégeke~,

beszámolt a ~5-26-án

tartott országos
dalosvewsenyről, li

gyomai dalárda az ezüstérmes
csoport
első sgy szép ezüst serle-

Ezzel a fl,y«jzelenOlooeJ
II dalárdánk
zivebb mtllköde~;e

serlegét
galínas mUikO(lélillre buz(HtclUa

is

Gidófalvy
szólásra és általános figyelem
mellett mondotta, hogy nem
régen otthon volt K.o,lo,~svár~)U,

amikor mintegy
erdélyi magya:r és sz€:ikeJly

volt ott. neki,
hogya dalosok legnagyobb :ré
sze gazdálkodó volt. Kérdésére
egyik sZ<E~kelJi U<H<!.l-Ui:ll

azt nek.i:
- Tudod öesem, mi jól

juk, hogy II

nemzeti erőt csak
a magyarság

ha ennek miivelésébe a
parasztságot is beVOllllUlk

Azóta magam is
hirdetem - m(mcao!:1ta

Gidófalvy - a
fiatalságának bevonását !ll

nemesitő és a
testet erősítő sportegyesiilem

tekbe.
Kitért

is, hogy :il

dicséretén

alá
és se

a nemzeti szenem és azzal az
igazi szocialista felfogás, meg
indul a munka korszaka, "~""'H_

ben mindenki annyi
értéket jelent amennyit
a termelő képvisel.
A harci eszközök mu.n-
kaszerszámokat gyártanak. A

hadikórházak népkórhá
zakat állitanak feL Nem a buj

togatók, hanem a termelök
szava lesz a

Ha igy lesz, nem keH !élnünk
egy háborutól.

és
Élénk változatot vitt az ün-I k.ö~önségének megértő ta[noj~a-

nepségbe a csárdásverseny, tasat.
amelyre szép számmal neveztek A és tapssal

m.egnyilatkozása él. dat::U'oa
volt a versenvben résztvevők vezetése-
közül elsőknek elismert Szabó II székesfehérvári
Ilonka és Rákosi verseny amelyek
győzelme. nem
kar-órát kaptak ki a

A népünnepély közönsége
estig elsz6rakozott a ligetben. bizony

rázni.

Pájer inyesikhmdozó iz
letes elkésútésében maguk a
dalárdisták tálaIták gyorsan
és ügyesen, A vidéki vendégek
közül megjelentek: dr. Gidó
falvy Pál, Darányi Vilmos, Te
leky Mihály és az EndrődiTorna
Kör kiküldöttei.

Helybeliek közül az előljáró

ság egyes tagjain kivül az in
telligencia dalárda
egypár gazdálkodót
közön!iég zömét most is az
iparosság képezte, az a sokszor
meg nem értett iparosság,
amelyik sem a dalárdánk,
sim a tüzoltó i5em

.
al

ye
Gyo

gverse
társ

aséta

boru nélkül a cseb gyomorron
tást. Akár népszavazással, akár
megadott nemzetiségi önren
delkezési joggal oldják meg a
csehkérdést, ezt az állandó
Európát lángba boritó tűzfész

ket ki keH égetni. A csehek
bizonyították, hogy nem alkal
masak áUamalkotásra, ki
venni a kezük alóL a nemzeti
ségeket.

Azt is remélhetjük, hogy ezek
ből a tárgyalásokból megszüle
tik az európai nagyhatalmak
megértése és ha felül kerekedik

A sorozatos ligeti ünnepélyek
egyik kiemelkedő eseménye volt
li Gyomai Dalárda szépen sike
rült sétahangversenye szeptem
ber H-én. Nagyszámu közön
ség előtt énekelt a dalárdánk.
A szebbnél~szebb énekeket és
dalokat hálásan jutalmazta a
hallgatóság nagy letszésnyilvá
nításával.

Apavillon nagytermét telje~

sen megtöltöUe a vacsorázó
közönség. A dalárdislák a pó
diumra szorultak. Elejétől fogva
vidám, emelkedett, családi
melegségü hangulat uralkodott.
KiérzeU, hogy a megjelentek
jószántukból és nem kényszer
ből mentek el. A dalárdisták
ból álló rendezőség, élén a
Nemerey-házaspárral, előzéke

nyen és tapintatosan végezte
feladatát és a publikumanktól
már megszokott kisebb oknél
küli neheztelésen kivü.l nem is
fordult elő zökkenő.A vacsorát
Imre Sándor, Szilágyi Péter és

Sportegyesületeink: értekezlete

Szeptember H-én 6 hály is résztvettek.
órára hivtáli össze a Gyomai Az értekezleten a biró neve.
-S~ort .~lub és ~yo~a! Tested- lésiől, az ifjusági bajnokság ki
zok Kore vezetOlt kozösértekez- '" 'l' . é . "l
l t l Dé l Irasaro es megszervez sero .
e re, ame yen a tmagyar- . .".. '

országi Labdarul1ó Alszövetsél1 valammt az ldoszeru sportkér-
" "részéről dr. Gidófalvy Pál elnök, désekről tartottak fontos meg-

Darányi Vilmos és Teleky Mi- beszéléseket.

Kétszáz teritékes vacsora

LESZ
RÚ

NE
AB

Ezt kivánja minden épeszü
ember ma Európában. Ne is le
gyem. Akiknek érdeke a háboru,
szóljanak és azokat füzzék egy
hosszu füzérre - ha sokan
vannak, - állHsák őket a leg
modernebb gépfegyverek elé és

. akkor kérdezzék meg mégegy
szer őket, hogy akarnak-e há
Dorut? De mögöttük a másik
sorba meg a csehek vezetőit

éllitsák. Öket ne is kérdezzék,
csak lőjenek közéjük. A hires
cseh bátorság most is ki fog
majd világlani és biztosra ve~

hetj ük, sem háborut, sem to
vábbi pünkösdi királyságot nem
kivánnak, hogy megmenthessék
a rongyos életüket, megelégsze
nek ezután is, hogy lakajok
lebessenek.

Most tünik ki, hogy milyen
vétkes könnyelműséget vittek
véghez a győztes hatalmak, ami
kor összetákolták a csehszlovák
szörnyet. _

És milyen szerencsénk, hogy
a mai kormányférfiak becsüle
tesen érzik át a felelősséget,

amit a saját népükkel és a né
pek közösségével szemben vi
selnek. Ezek nem mondják ki
az utólsó szót, amely után csak
a fegyvereknek lesz szavuk.
Milyen nemes emberi cseleke
det volt, hogya nagy angol
nemzet 70 éves miniszterelnöke
repülögépbe ült és HHlerhez
repült, hátha elejét lehetne
venni aháborunak ? Ugyan
akkor a csehek már felvon ul
talták harcikocsjaikat és katona
ságukat a fegyvertelen szudéta
németek ellen és azok közül
naponta többet lepuskáznak.

A rideg napibirek közlése
szerint olyan pontosan és biz
tosan érlelődött a csehkérdés a
hábo,.rura. bogya régi diplo
mata felfogás szerint ennyi elő

rehaladottságra nem lehehetett
más a vég, mint egy végnélküli
háboru. De ma, miBtha II há
borul istenitő t6ke és annak.
esaUósai er6sen háttérbe szo
rultak volna. Becsületes állam
férfiak kezében van a döntés
és remélhetjük, meguiszuk há-



lassan haladt a sportpályalaIé,
nyomában a nagy tömeg. K.öz
ben'a tribün meglelt. Apiho·
lyokban a vármegyei jegyző

egyesület tagjai, élükön dr.
Marsall Ferenc főhiróval, köz
ségünk minden rétegének kép~

viselői nagy számban gyönyör
ködtek a felvonulásban. Mikor
az egész mEmet a páholyok elé
ért, FUó Sámuel vezényletével
az aratók kórusa .elénekelte ft

Hiszekegyet, utána az Iparos.
Daloskör a "Hazám, hazám" c.
dalt Majd Vida Pill lépett a
koszoru elé és érces hangon,
érzéssel szavalatot adott elő. Az
arató kórus elénekelte ezután a
"Szép vai,y, Magyarország" cimü
dalt.

Most Filó ~ámuel, II Törpe
birtokos és Földmunkás Kör
elnöke, az aratóünnep rende
zője lépett elő. Üdvözölte II

megjelenteket s az arató-ünnep
célját ismertette. Ennek ar; dn
nepnek aza célja - mondotta,
- hogya társadalmi rétegek
egybeolvadjanak, együtt ünne
peljünk testvéri szeretetben. A
dolgozó földmunkás testvére
akar lenni mindazoknak, akik
magyar érzéssel szeretik hazán
kat, melyért szenvedni és har
colni készek mindenkor. (Lel
kes éljenzés és taps.) A szónok
a buzakoszornra mutatva, azt li

földmivelésügyi miniszternek
ajánlja fél és arra kérte dr.
Marsall Ferenc járási főszolga

bírót, bogy azt rendeltetési
helyére juttassa el.

Most dr. Marsall Ferenc já
rási föszolgabiró lepett a ko
szoru elé. Meghatott lélekkel
állok - mondotta - Mező

berény község munkás népe
előtt és a magyar föld buzájá-

müvészi kezekkel font ko
szorut átveszem és eljuUatom
a földmivelésügyi miniszterhez
azzal a jelenléssel, hogy az a
derék nép szorgalma, józan
sága, hazaszereiete bizalommal
tölt el és amely nép ilyen sze
retettel ragaszkodik hazájához,
az az ország nem veszhet el.
Ez a ezer év óta a magya
roké és azoké a testvéreké, akik
velünk együtt akarnak élni és
dolgozni hazánk és népünk
bo:ldolgulá5áéI·t. Örömmel fogjuk
meg a becsületes munkás job-

hogy haládjunk együtt a
jobb jövő u.tján egymás 6szinte
megbecsülésével. Az Isten áldáe

sát kéri a mezőJberényi mun
kások tömegére.

A főbirő. beszéde nagy hatást
telt 3Z arató-ünnep résztvevő:re

és a nagyközönségre és plilr
cekig ünnepelték II főszolga

birót.
Ezz~l az arató-ünnep véget

ért. A menet énekelve vonult
el s megkezdődött a fényképe
zés, mely megörökíti a szereplő

ket

á

esz

Cseresmye: Pongorádi fekete,

Germersdorfi óirás, Jabulay ro
pogós.

.Termesztésre és bármely gyü
mö!cstermesztési ügyre felvHá
gosHást a vármegyei· gyü
mö!cstermelési intéző Gynla,
megyeháza.

ruhás körülvéve,
utána a készült Nagy-

határait ábra;wJó

bllza'koswwt hozott négy leány
kisérve 40

leányok festői

rrHlriv",r'"l~ l>ubab:ul, kezük-

kamarák a

L

Kálmán, Diel,
Gyöngykörte.

: Besztercei, Ageoi,
AHhan ringló, Nyári

Kajszibarack: Magyar legjobb,
Kései rózsab2)jl'2!cK, Borsi-féle

NagyszomJbaH.
IiKeggy: üveg, Fekete

már évek óta figyeiem
kísérik azokat a jelentős

2!melyek az
ióIIPn'JP~7In gazdákat ak

in'N'<>ilr<>t kül-
vásárlók részére el

közvetítők közreműködéséveL

Hosszas tárgyalás következett
aLóvásárlásokat Ellenőrzö Bi

Kir. Külkereske-'
és II Lóértékesitő

Szövetkezet Jbevonásával a köz
veHtőkkel, illetve a lókereske
dőkkel, amig a kárösszegeket a
kamarák megszerezték. A siker
nem el, s az ellenőrzés

nek ez a tényleges eredménye
igazolja azt, hogy ha a gazdák
támogatják a Kamarát ellen
őrzési munkájában és nemcsak

az egyes ke- felesleges zaklatásnak tarlják a
a kivHelre válaszleveiezőlapok küldözgeté

gyakorlati sét, akkor. megmutatkozik az
érdekképviseleií munka gyakor

I lati eredménye is. Megjegyez-
a lóvételi még, hogy ez az első eset
ada!ait Magyarországon, amikor a ki-

vitelre Wrténő lóvásárlásoknál
ös:;Z€:egvez1E:U;i\k a gazdákkal.. bekövetkezett károsodásokért a

eLu1uH év a
lótenyésztő gazdák teljes kár-

IvKezőgazdasági Ka- terítést kaptale
teriHeh~n 39 gazda jelen-

BékésvármeQyében a Kamarai
teU be ezek közül ~

Kirendeltség nevében Krafcsikazonban csak 17 gazda igazoHa
Ödön kamarai előadó 515 pengőminden kétséget kizáróan, hogy
kártéritést vissza aa közvetitők megkárositoHák.'

! következő gazdáknak : Zsilák
a 17 gazdán81k az G

Békéscsaba P),.kárösszege a Kamara
rm.eU;JDE,n 2330 pengőt tett Nagy László (125 P),

Feket,e Körösladány
(50 P), Beregszászi János Köte-

(175

A kamarák kérésére a föld
mivelésügyi miniszter Lóvásár

Ellenőrző Bizottságot
s ez a bizoHság· ese-

az 'ládák férfiak
résztvevőinek kaszával. Arnenetet

Mikor felharsant a két négyö'krös szekér zárta
ösz- melyen ültek.

A menei énekelt
lVUnoenl1u taps, éljenzés fo-

Janus gadta a festői mely

II

az ideje an~
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Anagyközömég
Uh'Ui_I i:ll, a gazda az

éghajlat

az

messze elmarad
""'''".-1<l,ti orsi!lÍjQ;ok termél-

V<lH.U;;;'.i\\ is meg

ha egészsége ér egy tatlatl<át.".

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~~~~~~~

szövetkezet
közhírré teszi, a tengeri
csulkál a szövetl,ezeti tagoknak
m;(zsá:nként 2.80 pengöért, nem

3.50 pelJ,ZÖE:rt
~~VW_~NNIiiIIiiIUU.U

kötelesek külön
tást vezetni.

A nvilváIltartást mm.<1en
nap DalJjáig az
szervénél a

ság m01nd:atja

uíazásJr:Jl.
tom a sZ4:JméI:V'IJ{)n:lto,t,
tom a két
reuciát.
után felaj2ml.ia

t

e

alaH a gyomai piacra
Szeghalom, Körös-

a gabonát, miért 50--
fillérrel árat a

mint az helye-
ken, a való szálli-
tás lehetősége nem fenn. Ez
előnyösebb értékesitési lehető

séget a gazdaközönség messze
telisr[H~]rte és az

meg·
is ismeri, hogy a

Szövetkezet mükö
dése, az lehetőségek ki
_használásával csak van
gazdáinknak.

.
j

nem
és más munkáG

A szep
minden

V~. életévét beltöU.ötl férfi mező
gazdasági munkás a kötelező

öregségi bi,~tosit,~s

tartozik.

lis
Szeptember l5-én tartotta ft

vármegyei közigazgatási bizott
sáo rendes havi gyülését, ame-

" az alispáni jelentésben
között a következők

mezőgazdasági lakosság
emHlésre méltó

változás nem következeU
Mint feltünő jelenséget lehetett
tapasztalni, hogya gazdaközön
séo az és

b

elsősorban a buzál óriási
mennyiségben a piacra. A
buza értékesitése körül semmi

a vármegye terüle
lén nem észlelhető.

emlékeznem aGyomán felálH
toU Mezőgazdasági

Szövetkezet müködéséről, mely
szövetkezet a főbizomá

nyosa - minden felkinált ga
bonát a legmagasabb napiáron

sőt miután a Körös
vizállása lehetővé. tette

fel vontatását, a
Szövetkezet vizi

uton való szállításra vásárolja

életévét beltöUött
férti mezőgazdasági

köteles
Országos lV1E:zőga;~d~~ságil1lll1][1k;~s

Biztosító ln!:éz4jt
nél. A mezőgazdasági

sok a
könyvecskét kapnak.

A mezőgazdasági

1939. 1. után
könyvecskébe mlmll:ahetenk,ént
20 kötelesek be
ragasztani.

a munk;~sok,

hogy a felszaporodott adósság
kamatokat kHizessék. A birto-

. kot az Országos Földhitelintézet
vásárolta meg 1 millió uúv.'-'VU

pengöért ~. a kormány jóvá
hagyásaval. A l,at hol
danként
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.......•.. ·""ER
cégnél.

kapható
MARTON FIAI

..
Isszfez

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, kik felejt
heletlen drága jó apánk.
illetve nagyapánk

Megyeri Sándor
temetésén megjelentek és
vigasztaló sZ3vaikkal fáj
dalmunkat enyhíteni igye
keztek, e7Ulon mondunk
hálás köszönelet.

A gyászoló család.

HAZIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. OETKER-fÉLE
világhirü FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in~

gyen megküld a gyár: DR. OET
KER A. Budapes~ eonU-utca 25.

Miért pusztulnak az alm&
fák? Erről ir a Növényvédelem
és a Kertészet most megjelent
legujabb száma. Cikkeket közöl
még a szüreti tennival4król, az
alma férgesedéséröl, a málna egy
uj belegsegéröl, a pajor irtásáról,
a levél és a gyümölcs hullásáról,
li borosbordóról. a gyümölc~fák

nyári kezeléséröl, az alvószemzés
röl stb, A dusan illusztrált, szines
gylimölcsösképetis közlö két
szaklapból a "Növényvédelem"
kiadóhivatala (Budapest, V., Vé
csey-u. 4.) egy alkalommal dijtai.
lae . :iüld e lapra való hivatko~

zá,::..,;",j mutatványszámot.

A Párisi Dívat szeptemberi
száma ismét remek tartalommal
jelent meg. A közelgö ösznek
megfelelően szép kosztümök, ele·
gáns szövetruhák, célszerü sport
és kirándulóruhák rajzai és álom
szép menyasszonyi ruhák mode!l
jei nagy változatosságban talál
hatók a Párisi Diva! oldalain.
Gyermekek pá mára megfelelő is·
kofa és sélarul1ácskák. A szebbnél
szebb kézimimkák között egy mo,
dern tervszerü háÍószoba-garnilura
különös érdeklödésre tarth:>t szá
mot. A szépirodalmi rész hasáb
jain pedig nagyszerű novellák, ér
dekes ltépekke! illusztrált cikkek,
hangulatos versek. derüs humor
rovaI, SZép3égápoiás, lelki tanácsok
teszik váHozatossá a legujabb Pá
,isi Divatot. Egyes szám ára az
ingyen i<ézinmnkaiv Illeileklellel
egyült 60 fillér.

~HRRftftRR~~~~RRftftftAftftR I
Termetők Szövetkezet

vendéglőjénekvezetését
a mai napon átvettem és
minden szaktudásom
lattbavetésével a legké·
nyesebb igényeket is ki
elégitem.

Változatos zónareggeli
és hangulatos esték.

Szives pártfogást kér

WEIL JÓZSEF

Mindenféle

von Ó s és f u v 6 s
hangszerre tanítványokat

vállalok.

Zongora éscimbalom
hangoJást eszközIök;

agyar nótákat
zongm"ázni tanitok.

f ARKASINSZKY IMRE
Gróf Tisza István ut 43 szám.

Raktáron tartunk: fenyőfa,

keményfa, furnéros háIó
szobákat, ebédlőket,kom
binált szobákat, konyha
berendezéseket stb.
KárpitolOlt bulolokal u. m.
recamíér, sezlon,ágybetét,
fotel és székeket.
Valamint hajlilott butorokat :
székek, karos székek stb.

Kérjük ra k t á r u n k szives
. megtekintését :

BIRÓ BENEDEK
asztalosok.

;~inn1ililllíM1n08r1MIII.I~Hajduszoboszlói gyógy-.. - I fürdö április hó 15-én meg-
É R T E·S I T É S ! nyilt. Ezen európai hirü gyógy-

Érle&iljük a mélyen lisztelt fürdö ma már mindazokkal a be
közönséget, hogy Gyomán rendezésekkel fel .van szerelve,

. Hősök-utja 48 szám alaU amelyek eredményes gyógykezelés
(Református Egyház mellell) szempontjából szükségesek. fedeIt
megnyilt minden igénynek gy6gymedencék, ivócsarnok, io
megfelelően b e r e n d ezeit halatórium állanak a köz~nség

B U TO R R A KTAR N K rendelkez~sére. Modern szállodák
ban, pensIókban és magánházak-
nál oly olcsó az elhelyezkedés,

hogya fürdőben való tartózkodás

alig kerül töbhe, mint odahaza.

A. Hajduszoboszlói Gyógyfürdő

páratlanul eredményes gyógyhatá

sáról és olcsóságáról hires s ma

már fogalom az egész országban.

Visszautazásnál egész éven át 50

százalékos vasuti kedvezmény.

Magyar- és németnyelvü prospek

ÉS fiAI tussal készséggel szolgál a fGrdő

igazgatósága.

Eger város ünnepel. Eger, a
török elleni küzdelmek dicsőséges

végvára, a vilál\1irii magyar bika
vér lerml\hnája, szeglemher25
október 2-ika köz~t! íÍnnepi hetet
rendez. Az ünnepi hél során mezö
gndasági, gyümölcs, hor, szőlő,

ipari, kulturális. kereskeuelmi,
bélyegkiállitások mufatj<'ik be mind
112! az értékel, amit ez il VíÍros
felmllt3lh'lt A rendezőség i iroda:
Eger, Érsek utCéI 13, ké!'zséggel
f~jel minden érdeklődésre.

SZÖVETKEZET

GYOMA

. .

~•••••fi~•••••6••••••••a•••n1i."'•••"."'n1i••••••0088

I I
~ ofhe r - - I - I ~
I MAGVAR GÉPGVARI Ol/EK R.-T BUDAPESTII
~ ~

I Traktorok Boronák ~
· Cséplögépek Kutak I
· Vetőgépek Mérlegek .
~ ViUakalapácsos darálók Permetezők I
~ Takarmánygépek Motorok .

I Fogatos ekél{ Mindenfajta ~
· Traktorekék mezőgazdaságigépek ~

· ~I .:_.7::C-=,-,,~. c';;:;\í~ I
I~-\ I

I
· ,.~. \ gyomai képviselete: I
- ~

· ~

I
~
~
~~~.JJlJIY~!UI9W1.l!Il!II\!ll!lWl"WI".
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likációu

Szerkesztésért és kiadásérI felelős:

W AilNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

· Kidóhiv., Bp. József-körut 5.

Eladó: 20 kar hold póhalmi szántó,
10 hold póhaimi 600 pengővel átvehető

a többi hosszu lejáratu kölcsönnel ter
heH, 10 hold a varsányháton, 3 hold
zöidlaposon, 10 hold halmagyon kis
tanyával és ihatóvizü kuttal, 7 hold
zöldlaposon, 2 hold siratóban 2800 P,
egy nagy gyümölcsös kert a réplaposon
2200 P, Horthy Miklós uton 4 szobás
üzletház 12.000 P, Mátyás király uton
szép nagy családi ház 10 OOO pengőért.

Jelentse be kiadó lakását Izsó Balázs
ingatlan irodájába, ahol azt azonnal
bérbe adjuk.

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ö f i z e t é s i á r a:
1 bóra 3 P., n.évre 9 P.

Szuperfoszfát mUtrágya és Péll
Só kapható WAGNER MARTON FIAi
cégnét

Kruchió Istvánnil II darab 3 éves
anya birka, I drb államtól vásárolt 2
éves t5rzskönyvezeH kos és 9 drb idei
bárány vaD eladó, megtekinihető VU-ik
kerület 351 sz. alaH. 2-1

Egy szép alig használt Singer
sülyeszfös varrógép eladó, n. kerület
Gárdonyi utca 51. 1--1

Kossuth Lajos I.Itoa 28 sz. alatt
egy nagy asztaltüzhely, egy irógép és
rádió készülék van eladó. 3'-1

Négy utcára nyíló jogfolytonos
italmérés házzal együtt eladó. Saly
lajos Dévaványa Kossuth u. 50. 2-2

Szabó Lajos épület és butorasztalos
értesíti anagyérdemü köz5nséget, hogy
Bodon Bélával a társasviszonyt meg
szilntették. A régi helyén továbbra is
elvállal minden szakmába vágó munka
készilését. Kéri a nagyérdemű közönség
szives pártfogását. 3-2

Gróf Tisza István ut 63. számu
ház eladó, bővebbet Honti Antal keres-

· kedőnél. l-l

Egy jókarban levő gyermekko~si

jutányos áron eladó, gróf Tisza István
ut 38 szám aiátt. I-l

Erdei Sándornak 3034 négyszögöl
örökösnyilasi földje tanyával együtt
eladó. Érdeklődni lehet a helyszinen,
VI., ker. 443. 4:-4

Nem kell már vidékre menni
kályhAs mesterér!, mert helyb(;n vállalja
a legjobb kivitelben felelősség mellett
mindennemű cserépkályha és takarék
tűzhely készítését. Bartoli Mihály kő

müvesmesler. Bocskai ut i9 sz. 6-3
Arany Gusztáv s. jegyzőnek I drb.

· rollós üzletajlója és I drb spaleltáblás
üzletablaka vall eladó. Érdeklődni lehet
II községháza 7. sz. irodájában. 5

Megvételre keresek egy jókarban
levő füszerüzlet berendezést és két da
rab üzletajtót (kirakatot) vasroJJóval,
Győri Sándor kereskedő Kiss Bálint ut.

Orvos I;\ázaspár alsó osztályos
diákleányI hasonló koru gyermekli mellé
kitünő ellátással vállal, gondos felügye
let mellett. Válasz Budapest Vl., Teréz
körut 30. I. em. 23. 2

Arany János utca 16 számu ház
eladó, vagy kiadó. l-l

Sporlhirek
Szept. 18-iki mérkőzések:

Gyomán: GySC-MAFC H. veze li:
Kereki. Szentandráson : Hunyadi--:
GyTK, vezeti: dr. Magyar. Mező

tur: M MÁV-ETK, vezeli: Pálin
kás

Mult vasárnapi eredmények:
MAFC H.-Hunyadi O-O, KTE
TAC 2-O.

1938-39 évi körzeti ifjusági
bajnokság sorsolása : szepl 18 án
GySC-MAFC, vezeti: Kruchié M.
délután 2 órakor. Szepl. 25 én
Mezöberényi Textil-Dévaványai
SE, MAfC-GyTK.· Okt 2 án
GyTK-TexIiI, DSE-GySC Okt.

9-én Textil-MAFC, GyTK-DSE.
OkI. 16án MAFC-DSE, GySC
GyTK. Okl. 23-án Textil-GySC

Felhivatnak mindazon sporl
emberek, akik az ifjuság sporlne
velő Ugyét fonlosnak tartják és az
Hjusági meccsek levezelésére vál
lalkowak, jelentkezzenek imre La
jos ifj. körzetvezetőnél Gyoma,
Petőfi utca 15

GySe uj inlézöjévé Fekele Gézát
választották meg.

sarokba lő (l-O). Etk marad front
ban és il 40. percben kornert ér
el. At. ivt'li\ labdára Gálos kifut,
de e!ve;;/lj, Lőrinc ugrik a helyére

. é$ K()ós I'ivésél kézzel fOgjil. A
megítélt ll-est Kurilla l. lövi be
(2-O)

Szűnetben a jelelllevö dr. Gidó
falvy DLASz elnök üdvözli a két
csapatot. A Gyse nevében Zöld
László mondott köszönetet a lel
kesítő szavaiért.

Fordulás után nagyon rákapcsol
a Gyse. Spilzer lesz a centerhalf
és az ő támogatásával erős ostrom
ba kezd a Gysc, melynek csak él

32. pércben van eredménye, ami
kor is Imre passzából K. Szabó
szép gólt lő (2-l). Etk agóira
erős finisbe kezd, de Gálos reme
kel. 40 percben Matuska ujabb
gólt lő Talán paszából.

L6wy jól vezetet!.

*

RTp
ÜYTK-M. MÁV. 2-O (O-O)

Gyoma, vezette: dr. 1\ibgyar

Szép időbeli, nagyszámu közön-
ség, majd kedves vendégek elöli
játszódott le il mérkőzés. A Gyik
most nagyon kitett magáért. Szép
és kellemes játékot mulatolt be, 
kár, hogy él második félidő lany
hábban és némi szépség hiba je
gyében folyt le. Ugyanis Bartik H.
kiállilása rontotta az egységet. A
játék alapján a honi csapat meg
érdemelle a kél pontot, különösen
a védelme multa felül a vendégek
együttesét. A halfsor is szépen
oszlogatta a labdát acsatársornak
és mindenkor segitségére voll, ha
annak szOkségét látta. A csatársor
iigyesen használta fel akapoll
labdákat, s igy Csalah észszerü
jálékával be is bizt0silolla a győ

zelmet. A vendégcsapainál a csa
társor mondhaló jobbnak, de ma,
azok sem boldogultak a Gyik
védelmével. ~ertész hasznosan
helyetlesilette Porcsalmit. A csapat
játékával mindenki meg volt elé
gedve, ha tovább is meg lesz az
önbizalom ugy előkelő helyezés
nek nézheinek . elébe. A vendé
~ek közül Posa és állitólag él mult
vasárnap kiállított Király Hint kl?
Mérkőzés végesztével a mindenki
által szereteIt dr. Gidófalvy elnök
iidvözölte a csapatokat, akik sorba
állással köszölllöllék az elnököt.

Dr. Magyar jól vezeleil.

ETK-GYSe 3-1 (2~O)

Endrőd, veleIle : Löwy.

Vállakozó mezönyjátékkal kez
döttek a meccs 4 percben Spitzer
elől kornerra ment Lac,nyi, de 3
perc mulva már Kertes H. lövését
védi Gálos. 15. percben Spitler,
17. percben pedi~ K. Szabó lö
vése kerüli el a kaput. Eik erősi!

és negyedórás ostrom után a 32.1
percben Maluska közelről a fel:iö-

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. szeptember 9-fől október l-ig

x + Gyoma-Endrőd:

17.38 21.43 ind. Gyoma p. u.. .érk. 6.22

17.50 21.55 érk. Endrőd templom-tér md. 6.10

Vitelc:Uj: 50 fillér.
Szarvas-Gyoma-Szeghalom-Püspökladány-Debrecen

x t
5.35 Szarvas 18.25 22.30

6.10 ind. Endrőd . érk. 17.50 21.55

5.32 J Gyoma p. u'. '. '. . :.' t 17.
38

21.
43

6.36 Gyoma templom-tér 17.28 21.37

7.28 Szeghalom p. li. • . 16 38 20.48

8.40 Püspökladány. 15.23 18.43

919 érk. Haj'éiuszoboszló ind. 14.4.> 1805
9.55 Debreeen, "Arany Bika Szálló" 14.10 17.50

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 10.-. P 12.-·

Szegbalom-Berettyóujfalu: x· t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15,33 20.44

8.57 é. Berettyóujfalu p. u. . . . i. 14.00 19.11

9.OS é. " községháza . . i. 13.50 19.0.
Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.

Feltételes meg6l1óhely: Gyoma-halmagyi Olvaaóld:»r és Perjés.
figyelem! x-el jeb;Ii!U hétköznap; t-el jelzett vasárnap és oolllepnap k5zlekedik

I

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, iéI 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-től félI-ig. Hétfőn, Szerdán,

SzombaIon fél 4 órakor.

Óriás sikerU magyarfilm.

2. Pompás kisérő müsor.

évaparti nász
Az oroszlárgyu film koronája.

Hatalmas, nagyvonah.l, miivészi,
rendkivül izgalmas film, háltérben

egyfőtárgyalás izgal mai.
Főszereplő: VICTOR FRANCEN.

2. Kisérő müsor.

lindent lát és mindent kinyomoz
a sárga mesterdelekliv.

Bestiák birodalma
xélikus kö'rnyezet, izgalmas film.

CHARLIE CHAN
A TURFON

Slept. H-én, szombat

Kalandor esi! Izgalmak mUsora l

::'1I!\RUE CHAN a sárga delektiv
'-'Jabb kalandja.Turfszélhámosok

A versenypálya tilka.

APOLLÓ MOZGŰGYOMA

1'1
"
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Szeptember l8-t9-én,
vasárnap és hétfő

Magyar film l Az évad legujabb
filmje! Rendkivüli cselekmény.

CSUcspol1tra fokozott izgalom.
A legjobb magyar szinészek

főszereplésével :

AZ EMBER
NÉHA TÉVED

Szeptember 21-én, szerda

Oroszország fénye, pompája és
ragyogása.

Emberi szenvedélyek vihilra. A
nagy kérdőjel, öil-e az asszony?

TOLSZTOJ LEÓ
izgalommll tuifOIölt regénye:

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 szeptember 18-án, vasárnap
7 és 9 Órakor.

Jön a két kedvenc hős!

ZORO és HURU
a két lovag

Könnyekig kacagtató kaland.

A kél viJághilű komikus-ezen ujabb
filmje szédüleles kacagás!, páratlan

jókedvet derU a nézők soraiban'l

A mUsor kiegészitve :

Késdobáló
Magyar Világhiradó
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ELOFIZETÉSi ARAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24'p.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekksZéÍ.m 18.280.

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

Felell55 $zerkeszt6: WAGNER MARTON
Szerkeszt6ség és idllld6hlvatllll:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajo~ utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, HzszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

mék lázítottAk ... mint egy em~

bert - ezt a kigyult tömeget.
Egyszerö, természetes emberi
érzések, amihez mindenkinek
Istenadta joga van: - mind
nyájunknak maradt valamije ft

Fehlidéken.Vissza, ami II miénkl
Szemüveges professzor, pisz

kos ruháj u gyári m.unkás, csinolJ
fiatal diilklány, töpörödött ős~

anyóka, egyenruhás 8lJ.

tón érkező jóruháju ur, gyász
fátyolos hölgy, testvéri közel
ségben, - II közismert
tolakodás'"mellöJléaével - meg~
iIletödve, némán, majd önfeledt
kitöréssel - mint egy test, egy
lélek, egy nép, az Isten csillae
gai alatt igazságért, életél't
imádkoztak.

Megrenditöen szép volt ez u
este. Visszaadtá a hitünket,
elfeledtük a III turáni átkot"', II

!lzéthuzást, ami eddig mindég
a magyar vesztét okozta. Igazi,
nagy pillanatokban mégis egy
ségesen tudunk érezni tS igy
lépünk a világ szine elé,
teletet és igazságunk beteljelul~

dését kaphatjuk jutalmul.
Ugy ligYliln I

szakitott csehszlovAk területen.
Együttérzésünk felvidéki teat

véreink, BE Ő törekvéseik, all

Ő követelésük valamennyi ma
.gyal' követeléle. Ebben a kér
désben, mint külpolitikánk min
den kérdésében, az Elgész ma
gyar közvélemény egységes. A
magyar kormány és II magyar
nép egységesen áH az ősi ma
gyar koronázó városban, Po
zsonyban,ll világ kulturnépeie
hez kiáltványt intézett véreink
mellett SI szívdobogva várja a
döntést, ami egymillió magyar
felszabadulását jelenti.

Bizunk az igazság átöM
erejében és bizton reméljük,
hogya béke szózata diadal
maskodni fog. Diadalmaskodni
fog az igazság, hiszünk ebben,
mint ahogy hiszünk
ország feltámadásában.

táblák és felirtliiok ezreivel bo
rítottak a hatalmas teret. "Nem,
Rem, soha., "Vesszen Trianon",
lIfKöveteljük vissza a Felvidéket"
"Éljen Horthy", "Heil Hitler",
"Salve Duce", Gsak nehány a
rengeleg felirás közül, amit el
tudtunk olvasni. Egyes csopor
tok katona-zenekarral érkeznek
s a vérpezsdítő ritmus csak
fokozza, az amugy ii lelkes
hangulatot.

Mindenki vArakozik, a vég
telen embernngeteg - ami a
térre vezető összes utcákat is
ellepte - csak arra vár, hogy
valaki beszéljen helyette.

Alig szólalt meg a gyftIés
első szónoka, a félmilliónyi
tömeg, mint a tengerzugás har
sogta: "Vesszen Trianon" !

A szónok hangjáhan benne·
remegett mindnyil.junk izgalma,
benne csattant az egész magyar
ság akarata: /IVissza ami a
miénk". Megafonok sokasága
kilométerekre vitte a beszédet,
a tömeg f~gyelve áUt és orkan
szerüen helyeselt

Nem egy hódítanivAgyó nép
kapzsisága, llileID a .gazdagodás
önző vágya, nem kiaQyalt eSIIl-

londoni Times is. lilA józan ész
RÓmában. & cimü nagyszabásu

. vezércikkében. Ezt a békés
megoldást, valamennyi nemzeti
ség önrendelkezési jogának
megadását hangoztattaMussolini
is a Popolo d' Italia multheti
hasábjain és a vasárnap tartott
trieszti beszédében.. Ezért a
magyar ügy melleUi nyilt ki
l:\llásáért, mindegyik nemzeti·
ség jogának kifejtett erőfeszité

séért mondott őszinte köszöne
tet a Magyar Reviziós Liga a
Ducenek, Hitlernek, az angol,
francia és lengyel miniszter
elnököknek s a világbéke biz
tosítása érdekében felhivta fi
gyelmüket a csehszlovAkiai
magyarság helyzetére és kérle
a népek önrendelkezési jogá
nak azonnali alkalmazását az
ezeréves Magyarorsdgfól el-

I
11II

Fébnilló xnagyar tüntetett a revizió

ez
igénybeveszi külpoHtikájának
eszközeit, hogy az igazságos el
rendezés jogos követelése IB

csehszlovák kérdés megoldásá
nál érdekeH valamennyi nem
zetet illetőleg, békés uton érvé
nyesüljön.

Ezt a magyar álláspontot han
goztatta juliusban Kánya Kál
mán kiHügyminiszter, a brüsz
szeli Le Sok-nak adott nyilat
kozatában, amikor rámutatott
arra is, hogy Magyarországnak
egyetlen olyan problémája nin
csen, amit béké3 uton ne lehetne
elintézni. Erre a kiUpoHtikai
föggő kérdéseink ügyét békés
uton munkáló politikánkra cél
zott a római ut idejében a

- Budapesti tudósHonktól -

Ilyen példátlan méretü meg
mozdulásra a legöregebb pesti
emberek sem emlékeznek, mint
a szerdai gyülés voH a Hősök

terén.
, A gyűlésre hívó plakátok mAl'
napokkal előtte oU pirosloUak
minden falon. Repülőgépek

szórták felhőként a röpcédulák
libegő ezreit.

Szerdán, már a délutáni órák
ban megindultak II kölönböző

egyesöletek gyülekezése, ami
hosszu percekre megakasztotta
a legtorgalmasabb helyeken a
közlekedést. Nemzetiszinü zász
lók alatt, a munkahelyükről

induló emberek ezrei marsol
tak négyes sorokban, végnél
küli csapatokban a Hősök tere
irányában. Férfi és nő, főnök

és egyszerö munkás, lelkes~n

menete!tek egymAs mellett, egy
ritmusban, egy cél felé.

A Hősök tere, mint egy pom
pás, óriási színpad, nappali
fényben tündöklött Kétezer
rendező irányította helyökre a
küldöUségeket, iskolákat, me-

. lyek csakhl'lmar zászlóerdővel,

el
iiI iiI

MéHóságteljes, alaposan meg
fontolt, higgadt hangu felhivást
intézett a világ közvéleményé
hez a felvidéki Egyesült Magyar
Párt A diplomácia körmön
fontságálól mentes, nyilt és
ősúnte feltárása volt ez II nyilat
kozat II magyar illláspontnak.
Erőszak nélkül, békés uton

akarja a magyarság az uj, be
csületes élet alapjait lera.kni.
Békés eszközökkel akar véget
'lelni a husz évvel ezelőtt elköve
tett igazságtalanságokna.k. Bát
ran emeli fel szavát azok eHen
az erőszakosságok ellen, ame
lyeket két évtizeden át önmeg
tagadással viselt, bár nem szünt
meg egy pillanatra sem hangoz:
latni a maga igazát. Önmér
séklettel vii;elte sorsát az elcsa
toJt területek magyarsága, lelki
ismeretesen teljesítette sulyos
feladatokat jelentő, nehéz állam
polgári kötelességét, abban a
tudatban, hogy el kell jönnie
ann.ak az időnek, amikor győ

zedelmeskednek a sokat han
goztatott wilsoni elvek, amikor
minden népcsoport önmaga
rendelkezik sorsa és hovalar
tozandósága felől.

Ütött az óra. Az igazság esz
méje megérett II megvalósulás
ra. Meg kell adni a .népeknek
aE önrendelkezési jogát. Nem
leh~t tartósan hazugságokra
alapítani egy ország lélét. Biz
tositani kell a mesterségesen
összetákolt köztársaságban élő

valamennyi nemzetiségnek azt
II legtermészetesebb jogát, hogy
önmaga döntsön jövendője

felől.

.Ennek a kérdésnek az el·
birálásánál flvi áHáspontra kell
helyezkednünk. Nem lehet
döntő érv az, hogy a szudéta~·

németek mögött egy hetvenöt
milliós hatalmas állam áU, mert
ez az önrendelkezési jog éppen
ugy megilleti az egymimós ma
gyarságot, mint a negyedfé!e
milliónyi németet, vagy a né
hány százezernyi Íengyelt. Eb
ben a felfogásban csncsosodik
ki a hivatalos magyar áUás~

pont is; a magyar kormány
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ilághe\yzet

be nem tartása miaU és meg
állapítja, hogy számos esetben
a panaszok helytállóak voltak.
A megrendelő hivalal- mond

ja, - gyakran maga is meg

jegyzi, hogy az ajánlat árai

Qyomottak, vagy a realitás
határán mozognak. Ezeket az
ajánlatokat a közszál1itási sza
bályzat értelmében mellőzni

kellett volna.
A körrendelet el rendeli ezek

után, hogya termelés és fo

gyasztás egymástól el nem vá

lasztható fontos érdekeire való
tekintettel a nyomott áron, vagy

a realitás határán mozgó -áron

teU ajánlatot mel!6zni kell.

Befejezésül megállapítja a kör

rendelet, hogyaz ajánlatok rea

litásának elbirálásához igénybeé

vehetők az erre önként ajánl
kozó érdekképviseletek.

Olyan gyorsan peregnek

a csehekkel kapcsolatos ese

mények, hogy egy hetílap

nem tudja azokat hiranva

gában id5szerűen közöln~

ezért elnézést kérűnk csak

kiragadoU hireket köztünk.

A cseh-pokár meglett,. a

végzetet nem ket'H1hetik ef.

Felvidéki testvéreinket rö

videsen visszakapjuk.


Értesités!

ifj. FEKETE JÁNOSNÉ urn6

őszi szabá§~varrA!I

tanfolyaIDa
október bó 3-án megkezd6dik.
Érdeklődni lebet bármikor.
Beiratkozás és megbeszélés
október l-én délután3-5-ig.

Petőfi-utca 19 szám alatt.--

ál

I

ból betoppani a fehérarany
templom belsejébe - ámulat
és a meghökkenés. Amenyezet
lendülő ivei, a kettős karzat
bolthajtásainak hallatlanul nyu
godt ritmusa most érzik csak
tisztán, egységesen. Szinte hal~

lalszik, mint egy ősi zsoltár.
A félig kész orgonán féltéL

gonddal igazgat Papp Zsigmond,
ez valóban az ö müve lesz, az
ntolsó faragásig. Honnan tanult
orgonát megtervezni - a jó
ég tudja. Belefogott és minden
vonását jóváhagyja aMüemlékek
Országos B'zoUsága,

Fehér és arany, fény és ár
nyék, semmi felesleges cifraság.
Valóban templom az a hely,
ahol könnyü lesz II szépre, jóra
hajlamos léleknek felfelé emel
kedni.

uerü és reális ajánlatokat sza
bad figyelembe venni. Valószinü
pedig az olyan ajánlat, amely
ugy végösszegében, mint egyes
tételeiben a szakmában szokáé

sos és megokolt termelési költ
ségnek és a gazdasági helyzet
hez viszonyított haszontételnek
figyelembevételével reálisnak
áHapítanak meg. A körrendelet
ezután emlitést tesz, hogy pa
naszok érkeztek II reális árak

s lis aj
j etn"e yel

zállitá
Az iparögyi miniszter érdekes

körrendeletet adott ki vala
mimnyi szakosztályhoz, a mi
niszlleri számvevöséghez, a se
gédhivatalok főigazgatójáhozés
valamennyi alárendelt hatóság
hoz, hivatalhoz, intézethez és
üzemhez a reális árak betartá
sáról II közszállitásoknáL

A körrendelet utal a köz
szállitási lizabályzat 47. paragra
fusára, amely szerint csak való-

Befejezés ez közeledi
a gyoméli reforrná s temp

restaurálása

R'jl"'lljlllll'il!'llillllliIIKljl'I'II'jl"S"'.

IKOPÁLL szipkába
Minden dohánytőzsdébenkapható! NIKOPÁLL betétiel dohányoz
1 elegáns bekeli! szipka és 5 zon, mert az egészségre ártalmas nikotin,

belét ára - - - - - l 50 P pyridin, kátrány, gyanta stb. származékok
1 betét,mely 40 cigarettára elég -.16 P ezáltal nem jutnak a szájba és a túdöbe.

Bágyadt őszi nap ragyogja be
a külsőben már megfiatalodott
gyomai református templom
hatalmas oldalfalait. Még me·
szes gödrök és épitőszerszámok

hevernek lábainál, de a külső

falak már barátságos, meleg
sárgán világítanak, felfrissülve,
megmutatva a peremen futó
diszités szép ritmusát, a hatal
mas sikok arányát s a két égbe
furódó bdszke torony ismerős

szépségét
Belül még szorgos munka

folyik. Papp Zsigmond, az
orgona tervező és kiviLelező

. müvésze, mint diszletmester áll
a dolgozó iparosok között, ma
ga is nyakas dolgokban és láz
ban a megoldandó feladatok
nagyszerüségétől.

Az oldalbejárat félhomályá-

ÉG NINCS
ÉSŐN

de a tennivalók ideje rohamo
san közeleg: tökéletes munkát
adni annak II buzának, amely
az Alföld legfontosabb termé
nye.

Első és fő gondunk la vető

mag legyen. Ha még nem gon
doskodtunk Bánkuti szárma
zásu buzavetőmagról, ne halo
gassuk, szerezzük be, öntsük
fel a Hombár szelektor gépére,
ahonnan 100 százalékos meg
felelő tisztaságban kapjuk visz
sza: tudatosan nem vetünk el
gyomot sem, ugy is elég gyom
mag ólálkodik vetésfinkre kint
a földön.

Üszög ellen ne locsoljuk, ha
nem mossuk meg a velömagot
1.5 százalékos rézgálicoldatban,
ugy mint öreg szüleink tették
hajdanán il kenyérnek való
buzával, tisztavizben m@gmos
ták, kiteriteUék a napra. Igen
könnyüvé teszi ezt a munkát li

ritkaszövésü (korpás) zsákkal II

belső falán kibéleH 2 vékás
vessző füleskas, amibe egyszerre
40 liter buzát öntünk, II kád
ban jól al'meritjük, megkavar
juk, a léha szemet lefölözzük,
két kézzel dörzsölve jól meg
mossuk a magot, a kádra he
lyezett botra téve a kosarat 118
csurgatjuk ; utána legjobb a
magot napra kiteriteni, hogy a
buzaszemek megszáradva visz
szanyerjék eredeti nagyságukat.
Ócska zsákokat is fertötleniteni
kell alJ oldatban s mig a vetés
tart, ebben szállitsuk II földre
a magot.

Amit itt néhány szóval leir
tunk, II legkevesebb, amit min
den lelkiismeretes magyargazda
meg kell, hogy adjon a buza
vet~magnak.

A vetés módjáról, idejéről, a
vetőmag mennyiségéről annak
idején még lesz mondaniva
lónk, addig a fentiekre legyen
szorgos gondunk.

Gyoma, 1938 szept. 18.
M.B.

l A R C A

Pozsony alatt .

A "Nenes Sonntagsblatt"~ból
zarándokok utaznak Máriacell

felé. Lassan, méltósigteljen
szántja II hajó a Dnna szembe
jövő hullámait. Feketébe öltö
zön zarándokok ülnek II fedél·
zeten, sváb férfiak és nők,

gyermekek és öregek s az ének
lés szüneteiben gyönyörködtek
III szép vidékben.

Már egy órája megy a hajó
a szántóföldek között, melyek
mindkét oldaLon egyformák,
mindég is összetartoztak, csak
husz év előtt tépték széjjel őket.
Nem a természet, gonosz em
beri indulatok. Az egyszerü
emberek először látják szemük
kel ezt II természetellenes ha
tárt és nem akarják elhinni,
hogy oU jobbról a csehek ül
nek. Sokan könnyeznek es ne
héz a s:dvllk.

Lassan közeledik a hajó a
ldkötőhöz. Néhány utas kiszáll,
de be lienki. Csend van és ko-

mor arcok. Cseh fináncok és
rendőrök nehány gyors, hiva
talos szót váltanak a hajós
kapitánnyal, aztán éles fiitty, a
hajó indul tovább.

Minden arc megilletődött,

minden szem könnyes. Ebben
a pillanatban a sváb zenekar
megszólal és a zarándok csapat
egy szivvel énekli az "Isten
áldd meg a magyart" ...

Odaát megnyílnak az ablakok
és száz fehér zsebkendő inte
get némán az éneklő hajó után.
A zSibkendö jó a könnyek le
törlésére is.

A hajó egyik sarkában "Hit
lerjugend" csapat áll ezalatt fe
szes vigyázz állásban. A Him
nusz után rázenditenek a
~Wacht am Rain"-.re még li po·
zsonyi öreg házak között.Végül
a Rákóczi indulóval bucsuznak
a régi koronázó magyar város
tól.

Egy utazó házaspár Budapest
ről mondja, hogy ennél a meg-
ható pozsonyi cdvözlésnél
senki nem tudta könnyeit
visszatartani.
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kapható
MARTON FIAI cégnél.yaü5zfátp

Termetök Szövetkezet
vendéglöjének veZ!etését
a mai napon átvettem és
minden szaktudásom
lattbavetésével a le~:Ilk~~~

nyesebb ~

elégitem.

Változatos ;;;;:ónareggeU
és hangulatos esték.

Szives pártfogást

Hofherr - Schrantz 
Clayton -
g é P e k és szerszámok
kaphalók a R
szövetkezetnél.
részletfizetés.

A.nyakönYvi h'ii ....."'1Ik(

Születtek: Németh István leá
nya Olga ref., Botos Gyufa f.ia
Gyula ref.. Bauder József leánya
Róza ref., Klein Mihály fia Mát
ton ág. ev., Kovács Erzsébet leá
nya Erzsébet ref., Hornok István
fia István r. k., Högye Sándor fía
Sándor ref" E. Kovács István leá
nya Irén Éva Aranka ref., Sch
walm György leánya Mária r.
Nyitrai Gábor fia János r.
Pilcz András fia András ág. ev.,
Bácsi István fia Imre ref.

Házasságot kötöttek: Sóly
mos József Feiler Anna hmával,
Ambrus Balázs Tóth Vilmával,
Kruchió János Szakálús EtelJei,
Szigeti Pál PántYQs Máriával,
Papp János Gyányi MargiltiJl,
Gonda Károly G. Kiss MargiHal.

Meghaltak: özv. Varga Sán
dorné Putnoki Zsuzsánna 86 éves
ref., Megyeri Sándor 86 éves ref.,
f'erenczi Magdolna 4- hónapos ref.,
Kiss Sándorné R. Szűos JI.I.lianna
61 éves rel, Turóczi Jánosné T.
Kiss Zsófia 46 éves ref., Szilágyi
Erzsébet 20 éves ref., Izsó Róza
Ilona 23 éves ref., özv. Herler
JÓ2lsefné Seprenyi Mária 78 éves
ág. ev.

ben, a legforróbb égöv alaH fek
szik Madras, Dél-India központj.!.
Mintegy 1500 európai ember él
ebben a hatalmas kikötővárosban.

Az európaiak nem éppen kellemes
életéről és a bensziilötlek furcsa
szokásairól közöl érdekes, - a
képek egész sorával ill usztráit 
eikket Tolnai Világlapja uj száma.A
legkiválóbb magyar irók novellAin,
a kitilnő cikkek dus során és a
nagyszerű folytatásos regényen
kivlil, közel száz pompás képet
talá.! az olvasó a népszerű képes
lapban~ Tolnai vilá.glapja egy szá
ma 20 fillér.

Egy világjáró magyar szi
nészflő élményeiről rendkivül
érdekes képekkel illusztrált cikket
közöl a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pom
pás il!usztdll rádióműsorokat,

egyfelvonásos szindarabot,premier
beszámolót, szinházi pletykákat,
nagyszeri.! filmrovatot és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

~fi88"
tRTESiTÉS!

Értesiljűk a mélyen tisztelt
közönséget, hogy Oyomán
Hősök-utja 48 tlizám alatt
(Református Egyház mellett)
megnyilt minden igénynek
megfelelően b e r e II d ezetl

B TORRA R K
Raktáron tartunk: fenyőfa,

keményfa, furnéros háló
szobákat, ebédlőket,kom
binált szobákat, konyha
berendezéseket stb.
Kárpitozott butorokat u. m.
recamiér, sezlon,ágybetét,
fotel és székeket.
Valamint hajlított butorokat :
székek, karos 8zéke~ stb.

Kérjük r a k t ál. r u II k szives
meglekintését :

BIRÓ BENEDEK ÉS FIAI
asztalosok.

indenféle

von Ó s és f u v ó S
hangszerre tanitványokat

v á II a lok.

Zongora éscimbalom
hangolást eszkUzlök.

Magyar nótákat
zongorázni tanitok.

FARKASiNSZKY IMRE
Gróf Tisza István ut 43 szám.

Hathónapos tüzoltótiutképző

tanfolyam. A hatalmas mértékben
megszaporodott Uizrendészeti fel
adatok elvégzésére al ország kép
zet! Hizollósága kevésnek bizo
nyult, ezérl hathónapos ttlzolió
tisztképző és járási tűzrendészeti

felügyelői tanfolyamol rendeznek
az ősszel Budapesten. A féléves
tanfolyarn november 21~én kez
dődik és arra az ország minden
részéből sokan jelentkeznek.

A Vatikán részére vásároltak
300 mázsa buzát Békésvármegyé
ben.

Járási főszolgabiró az őszi

rendes apaállatvizsgálat határide
jét Gyoma községben 1938. évi
szeptember 28-án szerdán délelőtt

9 órára a községi bikaházhoz,
délután 3 órára a csudabalJai le
gelőre kitűzte. A vizsgálatra elő

vezelendők mindazon apaállalok
(bika, kan, kos), melyeket az
1938/39. évben köztenyésztésre
óhajtanak használni.

Milyen gyiimölcsfajákat ftI
tessünk? Erről ir a Növényvé
delem és Kertészet most megjelent
legujabb száma. Cikkebt közöl
még az almamoly elleni védeke
zés uj irányáról, a folyékony trá
gya alkalmazásáról, a téli gyü
mölcs szűretelésérő!, a gyümölcs
fák különböző ültetésmódjáról, az
uj rözsafajlákról, a gyümölcstele
pilés különböző szempontjairól, a
gyümölcsfák törzsbelegségeiról, az
egres és ribiszke őszi gondozásá
ról stb. A dl.l.san illusztrált, szines
gytimöJcsképet is közlö két ~szak

lapból a" Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapest, V., Vécsey-u.
4) egy alkalommal dijtalanul küld
e lapra való hivatkozással mutat
ványsiámot.

KR

pengő B pengő

Jutalom és l'iyeremények készpénzben:

400.000 70.000 30.000
300.000 60.000 21 -szer 20,000
100 OOO 2-szer 50.000 32-szer 10.000

2-szer 40.000
stb. stb. pengő, összesen közel 10 millió pengö, meiy öss'Eeget

azonnal kifizetik.
Az I. oszt. sors;egyek hivatalos áfa:

Egész 28 pengő Fél 14 pengő. Negyed 7 pengő. Nyolcad 3.50 pengő.

Az összes !öárusitóknál, kik gondos kezelést és feltétlen titoktartást
biztosítanak Kifizetn! van ideje i e g k é s éS ro ro a húzás előtt!

uj 41m. kir. osztálysorsjálék
játékterVEl, a sorsjegyek éra, u:'Iyerési esélye nem változott.

A JUult sorsjátékon ismét ezer meg ezer ember nyert, ezért vesz most
majdnem mindenki - viszonyaihoz mérten - egy osztály

sorsjegyet.

Október l5-én kezdődik az uj sorsjáték, nagyon ajánlatos

hogy rendeljen egy sorsjegyet Ön is,
mert akkor reménye biztosan lesz, sőt gyorsan meg is gazdagodhat!

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

Sz. Csorba Tibor, aki lapl.lnk
nak munkatársa, magas. Idltinte#
tést kapott, a magyar-lengyel
irodalmi és müvészeli kapcsolatok
terén elért eredményeiért.

Özv. DobayFerencné, Dabay
Ferenc kiváló lapsz~rke5ztö özve
gye Gyulán elhunyt.

Békéscsabán az elmult szer
dán nagy revizi6s gyUlést tartot
tak. Óriási közönséggel.

Országos vásár lesz szep
tember 25 én vasárnap Békésen,
26-án Szeghalmon.

Orosházán szeptember 24. és
25 én méhészeli kiálJilás és Or
szágos MéhészkongressZils lesz.

Filléres gyors induloklóber
2-án Budapestre.

A gőz-és kádfiirdő szeptem
ber 2-án megnyi1l, minden héten
pénteken a nök, szombaton a fér
fiak részére. Kádfürdö mindkét
napon nyitva.

A "HOMBÁRl6 Szövetkezet
hez olyan nagy mennyiségü 1201
es bánkl.lli vetömag buzát szálli
lolt be Telek-uradalom, hogy a
cserél azonnal megejtik, ha valaki
vetömagért megy. Azonban mégis
idejében gondoskodjék minden
gazda a neki szlikséges velömag
buzáról. most még elfogad a
HOMBÁR előjegyzéseket.

HAZIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. OETKER- FÉLE
világhirü FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyel bárkinek in....
gyen megküld a gyár: DR. OET
KER A. Budapest, Conti-utca 25,
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Bp. Józfef-körut 5.

»

a legjobban szerke8.ll·
tett politikai napilap.
E l ö fi z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P. r n.évre 9 P.

Szász Antal n. ker. gróf Tisza Ist
ván ut 82. számu háza eladó, vagy fél
üresporta fs eladó. Ugyanott egy cipész
balkarosgép ii van eladó. 2-l

Máday gyógyszerész révlaposi 2
kataszteri hold gyümöJcsöse eladó. l

Ali Url-Kaszinónál egy kályha és
tetőablakok eladók. 1

Szuperfoszfát mO trágya és Pétl
Só kapható WAGNER MARTON FIAI
<.::égnél.

Budapesten urieáll)'oknak, urhöl
gyeknek teljes elláiás havi 56 pengő,

csak lakás 18 pengő. Teréz krt. 18. m.
I. Rákóczi ut 59. lU. 2. József krt. 55.
IL 8. Szent István kft. I. m. 5. Telilfon
14-15-70. 6..;..1

Az "Uj Maguarság"

,Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTOM.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezetö : Teket Sándor.

Kossuth Lajos utca 26 sz. alat!
egy irógép és rádió készülék van
eladó. 3-2

Szabó Lajos épület és buloraszlalo5
értesili a nagyérdem li közönséget, hogy
Bodon Bélával a társasviszonyt meg·
szüntették. A régi helyén továbbra is
elvállal minden szakmába vágó munka
készi1ését. Kéri a nagyhdemü közönség
szíves pártfogását. 3-2

Egy jókarban ievö gyermekkoGsi
jutányos áron eladó, gr·.'·r Tisza István
ul 38 szám alatt. l-l

Kidóhiv.,

Eladó: 20 kal. hold p. halmi szántó,
10 hold póhaJmi 600 pengöveI átvehető

a többi hosszu lejáratu I<ölcsönnel ter
helt, 10 hold a varsány háton, 3 hold
zöldlaposon, 10 hold halmagyon kís
tanyával és ihatóvizü lwttal, 7 hold
zöldlaposon, 2 hold siral6ban 2800 P,
egy nagy gyümölcsös kert a révlaposon
2200 P, Horthy Miklós uton 4. SZObái

üzletház 12.000 P, MátYJS király uton
szép nagy családi ház III OOO pengöért.
Jelentse be kiadó lakását Izsó Balázs
ingatlan irodájába, ahol azt azonnal
bérbe adjuk.

Erdei- Sándornak 3113-1 négyszögöl
örökösnyilasi földje t!lllyával egyliU
eladó. Érdeklődni lehet a helyszinen,
Vf., ker. 443. 4-4

Nem kell már vidékre menni
kályhás mesterért, mert h~lyben vállalja
a legjobb kivilelben felelősség mellett
mindennemli. cserépkályha és takarék
tli.zhely készitését. Bartolf Mihály kö
müvesmester. Bocskai ul 19 sz. 6-4

Arany Gusztáv s. jegyzönek:l:drb.
rollós üzletajtója és I drb spaleítáblás
üzletablaka van eladó. Érdeklődni lehet
a községháza 7. sz. irod.íjában. 5

Krl.lchl6 IstvánnAl 11 darab 3 éves
anyabirka, 1 drb államtól vásárolt 2
éves törzskönyvezett kos és 9 drb idei
bárány vall. eladó, megtekinthetö VII-ik
kerület 351 sz. alatt. 2-2

Szép klvltell.l Vitrin eladó. Érdek-
lődni dr. Tardos ügyvédnél. 1

Egy szép "6i kabát finom fekete
szőrme gallérral jutányosan eladó. Cim
a .kiadóhivatalban. l-l

érk. 6.22

ind. 6.10

Gyoma község
inqatlanforqabn.,a

Beischróth Ádám (Nős Lehoczki Má
riával) gyómai lakos veti 802 n-öl cifra
kerli szántói Beischróth Mihály (nös
Beischróth Máriával) gyomai lakostol
600 P-érI. li,

Szabó k józsef gyomai lakos veU
1 fertály tanyaföld 1/4·ed részét Szabó
Á. Zsuzsánna Kiss Lajosné gyomai
lakostól 1500 P-ért

D. Kovács Gábor és neje Szabó Pi
ro5ka gyomai lakosok vettek 202 n-öl
és 2 hold 1084 n-öl tanyai szántót Pá
linkás Mihály gyomai lakostól 4000 P
ért.

Barátll László és neje Veres ESl.íer
gyomai lakosok vettek 954 és 85 n-öl
félhalmi rétei Kádár Balázs gyomai
lakostól 365 P·ért.

Molnár Albertné V. Balogh juliánna
gyomai lakos vett 1 hold 1440 n-öl, 196
n-öl és 1201 n-öl félhalmi szántót Nagy
József (nős Olajos Elelkával) gyomai
lakostól 2900 P-ért.

MENETREND

Hl.loyadi-GYTK 2'-'1 (O-O)

MAfC 1I.-GYSe 2-1 (l-l)

AUTOBUSZ
Érvényes: 1938. szeptember 9-töJ október l-ig

)( + Gyoma-Endrőd:

17.38 21.43 ,(Índ. Gyoma p. u. .
17.50 21.55 'érk. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.
Szarvas-Gyoma-SzeghaIom-Piispökladány-Debreeen

x t
5.35 Szarvas 18.25 22.30

610 ind. Endrőd . ., . érk. 11.50 21.55

6.32 ~ Gyoma p. u. . .' 17.38 21.43

6.36 Gyoma templom-tér 17.28 21.37

7.28 Szeghalom p. hl.. ., 16 38 20.48

8.40 Püspökladány... 15.23 18.43

919 érk. HajduszoboszIó .. 14.~ 18.oó

9.55 Debreeen, "Arany Bika Szálló" 14.10 IVO
Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajdus:zoboszlóra P 5.60. Debretenbe P 6.40
MeneltértHegy: " P 3.60. " P 10.-. " P 12.-:

Szeghalom-Berettyóujfalu: JI: t
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33 20.44

8.57 é. Bereltyóujfalu p. u.. • i. 14.00 19.u
9.03 é. " községháza . i. 13.50 19.oó

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes megállóhely: Gyoma-halmeg,! Olvasókör és Perjés.

Figyelem l x-el jelzett hétköznap; t-el jelzett vasárnap és iinnepnap kÖlI.lekedik

Gyoma. Bajnoki, vezetle: Kereki.

Az összeállitási gondokkal küzdö
Gysc 9 emberrel kezd s csak a 7.
percben áll be a hirtelenében
kéznél levő 2 játékos: jobbszélre
a sérült Fekete Géza, balszélre
pedig a tréning nélkül játszó Ko
vács Benedek. . . Az I. csa pat
játékosai közül Pataky, Lörincz,
Zöld, Spilzer, Györi és Takács
nem játszott. Igya Gyse már az
indulásnál elvesztette a meccset.

Az elsö gól a· 6. percben esik
Vlász közeli lövéséböl (l-O) Gyse
szórványos lefutásokkaJ kisérfele
zik, a Mafc ostromot azonban jól
veri vissza a Gysc közvetlen vé·
delme. Ugyszólván egykapura való
-lövöldözés közben Fekete II. hir
telen jól szöktet i Fekete Gézát,
kinek éles beadásál K. Szabó a
kifutó kapus mellett éles lövéssel
küldi a hálóba (I -1). Gysc er6sít
s a 41 percben ujabb gól! sze
rezhetne, de a tartalék center tiszta
helyzetben a kifutó kapusba lő.

Szünel ulán változatos mezőny

játék, majd kiűtközik a Mafc na
gyobb állóképessége. A .halfsor
élén Matlalckal egyenlöre jól tartja
a jó Mafc támadósort. ·34 perc
ben Herczeg veszélyes szabadru
gására Gálos kifut, de elveszli a
labdát és Imre agólvonalról rugja
ki. 41. percben Vlász iveli a lab
dát, mely Gálos mögött hálóba
hull (2-I) N!eecs végéig lámad
a Mafc.

Gyse-ben Gálos jól védell, Mó
nus jó hátvédjátéka meglepetés,
Imre-Mallak-Cifrák halfsor jól
küzdött, a csalársorban K. SLabó
jól játszol!, fekete ll. csak az elsö
félidőben felelt meg, Fekete Géza
és Kovács Benedek szerepeltetése
kényszermegoldás volt.

Kereki kifogástalan meccsvele
tése osztatlan elismerést vállolt ki.

ÉJSZAKA

AGA LESZ
fÉRJE

_._-~~

Szept. 25-iki mérkőzések.

Gyomán: GySe-KTE, vezeti
J(leki. Mezőturon: MAFC 11.
GyTK, vezeti dr. Magyar. Tur
k vén: TAC-M. MÁV, vezeti
Henfarth. Endrödön : ETK-Hu
nyadi, vezeti L6wy J.

MuJt vasárnapi eredmény.
Endrődi TK-Mezőturi MAv 1-0.

Fegyelmi büntetések. Harlik
József (GyTK) december ll-ig,
Pósa Pál (M. MAV) november I t
ig, Király Gyula (M. MAV) szin
tén november ll-ig, nem játsz
hatnak.

Bikfalvy Sándor a debreceni
Bocskay profijátékosa, amatőrré

nyilvánitása iránt kérvényt adoll
'be. Bikfalvy állást kapott" Csabán
és a Jövőben régi egyesiiletében
a Csak szineiben fog szerepelni.

Mezőturon a MAFC a Debré
ceni Villallygyári SC egyliltese
ellen játszik holnap NB/B-mérkő

zést. Kezdete fél 4 órakor, vezeti
Emődi.

APOLLÓ MOZGÓ GYOiVlA

SLept. 24-én, szombat
HUl1cut vigjél-r. Pajkos ftJmtörténel.
A francia szellemesség és pikan-

téria a derüs filmje.
Zilahy Irén főszereplésével;

illll*'IIII#III""I'I"

PAJzA
Csupa ölJet, csupa derű, a kacagás

kifogyhatatlan tárháza.

2. Pompás kisérő mUsor.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 szeptember 25-én, vasárnap
7 és 9 Órakor.

A legmulatságosabb
magyarfilm !

Szeptember 25-26-án,
vasárnap és hétfő

Magyar film! A vigjátékok feje
delme. K3ca~ó világrekord, ilyen
vidám magyar film még nem voll.

Kabos Gyula, Agai Irén, Jávor
Pál,Vizváry Mariska, Kis Manyi

főszereplésével;

vigjáték.
Ötletes fordulatokban bővelkedő

magyarfilm.amelynek minden része
derüs és kacagtató. A sportkedvelő

közönség, ha jól akar szórakozni
okvetlen nézze meg.

A müsor kiegészitve ;

Szakácsháboru és
Magyar Világhiradó

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep·
llap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lO-lől fél l-ig. Hélfön, Szerdán,

fél 4 órakor.

SPORTSZERELE

Minden jelenete harsogó kacaj,
minden métere szellemes derű,

friss, fide, pergő,cselekményes, bo
nyodalmas 100 százalékos vigjáték.

2. Pompás kisérő műsor.

Szeptember 28-án, szerda

Ünnepi esemény, rendkivüli film r

Egy élnivágyó asszony a kisváros
bilincseiben. Asszony, aki önállóan
akarja intézni sorsát. Plelykázó,
suHogó, intrikáló kisváros hü tiikre.
Flaubert klasszikussá váll! egénye

Póla Negri főszereplésével :

adame Bováry
(BOVARYNÉ)

Film, amit nem mindennap láthat
az ember. Csodás tehetséggel és
drámai erővel megalkotolt remekmü

2. Kisérő műsor.
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Negvedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24p.

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.

Flltlel15a lIlzel'ke$zt6: WAGNER MÁRTON
Szel'kuzt6"H~g és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o 1'1'I a, Kouuth Lajos utca 64.

Telei'on: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyl1aJilábos (55 mm szeles) l cm. magas hirdetétl
20 fillér. Otszöri hiidetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék éE
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Müncheni tanác8kQzá~

Az egyezJnény 8zövege

Minden, a terrületátadásból
adódó kérdés a nemzetköú
bizottság iUetékeslliége tar
tozónak tekintetik.

..

Potnyiiatkozatok
A jelenlevő négy kormányfő

egyetért abban, hogy III mai
egyezményben megáUapitott bi
zottság a német külügyi b.i~ratl1d

áUamtitkárából,Anglia, Franc!a
orsJllág és Olaszország Berlin
ben akkreditált nagykönteiből

és a csehszlovák kormány
kinenzendö tagból fog

..

állapitáilJtU II nemzetköllli bbott
ság végzi. Ez a bizottság jogo-

h~sz a négy hatalomnak,
Németországnak, az Egyesült
Királyságnak, Franciaországnak
és Olaszors:d.gnak bizonyos· ki
vételes esetekben a népszavazb
nélkül átengedendő zónát szi~

goru néprajzi meghatározott
ságAtól csekély mérvö eltérése
ket ajánlani.

7. Optdlási jogot fognak biz
tositani az átengedett terüle
tekre való átlépésre és az El

terülliltekről való kilépésre. Az
optálást e megáUapodés meg
kötésének időpontjától számi~

toU hat hónapon belül
gyakorolni. Az részleteit
német-csshszovák bizottság iog~

ja lllegálllllpitani s egyuttal mér
legeli a lakosság ki~!!ierélésének

megkönnyitésére szolgáló elja
rást és tisztázza azokat az elvi
kérdéseket, amelyek ebből ta

kicserélésből adódnak.
8. A csehszlovák kormány e

megállapodás megkötésének
napjától számitott négyheti ha·
táridőn katonai és rend
őri kötelékeibőlelbocsátjamind
azokat a szudétanémeteket, akik
ezt óhajtják. Ugyanezen határ·
időn belül a csehszlovák kor$
mány elbocsátja azokat a szu
détanémet foglyokat, akik poli
tikai vétség slabadság
vesztés-büntetést töltenek ki.

Mihelyt a csehszlovákiai len
gyel és magyar kisebbségek kér
dése rendeztetik, Németország
és Olaszország III maga részé
ről garanciát CsehszlovákiA
nak.

délutánra ezt az érfeke!letet és
ne mozgósHson.

A meghivások megtörténtek~

a meghivottak elmentek Mün
chenbe, Mussolinit nagy ünnep
seggel fogadták. A tanácskozá
sok megszakitásokkal éjfélutá.nig
tartottak é§ eredményeI végződ
tek.

2-lm. A 2-vel megjelölt t8rölet
szakautoktóber 2-im és 3-án.
A 3-mal megjelölt teröletsza
kasd október 3-lm, 4-én és 5
én. A 4-gyel megjelölt terület
szakaszt október 6-án és 7-én:
A tulnyomóan német jeUegü
fennmaradó terület a ientemli
tett nemzetközi bizottság hala
déktalannl megfogja állapitani
és október lO-ikéig megtörténik
megsdllása.

5; A 3. pontban emlitett nem
zetközi bizottság megáUapitja
azokat a területeke!, amelyek
ben népszavazásnak keH tör
ténnie. Ezeket a területeke! II

népszavazás lezárás{üg nem.lI:et~

közi alakulatok fogják meg
száUni.Ugyanez a bizottság fogja
megáUapitani 810kat ft módo-'
zatobt, amelyek mellett a n'p.
szavazást végre kell hajtani;
alapul tekintendők a saarvidéki
szavazás módozatai. A bizottság
megállapítja a napot is, amelyen
a népszavazás megtörténik. Ez
a nap azonban november végé
nél későbbi időpont nem lehet.

6. A határok

nak összetákolt kártyavár ösz
szeomlása. A büszke cseh
oroszlán szánalmas szömyfigu
rává. vedl~tt, amelyik tehetetlen
dühében II védtelen és lefegy
verzett magyarokat, lengyeleket

.és ruténeket sanyargatja még,
de három hónap mulva ennek
is vége lesz.

Hitler bejelentése szerint
szeptember hó 29,-én délután 2
órakor megtörtént volna a né
met mozgósítás. Nehogy ez be
következzék, Mussolini régébbi
tanácsára, hogy üljenek ö~sze

az aqgol, fran~ia és olasz mi
niszterelnökök Hitlerrel, 1:1Z an
gol miniszterelnök kérte mes
Hitlert, hogy hivja össze 4!l~-én

Ezóta volt cseh területen
menetelnek Hitler katonái. A
négyhatalmi egyezmény szerint
október l-én átlépik a német
katonák a volt cseh határt és
megkezdődik a némeUerülelek
átcsatolása Németországhoz. Ez
zel meg is kezdődött a hazug
ságokra felépiteH, nagyzási má
niábaD; őrjöngött csehszlovákiá-

1_ A kiürités október hó l-én
kezdődik.

2. Az Egyesült Királyság,
Franciaország és Olaszország
megáUapod.nak abban, hogy a
terület kHirHése október 10
ikéig megtörlénik, még pedig
bármiféle meglevő berendezés
szétrombolása nélkül és hogya
csehszlovák kormány viseli a
felelősséget azért, hogya kHiri
tést a megjelölt berendezések
megrongálása nélkül . hajtjék
végre.

3. A kiürítés módozataít rész
leteiben nemzetközi bizottság
fogja megáUapitani, amely Né
metország, az Egyesült Király
ság, Franciaország, Olallzország
Csehszlovákia képviselőibőlfog
állani_

4. A tulnyomórészt német
teriHeteknek német csapatokkal
való szakaszonkénti megszállása
október l-én kezdődik. Amel
lékelt térképen megjelölt 4
területszakaszt a következő sor
rendben fogják német csapatok
megszállni : az l-gyel me~jelöH
területs:a:akaslt október l-én és

BÉ E
A müncheni vezéri-palotában,

szeptember 29-én, feltámadt az
első krisztusi békegalamb. Eu
rópa négy nagyhalalmának,
Német-, Olasz-, Angol- és Fran
ciaországoknak vezetöi, alig 12
óra alaH, feUakasztották Európa
beteg testén azt a fekélyt, amely
már-már megfertőzte volna
egész szervezetünket, azt ki
operálták és a gyógyulásra há
rom hónapi időt áUapitottak
meg.

Ne vitassuk most, hogy a
négy 4Uanrvezető kpzül mely*k$
nek vauD;ak nagyobb érdemei
a béke megteremtése körül. Az
elsó örömünk az elszakitott
felvidéki testvéreinknek szól~

jon. Nekik, akik 1~ évig a pseh
pokql m~ndenkegyetlen~égét

szenvedték és akiket az elmult
hónapok alatt szinte halálra
gyötörtek. Ha hamarabb nem
js, d.e három hónap lllulva Qjra
iBgyesiilHnk v~lük.

. . . MinLha a nemzetek
diplomáciai .életében egy uj
styllls kezdődnék I Tehát el le
het intézni a legkényese~b

~nenté~et is hábofu nélkül, ha
I:j.z erős~k összefognak.

És milyen fenséges, milyen
emberi ez az el~nté~ési mó~ I

pe m~ntq.amégis érdeme
yolna II béke létrejöttében
HiHernek és Mussolininek. Sze
rettük volna látni az angolokat,
lla 2iz ő véreikből annyit le
gyilkoltak volna, mint a szudéta
németekből, szóbaálltak volna-e
mássa.l éíl nem ~ndHott~k vol
P.~-IB l;lzonnal háborut? Hitler
ismét kövllltkezetes és okos
is. Csakis az ő mérsékletének
»:ös?:önhetjfik, hogy meguszluk II

!l2seh-kérdést háboru nélkül. A
tö.!Jbi hatalmak érdemeit is el
ismerjük, de ebben a barcban
Hitler győzött elsősorban.

Etitler kijelentése szerint ezzel
az elintézéssel Németországnak
nincs több területi igénye
Európában. Tehát némuljanak
\BI a mi uszitóink is, akik Allan
dóan aDunántul bekebelezésé
vel zavarták a magyar-német
vis4:onyt Élvezziik zavartalan
örömét felvidéki testvéreink
hazatérésének. Be is valljuk, ezt
az örömet elsősorbanHiUemek
és l\!1yssolinin@k köszönhetjük,



téli gazd sá i
tanfolyam

Légvédelmi
tudnivalók

mindenkinek
A mai felnőtteknek nem keH

magyarázni, hogy mi ft háboru.
Sajnos, olyan II helyzet, hogy
könnyen kaphatunk bilőle még
egy adagot. Elz azonban lénye
gesen fog különbözni a 18g
utóbbi h'borutól. A multban
csak a fronton volt közvetlen
veszély, a ma háborujában &JI

ország egész lakosságának élete
vesdlyeztetve lelE a npülők

által.
Jó lesz tehát ill leheM óvin

tézkedéseket mindenkinek !'Ileg
tenni. A községben meglzerve
zeit együttes légoUalmon kivül
kiki lássa el a házafáját. Ne
fámaszkodjunk csupán a ható
ságokra, csodát azok 18m te
hetnek. Viszont rajtuk il job
ban segithetnek, ha mindenki
a maga házát jól ellátja.

Légitámadás oly gyonan 4r
het bennünket, hogy jobb ha
már nia készen áll a pinle, II

padlás ennek elviselésére.
Robbanó, Syujtó él gézbom

bák huUhatnak az ellenség jó
voltából azokra, akik kés,zftlet
len várják be ezt.

Mit tehetünk itt vidéken
hol valamivel kevesebb II veszély
mint városban - a robbanó
bombák ellen?

Bombabizdos pineék aliS van
nak. A kertben, udvaron azon
ban készithetünk u. n. légvé
delmi futóé.rkoJ. (2 méter mély,
60-SO cm. széles, beomlás eHen
kitámasdotf rekesz darabok
ellen földel fedett árok.)

Gyujtóbombák ellen: a
padlástér gondos eI6készitése,
ami a tÜll: elleni védekezést je
hinti. Ami éghet6 anyag GItá
volitható onnan, azt hordják le
a padl4sról, kétszer mes!leljék
át a gerendákat, hogy ne hlgYln
oly gyulékony. TerHsük be a
padlást 2 cm-es homokréteggel.
A kupac homok a becsapódott
termitbombát is eloltja. ha ide
jében rádobjuk egy lapáttal. A
vizzel telt veder vagy más edény
készen 'Ujon a padláson. A kis

Reméljük, hOlY a GyomAn
szépen virágzó Szöntkezetek
tagjai megértik a hivó !\lllu~t

SI igyekezlIlek hssznukra fordi-
. tani a kinálkoló alkalmat: meg
tanulni jól - olcsón termelni,
takarmányozni, nem~lak szá
molni, de számitani is I -
Fő sikere Izokott lenni a

taufolyamoknak, pedig ebből

nem is adnak ór't: a gazdAk
egymásra találnak s D1egtanulnak
egyet akarni, aminek II

élni tudás -'- boldogu.lá:il.

találjuk. Gazdatérsadalom, mun
kában, magban a hiba, amit
keresni ken, ha nem hisdnk
is IUl elméletnek, II 80-100
szoros magtermélmek.

Nem 'll IUl az eUenslól41,
hogy al ilyen átszámitások nem
reáUs értéküek, hiszen az elit
buza nem rés~esül semmi ked
vezményben, csup'n gondosan
csépelik, vetik, 'polják é. arat
ják.

Nem lövök tul a célon,· ha
ebben fejezem ki ennek a kis
elmélkedésnek a GlaUanóját :
ne sok földet vessünk bud
val, fisd-Yágd megkésett mu.n
kbal, hanem keveset, de ala
pos, gondos talajmftl'éléssel,
sz:igoruan szelekt'U, több mag
gal, mert. el az Aldot! föld tele
van jóakarattal. Legyen §zenten
ei'ut a néhai Henseh profesI:':'
s:or mottója: "Keveset mar
kolj, de azt jól megszoritsd.
Ne II földet, III munkát szap0-

rUsd loi M. Bo

A tanfolyam kezdete
f. év novembar 1.

Al!! oktatás nemcsakholY in
gyenes, de a feljegyzéllekhez
szükséges fllb:eteket, urul't,
tankönyvet kb. 400 oldal terje
delemben, minden hallgatónak
ugyancsak ingyen ad a Minisz
ter. Igen gudag gyüjtem'ny
szekrényben praktikus fellzere
lés AU rendelkez~l!Ire, hogy IUl
ellladAsok megértését mlgköny~
nyitaék.

Mindenek elOtt aEt értle meg
tehát minden taDulni akard
gazda, hogy nem 6 hoa áldo
zatot, ha az előad'sok hallga
tására kötelezi} nyilatkozatot
aláírja és ft tanfolyamot végig
hallgatja, hanem a földmivelél
ügyi kormány b~i1zi ezt a gaz
dák érdekében, mikor a Csonka

szünk meg a vetőmag tiIszeresé
vei, néha és néhol, országos
étlagban sokkal kevesebbel?

Mert nem kell ki minden
elvetett mag, a 100 kg vető

magban sok II repedt, sérftlt
mag (cséplés), ami a csávázó
Iében, földben elromlik, sok
n~m kelhet ki, mert takaratIa
nul elpusztul, néha egy fészek
4-5 szem is ölllszegurul, ezekből
egy ha kifejlődik.

Aki nem hiszi, mérje meg:
1000 szem Bánkuti 1201-es sze
lektált buzavetőmag40 grammo!
nyom, ezt megtudni nem nagy
dolog. 1000 gramm (1 kg) 25
szöröse a 40-nek, teluU egy kg
ban 26.000 szem, 100 kg-ban
pedig 2,500.000 szem buza ke
1'01 .. földbe, ha· vetünk. Ha
ezek mindegyike megtahUná az
él.Ueitétell1it l'Ii meghozná GA

maga 2 anyakalé.ldt 40 szem
mel, könnyü vil:llllll:afelé sdmitva
r'jönni, hogy jogosan kerelilsük
til vetőmag 80 IlI:orolát, de he
lyette, jó eletben, a 10 luu~r.lit

tartásáhngedélyelllő86.107/1938 . hadban 150 ilyen tanfolyamot
IllZ. földmiveléiögyi .miniszteri I rendez.
leirat a j'rási m. kir. Gazda- A tanfolyamon résld Vihet
d.gi felögyell6séghez leérkezeU, minden 24 évet betöltött, lehető
a 1'1' vonatkozó üIYiratok el- leg önálló gazda, aki az eléje
késli1Uek, fel is vannak ter- teU nyilatkozatot aláirja. Kivé·
jeutve; tanitáii ten 2 egész telelen felvehetők fiatalabbak
hónapra szól, az ell6ad'sok II is, ha özvegy anyjuk mellett,
közbeeső kild.clonyi ünnepek vagy egyedül gazdálkodnak.
3 napja kivételével mindenapo- A tanfolyam látogatása azokra,
sak., ugy vannak beosztva, akik erre jelentkeztek, kötelező.
hogy a hSlllgatól8zdák il min- A célt: a legl!lzüksigesebb is
dennapimuuka végeztével el- meretek megslIIerzését elérendő
ballaghassanak a kÖ.lséghAdra, jó tudni, hogy milyen tantár
ahol tiszta, fütöt~ jól világított gyak kerülnek elóadásrs.
teremben nyugodtan hallgat- Az általános és részletes nö-
hatjék esténkint az Alföld kü- vénytermesztés 35 órában.
lönleges viszonyait ismerll elő- Általánol és· részletes áHat
adóktól a hosslu tapasztalatok- tenyésztés, 'Uatbonctani és
kal al'támasztoU oktatbokat· egészlégtani ismeretek 40 órá

ban.
Méhészet él selyemhernyó

tenyésdés 8 órAban.
Kertészet és gyümölcster

mesziés, uőlő müvelés 16 óri
ban.

Gazdasági üzemtan és sdm
vitll 14 órában.

ÁHalános tudnivalók, keres
.kedelmi és közigazgatási isme
retek, ügyirálytan 10 órában.

Gazdasági sz'mtan, mértan,
termélollllettan 18 órAban.

Tüzrendélzet 2. órában.
Egészségtan 4 órában.
Önképzó gazdaköri ülések 10

órában.
Karének 4 óra tartammal.
Huiipar tanUását nem vettük

fel, mert a tantenbe nem ju
tott neki hely, de arra a kultusz
kormánynak külön nn gondja
és külön is rendezi.

Az Egyesült Brit Királyság kor
mánya és a francia kormánya
föntebbi egyezményhez osatla
kozott azon az alapon, hogy
fenntartják azt az ajánlatot,
amelyet a szeptember hó í9·iki
angol-francia javaslatok 6. sza
kasza tartalmaz a csehszlovák
állam uj határainak nem pro
vokált támadás eHen való nem
zetközi garanciájára vonatko
zóan.

A négy hatalom kormányfői

kijelentik, hogya csehszlovákiai
lengyel és magyar kisebbségek
problémája, amennyiben há
rom hónapon belül az érdekelt
kormányok közti megállapodás
utján nem rendeztetik, a négy
hatalom itt jelenlevő kormány
fői további összejövetelének
tárgya lesz.

BÚZAVETÉS
IDEJÉN. , .

..

Mire e sorok napvilAgot l't
nak, ft ~iouka haza több részén
már vetnek, az Alföldön is kié
szftl6dnek hozd. ...

Mennyit vessünk, mikor ves
sünk? Olyan kérdések, amiket
a gazda magánügynek tekint,
nem szereti, ha valaki bele
szól.

Nincs siralmasabb látvány
ősszel, mint akikelt buzavetés,
ha ritka. A föld ilyenkor ki
használatlanul marad, az üres
részek azonban nem pihennek,
mert ahol csak egy teRyérnyi
rés marad, gyomok vernek oU
tenyAl.

Igyekeznftnk keU minél több
növénynek helyet adni ugyan
azon darab földön, anélkül, hogy
azok egymbt a tejl6désben
gátolná.k. Vannak helyek, ahol
ezen a téren a hajsdlhasogatá
sig mennek és képesek egy kat.
holdba 150 kg vetómagot bele
vetui, mégpedig ugy, hogy 75
kg maggal hossdbB. és kenszt
be is· megjáratják a táblát. Ha
ezt megtenni nem is tudjuk
mégis rajta kell lennftnk, hogy
a fenti eivet magunkévá te
gyük.

Termés átlagunk kicsiny voUa
gondolkodóba kell, hogyejtlen
mindnyájunkat; szeretjük en
nek okát az időjárásrahárítani,
azonban magunkban keressük
a hibát.

Ha buzát nemesitünk, a ki
választott elit-tő termését kéz
zel. csépeljük, kézzel Yltjiik el,
ugy, hogya sorban minden
mag 5 cm-re esik egymástól, a
sortávolság rendes. Nem is
szoktunk rajta csodálkozni, ha
a termés a vetőmagnak 80, 100
szorosa, mert minden szem ki
kel éli kifejlődik. Miért nines
ez igy nagyban és miért elég-
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tan:loIJ'am.on, a
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fizettek ki az eladóknako Az is
bizonyitja at szövetkezet nagy
teljesitményétg hogy eddig
vagont forgaimadak, annyit,
mint tavaly egész é,·en át.
már II csépléskor a szövetke
zeté lett volna a Hartenstein~

féle magtár '2'

A l<özgyUlés
további folyása

Kató Lajos jegyző! megválasz
tották a telügyelő-hüIOUságba,

lényegtelen alapszabálymódosi
tásokat tár-

az

kezelélét buliltjuk. A

ki

.
ISKép

e

szerencse fel I

Természetes tehál,hogy az emberiség általában arra - törekszik,
hogya h;)ngulatot, a kedvet, ;:I előidézze és fokozza.

Ez leginkább elérhető a magyar királyi osztálysorsjáték által, mert
akinek sorsjegye van, alapos a kilátása, hogy egy ki:; befektetés árán
gyorsan nagy vagyonra tehet szert.

Hol nyerhet most 10 ezer, 20 ezer, 30 ezer, 40 ezer. 50
ezer, 60 ezer, 70 ezer, 100 ezer, 300 ezer vagy 400 ezer p-t,

Az osztálysorsjáték módot, alkalmat ad mindenkinek, hogy
kisebb- nagyobb nyereményben részesüljön bárki, mert mindenkinek és
az összes sorsjegyeknek egyforma a nyerési esélye.

Az uj sorsjáték húzása már október 15-én kezdődik, tehát

Szeptember hó
érdeklődés mellett,
tesWleti gyülés
következő fontosabb
tokat nO.ZU~K

A '-,j Iltt>v·,j mert II kores-
u kisegiltő

tanerők tízeléséIlek kieo:észité- miah civódások lennének.
sere pe!1j;(i[)v'~l"" járul Ia há~2Jst~rsak között é~ a le-

h ' k . I !lények ~3 búza lopásokraozza a özseg. I ~ -
Nemzei:i I K /, S" é t - . k'

1080 "I oVacsando1t- sarsah -e-
;y pengot I" F' b' , 10. IIAhre mere aa Inn-ua <ll 0;1; egy

utat létesitenek.
A vagyoilJlváIfrsagi földek va~

dászali jogát :ElZ I-só .számu
Vadásdársasagnl3lk

Az I. osztályu sorsjegyek hivatalos ára az összes főárusitókndl:

Egész 28 pengő. Fél 14 pengő. Negyed 7 pengő. Nyolcad 3.50 pengő.

és

nek, hanem endrődi, mezőbe-!

rényi, köröstarcsai, körösladá- I
nyi és dévaványai tagjaink és
l1.zleífeleink is vannak már
szépszámmal. Mindezel{bdl azt
látjuk, hogy jó uton haladunk
és meritünk erőt a to
vábbi munkánkhoz."

Ebből az igazgatósági jelen.
tésből is látszik, hogy II szövet
kezet vezetősége serényen te'fé
kenykedik, aminek szép ered
ménye már is a gazdák bizal
mában leginkább kifejezésre.
Különösen a mostani cséplés
alatt kellett erős nr'"\!ldH kliáHam
a szövetkezetnek, amikor na
ponta 12-15 vagon buzát szál
litottak be, naponta 20-40 va
gon buzát veU -és
II szövetkezet és több napon át
naponta 50-100 ezer

A csatornázás ter- i
vezési köItségeire pengőt l
adtak. I

A m. kir. állami fa- és fém
ipari szakiskolában 1938. évi

október hó fl-én

órakor kezdődik és tiz
tart. Az előadások minden köz
napOD, szombat kHi'étl&lltl'Til,

tenni.
gázállarccal

e helyett nedves ru
k9ssl1.nk II száj és orrunk

elé, ha gázzal fertőzött fevegő

ben kell járnunk. Futni nem
szabad l Őrizzük meg nyugal
munkat, a fejetlenség csak kárt
okoz. Alkalmazkodjunk a közös
légoltalmi parancsnokhoz.

Ezeket az egyszerü tanácso·
kat kiki felhasználhatja saját és
hozzátartoz6i védeimére. Adja
Isten, hogy ne legyen :rá szük
ség.

többek között igy szól: "Szövet
kezetünk, mint a Futura fő

bi.zományosa, a helyi termény
piacon nemcsak árszabályozó,
hanem áremelő müködést is
fejtett ki. Ennek természetes
folyománya volt, hogy tagjaink
és üzletfeleink is szaporodtlilk.

Möködésönket a Futura ve
zetősége is élénk figyelemmel
ldsérle, aminek következménye
volt, hogy 1938febrnár 4~én

ellátogatott hozzánk Pellegrini
Félix őméHósága, a Futura
ügyvezető-igazgatója és április
29-én Darányi Béla őméltósága,

a Futura vezérigazgatója tisz
teHe meg szövetkezetl1.nket ma
gas látogatásával. Dudás Gyula
igazgató ur kiséretében és elis~

merő bátoritással további mUD
kálkodásra serkenteUek ben
nünket.

magunk nemcsak abban
a munkánk eredményét,

a temlények ériékesitését
le és azoknak ma

árát segitjük kialakítani,
abban is, hogy kölön

böző kezdeményezésekkel te~

sziimk termelöink
nek.

A mult ősszel

q. 1201-es JUi:U!JlS.U.U

a nólunk :Ji

malomba mert a szövet-
kezetönk uti~lvánváira kiadták ll.

malmok az előirt

ket.
Bizományi lerakatot létesítet-

tünk mezőgazdasági él
szerszámok beszerzésére.

A már országoshirü ketreces
csirkenevelésünket a mult év
ben is nagyon kielégitő ered~

mennyeI végeztük.
Birjuk a bizalmái most már

nemcsak a helybeli termelők·

l Oj)j)E~lmLeK kezes nélküli köl
csönt szereztünk a pénz
intézeteknél a nálunk tárolt

szövet ezet
ás dik üzletévérőlaa

,esza

tiizet magunknak keH eloltani.
A községi tl1.zoltósg csak na
gyobb tüzekhez vonul ki.

A gázbonlba felismerhetőa
belőle kitörő gáz sivitásáról.
Legveszélyelllebb II mustárgáz,
ami fokhagymaszagu, harmat
alakjában alkalmadk és ele
inte semmi fájdalmat nem okoz.
HAzunknál legyen klórmész,
klórmészpuder, elegendő viz a
mosakodásra. A mustárgázzal
fert6zött bőrt klórmészpuderral
kell behinteni ése:d lemosni.

Igazgatósági

Figyelemre méltó még az
igazgatóság jelentése is,

2655 pengő tiszta haszon és 5 százalék oszta
az eredm!l"'nv

Szeptember 25-én tartott a
.HOMBÁR" szövetkezet rendes
évi közgyülését. A szép szám
mal megjelent tagok nagy fi
gyelemmel hallgatták Papp
Zsigmond elnök beszámolóját
az elmult évrőL Egymásután
peregteg a beszámolóban a vég
összegek. Az előző évvel szem
ben (537 vagon) most 602 vagon
forgaimat ért el a szövetkezet,
kicsi hiján egymillió pengő ér
tékben. Az elért szerény haszon
(2655.98 P) nagyobb részét,
1350pengőt osztalékra (5 szá
zalék), 907.58 pengő! a tartalék
alapra és 398.40 pengőt az
igazgatóság és telüg)'előbizolt

ság dijazására forditoUálL Be
~zereztek mérleget, rostákat,
zsákokat, zsákvarrógépet ; épi
teltek egy 52 folyóméterhosszu
górét; az államkölcsönből tör
lesztettek 5000 pengőt; meg
vettek a községtől 150 négy
szögöl Felsorolta a
látogatók nagy számát, ezek
közül Darányi Béla Futura
vezérigazgató és Félix

ügyvezető-igazgató láto
gatását értékeli a
szövetkezet, kölönösen nzal is,
hogy e látogatásokon át kifeje
zésre jut a Futura érdeklődése

a szövetkezet iránt.
Örömmel jelenlelte Papp el

nök, hogy örvendetesen szapo
rodnak a tagok. Kölönösen a
környékbeli község~kbőljelent
keznek többen. Serkentette is
a gyomaiakat, hogy az 50 pen
gőre lecsökkentett üzletrészek
kel ők is beléphetnek a SZÖVttt
kezeIbe.

Kegyelettel emlékezel meg a
szövetkezet eddigi egyetlen
halottjáTól, ifj. Oláh Lajosról.

A heszámolót elis-
a közgyülés

és megelégedéssel vették tudo
másul :Ji magtár
megvételéről szóló beszámolót.
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A. H O M B Á R szövetkezet
közhirré leszi, [!Ogy a tengeri

csuIkál a s/öve/kezeli lagoknak
mázsánként 2!50 prngöért, nem
(agoknak 3.50 pengöért adja.
~·~uuu_u"",~uuuuu-

agyar kat
züngonázni tanítok.

fARKASINSZKY IMRE
Tisza István ut 43 számo.

hangszerre
váljatok.

Zongora és ci 10
hangolást eszí,özlök.

llj>fH'}~~~of;~~

indenféle

V n Ó s és f u v ó s

, hó 3-án megkezdődik,

Erdeklődni lehet bármikor.
Beiratkozás és megbeszélés
október t-én délután 3-5-ig.

Petőfi-utca szám alatt.

. " hogy ebben az évben
lett 75 esztendős a. hires némel
Bayer vegyészeti gyár, mely 50
évvel ezelőtt felfedezte az as
pirint. A leverkuseni gyártelep
vHágbirü és már évtizedek óta
minlaszerüen látja el munkásait,
akik büszkék is a gyárukra.(V.V)

3zonban mészberi is szegény.
Ezek felhivjuk az
magyar foszformiHrágyára,

a Hugária-lVIészfoszfáha.
Foszforhatóanyagon kivül kb.
40 százaiék szénsa vas meszet is
tartalmaz, igy .r~rdszeresen al
kalmazva, hozzájárul ahhoz,
hogy a rélek és a legelők nö
'vényzetének mész igényét ki
egészítse, a meszel nem ked-
velő haszontalan gyomokat pe-·
dig elüzze. Lasubb és tartósabb
hatása miaU is igen ,aikalmas,
hogy a mezőségelue adjuk. Ter
mészetesen nem feletjkezünk
meg a nitrogénről sem, C.i!t el
sősorban pétisó ala kjában ad
juk.

Ha még a mezőségek ápolá
sára is gondot fordítunk, hamar
ismét jó termőre fordítjuk azo
kat és ismét betöllhetik hivatá
sukat, s a nagyobb istáHótrágya
termelés utján ismét szántóföld
anyjává válnak.
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22. Le~;mc:zkv

tanitó az
emlékmüvet a községnek.

23. községi
főjegyző a Országzászl6t a köz
ség nevében atveszi.

24. Koszoruk elhelyezése.
25. Szózat, a közönség.

Diszmenet az Ország
zászló előtt.

Az űnnej:léIv

ebéd,
és 1 P

Az ünnepély alatt és után a
Leven le-zenekar és Dógi
zenekara muzsikát

Este az helyiségé-
ben táncD.mlatság. A. bál ra be

szeo]élyenként 80 iHléI'.

érléktelenedését.
Most aztán megjött a békével

együtt az a hir is, hogy Hu
szár báró aláirta a szerződésI,

semmi akadálya nincsen
hogy ez a szépen ,",UUUU"

parcellázás gyorsan megtörién-
jék. Ugy hogya Föld
hite!intézet megbizottja a na-

már ide is érkezik
Gyomára.

hordták a füvet, szénát, sarjut
és sohasem aHa,

, hogy az elvont növényi táplá
lékokat is kellene. A
rét a szántóföld anyja volt, de
ma már kiapadtak emlői.

A külföldön szokásos trágyalé
öntözéséről aligha lehet uClJlUJljl\.

szó, mert örülni keH, ha gaz
dáink az istáUólrágyát - hig és
szilárd ürüléket - valahogy
együttesen kezelil>:. Hazai körül
mények közön ez a talán
egyelőrejobban is beválik. Hogy
azonban mütrágyákkal segit
sünk a rétek éhező növényein,
annak semmi akadálya nem
lehet. hogy a foszfor
savas miHrágyák nemcsak a
széna- és a fütermés mennyi
ségét növelik, hanem ennek
minőségét is erősen javítják,
amennyiben a herefélék fejlö
dését és terjedését segítik elő, a
gyomokat meg visszaszoritják.
A szuperfoszfát erre a célra
könnyii oldékonysága
igen sok gazda

II

beszél

malQv:u asszonyok nevé··
lVhlcl3lrá:sz Sándorné.

neve-

13. : Haz3szeretet
14. Országzászló költe-

szavalja J tiszti

12. Beiktató lOe~>zea,

az Országzázió

Sok nyugtalanságot adott II

háborus kilátás a .par
ceHázásban érdekelt igenylők

nel" Legnagyobb részük befi
zelte már a megldván t összeget,

a hogy Huszár

László nem akarja aláirni
a szerződést Sokan a háboru
következményének a pénz eiér-
téktelenedését is joggal
félteHék a befizetett el-

m·leány.
Énekszám:

21. Hazánk cimü köitemé:n

A statisztika szerint Hazánk
földterüleléből százalék
esik szántóföidre, 18 százalék
pedig rétre és legelőre, vagyis
kereken minden három hold
szántóföldre esik majd egy
rét és legelő. Papiron ez igen

elosztásnak látszik, mert egy
hold mezőség takarmánya
kiegészitve termesztett takar
mánnyal - elegendő,

bogy három bold szántóra eső

haszon- és igás állatot eUásson
és közvetve a szántót trágyával
táplálja.

De ki ne ismerné a magyar
mezőségek siralmas áUapotát.
Csak kórÓ, bugánes, iglie és
egyéb gaz burjánzik, váHakozva
gondozatlan, kiosztott terüietek

Ahol pedig nyáron is z61
HHUU'''. az rendszerint csáté,

sás, békarokka.
Pedig voltak dus rél>.;ink, le

gelőink, s nem mind törték
azokat feL Ellenben bizonyos,
hogy rétjeink legtöbbjéről

e5~r esztendeje, hogy csak el·

elve
kazán be

kezelésének

sZí~plenlbt:rhó.

Az Igazgatóság.

a
ken
rendezésének és
ismertertéséL

A min-
den IR. élelévért imi'
ohrasni tudó egyén
kazánfiHői vizsgát termi.

szükséges
neru

dában lehel.
Szolnok,

A
Vizsgacjjj

1 pengös okm~m)'t>élYt:~

Az
vasókör vezetőősége 1938. évi

hó 2-án, vasá.rnap, III

'és környéke haza
fias közönségének Mdozalkész
ségével Országzászlót avat, mely
hivatva lesz hirdetni a magyar
élniakarást és a
vetett hitet Erre a legmé:IVt~bb

hazatias ünneIJé!VI"e mIndenjut
magyaros szeretettel vánmk.

Záz!óanya: Lesniczky Jó
zsefné.

Az Országzászló felavatáási
ünnepségének sorrendje:

l. Délelőtt 8 Órakor Endrőd
községházánál a vármegye, az
országzászió nagybizoUságának,
a járás és község vezetőinek,

mint vendégeknek gyülekezése
és onnan bandérium kiséreté
ben kivonulás Csejtpusztára.

2. Csejtre érkezéskor a ven
dégek fogadása.

3. Fél órakor tábori mise
és az országzászló megáldása.

4. Az ünnepély kezdete, a
Himnuszt énekli a közönség.

5. Őrség kivezénylés, fel álli
Országzászló lobogójának

felvonása féiárbócra, közben 21

Hiszekegy éneklése.
6. Ünnepi avató beszéd,

mondja: Csernus Mihály apát
plébános.

7. Jelige éneklése.
8. Országzászlónál c.

mény, szavalja : Kovács Olga
urleány.

9. A csejti nép nevében be
szél Balogh Sándor frontharcos.

10. Ének. Szivünkben h<>rn,,,,

szó van. a leventék
és iskolai növendékek.

Magyar visszbang c. köHe-
mény, előadja: Rácz ur-
leány.
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Árverési

Swlnoki Magyar Bank r.-t. végrehaj
tatónak Kocsis Ferenc nős volt Boda
Lidiával, kiskoru Kocsis Lajos és Kocsis
Ferenc véprehajtást szendedók ellen
inditoH végrehajtási ügyben a tkvi ható
ság a végrehajtási árverést 3200 pengő

tókekövetelés és jár. behajtása végett a
Gyoma községben fekvö s a gyorllai
5140 Sl'.l. tkvi betétben foglalt s végre
hajtást szenvedeHek nl,vén álló A. t L
2. sorszám H.484/5. hrsz. 3 h. 1090 n
öl, 11.484/6. hrsz. 128 n-öl területű,

Csudaballa pust:tán levő Jegelő és utra
589 pengő, - ugyanezen beté~ben A.t
3. 4. sorszámH.484j7. hrsz. 141 n-öl,
11.484/8. hrsz. 3 hold 833 n-öl területü
ugyanottani legelő és utra 563 P 50
fillér, - ugyanezen betétben A. t 5.
sorszám 11,485/3. hrsz. 3 hold 1310 IJ

öl területű ugyanottani szálltóra 3112 P,
- ugyaneze!J. betéiben A. t 6. sorszám
11.48~/4. hrsz. 3 hold 1567 n-öl területü
ugyanottani szántóra 3243 PkikiáHási
árban elrendelte.

Az árverést 1938 december h6
12. napjának délel6tt 9 órakor l!!!

telekkönyvi hatóság helyiségében
fogják megtartanI.

Az árverés alá eső ingatlanokat és
pedig a Szolnoki Magyar Bank r. t.
végrehajtató éndekében a kikiáltási ár
kétharmadánál, özv. Vajda Gyuláné ér~

dekében 1184 pengönél, Katona József
érdekében 9939 pengönél és Nyitrai
Mihály érdekében 10.839 pengőnél ala
csonyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltás! ár 10 százaléka,
.a'lIelyet a maga8abb igéret ugyanannyi
százalékára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1938 augusztus hó 19.
_ Dr. vitéz Molnár sk. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül ;

Major
kezelő.

Elmarad a filléres, amit ok
tóbei" hó 2 ra tervezel! az áJlam
vasut.

S2erencsés Peti meséjét is
meri, adóssággal küzdö kis hiva

talnok volt - egy szép napon

felismerte szerencséje eszközét

oszlálysorsjegy képében és a Re
mény Sorsje~ybanknál (ezel'öH

Hecht Bankház R T.) veU egy

nyeremény jegyet. A szerencse ked
vezett neki és most már boldog

ember is, mert nyert 50.000 pen

gől, kifizette adósságál, megnősült,

házat és földet vett magának.

Próbálja meg Ön is, a huzás már

október 15~én, rendeljen levelező

lapon: Remény Sorsjegybanknál,

Budapest, Andrássy ul 3.

~ftftAftfiftft~ftftftftA~ftfifiAAftA

Mezőberény határában, a
szarvasi köves ut mentén,

- Hunyához közel,
24 hold első oszlályu
f6ld eladó. Kisebb parcellák
ban is lehet venni. Érdeklődni
lehet VARGA gyógyszertárá
ban Deák ferenc utca 1/a.

BÉKÉSCSABÁN.

Mezőturon az iparosok kitliií

iásra nagyban készülnek, amely

október 2-}3 közölt lesz mt'g

taríva.

A vérátömlesztés csodá.ja.
Régóta él a hit az emberekb'~I1,

hogy az egészséges vér meggvó

gyitja a betegeI. Körülbelül 60
esztendeje annak, hogy egy angol

orvos először alkalmazta a vérát

ömieszlésl egy nagy vérveszlesé

get szenvedett asszonynál és ki

sérlele sikerrel iárt, mert a félig

már halolI asszonyi megmelltelte

az éietnek. A vérátömlesztés al

kalmazásának különböző eseleiről .

közöl képes cikket Tolnai Világ

lapja legujabb száma. A leg·
kiválóbb magyar irók novelláin,

a kiHinö cikkel< dus során és a
nagyszerü folytatásos regényen

kivül, közel száz pompás képet

talál az olvasó a népszerü képes

lapbalJ Tolnai világlapja egy szá
ma 20 fillér.

ji, debreceni koílégiu 'l1
icumi iil1!lt'pst'geii megfelelöbb
id61e elhdldsztolla.

BéHsvármegye föispál1ja,
VI ~<'c,;ó}-UlJliJrik Béli $ziibau

stJ~'lfól vi;,;szaérkcletl.

~-":~~""~~""=m""'-~''''''''''''-'''''-~~~~~''''''''''''''''''''''''"'''''''"'''''''"'''''''"'''''''"'''''''''''''''''''"'''''''"'''''''"''''T'''!''''''"""""""!"'''''''"""",,!,,,,,,~~'''-''''''';'''''''',,,,,-...,..."!"""~-"!""""!"""...........................,......,...!!!!!!!!~-"'="""''''"'''''''"'''''''"''''~

Ne veszitse el re~~~~ét~~T~~~I~I~I~~I~I~~~
áármilyen k.?!ségbeei!i\ helyzell!·: ! 1"'ilO -"" <>

h ~n.go aVI
. is van. Gondoljon arra, hogy ,,\ kereseti lehetőség biztositva viszonylag
sötél éjszakák meg vollak rél-:("l csekély befektetéssel otthon végezhető

már és jöílek rá hajnalok millió munkával iérfiakésnökrészére,állandó
éven ál" c;ak nem szabad ei IE:- .évi munka garantálva, anyagot szállitjuk,
litdni érzéke!lenül a szerencse f l- a kész árut átvesszük.

Kérjen ismertetöt.
közei mellett. Ilyen eszköz a P:- K L E O P A T R A kötöltáru lerakat
Illény Sor;;;jegyban (ezelőt! Hn hl Budapest,IX.,Lónyai-u. 43. Válaszbélyeg

Bankház RT.) osztáJysorsjegye j,. ~~~I~I~I~~I~I~~~
Próbálja meg Ön is - hu ,"S ~~~j~~H&~~~~~

október 15-én, addig rendeljen

levelezőlapon. Remény Sorsjegy

bank, BudapesI, Andrássy ut 3

Fokozódik az érdeklődés.

Sokall, akik eddig Ilelll veliek
rés7.l a ill kir. osz!á1ysorsjá;ékoll,

most lendüleie! \·iSl.llek be az

életükbe. igyekeznek maguknak

al 'pOl. önbizalmat, reménységet

>-zerezni, hogy szebb. jobb gazda

sági helyze,ük legyen és sieinek a
hivalalos fMrusilÓkhoz egy sor~

jegye! vásarolni. Nem frBzis, ha- I

nelli bebizonyilOl! valósá!!, hogy
az oszlály,."r'iáí~k ui vérkeringés

hez, gazJasági feliendUlbhez ve

zel, meri snkan nyr::rie1< hatalrl1i1s

összege! é f', lelleI< ez állal gazdag.
boldog emberek. Az uj sorsjálék

okl6ber lS-élJ kezdődik.

Hogyan leH a Király Színház
tagjából világhirü artista?
Érdekes képekkel íliu.>ztráil cikkel
kÖlol a D~libáb uj száma, amely
nögy terjedelemben és gazdag

tarlalomma I jelent meg. Pom
pás iJlllsz'r;ii! rádiólI1tisolOkal,

egyfclvonflsos szilldarabol,premier

hesz6molól. SZillházi plelyká kat,

D Jgvszerü filmrovdtol és több
. mini sláz szebhnél szebb képel

1'1IA! az olvast,!;j nép:,zerli képes

1'!.Pb.Hl A D~libáh e~y száma 20 I
fi 'jéL .

ZET

I

képviselete:

sz

gyomai

R.=T - BUGÉPGVARI

Boronák
Kutak

Mérlegek
Permeíezők

Motorok
Mindenfajta

mezőgazdasági gépek

M

er

Traktorók
Cséplőgépek

Vetögépek
Villakalapácsos darálók

Tal<armánygépek
-fogatos ekék

Traktorekék
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A H O M B Á R szövetkezet
közhírré tesli, hogy a tengeri
cSUIkál a szövet1{ezeli tagoknak
má7sánként 2!;iO pengöért, nem

tagüknak 3.50 pengöért adja.
,","~UWU~UUUU~!I'I!I'IlIIJ~lIIJ.,",·

hal1gszeJrre
v2l.llaloIL

Zongora éscirnbalo
hangolást eszl;öz!ök.

yar nó at
zOflgorázni tanitok.

fARKASINSZKY
Gróf Tisza István ut számo

októl)cr hó 3-án m~~gl;:el;dőidi]k,

Érdeklődni lehet bármikor.
Beiratkozás és megbeszélés
október l-én délután 3-5-ig.

Petőfi-utca szám alatt.

~~~llrlt"Hl'fift~~~

indenféle

von Ó s és f u v ó s

. .. hogy ebben az évben
lett 75 esztendős li hires német
Bayer vegyészeti gyár, mely 50
évvel ezelőtt felfedezte az as
pirint A leverkuseni gyártelep
világbirü és már évtizedek óta
mintaszerüen látja el munkásait,
akik büszkék is a gyámkra.(V. V)

azonban is
Ezek figyelmet felhivjuk az
magyar toszformülrágyára,

a Hugária-JVlészfoszfátra.
Foszforhatóanyagon kivül kb.
40 százalék szénsavas meszet is
tartalmaz, igy rttrdszertilsen al
kalmazva, hozzájárul ahhoz,
hogy a rétek és a legelők nö
'vényzetének mész igényét ki
egészHse, a meszel nem ked-
velő haszontalan gyomokat pe~

dig elüzze. Lasubb és tartósabb
hatása miaU js igen alkalmas,
hogyamezőségekreadjuk. Ter
mészetesen nem feletjkezünk
meg a nitrogénről sem, e:d el
sősorban pétisó ala ad
juk.

még a mezőségek ápolá
sára is gondot fordítunk, hamar
ismét jó termőre ford itj uk azo
kat és ismét betöllhetik hivatá
sukat, s a nagyobb istáUótrágya
termelés utján ismét szántóföld
anyjává válnak.

ÉTE

I í

után társas köz
l P

helyiségé
A bálra be

szeruélyenként 80 iilléI'.

értékteleuedését.
Most aztán a békével

együU az a hir is, hogy Hu
szár báró aláirta a szerződ0sl,

semmi akadálya nincsen
hogy ez a szépen elindult

parcellázás gyorsan megtörtén-
jék. Ugy tudjuk, hogya Föld
hitelintézet a na
pokban már ide is érkezik
Gyomára.

""'<"U_'!"" Kovacs
Lesniczky

az Országzás:dó~

enllélwlÜ'l'et a községnek.
23. Harsányi községi

főjegyző a a köz-
ség nevében átveszi.

24. Koszoruk elhelyezése.
25. énekli a közönség.
26. az . Ország-

zászló előtt

Az űnJllelJlélv

ebéd,
és 1 P fillér.

Az ünnepély alatt
Levente-zenekar és
zenekara rUllzsikáL

Este az
ben t~ulciJ[mllat~;á!1.

lépödij

hordták a füvet, szénát, sarjut
és sohasem arra,
hogy az elvont növényi láplá
lékokat pótolni is kellene. A
rét a szántóföld anyja volt, de
ma már emlői.

A költöldön szokásos trágyalé
öl1tözéséről lehet nálunk
szó, mert örülni keH, ha gaz
dáink az istállótrágyát - hig és
szilárd ürüléket - valahogy
együttesen kezeJilL Hazai köröl
mények kQzöa ez a mód talán
egyelőrejobban is beválik. Hogy
azonban műtrágyákkal segít
sünk a rétek éhező növényein,
annak semmi akadálya nem
lellet. Tudjuk, hogy a foszfor
savas miHrágyák nemcsak a
széna- és a fütermés mennyi
séget növelik, hanem ennek
minőséget is erősen javHják,
amennyiben a herefélék fejlö
dését és terjedését segitik elő, a
gyomokat meg visszaszoritják.
A szuperfoszfát erre a célra
könnyü oldékonysága
igen be'1á.lt, sok gazda

beszél

E ZÖLD
R

nevé
Rózsi urleány,

szavalja

HaZ3szeretet.
költe
Juszti

12. Beiktató ne"ze,Cl.
az Országzázló

Sok nyugtalanságot adott a
háborus kilátás a par:
cellázásban érdekelt igénylők

nek. Legnagyobb részük befi·
zeHe már a megkivánt összeget,

a hir, hogy Huszár

László báró nem akarja aláirni
a szerződést. Sokan a h~boru

következményének a pénz elér-
téklelenedését is joggal
félteUék a befizetett el-

A statisztika szerint Hazánk
iöldleriHetéből százalék
esik szántótöldre, 18 százalék
pedig rétre és legelőre, vagyis
kereken minden három hold
szántóföldre esik majd egy
rél és legelő. Papiron ez igen
j6 elosztásnak látszik, mert egy
hold mezőség

kiegészítve termesztett takar
mánnyal - bőven elegendő,

hogy három hold szán lóra eső

haszon- és igás állatot eHásson
és közvetve a szántót trágyával
táplálja,

De ki ne ismerné a magyar
mezőségek siralmas
Csak kóró, bugáncs, iglic és
egyéb gaz burjánzik, váltakozva
gondozatlan, kiosztott terűletek
keL Ahol pedig nyáron is zöl
del az rendszerint csáté,
sás, békarokka.

Pedig réleink, le-
gelőink, s nem mind törték
azokat feL Ellenben bizonyos,
hogy rétjeink talán
ezer eszhmdeje, hogy csak el·

elve
kszáo be-

SZq~Dtenlbi:rhó.

Az Igazg2ltóság.

va O Z'b

tás

l1allQatC)la, min
inú'

aki
óhajt tenni.

szükséges ok-
c."'T"un61 nem

keo

ismertetését.
A f",""t'r.~u"

den IR. életévét U'CHY'''.,"_L

olvasni tudó
kazanfütői vü:SQ:M

lY,. fel vételhez

dában lehel.
Szoírwk,

Az
vasókör vezetőősége 1938. évi
oldóber hó 2-án, vasárnap, a
Csejtpuszta 'és h.aza
fias közönségének Mdozatkész
ségével Országzászlól :öl vat, mely
hivatva lesz h.irdetni a magyar

és a feltámadásba
vetett Erre a legmélyebb
ha:zatJ.as ünnepélyre mludlenlul
magyaros szereteUel várunlc

Zázlóanya : Jó-
zsefné.

Az Országzászló felavatáási
ünnepségének sorrendje:

1, 8 órakor Endrőd
lközségházánál a vármegye, az
országzászió nagybizottságának,
a járás és község
mint vendégeknek gyülekezése
és onnan bandérium kiséreté
ben kivonuJás Csejtpusztára.

2. Csejtre érkezéskor a ven
fogadása.

3. Fél órakor tábori mise
és az országzászló megáldása.

4. Az kezdete, a
Himnuszt énekli a közönség.

5. Őrség kivezénylés, fel álli
tás, Országzászló lobogójának
felvonása félárbócra, közben a
Hiszekegy éneklése.

6. Ünnepi avató beszéd,
mondja: Csernus ap2lt-
plébános.

7. Jelige éneklése.
8. Országzászlónál c. költe

mény, szavalja : Kovács
urleány.

9. A csejti nép nevében
szél Balogh Sándor frontbarcos.

10. Ének. Szívünkben három
szó van. Előadják a leventék
és iskolai növendékek.

Magyar visszhang c. költe
mény, előadja: Rácz Irén UJr-
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kezelő.

S2.0lnoki Magyar Bank r.-í. végrehaj
tatÓnak Kocsis Ferenc nős volt Boda
Lidiával, kiskoru Kocsis Lajos és Kocsis
ferenc véprehajtást 5zendedók ellen
inditott végrehajtási ügyben a tkvi ható·
ság a végrehajtási árverést 3200 pengő

tókekövetelés és jár. behajtása végett a
Gyoma községben fekvő s agyoinai
5140 Si'J. tkvi betétben foglalt s végre
hajtást szenvedettek nevén álló A. t 1
2. sorszám 11.484/5. hrsz. 3 n. 1090 n
öl, 11.484/6. hrsz. 128 n-öl területii,
CSlldaballa pusdán tevő legelő és utra
589 pengő, - ugyanezen betétben A.t
3. 4. sorszám 11.484/7. hrsz. 141 n-öl,
11.484/8. hrsz. 3 hold 833 n-öl terüIetü
ugyanottani legelő és utra 563 P 50
fillér, - ugyanezen betétben A. t 5.
sorszám 11.485/3. hrsz. 3 hold 1310 n
öl területü ugyanottani szántóra 3112 P,
- ugyanezen betétben A. t 6. sorszám
11.4~"/4. hrsz. 3 hold 1561 n-öl teriiletU
ugyanottani 8zántóra 3243 P kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverést 1938 december h6
112. napjának délell5tt 9 órakor a
telekkönyvi hatóság helyiségében
fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingatlanokat és
pedig a Szolnoki Magyar Bank r. t.
végrehajtató éndekében a kikiáltási ár
kétharmadánáJ, özv. Vajda Gyuláné ér
dekében 1184 pengönél, Katona józsef
érdekében 9939 pengönél és Nyitrai
Mihály érdekében 10.839 pengőnél ala
csonyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka,
3'llelyet a magasabb igéret ugyammnyi
százalékára kell kiegésziteni.

Gyoma, 1938 augusztus hó 19-
_ Dr. vitéz Molnár sk. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

Elmarad a filléres, amit ok
tóbú hó 2 ra tervezeIt az állam
vasut.

Szerencsés Peti meséjét is
meri, adóssággal küzdő kis hiva
talnok voll - egy szép napon
felismerte szerencséje eszközét

osziálysorsjegy képében és a Re
mény Sorsjegybanknál (ezelőt!

Hecht Bankház R T.) veU egy
nyeremény jegyeI. A szerencse ked
vezett neki és most már boldog
ember is, mert nyert 50.000 pen
gőt, kifizeUe adÓsságát, megnősült,

házal és földet vett magának.
Próbálja meg Ön is, a huzás már
október IS-én, rendeljen levelező

lapon: Remény Sorsjegybanknál,
Budapest, Andrássy ut 3.
~~A~~~~~A~~~Aftft~ftAAft~

Mezőberény határában, a
szarvasi köves ut mentén,

Hunyához közel,

24 hold első osztályu
föld eladó. Kisebb parcellák
ban is lehet venni. Érdeklődni
lehet VARGA gyógyszertárá
ban Deák ferenc utca lia.

BÉKÉSCSABÁN.

Mezőturon az iparosok kié'liii

tásra nagyban készülnek, amely

október 2-13 közölI lesz m,-,:!;

tartva.

A vérátömlesztés csodája.
Régóta él a hit az emberekb,-n,
hogy az egészséges vér meggyó
gyitja a bejegel. Körülbelül 60
esztendeje annak, hogy egy angol
orvos először alkalmazta a vérál

ömieszlésl egy nagy vérvesztesé
gei szenvedett asszonynál és ki
sérlete sikerrel jár!, mert a félig

már halolt asszonyi megmentette
az életnek. A vérátömlesztés al
ka! mazásának különböző eseleiről .
közöl képes cikkei Tolnai Világ

lapja legujabb száma. A leg
kiválóbb magyar irók novelláin,
a kiHlnö cikkel( dus során és a
nagyszerü folyla tásos regényen
kivlil, kÖlel száz pompás képe!
talál az olvasó a népszerü képes
lapbalj Tolnai világlapja egy szá
ma 20 fillér.

~ ,~~, -"~-'> ---~_. -----~~-~e:~;tse el reménYét~~r~~~I~I~I~~I~I~~~'2581~938. lkvi szám

ak<illl1iJyen f",~!ségbeej"') helyzet"", ! e II q Ö do V i Arverési
. is vall. Gondoljon arra, hogy "I kereseti lehetőség biztositva viszonylag

sötét éjszakák meg vollak régei! csekély befektetéssel otthon végezhető

már ésíöllek rá hajnalok mi i iió munkával férfiak és nők részére, állandó
éven át" c,;ak nem szabad elll'i- .évi munka garantálva, anyagotszállitjuk,
Ldlli érzéke!lenül a szerencse f l- a kész áHll átvesszűk.

Kérjen ismertetöt.
közei mellett. Ilyen eszköz él P;- K I.. E o P A T R A kötöltáru lerakat
mény Sorsiegyban (ezelőíI Hn ht Budapest,IX.,Lónyai-u.43. Válaszbélyeg
Bankli;}z RT.) oszlálysorsjegye i'. ~~~I~I~I~~I~I~~~
Próbálja meg Ön is - hU,'iS ~~~~~~~I~~~~

október 15-én. addig rendel Jen
levelezőlapon. Remény Sorsjegy
bank, Budapes', Andrássy ut 3

Bél<ésvármegye főispánja,

Vil,:i 1 r(,c"óy-Uhlarik Bél, szabat.!

S:"l;(11 ól vi;;:Sí:3ér!<e,eIL

i\ debreceni koiiégiull1jllbi
leumi iíl\!lE"p.;égeii megfelelőbb

idŐre elh<lIJszto!la.

fokozódik az érdeklődés.

Sokan, akik eddig nem veUek
rés1.\ a III kir. oszlálywrsjálékon,
most lendületel \'is~l1ek be az
életükbe. igyelleznek maguknak

ai 'pOl. önbizalma!, reménységet
szerezni, hogy szebb. jobb gazda
:,.;ági helyzelLik le~yen és sieinek a

hivalalos föárusilókhoz egy sors
jegyet vásárolni. Nem frázis, ha- I

nem bebizonyHolt vdIÓ';3L', hogy
al oszla1y,.,or' jfMk uj vérkeringés
hez, gazuasági felielldUlé:sl1ez ve

zet, mert sokan ny~rlel< halill mas

összek;eI {C" kl/ek el állal gaHJag.
boldog emberek, Az ui sorsjáiék
oldólJer 15-~lJ kCi.döúik.

Hogyan lett a Király Szinház
tagjából vHághirii artista?
Érdekes képel,ke! íllu.:izlráií cikkel
!tül.ül a D~iibáb uj száma, amely

nagy terjedelemben és gazdag
tarlalomillal jelent meg. Pom
pás iIJuszlr;;it rádiumOsorokal,
egykJvonisos sLÍlJdarabot,premier
hestámolól, Sziilhází pletyka kat,
D Jgvszerü fdmrovcliol és whb

l SléÍZ szebhnél szebb képet
!'iL\! az olvasó ?l nép,;zeríi képes

I,'pb:m A D~libáh e~y száma 20 I
fi'lér. .



GYOMAI UJSAG

•
Kidóhiv., Bp. József-körut 5.

á legj~bban-izerk'eu:"
tett politikai napilap,
E I ö f i z e t é s i á r a:
l hóra 3 P'I n.évre 9 P.

.. .
Eladó: 20 kat. hold p6halmi szántó,

10 hold póhalmi 600 pengővel átvehető

a többi hossz\-! leiára~u kö!csönnel ter
!lelt, lD nol9 a var~~lIyháton, 3 hol4
:l:öldlaposofl, la hQld naImagyon ki:;
tanyával és ihatóvizü kuttaJ, 7 hold
zöldlaposon, 2 hold siratóban 2800 P,
egy nagy ~yümölcsijs lll2rt a réY1aposo~

2~OO P, HorthY M*lós uton 4 szop~s

Ü~letház';'2.000 P, . Mályás király l1ton
szép nagy családi ház 10 OOO pengőért.

jelentse be kiadó lakását Izsó Balázs
ingatlan irog.ájába, ahol azt azgnnal
bérb~ adjuk· .

Szerkeszt@s~rt ~s kiadistrt f~I{!lös ;

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Szuperfoszfát mUtrálgya és Pétl
Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégn'l.

Budapesten urleányoknak, urhöl
gyeknek teljes ellátás havi 56 pengö,
csak lakAs 18 pengő. Teréz krt. 18.1II.
1. Rákóczi ut 59. m. 2. józsef krt. 55.
H. 8. Szent litván krt. I. UI. 5. Telefon
14-1~-70. 6-2

Fr.neje, IIIl1'1gol, német vagy oiaslIII
nyelvekhez értö urilányok, urMlgyek; két
hónapi nyelvkurzusllinkon, mint E.lyelv
fllnitóllők dijmentesen kiképeztetnek éli
azonnal alkalmazást nyernek. Rélilltletes
ajánlatokaf (válaszbély~ggElI).Budapest ,/
Teréz-kömt 18. m. l Univers eimre
kUldendők. Kezdők is felvétetnek 6 M
naposdij.menteli kurzusra. 5-1

ublikáció

Szli.1II: Antal II. ker. gróf Tisza Ist
ván ut 82~ számu háza eladó, vagy fél
üresporta is eladó. Ugyanott egy cipész
balkarosgép is van eladó. 2-2

M'day gy6gys:Ilerész révlaposi 2
kataszteri hold gyümőicsöse eladó. 4! "

Ali Url-Ka!lzin6l'1áil egy kályha ég
tet6ablakok eladók. 2

Egy használt sülyesziós varrógép
olcsón eladó, II. kerület Gárdonyi
utca 51. 2-l

Szép idvltelU Vitrin eladó. Érdek- J

lödni dr. Tardos ügyvédnél. 1

Egy szép nöl kabát, finom f~kele

szőrme ga.lIérral jutányosan eladó. Cim
a k~adó~ivatal'Qan. 1-'

Kossuth LI!IIJcs utcá 28 s7.alatt
egy irógép és rádió készülék van
eladó. 3-3

Szab6 Lajos épület és butorasztalos
~rtesiti a nagyérdem II közönséget, hogy
Bodon Béláyal II társasviszonyt meg
szüntették. A régi helyén továbbra IS
elvállal minden szakmába vágó munka
készilését. Kéri a nagyl'nlemU közönség
szives pártfogását. 3-3

Ne", ke'l már 1!!~~kre ''!'H~l''In!
kályhás mesterér!, merlltely~en vállalJa
a legjobb kivitelben felelősség meJleH
mindennemU cserépkályha és takarák
t1bhelykélizitését. BartolI Mihály kő

.m!il'e8mast~r. Bo~s*ai lit l~ sz. ~-!'li

Arany Gusztáv s. jegyzőnek I.árt{.
rollós üzietajtója és l drb spaJettáblás
üzletablaka van eladó. Érdeklődni lehet
a k,özsé~tJ.áza 7. sz. irodájáball. ~

Turkevei AC, a H.· osztályu
bajnokság egyik legerősebb egyIU
tese hátralevö mérkőzéseit le
mondta s bejelentette II további
bajnoki küzdelemtöl való vissza·
lépését. Az ügyet dr. Sajó Jenő

egyesbiró szerdán tárgyalta le I a
TAC visszalépését elfogadta, li

hátralevő mérkőzések 2-2 pont
ját pedig - gólarány nélkül - al
ellenfelek javára irta. A Izimpatikus
turkevei együttes és a GySC visz
8za lépése után, tehát csak hat
csapat fog kOldeni a n. osztály
bajnokságért. Természetesen igy
elmarad a holnapra kisorsolt
OyTK-TAC mérkőzés is s Oyoma
sporttársadalma vasárnap ismét
bajnoki mérkőzés nélkül fog ma
radni.

Körzeti ifjusági bajnoki mér-I
kŐzések. Gyomán: GyTK-M
berényi TexiiI. DévaványAn : DSE
GySe.

MlftID~miM

tRTESITé:S!
Értesitjük li mélyen tisztelt
közönséget, hogy Oyomán
"psök..~tja 48 szám alatt
(Református Egypáz mellett)
megnyilt minden igénynek
megfelelöen b e r e n d ezeit

BUTORRAKTARUNK
Raktáron tartunk: '~myőfa~

keményfa, fuméros hál6
szobákat, ebédiöket, kom
binált szobákat, konyha
l}~rendezéseket Itb.
Kárpito~oU butpr~kat j,J. m.
recamlér, sezlon,ágybeíét,
fotel és székeket.
Valamint hajlitott butorokat :
székek, k,rQs !lJékek s~b.

Kérjük ra k t á r u II k szives
megtekintését :

PI RÓ BENEDEK ÉS FIAI
asztalosok.
. .;

Sporthlrek
Október 2-iki mérkOzések.

KondorosoiI; KTE-ETK. Mező·

tUron: M. MAv=MAfC lJ

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. szeptember 9.,.töl október l",ig
,,+ Oyoma-Endrőd:

n.58 2Ljl$ ind. Gyoma p. 1.1... érk. 6.22

. 11.50 21..55 érk. endrőd templom-tér ind. 6.10

Vlt.ldlj: IG fméir. .
Szarvas-Oyoma~Szeghalom-PnspökJadány-Debrecen

. x t
5.$5 Szarval 18.2~ 22.S0

6.10 ind. :Endrőd . , • • . érk. 17.50 21.55
6.

BD t Oyoma p. u. . . . 'l 17.
38

21.
48

6.86 Gyoma templom-tér l'p8 2l.37

1.28 SEefillalom p. li. • HPil 20.~~

8.40 eliiökladény . 15.28 18.~3
9.19 érk. IUlIzobolzló ... i d. i4.1'i 18.05
9.55 reseD, "Arany Bika Szálló" 14}0 lVo

Gyomáról : SlI:egllalomra P 2.-. Hliljdliizoboszlóra P 5.ÖO. D~brllgenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 10.-. P 12.-

Szeghalom-Berettyóujfalu: x t
V~7 i. Szeghalom p. u. . é. 15.s3 20.H
8.5~ é. Berettyóujfalu p. u.. , . i. 14.00 19,11
9.08 é. ; községháza . . i. 1~.5!J IQ.Oió

Menet-jegy: Berettyóuifaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételu mel6il6heiy: Gyoma-halmeg,. OlvI'lis6kl:ll' és Parjé!>.

Figyelem I x-el jelzett hétkinnap ; t-el jelzett vasárnap és ünnepnap közlekedik.

MAfC II.-GYTK 5-O (3-O)..
Visszalépett é GySe!
Meglepetéssel értesült Gyoma

sportszerető társadalma, arról a
váratlan hirről, hogyaközségünk
egyik szimpatikus futballcsapata.
li Gyse visszalépett él. II. osztályu
bajnokság további küzdelmétöl. A
visszalépés egyik oka él. közép
iskolák futballenel magatartása
volt. A Oyse diák·játékosai ugyanis
él. Középiskolai Sportszövetség
(KISOK) kötelékébe tartoznak II

u iskol4k igazgatói megliltották
tanitványaikl1l!k a bajnoki mérkŐ

léseken való 8Ierplést. Elen in
tézkedés k6vetkeztében legjobb
erőit (GyOrI, Béres, Csáky) vesz
tette el a Gyse. A másik ok a
jelenlegi feszült politikai helyzet
ben található meg, melynek követ
kezményeként több játékos katonai
szolgálatra vonult be. Ehhez já
rult még az li sajnálatoll tény,
hogy az egyesUlet közbecsülésben

.álló, áldozatkész elnöke, Nemerey
Péter, az öt sportkörökböl ért
méltatlan és alaptalan támaLiások
következtében tisztségéröl lemon
doU.

A Gyse választmánya f. hó 23
án (pénteken) tartott Ulésén a fenti
okok következtében határozta el a
visszalépést, A körzeti ifjusági
bajnoki mérkŐzéseket tovább f0lltják
játszani.

Itt jegyezzük meg, hogy illeté
kes helyen hangzott már el olyan
kivánság, bogya bajnoki mér.kŐ

zéseket - egyenlőre - bizony
talan idŐre halaslIzák el, mert a
bevonulások~övetkeztében elŐ"

állott játékoshi~nyt kivélei nélkOI
megérzi miden fUIbalI egyestlle'.

j!!

Io
1938. okt6ber 1.

APOLLO MOZGO GYOMA I
Okt. l-én, szombat
Elképeszlő méreiek, gigantikus

jelenetek hatalmas filmje.
A Ben Hur óta nem volt ilyen
nagyszabásu óriásfi!m. A történelmi
Róma fénye és pompája. A latin.
nép világuralma. Kocsiverseny,

pun háboru, kardpárbaj.

Kiráíync5 álma
(Sdpió Afrikll\nus)

Az óriásifilmek királya, hihetetlen
pénzzel, hihetetlen tömegekkel
megrendezett történelmi filmórIás

2 részben.
Mind a két rész egyszerre.

2. Pompá5lkisérö mUsor.

1""'111111"'11""'1'

Október 5-'n, szerda
Az igazán szép film! ASllzonyok
sorsa és végzete. A család boldog·

sága, vagy a züllés utja?
Barbara Stamriek megrázó erejü,

hatásos drámai mUvészetével:

Asszonya lejtőn
Szép film, jó film, nagy film.

2. Kisérő müsor.

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
nap d. ü. fél 3, fé'1 5, fél 7 és fél 9· kor.
Pénztámyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllG-töl fél i-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Ili'IIIIIIIIII-IIII""I'

II'illl'I"'IIIIIIIII'"

Október 2-3-án,
vasárnap és hétfő

Pattanásig feszülő izgalmasságu,
Jélekzetállitó száguldásu. A dél
{engeri szigetvilág exótikuma.
Trópusi éjszakák forró szenvedélye.
Az istenitélet mindent elsöprö
vihara. A déltengeri orkán borzal
mas fensége. Fiatal szivek találko-

zása.
Dorothy Lamour, John Han,

Mary Astor főszereplésével:

HURRYCANE
(ORKÁN)

Pompázó exotikus tájak környe
zetében lejátszódó film. Izgalmas,
kalandos, nagyszabásu, réndkivüli.

Hiradó.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 október hó 2-én, vasárnap
6 és fél 9 órakor.

GAÁL FRANCISKA első
amerikai· filmje!

KalózkisasszonlJ
Romantikus történet.

föszereplők: Gaál Franci, fri
deric March, RandoJph Scott.

Nagy és ragyogó kiállitásu film.

Minket nem érhetbaleset
vigjálék.

Magyar Világhiradó

-



XIII. évfolyam, 41. szám. 12 FILlaR. Gyoma,

p O l I T I J< l, T A R S D L ES KÖZGAZDAS GI HETILAP

El.ÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre fi.24jP.

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

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

Felelti. lIlzerkeaztö: WAGNER MÁRTON
Szerkelllztti5ég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'ifi o> l'l'I 8, KOZ!li'luth LaJolll utca 64.

T<t!I-efon: 22.

Hirdetések dijszabásai =
Egyllasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. ötszörl Ilirdetésnél 10 százalék, tizszerinel
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Ivánfenéki Társu
tisztujitása

Elnöknek gr. Bethlen Ödönt,
aldnöknek dr. Schwelgei'
Lászlót választották meg

3 é'Yre

Ali; IváBfenékiT~nulat tiIZU~

karAnak lejárt a megbilllatásll,
ez4rt o~tóber 3-án tílltojitó
közgyülélt tartottak, amelyen a
társulat elnökéti - immAl' ne
gyedl!lEer - gróf Bethlen Ödön
földbirtokolt ~I alelaökll
81inMn B~gyedszEilr dr.
:Schweiger LAs:dó jólllzágIgllUi
gatót vAlaillltoUá.k meg.

Az elnökség milgd.szt'sa után
II választmányt is mlgujitották
és m6ilsválalu:tották: Erdei La~

jOlt, Fekete Mihályt, Halmágyi
Ferencet, biró Herzog bhvlmt,
B. KiSI Mártont, dr. KovAc,
Pétert, O,mitz Géda, Pá.nczél
Emilt, Péterman Józsefet, dr.
Spett Emllt, PurlJly Jánolt 41
Vartán Emilt.

Az összes tilziBégakre J
szól ft megd.bulltál.

sáTaI hosszabb ideig tartó tá
rolé.snl. marad itt a bun. Enel
lehet6vé válik, hogya jJHOM
BÁR" magtárak mindig ki lesz
nek haszni\lva, eletleg még
máshomum niluton ngy hajón
idel'lZállitott terményekkel

A gyomai él kOrnyékbeli
gazdák idővel maguk il !rájön
nek, hogy 8. Fulura révén Gyo
mán miköd6 NOltrAnak cik is
halznát látják maJd.

Za.rán..-ll~Il.?·

terveznek Kassára
Aszlgedi RAkóclEi-8gyesClet

elhatározta, ba megkazdlldik
Kassival ft usoU forgalom,
zarándokutat IlIIIerveznek lU
kóczi sirjáholI:.

Migend Dezső, ill KörOsvidlik
agilil felelős'lzerkelzt6Je felve"
tette egy békésmegyei Karán"
ut tervét Rákócd lirjábol.

Nem lehet magyarolabb ki..
iejez6je érBéleiDokDek, miDt..

yomal

ár lett

szenvedték a Benes rab~ágát és
a még hátralévő napokon át is
a legkegyetlenebb sanyargatá
soknak és rablásoknak vannak
kitéve.

is, ha nálunk nem akadna
annyi termény, hogy exekkel
töltsftk meg ft magtárakat.

A "Futura" isméteHen bizony
ságát adta, hogy milyen meg
értéssel van a gazduzövetke
zetek iránt és igy előkészitette,

hogy II "HOMBÁR" szövetke
zet által a Futurának vásárolt
buzát nem száHitják el azonnal,
hanem a NOSTRA bekapc$olá-

Pál esperes bibliaolvasása ut~n

báró Vay László tögondnok
elnöklésével folyt le abeiktató
közgyülés, amelyen az uj
püspök szép beiktató beszédet
mondott.

örömmel vették tudomlunlll,hogy
dr. Csizik Bélát, értékes mftkö
déséért,péniigyminisdeFi állam
titkárrá nevezte ki aKormányzó.

A Gyomai Vjság olvasói is
csatlakoznak az öröllikbö2il, hi

.szen ők is emlékeznek még a
dr. Csizik Béla értékes cikkeire,
amelyeket a Gyomai is
leközöH.

E PÜSPÖKÖT

EBRECENBE

C ++
81Z1

a _...._

tartó nációnak lépteHék elő és
alája möveltebb nemzetiségeket
kénysEeritettek.

Minden elismecésönk felvi
déki testvéreinké, akik 20 évig.

Sok ismirőle és tisztelője van
dr. Csizik Bélának Gyomán,
akit a felesége révén rokoni
kötelékek is füznek hozzánk, de
ezeken kivül a Hombár szövet
kezet tagjai is hálás érzéssel
viseltetnek iránta, hiszen az ő

értékes segitségével tudta a
szövetkezet az államkölcsönt
kieszközölni és ezek az isme
rősök és barátok mindannyian

"

ÉVÉSZ
BEI
Október· hó 3·án iktaUák be

Révész Imre ujonnan választott
tiszántuli püspököt A nagy
számu közönség és előkelőség

szinültig töltötték meg a hatal
mas nagytemplomot. Harsányi

A "HOMBÁR" szövetkezet
céltudatos müködésének sze
rencsés alakulása, hogy la köz
ségünkben levő két magtári
megszerezte. A szövetkezet vé
getősége eddigi szAmitó előre

látásával nem állott meg a
magtárak megszerzésénél, ha-
nem megkereste és megtalálta
a módot, hogy ezeket a magtá
rakat ki il halllználja, még akkor

Allandó tárohisok lesznek ezután a nHOMSAR"
szövetkezet magtáraiban

Felvidék
felszabadulása

nem történt meg Ma
gyarországon, hogy Q nemzeti
gyász ünnepélyén a fekete
zászlók mellett a nemzeti 8zinil
zászlókat is kiUlzék. Az 1918-ik
esztendőben ez is . megtörtént.
A fekete dSlZIók mellett kitö
ziU nemzeti zászlók a F9lvidék
felsnbadulása feletti ünneplés
nik szólt.

A csehek végzete rohamosan
betelt. Az ilEimények lázasan
l'agadják magukkal az érdekel
teket. A németek minden nap
ujabb területeket szállnak meg.
A lengyelek már elfoglalták az
6 nemlil:etiségeikkel lakoU részt.
Mi még nem vonultunk be, de
Komáromban és a határmenti
községekben már kitözték a
magyar nemzeti sainü zászló
kat és ünnepelnek, Tárják B.

magyar hadsereg bevoulilsát 
és mindezt némán és bamb/m
nézi a cseh katonaság.

A hirek szerint a nemzeti
ségll vidékekről menekülve
özönlik a több ezer cseh hiva
talnok és bérenc II régi Cseh
ország. felé. A katonaság bom
ladozóban van. A katonai köte
lékek annyira meglazultak, hogy
teljes felszereMssel otthagyják
a csapatot és falkákba verődve

huzódnak az anyaország felé,
utközben rabolva és ,garázdAl
kodva.

A prágai fellegvárban maga
ásta sirba dőltacseh-BÁLVANYI

A halhatatlan Benes saját itél
kezésével tépte le dicstelen
homlokáról az uborkalevelek
ből font koszorut. Bz is hozzá
tartoarik a pohár kicsordulád.
hoz.

ts ha valaki váletlenül meg
nem állitja a végzetet, ezek
után már csak a teljes felfor
duláll következik. A bent re
kedt bolsevista csőeselék kere
kedik felül és teljessé teszi a
nagy-cseh komédiát, amelyről

majd a történelemben ugy em
lékeznek meg, hogy az emberi
komiszság és butaság felfuval
kodoUsL;;.). még népet nem ül
tetett fel r.myira, mint a cseh
~épetJ amikor őt orsdshmn~



A betegség tü nete a a
körmök közötti basadásokban,
vagy a tőgy há I1lszővetén len
csényi, babnyi \ izszerü folya
dékokkal telt hólyagok fellé
pése. Ezek fel r epedése
vörös cafatos rnlás. A tej ho-
zam csökken s i1yakran II

minőllége is válozik.
teljes elapadás is. A bitegség
alatt a nagyon óvatosan

első

minden esetben külön
ki, és elégetéssel
meg. A kisliibedzeU tőgyet fi
noman kezeljük. meg

fejőzsir készítményt
használjuk. száritó
kenőccsel, hintöporral enyhit
sük az fájdalmát. Ilyenkor
mindig t.szta, száraz és lehető

leg puha legyei! az alom. A:e.
ivóvizet, ha az állat hever, oda
kell vinni hOZZe), nehogy 
mint rosszindulatll €ilsetben
könnyen megtörlénik - az állat
kivezetése után, szivbénulásban
elhulljon. KüIöllösen fertöző a
beteg állatnak szájáról~körmei

közül lehulló nedves foszlány
és ft kicsurgó nyál. Az ilyen
anyagok érintése már tovább
terjeszti a fertőzésI. Ezért n~m
szabad a fertőzöll istállóból II

fertőzetlen helyekre átjárkálni,
almot, takarmányt átvinni. Kü
lönösen vigyázzunk arra, hogy
a kannák aljára, külsejére ne
tapadjon fertőző anyag,

A betegséget okozó .ragáIy&
kat voltaképen kőnnyü elpusz
titani. Ha tejet 70-SO C-fokra
felhevitjük, a \irus biztosa-n
elpusztul.

Abetegségifendkivül fertözó
jellege miatt nehéz az ellena
való védekezés. Mégis lehetőleg

óvjuk a környezetet és főleg az
.embereket a fertőzéstől. A be
tegség legtöbb tcrj eszt6je gyak
ran az ember. Ezért különösen
vigyázzunk arra, hogya beteg
állatokkal foglalatoskodó sze
mélyek magukal tisztán tartsuk,
nyiU seb ne legyen kezükön,
de a testük más részén sem és
az istálló elhagyása után nyom
ban kicseréljék lábbelijüket,
felső ruházatukat Az istálló,
illetve a fertőzött helyiség
járata elé tegyünk ki fert6t1e
nitő szerrel átitatott nedves
zsákot, vagy hintsfik be ft be
lépőt 2 százalékos hydroxigén
luggal vagy,caporittal kevert
mészporral. A vész lefolyása
után az egész istállót és kör
nyékét öritsíik . ki, . a falakat
meszeljük ujra és permetezővel

fecskendezzük he fertőUenitő~

szeres oldattal az egész mos~

ható felületel{er. A betegség
idején kihordofl fertőző nyálat,
bőrfoszlányokat tartalmazó
alom és ürülék a legelőn még
hosszu idő mul va is fertőző

és
ez

s száj-·
e elés

és a tejba is átmegy, anélkül is,
hogy a tőgyőn látható elválto
zást idézne elő. A tej fertőző

különösen akkor, amikor a baj
már II fejős állat izomzataira is
áUerjed, vagy a tőgyön is je
lentkezett. Az emberre fertőző

tej, tejszín, vaj, sőt fiatalabb
sajtok fogyasztása utjá:n is át-

Igen kedves vendégeink ké
szülődnek utra; a kis fecskék
mintha nehezebb szivvel hagy
nának it bennünket, mint más
kor, ma, október hó 6-án még
mindig Gyoma fölött látjuk
őket szorgalmasan gyakorlatoz
ni. A meleg őszön - tapaszta
latok szerint - hosszu ideig
rajzanak a gabonafélék kártevő

rovarai, alighanem ezek is okai
a lassu elvonulásnak.

Jól teszik e kedves kis ma
darak, seperjék ki ahatárl a
hesseni legyektől és egyéh kár
tevőktől, marad másfajtából
ugyis elég. B

Ráértemben máig a gyomai
határban termett kukoricából
27 féle tipust szedtem ki, amik
ből mutatót lehet lálni a
"HOMBÁR" igazgatói irodájá
ban. Mint annyi termelvényünk
előállitásában, a kukoricában
sincs irány, amit k.övetni kel
lenne. Fajtátlanság, ötletszerüség
nyilvánul meg ebben is, pedig
kevés fáradsággal megtalálhat
nánk a legidevalóbb, legkoráb
ban érő termésü féleséget. Jó
lenne tavaszra kukorica vető

mag akciót is létre hivni, en
nek is meg lenne a haszna,
akár a buza velőmagnak meg
volt.

kézből keresztény kézbe ván
dorol, egy ujabb tégla a nemzet
építés munkájában, egy ujabb
darab kenyér, mely végered
ményben a nemzet összessé
gének ad erőt és lendületet a
további küzdelemhell.

Támogatást és csatlakozást
kérünk akciónkhoz.

Hazafias tisztelettel:

IGAZGATÓSÁG.

a ragad
elle i

ivaló
örömfájás

ezutlal kétfélét ismerünk. A I egy is
»nincs"·ről most nem lesz szó, meglepetést és
mert ma inkább az okoz gon- bár az ilyen félni
dot, mit tegyünk a bőséges nincs semmi okunk.
Isten áldással? A lu(;;ernások
térdig érő, jó minőségü negye
dik gyapjukat kinálják a gaz
dának, aki komoly nehézségek
előtt áH, mit tegyen vele, hogy
hasznára fordiLsa ezt?

Száritóink sajnos nincsennek,
ahol az alig fonnyadt zöld lu
cerna jól kiszáradhatna, mit
tegyünk hát, hogy ez a nem
remélt áldás tönkre ne menjen?

Zsombolyát csak az készit
sen, akinek nagyobb szarvas
marha állománya van, mert a
savanyu takarmányt a ló-féle. .
nem esz].

Szokták a zöld lucernát erős

sózással beboglyázni, amil réte
genként eszközölnek, ezt csak
azoknak ajánlhatom, akik - sok
sót találtak az általános ijede
lem idején bevásárolni, lévén
ez drága konzerválási mód. Az
olcsóbb marhasó (vörössó) is
igen alkalmas erre.

Szokták még - lehetőleg ta
vaszi szalmával - is beréte
gezoi a félig száradt lucernát
fele arányban, a romlástól ez
is megóvja.

Bármelyik gondnál legkeve
sebb gondot az adná, ha ele
gendő jószág állna az istállók
ban ...

Most látni az öntöző viz
tükrében az eljövendő boldog
világ képét: mi lesz, ha az
Alföld rendszeresen kap vizet,

A száj és körömfájás erősen

fertőz és ragadós betegség. Az
összes hasitoUkörmö állatok fo
gékonyak iránta,de megkaphatja
más állat kutya, macska, sőt az
ember is. A fertőzéstől eredő

számított 24 órán belül az egész
szervezetben· elterjed, ennek II

vésznek a láthatatlan okozója

(Az Országos Magyar Tejszövelkezeti Központ

m. sz. közleménye.)

vöinknek sem kezelési költsé
get, sem felárat, nem keH elő

leget fizetni, áraink nem rész
let árak.

Elviink : "Mindent a mi ked
ves vevőinkért !"

Mi p~dig nem kérünk mást,
mint bizalmat, jóakaratot,
megértést, szeretetet és támo
gah\st.

Támogatást kérünk, mert min
den fillér, amely keresztény

TESTVÉR!

21 következő körlevelet bocsá
toUa ki.

A keresztény magyar vásárIóo
közönség, igen sok társadalmi
egyesület stb. sürgető ki
vánságának teszünk eleget, ami

hogy·· életre
keresztény üz

leti <ll""P.I"lU álló, tiszta és
becsületes szövet
kezefünket.

Ezen elhatározásunk3t beje
>'CjljICW'G. kötelességünknek tartjuk
célkifüzéseinkről rövid tájékoz
tatást nVl!lit~mi.

Jelszavuok: "Keresztény kéi
keresztény kézbe a pénzt !"

Ezt pedig csak ugy valósít-
meg, ha magyar testvé

reink, a magyar Anyák, hází
asszonyaink és honleánJok be
vásárlásaikat, szükségleteik be
szerzését csak és csakis keresz
tény kereskedőinknél, iparosa-

vállalkozóinknál esz
közlik.

Hazafias .érzés, keresztény
Ielkiismeret és faj szeretet kér
dése az egész.

a Trianon által megcson
hazánk keresztény társa
hazafias kötelességének
az értelemben is eleget

tenne, akkor a magyar keres
kedő és iparos életkörülményei
jelentékenyen megjavulnának,
a gazdasági élet keresztény vo
natkozásban fellendülne és sok
sok anyának szeméböl lehetne
a könnyet letörölni és sok-sok
magyar gy.ermeknek a szebb,
boldogabb magyar jövőt bizto
sitani.

Célunk: A liberálizmus által
meghonositott, de a keresztény
magyar mindenkor emélt
üzleti szellem és fogás kiirtása.

keresztény .üzleti szellem
megvalósítása !
Vevőiuket kifogástalan minő-

ségü és ipari munkával el-
előzékenyen, pontosan

kiszolgálni. Mindenféle nyilt és
burkoltdrágitásoktól megvédeni,
fizetési könnyitéseket adni, több
havi ellátni s főkép-

az eladósodástól megvé-

Nem számítunk kedves ve-



GYOMAI

Vasárnap
9

Hétfő

10

Kedd
11

Szerda
12

Csütörtök
13

Péntek
14

Szombat
15

Talán be tu.djuk még hozui
póhalmi par,)(~Uázé.s

támadt nehézségek miatt be

következ/ilU k~sedelmet és al

kalmat adnak az igénylőknek,

hogy be tudják vetni a földjü

kel. Érthető a telepesek nyug~

talansága, hogy a kedvliJlző időt

ki akarnák használni, hogy ki~

ki megszánthatná és bevethetné
a földjét, de még ki sincs az
mérve. Pedigjól tudjuk, hogyha

beköszönt az őszi el!lózés, Pó

halmon ugyan nem igen sdn~

tanak vagy vetnek már 8lIIidén,
ami pedig nagy vesztesége hmne
az uj birtokoJoknak.

A héten volt a miniszteri
megbizott, aki a műszaki mun

kálatokat átadta és tudto!1kkal

azokhoz erővel már
hozzá is fogtak.

A r~gi bérlők mAr birtokba
vették az általuk jegyzett földet,

a többieknek is egy-két héten

b~lil átadj'k a f~ldjét"

húzása
szombaton
kezdődik

Saját jól felfogott
érdeke, hogya ka
pott sorSjegy árát
mindenki slirgösen
fi:zessemeg,külőn

ben nincs nyere
ményjogosui tság
Ha még nincs sors

jegye, siessen venni,
bármelyik főárusitó

nál, mert mindenki~

nek és minden egyes
sorsjegynek egyfor
ma a nyerési esélye l

Nyerni azonban csak az nyer
het, akinek sorsjegye van!

Hivaíalos ára a sorsjegyeknek
az összes főárusitóknál :

1/s-3.50, 1/4-7, 1/2-14, l/l-28
pengö_

Állandó és kitartó játéK által
érhető el eredmény!

KÖLludomású, hogy csak a húzás
előtt kifizetett sorsjegyeknek van
nyereményjogosultságuk, miért is
nagyon kérik a főárusitók, hogy
akik bármely oknál fogva nem
óhajtanak résztvenni az uj sors
játékban, küldjék vissza a kapoit
sorsjegyet, mert nemcsak kelle
metlenséget, hanem kárt is okoz
nak, ha a sorsjegyei idejében
nem küldik vissza az illetékes

helyre.

Megkezdték

a póhal i

Iázással kap"'"
csolatos müszaki

munkálatokat)

Az uj magy.
41~ik kir.

Oszlálysorsjálék
_, llil_.

Az utolsó 16 évben, tlilhát
1921 óta ez volt az önálló ipa
rosok legmagasabb száma. 1929
ben azoban 143.177
194.914 segéde! és 81.368
noncot foglalkoztatott.

Ebben az esztendőben UUJlllll_

koztattak a kisiparosok !e~:tötlb

segédet, mig a legtöbb tan:oncot
1928-ban foglalkoztatták,
kor a tanoncok száma
a segédek száma pedig J.OJl.Jl\PU

volt a 140.690 bejegyzett
terné!.

Az 1937 év eleje óta ali!!
áUósulások száma az iparban
kissé megtorpant az előző évek
kel szemben, ami főleg a
tervizsga·intézmény bevezetésé
nek tulajdonilandó.

Az idén az iparigazolványok
és iparengedélyek kiadásának
átmeneti jeUegü felfüggesztése
valószinüleg ismét csökkentő

hatással lesz az uj iparok kl!:;let
kezésére.

Lako o il és
sta il azánfütők

tanfol ama
A m. kir. állami fa- és fém

ipari szakiskolában 1938. évi

október hó 17-én délután 5
órakor kezdődik és .lb hétig
art. Az előadások minden köz
napon, szombat kivételével, d.
u. 5-7 óráig tartanak. Szom-

délután és vasárnap délelőtt

tanulmányi kirándulást tarhmk.

A tanfolyamon, a lokomobil
és stabil kazanok sílerkezetél és
kezeIését tanitjuk. A tanaDyak
felöleli, a legmodernebb elve
ken épült erőtelepek kazán be
rendezésének és kezelésének
ismertetését.

A bmfolyam hallgatója, min
den 18. életévét betöltött, irni
olvasni tudó egyén lehet, aki
kazánfütői vizsgát óhajt tenni.

A felvételhez szükséges ok
mányok: egyévnél nem régibb
keletü erkölesi bizonyitvány és
anyakönyvvi kivonat.

A tandij 18 pengő 30 fillér.
Vizsgadij 5 pengő, a bizonyit
ványra 1 pengős okmánybélyeg
szükséges.

Beiratkozni, az igazgatói iro
dában lehet.

Szolnok, 1938 szeptember hó.
Az Igazgatóság.

Hofherr - Schranb.: 
Clayton - Shuttleworth
g é p ek és szerszámok
kaphatók a HOMBÁR
szövetkezetnél. Előnyös

részletfizetés.

?

sszuna

fogyasdható, veszélytelen em
heri táplálék. A pelyhes, cafa
tos, vagy bármely elváltozást

mutató tejet ~mberi táplálko
zásra felhasználni és torgalomba

hozni nem szabad. Legjobb ~z

lyet külön erre a célra szolgáleó

edényben felforralni és azután

megsemmisiteni.

ag arország

megütközik a kommunistákkal.
Az olasz sajtó a magyar kö

vetelések mellett.
A lengyel sajtó szerint a IE'g

sürgősebb feladat a RnlénföJd
Magyarországhoz való csalo
lása.

Hová és mikor vonulnak be
a német csapatok?

Az egész· nemzet mélységes
kegyelettel áldozott Gömbös
Gyula emlékének.

Iinrédy Béla: Különös kegye
leHel adóznnk most, amikor
érik a Te külpolitikai mag
vetésed. Nem álmodó, hanem
nagy jövőbenlátó voltál. Min
dent jól láttál, mindenben iga
zolt milr a rövid idő is.

li tőzsde nem a zsidók által
fenntartott intézmény, hanem
a közgazdasági életnek egyik
fontos értékmérője és e téren
is alkalmazkodni keH a mai
időkhöz. A tőzsdetanács belátta
az érvelés helyességét, s végül
is nagy többséggel hozzájáruU
~hhoz, hogy hosszunnpon is
nyitva legyen III tőzsde és a
hivatalos órákat betartsák. Ami
óta a budapesti tőzsde fennáll,
a mai eset az első, hogy a

tözsdét hosszunapon nyitva tar
tották és rendes mederben
folytak az üzletkötések. Meg
említésre érdemes még, hogy
az egész világon egyedül a
budapesti tőzsde volt zárva ed
dig a zsidó hossznnapon.

mutatása szerint tavaly Magyar
országon az ipartestületek köte
lékébe tartozó önálló iparosok
száma, tehát azoké, akik képe
sitéshez kötött ipari foglalko
zást üztek: 170.190 volt, akik

134.515 segédet és 57.M3 tanon
co! foglalkoztaUak.

,
eesa

lehet. gzért legjobb az .ilyen
anyagokat széltöl védett helyen
elégetni a kiszárit~s után.

A fenti elvek szem előtt tar
tásával és fl. gondosan kezelt tej
- feltéve, hogy a betegség foly
tán látható elvállozást nem szen
vedett - közölt módon való
felforralás, illetve üzemi pasz
törözés után teljes biztonsággal

gába érkezik. Az azonnali de
mobilizáció! és egyben az ön
álló szlovák hadsereg feiáUitá
sát is követeli a zsolnai kiált
vány, mely harcot hirdet a zsidó
és a marxista .bomlasztó ideo
lógia éli erőszak ellen.

Benes elhagyta Prágát.
Szombaton kezdődnek a

cseh-magyar tárgyalások.
Néhány ..ap alan a csehek

végleg eltávoznak a magyar
Felvidékröl.

Imrédy Béla: A magyarlakta
területek visszacsatolását eldön
töttnek tekintem.

Zsidó terrorlegények vezetik
II kommunista zászlóaljakat a
védtelen felvidéki magyarok

Atőzs

BEL- ÉS LI
ujságci ke~\ cimeiből

Kölön tót kormány alakult Iellen.
Szlovákiában Tiso József a mi- A végsőkig elkeseredett la
niszterelnök, aki pénteken PrA- kosság ellenáll és sok helyen

Érdekes iilése volt e héten
a tőzsdetanácsnak. Csepreghy
Jenő ny. huszárezredes, tözsde
tanácsos mintegy 100 aláirással
ellátott beadván)'i nyujto li be
a tözsdetanácshoz és azt kérte,
hogya tőzsde a zsidók hosszu
napján éppllgy tartsa meg üz
leti óráit, mint egyéb napokon.
A beadvány tárgyalásánál élénk
vita fejlődött ki. Kü!önösen
döntő befolyásu voH a legna
gyobb magyar gabonaértékesitö
intézmény vezetőjének határo
zott felszólalása, melyben
hangsulyozla, hogya maí viszo
nyok között a kor hangulatá
nak sem megfelelő helyzet az,
hogy egy zsidó ünnep miaU a
tőzsde zárva maradjon. Elvégre

Há.ny iparos van
Ujabban különböző helyek

ről fantasztikusnak tetsző szá
mokat dobtak a könéleménybe

arról, hogy hány önálló iparos
és hény ipari alkalmazott van
Magyarországon. Ezekkel az

adatokkal ~zemben a közpon li
,etatisztikai hivatal hiteles ki-



Vörös~Kereszt

Az Igazgatóság.

ELADÓ: K~röslad.ányon mUI.l[

mellett 170 magY21 holdas tanya

birtok. esetleg 50- 60 tlOldas rész

letekben,továbbá Szegbalmon

84 magy.ar holdas Lidokkedvezö..

fizetési fel1éJdekk,l.. ÉldeklödJli

lehet Békéscsabáfl,:a'Békésme'"

gyeiKereskedel:~ni Banimái

Ne veszítse el'remél1yét,'ha
akármilyen 'kétségheeJtő helyzetben'
is van. Gondoljon ~art'a,ncYgy "a
sötét éjszakák' meg'"'I1oHak . régen
már és jöttek ráhajl/Jté!:lok 'miHíő

éven átlL osak nem szaba'delha
ladIli érzéketrlen'ti! ,il S' erencse~esz,;,

közetmellet't. Ilyen eszköz a Re
ményYS(Yl'siegyban'(ere~811 Heéh.t
Bankház R.T.) OS7\i'I\ysorsjegye is..
Próbálja meg Ön ís- tmz'ás
oktáber 15'én, adeHg rendeljen
levelezőlapoll, Remény Sorsjef(Y-'
ban:k;Budapest.l Auddssy_ut3.

A "HOMBÁR" Sz()vetkezet...
hez olyan nagy mennyiségü 1201
11:5 bánkuli velőmag buzát szálli
taU be Telek-uradalom, hogy a
cserét azcmnail ;;megejti!<, ba valaki
velömagért UJ Jgy. Azonban mégis
idejében gond.osk0dt'ék. minden
gazdai:l neki: szüks~veb\)mag
buzáról,míJlit mé,.; .elfogad:.a
HOMBÁReH5jegyzéseket.

fokozódik- az . érdeklőd'és;'
So\{an, aktkeddig nemveHe'l.
részt a m. kir:osl lálysOTsjátékofl,
most~lendületet \isTl'lck be 'az
életükbe, igyekeznek maguknak
alapot, önbizalmat, reménységet
szerezni,hogy szebb,jobbgazda
ságihelyzettikJegyenéssietneka
hivatalos·föárusÍ:tc&kI1Ol egy ;sors
jegyet ;;vásárolni. N eHI :frázis; .ha
nembebizonyHot1\!alóság, hogy
az oszláJysors.játék uj vérkerillgés
hez. gazdasá:gi feHendüléshez ve
zet, mert sokan nyer:le'{nataJmas
összeget és íeltek;ez.'áHal gazdag;
boldogemberek,Jf\,L sorsjáit'ék·
október l5-én kezdődik.

Az ElsöEndrt eli Hengermldom
és NiUanylelep- po ini Szövelkezet
.el!l~hr;ja a {;igyelmé.l<ana,
hogy mivel villan) telepe naponként
különböző időszakokban többszöri
megszakításokkal szolgáHatáramot,
a villamos hálóza vezetékekkel
és az ezzel kapcsolatos szerelékek
és'berendezésekkelszemcen a leg
nagyobb óvatossi\ggal viselkedjék

. ésazesellegesbaleselek elkerülése
végeU feltéllenUl tekinlse ugy,.
mintha áramszolgáJJalás. ~lIandóal1
tenne.

"'~Ifil.
ltR T E'S'IT Éc'S i

ÉrlesU.jü~ .a mélyen tisztelt
közönsége!, hogy OYomán
Hösö.k-utja 48 szám alaU
(Református Egyház mellell)
megnyilt' mirrdenigénynek
megfele1ően'be-ren d ezett

SUl::ORRA KJTAR UdPiIII'"

Ra:ILtá:ron tartunk: fenyőfa,

keméllyfa,J fuméTos5:háió.;.
szobákat,eb:édlöket, kom..,
bináit szobákat, konyha
berendezéseket stb.
KárpHozolt butorokat u.m.
recamfér; s~zlon;ágybetét,
fotel_és székeket.
Vaiamint halmott butorokal :
székeK, .karos székek stb.

Kérjük ra k t á r il II k szives
meglekintését :

BIRÓ BENEDEK ÉS ..FIAi
asztalosok.

-.-- I•.' +1' .aI· ......•.', v---ul A -m."ki•• OSlOláI_rsi-f-........-"......"""",,
I en .'...1!5 I:~" ~öárusitóLkérik,.&hogy.akik a F e I hi v á.§" .

ld ÜmÖiCSfaj tákat postán. killdö1t. sorsjegyek árát még

tel e1.9 rtsü nk·? Birói kinevezés. A Kormányzó ~em egyenIileIték ki, sziveskedje-
Az elmult két esztendőidö- <,:Ir. Fel1érLászló szegedi törvéllY- nek a megfelelő összeget azonnal

gyümölcstermesztésünkre ~zékrjegyz~t a gyomai járásbiró-' megfizetni, merla'l1yeremény~
volt a legkedvezőbb; ter- sághozJárásbiróvá nevezle ki. 19ény és minden más jog csak

ugy biztosítható, ha a sorsjegyek
més egyik évben sem voH BékésesabaJi,:ev.·,taniiók ~y,,;:, .ra a hivatalosan megál!apit<;>1t30

hogy a termelökeLkielé- . h • f' I' lik á lékát .$o l
1'& ElVI Ize es egy sz za lile - f.íllér köllségátalánnyal együtt· a

gül:letle volna. Ez azonban nem ajáBJolták a NemzeU Rept:it~al.apra. ~uzás előlt kipoye.nlitetett. Ha
szabad, hogyakedvünkela "'l'>

tenoelésWlelvegye. AZícadófe:lszólamtáslLi'bitett-" ~zonban bármely oknál fogva. a
Lassan eljön az ideje .an- sorsjegyeket nem akarják megtar-

hogy a fák üUetésére gon- tárgyalja, Lm€~ItII!~tl~'tI.éih-q tani, kiildjék azonnal viSSZ<lr8Z
dOJtjU][lk. Nem szabad az utolsó főnd5él,ésesabáuLtliJ!ál1gy<lI'-,>,o,kat." ~llel.ékeS\tlely:re.Lmett a föátf.u,itók.,.
időre hagyni a telepitést, mert yitéz dr. SlilasYL'Anlal,{elrl~klésé;" nak kártokoZl1ak, ba azo~at

ana előre kell készülni. A lTel.nGyomáról',Papp.n&ig11lolldleU kapjákcwssza.
terüle,tet ki keH választani, a fl kiBevez'rei A huzásQK_,már::októbennó15 én
Qö(H1öket kijelölni, kiásalnL Az- A té1ir:meneivend'je, szerint ' kezdödnek.
tán körülnézni, hogy honnan R:(J;~lel{el!l'flel[;'oktétlet2-1(i)l;'avo....; Egypárisimüteremböl. A
is szerezzük be a szükséges Qat.ekc;LGygm;aáll<>rnáson rnin~l:m' párisi muvészvi1ágegyikérdekes'
csetnetéket ? semmi változás a vonatok:érke;.;;'" esemé'nyéről' eredeti rajzokkJ.2i'1

a legjobb, ha olyan helyen tés.éáen..ésc;,inéuJ.ásában. iilluszlrált riportot közö! a DéJí-
vásarolunk, amelyik faiskola Mester cimet csak az használ· báb legujahb száma," amely
államilag törzskönyvezett anya- bat, aki a szakvizsgálatotgjkerrel nagy lerjedelembeh" és gazdag

ezek jó és bőtermőfák, rette le. tartalommal jeJilmt'meg. Pom-
szedett szemekről neveli kHáit Massollfbli;wásodik' fía:vasár· pás illusztrált rádJóműS'orokal,

HaJkivAlasztottukafaiskolát, qap tartotta eljegyzését ~gyfelvonásosszirrd'arabut';premier-'
már most előre jelö!jük,vásá- MezötDnmoktóber :bó8-lól besúm:olót; US1:inl1rá'zt ,···plet\11iíá!IliI:J.2l''t,

meg a fákat, nehogy ké- ipari kiállítást és vásárt tarlanak nagyszerii fi Imrovatol :és löbbr
söhh már kl~r;alli}galot;t;:;raz. tp.:rl'Osok. mint';száz'szeb'l1nél szebb képet

fákból keljen gyenge, ~ atnya A;váhis,i :jogsza.;IYjai;s:lifgOfHá:~1 t·dál "azyolvas& a 'l'IépszerU képes-
fákat venni. sával :ésa"álásjt.eljárás2'drá~bá;, I;;pban: A Délitbáb egy száma 20

Vig:yázzunk~ hogy milyen faj- tételévei neh~zebbéHakat:ja;a ,JWf"'" " fillér,
tát veszünk, mert az sem mind- á álá' A francia!;; kamara ;Dal~'dierm llJD,/lV . .st·".tenm:.,;
egy, hogya mi vidéJdinkre Okt6ber;9-re,teMTflzettdronl"., miRisztm;e~Rölalek.,335sZ<lvazaUal
melyik fajtát ültetjük €IL Nem 48 szavazat ellenében. bizalmat
minden J:ófaJ·tagyüm.·.··öles fáJ'a har~os,ynagygyjijésGelmél:tad, +6sza:vaz(J,u;
nő és terem nálunk kielé'giW- A 'SZ():c:i~ft~ltili~Le:J. Aszikvizgyártást is képesi:.

leg. Házikertbe, 'saját szükség,. tésbez.akarják kötni
letre még csak üitethetiink A bilt~ihá'z8ikbanl"mís«1él~t1I:tiHió Tud~evén,llapokignemharan- .
bármily fajtát, de ·haeladásra goztak"amikor,a hdyzel;nagyon
nagyban termelünk, ugy feltél- tésrer háboru1l voll, C';:lk: • légvédelmi
lenválogassuk meg a Jfajtáka't; . 1ltJj·,K,. ó á é . . riadó eseté~lr sZGI,,'l:UalL meg L, a
Csak azokaLa nemeket,:.fajtli:. Az enI '<ir -5 g rleSlh a mun-
kai ültessiik

y
amelyeket,azOrQ kaadókat; akik üzfetukben, fize

szAgos PomologiaiBizoUág. gya- mülrben' vagy bál'minemlI' egyéb
korlati tapasztalatok alapján vállalkozásaikban értelmiségi mun
vármegyénk területére előiiés k3.kö'rG-alltá'lmaz01iakat"'fogtalkoz
ajánl, mint itt legjobbannövll talnak; 'I1o~Y' a 4350/I938 M E.
és termőket. Ezek a követke~' . sz.rendeletében'elölrt mindenfajta
zők : nyomtatványokat ~az};e1öJjáf6ságnál

Alma: Simonffy.piros, Török dijmenleself'beszerezhetilcFigyel
Bálint, Asztrakáni,. Husvéti Roz.- mertetn'ek egyben 'Ii munkaadók'
maring, Elszászi piros, Jonai- arrii/is,t'hdgyl1eJel'enté'slkö'e1ezett

ség alá esnek'·akkoy·ts, ha'csak

h~örte: Cukorkörte; Vilmos;. egyszeméfyt'is'fogla'lko'ttatnak
Nyári Die!,' Harden- érlel'miségf munkakö'l'ben, vagy"

olyan 'alka'lmazottjukvan, aki apont, Papp, Gyöngykörte.
Szilva: Besztercei,Agooi, Kék, középfoku iskola IV. oszlályátel

Olasz, Althan ringló, Nyári vége2te, vagy "akinek cennél'maga;;:;
aszaló, sabb iskolai végzettsége van c> és

Kajszibarack:.Magyarlegjobb, abban aZ'esetben'ts,ha nem·-ér"
Késeirózsabarack, Borsj,féle ielmis'égi'mun;kakörben van foglal-
rózsa. Nagyszombati. koztajm.

Meggy: Pándy üveg, Fekete AcsepeU'iSzllbadkikötiJlJen
spanyol.

Cseresznye:Pongorádi fekete~ . két amerikai vállaJia;t· nagy.rakiáf." .
Germersdorfi óirás,Jabulay 1'0- házakat épit.
pogós. Magy~r hidépitési anyagot

Termesztésren~sbármely gyü- J, szállítunk TÖrökországba,
mölcstermesztési ügyr:efelvilá-' Budapest hat év alatt 15 mil- .
gosHástad a vármegy.ei .gyü
mö1cstermelési' intéző Gyula, HÓl költ légvédehni' berolTátá;;;
megyeh~za, sokra.
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k a p h él t ó WAGNER
MÁRTON FIAI cégnéí.

Születtek: Wolf Lajos fia
Imre ref., özv. R Szil.cs Sándorné
Kéri Mária leányá Erzsébet ref.,
Forgács Mihály fia Mihály, Jenő

r. Bohák Imre fia Imre ref.,
MArion Bálint leánya Julianna á,
ev., Bela Etelka fia LásszJó, fe
renc f. k., Oláh István leánya
Mária ref., Krm:hió Gábor leánya
Rózsa ref., Rau. József leánya
Erzsébet, Magdolna iL ev., for
gáos Lajos fia László ref., Óvári
Timár fia Mihály f. k., Brau.n Jó
zsef leánya Etelka ref., Domokos
Albert leánya Katalin, Irén ref.

Házasságot kötöttek: Sallai
Péter Veres Erzsébettel, fülöp
Imre Cserenyecz Iionával.

Elhaltak : Szabó Károly ref. 63
éves, Kun Mihály ref. 74 éves,
Wagner Mártonné Herfer Mária
ág. ev, 60 éves.

s
indenféle

nósv

A göz- és kádfürdö szeplem
ber 2-án megnyilt, minden héten
pénieken il. nők, szombaton a fér
fiak részére. Kádfürd6 mindkét
napon nyitva.

al galambpostás
gy~erntld[rablóbanditát. Néhány
héllel ezelőll Uj-Mexikóból soro
zatos gyermekrablásokat jelentel-
lele A szülők a eselben
kifizeHék a egy bálor

azonban nem meg, ha-
ren

bocsálotta és ennek

, iapja legujabb száma.
Idváióbb magyar irók
a !<itiinő cikkek dus során
l1agyszeri.i foíylaiásos
kivül. közei száz pornpiis képet
taW az olvasó a népszerű képes
lapban. Tolnai világlapja egy szá
ma 20 fillér.

ftftftnaftfiftftft~fi~~R~.ftRAftftftA

A H O M B AR szövetkezet
közhírré teszi, hogy a
csutkát a szövetkezeti
mázsánként 2.!;í0 peng6érl, nem
tagoknak 3áO pengöért adja
~WWWUUUUWUUUUUUU~UU~U ~U~UUUUUUWUUUUUUUUU

,·~~d~";~~ levele,6- rab.!ól Az

",""""''',bankii;ii, mas ré;:zldeirö~ közöl
illus:dráll cikkel Tolnai

tessünk? Erről ilr a Növényve.
deiem és Kertészei most megjelent
legujabb slárna. Cikkekd kÖL

még az elleni védeke-

zés uj irányár,ól, a fOiYékOnY,~rá-1
gyaalkaimazásáróí, a téli gyü

mölcs szüreleléséröl, a gyümölcs
fák különböző ültetésmódjáról, öZ

uj rózsafajláiuói, a gyümölcstele
pités különböző szemponijairó!? a
gyümölcsfák törzsbetegségeiról, az
egr~s és ribiszke őszi gondozásá
ról stb. A dusan illusztrált, szines
gyümölcsképet is közlő két szak
lapból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapest, V.p Vécsey-u.

egy alkalommal d küld
e való hivatkozással mutat-
ványszám ot.

Változatos tartalommal
lent meg a Párisi Dival októberi
száma Adivaloldalakon mind€1fl
alaku és koru meglalálja a
ked 'Iére való kabálot és
csinos bluszt. számára
pedig elegáns Ids ruhácskákat és
célszerű fehérneműi hoz a Párigi
Divat. Az irodfllmi oldalakon meg I

sok-sok novella, hasznos cikk,
szép vers, gyönyörü képek örvel1
dezlelik meg a hölgyeket. Külö
nös tetszésre tarthat számol a ki
Hinő irónö: Bozzay Margit cikke,
melynek már a címe is érdekes:
Melyik a jobb feleség, a régi, vagy
a mai? Természetesen ebben a
számban is szép és hasznos kézi
munkarajzokat hOl a PArisi Divat
és ingyen kézimunkaivet. A Párisi

Divat egyes számának ára 60
fillér.

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legiobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri él DR. OETKER-FÉLE
világhirüFÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek in~

gyen megl<űld a gyár: DR. OET-!
KER A. Budapesi, Conti-utca 25.

120, en avi
kereseti lehetőség biztositva viszonylag
csekély befektetéssel otthon végezhető

munkával férfiak és nők részére, állandó
évi munka garantálva, anyagot szállitjuk,

a kész árut á(vesszük.
Kérjen ismertetőt.

K l IE: O P A T R A kötöltám lerakat
Budapest, IX.,Lónyai-ll. 43. VálaszbHyeg-

~~"'~\~~\~I~~I~I~~,~~~~~~~~~~~~
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Szerkesztésért és Li:ldásért felelös:

WAGNER tviÁRTON.
Hungária könyvnyoHiúaváll.alat, Gyomll
FelelőS üzemvezető. Teket Sándor.

Kidóhiv., Bp. József-körul 5.

;7

ubli l(áCiÓ

a legjobban szerkeu
tett politikai napilap.
E l ö f iz e t é lj i á r a:
1 hóra 3 P., n ..évre 9 P.

Elad6 : 20 kar. hüld p,\haJmi szántó,
10 hold póhalmi 600 pengővel átvehető

a többi hosszu lejára tu kölcsönne1 ter
helt, 10 hold a varsányháton, 3 hold
zöldlaposon, 10 hold halmagyon' kis
tanyával és ihatóvizü kuttal, 7 hold
zöldlaposon, 2 hold siratóban 2800 P,
egy nagy gyümölcsös kert a révlaposon
2200 P, Horthy Mildó8 uton 4 szobás
üzletház 12.000 P, Mátyás király uton
szép nagy családi ház 10 OOO pengőért.

Jelentse be kiadó lakását lzsó Balázs
ingatlan irodájába, ahol azt azonnal
bérbe adjuk.

Szuperfoszfát mijtrágY8 és Pétl
Só kapható WAG:E:R MÁRTON fiAI
cégnél.

Budapesteli"l u !, állyokn~k, u, hol
gyeknek teljes ellá ,':8 havi 56pengö,
csak lakás 18 peng/i. Teréz krt. 18.!II.
l. Rákóczi ut 59. l J 2. József krt 55.

· II. 8. Szent István I., t. I. iii. 5. Telefon
14-15-70. 6-3

Francis. angol, német vagy olesz
nyelvekhez értö uriláll)'ok, urhölgyek, két
hónapi nyelvkurzusainkon, mint nyelv
tanitónők dijmentescn kiképeztetnek és
azonnal alkalmazást nyernek. Részletes
ajánlatokat (válaszbé yeggel). Budapest.
Teréz-kömt 18. III .1 Univers eimre
klildendö". Kezdők i ,; le Ivétetnek 6 M-

· napos dijmentes ku 1"J usra. 5-2

Szász Antal ll. j,er. gró! Tisza Ist
ván ut 82. számu Itá/3 eladó, vagy fél
üresporta is elr<lÓ. UgyanOlI egy cipész
balkarosgép is van eladó. 2-2

Máday gyógyszerész révlaposi 2
kataszteri hold gYÜlliölcsöse eladó. 3

Az Uri-Kaszinól1ál egy kályha és
teWablakok eladók. 3

Egy használt siíly"szlÖs . varrógép
olcsón eladó, ll. I, eriilet Gárdonyi
utca 51. 2-2

Szép klvltelU \lit, in eladó. Érdek-
lődni dr. Tardos ügyveul1él. 2

KUlönbeJlÍratu szobát keresek bu
torozva, vagy butor n~ll<ül. Civel a ki·
adóba kérek "álland.., Llkó" jeligére. 2-1

Kossuth Lajos utca 26 sz. alatt
egy irógép és radi,) készülék van
eladó. 3'-3

Szabó Lajos ép i; , I é~ butorasztalos
értesiti a nagyérdellli' l,öLönséget, hogy
Bodon Bélával a tf, S.ISI iszonyt meg·
s2ünlették A régi "e'yéll továbbra is
elvállal minden szal Ill"lila vágó munka
készilését. Kéri a na~'y:'rdemü közönség
szives pártfogását. 3-3

Nem kell már vidékre menni
kályhás mesterérI, n,e.l hdybtn vállalja
a legjobb kiviielben kleiösség mellett

· mindennemü c8erépki!lyha .és takarék
lüzhely készitését. B,lIl0H Mihály kő

müvesmester. Bocskai ut 19 sz. 6-6

Arany Gusztáv s. jegyzőnek l drb.
rollós üzletajtója és l drb spalelláblás
üzletablaka van elad.'). Érdeklődni lehet
a községháza 7. sz. i,odAjában. 7

hogy a. 45. éleléviik belöllése után
is foglalkozlak gazdasági munká
val - feltétlenül hozzák maguk
kal. A sziikséges okmányok
bárkilöl és bá, ht)ll ll:l o az 1938.
évi lll. L·c. 38. §·a alapján bé
lyeg és iIIelékmenlesen beszerez
helök.

Gyoma község
ingatlanforq41D1.4

T. Kiss Imre és neje Schwalm Kata
lin gyomai lakosok vettek 5 hol 150 n
öl elöhalmi szántói Baráth Imre és Ba
ráth Julianna gyomai lal<osoktól 2800
p- ért.

Gecsei Sándor és neje Nagy JuHánna
gyomai lakosok vettek 2 hold 346 n-öl
vidólaposi szántót Országos Hitelvédő

Egylettől 2200 P-ért.

A Gyomai Római Katolikus Egyház
képv. Csernay Géza gyomai lakos vett
1474 n-öl magtárlaposi ingatlant Har
tenstein Ignác gyomai lakostól 1710
P-érI.

Ai/er Márton és neje Herter Mag.
dolna gyomai lakosok vettek 3 hold
1035 n-öl matakerli íngallant Harlen
stein Ignácz gyomai lakostól 9350 P-ért.

kk. Gál Tivadar képv. Gál Margit
gyomai lakos velt egy beltelkes lakó
házat Tandi Lajos gyomai lakostól 400
P-ért.

kk. Eíler Mária Magdolna tulajdon
joggal, mig szülei Eiler András és neje
Braun Magdolna holtigtartó haszon
élvezeli joggal vettek egy belleIkes lakó
házat dr. .vitéz Haviár Gyula I;:yomai I
II koslól 6000 P- ért.

T. Kis Sándor (nös Szabó Rózával)
gyomai lakos veli egy lahóház 2/6 od
részét Á. Kovács Mihály és társálól
100 P-ért.

Elöljáróság.

Ladnai László és neje r ü!öp Anna
budapesti lakosok vetlek 653 és 134 n
öl zöldlaposi ingatlant Kiss Géza gyo
nlai lakostól 800 p- ért.

Bekö András kom \,városi lakos vett
egy belleikes lakóháZ<lI Wolf Mihály és
neje Pillz Zsuzsánna gyomai lakosok
tói 3000 P-ért.

Kun József (nős Nagy juHánnával)
gyomai lakos vett 910 n-öl !éthalmi rétet
Bácsi Elek és neje Ková9S Sarolta
gyomai lakosoktól 150 P-ért.

Felhivás
Értesiti az elöljáróság li gazda

sági munkavállalókat, hogy 11 gaz
dúá/i:i munkások, gazdasági c~c

lédek kötelelőöregségi biztosítá·
sárói szóló 1938. évi XII. t,-c.
.alapján minden gazdasági munka
vállalók. munkások és cselédek
akik 65, ha Hizharcosok a 63-ík
életéviiket már betöltötték, vagy
az 1639. évi január hó első nap
jáig betöltik, 1939. évi január hó
l lől öregségi járadékra jogosuI
lak. Mindazok tehát, akik a tör
vény hatálybalépésének napján
1938. évi április hó 27-én hdlvan·
ötödik életévüket már be!öltölték.
öregségi járulékra jogosultak, ha
kereseli.ik, jövedelmlik életliknek a
törvényhatáJyba lépését megelÖt ő
idejében tulnyomórészben gazda
sági ml.mkavállalói viszonyból
eredt és a negyvenötödik életévük
nek betöltése után tizenöt éven ál
évenként legalább tizenöt hetelt
töltött el gazdasági mlmkás, vagy
gazdasági cselédkénl. Felhivja
azért az előljáróság mindazokat a
mezőgazdasági munkásokat és
cselédeket, akiknek, vagyavelUk
közös háztartásban élő házaslár
sának vagy gyermekének 2 kal.
holdat meg nem haladó ingatla
nuk van 65, Iüzharcosok 63 élel
évültet belöltölték, hogy öregségi
járadé!mk folyósítása éldekéhen
a szükséges kérdőivek kilöllése
végell a községháza 12 számu,
az adópénztár mellelli helyiség
ben a Jegsürgösebben jelenIkezze
nek. Ismélellen figyelmezleti az
elöljáróság a munkavállalókat,
hogy cSilk azok jelentkezhetnek,
akiknek 2 kat. holdat meg nem
haladó ingallanul[ van, melyben
a földbirtokrendezési eljárás sOlán
jl.llla!oll ingatlant· is flgyelenlhe
kell venni. A jelenlkezés alkal
mával stillelési bizonyilvány"kal,
ml.lnkásigazolvánYl.lkat és cseléd
könyveiket, lütharcos igazolványu
kai, vagy olyan munkaadói iga
zolványokat, amelyből Id:ünik,

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938. október 2-tól május 14-ig

Gyoma-Endrőd:

17.08 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

11.50 érk. EMrőd templom-tér ind. 6.10

Viteldlj: 50 fillér.
Szarvas-Oyoma-Szeghalom-PUspökladány-Debrecen

5.56 Szarvas 18.2•

6.10 ind. Endrőd .. . érk. 17..0

6.
B2 J Gyoma p. u. • t 17.

B8

6.86 ',Gyoma templom-tér . 11.28

1.28 Szeghalom p. Ii. • • 16.88

8.40 kll!dány . . 15.23

9.19 érk. U820boidó ..: i d. 14.4/>
9.66 EI reeeA, "Arany Bika Szálló" 14.10

Oyomáról: Szeghalomra P 2.-. Hajdu8zobo5zlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 9.50. " P H.50

Szelbalom'-'-Beretty6ujfalu:
7/17 i. Szeplom p. u. .é. 15.aa
8.67 é. Berettyóujfalu p. u. . . • i. 14.00

9.oS é. .. községháza . • i. 13,.0
Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.

Feltétel_ me.éIlMlely: Gyoma-helmegyl OlvasóldSr •• Per)6s. I
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU~UWUUUUUUUUUUUUUU
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szerda

rTTTXTXXK'lilllXllIllll1

Október 12-én,

~~Ol~()MOZGOGYOMA I
Okt. 8-áll, szombat

Mintha odaszegezték volna olyal1
feszült izgalommal fogja nézni

Hans Albers kalandorfilmjét :

sA GA LOBOGÓ

Október 9- W-én,
vasárnap és hétfő

Magyar film I
Mintha. egy jó külföldi filmet látna
az ember. Felépitésében öllelgaz
dag.Szinészi produkcióban. CSl.lCS

teljesitmény. Két asszony halca
egy férfiért. Ártallan kisleányéreH

szépasszony párbaja

KiválÓ magyar színészek felléplével

ARI KA
Szinháwnk egyik bilszkesége.

Romanfikus aranyos vidám mii

vészi.

Kiséró müso(.
1lll'itWlllltlll.11111111

• '11'1'1'111111111"1111

Előadásol, kezdele ;. vasárnap és ünnep
nap d. u. f~13, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pémlárnyilá8; vasárnap és ünnepnap
d. e. fél 10 löl fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

S2oJllba\on IéI 4 órakor.

Egy eliévedt hajó izgalmas, kalan
dos története 10 fejezeiben.

2. Pompás kisérő mÜsof.

~, ie"

Pt:rlselö vágyak. TÖltS c~ókok.

Fon Ó öleiéselc

SZENTPÉTERVÁR, BÉL:),
MOSZKVA

A cári Oroszország fén) '" és
pompája.

Lüktelb cselekményü izg Illas
regény:

PETROWNA
Egy Orosz asslOny regénye,

f~rfiak végzete.

2 Kisérő mÜsoT.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 október hó 9-én, vasárnap
6 és fél 9 órakor.

Kiváló hangos magyar film!

Te csak pipálj
Ladányi

Csathó Kál mán örökbecsü szin-
műve filmen.

Ebben él nagymél\~ti.i magyar han
gos filmben Kálmán bácsi játssza
aral1yosan a címszerepet és él többi
kiváló magyar szinész jálékáva~

elvarázsolják a közönséget.

Szüret a Rajna mentén
ismerellerjesztö film.

Magyar Világhiradó
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ElÖFIZETESI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész éVfe 6.24)-'

Befizetések poslacsekkel1:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ti l ö r I ö li. este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

F~leI6~ $~iI;rké!lztö: WAGNER MÁRTON

Szerk:eszti5~ég és klad6hlvatal;
Hi "Nr. Al?1 ~. KÖNYVNYOMDA

G- V {} m 3. KO"'5IJtl'l Lajos utca 64.
T~iefCiI"il: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábog (55 mm széles) I cm. magas hirdel,,"
20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tízszerif!!.'!
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék (;8

félévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adl.mk_

e

oZ:!ief

Vitéz r. Im y Béla minis"'?-I'f"-Inököt ()

hogy legyünk a magyar Felvi- - mondonlta Pánczél főjegy
dék sorsának elszaldtoH vére- ző - e miaU keH most min
inkre nézve kedvező megoldá- den magyarnak a nemzet ve
sában. Ezzel II bizakodással zérei mögé állania és őket ma
egyidejüleg azonban vállalnunk radék nélküli bizalommal kő

kell azokat a kötelességeket és vetni. Ennek a bizalomnak
terheket is, amelyek világtörté- óhajtanánk kifejezést adni ak
nelmi hivatoltságunkból termé- kor, amidőn Gyoma község tár
szetszerüleg folynak és reánk sadalmi egyesületeinek vá.las.d
hárulnak. mányait meghivtuk, hogy együt-

Beszédében rámutatott még, lesen, mint az egész község
hogya felvidéki magyarság lakoságának képviselői hozzunk
szempontjából a legfőbb erő- II Felvidék visszacsatolása érde-

kében határozatot.forrás a csonka-haza magyar
n Á bből k f I 'dék' Az elhangz"tt beszédközben",pe, e a ar a e VI l

is sokszor hangzott aközönség
magyarság merHeni a biztató helyesIése és teszése él! a végén
jövő ~inden eshetőségére. Ha hosszan éltelték Pánczél Emil
semmi másért soha nem tettük főjegyzőt.

Józ§ef

Zsufolásig töltötték meg .va
sárnap délelőtt 11 órakor a
gyomai társadalmi egyesületek
kiküldöUei a községháza nagy
termét. A férfi-kiküldöttek mel
lett nagyszám mal voltak oU II

MANSz és Stefánia hölgytagjai
is. Mondhalnánk : együn láttuk
községünk férfi- és hölgy ve
zetőit

A várakozásban ünnepélyes
komolyság iilt az arcokon. A
csillogó szemekből egymással
csendben vitatkozó párokbi
zonykodása volt olvasható. Egy
egy ellesett beszédből a türel
metlenség, az aggódás csendül!
ki. A szudéta-németek már fel
szabadultak, II lengyelek is, csak
a magyarok vannak még cseh
megszállás alatt... A csehek
jól kihasználták az időt, ezt a
pár napot és a tótokat már
megszédifették egypár minszter
séggel, ezek is elpártoltak már
tőlünk. .. Megint mi Imzzuk a
rövidebbet . . . Miért is nem
lépünk fel bátrabban ? - és
hasonló szavakat hallunk min
denfelől.

Röviddel 11 óra után csend
támad, amikor bevonul a te
rembe Pánczél Emil főjegyző

Bay Józset ref. elnök-Ielkésszel,
az ünnepi szónokkal.

Pánczél Eltnil főjegyző
be§zéde

Általános figyelem mellett
kezdte meg Pánczél főjegyző

beszédét és· többek között eze·
.ket mondotta:

-.:.. Halljuk a magyarság ér
dekeillek védelmében elhang
zott olasz, lengyel nyilatkozato
kat, ismerjük a cseh-kérdésben
hozott négyhatalmi müncheni
p~t.roza~ot Biialommal kell,

beszédében rámutatott arra,
hogy a müncheni értekezlet a
történelem uj utját jelölle meg.
Eddig terij,letszerzés csak há-o
boru utján volt lehetséges. - A
müncheni értekezletflek sike
rült ezt békés. uton elintéznie.
A magyar állam-vezetés hatá
rozott sikere, hogya specié.lisan
magyar kérdést (a Felvidék
visszacsatolását) nemzetközi
kérdéssé tudta tenai, amikor a
baráti nagyhatalom vezére, Be=
nító Mussolini sikraszállott a
Felvidék visszacsatolása mellett.
(Éljenzés). Visszapillantást tesz
a Világháborut követő nehéz
helyzetre, amikor a kisántánt
gyürüjétöl körülzárva irtózatos
megcsonkitottságunkben egye
dül állottunk. Két tényre mutat
d. Egyik: a Herozegh Ferenc
nagy Írónk elnöklete alatt áHó
Reviziós Liga müködése ma az
egész világ érdeklődését reánk
tudta irányitani. Felhivta a világ
közvéleményét arra a nagy
igazságtalanságra, amelyet a

trianoni békeszerződés ránk
nézve jelentett és követelte,
hogy szolgáltassanak igazságot
Magyarországnak. A - Reviziós
Liga eme müködése felett el
ismerésünket fejezhetjük ki.
A másik nagy tény az olasz
orientáció volt,;amely a BerHn-

.Róma tengelyhez kapcsolt ben
nünket. Gróf Bethlen kezde
ményezése után néhai vitéz
Gömbös Gyula volt miniszter
elnök mélyítette ki ezt az olasz
barátságot. Az ellenséges de
mokráciák helyett a faj védelem
eszméjéhez forrasztotta hozzá
a nemzet jövőjét. Már most
megállapíthatjuk, hogy ez tör
ténelmileg helyes orientáció
volt Erről 8Z Idról nem szabad
letérni, hiszen fajtestvéreink
milliói sinylődnek idegen rab
ságban. Ez az ut vezet II magyar
feltámadáshoz.

A münche:ni négyhatalmi ir
tekedet a szudéta-németek
ügyét rendezte, a magyar
és lengyel területek azoD.üali

kiürihbe felől nem intézkedett
Ekkor két ut álloU
egyik, a szimpatikusabb,amelyet
a lengyelek választottak: kard
juk erejére támaukodva uHi
mlHumot intéztek Csehország
hoz a leugyeUakta területek
azonnali átadására. Ezt meg
tehette egy 35 milliós nagy
nemzet. Nekünk a másikntat
kellett választanunk : a tárgya
lások utját. Ma este ösz
sze Komáromban akiküldöttek.

Óriási erőforrás a magyar
delegáció részére, hogya Fel
vidéken elszakítva élő 1 millió
magyar kezébe vette sorsának
intézését és megalakitotta a
Felvidéki Magyar Nemzeti Ta
nácsot. Hisszük, hogy el!: a ko=
máromi értekezlet békés uton
visszi diadalra a magyar nem
zeti ügyet.

Amikor itt állunk a tanács
kozások előestéjén és amikor
mindenfelé megnyilatkozik az
ország népe, kérdem: a gyomai
társadalmi egyesületek hallgat
hatnak-e? A mi magyar érzé
sünk azt diktálja nekünk, hogy
társadalmi, politikai és feleke
zeti különbség nélkül, egy
szivvel, lélekkel támogassuk a
Felvidék visszaszerzésének nagy
munkáját. Üdvözöljük a két
együttmüködő tényezőt, a Fel
vidéki Magyar Nemzeti Taná
csot és Magyar Királyi Kor
mányt és biatositsok őket arról,
hogy az ezeréves haza északon
leszakitott darabjának vissza
szerzésében meUettük éHunkp

őket magyar szivünk áldozatos
hazasilleretetével támogatjnk.

A hallgatóság többször szaki
totta félbe Bay József besJ:édét
lumgos tetszéssel és a befeje
zéskor tomboló lelkesedéiílsel
éljene.lle mElg a IiIzónokat~
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hogya tárgyalások
de már előtte is

aggodalom el bennünket,
hogy mi lesz II felvidéki ma
gyar területekkel? A németek
és lengyelek is kielégítették
magukat, hanyatt-homlok át is
adlak nekik mindent a csehek,
csak rólunk nem szó.

Most aztán, hogy ft tárgyaláe

sok a csehekkel meghiusultak,
a legkép.telenebb rémképeket
látják Annyi türelmet
lenség, annyi tanácsadó régen
nem volt nálunk, mint
most, amikor csak a bentlévők

láthatják a dolgokat. ez mind
nem zavarja a csak és
rádióból értesült türelmetlen
kedőt és annyira
máskor. komolyan mérlegelő

embert is, hogy II kormánYIUI.
tunk iránti bizalmatlanság hir
detésében valósággal lázit és
rombol.

Nin~és igazuk ezeknek. A meg·
szálU .területen lévő testvéreink
nek joguk van türelmetlenkedni
és aggódni, nekünk ezt nem
szabad tenni. Bizzunk vezető·

ink:be:lJ, áJlljunk mögöttünk fe
gyelmezetlen és II pa
rancsokat. a helyzet bizony

is, nagy megnyugvásunkra
szolgál, hogy Európa nagy-

vette kezébe ezt az
ügyet, nincs okunk elébe vágni
az ő itélkezésüknek és türei·
metlenségünkben a
cserbenhagyását őket

és a meggondolatlan
ság rozsdás kardját az olda
lunkra kölni és azt l{iabálva
csörletni. Ha majd tényleg ki
keU állani az ellenség elé kard~

és puskával, akkorra tart
sák ezek a bátorságukat és
oU meg, hogy milyen
hősök. ne hősködjünk és
n.e siránkozzunk azon, hogy
ehnulaszh:ltUlk vezetőink a töre

egyes ambiciózus
bevonásával és közül meg
alakítottak egy tól miniszteri u
mot és ezeket ülteHék le a
magyar bizottsággal

a tárgyalds első ki-
érzett, hogy az ujdonsült lót
miniszterek csak huzzák a
got, mig végre csütörtökön ki

a szeg a zsákjukból és ki·
nos nyögések közben kijelentet
ték, hogy nem bajlandók áten
gedni a magyar terüleiekből

semmit, sőt kétségbe vonták az
általunk igényelett területek
magyarvoHát, mert - az 6 vé
leményük szerint - ezer év
alatt II magyarok elmagyarosi 
tották ag Árpád bevonuláskor
itt tebát aéll
egész szláv-jogon őket

illeti Nem csoda, a magyar
bizottsag ezekkel a megbizot

megszakitotta a tárgya
.láso1{:at és a négy nagyhatalomra
bizza a

k
ások
k
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hangversennyel. Ekkor imádsá
got mond Perecz István espe
res; a gyomai református egy
ház multjár6! ünnepi beszédet

Görömbey Péter esperes.
Október 31-én délelőtt dr.

Vasady Béla, a debreceni egye
tem dogmatikai professzora
predikál.

A honvédelmi miniszter egy-
ullal intél'.:i{lCdeH aziránt hogy
!l. rendes tényleges
teljesitők (tehát nem fegyver
gyakorlatra család
jai az eddigi személyenként 5
pengő családi segély

szintén összegö családi

segélyben részesüljenek. Ez évi

október l-étől kezdődően,

a feleség ezeknél is 15

pengő, a gyermek pedig 10
pengő családi segélyben :része

sülnek.

Eddig a l'\Ilagyar Nemzeti
Bank kirendel!:
biztosa dr. Oszkár
titkos tanácsos volt, aki most
nyugalomba vonult és az ő

helyébe rendelte ki a Kor
mányz.ó dr. Csiúk Béla
államtitkár-!: kormánybiztos
nak.

bizál:ma'l: és
kérűnk egyesek-I:öl a veze

tőink iránJI:

A szudéta-német területek és
a a lengyel területek átadása
után a csehek velünk állottak
már elintézetlenül,
amit ügyesen használtak ki

ÉE

5BE

kezniük. A csapatpanmcsnok
ság ajelenlkezés alapján készí-

névjegyzéket leküldi a csa
lád állan<}ó t§lrtózkodási helyé
nek községi előljárósághoz, vá
rosokban a polgármesterhe-/,
Budapest székesfővárosban al:

illetékes kerületi előljáróságho/.

A községi előljáróság (polgár
mester, kerületi előljáró) s se·
gélyre való igényjogÖsultságot
megállapítja s azután a segélyt
a fegyvergyakorlatot teljesitő

ccaJádja részére közvetlenül <'s
a legsürgősebben. folyósitja.

A csehek ismert katonai intézkedései arra kényszeriteUék a
magyar kormányt, bogy öt korosztályt katonai szolgálatra ren-
deljenek be, a határvédelmére. E korosztályok az 9, 12
és IS-as sorozásnak, akiknek hétfőn már be vonulniok
csapattesteikhez.

KÉSZ
A RE

AZ

A hatalmas református temp
lom külső javítási munkálatait
már befejezték. Belől is készen
van már minden, csak az or
gona ujjáépitése és áthelyezése
hiányzik még. Eza munka
olyan lázasan folyik, hogy vil
lany éjfélig is dolgoz
nak, mert különben nem lesz
nek készen a felszentelésre ki
jelölt időre.

Október 30-án lesz a refor
mátusok nagy ünnepe. Ekkor
jelenik meg Gyomán dr. Ré
vész Imre most megválasztolt
tiszántuli Jeformátus pűspök.

Az aznapi délelőtti istentiszte
leten Harsányi Pál esperes

olvas és imádkozik,
utána Révész
mond önnelH beszédet.

U€~lultán 5 órai kezdeUel lesz
azorgopa felszentelése, orgona-

AmuH számunkban Ílrtuk,
hogy dr. Csizik Belát pénz-

.űgy>: áHamHtkárrá nevezte
ki a Kormányzó. [{Rost ujabb
megbizásáról számolunk be
dr. Csizik Bélának, éspedig
a Nemze-ti Bank kormány
biztosá történi kirende1ésé-'
rőf.

Segélyt kapnak fl

fegyvergyakorlatra
bevonult katonák

csal'ádtagjai

oltvány ára. Néme.tországban
225 márkánálk-el.dődik és 5
máflláig terjed az ára ugyan
ennek a cikknek. Ez a mi

320-7.S0 pengő

nek felel meg. Es Romániában,
ahoi legkisebb a napszám és
n1Índen más köHség? Erdélyi
faiskolákban 40-50 lei egy
középtörzsügyümölcsfa, vagyis
1.40-1.80 pengő.

Dea .legbeszédesebb ada 10

kat az őszibarack-árak egybe
vetéseadja. Azőszibaraclwlt-

. vAny 1 éves korában a legal
kalmasabb kiülletésre, ezt a
gyümölcsnemet mindenütt 1
éves korában adják ki a fa
iskoláic Nos, az 1 éves őszi

barackfa Romániában 35 lei
(1.20 P), Franciaorszában 9-12
frank (2.10-2.80 P), Német
országban nem kevesebb, mint
3.50-4.50 márka, tehát 5.10
ti.60 pengő. Ez a cikk egyetlen
magyar faiskolai árjegyzében
sem drágábblpengőné1.

Látnivaló eze.kből az adatok
ból is, bogy sehol a világon
sem olyan olcsó a gyümölcsfa,
mint nálunk. Nagy könnyeIrnü
ség lehát lemondani egy meg
bizható faiskola felelősségéröl

és ezzel megkockáztatni az
egész ültetés sikerét.

Kivált, ha meggondoljuk, bogy
minden faiskolának van annyi
esze, hogy a jó fát maga adja
el és nem azokat bocsátja a
különféle "kedvezményes" ak
ciók rendelkezésére.

Szalóki István;

A honvédelmi miniszter a
bonvédvegyesdandár parancs
nokságokhoz, valamint a vár:-

~ megyei és városi törvf1nyható
ságokhoz intézett rendeletében
elrendelte, hogya fegyvergya
koriatra bevonult legénység
családja (feleség, gyermek) a férj
katonai szolgálatának tartama
alaH családi segélyben része
süljön. A családi segély összege
a feleség után havi 15 pengő,

minden gyermek után pedig
bavi pengő.

A családi segélyt mindenki
m.egkapja, aki rászoru1tságát
igazolja. Segélyezésre rászoru1t

tekintendő a család akkor,
jövedelme (keresete) kis- és

.. nagyközségekben havi 60 pen
gőt, megyei és törvényhatósági

városokban havi 80 pengőt,

Budapesten pedig havi 100 pen
gőt nem halad. A családi

a fegyvergyakorlatra
bevonultaknak az illetékes Gsa
patparancsnokságnál keH jelent-



4

ász

f\nyakön yvi hirek
Születtek: Knap János leánya

Róza ref., Sz,ánl.ii László fia
László ref., Beimchlólh Ádám fia
Ádám, Lajas ág. ev, Megyeri
Lajos fia István ref

Házasságot kötöttek: Nyiri
Gábor T. Kiss Vi Imával.

Elhalt: Hornok Sándor 63
éves r. k.

A gyomai I. számu vadáász
társaság értesiti alakosságot,
hogya lőtt nyul kg-ja 60 fillér.
Kapható az lváoyi-Hsztüzletben

Ikercsillagok. Két világjáró
táncosnő regényes életéről rend
kivül érdekes képekl,el !illusztrált
cikket közöl Délibáb legujabb szá
ma, amely nagy terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfe Ivonásos.szindarabot,premier:
beszámolót~ szinházi pletykákat,
nagyszerü filmrovdfot és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.
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ELADÓ: Körösladányon müut
mellett 170 magya r holdas tanya
biriok, esetleg 50- 60 holdas rész
letekben, továbbá Szeghalmon
84 magyar holdas birto~ kedvező

fizetési fellélelekktL Érdeklődni

lehet BékéscsabárI, a Békésme-
gyei Kereskedelmi Banknál

UUUUUUUUUUUUUUUUUUU~U~

este fél 7 Órakor nyílik meg. Be
irás és a felvételhez szükséges
űriapok kiadása I1dponta délelő\t

10-12 óra között az igazgatósági
irodában. Igazgatóság.

SZÉ

RE

melengeti a földet s emblJreket ezidén, Hetek óta tart már
a hivatalos őszi időszak, amirő! nem i3:tudtuk, hogy ilyen
megveszfegetően szép tud lenni. Vidám kék égbolt moso
lyog a nyári füzükben pompázó rózsákra, szegfükre.
Aranyszin sárgára érlelte a bőkezű Nap a hatalmas
tengericsöveket. Harsogó zölden sarjadzik a kaszáló
bársonyos szőnyege. Szegényes rétjeink most tarka virá#
gokkal vidámkodnak, sárga és kék csillagok szüRtelen
nyilnak benne. Fecskék surrannak millió bogár után, a
cinegék nófája is vidám, vannak még a téli gondok?

Az ég kegyes hozzánk, a nyár gyengéd léptekkel
távozik csak. Alig veszed észre, hogya Nap mosolya
egy árnyalattal bágyadtabb, a virágok illata hű

vösebb volna. A fák lassan vetkőznek, mindennap nehány
levelef csak, óvatosan, nehogy nekünk fájjon. Hajunkba
nehány ősz hajszál vegyül, naponta csak egy.-keltő, ne
hogy észrevegyük, hogy itt az ősz,

Derű és nyugalom ára.d az idei bübájos őszi ég alatt,
Minden beérik, beteljesedik, mindent betakart/halsz fede
led alá s az áldolt napsugárbó/, me/y szílJedig melegit,
el ne feledj e!raktározni a zimanf.ós téli 'napokra. Szere
tet és béke legyen bennünk, és külön hála az idei szép
öszért annak, aki ezt adta.

Dr. Sorbán Jenő föszolgabirÓ
több napot töltöt! ismét Budapelen
a klinikán, ahonnan pár napja
hazajöl! és él hivatalába is járt,
azonban hétfőn Pestre megy, ahol
Verebély professzor kioperáJja a
rnanduláját. Sok szerencsét kívá
nunk az operációhoz és reméljük,
hamarosan visszajön a főbir6nk

egészségesen.

i

Hazatérni vágyó testvéreink
ügyét is ugy szolgáljuk jobban,

ha megbizunk vezetőinkben,

teljesitjük azok parancsait és

bizakodunk· Egymást rémitésé

vel csak felfordulást idézünk

elél és azt is veszélyeztetjük,

amire biztosan számithatunk.

egészségtani ismeretek 40 óra
ban.

Méhészet és selyemhernyó
tenyésztés 8 órában.

Kertészet és gyümölcster
mesztés, szőlő müvelés 16 órá
ban.

Gazdasági üzemtan és szám
vitel 14 órában.

Általános tudnivalók, keres-
kedelmi és közigazgatási isme
retek, ügyirálytan 10 órában.

Gazdasági számtan, mértan,
természettan 18 órában.

Tüzrendészet 2 óraban,
Egészségtan 4 órában,
Önképzö gazdaköri ülések 10

órában.
Karének 4 óra tartammal.
Háziipar tanítását nem vettük

fel, mert a tantervbe nem ju
tott neki hely, de erre a kultusz
kormánynak külön van gondja
és külön is rendezi.

Reméljük, hogy II Gyomán
szépen virágzó Szövetkezetek
tagjai megértik a hivó szót
s igyekeznek hasznukra fordi
tani a kinálkozó alkalmat: meg
tanulni jól - olcsón termelni,
takarmányozni, nemcsak szá
molni, de számítani is I -
Fő sikere szokott lenni a

tanfolyamoknak, pedig ebből

nem is adnak órát: a gazdák
egymásrataláinak s megtanulnak
egyet akarni, aminek a vége:
élni tudás - boldogulás,

Dr. vitéz Molnár Kálmánt
bizták meg a gyomai járás
biróság vezetésével. Örömmel
közöljük olvasóinkkal, hogy dr.
vitéz Molnár Kálmán kir. járás
birót a gyomai járásbiróság veze
tésével bizták meg. Molnár vezető

járásbiró 5 éve müködik Gyomán
és ezalatt nyugodt és tárgyiiagos

~.._- tárgyalásaival, valamint igazságos
N e v e 8 8 Ü n k ilélkezéseivel a peres felek előtt

Érdekes. nagy népszerüségre tett szert.
- Mi az érdekes? Gyoma társadalmi életében rokon-
- Olvasom, hogy Párisban egy szenves és mindig vidám termé-

régi kopott képről lekaparták a szelével sok tisztel öt és barátot
. jestékel és alatta egy gyönyörü szerzeIt magának. Igy oszlatlan
nő arcképét találták. örömei keltett, hogy dr. vitéz Mol-

Fazekas erre szó nélkül felkel és nár Kálmán kir. járásbiró! vezető-

távozni készül. Ijárásbirónak nevezték ki. Molnál
- Hová mész? kérdi Kovács. vezető-járás biró egyelőre még a
- Rohanok haza a feleségem# büntelő és telekkönyvi ügyeket

hez és lekaparom róla a festéket. tárgyalja,' ezeken kivül a polgári
Mit lehessen tudni? űgy€kböl él felvételeket eszközli és

* ezek folytatását tárgyalja, azonban
A kalauz ráförmed az utasra: ha a mellé kinevezett uj járásbiró
- Nem tudja kená, hogy ez a átveszi a hivatalát, akkor ő a

szakasz a nemdohányzóknak van polgári ügyeket veszi át.
fen tartva,

- Nem is dohányzom én kérem. Az állami gépjárómüvezető-

- Dehogynem! Most is a szá- képző (soffőr) tanfolyam a m. kir.
jában van pipa. Technológiai és Anyagvizsgáló

Az igaz. De a lábam is benne Intézetében (Budapest, vm. ker.
vall a csizmában, mégse .megyek. József- közut 6.( novemoer 2-án

őket

mi tm l\;áj Ildd)3 II és meg
kijel en téseinkkel

ie külföldi
.jóakaróinkat

l~jl'lil"5l1 eng~~ciE~'!Y~~zo86.] 07/1938
miniszteri

ir. Gazda
leérkezeU,

vonatkozó ügyira!ok el-'
",.'C'~",U""Gll", fel is vannak ter
jeszt V '!;; ii.2lnHási terv 2 egész
J10llJt~HH'2: szól; az előadások a
közbeeső karácsonyi ünnepek
3 mindenapo
sak. s ugy vannak beosztva,
hogy a haUgatógazdák a min

munk.a végeztével el
a községházára,

világított
nyugodtan hallgat-

esténkint az kü-
viszonyait ismerő elő

2ICh)Kit'Dl a hosszu tapasztalatok
laii.:ámas,~toH oktatásokat.

Az nemcsakhogy in-
a feljegyzésekhez

ceruzát,
kb. 400 terje-

deilerr!ben, rrunílen hallgatónak
j]~r11anCS2IK ingyen a Minisz

gazdag gyüjtemény
sZE~krén'\lbtm praktikus felszere
lés áH rendelkezésre, hogy az
előadások megértését megköny
nyifIsék.

~jKiIldenek előtt azt értse meg
lehát minden tanulni akaró
gazda, hogy nem ő hoz áldo·
zato~, ha 2Izelőadások hallga
tásara i{ötelező nyilatkozatot

és a tanfolyamot végig
hanem a tÖ/l~rrüvelés

teszi ezt a gaz
én:le\l:ében, mikor a Csonka

ilyen tanfolyamot

részt vehet,
mrncHm 24 ével betöltött, lehető

gazda, aki az eléje
HaU{(DZ2!W[ aláirja, Kivé

fiatalabbak
anyjuk mellett,

gazdálkodnak,
~~~+~li'''J''cn l~ltol~at:tl.saazokra,

akik erre jelentkeztek, kötelező,
A ceRit: a legszükségesebb is

megszerzését elérendő

milyen tantár
",""-'iihlPlz előadásra.

Az és részletes nö-
vél1Ytenne~;zt€js 35 órában,

B."Il<:iJ~~_ní)S és l"észletes
áHatbolllctani és



október

,
e éti kapható
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A "O MB AR szövetkezet
közhiné tesJti, hogya tengeri
csutkát a szövetkezeti tagoknak
mázsánként 2,iO pengöért, nem
tagoknak 3.90 pengöért adja
UWUUWUUUUWUWUUUUWUWUUU<WW

Szerkesztői üzenetek:
1'(lim6 családnak Németország,

Gut Busch über 5torko\l'. A küldött
Gyomai Ujságot minden ott lakó mun
kásnak oda kell adni, az mindnyájuk
nak jár. Levél megy.

Timár Lajosné és Farkas Lidia
Németország, Gut Buseh Klein,
Schausn, Uber 5torkov, Levelüket
megkaptam, csak forduljanak mindég
bizalommal hozzám. Mindennek utána
nézek és levélben adom a választ. Csak
türelem, remélem tudok segíteni.

*
GYTK-ETK 2-O (2-O)

Bajnoki, vezette: Magyar János.

A 10 emberrel feláló ETK ellen
könnyen győzöli a GyTK. Az első

félidő GyTK-fölény jegyében folyt
le, de szilnet után ellaposodo!t a
játék s unalmas. lélektelen csap
kodássá fajult a meccs, amely
egyuttal a GyTK szezonzáró baj
noki mérkőzése is voll.

Az első gólt az 5. perGben
Csalah lövi, majd Bartha József
a 25. percben a tétovázó védelem
mellett ismét a hálóba helyezi a
labdát. Félidő végén negyedórás
ETK ostrom, de Koós, Talán és
Kurilla II. lövéseit nem kiséri
szerencse.

Második félidő a GyTK táma
dásaival indul, de Tóth és Lasnyi
hátvédpár kitünöen őrzi a kaput.
Csalah és Olajos kitlinö labdáit a
belső hármas sorra elügyetlenkedí.
Majd erősít az ETK s előbb Ker
tes 11., majd Kurilla l. és Maluska
IOnt jó helyzeilJen, utána ered
ménytelen Gy TK finissel végződik

a meccs, JÓk: Nádudvary, Perei,
Olajos, Kbs é~ Szendrey, illetve
Lasnyi, Tólh és Kurilla H. I

Magyar sok hibát vételt.

Derbi
futball-mérközések

A kéi gyomai sport egyesület
11 ezüst érmet két fordulós ba
rálságos mérkőzést játszik poni és
gól aránYrd.

A mérközések sorrendje a ktí
vetkező:

1938 október hó 16 án déiuUn
I órakor GyTK-GySe ifjus'~si

bajnoki mérkőzés, délulán fél 3
órakor a GyTK-GySC 1. csapa!ói
a 11 ezüs( élemért elődöntö m(r
közést jálszanak, ezl megelőző'eg

a kél egyesület zászlót cser éi,
mely zászló szímbóluma lesz a
kél helyi egye&ület közölt kiépi
tendö jó baráti viszonynak. A
GyTK fennállása óta ez az első

zászlÓ csere a két rivális közöt!
1938 október 23-án délután I

órai kezdettel GySe-GyTK ifju-
. sági csapatai barátságos mérkő

zési és fél 3 Órakor GySC
GyTK I. csapatai döntő mérkő

zésl játszik a I I elüt éremért.
Amelyik csapat gól és pont arány
nyal jobb, (lZ el a II ezüst
érmet

A kél gyomai sport egyesület
ezen két forduló5, ezüsl érmekért
rende2eH élvezetes. szép mérkö
zéssei kiván kedveskedni a gyo
mai spodpáriol6 közönségnek. A
kél egyesület óhaja az, hogy ez
zel éltető erőt hozzon a sínylődö

gyomai sporiba és a nagy közön
ség sp0ribeli igényél az összi

agyar n kat
tanítO!L

hal11Yszerre
~'"

napon

indenfé e

von Ó s és f u v ó s

Az Igazgatóság.
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vá. lalok.

Zongo és balaiTI I
hangolás! eszközlök.

lenne.

fARKASINSZKY iMRE
Gróf Tisza ut 43 szám"I
~~~<w~~1

~'-~~-~--..........~~ ~~-''''''''''''''I"""""""'~~~~"""""""'~~~~~~~

T szewIl zárlával felejlhetetlenné 1089/1938. tkvi sz. Fk. sz. 135/1938

tegye: Áldozalok árán sikerült e Arverési hirdetménv
két fordulós derbi mérkőzés ren- JI

Dr, Koppányi Antal Szeghalom tlgy
dezését biztositani, mely mérkö- véd által képvviselt Sporer Pál végre-
zésekre ktilön kérjük a nagyérdemű hajtatának, végrehajtást sl!envedett el-
sporlpártoló közönség megértő leni 1080 pengő ügyben a gyomai kir.
támogatását. CsD. járásbiróságnak 1938 évi Pk. 1080

1938. sz. alatt hozott végzése és a
szeghalmi kir. járásbiróságnak 3822 sz
végzéseivel elrendelt kielégitési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedÖlől

1938. évi szeptember 12-én lefoglalt
1800 pengöre becsült ingóságokra a
gyomai kir. járásbiróság fenti 5zálllu
végzésével az árverés elrendeltetvén,
annak megtartását elrendelem végre
hajtást szenvedett birtokán: Gyoma
Csuda-balla VIII. ker. 416 szám alatt
1938. évi október hó 20. napjám
nak délei6tt 11 órájában, amikor a
biróilag lefoglalt 100 drb. anyabirka és
100 q. csövestengari a leglöbbet igérő::

nek készpénz fizetés mellett esetleg
~ beciáron alul is elfogom adni.

Villányi Nándor
kir. járásbirósági végrhajt6.

fiRRRftftfiAftftftftftftRR~ftAAft~

A göz- és szeptem-
ber 2-án megnyilt, minden héten
pt':nleKen a nők, szombaton a fér
fiak részére. Kádfiirdő mindkét

Az Első Endrődi Hengermalom
és Viiianylelep mint Szövetkezet
kihí a közönség figyeiméI aná,
hogy mivel villany telepe naponkénl
l<l1l0nbözŐ idöszak okban többszöri
dlé)!Sf..1 kiiásokk,d szolgállatáramot,
d vjllarnos hálózattal, vezetékekkel
és az ezzel kapcsolatos szerelékek
és berendezésekkel szemcen él leg
nagyohb ÓvaiossággflÍ viselkedjék
é~, él:, e~elleges balesetek elkerülése
végetl fcllélleoül kkinise ugy,
minliu áraTllszo!gália1f:s iiilal1dÓrHl

rtIdJIrllli ..--

képviselete:

BUDAPEST

SZÖVE EZE

GYOHA

lay
OVEK

-

mezőgazdasá.gi gépek

Motorok

Kutak

"'- '



GYOMAI
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Eladó: 20 kal. holJ pé>halmi szántó,
10 hold póhalmi 600 pengövei átvehető

a többi hosszu lejáralu kölcsönnel ter
helt, 10 hold a varsányháton, 3 hold
zöldlaposon, 10 hold halrnagyon kis
tanyával és ihatóvizü kuttal, 7 hold
zöldlaposon, 2 hold sira!óban 2800 P,
egy nagy gyümölcsös kert a révlaposon
2200 P, Horthy Miklós uton 4 szobás
üzletház 12.000 P, Mátyás ~irály uton
szép nagy családi hál 10 OOO pengöért.
Jelentse be kiadó lakását IzsÓ Balázs
ingatlan irodájába, ahol azt azonnal
bérbe adjuk.

SzerkeBztésért és ki::Jásért felelös:

WAGNER M". fITON.
Hungária könyvnyomJavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Tel~et Sándor.

Kidóhiv., Bp. József-körut 5.

..

a legjobban szerkeu
tett politil{ai napilap.
E I Öf i z e t é s i á r a:
l hóra 8 P., n.évre 9 P.

Az "Uj Magyars

Szuperfoszfát miUrágya és Péti
Só kapható WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

Budepesten urILányoknak, urhöl
gyeknek teljes ellátás havi 56 pengő,

csak lakás 18 pengő. Teréz krt. 18. m.
1. Rákóczi ut 59. HI. 2. József krt. 55.
ll. 8. Szent István krt. 1. IH. 5. Telefon
14--15--70. 6--4

frenela, angol, német vagy olasi:
nyelvekhez értö urilányok, urhölgyek, két
hónapi nyelvkurzusainkon, mint nyelv
tanitónők dijmentesen kiképeztetnek és
azonnal alkalmazást nyernek. Résldetes
ajánlatokat (válaszbélyeggel). Budapest
Teréz-körut 18. m. 1 Univers eimre
küldendők. Kezdők is felvétetnek 6 hó
napos dijmentes kurzusra. 5-3

Eladó 1070 mm. dobgolyós cséplő,

Forqson traktorhoz igen alkalmas, teljes
ielszerel~.ssel: mázsa, fecskendő, hévér,
mentöszekrény, 140 mm. emergé főszij,

vizmentes ponyva stb. Személyesen
tárgyal Giricz Vince, Gyoma. 2-l

Bene JÓlI!lsef ács-mester elvállal
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemü közönség szives párHo,
gAsát. 5-l

Ösuec&ukható tanulÓ8i1ztal két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt. Szép, sőtélkék ruha 9-10
éves fiu részére ugyanott elanó.
. Ludvlg Ádám 20 hónapos törzs
könyvezett és engedélyezett bikáia a
mezöberényi tanyáján eladó. l-l

. Kirl5ly Sándor háza eladó Mikszáth
Kálmán utca 32. Érdel<1ődni ugyanott. 2

Téglási Istvánl'lénak eladó a viz
járta páskumi 2 hold szánlÓja örökáron.
Érdeklődni lehet levélileg Szolnok, Kürt
utca 6 szám. 3-1

Egy gyermekkocsi, sportkocsi,
gyermekjátszó szék, gvermekjátszó ket~

rec és hangulaUámpa eladó dr. Singer
István fogorvosnál. l

Nem kell már vidékre menni
kályhás mesteréri, meri helyben vállalja
li legjobb kiVItelben felelősség mellett
mindennemü cserépkályha és takarék
tűzhely készítését B.tllolf Mihály kő

müvesmester. Bocskai ut i9 sz. 6-6

KUlöl'lbejáratu szobát keresek bu
torozva, vagy butor nélkül. Cimet a ki
adóba kérek .állandó lakÓ" jelígére. 2-2

Előljáróság.

Nyilttér*
Nyilatkozat..

Aluliroit Haibach Adám
kőmives-meitergyomai Zrinyi
utca 36. szám alatti lakos
ezuton iB bocsánatot kérek
Beinscrófh Márton gyomai
lakos/ól az általam többek
előtt Gyomán 1938 augusztus
22-én a Tompa utca sarkán.
reá tett sértő kijejezésemért.

Gyoma, 1938 október 8.
Teljes tisztelettel:

HA/BACH ADAM

*) E rovatban közöltekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősséget
nem vállai.

hogy a 45. életévük betöltése után
is foglalkoztak gazdasági munká
val - fellétlenUl hozzák maguk
kal. A s1ükséges okmányok
bárldtöl és bárhonnan az 1938.
évi lll. t.-c 38. § a alapján bé
lyeg és illetékmentesen beszerez
hetök.

Gyoma község
ingatlanforgal.ua

Zöld János és neje Joó Lidia gyomai
.lakosok vettek egy belleikes lakóházat
Farkas Sándor gyomai lakostól 35eO
P-ért.

K. Nagy István és neje T. Kocsis
Róza gyomai lakosok vettek 5 hold 368
n-öl, 1 hold II 11 n-öl, 196 n-öl és 3
hold 1013 n-öl tanyai ingatlant Izsó
Benedek és neje örököseUöl 13 500
P-ért.

bsó Lajos és neje Kiss Agnes gyo
mai lakosok vettek egy beltelkes lakó
ház 192j216-od részét Izsó Benedek
örököseUöl 4444.45 P-ért.

Kner Endre gyomai lakos vett 574
n-öl pocosi ingatlan 1/3-ad részét Du
kesz Kálmán és társaitól 1100 P·ért.

Lukács Mihály és neje B. Kiss Mária
ózdi lakossok vettek 331 n-öl pusári
szántót özv. B Kiss Lajosné Balógh
Mária gyomai lakostól 50 P-érI.

ásfel

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938 október 2-t61-1939 máju~ 14-ig

°roma-Endrőd:
l7.88 ind. Gyoma p. 11.. ér~. 6.22

iVO érk. EMrőd templom-tér ind. 6.10

VIteidlj: elO flll6r.
Szarvas-Oyoma-Szeghalom-PUspökladány-Debrecen

5.8ó Szarvas 18.28

tPO ind. Endrőd .. . érk. l1.ó0

6.
82 I Gyoma p. u. . t 17.

8B

6.86 Gyoma tElmplom-tér . lV18

V 8 Szeghl'lom p. li. • • 16 88

8.42 P ny. :15.Bf>

919 érk. Idó... i d. 14.%
9.0Ii li! reiefto, "Amny Bika Sdlló" 14.10

Qyomáról: Szeghalomra P 2.-. Hajdul:li:oboszlóraP 5.60. Debrecenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 9.50. " P U.50

Szelhalom-Berettyóujfalu:
1.'ifI i. SzegbAlom p. u. • . • é. 15.88

S.ó1 é. Berettyóujflllu p. u.. . . i. 1"'00
9.03 é. " llözségháza. • i. l!l60

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.00, .men6ittérti-jegy: P 9.-.
Feltétel•• W/l6161Ithely: Gyoma-helmellyl OlvCisókör 6~ Per)6••

Érlesili az előljáróság a gazda
sági munkavállalókat, hogy a gaz
dasági munkások, gazdasági cse
lédek kötelező öregségi biztosítá
sáról szóló 1938. évi XII. t.-c.
alapján minden gazdasági munka
vállalók, munkások és cselédek
akik 65, ha tüzharcosok a 63-ik
életévüket már betöltötték, vagy
az 1939. évi január hó első nap
láig betöltik, 1939. évi január hó
l-től öregségi járadékra jogosul
tak. Mindazok tehAt, akik él. tör
vény hatálybalépésének napján
1938. évi április hó 27-én hatvan
ötödik életévüket már betöltötték,
öregségi járulékra jogosultak, ha
kereselOk, jövedelmük életüknek a
törvény hatályba lépését megelő<.ő

idejében tulnyomórészben gazda
sági munkavállalói viszonyból
eredt és él. negyvenötödik életévük
nek betöltése után tizenöt éven át
évenként legalább tizenöt hetet
töltött el gazdasági munkás, vagy
gazdasági cselédként. Felhivja
azért az elöljáróság mindazokat a
mezőgazdasági munkásokat és
cselédeket, akiknek, vagy a velük
közös háztartásban élő házastár
sának vagy gyermekének 2 kat.
holdat meg nem haladó ingalla
nuk van 65, Hizharcosok 63 élet
évüket belöltöllék. hogy öregségi
járadékuk folyósítása érdekében
a szükséges kérdőivek kitöltése
végett a községháza 12 számu,
az adópénztár melleUi helyiség
ben a iegsürgősebben jelentkezze
nek. Ismé~elten figyelmezteti az
elöl járóság a munkavállalókat,
hogy csak azok jelentkezhetnek,
akiknek 2 kat. holdat meg nem
haladó ingatlanuk van, melyben
a földbirlokrendezési eljárás során
jultatolt ingatlant is figyelembe
kell venni. A jelentkezés alkal
mával sz(jJetési bizonyitványukat,
munkás igazolványukat és cseléd
könyveiket, ltizharcos igazolványu
kat, vagy olyan munkaadÓi iga
zolványokat, amelyből kitünik,

I

19-én, szenta

Filmkülönlegesség l
A szellemes humor pazar fdmje.
Egy uralkodó titkos, tilos és P Ijkos

kalandjai.
Csak 16 éven felüliekneh !

K G I TÓ
(LE ROI)

Pazar film, a francia s2elle
messég sziporkázó produkluma.
Főszereplö: Fernand Oraves.

2. Kisérő müsor.

Okt. 15-én, szombat

Izgalmas, romantikus, kacagtató,
tökéletes fi Im:

Eddie Cantor a neveUetés világ
bajnoka, fordulatos, láiványos nagy

kiállilásu filmben:

oderr.l Ali Baba
Bagdad miriden fénye és pompája,
egy vidám fickó ezer izgalmas

kalandja a kalifák városában.

2. Pompás kisérő müsor.

Október 16-17-én,
vasárnap és hétfő

Ünneplőbe öltözlessük lelkünket!

dicsöséges regénye.
a magyar film büszkesége, a re
gény minden szépsége, mozzanata

tökéletes feldolgozásban

FEKETE
GYÉ K

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9- kor.
Pénztárnyitás: vasárnap és 'ünnepnap
d. e. fél IO-lől fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Romantikus történet.

Föszereplök: Vera Engels, Hans
Schletow, Henrich Georg,

Anton Pontner.
Az eredeti "Don Kozák Kórus"

énekel.
A végtelen oroSIbirodalomban a
kozákok, tatárok lázadása napjai
ban jálszódik le ez a ízig vérig

izgalmas. orosztörténel.

Balaton és Hortobágy
is.meretlerjesztö film.

Magyar Világhiradó

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 október hó 16-án, vasárnap
6 és fél 9 Órakor.

Orosztárgyu viIágfilm!

A CAR KATO AI

Cselekménydus. eseménybö, izgal
mas, fordulatos, romantikus nagy

magyar film.

Kisérő mUsor-.
Ejjlllllllll'lmllllmllll
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POlII!K l, TI-\RSAD c S K Ö Z G A Z D S ÍJ. G"I H E T I l A P

Et.ÖFIZIETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész é'fre 6.24;P.

Befizetések poslacsekken:
.Hungária-nyomda Gyoma~ csekkszálll 18.280.

Lapzárta c 8 ti l ö r t ö k este 6 óra.
l'víegjetenik minden szombatoll reggel.

Feleóős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztő$ég 68 kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y IfJma. KO!>5Uth Lajolll utcs 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirde["a
20 fillér. Űtszöri hirdetésnél lG százalék, tizszerinel
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék ~g

félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A csehek elleni sorozatos tún
tetésekben Magyarország 247000
frontharcosa nevében ve
zetőségi tagja vasárnap szellemi
mozgósitásra Bu.dapesten,a pesti
Vigadóban,összegyült és a front
harcos szervezetünkhöz méltó
fegyelmezettséggel és

tiltakozott a 6sehek ellen, kö
vetelte a Felvidék azonnali
visszacsatolását és komol}' fi
gyelmeztetést intézett al! iUhon
rémhírek terjesztése közben egy
"vörös vHágll eljövetelében re
ményked6khöz, hogy egy uj
világ következett el él vette
kezdetét Amig a Felvidék
visszacsatolása nem történt meg,
ne legyen külön vélemény, de
azután kezdődjék ft boldogabb
magyar élet

A gyomai ironthareosokat
vitéz Madaras Gyula elnök
képvililelte:

A ntharcos k
szellemi

moz ósitása

nMagyar a Magyarért€G szerve
zet hivatalos helysége a vár~

megyeház8 épületében lesz és
minden előkészületmegtörtént,
hogy nemes munkáját megkezd
hesse. Amig a munka megkez
dődik, az erre" li célra
össJílegek a postakarékpénJltár
atján a 66. számu csekkszám
!ára fizetend6k be. Azután már
II szervezet gondOlkodik a be·
gyüjtött adományoknak meg
felelő helyre való eljuttatásá
róI.

Dr. Radnóti István
a vármegye szociális

tanácsadója
A belügyminislider Békés vár

megye első-szociális tanácsadó
jául dr. Radnóti Istvánt ne
ve:de ki.

Nagy reménységgel tekintünk
dr. Radnóti István möködése
elé, akinek eddigi munkálko
dásAt a Külkereskedelmi Hiva
talban és a Falu Szövetségben
országosan ismlitik és értékelik.

szív, a magyar szivért. Teljesít
sük a két Nagyasszony felhivá
silra egyik legmagasztosabb kö
telességünket, áldozzunk mi
előbb a Felvidékért, áldozzon
minden magyar a magyarért l

Imponáló egységben fog meg
nyilvánulni a nagyadakozás,
az ártatlanul szenvedők és nél
külözők felsegélyezése. A ma
gyar erő megmozdulásával egy
idejűleg induljon meg a magyar

Ismeretes, bogya felszabaduló Ivisszakerülő felvidéld testvére
Felvidéket a csehek teljesen ki· ink anyagi nyomorának eny
fosztják. Az ezeréves hazához hitésére, kérem ft törvényhaló
visszakerölő véreink a legna- ság hazafias társadalmát, hogy
gyobb nyomorba julottak. Gyer- a "Magyar a Magyar~rt" moz-"
mekek, asszonyo~, aggok ke- galomhoz csatlakozzék magyar
rültek a cseh lelketlenség kö- szive egész lelkesedésével. Te·
velkeztében a legsivárabb nyo- hetségéhez képest hozzon meg
morba. A magyar társadalom minden áldozatot. Tegye azt
szive or::lzágszerte megmozdult abban a tudatban. hogy minden
és a Főméltóságu Asszony leg- adomány csak az adakozót
magasabb irányitása és Imrédy megtisztelő áldozat a magyar
Béláné, a miniszterelnök felesé- nemzet oltárán. Kérem egyuthaI
gének vezetés'e mellett müködő a törvényhatóság területén mü
"Magyar a Magyarért" mozgac ködő hazafias idnyn niSi Slier
lomba belekapcsolódva igazán vezetek elnökségeit és összes
szép példáit szolgáltatják a tagjait, hogy önmagukat tün
hazaszeretetnek és a magyar tessék ki azzal, hogy ebben az
áldozatkészségnek. igazán nemes munkában női

A miniszterelnök hitvese és szivük egész melegét és önzet-
Keresztes-Fischer Ferenc bel- len áldozatkészségét vigyék
ügyminiszter felkérték várme- bele.
gyénk főispánját,dr.vitézRicsóyc Az isteni Gondviselés az idén
Uhlarik Bélát, hogy Békésvár- megfelelő terméssel áldott meg
megye közönségét is kapcsolja bennünket, a vármegye anyagi
bele ebbe a gyönyörü munkába. helyzete általában javult, igy
A Mispán felkérte Almássy De- meggyőzödésem az, hogy nem
nise grőfnőt, hogy ezzel a moz- lesz senki a vármegyében, aki
galommal kapcsolatos munka- adományával ne akarná azt a
bizottság és munkaközösség nagy szeretetet bizonyitani, a
elnöl,ségét vállalja. A grófnő a meUyel felvidéki magyar test
kérésnek készséggel tett eleget. véreink iránt viselteUink és

A főispán ezuton alábbi fel- amellyel sokat szenvedett vére
bivással fordul II vármegye tár- ink felszabadulását várjuk. Ter
sadalmához : mészetes, hogya megalakulandó

Abban a szilárd meggy6ző- munkabizottság és munkaközös
dé;ben, hogy Békésvármegye ség müködését ugy én, mint a
hazafias közönsége méltónak fog vármegyei hatóságok a leg
bizonyulni ezekben a történelmi messzebbmenőleg igyekezünk
jelentőségü napokban a magyar támogatni és munkásságát elő

névre és lelkes örömmel hoz segitenill.
meg minden tőle te16 áldozatot Ugy értesülüDk, hogy e

eidéké
Amikor a magyar kormá.ny

az elszakilolt Felvidék gyors
visszacsalolása érdekében e~

rópaszerle szivós diplomáciai
harcot folytat és a csehek pro
vokálására öt korosztályt [fegy
verbe szóHtoUunk az ország
jogos érdekeinek védelmére, az
ország első asszonyai, Magyar
ország kormányzójának fenkölt
lelki hitvese és a felelős mi
niszterelnök felesége, felhivást
intéztek a magyar társadalom
hOl!!. Áldozatotkárnek. A csak
nem mindenből kifosztott insé
ges felvidéki magyarok meg
segitésére országos akciót szer
veznek, hogy a felszabadu.lók
már II szabadság első óráiban
érezzék a magyar szív, a ma
gyar lélek együttérzését, gyámo
mását éi kenyeret nyujtó jobb
kezét.

Abeteljesülés reménye egybe
forrasztotta az ország népet. Az
együvé tartozás érzése most
olyan elemi erővel tör ki,
amellyel csodákat vihetünk
végbe. A magyar becsület és II

magyar testvériség azt követeli
II magyar néptől, hogy minden
áldozatot hozzon meg a Fel
vidék nyomorának enyhítésére.

Riadót fujt a segiteni akarás
és ez II riadó II maga egyszerö, .
keresetlen szavaival eljut az
ország legeldugoltabb részeibe
is, megmozgatja a kastélyok és
kunyhók lakóit, minden mágyar
sziVét s a riadó nyomában
megindul a nagy nemzeti ada
kozás: bankók és apró kis ter
mészetbeni adományok,arany
és ezüst, gabona, tojás és áru
cikk vándorol II Felvidékre,
hogy azok, akik husz keserves
esztendőn keresztül is rendü
letlenül megőrizték magyarsá
gukat, II magyar honvéd be
vonulásakor nem csak az erőt,

vagy a fényt, hanem az ország
szívének megdobbanását is érez
zék.

Ők mindenüket feláldozták a
magyar ügyért, a szebb: boldo
gabb magyar jövő eszméjéért.
Rajtuk segíteni nemzeti és test
véri érzésből fakadó szent
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"A ilzlovák kormány nem ad

hatja át csak olyan könnyen
Szlovenszkó déli határait, mert
közismert, hogya lakosság, amely
a kérdéses területen él, szlovák
eredetü és csak aL ezeréves ma
gyar uralom magyarositó politi
kájának áldozata"...

A szlovák kormány október
13-án d. n. 5 órakor, fl pozso
nyi rádió utján többek közt ezt
a bornirt és tudatosan aljas
törlénelemhamisHásl adaUa le,
hogy ezzel a magyar történel
met és nemzetiségi viszonyain
kat nem ismerő külföldi hatal
masságok előtt követelésének
jogi alapot hawdjon és továbbra
is birhassa azokat a területeke I,
melyeket a cseh gazság és kap
zsiság Trianon tudatlan és lelki
ismeretlen urainak jóvoltából
20 év előtt tőlünk elrabolt

Csak a vak nem látja, hogy
az u. n. "szlovák kormány"
nem egvéb, mint Prága zsold
jában álló minden történelmi
alapot megtagadó s a cseh. fa
lankság lelkiismeretlen mód
szereil átvevő zsebrák-társaság,
melynek semmi közössége sincs
a becsületes, velünk csaknem
egy évezreden át békességben
élő, a Kárpátokzárta földért
velünk mitldenkor együt! har
coló és vérző tót néppel.

Történelmi jogról éppen olyan
abszurdum beszélni, mint a
milyen lelketlen demagógia a
tót népet az ezeréves m~gyar

uralom magyarositó politikája
áldozatának állHani J

A Kárpát-zárta területen
szlovenszkó, mint önálló állam
alakulat sohasem létezeU, Szva
toplik morva fejedelemhez a
magyarföldi tótságl13 k semmi
köze. A IX. században a Vág
és Nyitra vidékét gyéren lakták
morvák. A mai Fel vidék déli
része az Avar-puszták tartozéka.
A X. században az Ipolytól ke
letre eső terület részben Zalán
bolgáraié, részben Chobti Bo
leszláv leogyeleinek gyéren la
kott földje.

A Felvidéket a honfoglalás
idején Lél, Kundu és li kabarok
törzse vették biriokukba. Ezt
abban az időben a germán nép
családhoz tartozó kvád, carp
törzseken kivül a keIla, ósok,
cotinok, eraviszkok, a szarmata
jazigog, longabard, hernl, hunn
és avar néptörzsekből összete
vődöH, egységes nemzeti jelleg_'
gel, nyelvvel nem biró törzsek
lakták. De ezt is csak a délebbre
eső részeken, merl a mai Árva,
Turóc, Liptó, Zólyom, Felső

Gömör, Torna, Felső-Zemplén,

Sáros, Ung, Bereg és Márama
sos megyék teljesen lakatlan
erdőrengeteg voltak még Szent
István korában is és csak a

gazs g
XIII. században léptek be a
történelembe.

A mai tótság nagyobb rész
ben különféle szláv néptörzsek
nek kölönböző időben beván
dorolt utódai. Jóravaló, szelid,
dolfiOl1l, hazaszerelő nép, mely
nek fiai a Hunyadiaknak segi
tették kiverni II Felvidékre be
tolakodott cseh zsebrák hordá
kat : Bocskay, Bethlen s a Rá
kócziak alatt höségesen vették
ki részöket a magyar földet
közös hazának tartó védelmé
ből. A szabadságharc egyik leg
szebb és stratégiailag is legérté
kesebb haditényét, a branyisz
kói diadalt, Guyon zólyomi
tótokból alakult zászIóalja
aratta..

A cseh és orosz pénzzel dol
gozópáns~dáv agitáció, mely a
mult század negyvenes éveitől

kezdve a cseh, rutén, vend, tót,
horvát, szlovén, szerb, bosnyák,
bolgár stb. népeknek orosz he
gemónia alatti egyesHését tüzte
ki, hogy ,.az összes szláv folya
mok az orosz tengerbe folyja
nak", a nagy tót tömegel,et hi·
degen hagyták. A tót nép hú
fia maradt a hazának, mert
tudta azt, hogyha élni akar s
nem akar végkép elmerülni az
"orosz tengerben", a magyar
nép oldalán a helye, a kenyerét
csak a magyar síkság terménye
biztosithatja.

Bár egy napilap terjedelme
nem alkalmas arra, hogy az
érvek arzenálját vonultassuk föl
ama bornirt áUitás megcáfolá
sára, hogy II mai "Szlovenszkó"
déli határain zárt tömegekben
lakó magyarság "közismerten
szlovák eredetü" és az itteni
őslakosság a "magyar politika
áldozata", nehány adattal mégis
rá kell világitanunk arra, mi
szerint ellenkezőleg áU a dolog,
mert az ugynevezeU tót és
rutén nyelvterület régebben
sokkal szűkebb volt, mint nap
jainkban, tehát ezek terJeszke
dése nyilvánvaló.

Minden felvidéki megyére
vonatkozólag nincs terünk fel
sorolni kétségbevon hatatlan ada
tainkat. Ezért 6supán egy ugy
nevezett tót és rutén megye
néhány néprajzi adatát fogjuk
itt leközölnÍ. Természetes, hogy
a mit ezeknél a megyéknél
észlelünk, ugyanaz áll a többi
felvidéld megyére is, med a
halóokok mindegyikénél ugyan
azok voltak.

A tudomány régi megállapi
tása, hogy valamely vidéket lakó
nemzetiség ősiségét, mondjuk
prioritását, az illető vidék la
kóinak vezetéknevei, nemkülön
ben helynevei letagadhatatlanul
bizonyitják.

Például felvett megyénkhan,
Nyitrában, azok a helyek, me
lyeket ma a tót többségi közsé
gekhez számítanak, mint pl.
Bánkeszi, Csornok, szőnős, Vá·
rad, Födémes, Nemeskürt, Baj
na, Sárfö, Vezekény stb. a
multban szinmagyar községek
voltak, amil a századokon át éld,
nemzedékről-nemzedékreszálló
családi nevek igazolnak. Ezek
ben a ma tót többségi közsé
gekben a lakosság uralkodó
vezetékneve magyar. Bagyó, Ba
logh, Barát, Bátor, Garai, Gosz
tonyi, Huszár, Kiss, Mészáros,
Molmír, Révai stb. stb. neveket
viselnek tót testvéreink.

A zobori apátság alapitó
levele Pográny, Geszte, Genm
csér, CsHár, Ghimes, Bér, Apáti,
Lajosfalu, Egerszeg stb. XII.
századbeli, tehát árpád-kori
eredetű magyar falvakról emlé
kezik meg. A ma tiszta tót
Fels6-Blefánt község összes
dülőnevei magyar hangzásuak.
Tót nyelvü lakosai Sebő, Ko
vács, Szajkó, Király, Garai, Er
délyi, Fazekas, Var/5a, Nyerges
stb. ősmagyar vezetékneveket
viselnek.

A "szlovák kormánynak" is
illenék tudni, hogy a Felvidék
eltótosodása közvetlenül Rákó
czi szabadságharcának bukása
után kezdődött és Mária Teré
zia alatt öltött nagyobb mérve
ket. Megcáfolhatatlanul tünik ez
ki az emlitett idők jobbágy
összeirásaiból. Igy pl. az 1715.
évi jobbágyösszeirás szerint
Komjáthon 158 jobbágy-Gsalád
közül 124 vol~ magyar, 29 lót
és 5 némel. Ürményben ugyan
ebben az időben 14 jobbágy
család közül 11 magyar, de
1800-ban már a tanitó is alig
tudott magyarul.

A magyarság rovására ugyan
ilyen folyamat észlelhető pél-·
dául a ruténlalda Ugoc~amegyé

ben is.
lU egy 1565-1574. évi dica

adó és dézsmajegyzék szerint,
1775 jobbágy-család közöll:>?1
a magyar. Ugyanebben az idő

ben, Öszfalván, Bökényhen,
Csepén, Csomán, Farkasfalván,
Fekeleardón, Gődényházán és
vagy 15 községben a lakosság
95 százaléka magyar. Kétszáz
év mnlva a Habsburg uralom
magyarölő telepitési politikájá
nak következmé~yeként, mint
azt az 1775. évi urbéri rende
zés irataiból láthatjuk, 2767
jobbágy-családból már csak 1034
a magyar, vagyis az 1565. évi
SO százalékhoz mérten a magyar
ság számaránya 43 százalék
visszaesést mutat.

1565-1574-ben a megye sik
"idékein, 861 család közül 7Sg
a magyar nevü jobbágy, 1775
ben azonban az 1082 jobbágy
közöl már csak 377 voU magyar
nivü.

Királyházán 1567-ben 77 szá
zalék, 1775-ben csak 14 száze
lék a magyar, Szöllősvégardón

1567-ben 75 százalék, 1775-hen
csak 11 száza!ék II magy.ar,
Szirmán 1567-ben 66 százalék.
1775-ben csak 18 százalék ~
magyar.

A ruthének tóleg II XVII.
XVIII. században Lodoméria és
Halies felől ereszkedtek le a
Kárpátok nyugali és déli völ
gyeibe. s mig 8Z ezt megelőző

időkben alig számbavehető
mennyiségben éltek Ugocsa
földjén, addig az 1891. évi nép
számlálás adatai szerint a 75.461
lelket számláló összlakosságból
már 32.076 volt a rutén, a
28.852 magyarral szemben. Ki
keH azonbím jelentenünk, hogy
a rutén lakosság zöme, a ma
gyarral egyetértő testvériesség-

. gel és mindenha s nem egy
szer vérzett a boni föld szabad
ságáért vivott harcokban ma
gyar testvéreivel. Hogy ne
mondjunk többel: a Munkácsal
védő Zrinyi Ilona várnépének
zöme rutén voll, s Thököly,
Rákóczi és Kossuth seregében
II ruténség nagy tömegekkel
volt képviselve.

Mint Nyitrára és Ugocsára,
ugyanezek az eredmények álla
pithatók meg a löbbi felvidéki
megyénél is és igy az a vád,
hogy az ezeréves magyar uralom
a nemzetiségekel elnyomta, erő
szakosan magyarosiLotta s en
nek eredményeként a trianoni
határon luli magyarlakta nyelv~

területek valaha nemzetiségi
területek vallak, nem egyéb,
mint egy olyan átlátszóan hazug
propaganda,amilyenneldolgozni
Giskra martal6c ulódai és meg
vásárolt, saját népeiket eláruló
janusfejü vazallusain kivül, nem
tud II világ egyetlen nemzete
sem.

Évezredes klasszikus köz
mondás: "3 prior tempO.f0,
protior jure l" Ebből nem en
gedünk még az ugynevezett 111I10

vák kormány kedvéért sem!

SZEGHALMY GYULA

Elárvere Z ték a
Hartenstein- inoósá=

v'

gak egy részét
A Hartenstein-féle kényszer

egyesség felszámolása lassan
befejezést nyer. Az ingatlanok
ból a belsőségekre e hó
lejár a Hermes-bank opciója,
előrelálhatólag ezek abanké
lesznek. Ezen kivül már csak
a téglagyári ingatlanok marad
nak eladat1anolc Ugy
hogy egy helybdi alkalmi tár
saság akarja a h'glagyárat meg
venni.

Az ingóságok árverése szer
dán kezdődött. J'>ek egy része
már vevőt talál!. A még meg
maradt ingóságok árverését
ok,tóber 24-én folytatják,
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Ugyanesak GörögáUáliion fo
lyik egy másik munka amit
szintén elmulasztott a nagybir~

tokos: ti fásitás. Igaz, hogy
ben még nem ismer rendIzert
az uj telepes, de gyurjlll, cii
nál ja. Penze, annyira mág nem
jutottunk, hogy vegyelemez
ték volna az oU levő földet és
felvHágoiitoUák volna 8:1 oU
lakókat, hogy milyen fákat ül
tessenek. Van olyan kilkert,
ahol alma, körte, barack, meggy,
cseresznye és s.lHva-fát ültetett
szorgalmas tulajdonofla. Milyen
előny leU volna, ha nem kel
lene neki kü.érletezni 'Ill a si
kertelenséggel esetleg a kedvét
is elveszti.

KöneUen szomszédsll.gbaB
két tanyát figyeltem meg: az
egyiknél gondos {'sttAs folyik,
az j-6 éves gydmölcstAk l:lIlépen
diszlenek; a mell€lfte lévő ta
nyánAl egyetlen fa sincs. A ház
népe négy maszstos gyerekkel
kiváncsian figyeli a vadásdst.

Megludtam, hogya fálil tanyA
nál egy gyermek sincs, a fát
lannál öt.

FeHdnő, hogy fl. MihAlyi-féle
földön mennyi szerbtövis diSZn
lik. Pedig eID kis igyekezettel ki

Megfigyelése
vadászás közben

GörögáUás és Póhalom 1II11ikje
háboritatlanul dÍlilzlett, amig
Wodiáner Albert báró és örö
kösei tulajdonát képezte. Alig,
hogy a kb paraSIltoké lett ez a
terület, itt is, oU is tátongnak
a jellegzetes gödrök ft földeken,
hol mélyebben, hol kevésbbé.
A hozzá nem értő azt hinné,
hogy az a szivtelen kisparaszt
szivét akarja venni ft földjének
~s ehhez egy jókora nyitott se
bet ejt rajta. már hidjuk,
hogy eziken a nyitott sirokon
át kirll fell~inre a2 altalajban
lévő méslI!düs agyag, amellyel
egy uj honfoglalást végez a kis
paralllzt és eltemliU vele a
I!Is~!Jketl&.

Nehéz mllUka ez. Minden
elismerést megérdemel a digózó
gazda. A nemzeti vagyont gya·
rapilják ft digózó honfoglalók,
amit 8. nagybirtokosok évszáza
dok óta elmulasztoitak. E miatt
is örtl.lheUlnk, ha ft szikes földek
a kisembirek ke.lébe kerülnek.

gassák, a ponlosIul megjelenő

ilyen vendégek előtt az ajtó
mindég nyitva é.H.

A kö~ségben körözött három
jelentkező iv hoHéte felől érdek
lődni kell a kÖll:séghál:án,a Hom
bárban és a Termelők Szövet
kezetében.

ági

LPOLiTIKA

nak, vagy 50, a szerint utalja ki

a rávaló költséget.

Csak azt köti ki, hogy önálló
gazdák hallgassák végig, .akik az
olt hallottakon okulva azonnal
átvigyék az életbe ajó tanáoso
kat. Azt is készséggel megen
gedi, hogy pl. Il takarmányods
tani órákat vendégek il láto-

delte ki a belügyminiszterium.
Bizonyára büszkék erre dr.

Kató Gergely kiterjedt rokon
sága, de mi syomaiak is örü
lünk, hogy földink ilyen szép
megbizaHast kapott.

Tájékmdató: Vidékrőlérkező

vendégek a tanácsteremben szi.
veskedjenek gyülekezni, ahol al!!
egyház reggelit ad. A hálaadó
isténitisztelet végeztével presbi
teri gyülés lesz ugyanott.

Déli 1 órakor közebéd az Uri
Kaszinóbsn és kellőjeHentkeds
csetén a Központi 48-as Olvasó
körben. Ebéd az Uri-Kaszinó
ban 1.80 P, a 48-u Olvasókör
ben 1.30 P (ital nélkül). Ebéd
jegyek előreválthatók október
28-in, déli 12 óráig, az egyház
pénztári hivatalában.

Helyet esak az előre jelent

kezők részére ~zavatolnak.

Vidéki vendégeinket tisztelet
tel kérjük, hogy részvételi szán
dékukat október 28-án déli 12
ig ők is bejelenteni szivesked
jenek azon igényükkel együtt,
hogyaközebéden részt óhajta
nak-é venni és szánisukról gOD
doskodjnnk-é ?

ÉS

z

téli

Kató Gergel y tiszti-orvos
itüntetö megbizatása

BEL-

Dr.

Örömmel közöljük olvasóink
kal dr. Kató Gergely debreceni
tiíu~tiorvoskitüntetését, amellyel
őt a debreceni \egyesdandár
meHeU müködő polgári tauács
adó szerv orvos·elöadójává ren-

november l-én a községháza
valamelyik .tanácstermében a
látogatottság mérvétől függöen
8 kisebbikbell, vagy a nagyob-

bikban megnyilik, njévig tart.

Még nincs későn a részvételre
jelentkezni, de az ideje iU van,
mert li Miniszternek tudnia kell,
25 látogatója lesz-e a tanfolyam-

Gyülekezeti ének.
A vallásos esten belépódij

nincs, de önkéntes adományo
kat szivesen fogadunk.

Októker 31-én, délelőtt féHiz
órakor tartandó reformációi
emlékünnepi istenítiszlelet sor
rendje: Fennálló ének. Gyüle
kezeti főének. Bibliát olvas és
imádkozik: dr. Vasady Béla
debreceni egyetemi professzor.
Közének. Igét hiret: dr.Vasady
Béla debreceni egyetemi pro
fesszor. Vikár Sándor: Erős

várunk ... , énekli a gyomai ret.
nőikar, karnagy: Hajdu Béla
igazgató-tanító.Gyülekezeti ének

Mióta megszakadtak a csehek- l határ létesitéséhez, sőt Károly
kel a tárgyalások, szegény fel- I király vallaIla volna, hogy
vidéki testvéreink fokozottabb igyekszik a csehekre hatni, hogy
sanyargatásoknak vannak kitéve a magyar követeléseket telJesít
és csoda, hogy nem szakadt még sék.
vége a türelmünknek és már Pénteken terjedt el a hire,
régen meg nem támadták a hogy a csehek ujabb ajánlatot
halárokon lévő csapataink a tettek az átadandó területre vo
fosztogató cseheket. natkozóan, azonban pénteken

Élénk diplomáciai munka estig nem tudtuk meg az aján
.folyt. A mieink tárgyaltak az lal szövegét. Találgatások szerint
olaszokkal, németekkel. A leg- most többet ajánloUak, de még
feHünőhb esemény, hogy Lubi- mindig nem eleget.
ensky gróf lengyel rendkivüli Pesten csütörtökön nagy len
követ, a lengyelkülügyminisz- gyel tüntetést tartottak Bem
ter helyettese itt volt nálunk: szobránál, amelyről a lengyel

A hirek szerint Románia lapok nagyon elismerően nyi
hozzájárult a magyar-lengyel latko:rdak.

G DMAI
REFOR ÁT S EGYH

OKTÓBER SO-S1-IKI

ÜNNEPSÉGEI
A Gyomai Reformás Egyház

nagy áldozatkészséggel meguji·
toU templomát 1938. évi októ
ber hó aOán hálaadó istentiszte
lettel adják at Isten dicsőségé

nek, a hivek lelki épülésének
és idvességének további szent
szolgálatára.

Egyházunk e nagyjelentőségü

ünn.epélyére, valamint az ugYlin
azon nap délulán 5 órai kez·
deUel tartandó templomi vaJlá
sos estre és az október 31-én
délelőtt tartandó reformáció
emlékünnepi istentiszteletre,
vallásfelekezeti különbség nél
kül mindenkit meghiv a Refor
mátus Egyház.

Október 30-án, délelőtt téUiz
órakor tartandó hálaadó isteni
tisztelet sorrendje: Fennálló
ének. GyiHekezeti főének. Bib
liát olvai és imádkozik: Har
sányi Pál esperes, felsőházi tag.
Közének. Igét'hirdet: dr. Révész
Imre püspök. Fichtner: XXVIII.
Zsoltár Praeludium és Fuga,
énekli a gyomai református
férfikar, karnagy: Zöld Sándor
kántor. Gyülekezeti ének.

Október 30-án, délután 5-kor
kezdődő templomi vallásos-est
sorrendje: Th. Dubois : Alleluja,
orgonán előadja : Szabó Gygla
tiszaföldvári kántor, egyházme
gyei orgonaszakértő. Gyüleke
zeti ének. Biblül.t olvas és imád
kozik: Perecz Ist ván esperes.
Vikár Sándor, Erős várunk ...
énekli a gyomai református női

kar, karnagy: Hajdu Béla ig.
tanító. Igét hirdet: Görömbey
Péter lelkész, v. esperes. Vallá
sos duett ének, éneklik: vitéz
Mártha Béla kisujszállási főkán
tor és dr. Porteleky László ügy
véd, nyug. miniszieri o. taná
csos. Luther... Az örök zsoltár...
Költemények, irta és felolvassa
Gyökössy Endre a Petőfi Tár
saság tagja. J. S. Bach: Prae
ludium is Fuga, orgonán elő

adja: Zöld Sándor gyomai kán
tor. BösEörményi Jenő sZEmtesi
lelkész elbeszélését felolvassa:
Böszörményi Ede szentesi vallás
tanár. Rossini: Áldások Ist€ne...
énekli a gyomai református
férfikal', karnagy: Zöld Sándor.
A Bossi: Op. 33. "Preghiera"
Ima és G. F. Handel : Adagio
és Allegro a Messiás c. orató
riumból ... , orgonán előadja:

vitéz Mártha Béla kisujszáUási
főkántor. Óh küldj reám ... ,
énekszóló, énekli: Faragó Ká
roly. Imádkozik: Gönczy Béla
lelkész, egyházmegyei főjegyző.



Nem kell már vidékre ~~nni

káJyhás mesterért, me~ l helyben vállalja
él legjobb kivitelben felelősség mellett
mindennemű cserépkályha és takarék
Wl,hely készítését. Bartolf Mihály ko
müvesmestllr, Boc~kai ut 19 sz. 6';"';6

A békésesabai tótok szomba
ton délután impozáns gyülésen
utasitot{ák vissza a cseheknek azt
a galád állitását, hogy a békés
megyei tólokat einyomják él ma~

gyarok.

,HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER-FÉLE
világhírű FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, melyet bárkinek Íll;

gyen megktild a gyár: DR. üET
KER A.. Budapest, Conti-utca 25.

Jöne-e és mikor a világ vége?
Nemcsak a tudósc'k, de az egész
emberiséget régóta fogalkoztatja a
világ végének probléÍnája. Haldano
professzor a közelmuHban kiadoH
könyvében uj lehetőségeket tárgyal,
amelyek szerint az emberi szerve
zet teljesen átalakul és nagyméretü
köHözködés indul meg a Vérmsz
bolygóra. Erről a mindenkit ér
deklő témáról közől érdekes cik
ket ToJnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magYil,r irók novelláin,
a kitünő cikkek dus során és a
nagyszerű folytatásos regényén ki
vül közel száz pompás képet talál
az olvasó a népszerű képesJapban. o

Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Végrehajtásnak ellenőrzése

ez év október 27-én kezdetét
veszi A községben fellépett raga
dós száj- és körömfájás betegség.
miaH járási Föszo!gabiró ur a
következő intézkedeseket rendelte
el : hasilollkörmü áliaioknak °közös
legelőre való kihajfása, az utcá
kon, vagy tereken való tartása és
kóborJása tilos, A község egész
terliletén kutaknak , ilalókl1ak és
l.Iszlatóknak közös használata szin
tén tilos, a község terülelén való
ebek megkötve, vagy elzárva tar
tand6k. A véslmenles udvarokba
mészárosok. kereskedöknek be
lépni lilos. A köz::;égben kóhor
cigányoknaf{ lar!óLkodni, vagy a
községen álvonulni iiIos.

a gyümölc§:-
és ültetés terén. Erről o

ir a Növényvédelem és Kerlés:!:et
most megjeleni legujabb száma.
Cikkeket közöl még a kalifomiai

őszi irtásáról, az uj til
1eiésü gyümölcsfák kezelésérőJ,

p(;rmeiezéséröl, él vörösborok szi
a musI eltadás;.\;ól, az ar

zénnal permelezeH alma mérgező

halásáról, él hernyMogó kötelek
jelenlőségéről, a gyümölCSÖS őSli

teendőiről slb. A dusan illusztrált, o

szines gyürnőlcsképe! is közlő két
szaklapból 1:1 "Növényvéoelem«

(Budapest, V, Vé~

cseY-ll. egy alk;;]omma! dijta
lanul küld e lapra való hivatko
zással mutatványsz,jornot.

és
meg~

adjon fl

szinházi
filmrovalol és több

száz szebbnél szebb
az olvasó a képes-

I~ Délibáb egy száma 20

Bé,ké:scsalba- leányai és asszo
zászlót készilenek a Fel~

U(JHlií,on"á avatás. A szegedi
Fe,encz József egyete
men f. hó 14-én Vincze Lajost
jog- és _doktorrá
avaHák. (Gratulálunk).

E!jegyzés, Molnár Ferenc MÁV
intéző és fileje Rácz Mária leányát,
MádM e1jegyezle Hortobágyi Jenő

Békéscsabán. (Minden
értesítés helyett.)

ref. lelkészt, dr.
Farkas Bélát a kaposvári

gyülekeze! meghív-ta Iejkészének.

~ feln1éré-
rek, Szerencse, al jó idő lebetövé
teszi, a felmérés! munkála-
tok zavartalanul Póhal-
mOfl, amelyeket Béla fő-

mérnök Abban reményked
hogy a ki mérések után·a o

még a vetést is el-

nagyközség népe is
köveleHe vasárn3p

él Felvidék visszac..;a toiásM.

!t2karékossági nap
cilllilwr mindenki

!at{art~kossilgröi ei mél-

végezhetik.

A kiáliitáson a
hires Badár-müfazekasok és más
kiváló iparosok között F. Nagy
Lajos földink is szép bőr- és vá
szonkötési munkákat állHat! ki.

Másodszor virágzik a buza
virág. A meleg ésl10sszu ősz, no
meg a bőséges csapadék él ter
mészetet fokozottabb müködésre
serkenti és ebben a szép. kék
IJUZ2virág is igényt tari, hogy az
,"i másodszori virágzását is felje

Aki ráér és kimegy a
csokorra való buzavirágot

sem IISem a
mélyütést nem

Száraz

hiha ;

vagy

már remél-
közepéig. o

szak2lszon
vármegyé

Bt ráeső 37.000 pen
most ére

vármegye al
községet, hogy nem

a községnek kölcsönt
Dévaványa község most

bank-kölcsönt akar felvenni,
hogy 21 ványai 7
szakaszi is "U'~p"~~'"

osszel
Tavasziak
sem mély szántás nél
kül Ez olyan szabály, ami eHen
a gazda csak a kárára
cselekedh.etik.

lVoU~lVHO szántas, az más, oeJllf

nem kötelező, de okosság; nem
élni vele annyi, mint
nem akarni.

mehet a vetőgép, a
,árcsávaI keverik a föJ

1938 okt().I)er

minta

c

azt pnsz-sőt ki is

A Földesgazdasag
is

IegeWt
sen a

ŐSZ van.

már hetek óta
23

levegő

hiilt. Az égen H:;K.H:;~~""<'

sllHak és U<.-HHOLU

nagyságu
csak Jfázenc!üeU az ég is.

Az azon nal elóke·
rülő "öregek" nem késlek a
jóslással és m legill1'.. p ' toil!á!;:,twfD
hosszu ősz

eC~ es

máskor üres
győzze az érkező ~ő belc;~a(lá

ahonnan afuvarosok
és

a Földesgazdaság
vezel:űseglet és

már erről is
számolh@hmk.

kárt tu(lnSll.\
csak a teh.ene

egyszer gyulladásba
sZl:::r!:::ltövís és a elvesztésé
vel fizesse meg a gazda a

ki az elDHeSI
lávolahbi """, ITi'"

Tehát
gyoma,i szakaszon. Ez lcd ís

mentün
Hink-DoUoUumk a zs'orrRii)t~kl)2'l),

arnHzor kocsin mentünk
csak mert féltet-
!Ük a

Ez nem Ez csak egy
np,nrin,rlP1X szemléltetésére aJkal
mas terület. Ekét, de a EH'o", ',,,ro li

való ekét akasztani
tervszerű
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talál~

cégnéL

vasárnap Me,zOlJer'él1'YlOf:fi']j
GySC-TextU körzeli ifjusági.

mérkőzés lesz.

It H O lIII B AR szövetliezet
közhírré ól tengeri
csmká! il szövetkezeti
mázsánként 2.§O nem

3.50 pengöért

A csabai hátralevőmér-
k6zeselnek tavaszra. való elhasz
tását fogja. kérni a DLASz-tól.

holnap
ligamérközéslesz

KezdíEíe fél 3

kozó lesz az utolsó H.
mérkőzés a mezö'!mi cso
A meccset Nagy Mihály

kapható

veze!i: nUllail)

órakor,

Béla I
I

döntő

várható

ffd:11 illíu k a

mer! (l. ml.llt

ulán él-dön.lelien

mérközésre ezuton is

Lőrinc megte:leil!eh, 'o'"m!"'é"",,i bal
kéi1yszermegoJ.dás volt

de El

kellemes ITneglepe!és volt
Hs~vánéhol hason-

Whaló. ad be
és !6 minden heivzlf':thfij

közmegelégedés,e
vezetle ie .él meccset.

multa a
Bartik il. I
viszon! gyenge I

Olaios--Csalah szánw stilu~ .
sos és "gvors llr;Ula'!oU, i

Bartha ~J nehéz 21' center

oZ elŐre huzódlol! SarUJa vá-
ratianul labdáv;:d
tör s a kifutó Gálos melleH ki

(2-2). Há.'lra levő 9 perc-
nagy kiizdeJ,F.:ll1 a győztes

de a jó védelmek minden
kísérletet meghiusitanak.

GySC-ból védett, a
Jeney--Jakó véde-

ac Takáesol1 lát-

és

többi csatár is kitett maga!';:rl'
Kerlész

!\láldndvi3,rv V213V védelem

de ~elldOIQ

GJ5ndkét fél
sl baiszélen kHünően

íbead.ását

vész. Sok korner

Barta József bej2,uritl3 (O-l). GySe
3 perc mulva a jobbszéiső

szép lÖ'Jésévei Élén.kül 11

és ~ 15, K.
fejese lécrö! esnk kapUI

el

I
, fl f. !
il goz- reS . ". "'1 _ _ ~

her 2-án mlTIliCH:fi ne.''''h I
pén\e!\en a nők. szombaton a tér- !
fiak részére. Kádfürdő mindkét 'I

11 pon nyiiva. I
I

i'I",~,,"~~~~~~",~ !
indenféle I

von Ó s és f u S I

Az ~gazg2ltóságo

ngora ésci

hangszerre
váliaiok.

I

IAI Első Endrődi HengerKlnalom I
(s Vl iiill1 \1íf'If'1l mini Szövelikezet I

Ici il ól közönség II,!I
',o",y JIJivel villanytelepe na]pOrlke.n! !

III Li i;jldJözŐ idöszakokban ~.

liil'b',Sl!kilásokkal SZ()lgi3.H,üarannot, !
villarnos háló'Zatla~, vezetékekkel

. "l l lé' , Ies az ezze! Kapcso EI os szere Kel{'

C~S bW~l1dezésekkelszemben a leg
ll:lgyohb óvatossággal viselkedj,ék
0s ilZ esetleges balesetek elkerülése
vége U felléden ül ugy,
milld]; á(amszolgáHaiás ?II,al1(102ij]
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Szerkesztésért és t'~iJsásért felelős:

WAGNER [v1.fJUON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyomi!
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Elad6 : 5 kat. hold zsellér föld 4600
P, 3 kat. hold zöldlaposon 3300 P, ao
hold PóhaJmon, meJy 400 pengővelál

vehető, 10 hold 1000 peng5vel átvehető,

ujkertben l hold 1100 P. Eladó egy·
szép uri lakás 3 szoba és sok mellék
épület 500 n-öl telek 9000 P. Arany
jános utcában egy szép lakóház 1500
pengő. Kiadó egy kétszobás lakóház fő

utcán évi bér 360 pengő. Fenti ingat
lanokról bővebb felvilágositásl nyujt
Izsó Balázs ingatlan irodájába, Gyoma,
Horthy Miklós ut 2. Telefon: 50.

Szuperfoszfát '''Utrágya és Péti
Só kapható WAGNER MARTON FIAI
cégnél.

Budapesten UI :l·ányoknak, urhöl
gyeknek teljes ellL1s ·havi 56 pengő,

csak lakás 18 pengö.Teréz krt. 18. m.
L Rákóczi ut 59. III. 2. józsef krt. !liS.
II. 8. Szent István krt. I. m. 5. Telefon
14-15-10. 6-5

francia. angol. német vegy olasll!
nyelvekhez értö urilányok, urhölgyek, két
hónapi nyelvkurzlI.sainkon, mint nyelv
tanitónők dijmentesen kiképeztetnlilk és
azonnal alkalmazást nyernek. Réllt!etes
ajánlatokat (válaszbélyegge\). Budap@st
Teréz-körut 18. Ill. 1 Univers eimre
kiildendők. Kezdők is felvétetnek 6 hó
napos dijmentes kurzusra. 5-4

Eladó 1070 mm. dobgolyós cséplő,

fordson traktorhoz igen alkalmas, teljes
felszereléssel: mázsa, fecskendő, hévér,
mentőszekrény, 140 mm. emergé föszij,
vizmentes ponyva stb. Személyesen
tárgyal Giricz Vince, Gyoma. 2-2

Bene Jómsef ács-mester elvállal
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemű közönség szives pártfo.
gását. 5-2

Összecsukható tanuI6a• .:1:al két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt.

Angoranyulten)/észet 78 drb-ból'
álló törzskönyvvezelt, eladó, Dévaványa,
Horthy-tér 3. 2-l

Négy tehénj6rés örökáron eladó.
Cim a kiadóban. l-l

A helyi Allattenyészt6k Szövetke
zete értesíti a tagoka t, hogy a. viszon1
biztosító budapesti központtal történt
megegyezés alapján a fenyegető száj
és körömfájás megbetegedéllekböl eredő
esetleglits elhullások esetén a károsult
tagot 50 százalék erejéig· kártalanitja a
Szövetkezet. Ilyen megbetegedések azon
nal jelentendök 2-l

Klrilly Sándor cipész műhelyét át
helyezte Hősök Emlék utja 54 sz. alá.
Szives pártfogást kér. 2-I

Téglésl Istvánnénak eladó a viz
járta páskumi 2 hold szántója örökáron.
Érdeklődni lehet levélileg Szolnok, Klirt
ulca 6 szám. 3-2

Egy gyermekkocsi. sportkocsi,
gyermekjátszó szék, gvermekjátszó ket
rec és hangulaIlámpa eladó dr. Singer
István fogorvosnál. 2

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő fi z e t é s i á r a:
1 hóra 3 P., n.évre 9 P.

Kidóhiv., Bp. József-körut 5.

Előljáróság.

irdetmény

hogy a 45. életéviik betöltése után
is fúglalko7.lak gazdasági munká
val - feltéllenOl hozzák maguk
kal. A s7Uksé'ges okmányok
bárk itől és bárhonnan az 1938.
évi HI. L-c 38 § a alapján bé
lyeg és illetékmentesen beszerez
hetök,

Községi elöljáróság közhirré te
szi, hogy az őszi ló és öszvér
vizsgálat Gyomán a következő

rendben lesz megtartva :
november 2-'án 8-14 óráig bel

területen a községházán,
november 3 án 8-14 óráig bel

terilletén a községházán,
november 4-én 9-13 óráig a

Zsófia-majorban,
november 4· én 14-16 óráig a

Hasításon K. Nagy tanyájában,
november 7-én 9-12 óráig

CsudabalIán Batári tanyájában,
november 7-én 14-15 óráig

Póhalmon,
november 7-én 16-17 óráig

Telek-majorban,
november 8-án 9-14 óráig

Csudaballán. Ujházi tanyában..
Pótvizsgálat november 14-én

9-12 óráig Gyoma község vásár
terén.

A vizsgálaira elövezetendök azok
az öszvérek és lovak, melyek 1938

. szeptember hó tO ig a két éves
kort betöltötték. A 2 évet szep
tember tO-ig be nem tölll:)1t lovak
és összvél1'ek tehát a vizsgálaira nem
vezetendök elő.

A vizsgálaira minden lótulaj
donos köteles magával hozni az
1931. évi lóvizsgálatról kiállitolt
(zöld szinü) haszonállat vizsgálati
igazolványt

Az a lótulajdonos, aki lovát a
rendes vizsgálatra nem vezeti elő,

szigoru büntetésben részesü!.
Gyoma, 1938 október 20.

Dr. Szász Lajos sk.
h. főjegyző.

Felhivás
Értesíli az elöljáróság a gazda

sági munkavállalókat, hogy a gaz
dasá/;::i munkások, gazdasági cse
lédek kölelező öregségi biztosítá
sáról szóló 1938. évi XII. t.-c.
alapján minden gazdasági munka
vállalók. munkások és cselédek.
akik 65. ha tfizbarcosok a 63-ik
életévüket már betöltötték, vagy
az 1939. évi január hó első nap
jáig betöltik. 1939. évi január hó
l-töl öregségi járadékra jogosul
tak. Mindazok tehát, akik a tör
vény hatálybalépésének napján
1938. évi április hó 27-én halvan
ötödik életévüket már belöltölték,
öregségi járulékra jogosultak, ba
kereseWk, jövedelmük életliknek a
törvény hatályba lépését megelö~ö

idejében tull1yomórészben gazda
sági munkavállalói viszonyból
eredt és a negyvenötödik életévlik
nek betöltése után tizenöt éven át
évenként legalább tizenöt hetet
töltött el gazdasági munkás, vagy
gazdasági cselédként. felhivja
azért az elöljáróság mindazokat a
mezőgazdasági munkásokat és
cselédeket, akiknek, vagy a velük
közös háztartásban élő házastár
sának vagy gyermekének 2 kat.
holdat meg nem haladó ingatJa
nuk van 65, tüztiarcosok 63 élet
évüket betöltötték. hogy öregségi
járadékuk folyósílá~ia érdekében
él szükséges kérdőivek kitöltése
végett él községháza 12 számu,
az adópénztár meJletti helyiség;.
ben a legsUrgösebben jelentkezze
nek. Ismételten figyelmezleti az
elöljáróság a munkavá!1alókat,
hogy csak azok jelentkezhetnek,
akiknek 2 kat. holdat meg nem
haladó in~atlanuk. van, melyben
a földbirtokrendezési eljárás során
juttatott ingatlant is figyelembe
kell venni. A jelentkezés alkal
mával születési bizonyítvánYl.lkat,
n1l1lnkás igazolványukat és cseléd
könyveiket, Uizharcos igazoJványu
kat, vagy olyan munkaadól iga
zolványokat, amelyből kilünik.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938 október 2-tól-1939 május 14-ig

Gyoma-Endrőd:

17.88 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.GO érk, Endrőd templom-tér ind. 6.10

VIteidlj: 50 flll6r.
Szarvas-Gyoma-Szeghalom-PUspökladány-Debrecen

5.aó Szarvas 18.23

6,10 ind. Endröd .. . érk. 1Vo

6.
a2 J Gyoma p. u.. .:' t 17.

88

6.86 Gyoma templom-Iér 17.28

7.28 Szeghalom p. u. . 16.38

8.42 . PUspöldadány . 15.25

9.19 érk. Hafduszobolllzló .,. idd. 14.46

9.66 Debrecen, "Arany Bika Szálló~ 14.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduslll:oboszlóra P 5.60. DebreGenbe P 6.40
Menettérti-jegy: P 3.60. " P 9.50. P 11.50

Szegbalom-Berettyóujfalu:
1.27 i. Szeghalom p. 11... • é. 15.68

8,67 é. Berettyóujfalu p. u.. • • i. 14.00

9.oS é. " községháza • . i. 13.60

Menet-jegy: Beretty6ujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes megál16hely: Gyoma-halmegyl Olvas6kör és Perjése I
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agdát kicsapják
A legnagyobb 111agyar film!

Üde, friss, izgal mas, változatos.

Hiradó.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 október hó 23-én, vasárnap
6 és fél 9 Órakor.

Irene· DUl1ne gyönyörU filmJe l

BiIJ, Wl1mefou.

Uloisó mohikán korának roman
Az ujvilág születése. Egy

em berpár nagy szertl me grandió
ws 2 millió dolláros filmóriásban:

Előadások kezdele: vasárnap és ünnep
na p d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9- kor.
Pém.tárnyilás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél iQ-töl fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Október 23-24-én,
vasárnap és hétfő

Magy?! film. Film. aminek különös
varázsa van. Unyok az intézetben,
lányok az éle!ben. Falrengetö jó
kedv, andalilÓ romantika. Az év

ki magasló sikeril filmje

Október 26-án, szerda
Uj sztárt mutatunk be!

Elvira Popescu.
Sziporkáz(;an ötletes, meg\('pöen
szellemes, pajkosan vidám nagy

vigjáték :

e csaituk meg
egymást

A legkellemesebb másfélóra a
vidámság birodalmában.

2. Kisérő mUsor.

H FOGLALÓK
(A PRAIRE HŐSEI)

Amerika legnagyobb filmje cimet
nyerte Főw~replők:Joelme Ctea,

Francis Dee.
2. Pornpás kisérő mUsor.

Dráma.
Főszereplők : Irene Dunne, Ran·

Scott, Dorothy Lamour.
Érdekes és izgalmas események
játszódnak le e hatalmas kiállitásu
műbE'll, melynél mozgalmasabb

film nem jelent meg ez évben.

Kiléplem az ablakon
vigjáték.
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IElOFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24]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.

Feielö~ szerkesztő: WAGNER MARTON
Szel"kesztöség és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIAu KŐNYVNYOMDA
G 'I CI ITI a. KO:Jsutti LajoSll utca 84.

Tl!lll'!!foll'l: 22.

Hirdetések °dijszabásai:
Egyhasábo$ (55 mm széles) l cm. magas hirdete:s
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

EGNYllTAK
MAGYAR SZIVEK ÉS

ZSEBEK A fELVIDÉKI
TESTVÉREKÉRT

Megható él magyaros a~ II

versengés, amelyet kifejt a ma
gyar társadalom a vilslllakerüH
felvidéki részek agyonsanyarga
toU lakosságának gyors meg
segítésében. A Főméltóságu

Asszony kezdeményezésére
meginditott gyüjtést várme
gyénkben Föilpánunk ..,ette kéz
be és már is olyan eredmé.
nyelnek látszik, hogy nekünk
sem lehet kimaradni belőle.

Az adakozás lehet termény is.
A Gyomai Ujlág Izerkeszt6

sége alkalmat kiván nyujtani
lakosságunknak' és a HOMBÁR
szövetkezet segitlégével módot
ad, hogy ezeket aterményeket
a IlIzövetkezetnél gyüjtsék össze
és innen juttatjuk el rendelte
tési helyére.

A pénzadományokat ft Wag
ner-fakereskedésben kérjük be
fizetni, a terményeket a HOMe
BÁR s,I6vetkezetnél kérjiik be
adni.
Mindea héten leközöljük & gyo

mai és endrődi adakozásokat,
amelyek hozzánk érkeznek be.

Vitéz Ricsóv-Uhiarik Béla
föilp4n l.lrtól a következő ki
mutatást kapta Izerkesztősé
günk:

sA visszakerülend6 Felvidék
megsegitésére irányuló "Magyar
ft Magyarért" elnevezésü moz
galomra Békésvármegye fóis
pánjához eddig a következő

adományok, iUetve felajánlások
érkeztek: dr. vitéz Ricsóy
Uhlarik Béla főispan P,
Tábor József, Gyula tOo P, vitéz
Onovay (GrammIing) Alajos,
Békéscsaba 50 P, Mezőberény

község társadalmi egyesületei II

felszabadult felvidéki lakosság
részére zászló beszerzés:re 387
pengő 20 fillér, Fábián Béla
országgyülési képvisel6, csaba
csüdi birtokos 1 vagon buza,
A m. kir. áHami kórház Gyula,
fóorvosi kara, egy havi fizeté
sök 3 százalékát, tiszt'fiselői

kara egy havi fizetésük 1 szá
zalékát, Békésmegyei Takarék
pénztár Egyesület Gyula, tiszt
viselói kara egy havi fizetése 1
százalékát, melyet II Takarék
pénztár Egyesilel 100 pengőre
egészített ki. III!

Imre
püspököt

bizalma hivta el őt ft pÜlpöki
székbe, müködése az egyház
történetében nj korsli'Jskot nyit.

A püspök Bay József lelkész
elnöknél szAU meg.

A vasárnapi igehirdetés és
presbiteri gyüh~s után a 12.45
órai motorvonattal dr. Révész
Imre piispök egy korábbi igé
rete szerint DévaványAra utazik,
ahol a Heves-Nagykunsági Egy
házmegye lelkészi és világi kara
számára tart missziói estét,
hétfőn déleMtt pedig, reformá
ciói istentiszteleten hirdeti az
igét.

Meleg szeretettel kÖiUöntjök
Harsányi Pál e!lperelt, aki
templom ünnepélyünkre szintén
községiinkbe érkezik és temp
10mava1ó imádlágot mond az
ő régi, de uj köntösbe öltözött
templomában.

A ünnepély nagy jelentőségét

az bizonyítja, hogy a püspökön
és Harsányi esperesen kiviil
még két esperes, al! egyház
megyei főjegyző és egy egye
temi professzor fungálnak. Itt
lesz a Petőfi Társaság iIilgyik
kiváló költó tagja, Gyökössy
Dániel lelkészünk bátyja, Gyö
kössy Endre és az egyház zenei
élet több kiti.nös4ge ill.

denkit s módot ad a Főm.éltó-

.ságu Asszonyaak arra; hogy
sikeresen folytassa a nyomor
enyhitésére, a könnyek letörlé
sére azt az akciót, aminél szeb
bet, nemesebbet még senki
sem inditott el magyar földön.
Adakozznnk mind~nnyian ! Ma
gyar kötelesség ez ma I

Üdvözöljük r. Révész
debreceni református

Gyomán

multban telte. Ha valamikor,
most igazán kifejezésre ken
jntnil minden lépésben, min
den mozzanatban a magyar
összetartás, II népi szolidaritás,
a társadalmi egymásra utaltság
érzésének. Ez a szolidaritás és
a szivek jósága bizonyára ál
dozatkészségre serkent min-

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

kére)me aháztulajdonosokhoz
Dr. Révész Imre püspök gyomai látogatása alka1má

val arra kéri dr. Sorbán Jenő lőszo1gabiró a KossuthLa
jos-utca, Szabadság-tér, Hősök Emlékutjának a f"ószolga.
bíróságtól a Rákóczi-utcáig, valamint a Horthv Miklós-ut
Szabadság-tér és Róm. Kat. templom közötti háztulajdo
nosokat, hogy házaikat szombaton délutántól vasárnap
délutánig lobogózzák fd, hogy ezzd is kifejezést adjanak
dr. Révész I~re ref. püspök ur iránti tiszteletiiknek.

A tiszántuli reformátusok uj
püspöke, dr. RévésE Imre ma
este autón megérkezik .kÖlsée
günkbe. Nem jelzi a püspök
érkezését harangzugás és a külső

fogadtatás megszokott pompája,
mert ezekef II pnritán gondol
kozásu egyházfő már előre el
háritotta magától. Egyhangn
rnegválssztása ntán a lelkipász
forokhoz és gy1l1ekezetekhez
intézett első üzenetében is kie
tért már erre II következő

képen:
"A gyClekezetekbe és az iSe

kolákba való kiszAllásaimkor ft
tiszteletadásnak minden olyan
módját és formaságát, mely,
megha igaz szeretetből és teljes
jóakaratból származik is, idó
és költségrabló, a figyelmet a
lényegről elterelni, az erót a
komolymunkától elvonja, e mel
lett pedig - a mi mindennél
fontosabb - a püspöki tiszt
evangéliumi édelmü felfogásá
val és gyakorIásával nem is
egyeztethető össze, meUózni
kéreku.

Dr. Révász Imre a reformá
tusok legnagyobb egyháztörté
net tudÓla. A TiszántuH, mint
egy 400 egyházközlilég igybangl.l

A SEGITŐ KÉZ
A Kormányzó hitvesének

tisztán csengő szava fordult b
mét a magyar társadalomhoz,
kérő szóval, az elesettek, szegé
nyek nyomorgók érdekében.
Több mint egy évtizede teszi
ezt évről-évre a Főméltóságn

Asszony s nem volt még jóté
konysági akció, amely a magyar
lelkekben mélyebb vissxhangot
keltett volna, mint az öve. Az
ezüst haju, angyali lelkü Nagy
lU1s;mny, magára vitte a társa
dalom elesettjeinek, éhezőinek,

ruháUanainak gondjid s minden
évben fáradhatatlanni siet se
gítségükre. Odáig fejlődött már
éz a mozgalom, hogy csak ma
gában a fóvárosban közel száz
ezer család segélyezése vált
lehetővé.

És ell: a szám óribi. Gondol
juk végig, mennyi könny gör
dül végig százezer szempárból,
mEmnyi keseriiség dobbanhat
meg sdzezer szívben. És gon
doljuk meg, mit jelent ezeknek
ez a nemes, jóságos kéz, amely
élelmiszerekkel, ruhanemükkel.
blzelö anyaggal siet segitségükre,
letörölni a könnyeket, enyhi
teni a fájdalmat, csökkenteni a
nélkülözé't. ,

"A mai rendkivüli idők ezen
a téren is fokozott kötelessége
ket rónak II társadalomra"
mondja a Föméltóságn Asszony
szózata. Ezt a fokozott köteles
séget valóban át keU éreznie
mindenkinek. Segiteni kell azo
kon is, akik az elszakitoft terü
letről buszéves szenvedés után
vissKakerülnek az anyaország
hoz, - de nem DJ.aradhatnak
felkarolb nélkül azok sem,
akik a régi határokon belül ne
héz körülmények között élnek,
akiken eddig is segített a Fő

méltóságu Asszony akciója utján
a magyar társadalom, - mert
nem szabad, hogy az a boldog
összekapcsolódás, ami az egész
nemzetnek mérhetetlen jelentő

ségü örömünnepe lesz, az ó
számukra keserüséget, nyomo
ruságuk fokozódását jelentse.

Bizonyos, hogy a magyar
társadalom megérti ezt s ez
évben is olyan lélekkel siet az
akció támogat'lIárap mint fil
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minden községben lesz Egélz
ségház.

A rendelő szoba még nincs
teljesen felszerel ve hiszen alig
három hete indultak meg ezen
II helyen. A legmodernebb
Röntgen készüléket láttam :ll

külön Röntgen szobában. Lesz
dolga, neki is meg az onosnak
is, mig a község összes tüdö
vészben elhaltak hozzátartozóit
átvHágitja.

Vaskos könyvek feküsznek az
asztalon, már megkezd6dtek:El.
bejegyzések. Micsoda remek
statisztikájuk lesz nehány év
mulva. Számokban fogják látni
a község egé~zségügyihelyzetét,
vagy ha kell grafikonokban.
Nemcsak tüdővész, egyéb nép
betegségek is pontosan ellen
őrizhetők, laboratóriumi be
rendezésükkel.

Rácz doktor éppen most
leplezett le egy álláshalmozó
gyermeket a rendel6ben, aki
sarlah és diftériát rejtegetett
lázas testében. Minden eszkö
zük megvan a jó diagnosztizá
lásra. Nem kell a beteget emi
att egyik kórbázbá! a másikba
küldeni.

Természetesen lakója az épü
letnek a Vörös-Keresztes védő

nő, aki kint jára városban
mindennapi helyszini lá[og~Üá-

saH elvégezni.· ., .
Harmonikusan·· egésziti~ic az

egészet a Stef.ál.niav~idö<w
intézet., remekülfeIsz.erelt
tejko~~hávaL védőrio!o:~ak .. 1-

~p~rkirozoU na~Yu ar
végé};);en. féJig '. kéfz >~pület...•...•Az

. iskola.fürdő1 •· f~~é~.. kádl?fdő
.s~ját .~rtézJ'k~t~al;jge~ oltQsan
me~oIg~.t~,·.~o~eg;.~M,:ég., el~on
dolrii. is)ő,>~ogy·idővelt~~meg
'enlány~g~lti~~o!ásgye.rmeJ[~ink
.hetenké~tleg~1~.bbegyszer?·v8
laniennyíé~ fÜ;öarii .fo~~~k.· .

Az.t má;rel sCPl'I!iÖhdom,
hogyapya~ila~Ü1\lyen'e<ő,fe~zi
'léseke( te.ttek, flo~y .,.zekhez az

~ld~tt .?olgo'k~?7:c~.p~iajlltta!!'k
~~b·osf. .Akárhogycsi,n~~t~~, ta
nüljuk meg tőlük.~egmérhe

.. teHen hatása lesz ri nyomó.ru-
ságban és elhagyatoHsaspanél15
alföldi szegénységre,·· Mennyire
mai embernek való·. feladat ·ez
igazi!. vezetőnek .v~ló . _munka.
Jobb volna ma elkezdeni, mint
hqlnap.
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rosan mégsem gazdasági isme
retkörök előadására,mint állat
bonctan és áHategészségtan,
egészségtan, számtan, mértan,
természettan, ügyi:rálytan, tűz

rendészet, karének, községünk
kiválóságai vállalkoztak a leg
nagyobb ügyszeretettel.

Az előadások órarendbe van
nak foglalva s avendéghallgatók
ahoz igazodva látogathatják az
őket érdeklő órákat.

Rendes ballgatókul a tan
folyam megnyitása alkalmával
is jelentkezbetnek nagykoru,
önálló gazdák.

Békesmegye szociális tanácsadója
megkezdte müködését

november l-én, kedden d.· u.
5 órkor megnyílik.

Ünnepélyes megnyitás nem
lesz, csak Isten segHségét kér
jük és dologhoz látunk. A ve
zetőség szivesen hiv mindenkit,
aki gazdasági tudásába megbi
zonyosodni, szakkérdést komo
lyan megbeszélni s tudását bő

vHeni akarja.
Az előadások hétköznap es·

ténkint lesznek megtartva s az
első napon a hallgatóság maga
határozza meg, hány órai kez
dettel.

A gazdaéleibe vágó, de szo-

Turkev~ nemmondhatÓ a különitve.íizenkéi:bóf"ehé~'ágy,
világ közepének.· Gyermek ko~i 'I függŐ. b~lcsÖkker··. ~~lszerelve,

.~..:.~i;....:..'.~'~ .. V.... ;l~.éo.~e:.tlie...~.~ye~.~~.~; -l .....·.k.h~g.Le~.j~~~:~~~. ~t;..r~~~..~.:l.~.é~.•. ekr..
Ráistne~ek . niinden·· házára, ·ez a közös terem. Szülőszoba,

d~:mb()n büszkélkedő_ oszlopos· különszoba; lakás II felügyelőnő:-

· fehétiE~fuplomára. .De csak 'nek, fürdőszoba, gaidasagos
megaUta lélegzélem, hogy II beosztáscsaf ki~_.belyeI! elfér.
piactéri régi vendéglő helyén, Minden' ragyógólm tiszta. A
:friss>rehérépületviritott, hom- turkev;ei szegény asszonynak
lokán telirássa! : Egészségház; . semmLgondja, II szÜlés ~~ II

Némi irigység melleUószin-; legnehezebb napok alatt~~ Mióta
tén örültem, hogya· mail\::[8: az:oUhon fennMI, egyetlenallya
gyarország népi lerveiből val,a1és'"csecsémősemhalt. meg' ~u;
mit valóságbaliJáthalok: .... ..ót'tho~ban. A régi oUhonpe~ig

A hatalmas teleknek, ~>mel~ márf929 ótamliködött, más
a város adománya -csakegy h~l;}'en. .......'. c ••..••...••.•••

részét foglalja a pompásan: .~záU~F~n!§.. ,~qé~~~
átalakitoU, céljának. ötletesen ~oégy~d~!e~célJátszolgalJ~
megfelelŐépnlet. Fíedermann .u, ~ppl-et .DJ..4s1k. o14~lán . tal~l~
Ernő dr.kés.zséggel sőt büszke- hato .. nagy várószoba. Fehéw
séggel kalauzol. Érthető. Ugy- padJaill az ingyenes rendeIésrt[
szólván gyermekének tekinti ll"l váró szegény. asszony, sápa~t
el1ész intézményt. ~ gyer.Mekek Ismert csoportJa

· bA §ziilöotth.~nfelőlnJe- "I üldögél. Tiz é:v: mulva hiszem,
· gyünkbe, mely teljese!! elvan hogymegvátt,ozik ha

/~<

EME KED EK
SORÁRA

Országszerte halljuk, hogy
emelkednek a borárak. Ez a
körülmény magában örvendetes
lenne, ha a szüret ugy sikerült
volna, mint a tavalyi. Sajnos
azonban, a gazdának sok haszna
nincsen az emelkedő borárak
ból, mert a gyenge termés miaU
még annyi bevétele sem lesz,
mint az elmult esztendőben.

Mi annak az oka, hogy egyik
évben magasabb a termés, a
másikban pedig jgen alacsony?
Kétségtelenül az időjárás,mert
sok magyar szőlősgazda egye
nesen az időjárásra bizza a
szőlőtermését. Nem adja meg
ugyanis. azt a tápanyagot, a- ..,-...- ...............'!.""""-.........''''''''''''''''''''''~..................''''''''''~............'''''''''''''''''''''.......................,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!''
melyre a szö!őr:.0k szüksége van
és e miaU· CS~k akkor van jó
termése ha <ll rendkivül ked
vező időjl~.:rás azt lehetővéteszi.
Holott a jó gazdának rninden- A Belügyminszter ur BékéS-I Barna alispánnál, akikkel be
kor magas termésre keH töre- vármegye szociális tanácsadói hatóan megtárgyalta müködé
kednie, mert csak igy tudja a tisztjének ellátásával Radnóti sének programmját. Ezután
magas termelési költségeit be- István volt egyetemi tanársegé- Békés községben kezdte meg
hozni; kiilönösen akkor van det, aM. Kir. Külkereskedelmi s.:orosabban veU tevékenységét,
nagy haszn21, ba az országos Hivatal titkárát bizta meg...•~ ahol is a község szociális viszo
gyenge terméskor is, mint pId. szociális tanácsadó feladata lesz nyait, az ottani bérviszonyokat
most, nagy termése van. a vármegye terüietén uralkodó és kereseti lehető~égeket tanul-

A szőlő rendki.vül sok láp- szociális viszonyok beható ta- mányozta. Felkereste a »Han
anyagot igénylő növény. A.z el- nölmányozása, megállapítása és gya" kosárfonó és seprőkészitő

vont tápanyagot bőséges istáUó- a. szükségesnek vált intézkedé- üzemet,. valamint a szőnyeg

trágyával igyekezzünk póloln;. ··sek·iránti javaslatok tétele.' szövő telepet é§> látog~tást ~ett

Az istáJlótrágyában azonban ~ Rl'tClnóÜ István már meg- néh'ány tanyaközpontban, vasár:..
növényi tápanyagoknem abhapkezdtemúködését az elmult nap pedig résztvett vitéz Ricsóy
az arányban vannak meg, mint napokban. A vármegye szék- Uhlarik Béla főispálmak a bé
2lz( fl szőlőmegkivánná.. KiváJt- helyén, Gyrilán látogatást tett kési t~nyaközpoQ.f,dJbpan tetl
kép hiányzik az islállótrágyá- vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla fő· utján Békésföldváron és Kamu~
ból a foszfor, mely különo~en ispánn~l,?al~mint vitéz Márky kertben.
~. tninöségbor termelésének az
a1llpja.

I: ._';': o,,'

. Adjunk· tehát az istáHótrágya

... O1~llé még 200-250 kg szuper,
.... foszfátót,vagykevésbémeszes

talajon "Hungária-Mészfos:Hát"-· .
ot Ha a szőlő istáUótrágyát niár
régebben· nem kapott, ugy a

:foszformütrágya menet! a ho-
· moktalajokra 100--,.150 kg káli-
· sót is adagoljunk, valamint
ugyahannyi nitrogén rríütrágyát
is.

A foszfor- éskáli-miHrágyá
kat lehetőleg már 2IZ őszi fedés-
kor, legkésőbb nyitáskor, a·
nitrogénmütrágyát pedig mindig
nyitáskor adjuk.

Szőlőgazdaságunk nyomasz
tó helyzetét épen az okozza,
hogy a termésátlagaink alacso·
nyak, igy sokszor még a mun
k·adijat is alig fedezik. Csupán
a .. magas termésátlagok tehetik
jövedelmezővé a bortermelést.
'~iegendő foszfor- es káH~

mütr,ágyákkal táplált szőlők

· mustjai 1-2 fokkal nagyobb
cukortarlalmuak lesznek, igy a

·fokonkénti eladási árkülönbö-
· zeten megtérölnek a mütrágyá.,
:zás· költségei:
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Tudja meg a magyar kor-

Tájékol1ltató: Vidékről érkező

vendégek a tanáesteremben szi
veskedjenek gyülekezni, az
egyház reggelit ad. A hálaadó
isténitisztelet végeztével presbi
teri gyülés lesz ugyanott.

Déli 1 órakor közebéd az Uri
Kaszinóban és kellő jellentkezés
esetén a Központi 48-as Olvasó-
körben. az Uri-Kaszinó-
ban a 48-3.11I Olvasókör-

p nélkftl). Ebéd-
jegyek előreválthatók október
28-én, déli 12 óráig, l!í.l§ egyház

hivatalában.
H "'''u,,,' csak az előre jelent

kezők résxére szavatolnak.

","'a'n vendégeinket tisztelet
kérjük, hogy részvételi szán-

dékukat október 28-án 12-
ők ~s szivesked-

azon igényükkel együtt,
hogyaközebéden részt óhajta
nak-é venni és száHásukról gon-

jegyzékére, vége lesz
a huzavonának és vagy meg
kapjuk leggyorsabban a jogos

vagy elvesszük

e
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A magyar a. vitás
területek népszava-
zást, a cseheknek, ami
elől gyáván kitértek és inkább
a német és olasz államok ítéle
tének vetik alá magukat Huz
zák az időt és ezalatt mind,ent
ellopnak és el.száUitanak: élel- mány, hogy a nemzet mögöUe

állatot, szerszámot, gépe- van akkor is, ha fegyveresen
ket, felszereléseket. A magyari kell felvidéki testvéreinket meg

csütörtöki erélyes i szabaditani ft cselákoktól.

a gyomai Iszik arra, hogy egy esetle
vezetősége . ges háboi'u ne blálja készű-

egy betegápolói t~ultoIY~I.mmeg- ' letlenül. mikor
tartásának amelYeselén az egész ország harctér
most végre hinne, van-e szükség

fel valamennyire is képzett ápoló-
II kérdés: Mi szükség van erre? nőkJre ? nő tudna közsé-

a legelső okot emlllt:serJl1. günkben megfelelően ellátni
manapság minden ország egy sebe~ültBt?

megfeszHett erővel igyek- rál!101J. dlOl!:il l,

lilIi]:JT,(]CJ"JJfJ[ il :ti: I j I ll! It j!fT'I1!'1!!"'X lit I I 'll I r;u: l\t I I II 1',1111 II U! lll.
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A Gyomai Reformás Egyház I Gyülekezeti ének.
nagy áldozatkészséggel meguji - l A vallásos esten
toU templomát 1938. évi okló- II nincs, de önkéntes adományo-

hó 30 án hálaadó islentiszle- szivesen fogadunk.
leltel adják át Isten dicsőségé- 31-én,
nek, a hivek lelki épülésének órakor tartandó reformációi
és idvességének további szent istenitisztelet sor-
szolgálatára. ének. Gyüle-

Egyházunk e nagyjelentőségü kezeti főének. Bibliát olvas és
ürmepélyére, valamint az ugyan- : dr. Vasady
azon nap déll1lán 5 órai kez- debreceni egyetemi professzor.

tartandó lemplomi vallá- Közének. Igét hiret:
sos estre és az 31-élldebreceni egyetemi

tartandó reformáció- fesszoK'.
emlékünnepi istentiszteletre, i várunk, .. ,
vaUásfelekezeli különbség Dél· nöikar, ka!rmlgy
kül mindenkit meghiv a Refor
mátus Egyház.

Október 30~án, félti a
órakor tartandó hálaadó istefii
tisztelet sorrendje: Fennálló
ének. Gyülekezeti főének. Bib-
liát olvas és imádkozik: Har
sányi esperes, felsőházi tag.
Közének. Igét'hirdet : dr. Révesz
Imre püspök. Ficbtner: XXVIII.
Zsoltár Praeludium és Fuga,
énekli :Ji gyomai református
férfikar, karnagy: Zöld Sándor
kántor. Gyülekezeti ének.

Október 30-án, délután 5-kor
kezdődő templomi vallásos-est
sorrendje: Dubois: cU"""".'''',
orgonán előadja : Szabó Gyula
tiszaföldvári kántor, egyházme
gy~ti orgonaszakértő. Gyüleke
zeti ének. olvas és imád
kozik: Perecz István esperes.
Vikár Sándor, Erős várunk .. ,
énekli a gyomai református női

kar, l{arnagy: Hajdu Béla ig.
tanító. Igét hirdet: Görömbey
Péter lelkész, v. esperes. Vallá
sos duett ének, éneklik.: vitéz
Mártha Béla ldsujszáUási főkán
tor és dr. Porteleky László ügy
véd, nyug. miniszteri o. taná
csos. Luther... Az örök zsoltár, ..
Költemények, irta és felolvassa
Gyökössy Endre a Petőfi Tár
saság tagja. J. S. Bach: Prae
ludium és Fuga, orgonán elő

adja: Zöld Sándor gyomai kán
tor. Böszörményi Jenő szentesi
lelkész elbeszélését felolvassa:
Böszörményi Ede szentesi vallás
tanár, Rossini: Áldások Istene....
énekli a gyomai református
férfikar, karnagy: Zöld Sándor.
A Bossü: Op. 33. llPreghiera a

Ima és G. Windel : Adagio
és Allegro a Messiás c. orató
riumból., .,
vitéz Béla kisujszáUási
főkánior. reám ... ,
énekszóló, énekli: Faragó Ká
roly. Imádkoúk: Gönczy
leUlésí!í. ilgyházmegyei főjegyző.

jövőben az eddiginél nagyobb
szerepet fog játszani.

A ,ulykiltenyésztök tigyelmét
,edig telhivjuk arra, hogy a
külföldi piacon november 15
előtt a pulykakakas szinte el
adhatatlan, Viszont november
15 után épen ellenkezőleg, a
pulykakakast keresik. Az tehát
a helyes eljárás, ha a tenyésztő

pulykájának értékesHésére való
előkészitésénél fentieket tekin
tetbe veszi.

Felhivás a
feg,yvergyako atra

bevonultak
hOzlátarlozóihoz

Illetékes h~ly közlése szerint
többször előfordult, hogy a
fegyvergyakorlatra bevonult ka
tonák rokonai és hozzátartozói
leveleikben siolgMati beosztá
sokra és általában katonai dol
g()kra vonatkozó adatok iránt
érdeklődtek. Ezenfelül az ott
honi rokonok és hozzátartozók
olyan hirekkel nyugtalanitoUák
bevonult hozzáta:rtozóikat, ame~
lyek a valóságnak meg nem
felelő rémhireknek bizonyultak
és amellett mindenféle katonai
adatokat közÖltek, amelyek
saját lakóhelyl1kön tudomására
j~toltak.

Mivel az ilyen levélbeli köz-
lések alkalmasak arra, hogy

ellenséges hirszerzők li levél

Írók jelentéktelennek hitt köz

léseiből katonai szempontból

fontos adatokhoz jussanak, tel

hivjuk a .legyvergyakodatra be

vonult katonák hozzátartozóit

arra, hogy lenlezésükben ke

rüljék a katonai vonatkozásu

közléseket. A meggondolatlan

levélközlemények az országnak

mérhetetlen kárt, iii. levélirók

nak és cimzeUeknek pedig

kellemetlenségeket okozhatnak.

K_to;aai adatok közlése ugyanis,

jóhiszemüség esetén is,

hiithmség elkövetése miatti vá

dat vonhat maga után.

A katonák hozzatarfozói te

hát tartQ:iI;kodjanak klltonai 1'0

közlésektől. Ne ir

arról, hogy :mi a roko

barátunk beosztása. mi li

milyen csapatok

és katonai alakulatok
eh~onuM,Ját hittuk, milyen pa

nmcsot kaptak hozzalartózóink,

vagy m.ilyen katonai hireket

hallottunk, mert igy az orsdg

nak sem okozunk kárt és ma

gunkat is megóvjuk igen kelle

metlen következményektől,



(Folyt. köv.)

Nem kell már vidékre menni
kályhás mesicrért, lll", l hdybtll vállalja
a legjobb kivitelben fe,dösség mellett
mindennemű cserépl,A1yha és takarék
tűzhely készítését. B;,rlolf Mihály kő

müvesmesler. Bocskai ut 19 sz. 6-6

mara területére 140 trágya telep
épiléséhez szükséges 14.000 pen
gőt adot, tehát eay-egy építtető

kisgazda 100-100 pengő segély
ben részesült.

A Kamara Békésvármegyei
Kirendeltsége a vármegye terü
letén. 24 kisgazdána k juttatott
100 -100 pengől egyegy trágya
telep köUségeinek t, jében.

A vármegye kisgazdatársa
dalma élénk érdeklődést tanu
sított az akció iránt, ugy, hogy
a kivánt eredmény: hogy 'mi
nél többen tiJdornást szerezze
nek és mintául vegyék a meg
épitett telepeket,- a legtelje
sebb.

Minta-telepek épültek Gyo
mán: Csath Imre, Kiss Dániel,
Kiss Imre, ifj. Szabó Lajos és
Kató LajosnáL

miniszterelnöki pótrendelet is
megjelenik, amely kimondja,
hogy a bevonu]ú~ ideje alatt a
mezőgazdasági cselédet ielmou
dással sem lehel elbocsátani.

A másik fontos kormányren
delet azt a célt szolgálja, hogy
a fegyvergyakorlatok ideje alatt
is a mez6gaidasági munka foly
tonosságát bizlosilsák, éppen
ezért községekben, városokban
II mezőgazdasági bizottságok
meghallgatása után a halóságok
elrendelhetik a kötelező mező

gazdasági munkas<:,gitséget En
nek értelmében a birtokosok
jármüveiket, igáikat mezőgaz

dasági munkák elvégzésének
megsegítésére kötelesek átadni
a szokásos meglérítések ellené
ben. A fértiés más umnka
erőket is igénybe lehet venni
igy, ha a saját gazdas3 d ában II. n
szükséges munldl már elvégez-
ték. Ezzel bizto~ilja a kormány
a mezőgazdasági munkák el
végzésének folyl,)JlOsságát. A
gazdasági érdekeinek megfele
lően fl kormány il! a világhá
boru tapaszlalatail vonja le és

érvényesíti.

asági cselédek és a
munka bil.tositása

A bevonult gaz
mezőgazdasági

A föld mi velésügyi miniszter
még a nyár folyamán rendelelet
bocsálott ki, amelyben elhatá
rozta, hogya haladoivágyó, fel
világosultabb kisgazdák részére
4-5 sz-s állat istállótrágyájának
befogadására alkalmas tégla·
talu, döngölt agyagfenékkel el
látvH trágyatelepek létesitésél
anyagi támogatásával lehetővé

teszi. Ezeknek a telepeknek a
létesitésével azt· a célt kivánta
elérni, hogyakisgazdák érdek
lődését erre a rendkivül fontos
mezőgazdasági berendezésre,
minél inkább felkeltse. A to
vábbi cél az volt, hogy az is
tállótrágyakezelés helyes ke
resztülvitelébez nélkülözhetet
len, jó, de lehetőleg kevés ál
dozattal megépithetö trágyatele
pek létesitésére akisgazdák
hatékonyabb buzditást és köve
tendő példát nyerjenek.

A földmivelésügyi miniszter
a Tiszántuli MezőgazdaságiKa-

Békésvár egye területén
huszonöt rnintc-=-trágyatelepet épittetett a

Tiszánt li Mezőgazdasági K3l11ara
Kirendeltsége

A minbztertanács Sztra-
nyavszky Sándor földmivelés
ügyi miniszter előterjesztésére

elfogadta két igen fontos és
nagyjelenlőségü kormányren
delet kiadását. Az egyik ren
delet a katonai szolgálatra be
vonult mezőgazdasági cselédek
szolgálati viszonyainak rende
zésére vonatkozik, a másik pe
dig a kötelező mezőgazdasági

munkasegilségrő! intézkedik.
Mindkét rendelet a hivatalos
lapban jelent meg.

Az első rendelet kimondja,
hogy amely mezőgazdasági

munkás nem családfenntartó, a
bevonuhis után is megtarthatja
szegődményes földjét, ba pedig
a bevonult mezőgazdaságimun
kásnak eHartottja, felesége, gyer
meke, vagy más családtagja
van, akiről gondoskodnia kell,
akkor, ha egy ilyen eltartott
van, a szegődményes földön ki
vüli egyéb járandóságainak fele,
ha kettő, vagy ennél több el·
larlotlról kell gondoskodnia, a
szegődméoyes földön kivül az
összes kommenCÍók megilletik.

Ehhez a rendelethez még egy

lill
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Hatása: tüsszentés, köhögés,
nyálazás, orrfolyás, karcoló,
foly tó-érzés a torokban, hány
inger, légszomj, fog- és fejfájás.
Ha többet lélegzünk be, kelle
metlen, szorongó érzés lép fel a
szegycsont mögött, kisugárzó
fájdalmakkal hát tájékára. Na
gyobb töménységbeo a tödőben

tüdőviszenyőt, a bőrön heves
gyuladást és hólyagképződés!

okoz, Gőzei a szemen kötő- és
szaruhártyagyuladást "állanak
ki.
Teendő: a mérgezettnek a

fertőzött tereptöl való minél
gyorsabb elszállilása, a ruházat
levetése, mert a ruhán megta·
padó gőzök később mérgezést
okozhatnak. Gázálarc nem véd
meg elleue, csak különleges
betétekkel. Bőr-sérülést chlór
mészszel kell bedörzsölni. Fi
gyelem: Mesterséges légzést nem
szabad alkalmazni!

A Clark n. gáz még mérge
zőbb, szaga keserű mandulára
emlékeztet.

Hatása: mint az előbbié. Vé
dekezés ellene: ugyanaz.

Harmadik ingerlőgáz a Dick
elnevezésü. amely foghagyma
szagu, jellemző tulajdonsága,
hogyakörmökön sulyas kö
römház-gyuladást. okoz. Igen
hahí.sos, mert rendkivül illanó
és nagy töménységben a.lkal
mazható gáz.

Hatása, az ellene való véde
kezés és gyógyitása ugyanaz,
mint két előbbi rokonáé.

Az ingerlő harcgázokhoz szá
mithatjuk még .a könnyeztető

·gázokat is, amelyek igen nagy

lill

I
(Kiilönféle forrásmunkák nyomán összeá1lí{oUá:
D r. S z i I á g V i F e r e n c m. kir. tisztiorvos)

_........-":.-~:"'"-- .......""'""-----._""""""--~~---~~~~-_.
lene az orvosoknak, egy vé- No de nézzük a dolgol az Ihigilásban is erő, könnyegé,l gyuladási h~zhalnak lélr:
lellen tömegszerencsétlenség önzők és anyagiasak szemüve- okoznak és a szemhéjak gör- Védekezés: gázálarc, sőt jól
alkalmávaL Háborus veszély gén is. Hányszor van szükség csösen összehuzódnak, nagyobb záró szemüveg is megvéd eUe
pedig nemcsak napjainkban, jómódu embereknél valakire, töménységben a bőrön hólyaoot nük.
hanem mindég van. A község- aki a beteg csaIádtagot ápolná. huznak és a szemben is sul;os
nek is szüksége van tehát kép- A képzett be{egápolónö {uJ
zett, vagy legalább is tájékozott dásával pénzt is kereshet.
ápolónőkre. A gyomai Vörös-Kereszt tc-

Az okos nemzetvédelmen ki- hát a lakosságnak kiván hasz
völ sok más ok sürgeti ezt a nálni, mikor anyagi áldozattal
tanfolyamot A családban megrendezi ezt a tanfolyamot
mindenhol a nők látják el.a Értsük meg ezt a törekvést és
bell:egápo~ás munkáját. Le- fiatalasszonyaink, leányaink
gyen beteg a férj, a szülö, gyer- siessenek magukat képezni, mű
mek vagy testvér, mindég a velni, saját érdekükben.
nő ápolja, természetes hivatása A tanfolyam november 16
ez neki - segileni. Mennyivel án kezdődik és teijesen illl-

tökéletesebben ezt az, gyenes. Jelentkezni lehet a
aki meg is az ápolónői községházán Faragó Esztikénél
mesterséget. A gyermekét ne- vagy a tanfolyam fáradhatatlan
velő anya, mennyi felesleges rendezőjéoél dr. Vincze Endre,
aggodalomtól szabadul, ha va- a Vörös-Kereszt gyomai vezelő-

lamit ért a belegápoláshoz. ,iénél

A mai sZl1ronyhegyekre épi
teH világban - ugylátszik - a
háboru a modern embernek

életszükségletévé
elő és igy időszeriinek

t']"('~n'on bogy a mai háboru egyik
legveszedelmesebb támadó fegy
vere: a gázharc elleni védekező
eljárásokat röviden ismerlessen.

A gázháboruban haszDflH gá
zokat: harcgázok néven foglal-

össze Hatás szerint meg
különböztetünk: I. Ingerlő, II.
Fojtó, III. Hólyaghuzó gázokat.

harcgázok.

A világháboruban használt
harcgázok ellen a gázálarc elég
biztos védelmet nyujtott, ezért
a németek olyan anyagokat ke
reslek és találtak, amelyek el
porlasztva, rendkivül finom el
oszlásban lebegve áthatolnak a
a közönséges gázálarcon és he
vesen izgatva a szem, orr, száj
és torok nyálkahártyáját kéoy
szerHelték a harcosokat a gáz
alarc lerántására, amikor is az
egyidejüleg kilöveH más gázok
már kifejtheUék káros hatásu
kat. Tehát igen jó harci eszköz
nek bizonyultak.

Az ingerlő gázok arzénvegyü
letek, :nonkivül cyant is tar
talmaznak, igy e meUeU még
sulyosan mérgezők is. Az elsőt

L, a másodikat Clark U.
nek nevezték. A Clark l. gáz
igen erősen izgató hatásu, ha 1
köbméter levegőben1 milligram
van belőle, az már elviselhelet
len. Hatása még azután is to-

tart, ha a mérgezett terü
lelet elhagyjuk.
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Ára 4 pengő,

egész vászonkötésben 6 P

Egy hirneves londoni sebész
izgalmas önéletrajza, élmé
nyek, különös esetek és
furcsa kalandok tarka kalei
doszkópja.

Megtekinthetö
minden könyvesboltban.

kapható

Kapisztrán jános csodálatos

élete köré szövődik ez él

száguldó fantáziával megirt

regény. magyar irónö első,

hatalmas műve:

sa átno ot
az

Ára 4 pengő,

egész vászonkötésben 6 P

Megtekinthető

minden könyvesboHban.

Ös Lajosp a Békésmegyei Ke
reskedelmi Bank népszerű pénz
tárosa öngyilkos lelt. Ös Lajos
lIak Gyomán is sok jó barátja
volt, akikhez többször ellátogatott
Bucsulevele szerint idegösszerop
panás miatt lett öngyilkos.

Az állami gépjáróművezető

képző (sofför) tanfolyam él m. kir.
Technológiai és Anyagvizsgáló
Jniézetében (Budapest, ker.
józsef-közut 6.( november 2-án
este fél 7 órakor nyílik meg. Be
irás és il felvételhez szükséges
ürJapok kiadása naponta délelöU
10-12 óra között az igazgatósági
irodában. Igazgatóság.r.

III
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DICSÖSSÉGÉRE

el ivás ..
Exotiku.s divatbemutató Az Első Endrődi Hengermalom

dapesten. A közelmultbanrende és Villanytelep mint Szövetkezd
kivül érdeke~ exotikus divatbemu.;.telhivja il közönség figyeimét arra,
tatót tartottak a fövárosbal1. EredetI i h~~y m~vel.vi!lanytelepe naponké~!
felvételekkel illusztrált· lebllincSelő!.,~~,lonbö~Ö_'ldöszakokbant?bbszön
cikket közöl Délibáb legujabb szár l me~szakitasokkal szolgálfatáramot,
ma, amely nagy terjedelemben'é$ .3 Ylllamos hálózattal, vezit~kekkel

gazdag' tartalommal jelent. meg; és a... ezzel kapcsolatos szerelékek
Pompás illusztrált rádióműsorokat; . és berendezésekkel szem~en a I:~

egyfelvonásos szindarabot,premier-' nagyohb Óvatossággal Viselkedjék
beszámolót, szinházi pletykákat; és az esetleges balesetek elkerülése
nagyszerű filmrovalot és több. vé~ett feHéllenül tekintse ugy,
mint száz szebbné! szebb képet mmtha áramszolgáltatás állandóan
talál az olvasó a népszerű képesJ. lerme.
lapban. A Délibáb egy száma 20 Az Igazgatóság.
fillér.

nyak-ö:nyvi h]Lrf~K.

Születtek: Magyar Lajos fia
Lajos r. k., Pelyva Mátyás leánya
Margit r. k., Imre Lajos leánya
Aranka, Ella ref., Kovács Sándor
fia Sándor, Imre r.k., Nyitrai já
nos fia János ref., Béres Mihály
fia MihálV, Tibor ref.

Házasságot kötöttek: Beré
nyi László Weigert Rózával, Wei
geri Ádám Kurilla Ilonával, Fülöp
jános Kovács Viktóriával.

Meghaltak: Csaba Mihály 46
éves r. k., Timár István 49 éves
r. k" özv. Novák Györgyné Giricz
Rozália 85 éves r. k., Gyuricza
Lajos 29 éves r. k., Dévai Lajos
17 éves ref., Németh Istvánné AI1
derkó Mária 61 éves r. k.

AGYOSISTE
a gyomai ref. templomi orgonát tervezőPapp Zsigmond tiszteletére.

Dallama: nTe Benned biztunk eleitől fogva ..."

1eremtőnk, örök hatalmu Istenünk!
.A Ki terem{eJt~4:'az egész földet,
És kenne adtál nekünk egy szent Hazát,
Melyért mindenkgr áldozzuk vérünket, .'
Szent fiadért és nagy' fóságf/iJirt,
Féliükhafalmadat nagy Istenünk!

Teremtőnk, Ki vagy a magas mennyekben,
A Ki bennünket kézen fogva vezetsz,
Rendeltél nekünk anyaszentegyházat,
És belénk oltád örök szeretetét,
Megujult templomunkban ezekért,
Imádunk, jóságos nagy Istenünk!

Kit imád az egész föld kereksége,
Istenünk: Ki adtál közénk férfiut,
Lelkét telitetted isteni szikráddal,
Ki szikrádfól való lángolásában,
Csodásan épit és terved Néked,
Imádásodra zengő orgonát.

Meghatóan szépséges orgonánknak,
Égre szárnyaló ömlő hangjaiban,
Ösi egyházunkból Te hozzád küldjük
Fohászunkat örök dicsőségedre,

Mert örökké féljük hatalmadat
S porba hullva,. szeretünk nagy /stenün~ !

Gyoma, 1938 október hó. F e k e t e S á

Madár-emberek iskolája. A
technika fejlődése a gyermekek
jálékszereiben is nagy vállozást
hozolt létre. A gépkorszak gyer
meke száműzte régi játékát és ér
deklödése mindjobban a repülö
géprnodelek építése felé fordult,
Ez az érdeklödés hozta Iéire a
madár-ember iskoláját, amelyről

érdekes, több képpel illusztrált
gyönyörű szép cikket közöl a
Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a Id!űnő cikkek dus során és a
nagyszerűfolytalásos regényen ki
vül közel száz pompás képet talál
az olvasó a népszerű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Az idei buzatermést 1.170
millió mélermázsára becsüli az
amerikai földmi velésügyi minisz
terium, 141 millió mátermázsával
többre, mint a tavalyi termés volt.

Gróf Wenckheim Szigfrid w

Wenckheim józsefkigyósi föld
birtokos fia, amiért autójával .' el
gázolt egy asszonyt, magára lőtt

Orvosai véleménye szerint esetleg
megmenthetik az életnek.

Három hónapra meghosszabc

biloUák a gazdák védettségét.

ezu

Harmathy Gizella és
'ri'()'I~~()Í!l10~yi Mihály oklóber 31-én,
a-délután fél 5 órakor a református
;,"L~ife'i'nIDlo!nb,1n tartják esküvöjüket.

nY "VII. SorbánJenö föszolga-
birót megoperálták, de már
felgyógyult. Előzöen irtuk már,
hogy dr. SorbAn jenő föszolgabiró
manduJáját kiveszik. Ezl a műté

let dr. Verebély professzor október
hó 17 én végre is ha]t6I1a,.olyan
sikerrel, hogy 24-én már meg
kezdte föbirónk hivatalos milkö-'
dését. Egyelőre még kil}lélni k~1I

magát, de reméljük,' hogy erös
,szervezetével nyoma sem marad
az utóbbi időbeni sok betegeske
déseknek.

Dr•. Kató Gergely debreceni
tisztiorvos és neje egy értékes
urasziali kelyhet ajándékoztak a
gyomai ref. egyház részére. Vass
Lajos nyugalmazott Beszkári
állomásvezetö ti~~tés ne!~i ipar
művészeti urasz,taH közteritőt aján-

. dékoztak a gyomai ref. egyház
részére, . A nemes gondolkozá su
adakozókra ISlenáldásátkéri a

'gyomai, református egyház.

a Magyarért"
",,,mozgalom eljulotlGyomára is.
~e~h~lva adunk hiri' arról, hogy

~a,:gyorHai reformátLjs elemiiskolák
"apró~övendékei, j11i~.cie,~?,felszóli
,>lásnel:K'91,magukfóladlik össze

ijj-Üéreikel és küldték.,;a felvidéki
"30inséglt&e~számá{~..

NG~\;~~v~.Ván:Va ve~e.IÖs~~~igeretet
cc ...!@pOlt "egyik nagyóbbpén~~nt~zet-

,~J~!?\ :,~?gyh~.j\ g~zdi:l~A,gi~l;jyzet
..!.~er~i;lj!í1Yhlg:alomJesz,megadják él

';{;kőlségneka gyomai utckiépitésé-
bez 37.000pengő~ köl.,.

.".,vu". ~,. A ga~OI;Jási utat is kL
c iakarj~~~ épiteni a ványaiak., a ré

helyi.kanyartólelágaz6 dmőul ki
köveiésével,' igy' agabonási, sár

birtokosok régi vágya teljesed-
A mozgalol11 élén vitéz Lip

.:,~1?ey,..M~rton tábornok áll.

Az Országos Központi Hitel
szövetkezet igazgatósága elhatá
rozta, hogy kizárólag kisgazdák és
mezőgazdasági mimkások részére
évi hat százaléko!> kamatozás mel
lett termelési és beruházási célra
kölcsönöket ad

Elmaradnak alóvizsgálatok.
Oyoma község a meghirdetett 16
vi:;;sgálatokal bizonytalan időre el··
halasztotta.

~ftfi~~~fiAAftR~RftftftftfiAR~RRR

A H O M B Á R szövetkezet
közhirré teszi, hogy a tengeri
csutkát a szövetkezeti tagoknak
mázsánkénl 2.§0 pengőért, nem
tagoknak 3.50 pengöért adja.
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Szerkesztésért és ldadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária kányvnyomdavállalat, GyomZl
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Az "Uj MagyarságU

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő fi z e t é s i á r a:
1 ~óra 3 P., n.évre 9 P.

Szuperfoszfát '" iUrágya és Péti
Só kapható WAG.2R MARTON FIAI
cégnél.

Budapesten u ...:ányoknak, urhöl
gyeknek teljes elJá {s havi 56 pengő,

csak lakás 18 peng;). Teréz krt. 18. m.
1. Rákóczi ut 59. III. 2. József krt 55.
H. 8. Szent István krt. l. Hl. 5. Telefon
14--15--10. 6--6

francis, angol, német vsgy olaIlilI:
nyelvekhez értö urilányok, urhölgyek, két
hónapi nyelvkw'zusainkon, mint nyelv
tanitónők dijmentesen kiképeztetnek és
azonnal alkalmazást nyernek. Részletes
ajánlatokat (válaszbély~ggel). Budapest
Teréz-körut 18. Hl 1 Univers cimre
kűldendők. Kezdők is felvétetnek 6 hó
napos dijmentes kurzusra. 5--5

Eladó 1070 mm. dobgolyós cséplő,

Fordson traktorhoz igen alkalmas, teljes
felszereléssel: mázsa, fecskendő, hévér,
mentőszekrény, 140 mm. emergé főszij,

vizmentes ponyva stb. Személyesen
tárgyal Giricz Vince, Gyoma. 2-2

Bene J6zsef ács-mester elvállal
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemü közönség szíves pártfo
gását. 5-3

Összecsukható t8i'l1.l16a8zt81 két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt.

Angoranyultenyészet 78 drb-ból
álló törzskönyvvezett, eladó, Dévaványa,
Horthy-tér 3. 2-2

Kiss Dávidnál, Wesselényi utca 9
szám alatt fiatal énekes harci kanári
madarak eladók. 1-1

A helyi Állattenyészt5k Szövetke
zete értesiti a tagokat, hogy a viszont
biztosító budapesti kőzponttal történt
megegyezés alapján a fenyegető száj
és körömfájás megbelegedésekböl eredő
esetleges elhullások esetén a károsult
tagot 50 százalék erejéig kártaJanitja a
Szövetkezet.IIyen megbetegedések a1wn
nal jelentendök 2-2

Kirtil)' Sándor cipész műhelyét át
helyezte Hősök Emlék utja 54 sz. alá.
Szives pártfogást kér. 2-2

Téglási Istvánnéll1ak eladó a viz
járta páskumi 2 hold szántója örökáron.
Érdeklődni lehet levélileg Szolnok, Kürt
utca 6 szám. 3--3

Egy gyermekkocsi, sportkocsi,
gyermekjátszó szék, gvermekjátszó ket
rec és hangulatlámpa eladó dr. Singer
István fogorvosnál. 2

Kidóhiv., Bp. József-körut 5.

Elad6 : 5 kat. hold zsellér föld 4600
P, 3 kat. hold zöldlaposon 3300 P,10
hold Póhalmon, mely 400 pengővel át
vehető, 10 hold 1000 pengővel átvehető,

ujkertben l hold 1100 P. Eladó egy
szép uri lakás 3 szoba és sok mellék
épület 500 ,n-öl telek 9000' P. Arany
jános utcában egy sz.ép lakóház 1500
pengő. Kiadó egy kétszobás lakóház fő

utcán évi bér 360 pengő fenti ingat
lanokról bővebb felvilágosilást nyujt
Izsó Balázs ingatlan irodájában, Gyoma,
Horthy Miklós ut 2. Telefon: 50.

A körösladányi

VASUTI VENDÉGlŐ
hozzátartozó

nagy szőlőve

eladó.
Bővebbet: a Békéscsabai

Takarékpénztár EgyesiUetnéJ,
B é k é s c s a b a.

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~~~~~~

Uj mÓdszerek a gyűmölcs

telepités és ültetés terén. Erről

ir a Növényvédelem és Kertészet
most megjelent legujabb száma.
Cikkeket közöl még a k~liforniai
paizstetü 6szi irtásáról, az uj ü1
tetésü gyümölcsfák kezeléséről,

permetezéséröJ, a vörösborok szi
néről, a must eltartásáról, az ar
zénnal permetezett alma mérgező

halásáról, a hernyófogó kötelek
jelentöségéről, a gyümölcsös öszi
teendőiről stb. A dusan illusztrált,
szines gyümölcsképet is közlő két
szaklapból a "Növényvéoelem"
kiadóhivatala (Budapest, V, Vé·
csey-u. 4.) egy alkalommal dijta.
lanul küld e lapra való hivatko
zással mulalványszámot.

rl·M::~~~E:;·-'1
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I
egy liter 10 o/o-os szesztar-I
talmu kadarka vagy fehér
iiszián fejtett.UibOrSOItVad-.
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar ko.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen f~lüli rendeléstI
fogadunk el.Hordót dijmen-
lesen adunk aszállitás tar
lamára kölcsön; hordónk
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküI-
dés utánvéttel. Egy pengőI
I.evélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraink kellemes italuak,

zamatra tökéietas és nemI
savanyuak.

Székely Ferenc kft
fajborpincészete

Soltvadkert. Pesímegve.

• ~4lH~IiMIloC:Ml!IeI)~UtjUÚM~,Jl
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Pk. 1036/1938. 1938 vghtól 132 szám.

Arverési hirdetmény
Dr. Bense István Turkeve ügyvéd ál

lal képviselt dr. Gyöngyös-Halászi Va.
dász Pál javára 1940 pengő tőke és
több követelés járulékai erejéig a gyo
mai kir. járásbiróság 1938. évi Pk.
1036 sz. végzésével elrendelt kielégités
folytán végrehajtást szemredőtől 1938.
évi augusztus hó 27-én lefoglalt 3886
pengőre becsült ingóságokra a gyomai
kir. járásbiróság fenti számu végzésé
vel 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
javára is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, ha ki
elégitési joguk ma is fennáll és ha
ellenük halasztó hatályu igénykereset
folyamatba nincs végr. szenv. lakásán,
Gyoma, Vadász-balIán leendő megtar
tására határidöül 1938. évi novem
ber hó 8. napjának délel5t fél 11
Órája tüzetik ki, amilcor a biróilag le
foglalt kocsi, birka, köles, tengeri, lovak,
lószerszám, szalma, törek s egyéb in
góságokat a legtöbbel igérőnek kész
pénzfizetés mellett, esetleg becsáron
alul is. el fogom adni. Azon ingóságokra,
amelyeknek a kikiáltási ára egyezer
pengőn felül van, a 5.610/931. M. E.
számu rendelet értelmében csak azol<.i
árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy
tizedrészét bánatpénzül leteszik.

Gyoma, 1938. évi október hó 25-én.

ViHányi Nándor
kir.járásbirósági végrehajtó

Vásári hirdetmény.
Gyoma községben az 1938. évi

őszi országos vásár a következő

napókon tartatik meg :
november hó 12-én szombaton

lóvásár,
november 13-án vasárnap kira

kodóvásár.
A községben fellépett ragadós

száj és körömfájás miaU hasitott
körmil állatvásár nem lesz. A vásár
alkalmával semmiféle szálas takar·
mány-féle nem hozható be a köz
ségbe. A vásárra jövő iparosok
tartoznak iparigazolványaikat a
vásárra magukkal hozni.

Gyoma, 1938 oklóber 21.

Pánczél Emil Kovács Gábor
főjegyző. biró.

Érvényes: 1938 október 2-tól-1939 május 14-ig
Gyoma-Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22
17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

Viteldíj: 50 fillér.
Szanras-Gyoma-Szeghalom-Pűspökladány-Debrecen

5.35 Szarvas 18.23
6.10 . ind. Endrőd érk. 17 .50
6.32 . Gyoma p. u. . 17.38
6.36 Gyoma templom-tér 17.28

7.28 Szeghalom p. u. . 16.38
8.42 Püspökladány... 15.25
9.19 t;Iajduszoboszló .. 14.45
9.55 Debrece~, "Arany Bika Szálló" 14.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" P 3.60. " P 9.50. " P 11.50.

Szeghalom-Berettyóujfalu:
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33

8.117 é. Beretty6ujfalu p. u.. . . i. 14.00

9.03 é. " községháza . . i. 13.50

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-. .
Feltételes megállóhely: Gyoma-tlalmagyi Olvasókör és Perjése I
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N01vemt)er 1-2-án, kedd, szerda

a szivverése olyan izgal
mas, elolvad a gyönyöri.iségtől

olyan romantikus.
Gyönyörű emberek szép játéka.

illagos lobogóért
Az amerikai Fox filmgyár első dij

ban részesült hatalmas filmje..
Izgalmas, fordulatos, meglepö,

romantikus, kalandos.
2. Kisérő müsor.

Október 30-31-én,
vasárnap és hétfő

Magyar film. Ami az amerikaiak
nak volt a Tízparancsolat. Ami
il némeieknek volt a Hindu sir
em1ék. Ami a franciáknak volt az
ÖNé01lY. Ami az oroszoknak volt

a Dzsingisz Khán,
az nekünk magyaroknak az

Elcserélt ember
Izgalmas, lüktető nagyszabásu film
kicsillanó humorral és izgalommal.

2. Pompás kisérő műsor.

és revolver, erő és ravaszság
párharca.

~IJlij'$Mllgl#III"11111

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 október hó 30-án, vasárnap
6 és fél 9 órakor

Milliós trópusi film!

rém szigete
Emberek és bestiák harca egy

lakallan szigeten.
Főszerepl5k: Charles Bickford,

Elizabeth Young.
Veszélyes utazás. - A senki szi·
gete. - Tájfun. - A Sárga kapi

Az áruló rádió. 
Asszonya dzsungelben. - Pá
raUanul izgalmas felvételek a fene

vadakkal.
Kiegészitő műsor:

~nt:im kabaré
szenzáció
Viiághiradó

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9·kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél W-től félI-ig. Hétfön, Szerdán,

Szombaton fél 4. órakor.

rn:J[1CY1(]í nr i ! lj Fi E...J:)' I R J# JI a I II

ll"l!.lli-~JJ~~L.La "M. "-"Af-. ~~; () GYO!VI~ I
29-én, szombat

Dupla müsor. 2 világremek film l
Az anyai szeretet himnusza. Gyer
mek, aki anyja feleU itélkezik. Egy
~örvén)':>zt:Ki ld:gyalás izgalmai.

Pauline Frederic főszereplésével:

len asszony
x.)

Custer az éneklő cow-boy
bravuros filmje:

San tee titka
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..Ei.ÖFIZEJÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24JP.

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

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkellizt6ség lés Idad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G II o ITi a, Kossuth Lajos utca 64.

TeiE!fol'l: ~2.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdet6s
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hird.etésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eseíén 25 százalék kedvezményt adunk.

Visszakaptuk: Komáromot, Érsekujvárt, LévéH, Losoncot, Rimaszombatot,
Rozsnyót, Kassát, Ungvárt Munkácsot, Beregszászt

A nagy nap lefolyása

- Magyar Testvéreim! A döntés megtörtént. Sok százezer
nyi magyar és velük együtt derék szlovákok, ruszinok és
németek, akik annyi időn át osztották meg velünk az ezer
éves haza gondjait és örömeit, térnek vissza hozzánk: Komá
rom, Galánta, Érsekujvár, Léva, Losonc, Fülek, Rimaszombat,
Jolsva, Rozsnyó, Beregszász, Munkács, Ungvár, Kassa imét a
miénk. Szombaton indulnak katonáink és néhány nap mulva
az uj határokon fog lengeni a mi -honvédeink büszke zászlója.
Minden magyar szi" ujjongó örömének adok kifejezést, ami
kor ünneplő lélekkel köszöntöm a hazába hazatérő drága
testvéreket, akik hnsz hosszu esztendő szem'edései közepeUe
hösiesen küzdöttek magyarságukért és akik ezentul velünk
együn fognak dolgozni és küzdeni azért, hogy ez az ország
minél Ilzebb, minél boldogabb, minél erősebb legyen.

.:-. Köszönjök a két baráti nagyhatalomnak, amiért II döntés
nehéz és kényes munkáját magukra vé.llaHák és nem tértek
ki II felelősség elől, hanem a célt tartották szem előtt, hogy
Európának a csehszlovák köztársaság ujjárendezésével érintett
részén megteremtsék a békés együttélés feltételeit. Becsületes,
telelősségteljes és minden magyar embert hálára kötelező

munkijuk nem juttathatta visna valamennyi magyart az or
szághoz, maradtak véreink, maradtak drága történelmi helyek
az uj határokon kivül. Ez a müncheni határozatok alapjául
szolgáló népi elv alkalmazása mellett elhárithataU~ volt és
ha II kél nagyhatalom vállalta ft döntéssel járó f~lelősséget,
nekünk, magyaroknak isváUalnunk kellett a döntés elfoga·
dAlái.
~ De térjen vissza gondolatunk azokhoz, akik II mieink

lesznek él állapítsuk meg böszke öntudattal, hogy a szivós
harc, amelyet német, olasz ~s lengyel barátaink támogatása
mellett az érvek fegynreivel folytattunk a magyar igazságért,
eredmén1es~n nyert befejezést. A magyar haza nagyobb laU!_. -

A felvidéki területek átvétele

ditgyüjtést
.
le e

ember a várba mont, ahol a
miniszterelnök a Kormányzói
üdvözölte, akinek válasaa után
még sokáig élteUék a Kormény
zót, azután la Dislil-léren lévő

németkövetség elé mentek, oU
Hitleri élteUék sokáig.

hogyacsehekkel közösen meg
állapitott terv szerint' átvegyék
a nekiink itélt területet és oU
előkésútsék a magyar ködgaJl
gatAs bevezetését. .

mindenkinek, hogy akár pénz
ben, akár terményhen lerójja
hazafias köfelességét.

Gyomaiak I .Mi az elmult husz
év alaH nem voltunk megs.d.llái
alatt. Ha szegények voltünk is,
de szabadok voltunk. Nem I'bg

dalták meg a mágyulágunkat
naponta és nem vitték el all!:
idei termésünket a csehek. Sem
az igavonó állalainkat nem. haj
tották el. Ott is meg kell még
müvelni a földet éfll még az
ő8zön vetni is kell. De mit?
Hiszen ~lvitték a budjukat.
Milyen szép volna és m.ilyen
méltó volna a gyomai gaJldák

a község
a fe é

oG

A miniszterelnök :rádióbesdde
után sokez:ren az Esderházy
utcai olasz követség elé mentek,
ahol lelkesen tünteUek és eltel
ték Mussolinit és Ciano grófot,
onnao Imrédy minis.zterelnök
vezetésével, mintlllgy 50.000

A döntő ítélet szerint a ne
künk Hélt területeket november'
5-10 között kell· a cseheknek
átadni. Tehát szombaton indul
nak el a magyar honvédek,

Nagy tüntetés Budapesten

- Husz esztendő gyásza ut:1i.n itt az első nagy magyal' nap.
Örvendezzünk és adjunk hálát a Gondviseléinek, hogy mege

jutalmazta a törhetetlen hitet, am81y a magyar Hiszekegyből

szüntelenül árad feléje és töltsön el bennünket bizalommal
ez a gyarapodás, mert - ime - ahol ész, erő él lII.ent akarat
találkoznak, oU eljő II Feltámadás l

Gyomán
késő estik sokan a rádió előtt mátus templomban riilggel héla
ültek és hallgatták a bejelenté- adó istentisztelet volj. amely
seket és élvezték a tüntetést. nem voU ugyan előre bejliliint-

Reggel a főbb utyonalakon Ive, de mégis nagyon lokan
kiHhlték a zászlókat. A refor- voltak alion.

Csütörtökön ede fél () órakor
népes összejövetel volt a köz
ségházán dr. SorbAn Jenő fő

szolgabiró elnöklete alatt.
Dr. Sorhán Jenő föszolgabiró

közöle a megjelentekkel, hogy
dr. vitéz, Ricsóy-Uhlarik Béla
főispán felhivására kéri Gyoma
közönségét, hogy vegyen részt
a Felvidék megsegítésére indi
tott országos mozgalomban.

Gyökössy Dániel ismertette a
gyüjtés lebonyolitását. Felkéré
sére az ottlévő hölgyek mind
vállalkoJllitak arra, hogy három
nap alatt minden házhoz el
mennek és alkalmat adnak

Teleky vaHás- és közoktatásügyi
miniszter még előtte való nap
este érkeztek meg kisérelükkel
Bécsbe. Egész nap szorongva
'llártuk, lestük a bécsi hireket,
mig végre este 9.20 órakorJm
rédy miniszterelnök a követke
zŐ beszéddel jelentette be
rádión a döntést:

tettek hozzá bennünket, hogy
ezt az örömnapot megérheUök.
Nem rajtuk muloU, hogy ennél
többet is nem kaptunk. Ha bár
mennyire is fáj Pozsony, Nyitra,
az örömünk nagyobb a fájdal-

.munknál és beletörődünk, hogy
egyelőre ennyivel keU megelé
gednünk.

1938. évi november hó 2-án
megtörtént anagy csoda: rést
ütöttek a trianoni parancson és
visszadtak Magyarországnak 1
millió magyart és mintegy 12
ezer négyzetkilométer területet.

Hála ~I'&!ete tölt el bennün
ket az olasz, német és lengyel
barát,ok segHségéért. Ök segi-

A magyar és cseh kormányo~

Németországot és Olaszországot
kérték tel döntő birákul a
Magyarorsdgnak visszaadandó
t~I'ületekodaitéIésében. Ribben
tropp német és Ciánó gróf olasz
kühigyminiszterek Bécsben ül
tek őssze november 2-án. Ká
nya külügyminiszter és gróf
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Lampionos
tüntető felvonulás

Gyomán

A szőlő őszi

mütrágyáJa

Péateken este a gyomai le
veniék kezdeményezéHliére, lam
pionos, zenés fel vonulás volt II

könég főbb utvonalain.
A lakosság az utcákra tódult,

a fényesen kivilagitott ablakok,

a lllzélben lengő zászlók al' élil

lelkesen éljenezte MusIolinit,

Hitled, Horthy Miklós kormány

zót. A felvonulás II Himnusz
akkordjaival ért véget II HÖllök

Szobra előtt.

Érdekes jelenség, hogy ré
gebben a 8zőlőgazdák foszfor
savas miitrágyaként szívesen
használtAk a nehezebben és
lassabban ható Thomas-salakot,
holott ugyanakkor a mezogaz
dák tulnyomó zöme a szuper
foszfát mellett döntött. Amióta
a Thomas-salak behozatalaineg
szünt, persze a szőlősgazdák is
jó eredménnyel használják a
szuperfosdátot.

A szőlő tenyésztés ideje hosz,"
szu, kora tavasztól késő őszig

fejlődik, nő és táplálkozik, meg
kivánja ezért, hogy növényi
UI.piáló anyagokkal kOlra la
vasdól késő őszig többé-kevésbé
.egyenletesen legyen ellátva. Ez
zel ellentétben a mezőgazdasági

növények tenyészideje rövid, !il

rendszerint a fejlődésnek csak
bizonyos szakában kivánnak,
sok, de könnyen telvehető táp
lálóanyagokat. Ez a magyará
zata annak, hogya mezőn a
gyorsanható szuperfosdátot .al
kalmazzák, szó16kben a lassab
ban, de több é:ven át haló .mü
trágyát. Minthogy ilyen lassan
ható foszformütrágya Hazánk
ban eddig nem készült és utób~l

időben kapható sem volt,SZŐlő8

gazdáink bizonyára örömmel
fogadják az ily, mondhatnánk,
tipikus szőlőmötrágyát,a "Hun
gária-Mészfoszfát"-ot.

A "Hungária-Mész/oszfál'" tel
jesen hazai nyersanyagokból
készül, 18-20 százalék vizben
nem oldódó, de a növ4nyek
által mégis könnyen felvehető

fosdorsavat tartalmaz, 8:1:onki
völ kb 40 százalék ~zénsavalll

meszet és kb. félszázallék nitro
gént. Daraszerö, ugynevezeU
granulált alakban keriil_, forgas

lomba. A szőlőnél most ólizel
adjuk, takarás utén a sorok
közé kimélyitett árokba, hogy il

syökerek kö.a;e~ébe.. klrülj6D.

iI

Addig, amig a takarmány fe
hérjéről, táparányról, keményit6
értékről odáig nyulik ft gazda
fogalma, hogyapelyvában, tÖ·
rekben van sok fehérje, mert
ő maga is fehér, sok ujsAgpapir
fog elfogyni, sok hizósertés válik
lábtalanná I

Gyoma, 1938 oktÓber 26.
M.B.

vo:mi kell a fertőzött területröl,
szájunk lés orrunk elé nedves
kendőt keH tartani, ha a fertö
zött terepről kijutottunk, azon
nal le keH feküdnünk és várni
a segítséget, még li hangos be
széd is tilos. A mentőknek is
feltétlenül gázálarcot keU visel
niök és vigybni kell II beteg
ruhbatMa is, mert az arról
elpárolgó gázok szintén mérge
zők l A hordágyon elszállitott
beteget me1l;~Q takaróba keH
burkolni és friss levegőjö helyre
keH helyezni. Mesterséges lég
zést sohase végezzünk! l! Leg
fontosabb a mielőbbi orvosi
segítség. Érdekes. hogy e gázok
még a növényeket is megtámad
ják, a leveleik lehullanak, a
tölevelü fák teljesen elpusztul
nak. Ha a helyillé.ll gánal fer
tözve van, szóda-, vagy ammo~

nia-oldattal keU a padlót, fala
kat stb. belocsolni

A chlórt és chlórpikrin hatasa
közel áH a két előbb emlitett
gázéhoz, de CI. chlorpikrin pl.
erös hányingert, sőt bányást és
a szem szaruhártyáját is meg
támadja. Jó gázálarc biztos vé
delmet nyujt ellene.

A chlorral vezeUék a néme
tek az első igazi gáztámadást
és pedig várakozástfelölmuló
sikerrel. Ezen felbuzdulva 1918
ban már havonta 1000 tonnát
gyárloUak belőle.

Hatása: izgatja, marja a on
és garat, valamint a felső lég
utak nyálkahártyáját, köhögésre,
tösszentésre ingereL Később

görcsös köhögés mellett véres
köpet ürül, a hang fátyolozott,
rekedt lesz, mert a hangszala
gokat felmarja a chlórgáz. Su
lyos mérgezésnél kinzó fájda
lom lép fel a meUkasbaD, lég
síllomj keletkezik, a szemek
könnyeznek, az ajkak Izederje
sek leunek s beáll li halál. Tö
mény gb belélegene azonnali
halált okoz. Védekezés: gáz
álarc, teendő: mint II fénygáz
mérgezéinéL Mesterséges léle
gezt~tés szigoruan tilos I ! I

(Folyt. köv.)

gázvé
i I k

JIT

- es
tud

Lé

Sok reménybeli zsiros bödön
marad igy üresen. Miérl. az ét
vágy korai elmulása, lábak
megfájdulAsa ma, az express
hidalás vih\gában ?

Mert drágán hilílalunk és
helyteleniii etettnk li az egész
müveletből csak az lfexpress"
érvényesül, a többi mind el
marad.

(Különféle forrásmunkák nyomán összeál1H:oUá:
Dr. Szilágyi Ferenc m. kir. tisztiorvos) (2)

II. Fojtó harcgázok.

Ilyenek a foszgén (fénygáz,
mert előállitásacsak fény jelen
létében történhetik), az ugyneve
zeH: "peranyag", chlór és chlór
pikrin. Ezek közöl a legbatáso
sabb éi legalattomosahb a két
első. Szinte észrevétlenül terjed
és gyengén rothadó almára,
vagy szénára emlékeztetőszaga
miatt nem is nagyon gyanus,
pedig gA:delhői csak órák mulva
- teljes jólét után - fejtik ki
veszedelmes,mérgezőhatásukat
A világháboruban gázhalottai
nak kb. 80 százalékát ezen harc
gázok szolgáltaUák. Mindkettő

nek mérgező hatása az élő szer
vezetre a következő: izgatja a
nyálkahártyákat, mérgezi a tö
dőt, kóros elváltozást okoz a
vérkeringésben és az idegrend
szerben.

A lélegzésben szereplő lüdő

hólyagocskak - melyeknek fe
lülete kb. 100 négyzetméter 
rendkivül sok ilyen harcgázt
képesek felvenni. A hólyagocs
kák vérerei a vérsavót· átbo
csátjAk és tüdövizenyőt okoz
nak, a vér pedig besürüsödik
éi ezen sörü vért II sziv csak
nagy munkával tudja s. tüdőn

keresztül továbbitani, a vér a
tüdőben megreked, a tüdő meg
dagad, csaknem szét feszíti a
meUkast:és II mérgezett valóság
gal "saját vérében fuHad meg".
A sulyos mérgezettek rendsze
rint 3 napon belül elpusztul
nak, de a 3 napot tulélők sorsa
is bizonytalan, mert a sziv, máj,
vesék és idegreBdszer is meg
van mérgezve. Ha csak kisebb
köhögési inger, könnyezés volt
az első tünet, pár óra mulva is
még halálhoz vezethet.
Teendő: legfontosabb, ha ft

mérgezeU a gádelhőkböl kike
rült, azonnal feküdjön le, mert
a legcsekélyebb mozgAlil, járáIiI
stb. li leglulyosabb következ
ményekkel jarhat és a helyes és
ész5zeril vi!elked.lI.I segit a leg
többet. Ha van gbálarc, azon
nal fel kell tenni, ha nincs, lé
legzetet visllatlrtva lietve t'-

élymüvelésről

hoz, ha holdanként legalább
egy kiló vetömagbuzát adnának
a felvidéki kirabolt gazdatársa
iknak. Ebből a vetőmagból

bizonyára áldás fakadna.
A gyüjtő hölgyek a jegyzett

pénzadományt azonnal átveszik,
mig a jegyzett buzáért a köz
ségi kocsik kedden és szerdán
m.ennek el mindenkinek a há
zához.

Az összegyöjtött buzát a köz
ség a HOMBÁR szövetkezetnél
tárolja. Akiknek a HOMBÁR
szövetkezetnél van buzájuk tá
rolva, azok onnan is átirathat
ják a jegyzett mennyiséget.

és a mélyitő szántasról nem
elég egyszer szólni, kivált Ra
rövidnek is keU lenni aszólás
ban.

Ez a munka ugyanis annyira
szükséges, észszel végezve any
nyira -hasznos is.

Veteményes kis kertünkben,
ha forgatást végzünk, a máso
dik rugós ásónyom az Alföldön
már ljcsákányos", ami azt je-

hogy csákánnyal kell a
helyéről kimozdítani, aután la-

ldhányni. Napvilágot so
u<J!.:>ICJlll látott szöz földréteg ez,
amit kertekben gondolkodás
nélkül be keH vonni a termelés
szolgálatába,hogy ez a kis terület
bőségesen elláthassa vitaminos
zöldségfélékkel aháznépét,
piaco t.

Évenként legalább a negyed
részét kellene a házi kertek nek
megforgatni. Ehez nagy elhatá
rozás kell, mert nem könnyü
munka, különösen itt nálunk,
ahol a hajdani nagy vizek nyo
mása alatt az altalaj olyan
tömör lett, hogy az ásó elig
járja..

. Még a jó ásó sem.
Csodálatos, hogy ebből a leg

tökéletesebb földmüvelő szer
számból annyi hitvány anyagu
és erősségü van forgalomban,
hogy nem méHók az igyekvő

gazda kezébe. nyelezni se min
den mestermber tudja, kivált
ha a nyeleztető gazda nem ugy
nmdeli bele a hasitvány akác
vagy a kőris nyelet, hogy az
ásó lemezét is szilárditsa.

Ha ásóval bánok, mhl.dig fáj
dalommal gondolok az elmult
lehetőségre,ami egyetlen haszna
leU volna a nagy világégésnek :
milliónyi hadifoglyunk talán az
egész Nagy·Magyarország terö
letét is át rigolozhatta volna,
mermyi szíket eltemetheteU
volna milliónyi ásóval!,. ,.

...
Hajnalonkint kés alá került

hizók visitá.sa hallik. Nem evett,
lesábtuit - mondja a gazda, ha
megkérdezik a korai disznótor
tilől.
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vitéz Ricsóy-Uhlarik -"BéI~ fő: I
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Márky Barna
leMben, Rillgh,lUH::f

tuk számára.
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mében részt veU' az egész köz
ség, de sok idegen ven

dég is.

Dr. Révész Imre
szombaton este 7 érke-
zett meg autón. Első I;::;biié~-

sányi Pál esperes és a helyi
lelkészek kiséretében a kivilá-

napra
hó 30-án a gyomai református
egyházközség. fl. töhb mint 3/:á~

éves ősi az id5k
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GYOMAI

"MAGYAR A MAGYARÉRT!"
A Gyomai Vjság gyűjtésére a
következő adományok folytak be :
Schusztek Sándor ev. tanitó 50 kg.
buza, Csáki Lajos (Tompa Mihály
utca 12) 51 kg. buza, BrUcher
József 50 kg. buza Wagner Már
ton és vitéz Váry József és a
Wagner Márton Fiai cég 100 P,
A Gyomai Ipartestület Vendéglős

és Korcsmáros Szakosztálya 10 P,
Teket Sándor 2 pengö. Ezeket az
adományokat a községi gyüjtésre
adjuk be.

Adómány. Bizonyára feHUllt
többeknek az, hogya református
egyház templomi ünnepélyéről két
féle meghivó került forgalomba.
Oka az volt, hogy amikor az egy
ház az egyszerU kivilelü meghivó
kat már megrendelle, akkor jelen
telte be a Kner-nyomda, hogy

'ifJ

500 darab diszesebb kivitelü meg-
hívól, 200 darab plakátot és az
ebéd jegyeket teljesen dijmentesen,
mint a iég adományát, bocsájtja
az egyház rendel kezésére. Termé~

szetesen nagy örömmel használta
fel az egyhaz ezeket a meghivó
kat is, melyeket eitől a SO éves
gyomai cégtöl köszöneUel elfoga
dott. Az egyház gondoki hivatala
tőle telhetőleg igy'ekezett azon,
hogya Kner-cég adományával meg
szaporodott me,ghivókból minél
többet helyezzen el Gyomán.
Azonkivül az ujságban és falraga
szokon Gyoma község egész la
kosságát, felekezeti különbség
nélkül, meghivla. A legnagyobb
körültekintéssel igyekeztek aZOI1,
hogy senkit séreiem ne érjen. Ha
ilyen eset mégis előfordult volna,
szives elnézést kér: a Gondnoki
hivatal.

Mezötur 1100 pengőt jövedel
mező estet rendezett a felvidék
részére.

A debreceni gazdák holdan
ként 1 kg buzát ajánlottak fel a
Felvidék inségeseinek.

Felrobbant a lengyelek sztra
toszféraléggömbje. A varsói
egyetem professzorai elhatározták,
hogy megdöntik az amerikai
Stevens sztratoszférarepüJö rekord
ját "Lengyelország Csillaga a, a
modern sztratoszféraléggömb se
gitségével. Minden előkészület

meglörlént a felszállásra, mikor a
léggömb várallanul felrobbant,
majd kigyulladt. A robbanás: kö
velkeztében meghiusuH sztratosz~

férarepülési rekordkisérletről közöl
érdek'es, képekkel illusztrált cikket
Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók noveUáin,
a kítlinö cikkek dus során és a
nagyszerU folytatásos regényen ki
v[jl közel száz pompás képet talál
az olvasó a népszerti képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

uj tréfákat ad elő.

Soron következő e16adások:

dr. Horváth Imre nov. 16-án

az Egyetértés olv8lókörben,

Vitéz Pajor Gyula nov. 23·án

fi Kisréti Olvasókörben. Dr.

Bárdos László nov. 30-án a

Németvárosrészi Olvasókörb~n.

Hajdu Béla dec. 7-én a Felsö

részi Olvasókörben. Sehusztek

Sándor dec. 14-én a 48-as

Olvasókörben.

Az előadások pontosan este

1 ó:I;'akor kezdődnek.

A. gyomai Közmüvelődési

Egyesület 1938-39. évi soroza
tos ismeretterjesztő és szóra
koztató előadásait november 9
én, szerdán este 7 órakor meg
kezdi II 48-as Olvasókör nagy
termében, amelyre szives sze
retettel hivja a köl;ség lakossá
gát.

A megnyitó est elöadója
Pintér Pál lesz, aki olaszországi
aljáról tart érdekes beszámolót.
A szórakoztató részben magyar
táncok és nóták. -Molnár Gyula

.Szerdai esték

Megható volt... ünnep volL., mert... Isten jelen volt 1

Fekete Sándor.

*

4

Örök emberi sors, hogy bárhogyan és akár meddig
éltünk, egyszer mindnyájan bevonulunk a halottak kert
;fbe. Szomoru, de megnyugtafóan igazságos befejezése
ez a jöldi életnek. A temető csendes világában porlad a
test és lebeg az emlékezet a kövek és virágok között.
Az élet zakatoló irama lassan feledi a holtakat, az év egy
napján mégis mind odamegyünk, elszoruló szivvel, lassu
léptekkel, megilletődött beszélgetésre a holtak emlékével. Az
idő szitája megszüri gyarlóságaikat, s mi csupa jóságos,
derék, fájóan nélkülözött halottra emlékezünk. Megsiratjuk
őket ujra meg ujra, kicsit magunkat is, mert a ködös,
fanyar illatu temetőkertben világosan érezzük, hogy ami
utunk is ide vezet.

<Ill
1938 OKTÓBER 30.

Ü n n e p vol tI
Oszi felhők suhanó sátra körül ki- kibukkan a napsugár,
Osi templomban, csodás orgonán, hivek seregének ajkairól

Zendül az ének:
Jm béjöttünk nagy örömmel.. Hozzád 1"

Esperesi ajak rebegi az imát.
- Megadtad érnünk... Istenünk. .. örök jóság... örök szeretet,
Hogy népek szörnyü villongásában is

Osi templomunk
Menyasszonyi díszbe öltözhetetf. jóságodért imádunkTégedI

Püspök hirdeti az igét I...
Tudásának hatalmas jáiáról
Hull az ige, mint az érett gyümölcs...
Magvetése jó talajba talál...

A szent ajkakról lángol az ige:
- Ember vigyázz /... Isten te benned vagyon f...
S e templomot ne rontsd,
Hanem örökké épitsed azt!

Az ősi falakon kivül, pár lépésre az igehirdetőtől,

Sudár-fa tetején, gyenge, hajló ágán
Apró madárjészek mellett egy kicsi·kis madársziv

A benti nagy áhitatba
Belecsattogta Istent imádó énekét 1. ..

Tovább lángol, parázslik, izzik az ige:
- Jézus... örök életünk meg nem dönthető kutfeje!. ..

* *

HALOl-TAK NAPJÁN

körösladányi
VEN ÉGlÖ

hozzátartozó
nagy szőlőve

eladó.
Bővebbet: a Békéscsabai

Takarékpénztár Egyesiiletnél,
B é k é s c s a b 8.

~·~~I~I~'I~~I~I~~~~~~~~~~~~~~

".

A délutáni vallásos est és az
október ;H-iki istenitisztelet rö
vid ismertetését a jövő szá
munkban hozzuk.

~~~I~I~I~~I~I~~~~~~~~~~.~I~~~

tevékenységről is felesleges be
szélnem, amivel a pontosan
előre megáHapitott elvek meg
valósittaUalL Ez a munka itt
folyt le az önök szemeláttára:
ezt jobban tudják, mint én.

De meg keH emlékeznem e
munkálatok egyik példátlan
energiáju, önzetlen, lelkes mun
kásáról, az önök talajából ki
nőtt zseniális emberről, Papp
Zsigmondról.

Ez a talpraesett, sokoldalu,
világos eszü, pompás magyar
ember, aki a templom restau
ráiásának minden kérdésében
hasznos munkatársnak bizo-

és ugyancsak ő magán
szorgalomból megtervezte, sőt

a tervek jóváhagyása után saját~

kez"iileg meg is csinálta a temp
lom milliőjébe pompásan be
illeszkedő orgonát.

Hölgyeim és Uraim, igen
suiyos feladat volt ez. Európai
hirü orgonagyártó cégek terveit
""'V"'Vu négy esetben is vissza
utasitani, mert nem értették meg
a szándékát.

A ugyanis ragaszkodott
hozzá, hogy az orgna a meg
lévő régi templomi berendezés
stílusában készüljön el, mert
csak igy lesz müvészi szempont
ból összhangban a templom
belső térhatása. Amit pesti és
külföldi müvészeti iskolákban

iparmüvészek megoldani
nem tudtak, azt pillanatok alaH
megértette s nehány nap alaU
papirra veteUe Papp Zsigmond.
Csak ő érthette meg, mert a
népies empire stilü templomi
berendezés, amelyet százévvel
ezelőtt egy valószinüleg ugyan
csak gyomai Papp Zsigmond
teremtett meg, az ő lelkében
rezonált a legszebben, amit a
munkája ország-világ előtt min
dennél jobban igazol:

De nem folytatom tovább
Papp Zsigmond dicséretét, akit
az Uristen sokáig éltessen.

Egyről azonban biztosithatom
a gyomai gyülekezetet, hogy a
mai nehéz időkben, rendkivül
sulyos anyagi viszonyok között
olyan módon ujitotta meg a
helybeli istenházát, hogy arra
még az ~unokáik is büszkék
lehetnek.
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Szuperfoszfát gy IP

es k a p h a t ó WAGNER
MARTON FIAI cégnét

R

Mezőberény határában, a
szarvasi köves ut mentén,

Hunyához közel,
24 hold első osztályu
föld eladó. Kisebb parcellák.
ban is lehet venni. Érdeklődni
lehet VARGA gyógyszertárá
ban Deák Ferenc utca lia.

BÉKÉSCSASÁN•

Egy elveszett év után
lrja : Csáky Dániel GySe fötitkár.

Egy év telt el azóta bőséges

élménnyel, amióta elsősorban fel
vetettem a gyomai sport egyesü
letek egyesítésére irányuló terve
met. AE idő telte igazolt, hogy kár
.volt egy évet ellopni II gyomai
sportélet fejlödésétől. Vétkes hi
bái követtek el azok, kik akár
kJubfanalizmusból, akár más okok
ból gáncsolták ej azt a tervet,
mely egyedüli lehetőség volt a
gyomai sportot régi színvonalára
emelni.

Egy igazi sport embemek bár
milyen szineket képvisel is a
futballban. első érdeke a' község
reprezentáló sportja lehet Ha erre
egyik meglévö sport egyesület sem
képes, nincs más megoldási lehe
tőség, mint az egyesülés. Ezt dik
tálja minden elfogulatlan,józan ész.
Idestova két évtized óta Gyomá
nak nincs l. osztályu csapata. A
régi országos hirü KSC-nek méltó
örököse niJJGs és él jelenlegi for
mák között nem is lesz. A muU
igazolja, hogy ezelőtt Gyoma sport
társadalma már erős hive voU él

szép, nivós futballnak, mennyire az
volna három évtizeddel késöbb.
Sajnos, valljuk be öszintln, minden
kommentár nélkül, a másfél évtized
óta ml.datolt a gyomai futball csak:
kiábránditólag hathat él gyomai
sport publikumra.

Megvan a lehetőség visszahozni
a régi multat. Ehhez semmi más
nem kell, mint erős akarat. JobbIbe
látás. Az él vezérlő gondolat, mely
a helyes utra és a szebb, virágzó
gyomai sporthoz vezet

s

Hofherr - Schrantz 
Clayton - Shuttleworth
g é P e k és szerszámok
kaphatók a HOMSAR
szövetkezetnél. Előnyös

részletfizetés.
AAARRA~RRARRRR~R~ARARAA

A' 'ff O M BAR szövetkezet
közhirré teszi, hogya tengeri
csulkát a szövetkezeti tagoknak
mázsánként 2.30 pengőéri, nem
tagoknak 3,50 pengöért adja.
UUUtiUUUU~WUWUWUtiW

El szet
arc
Kisebbségi sors: ez a regény
tárgya és ez ad neki ma
idöszerfiséget. Alakjai döbbe
netesen elevenek, lírai mély
ség árad soraiM!.

Ára 2.80 pengő,

egész vászonkötésben 4 P

Megtekínthető

minden könyvesboHbal1.

. BARABÁS GYULA

Ufmódszerek a gyümölcs
telepités és ültetés terén. Erről

ir a Növényvédelem és Kertészet
most megjelent legujabb száma.
Cikkeket közöl még a kaliforniai
paizsteHi őszi irtásáról, az uj ÜI

telésü gyümölcsfák kezeléséröl,
permetezésérőÍ, a vörös borok: szi
néről, a must eltartásáról, az ar
zénnal permetezett alma mérgező

hatásáról, a hernyófogó kötelek
jelentőségéről, a gyümölcsös őszi

teendőiről stb. A dusan illusztrált,
szines gyűmölcsképet is közlő két
szaklapból a "Növényvéoelem"
kiadóhivatala (Budapest, V, Vé
csey· u. 4.) egy alkalom mal dijta-

.lanul küld e lapra való hivaIko

.zással ml.ltalványszámol.

lB

I

az eddigi feltételekkel

em

r lá

K<tlalin cámö Oroszországa
kél életre ebben a müben,
középPollljában egy roman,
tikus sorsu,félreismert állam
férfi áll.

a Pesti Kereskedelmi Bank fiókintézete,

a F T R A .főbizományosa

Ára 4 pengő,

egész vászonkötésben 6 P

Megtekinlhelő

mindenkönyveEbollban.

o

k
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gaz

Békésmegyei Kereskedelmi Ban
Részvénytársaság

Bé éscsaba

line és jutalékra.
Ajánlatokat alanti eimre:

"MAGYAR NEMZET" kiadóhivatala
B u d a p e s t 62., postafiók 550.

UWWWWUtitititititititiU~RRARARRA

G. SZOLOVEJCSIK

Fővárosi napilap
keres helyi

szer

Értesités. Érlesiiem az igen
tisztelt lótenyésztö gazdaközönsé
gei. hogy az 1939. évi fedeztetési
idényre a törzskönyvezett kancák
párositása Gyoma fedezletési állo
máson november 9-én reggel 8
órától 17 óráig (déli 1 órai ebéd
sztineltel) lesz megtartva, Fel ili
vom a tenyésztök figyelmét, hogy
a szabályokhoz szigoru31J alkiJ \
mazkodjanak, vagyis a párositás
hoz az egész törzskönyvezeH 16
anyagokat, tehát a pihenőre szánt
kancákat és az összes csikókat is
feltétlenül vezessék elö. A fedez
telési dijak a következők: 1. Bé
lyeges kanca fedezletési dija 2 50
pengő, 2. Törzskönyvezett kancák
fedezletési dija 5 pengő, 3. Nem
törzskönyvezett (nem párositotl)
kanca fedeztetési dija 10 pengő.

Párosiláskor fizetendő: törzs
könyvelési dij ci men l pengő. M.
.kír. állami Méntelepparancsnokság,
Békéscsaba.

.llillllll""I"IIIII'IXlljllllll'II'ICIxlll,ml'R

MINDENT VISSZA I

Mindent visza! ÉFakiól délig.
Ez a jelszó hang:zik az égig.
Vele zúgja, nyugat és~kelet :
Mindent vissza, ró~át és hegyet!
Pozsonyt, Kassát, Rákóczi földjét,
A Vág, Garam ezüstös völgyét.
Hisz kebllinkre csörgedez vissza
Ezer éve az Jpoly s Nyilra!

Mindent vissza! Vissza Eperjest,
Amit Arpád kardjával szerzett.
A barázdák fekete rÖkjét,
Hisz öseink vérrel öntözték.
Vissza mindent! Kárpátok alját,
Hol Kossuth b~lcsöjét faragták !
A hegyeknek kincsét, aranyát,
Vissza minden kis falut, tanyát!

Mindent vissza! GazdaR erdőket,

A süppedt hantu temetőket,

Hol millió makyar szív pihen,
Mindent vissza! Lelkük felszisszen !
Trianonnak huszéves átka
BeleJul a könny, vérbe, sárba.
El1g voU már a szenvedésből,

Öröm eső hulljon az égb61.

Vissza 'ninden rob magyar testvért,
Velünk érző pezsdiUő csepvért.
Ha kell, ugy egy szálig meghalunk,
Mindent vissza! marad jelszavunk !
Nyugat, Kelet, Északtól Délig,
Ezt zugjuk pokoltól az égig
-Mindent vissza!!! Ez az igazság,
Éljen! Éljen! Nagy-Magyarország!

Budapesf, 1938 október havában.

KRUCHIÓ ENDRE

A gyulai közkórház Röntgen
autója hálom napIg Sleghalmon
vegzett vizsgálatokat.

HAZII\SSZONYOK! Nem ke-.
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. OETKER FÉLE
vJlághirűFÉNYKÉPESRECEPT.
KÖNYVET, melyet bárkinek ín...
gyen megktild a gyár: DR. üET
KER A. Budapest, CorJli-ulca 25.

Mielőtt a függöny felgördUi
S'ok minden történik adarabbal.
A Délibáb e heli száma rendkivül
érdekes képekkel illuszlráH cikket
közöl arról, hogyan tanulják
szerepeiket a legnépszerűbb

.pesti szinésznők A Délibáb uj szá
ma, amely nagy terjedelemben és
gazdag tarfalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádiómUsorokat,
egyfelvonásos szilldarabot,premier
beszámolói, szinházi pletykákat,
nagyszerU fílmrovatot és több
mint száz szebbnél szebb I{épet
talál az olvasó anépszerii képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fil1ér.

Nem is lesz tél az idén,
mondja egy mükedvelö idöjós, aki
l:I madarak költözési idejéből álla
pit ja ezt meg. Szivesen elhiszl.lk
neki.

Holdfogyatkozás lesz' hétfőn,
november 7-én este.



agyarság U

GYOMAI

Kidóhiv., ' Bp. József-körut 5.

a, legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ő fi z e t é s i á r a:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária -könyvnyomdavállalat, ,Gyoma
Felelős üzemvezetö: Teket Sándor.

Szuperfoszfát f" (.!trágya és Péti
Só kapható WAGr~~RMÁRTON FIAI
cégnél.

Eladó: 5 kal. hold zsellér föld 4600
P, 3 kat. hold zöldlaposon 3300 P, 10'
hold Póhalmon, mely 400 pengövei át
vehető, IQ hold 1000 pengövei átvehető,

ujkertben l hold 1100 P. Eladó egy
szép uri lakás 3 szoba és sok mellék
épűlet 500 n-öl telek 9000 P. Arany
jános utcában egy szép lakóház 7500
pengő. Kiadó egy kétszobás lakóház fő

utcán évi bér 360 pengő. Fenti ingat
lanokról bővébb felvilágosítást nyujt
Izsó Balázs ingatlan irodájában, Gyoma,
Horthy Miklós ut 2. Telefon: 50.

Négy tehénjárás Öl ökárOll eladó.
Cim a kiadóball. I-I

Bérlet megszlll'lése folytán, min
denféle gyümölcsfa oltvány és rózsa,
fenyő csemeték, helyi viszonyoknak a
legjobban megfelelő fajtákban eladó.
RéITlaposonmegtekinthetök. Lakás: Hő
sök Emlékutja 73 szám alaH. A telep
államilag ellen6rízve van. 5-I

Egy ha5z1'161t Singer varrógép és
egy 500 kg-os hit.eles mérleg olcsóu
eladó. H. Gárdonyi III 52. 2-l

Árpéd utca 25. szám alatt bőséges

izletes házikoszt kapható adagonként 80
fiUérárt a:;:onnal. l-l

Budapesten urleányoknak, urhöl
gyeknek teljes ellátás havi 56 pengő,

csak lakás 18 pengő. Teréz krt. 18. III.
I. Rákóczi ut 59. Ill. 2. józsef krt. 55.
IL 8; Szent István krt. I. III. 5. Telefon
14-15-70. 6-6

Francia, angol, német vagy olasz
. nyelvekhez értö urilányok, urhölgyek, két
hónapi nyelvkurzusainkoll, mint nyelv
tanitónők dijmentesen l<iképeztetnek és
azonnal alkalmazást nyernek Részletes
ajánlatokat (válaszbéIYt:g4el). Bud,apest
Teréz·körut 18. lll. l Univers eimre
klildelldők. Kezdök is felvétetnek 6 hó
napos dijmentes kurzusra. 5-5

Eladó 1070 mm, dobgolyós cséplő,

Fordson traktorhoz igen alkalmas, teljes
felszereléssel: mázsa, fecskendő,hévér,
ment~szekrény, 140 mm, emergé föszij,
vizmentes ponyva 5tb. Személyesen
tárgyal Giricz Vince, Gyoma. 2~

Bene József ács-mester elváilll.l
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemü közönség szives pártfo
gását. 5-4

Összecsukható tanulóasztllll két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt.

Angorsl'lyultel'lyészet 78 drb-ból
álló törzskönyvvezetI, eladó,DélTaványa,
Horthy-tér 3. 2-2

Klri!lly Sándor cipész mühelyét át
helyezte Hősök Emlék utja 54 sz. alá.
Szives pártfogást kér. 2-2

Téglási IstviÉinnénak eladó a viz
járta páskllmi 2 hold szántója örökáron
Érdeklődni lehet levéli leg Szolnok, Kürt
utca 6 szám. 3-3

P. T.j,h Lajos (nős CSJki Ágnessel)
gyomai lakos vett l hold 252 n-öl kö
lesfenéki szán lót kk. Tandi Lajos gyo.
mai lakoslói 840 P-ért.

Wagner Ádám és neje Klein juliánna
gyomai lakosok veltek 386 n-öl, 1099
n-öl, l hold 458 n-öl és 345 n-öl fél
halmi szántőt Pálinkás Mihály gyomai
lakostól 2200 P-ért.

Kató János és neje Csatos Mária
gyomai lakosok vetlek egy beltelkes
lakóházat Nagy István (nős Nagy Máriá
val) gyomai lakostól 1242.36 P-ért. I

kk. Tandi Lajos gyomai lakos ITett 1
hold 1500 n-öl zőldlaposi szántót Do
mokos Sándor és neje Gyarmati Ráchel
gyomai Jakosoktól 2000 P-ért.

B. Szabó Imréné Fekete Eszter gyo
mai lakos vett 313 n-öl pocosi kertet
özv. Izsó Benedekné V. Kovács Es.zter
gyomai lakostól 400 P-ért

Haibach Mihály (nős Haibach Vilmá
val) gyomai lakos veti 2 hold 1075 n-öl
és l hold 184 n-öl kölesfenéki szántó
1/3-ad részét Haibach Andor budapesti
lakostól 750 P-ért.

Domokos Erzsébet gyomai lakos vett
egy beltelkes lakóházat K. Nagy Lajos
és neje Homok Márla gyomai lakostól
2800 P·ért.

~fifinnnnnAftftftftnRAAAnAJ
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.lZ FILLÉR
egy liter 10 o/o-os szesztar-I
talmu kadarka vagy fehér
iisztán feJ,'tett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér lilerenként. Csakis
50 literen fejiiIi rendelésiI
fogadunkel.Hordótdijmen
tesen adunk a 8zállitás tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküI-
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében klil-
dök mintál a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraink kellemes Italusk,

zamatra tökéletas és nem I
saval'lyuak.

Székely Ferenc kft
fajborplncé5zete

Soltvadkert, Pestmeltve.
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A kiadmány hitelélll :
SZILÁGYI díjnok.

hirdetmény.Vásári

Országos Hitelintézet végrehajtatónak
Gonda Menyhért (nős Timár Rozáliával)
végrehajtást szenvedő ellen inditott vég
rehajtási ügyben a telekkönyvi hatóság
a végrehajtási árverést 248 85 dollár
tőkekövelelés és járulékai behajtása
végett az .Endrőd községben fekvő, s az
endrődi 4254. 87. tkvi betétben A. t 1.
sorsz., 8573/2. hrsz. alatt 9 hold Gö
rögállás dül!,)beni ingatlan 5580 pengő,

ugyanezen betétben . A. t 3. sorsz.
8573/8. hrsz. alatt 2, hold WOO n-öl
ugyanoltani ingatlan 1627 P 50 fillér és
az endrődi 5214. sz. betétben A. t 1.
sorsz., 8574/1. hrsz. 3 hold 1200 n-öl
Görögállás dűlőbeni ingallan 2325 ar.
P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1938. évi december
hó 29 napján déleUm 9 órakor
Endröd köséghézánál fogják meg·
tartani.

Az árverésre kerülő ingallanok a ki·
kiállási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adhatók el.

Bánatpénz a kikiáltási ár IQ száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegésziteni.

Gyoma, 1938. évi okI. IJÓ 21 napján.
Dr. ITHéz Molnár Kálmán sk. ITer:etö

kir. járásbiró.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938 október 2-fól-1939 május 14-ig

Gyoma-Endrőd:

17.88 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

VIteidlj: 50 fillér.
Szarvas-Gyoma-Szeghalom-Püspökladány-Debrecen

Árverési
hirdetmény,kivonat

5.Bő Szarvas 18.23
6.10 ind. Endröd . . . . . érk. l i .50

6.32 ~ Gyoma p. u. . . . . t 17.
38

6.36 Gyoma templom-tér 17.28

7,28 Szeghalom p. u. . . :. 16 88

8.42 Püspökladány. 15.25
9.19 érk. l:IajduslZobollzló . ind. 14.46

9.51; Debrece~ "Arany Bika Szálló" 14.10

Oyomáról: Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" p 3.60. " P 9.50. " P 11.50.

Szeghalom-Bel'etty6ujfalu:
7.a7 i. Slleghalom p. u. • é. 15.63
8.67 é.Berettyóutfalu p. u.. • . i. 14t.oo
9.03 é. ,. községháza • . i. 13.50

MeneHegy: Berettyóujfaiuba P 4.00, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes mGg'lIóhaly: Oroma-h.lmagyl Olvasókör 's Perjés.

Gyoma községben az 1938. évi
őszi országos vásár a következő

napokon tartatik meg:
november hó l2-én szombaton

Ióvásár,
november l3-án vasárnap kira

kodÓvásár.
A községben fellépeH ra~adós

száj és körömfájás miatt hasilolt
körmUállatvásár nem lesz. A vásár
alkalmával semmiféle szálas takar
má.ny-féle nem hozható be a köz
ségbe. A vásárra jövő iparosok
tartoznak iparigazolványaíkat a
vásárra magukkal hozni.

Gyoma, 1938 október 21.

Pánczél EmU Kovács Gábor
főjegyző. biró.

D
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rosszafa
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November 9-én, szerda

Irene Dtme a "Mellékutea"
főszereplőjének első vigjáléka.

rtatian Theodóra

teljesen uj, hangus feldolgozásban.

I. rész: Esnapuri királytigris.
H. rész: A tulvág vándora.
Figyelem! Elöadások vasárnap
fél 3, fél 6, fél 9, hétfön 5 és 8

órakor.

1938 november 5-én, szombaton
Imre herceg napján és 6-án vasár

nap (3 és fél 9 órakor.

A hires magyar szinmfi filmen!

November 6-7-én,
vasárnap és hétfő

Minden idők leghatalmasabb
filmalkotása.

Monumentális vífágfilm I

1IIIIjjl~I'III'lllljjjll

a zsibongó jókedv, diákromanlika,
az első szerelem andalító filmje

Kísérőműsor

Cseresznyevirágzás
szines film.

l'IIIIII'I"I'I'jll"'"

5-én, szombat

Ahóditóan elegáns.RobertTaylor
uj filmje

Az oxfordi diák

népszínmü.
Föszerep]ők : Dajka Margit, Ró
zsahegyiKálmáro,Somhli Arthur
Somogyi Erzsi, Gregus Zoltán,

Ölvedy Zsóka.
Tóth Ede 100 arannyal julalma
zoU és sok 'sikert aratott műve

filmen is a legnagyobb sikert ért
el. A nagy magyar szinészek ki
tünő játéka és a szép magyar
dalok a közönségel elvarázsolják.

Szilézia a turisták
paradicsoma

sportfilm.

Magyar Világhiradó

APOllO MOZGÓ GYOMA

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Péllztárnyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-lől fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

*iH

Korona Hangos Mozgó Endrőd

fordulatos, kacagtató vígjáték.

Viziörültek
szines film.
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ElÖFIZIETÉSI ÁRAK:
Negyedévre L56 P, Fél évre. 3.12 P, Egész évre 6.24]p.

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

Lapzárta c s il l ö r l Ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelós szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6ll:ég és kiadóhivatal:

,.HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'i o m 8. Kossuth lajos utca 64.

Te!<!foll'l: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) !""cm. magas mrdelés
20 fillér. Ötszöri hirdeíésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százalék éa
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ban, társadalmi öSliizejövetelei
ken szabadon é.polhatják nem
zeti kuUurájukat és számará
nyokon felül is elhelyezked
hetnek II kÖ.lhivatalokban. Az
állami, megyei és községi élet
ben csak egyetlen korlátozás
nak vannak alávetve, mint az
állam bármelyik polgára, és ez
a tehetség. Magyarországon most
sem számit, mint abogy a há
boru előtti nas)' Magyarorszá
gon sem számított, hogy ki
milyen nyelven imádja istenét,
itt egyediil III rátermettség biz
tositja az érvényesülést.

Ezzel a jól bevált rendszerrel
értük el azt, hogy nemzetisé
geink megelégedett, békélJ pol
gárai az ondgnak, Magyar
országot mindnyájan hazájuk
nak tekintik, kiveszik réllz6ket
8 nagy nemzetépitő munkából
és velünk együtt vállvetve "küz
denek a teljes magyar feltáma
dásért.

A miniszterelnök igen helye
sen tárta tel.rövid kijelentésé
ben fl kisebbségi kérdélJt. Ez
uUal is megtalálta . azt 8 hangot~

amely Magyarország iránt to
vábbra is kedvező atmoszférát
teremt a külföldön' s kisebbIé
geinkkel való bánásmóduDk,
azok helyzete, gSiEdasAgi él
kulturális érvényesülési lehető

sége mintául szolgálhat a több
millió magyar fölött uralkodó
utódáUamoknak.

vÁLTOZÁS AZ ELSŐ BUDA
PESTI GŐZMALOM R.T.

GYOMAI. TELEPÉNEK
VEZETÉSÉBEN

Amilyen váratlanul és érzé
kenyen érinti Gyoma társadal
mát vitéz Madaras Gyula· igaz
gató áthelyezése SzékeIfehér
várra, a cége ottani telepének
vezetésére, ezt ft vesztelégünket
enyhíti, bogy utóda Schwalm Jó
zsef földink lesz, aki 18 éve mü
ködik már cégénél és most szor
galmas és hüségel!! müködél~nek
természetes folyománya, hogy
cége gyomai telepének veze
tésével őt bida meg.

Vitéz Madaras GYGla novem
ber 16-án már el is foglalja
székelfehérvári állását. Nagy
szám. tisztelői és barátai ma
este az Uri-Kaizinóban bucs.z
nak el tőle.

kóit, tárt karokkal fogadjuk
őket. Érezzék itthon magukat
a magyar hazában Szent István
bizodaimában, amelynek ma
gyar népe és vezetői mindent
megtesznek, hogy az öröm, a
boldogság gyönyör ii napjai után
megtalálják azt, amire husz éve
nem hiába vártak, amiben bizva
.talán magyarabb magyarok ma
radtak, mint sokan azok közül,
akik nem érezték az elnyoma
bist, akikre nem nehezedQtt rá
a megsemmisíteni akaró idegen
fajok uralma. Legyenek a visz
szaiértek az ezer éves hazájuk
ban olyan kemény, a magyar
ság érdekéhen önzetlenül, lel
kesen dolgozó magyarok, mint
amilyen érzésekkel hozzánk
vágyódtak az elmult husz év
alatt !

Imrédy Béla minislderelnök
egyik legutóbbi beszédében a
visszatérő szlovák, ruszin és
német nemzetiségekről szólva
szeretettel köszöntötte őket is s
hangoztalta, hogya visszatértek
nemzeti érzelmeit tiszteletben
tartjuk. Az egész ország felfo
gását tükrözi vissza a miniszter
elnök kijelentése. Mag)'arország
mindig megértéssel viseltetett a
kisebbséggel szemben s most is
- min t a ahogy a miniszter
elnök leszögezte álláspontját
ebben a kérdésben - lehetövé
teszik számukra, hogy hüséges,
becsületes állampolgárai legye
nek a magyar hazának, meg
oszthassák velünk örömünket
és gondjainkat.

A miniszterelnöktől nem is
vár más felfogást az ország
közvéleménye. Kijelentése össz
hangban van Magyarország ed
digi kisebbségi politikájával,
amelynek irányelve, hogy az
ország nemzetiségei ugyanolyan
jogokat élvezzenek, mint a
magyarok. Nem érzik, hogy
idegen uralom nlBhezedne rájuk,
mert polgari és politikai jogai
kat korlátozás nélkül gyakorol
hatják,iskoláikban, templomaik-

Fel
"Hiszek egy Istenben" 

bangzik fel a hazában közel
két évtizede minden magyar
megmozduláson'Papp-Váry Ele
mérné nemzeti imája. Szent
áhitattal, átszellemült érzéssel
énekeljük a magasztos dalla
mot nemzeti ünnepeinken s
Istenbe és a magyar feltámae
dásba vetett nndHheteHen hit
tel mondjak el összejövetelein
ken, gyüléseinken, iskoláinkban
mindenütt, ahol magyarok gyü
lünk össze.

Mindnyájan' azzal az erős

meggyöződéssel morzsolj uk el
napi imáinkkal a magyar
Hiszkegyet, hogy az igazságnak
győznie kell. Ebben II hitében
a legkisebb magyartól fel az
ország kormányzójáig egybe
forrt a magyarság.

A magyar feltámadásba vetett
erős hitünk a magyarok Istené
nek segítsége, a velünk őszinte

baráli viszonyban levő nagy
hatalmak támogatása, és a ma
gyar kormány szívósan kitartó
fáradhatatlan diplomáciai mun
kája révén megértjük azt, hogy
egymillió magyar testvér vissza
jött az anyaország kebelére. Uj
68i magyar városok, szintiszta
magyar falvak tartoznak ujból
Magyarországhoz. Felszabadu.le
tunk. Véget ért husz évi meg
aláztatása azoknak, akik idegen
uralom alatt is kemény magya
rok maradtak. Becsület dolga
voU, hogy megmaradjanak ma
gyarságuk mellett - mondoUa
a kormányzó - amidőn a ~a

gyal' nemzeti hadsereg élén
Komáromba bevonult. És. a
Felvidék magyar népe kitartolt
magyar becsületében. Rendület
lenül hiU II feltámadásban, a
magyar igazság győzelmében,

amelyben a Kormányzó szavai
val élve, fanatikusan hinni és
törheteUenülbizni egy pillana
tig sem szüntünk meg.

Köszöntjük a magyar emlée

bktöl megszentelt városokat és
falvakat, s:dvünkbe zárjuk la-

LEVESZE
A KALAPO

előtted jószivii gyomai adakozó,
aId hősi megerőltetéssel siettél
odaadni fiUéreídet,': pengőidet,

buztidat és tengeridet, hogy
ezekkel II felvidéki testvérein
ken segits. Nem nagy hangon
adtad, amit adtáL Nem verted
il meUed nemzetisúnü féltég
lával, hogy mindenki lássa:
anyagi tehetségedhez képest
milyen nemes erőfeszítést .vé
geztél sJ:übégedeo. ,.Hogyne
adnék, - lelkem - jószívvel
adom, hogy sZ{lgény fel vidékie
ken segítsünk l" - és ezekhez
hasonló megjegyzésekkel adtá
tok össze azt a sok-sok pengőt,

fillért, buzát, amelyekkel nem
csak a testvéri kötelességteket
róttátok le, hanem a községünk
becsületét is megmentettélek.
MegmenteUétek azokkal szem
ben, akiknek a szerencséjük és
lalin knés esetb~m a szor
galmuk is juttatott, de a szivük
önzővé valt és csak önmaguk
kal szemben énznek kötelessé
get, másokkalizemben már
4rzékeUenek. Es ilyenekből

kerdlnek ki azok II lesipusU
sok is, akik arra sd.mHanak
él jól számítanak: majd ad
heJyeUCnk az a sok könnyelmü
i~, aki ilyenkor mindig ellágyul.

Hala Istennek, li. fuka:rok van
nak kevesebben és a jószivü
adakozók többen..
. Nehogy a Ilzükkeblüek arra

sz'mitsanak, mert pillanatnyi
lag valamilyen más anyagi kö
telezettségük akadt, ez felmenti
őket a most letolytatott adako-

- zás alól. Az is más és ez is més.
Ez ft mostani adakozás nem azt
jelentette, hogy a feleslegünk
ből adjunk. Nem és százszor
n.em l A magunkét kellett meg
Oldanunk felvidéki tesvéreinke
kel. És ezért olyan megható,
olyan fenséges, hogy lakostár
saink legtöhbje megérezte ezt
és teljelitette ebbeli kötellllisé
Bét.

LeVitt állok elébetek
""'.IJtJ41J'ti!1l1 'I örülök» hogy egy
JiÖ'~'~ilblllin, eDnek a' kÖJÖSiéSé

élhetek.
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Gyökössy Endre.

földvári, vitéz Mártha Béla
kisujiiiizállási és Zöld Sándor
gyomai kántorok.

Énekszámokat adtak elő vitéz
Mártha Béla, dr. Po.li'teleky
László, Faragó Károly és li

gyomai református férfi- ~s

nói-kar.

sága után dr Vasady Béla deb-·
receni egyetemi tanár hi:rdett~

az igét, nagy tudással felépitett
és szónoki lendülettel elóadoU
hatalma; p:redikációj6ban.

emléket 'Uitani aZJ:al~ hogy lé
közöljük IUl eddig befliiltoU
adományokat:

MagyarAUam 5000 P, dr.
Ricsó1-Ubluik Béla fOil,pdm

Az örök Z§OJl1(oillJ:

Böszörményi Jenő szel'ltesi
lelkész-elnök, országosan ismert
novella irónk egyik bécsi élmé
nyéről irott elbeszélését olvalilta
fel fia, Böszörményi Ede Izen
tesi vaHáslanár.

Az orgonán önálló számmal
játszottak: Szabó Gyula Hsza-

Mindörökre maradj is nékem
Szent énekedben menedékem.
Tántorgó tetteim fölött
Vele vágd szét naponta a ködöt;
Vele vezesd botló lábam a jóra,
Vele repüljön Krisztusom felé
Életem törékeny hajója;
Vele, hű pajzzsal, vond be szivemet !
Küzdelmeimben megsegítsen
Te diadalmas, hősi éneked:
- Erős" várunk nekünk az lsten!

Gyökössy Endre.

Az orgona melegen zengő sipja
Az ének - folyó partjaira hivja
A hiveket. S a hűs dallam vizében
Megijiúl minden lélek. Épen
Emel! szárnyát jöl az égig, hol- már
Az Ur lábát öleli át a zsoltár.

És az orgona száZegy sipja szól ...
A mifvész~kántor ujjai
Finom futamok ölelik körül
Az éneket. Az öreg pap örül,
Mert hű a nyáj, mig zsoltárt énekel,
Bitang mezőkre sose téved el.

A legjobb sip is a koruson űl, fenn,
A mindig - tiz - éves fiú, ki hűen

Teli - zengi a fehér templom öblét.
O az élő sip, a drága örökség,
}(if ivadékról ivadékra adnak
A apák a zsoltáros lalaknak.

A mindig - !iz - éves fiú-lorok
Vezető hangja frissen ráng csorog
S üdítő áldás rávetni magunk,
Vele, utána mi is szárnyalunk,
Az orgona is őt öleli már
És a zsoltár a templomból kiszáll,

Élő Sipján az Eget meg/alálja . ..
- Holttá fárad a templom orgonája,
Erős tornya is a halálba roskad,
De az Idő sem árt a stp - toroknak,
Mindig tizéves s hangja ránk pörög,
Vele és benne a szoltár örök.

Másnap az október 31-i re
formáció istentiszteletre ismét
nagyszámu közönség gyült ösz
sze a megujitoU templomban.
Bös:lörméuyi Ede biblia olva
sása és lélekből fakadó imád-

Református egyházunk felejt
hetetlen önnepiégekkel öröki
tette meg hivei áldozatkészségé
ből ujjáépitett templomát.Bnnek
az áldolatkéulégnek akamuk

gyei orgona-szakértő orgona be
mutatója és gyülekezeti ének
után Perecz István nagyszalon
tai esperes bibliát olvasott és
imádkozott mély áhitattal és
buzgósággaL

Görömbey Péter v. esperes
az egyház muHját felölelő ha
talmas predikációt tartott, mely
a hallgatóság figyeimét mind
végig lekötötte.

Gönczy Béla vésztői lelkész,
egyházmegyei főjegyző pedig
buzgó imával rekesztette be a
templomi ünnepélyt.

.. ..
átus
epségek

ismertetése
-

délelőtti

t

déhltáni és másmip

értettem, hogy ki vagy,
csöndes szarvasi diák,

ünneplő szivekből

ihrrr<;:,1IJfll1l egy új melódiáf;
rá fölöttem a mennybolt,

az a éneked volt!
S a buzgó orgonája
Zúgott az ének rengő ritmusára
És zengte véle száz, meg száz ajak:

Erős vár a mi Istenünk! -
először akkor láttalak.

Szivem megdobbant hangosabban,
Oszinte könnyekre fakadtam;
Kérve kértem barátaimat egyre,
Tanitsanak meg hősi énekedre.
Éreztem mindjárt, hogy te nagyon nagy vagy,
Szivvel, lélekkel, hittel fűtött gazdag.

később a kuruc dalokból
lelke lobogott felém

hogy harcolt, hogy bukott el,
faejzenDen hogy bújdosotf el,
Hogy haza föltámadása regge/én:
Úgy követtél, Luther, te engem,
Diadalmas, hű énekedben !

értem is, ki vagy:
Jézus királyi kelevéze,
Az Evangélíum vidám vitéze,
Egy ó világgal szembeszálló bátor,
Nem rettenő a rettentő haláltól;

tiszta Íge hivő hirdetője,

lelkek meleg megmentője,

A Hamisságnak sújtó ostora,
Az Igazságnak hős apostola,
VUágitó és gyógyitó alázat,

Krisztus a kenyered és házad:
A Legnagyobbak között is te, Nagy,
Bennem, nekem nagyobb már Így se vagy!

UT E

legutóbbi számában
beszamoHunk a református egy~

házi első részéről,

a dr. Révész Imre püspök itteni
sz('lg~jjal:af{)l,most be~;zá!rnolul1lk

egyházzen.ei §záJmlok

t'.nneJt[" a szép vaUásol estnek Gyökössy Endre, a Petöfi-
a egyházi szolgá- Társaság tagja az itt folytalóla_
12j[,)k(m kivül nagzon értékes ..' ..
uodailml és egyházzenei számai gOlan kOJl:ölt két szép koitemé-
is voltak. ny~t olvasta fel:

megtöllöUék
felekezeti kü

lÖl1lbsí~~ n~eUHU, éppen ugy, mint
déleWltl, a délután 5 órakor

vallásos
esteD. Szabó Gyula egyházme-
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ar.P
főnyereményt,

vagy:
20.000 P, 10.000 P,
kélszir 5000 P, i\légyszer
2500 P, hatszor 2000 P,
huszszor 1000 P, összesen
18.729 n y er e m é n y t

275.000 P értékben.

Kapható osztálysorsjegy
föárusitóknál és dohány

tözsdékben.

Húzás december 7-én.

évtizeden át,községünk élilében,
annak második hadjhá vált
községink. Nemcsak 6 távozik
el nehé!!: szivvel tőlünk, mi il
fájó érzésseldlunk el tőle.

Hasznos munkálkodásával ki
érdemelte tőlünk, hogyellután
is gyomainak vanjuk őt ás azt
is megérljük, ő is gyomai
nak tartja magát, még mo
ködése helyén is.

Székesfehérvár egy derék
magyar embert nyer vitéz Ma
d.aras Gyulával, mi egy értékes
emberünket veszítjük el eUAvo
dsával.

Vitéz Madaras Gyula kÖll:~

hasznu munkája élő ~mléké

marad értékes itteni mük6dé·
sének.

ami igaz, egy főnyeremény

nagy s.zerencse! De hogy
móduukbanlegyelll nyerni,
vegyünk idejében 3 P-ért
egy egész, vagy 1.50 P-ért
egy fél jótékonycélu állami
sorsjegyet, mellyel a követ
kező összegeket nyerhetjük

agyar a. agyarért

magyar igazság Róma, Berlin
és Varsó támogatásával
győzött. Vi§:sEakerü1tek véreink!
Vissza Rákóczi és Kossuth földje.
Vissza a kifoszlott Felvidék
földmives .népe, amelynek fiai
huszévi c~eh rágalom és hazug
ság légkörében, iskolájában éll
világnézetében nevelkedtek s
akik még sohasem láUák közel
ről Sze.n István földjét I Ezt keH
nekik bemutatni!

Mit akarunk? l
Azt, hogya felvidéki magyar
és szlovák -gazdaHju testvéreink
iU, nálunk szemtől-szembe is~

merjék meg a magyar nemzet
igazi történelmét, a fain életét,
erényeit, szokásait, haZ8lZerEl
tetét, munkdsságát,áldozatkész
ságét és testvériességét és ÖSlIIllei

szépségeit, hogy visszatérve
ap()s(()J!lU legyenek az

et
izgalomban a magyarságot. A
kifosztott magyarság megsegité-
se ez a szent amelyen
nemes V'ersengés hogy
ki

A képviselőház és felsőház

ünnepélyes bekebelezésigyülései~
Rothennere lord itt tartózko
dása és fejedelmi ünneplése,
az egész országban tartott disz
gyiilések, felvonulások, a rádión
közvetHeU bevonulások a fel
szabadult városokba, - ezek

azok a mozaikok, amelyekből,

mámoros zsongással, remény

kedő bizakodással állanak tör

ténelmi napjaink. Ezek képe

zik most minden magyar napi

imádságál is.

ADARAS GVITÉZ

Horthy Miklós kormán)'zó
november 6-án Komáromba és
november~l1-én Kasslára vooult
be fehér lován, a magyar csa
patok élén. A közbeeső napok
alatt átveUék csapataink a Fel
vidékből nekünk itélt városo
kat és területeket.

A keserüség könnyei után az
öröm könnyei dagadtak ára
daHá egy hét alaH. Nemcsak a
telszabaduHaké, hanem a rádiók
előtt ülő millió magyar könnye
is belecsorduU abba a höm
pölygő áradatba, amely végig
nyil aliII az egész országon: "Min
dent vissza I ! l"

Most kül- és belpolitikai vi
szonylatban is csak a Felvidék
visszacsatolása tartja álland.ó

Igy leirva vagy elmondva egy Országos Fronthmcos Szövetség
szépmagyar név. Nekünk gyo- gyomai csoportjának, a GYoplai
maiaknak még egy fogalom is. Levente Egyesületnek, az Or
A kiváló vezető-tisztviselő, a szágos Magyar Kereskedelmi
talpig uri-ember, a fáradhatat- Egyesülés gyomai kerületének,
hm, önzetlen szervező-elnök, az Uri-Kaszinó alelnöke, az 01'
aki sok társadalmi egyesületönk szágos Magyar Lövészszövetség
életében hosszu ideig vezető Békésvármegyei IntézőBizottsá
volt, a melegszivü barátnak a gának választott tagja, a Gyo
fogalma vitéz Madaras Gyula, a mai Testnevelési Bizottságnak
mindannyiunk Gyuszija a főispán által kinevezett tagja,

Huszonkét évvel ezelőtt, 1916 a Nemzeti Egység Pártja gyo
szeptember hó 21-én menekiHt mai választókerületének titkára;
Gyomára Marosvállárhelyrőlid. a Gyomai Sport Clubnak két
Madaras Béla családjával. Ha- i;(;ben, mintegy 10 éven át, a
marosan megismertük a rokon- Tüzoltó Egyesületnek 12 éven
szenves családot. Ki ne emlé· át, a Gyomai Járás Molnárai
keznék még akarcsu, sápadt- nak éven ál élil a Gyomai
arcu, szépen dekorált föhad- Polgári Lövészegyletnek több
nagyra, közvetlen a leszerelés éven át volt elnöke és több
után? egyesületnek választmányi tagja.

Az Első Budapesti Gőzmalom Az ő elnökségei nem abból
Részvénytársaság gyomai tele- állottak, hogy csak reprezentált
pén kezdte meg gyomai mökö- és más végezte a munkát. Nem!
dését vitéz Madans Gyula A Madaras Gyuszi az elnöklete
gyomai társadalmi életben, ked- . alatt álló egyesületeinek veze
ves modorával, hamarosan köz- tője, szervezője, éltetöje, leg
szeretetre teU szert A nagy szorgalmasabb munkása, - egy
aléltságból Gyomán is magunk- szóva' mindenese volt Nem
hoz tértiink és zökkenve, tapo- egy egyesületet támasztott ő fel
gatódzva meginditottuk egyesü- aléltságából és nem egy egye
leteink életét is. Bőven akadt siilettel történt meg, amikor
vállalkozó a vezetésre, de sok leköszönt az elnökségről, vissza
helyen hamarosankidőHekezek hanyatlott
közöl a gyengék. Madaras Gyula Vitéz Madaras Gyula eltávo
képességeit legelőször az Ön- zik Gyomáról. Intézetének ve
kéntes TözoltóEgyesületünk zetősége székesfehérvitri telepé
ismerte fel és lQ24-ben elnökéül nek vezetésére helyezte őt át.
választotta. A többi azután ma- Kevés ideszármazoU embernél
gától jött. tapasztaltuk eddig annyira a

Vitéz Madaras Gyula egyéni- begyökerezést Gyomára, mint
ségét legjobban viselt tisztségei j nála. Érthető is.: aki annyi ön
jellemzik. Jelenleg elnöke: az zetlen veU részt, két

ipségsegély. adomAnya
800 p, Békésvármegye alispAnja
1OOO!>P, Gyoma község 1500 P ,
N. N.. 25 PI Nádudvari Mi
hály 20.20 P, Csapó Lajos 10 P,
Kölcsei DAvid 100 p, Sarkady
Lajos 100 P, Bánhegyeli Imre

'László 8.75 P,
MlU'óthy Ferenc 10 p, ŐlIIV. Szi
lágyi Lajosné 10 P, N. N. 20 P,
ozvc SzabÓ .' Benedekné 10 P,
özv. Sepnmyi Lajosné 10 P,
Gál Antal 200 P, N. N. 1 P,
Vass LajoSl 100 P, özv; Hatvani
JózsefRé 23 p, Házy Im.re és
neje 40 P, .ön. Bogár Mártonné

. lOP, Szanyigó Ferenc 10 P,
Molnár István 3 P, Csapó Lajos
10 P, Tóth Balázsné 10 P,
Salltha Gábor 5 P, özv. Nád.
udvari Istvánné 200 p, Fekete
Demete.rné 30 P, özv. Izsó Ist
vánné 5 P, Marton István 5 P,
Weisz Albert 10 P,. Becher Re
zs.Ő 5P,Reformatu.s Nőegyltit

174.36 P, Raiormatus Egyház
"házipéndára 1000 P.

t\zadományods még nincs
lezárva, mel1t;.tudomásunk sze
rínta gyönyör~itaragolt temp
lom· aj tókatmegváltjákegyesek
és igy' örökitik meginevüket a
késő ;utókOCF számba.uAltoknak,

:akik;'.!z orgonára legl'l1*bb 200
peng6t adtak vagy adnak, az
-orgcmánaI elhelyezett márvány
táblára vésik fel. nevét j az ado
mányoczoUösszeggel együtt

A gyoUl.d.i
reforUl.átJl.!!ii egyház

pre!!iibiteriulUd.

1938 november 10-én. tartott
gyii!éséból a következő nyilat
konatot adta ki :

Köszönetét fejezi ki Gyoma
kőzség egész lako~ságának azért,
hogy nagy áldozatkészséggel
megujHoU templomunk október
30 és 31~iki ünnepélyein, fele
kezeti különbség nélkül, meg~

jelenni és ·ez által,;"ki;fejezetten
egyházi' jeUegü,J"'llnnepélyeink

•,fán)'ét emelniszivesek voltak.
Köszönetet mond' 'a hatósá':

. goknak II Mlük nyert értékes
,<tADllogatásért, a külső tisztelet

adás (szépen megnyilvánult je~

leiért
Köszönetet "tnond . azoknak II

nem.es lelkeknek, akik önkéntes
adományaikkal, vagy értékes
munkájukkal templomunkat mi
nél szebbé tenni segHeUek:
azoknak, akik vidékről érkező

vendégeinket :magyar vendég
szeretettel"clszál:l!isoHák) vagy
kocsijukat dijmentesen rendel-

.. kezésünheboesátoUák,' a sze
replőknek, at énekkarok tagjai
nak,' rende.zőknek,eserkészek
nek, akik azünoepélyek sikere
étdekében tevékenyen közre
müködtek, II Kaszinók Elnök
ségeinek, akik ·az étkező helyi
ségeket díjmentesen felajánlo!
ták.
. Hirdesse ez ··a, megujitott

"templom az lslenéshazaszere.:
·:'tetszent:~eszményeit Nagy-

Magyarors'z'g&lszivében nemze
dékró~BeIDZedékrel
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a kÖzgJtUés.

érzékenyek mnstárgázzol szem
ben. E sérülések az égési sebek
hez hasonlitanak s itt is van 1.
foko. (gyuladásos), IL foku (hó
lyagos) és III. foku (szövetelha
lúsos) sérülés. Égésnél inkább
a szélek felé, mustárgáz's~rtUés
nél pedig inkább a mélybe
lad a folyamat. A gyó~yuhlll seb
széle felől indul meg és a geny
nyedések miatt mélyebb basz.
rődéséhez vezet.

A mustárgáz a szemet is meg
támadja, kötő- és szaruhárlya
gyuladást, fekélyeket és homá
lyokat okoz. A szemhélyak meg
dnzzadnak, gennyes folyás iudul
a szemből és a szemhélyak gör
csösen zárnak. Ha mustárgáz
felszivódik, anyagcserezavaro-

nagyfoku, lesoványodás! és
a test belsejében apró vénésa
ket okoz.

Vedekezés: A bőrre

gáz eHen csak az első 10 perc
ben tudunk védekezni eMór
meSíies lemosások, vagy szap
panos mosdás formájában. Pet
roleumos, benzines lemosás il<
segit. De perc mulva alkal
mazott lemosás már hiábavaló.
Belégzés eHen megvéd a jó gáz
álarc, de a lagnagyobb veszély
a fertőzött ruházat részéről fe
nyeget. Még a vastag cipő bőrén

is áthatol. Tehát legfontosabb
a gázfelhőből kiszabaditottat
ruháitól, cipőitől megszabadi-
tani, ugy, hogya mi magunk
ruházata be ne szennyeződjék!
A levetett ruhákat chlórmeszes
vizbe keU áztatni. Még napok
mulva is fertőz a mérgezeU
egyén ruhája!

A kölönböző gummi:rlihák és
iirnisszel átitatott szövet-öltözé-
kek eléggé a testet az
yperit gázai de (ezekben
igen nehéz a lélegzés és a bőr

légzés megszünése miaU
el viselbetetlen a hőség.

A mustárgázzal mérgezetteket
kiilön kocsin keH számtani;

azután fertőtleniteni

kell. Ruháit külön jármüvön
keH számtani és azonnal fer~

tőtleniteni !
A "Lewii5it" vagy lJah\llJarn:lalt

hatása hasonlő az harc-
gá%éhoz, de erős szaga'
h~'n1\"'" észre lehet ·venni és 21

sérülések sem olyan 8ulyosak.
min t a mustárgázéi. VédlÉlkezés~

ugyanaz, mint az előbbinél.

(Folyt.

Hitler vezér és

gróf vaHás- és köz-
oktatásügyi mini~iztert

olasz miniszter-

(Különféle fOlicrásmunkák nyomán összeáUítoUá:
D ll:" _ S z li l á g Y li F e r e n c m. kir. tisztiorvos) (3)

~...... ,~~ ._----_._-_._-

-Ezel{--: fl mustárgáz, vagy
,.,Yperü" a németek Ypem
belga· francia városnál használ
ták először) és a ,Lewisit" vagy
halálharmat Ezeket a harcgá
zokat a vHágháboruban ki kel-
lett találni, mert a tökéletesített
gázálarcok már egyéb gázok el-

védelmet nyujlottak, ezek
ellen nem véd a gázálarc, iUe
iö!eg a bómek hólyagos sérülé
sei! nem megakadályozni.

A mustárgáz felismerése rend
kivül nehéz, mert szaga alig
van és szaglószerv bizonyos. idő
mulva érzéketlen iJfánta. Alla
tok sokkal hamarabb megérz':k
jelenlétét s a világhábol"l:lban is
a lovak, kutyák már előre nyug
ta lansággal jelezték a gázfelhők

közeledését.
Háborus adatok szerint a

németek Ypemél este
10 órától hajnali 2 óráig' szór
ták a mustáros gránátokat az
angol hadállásokra s a katonák
még gazálarcot sem veltek
mert semmiféle gázszagot nem
éreZlek, de pár órával később

a hatása szörnyü voH ...
Hatása: Elöször is a tüdőben

eloszolva csak órák mulva je
lentkezik gyuladásos folyamatok I

Előbb már a torok
kiszárad, a hang Uga·
tásszerü köhögés lép tel s az orr·
ból g~mny A muslárgá~

azonban eredemeg börméreg.
A semmiféle

viszketést nem
csak 5-6 óra

élénk bőr

amely a bőr

óra
széiein apró

meg, ame-
ké~;öjl)J!) összefolynak s az

hólyag
,<I "I!'lIIl1r"l~ sár·

sok a
nem mére

gező. élénk vö-
rös,
!aJ.arad
szürkés-fekete, eln21H szövetré-
szekkel van boritva. A sérülés

az elhalt ré
szek csak hosszu hetek mulva
kezdenek a gyógyu.
his lassu és csunya hegek
maradnak vissza. Kölönösen 21

és lágyékhajlatolJ:

'-Inn"", [Vliklós

Magyar Gazda és
Földrni,res Szövetség.

II n., ",<'rhr Béla mii1s:delf-

telVl!:&g'Clsll:.O mlmkát keH
az ősz és a

aki
minde!:!
nJlil:!t az azonnaljelenltse

eimét: V., Bath.clry
alaH Szövetségünlmél

Ujság szeil"kesz-

dönt,őhü'élság öléséig teJatEizo,cto
eseményeket és rámutatott arra,

8Z igazság nagy

iagyJJ~n:vmVÜéz

a
üdvözölte

izzó
vidék

Kató
oJ.vasoH

dL vitéz

Rámutatott a felvon1c ország-
zászlóra. amely most 5 napon

t at 'hogya magya!' re·
I ménység részhen

a zászló visszahull, - mon·
dotta hatásos beszédét befejezve
- azt ez, hogy még sok
magyar van idegen
rabság keleten, délen és
nyugaton. azok is érhes-
senek egy azt
nekünk hazafias lelkiismeretes

keH előkészitenönk.Szün

meg min.den széthlJlzás, épH
"ük ld a magyar egységet, erős

hadsereget, mert a Duna völ
gVt~ben reál:!k egy ezer

még talán a régi
hivatás fog v&rni.

és énekszámok
t1ang;wthlk lelkes han-

oszlott szét az Unne]piO

az
or-

ma·

Bay Jó-

mindien

hi
mert 2\Z tél at

Siessetek tehát a jelentkezés
sei, hogy hamarosan készen le
'" w'CH"". Most emberek,-e és ál

cselekedetekre van
szükség, mert a
nem gyáv2ik, a bátrak

maga

lélekbeiJl is

~7iiJe!!::ezeU dél
ugyszólván min

gyomai, hogy
összetartásának

kősúklzém

hasonlattal
hogy,

keH ve2:etrwn

vasáT- bOrZl?l.hJOl2ljt1c, nagyon sok volt ez 21

novel!J!jjJtíeJC 6-án, szenvedés.
vissz2ltér~ áb!I:H2ikJtJ,an vázolta a négy-

Az ország- hatalmi a bécsi

Husz

Nli.2~,g'liU: Tesitvérek !

és a

vissza

Kis- és

ország őse;rő!tól

sége és tal·tállva
keH

notok az ország
hogy

Aki III

SÉG hivó
dég!,éJIJt! 1-- 2 hÓl12pra

fel
után 3 órakor
den
örömének és
kifejezést

Az ünnepi
2sef

a magyar
ezalatt a
ték a cseh

a magyar nemzet KU",O.!lU'H

igazságra épi.teUe a
szágát A

Hitler
az1c a kije

hogy Benes a cseh I

",U.UU"~" összehazudta. '11 nr:lF'n 0'''.11-

nO, 1

OZ$!.V"-JÍleSf,n, I
felekezete és l

:1

.GS rés.%lt- il

JéiJiÖ főszol.-j

I

a J:OVl- l
den és tömören rámutaioH a I

történelmi I
Dá- I

reJfor'm:áh:ls ~f,JLl3:lesz hazafias- I



zu erf szt k a p h a t ó WAGNER
FIAI cégnél.

kéímUves-mester,
BocskaI utca 19 sz. 3-1
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A H O M B AR szövetkezet
közhirré teszi, hogy a tengeri
csutká! a szövetkezeti tagoknak
mázsánként 2.\;i0 pengöért, nem
tagoknak 3.50 pengöért adja.
~UUUUUU~UUU~UUUUUUUU

kömt 6.) november 21-én este féi
7 órakOr nyilik meg. Beírás és
felvételhez szükséges ürlapok ki
adása naponta délelőtt 10-12 óra
között az igazgatósági irodában.
Igazgatóság.

utazá§i iga...
Nemzetközi ba

galamb-, kanári-, házi
lI1YIl.ilkiállit~is és tal!1ifolyam Bu-

19380 november 26
tól december l~ig. a tenyész
állatvásártelepen Xo, Ugettelki
dűlö. Féláru vasuti menetjegy
váltására jogositó igazolvány
és belépőjegy kapható Wag
ner Márton fiai fatelepéno

Amit ma megtehet, ne hiJ
lassza holnapra, mert december 7
ikén van a m. kir. államsorsjálék
huzása, s Ila elfelejti megvásárolni
a sorsjegyet, ugy azon nem vehet
részt, pedig a főnyeremény 40 OOO
aranypengö.

Miért idegenkedl!1iek a háza~

stdandók az orvosi vizsgálaí
tól? Nemcsak az egyik, hanem
mindkét félre nézve fon los, hogy
orvosi tanáccsal induljon a házas
ságba, vagy . visszalépjen allól,
mielöU még nem későo Érdekes
cikk keretében foglalkozik a házas
sági tanácsadás fontosságával
Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a ki\ünö cikkek dus során és a
nagyszerű folytatásos regényen ki
vül közel száz pompás képet talál
az olvasó a népszerű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

A kassai szinház mulljáról
rendkívül érdekes képekkel ilIusz
ráll cikket közöl a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos színdarabot,premier
beszámolót, szinházi pletykákat,
nagyszerU filmrovatol és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

~~~I~I~i~~I~I~~~
Nem kell már vidékre menni

y . ESTERÉRT,
mert helyben vállalja a leg
jobb _kivitelben felelősség

mellett m i n CI e i'I 1'1 e ln II

cserépkályha és takarék
tüzhely k é s z i t é s é t.

BARTOLF I LY

le<

sortezt él

is értesítí lI10vember
27-én délután 3 órako;', határozat
képtelenség eselén ugyanaznap
délulán 4 órakor renkivüli köz
gyűlési tarI. Tárgy: 1. Tiszlujitás.
2. A gyomai iparosság örömének
jegyzökönyví megöiőkilése il fel
vidék vísszacsatoIása tárgyában.

Az gépjármüvezetökép-
ző (sofför) tanfolyam a m. kir.
Technológiai és l\nyagvizsgáló
intézetben (BudapesI, Vi József-

Zá.hol!1iyi Ala
dárl!1ié szül. Klimel1t józsa no
vember 7-211 meghall. Temetése
KomálombaJ1 voH november 0
én. Az elhu

Alr.d:ü

voll
Nöegyiet alapi
ve?elo elnöke

l\ll111ldlly3jan élél1kell emléke
es lá \lollévő si

gyüjlésére össze
adclmányc)k foly

tak be : Márion és vitéz
Váry József és a Wagner Márion
fiai cég 100 A Ipar
les,ülel VendéglŐS és Korcsmáros
Szakos?!álya 10 P, EncseH György
10 Tekel Sándor 2 P. id. Szíiá·
gyi Ferenc 100 buza, Kerlész
Sáildor 100 kg Knill An-
talné 17 kg buza, Schusz~ekSán
dor ev. lanitó50 kg buza, Csáki
Lajos ulca 12) 51
kg Brücher József 50 kg
buza, Pólus lajosné
50 kg buza, Karsay Lajos 50 kg
buza. T. Kocsis 50 kg

Kovács G. Lajos 50 kg buza,
özv. Kertész Sándorné 50 kg buza,
Dulkon László 50 kg buza, id.
Ader András 48 kg huza. Garai
Sándor (Vö!ösmalhy-ulca) 40 kg
buza. Szabó József 30 kg buza,
Arany Lajos 27 kg bUla, Gecsei
Sándor asztalos 25 kg buza Kra
usz Márion borbély 5 kg buza.
Ezekel az adományoka! a községi
gyi.ií1ésre adiuk be.

I<euideleto A 34.400/1"938. ! a
KKM. sz. rendeíelben foglallaknak
megfeleíően CI Gyomai Kereske
dók üzleleik és zárását f.
hó 15-161 kezdődől.eg él követke
zőkben ál meg: október
1-16: március 31·ig: délelŐt! 7
óráiól fél l órá dél il fél 2
6";~IÓi 6 6rái~, I· ,öi szep- i
lemben 30 íg~: cJélelŐiI fél 7 Órától I
fél il óráig, délután 3 Óráfól

fél 7 óráig.

z

Négy tehénjárás örökárolI eladó.
Cím akiadóball. }-i

Elhaltak : özv. Bodor
Larenyecl Judit If. k. 66 éves,
Balogh Sándor ref. 62 éves, Szilá
gyi Dánie!né Tóth Eszter ref. 65
éves, özv. Hajdu Jánosné Mak
csali Sára ref. 92 éves, Csökönyi
Áron ref, 79 éves, özv. özv. Tokaj
Lajosné Seprenyi Zsuzsanna ref.
71 éves, özv. Kölcsei Istvánné
Csapó Sára ref. 85 éves, Márton
Lajosné Faragó Róza ref. 32 éves,

Gecsey Sándorné, Gyökössy
Dánielné, Gyökössy Erzsébet,·
dr. vitéz Haviár Gyuláné,
Lajosné, özv. Kárpáty Elemér
né, Kocsis Gyuláné Kovács
gelyné, Mohácsi Janosné. dr.
vitéz Molnár H. Nagy
Mihályné, dr. Nagy
Sarolta, vitéz
Pánczél Emilné, Salgó Erzs~~bE:t,

Salgó Lenke, dr.
·dr. Sorbán
Lajosné, Tari ~IU}ClclJrne,

Istvánné, Varga
Károlyné, vitéz
Wagner Mártonné
Mária.

A nemes célra gyűlt adomá-
nyok általletörölt fájó könnyek,
éhséget csillapító kenyér, a tél
hidege ellen takargató ruhák, a
fú.töU szobák legyenek az egyet
len és legértékesebb jutalmuk
ugy az adakozók, mint fl gyüj
tök résJlére.

idel
y

Tiszántuli
TI,

ezogaz
engőt ad i

,Ia
"

ag ar a
mozgalo

An:yakö:nyvi hirek
Születtek: Perei Dániel leánya

Terézia ref, Nun Mihály fia Mi
hály r. k, Megyeri EiJdre leánya
Piroska rel., Farkas Lajos leánya
Erzsébet, Eszter r. k., F. Nagy
Sándor leánya irén ref.

Házasságot kötöttek : Szántó
'Üergely Megyeri Rózávai, Horváth
ferenc B310gh Erzsébellel, Somo
.~yi Mihály Harmati Gizella juli
';HHlával, Boncsek János Csik Irén
,nel, F. Nögy Antal Homok Fran
-ciskával.

A "Magyar a Magyarért" .or
szágos akcióba, amély a fel
szabadult inséges felvidékiek
megsegítésére alakult, - bele
kapcsolódott községönk is. Dr.
Sorbán Jeuő föszolgabiró elnök
lele alatt egy intéző bizottság
ült össze, amely II helyi moz
galom ügyvezető elnökévé Gyö
kössy Dánielt kérte fel. Az in
téző bizottság tagjai nagy lelke
sedéssel határozták el fl gyüj
tési, amelyét lelkes hölgyeinek
szives örömmel elváUaltuk. A
gyűjtés pár nap alatt beis feje
ződött s a szegények jó szivvel
adott filléreiböl és fl módosab
bak adományaiból begyült ösz
szesen 3200 pengő készpénz,
108 q buza és 25 mbsa tengeri.

A fáradságos gYÖjtéit a követ
kező hölgyek végezték: Arany
Gusztávné, dr. Bartha Gusztáv
né, Bay Józsefné, Biró cBéláné,
Bus Andrásné, Feiler Ernőné,

A Tiszi.ntuli Mezőgazdasági hazafias áldozatkészségének im
Kamara - miDt az kÖ:dudo- pozáns megnyilatkozása !UJlem

másu ~ erőteljes akciót indi· pontjából.
toU meg az érdekeUségek köré- Egyébként, - mint értesii-'
be tartozó tíszántuH gazdalaku- lünk - a Ti~zántuli Mezőgaz

latok körében, a "Magyar a dallági Kamara, melynek gS.lIda-
M . l kÖlönséga mindég az elsők kő
. agyarért'" clmtl mozga om zött vok él két kéJJzel, bőma-
eredményessége érdekébeD. rokkal adott, ha segitségét kér-

A siker, - maly a kamara ték az elesettek és ráutaltak
akcióját kerületsiíerte - az érdekében - önmaga járt
egész Tiszántulon kiséri, szinte példával elől, amikor pen
átütőnek mondható, amennyi- gót adományozott a mozgalom
ben a gazdatáll'§adalom részéről céljaira. Ugyanakkor a kamara I
törléliü felajánlások már eddig tisztviselőiés alkalmazottai,
is minden várakozást meghalad· illetményük 1 sZá;e;alékának fel-l
nak, a továbbiakban pedig még ajánlásával tettek eleget a moz- I
meí>szebbmenő eredményekre Igalom sikerét célzó haz3fias I
jogosítanak a gazdatársadalom kötelezeUségökn€k.
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blikáció

Kfdóhiv. p Bp. József-kUrut 5.

Eladó : 45 la. oszt. szántóföld, müut
és vasuti állomás mellett, kedvező fize
tési feltételek mellett. 23 kat. hold Pó
halmon 11.000 P. 10 hold Pöhalmi
3S00 P-ért, 1UlO P tehenel átvehető.

10 m. hold Van:sányháton. 5 kat. hold
Zsellárföldön, 1 m. hold a Csergettyü
laposi, 1001 n-öl a Csepűskertben, ked
vező fizetési feltételek mellett. 10 m.
hold gazdasági épület,ekkel, a dévavá
nyai határban. 30 m. hold uj cserepes
tanyaépűlettel. Gróf Tisza István uton
3 szobás cserepes ház 4500 P-ért. A
Mátyás király utlZában egy kétszobás
lakás 2000 P-ért. Egy 4- s:zobás ház
tO.OOO P-ért. A Luther-utcában egy kis
cserepes lakóház 1500 P-ért. Fenti ingat
lallokról bővebb felvilágosltást nyujt
lzs? Balázs ingatlan irodája, Gyoma,
Horthy Miklós ut :ll. Telefon: 50.

Szerlf.esztésért és kiad4sért f~iel6s :

"WAGNER MÁRTOM.
IIungári~ tönyvnyómdavállaiat, Oyomill
fel'elös Vizemvezetö : Teket 5áJador. .

Az u

a legjobban szerkeN
tikai napilap.

Ji ő zeiési ára:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.-

Szuperfoszfét miUrágyu és Pétl
Só kapható WAGNER MARTON FIAI
c::égnél.

Fiatal vizsla, kitűnő onu, jutányo
san eladó Nemerey igazgatónál.

Bérlet magszUnése folyt61'1, mín
denféle gyümölcsfa oltvány és rózsa,
fenyő csemeték, helyi viszonyoknak a
legjobban megfelelö tajtákban eladó.
Révlaposon megtekinthetók. Lakás: H6•.
sök Emlélrotja 13 szám alatt. A telep
államilag el1enÓfÍzve van. . 5-2

hasznélt Singer varrógép és
egy 500 kg-os hiteles mérleg olcsón
eladó. II. Gárdonyi nt 51. 2-2

A helybeli postán egy nagy ..alaku
használt takaréktűzhely és egy üvegfal
cladó. 1

GyUmölc::sfa-oltllányok és rózsa
tövek kaphatók, államilag ellenőrzött

faiskolámból fajazonosságért jótállok.
Zöld Péter, UI. kerület Kossuth Lajos
utca 22. 3-i

Egy Jókarban lev6, Singer siilyesz
tös varrógép olcsón eladó. Bocskai utca
55 szám alatt. 2-1

Eladó 1070 mm. dobgelyós cséplő,

Fordson traktorhoz igen alkalmas, teljes.
felszereléssel: mázsa, fecskendő,hévér,
mentöszekrény, 140 mm. emergé főszij,

vizmentes ponyva stb. Személyesen
tárgyal Giricz Vince, Gyoma. 2-2

Bene J6IEsef tics-mes;ter elvállal
minden e &Zakmába vágó munkát. Kéri
anagyérdemü közönség szives pártfo
gását. 5-4

Összecsukható tal'lul6aSiíztal két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt.

Angoral'lyultel"llyészet 78 drb-ból
álló törzskönyvvezett, eladó, Dévaványa,
Horthy-tér 3. 2-2

KlrAly Sándor cipész mühelyét át
helyezte Hősök Emlék utja 54 sz. alá.
Szíves pártfogást kér. 2-2

Téglásllstvénnél'lak eladó a \Tiz
járta páskumi 2 hold szántója örőkáron

Érdeklődni lehet levélileg Szolnok, Kürt
utca 6 szám. 3-3

Gyoma község
ingatJanforgalDid·

Binges Lajos és neje Uhrill Gi7ella

gyomai lakosok vetlek egy beltelkes
lakóházat Kiss Lajosné Szalóki Teréz
gyomai takostól 6900 P-ért.

Kruchió László és neje Lukács Róza
gyomai lakosok vettek I hold 1352 n
öl és 1 hold 1352 n·öl tanyai szántót
Nagy Lajos és neje V. Balogh Etelka
gyomai lakosoktól 4350 P-ért.

özv. Kalína Ferencné Szuj6 JUliánna
és KaJina Róza gyomai lakosok vettek
egy beltelkes labóházat Domokos Sán
dor és neje Gyarmati Ráchel gyomai
lakosoktól 2450 P-ért. I

Gál antal és neje Kéri Rozália gyo
mai lakosok vettek 3 hold 1458 n-ől

tanyai szántót Hoffmann Andrásné
Beinschróth Zsuzsánna mezöberényi
lakosoktól 4500 P-ért.

Kocsis Mihály szegedi lakos vett 3
sertésjárást Izsó Julianna és Izsó Er
zsébet Zöld Dánielné gyomai lako:;ok
tól SO P-ért.

Gyarmati Albert (nős Gábriel Teréz
zel) 'gyomai lakos vett 2 hold 460 n-öl
vagyonváltságos ingatlant ifj. Bari Má
tyás gyomai lakostól 780 P-ért.

Toth László (nős Icsa Ilonával) gyo
mai lakos velt 1475 n-öl tanyai szántó
felerészét Izsó Julianna gyomai lakostól
600 P-ért.

I
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BORAJANLAT
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j
egy Iiler IQ o/o-os szesztar-I
talmu kadarka vagy fehér·
iiszlán fej tell ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
li fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendeléstI
fog,adunkeI.Hordótdijmen
lesen adunk a szállitás tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon bel UI bérmentve
küldendö vissza. Szétkül-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
lev.élbélyeg ellenében kül
dök mintál a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraink kellemes Ital1.181<,

I
zamatra tökéletes és nem I

savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegve.
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e vezöt

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938 oldóber 2-t61-1939 május 14-ig

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.32
17_60 érk. Endrőd templom-tér ind. 6.10

VIteidlj: 50 fillér.
Szarvas~yoma-Szeghalom-Püspökladány- Debrecen

Vásári hirdetmény.
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Gyoma községben az 1938 évi
őszi országos vásár a következő

napokon tartalik meg:
november hó 12 én szombaion

lóvásár,
november 13-án vasárnap Idra

kodóvásár.
A községben fell t:'pet I ragadós

száj és körömfíjás miatt hasilot!
körm il állatvásár nem le.:;z. A vásár
alkalmával semmiféle szálas takar
mány-féle nem hozlJató be a köz
ségbe. A vásárra jövő iparosok
tartoznak iparigazolványaikat . a
vásárra magukkal hozni.

Gyoma, 1938 október 21.

Pánczél Emil Kovács Gábor
főjegyzö. bin".

5a5 Szarvas . lS.23
6.10 ind. Endrőd . . . . . érk. l7.50

6.32 l Gyoma p. u. . . . . t 17.38

6.36 Gyoma templom-tér . 17.28

1.28 Szeghalom p. u.. . .. 16.38

8.42 Püspökladány.... 15.26
9.19 érk. Hafduszoboszló .,. ind. 14.46
9.öS Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajdusloboszl6'ra P 5.60. Debrecenbe P ö.4O
Menettérti-jegy:" P 3.60. P 9.50. P 11.5Ö.

Szeghalom-BerettyóujfaJu:
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33
8.57 é. Berettyóujfalu p. u.. . . i. 14.00

9.oS é. " községháza . . i. 13.00

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes meg6l1óhely: Gyome-halmegyl Oh'lJsÓkör és PerJés.

Uj módszerek a gyümöJcs
telepités és ültetés terén. Erről

ir a Növényvédelem és Kerlészet
most megjelent legujabb száma.
Cikkeket közöl még a kaliforniai
paizsteli.i őszi irtásáról, az uj ül
telésü gyümölcsfák kezeléséről,

permelezéséről, a vörösborok szi:
néről, a must eltartásárÓl, az ar·
zénnal permelezelt alma mérgező

halásáról, a hernyófogó kölelek
jelentőségéről, a gyümölcsös őszi

teendőiről stb. A dusan illusztrált,
szines gyümöicsképet is közlö két
szaklapból ci "Növényvédelem"
kiadóllivalala (Budapest, V, Vé
cseY-lL 4.) egy alkalommal dijta
lanul küld e lapra való hivatko
zással mutatványszámol.

{bere és jl.ltelékra.
Ajánlatokat alal'lti eimre:

..MAGYAR NEMZET" IdadÓhlvatala
B lJ d a p e s t 62., postafiók 550

--

---~~~

Fővárosi napilap'
keres helyi

áJj

szerda

á
csa

hangulatos magyar film.
Kisérő műsor:

Szakácsháboru
amerikai burieszk.

Egy tengerésziskola kadellieinek
bajtársi szeretete, romantikus sze

relme, hősies magatartása.

s a ett

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 november l3-án, vasárnap
6 és fél 9 Órakor.

A legmulatságosabb
hangosfilm!

Szerem el
vá Ha

vigjáték.

Fószereplők: Bulla Elma, Gus
táv FröhHch, Haimay Tibor,

Hilde von Stob:.

Nagyon érdekes és bonyodalmas
magyar film, amelyben kLllönösen
szépek a magyar vidéki tájak, a
velencei gondolások fülbemászó

éneke és a lidói képek.

A müsor kiegészitve:

Éjféli nap országa és

Magyar

Am-uLIL,\1,J MOZGÓ GYOMA

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9·kor.
Pénztámyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lQ-től félI-ig. Hétfön, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

Főszereplők : Robert Young, J,mes
Steward és Florence Riee.

XT! IIIIII I I JI i I m; '.1:1 • I I I I I

13-14·én,
vasárnap és hétfő

Magyar film! Rózsahegyi Kálmán
legnagyobb sikerü szerepe, másik
kél főszereplő Turay Ida és Rá-

day Imre.

Nov. 2-én, szombat

Az apai szerelel és a gyermeki
ragaszkodás magasztosan szép,

megrázó drámája.

Elfelejtett
em- er

Főszereplők : Joan Hersholl és
Don Ameche.

Kisérőmüsor

varázsló.
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dijszabásai:

:ulllp.hrp.k 21 rémével fe-
különböző formá

ban közvéleményt,hogy
mi.k volnának II miniszterelnök

és alkotmányellenes
szándékai. Aki figyelemmel hall-
gatta, olvassa végig Imrédy
Béla az a jövőre
nézv~ vértezve lehet minden
ijesztgetés ellen. A miniszterel
nök siigoman az alkotmányos-
ság igy tehát ama
vádak, ő diktatórikus
hatalomra törne. összeomlott

szüksége semmiféle dik
t<>tn1l">1l''' Pártja erős és ő vi·

erős. S csak a
maga erősségét gyengitené, ha
olyan eszközökhöz nyulna. ame

igénybe vételével önmagára
vállainá a felelősségel, ahelyett,
hogy az alkotmányosság termé
szete szerint a többségi

osztozkodnék. A
pártértekezletnek egy pozitiv
nagy eredménye van: hogya,
diktatura rémének s:árkányfeje
a porba hullott és nem lehet
vele többé játszogatni a magyar
közvélemény ijesztgetésére.

I

ezt az orvosságot
azzal a különb

séggel, nem csak UI'UHVHU.

hanem valósággal oda is adta
mllnClazOKnaK, akik gyengék
ólJUJI..!V.6, hogy a méreg-
keverő.knek hogy poli-
tikai eszközül szolgáljanak a
"heccmeisztereknek" .

A keddi beszéd ugyanis min
denben tisztázta a politikai

Akaratlanul is Köny
iörténelmi kijelen

tése cseng vissza fiilünkben:
"Boszorkány nem lévén, ne es
sék róluk szó."

nincsenek. S akár tet
szik ez a méregkeve
rőknek, akár nem, mosI már tu
domásul keH venniök maguk

a rémhirterjesztőknek is,
magának a hiszékeny

tikai rétegnek is, bogy egyszer s
mindenkorra eltüntek a magyar
rvV'<AU"-"U közélet egéről a rémek,

ánó retormoktól
mindea eszközt megn.

azokilt elízárlcsoi
hassák, ~7agy ha ezt nem,
alább is késleUessék. A keddi

l"",h'!iIÖll> $ZenKa~:-á: WAGNEf" M/\RTON --1--
s::::<i!ii"e<e5zt<ó"'éq és k!adóhi":!lt;EI!l: Egyil2l5iábos (55 mm széles) I cm. magas h.irdeles

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél ID százalék, tizszerinel
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
í.élévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

ha igaz,
rosszban és minden

gonoszságban van vala-
mI JO is, a mostan le-
játszódoU szeiIemi
d~s", amit titokzatos erők az
utóbbi napokban nagy kedv
teléssel pergettek végiga pOlitikai
élei színpadán, hát akkor ebben
a játékban is van valami ha
szon s ez esetben az,
a miniszterelnöknek megadta a
módot, hogya párlgyülésen és
ezen keresztül az ország előtt

is feltárja a helyzetet,
bebizonyitva, hogy mennyire
hazug és mennyire célzatos
minden beállitás, a
mumusálól kezdve a pénztelhi
gilás és baokóözön réméig,
hogy ettől a célzatos hirIerjesz
téstől megszégyenülhessenek
először maguk a rémhirterjesz
tők s másodszor azok, akik
ezek céltudatos munkájának
eszközül odadobní ma
gukat.

- A gyengeidegzetiiek vegye
nek brómot -- nem
is olyan régen Darányi JL1.~UH"'l!.lJL,

amikor azokról esett szo,

Isagul szolgálhat az egész eset a
jövőre néz,'e. Szerencsére sem
a Nemzeti Egység Pártját, sem
magát a minszterelnököt az

ÉZ

ElÖFIZETÉSi ÁP..dh:
N~~yetJévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.241~'

Befizetések postacsekker, :
.Iltmgária-nyomcta Gyoma" csekkszá.1t 18.280

Lapzárta c s li t ö r l Ö k este ti ÓIa.
MeKieJenik minden sZl)ll1batnn regge1.

AZ ERŐS
Napok óta rebesgeUék és ter

jeszteUék a válsághireket külön
böző formákban) hangoztatva,
hogy a kormány olyan nehéz
helyzetbe került, hogy okvetle
nül le keH mondania. Nos, a
sokat emlegetett "válság" már
le is pergett, vagy mondjuk
parlamenti nyelven, meg is ol·
dódott. Még pedig olyan ~yor

san és olyan zökkenő nélkül,
amilyenre kevés példa van a
magyar politikai életben. És az
eredmény? Valóban az a fran
cia közmondás jut az ember
eszébe, ami a "nagy zaj "-ról és
sok llhü·hó"-ról beszél, hogya
valóságban alig legyen valami
~agvaaz egésznek.

Mikor a keddi pártértekezle
ten felvetődik a -bizalmi kérdés
és ill párt egységes megnyilatko
zásával szemben mindössze
négy képviselő áH fel és nem
szavaz bizalmat az Imrédy
kormánynak, ezmÍl:lden esetre
arra vall, hogy Imrédy minisz
terelnök teljes mértékben birja
a többségi párt bizaimát. Azok
a rémhirek tehát, amiket a mi
niszterelnök oly férfias határo
zoUsággal bélyegezett meg, igaz
nak bizonyultak.

Most már mindezen szeren
csésen tul vagyunk, de jó tanul-

lenség Mondták, hogy
Miskolcon, Görömbölytapolcán
LiIafiireden már napokkal ez
előtt minden szobát és asdalt

III Kassára igyekvők tö
mege. Miskolc ezen az éjszakán
nem álomra szemét Az
utcák na:ppldiE~let képét mutat

ember
ésvoltak

autó és autó... A
ahol gépko

csink benzint .és olajat vett fel,
hogy ezidősú,rint

Miskolcon mintegy magán-
autó és társaskocsi várja a
nalbasadásál, hogy megindul
hasson Kassa felé.

mi társaságunk benzin és
után nyomban

azzal a céllal, hogy
7 óra előtt megérkezzen

Kassára. Miskolcot elhagyva, az
uton nagyobb és nSlwolbb

reflektorának éles
is harta

magát a késő őszi éjszaka sötét
: Kassára, a

városba igyekeztünk ...

Amint Mezőkövesaena Buda-

érezhetővé és l <ill. na [U 'i <:l

hogy valami
esemény előtt áH az ország.
Számtalan gépkocsi reflektora
világitotta a széles aszfalt
ütat: Kassára igyekeztek! Mis
kolera beérve meleg teát kivánt
a társaság az ottani hires
Korona szálloda kávéházában,
de ez a ki vánság csak óhaj ma
radI. A előtt wlJne~:eveJl

álltak a gépjármövek és a kávé
házban, valamint a szálloda

ember-em
hogy az

való bejutás lehetet-

küldöttséget szervezett és
autóbuszt foglalt le,
célból, hogy a
get a k a s s a i ünnepsé
gekre vezesse. &en az autóbu
szon kollégám és
helyet tartott fenn feleségem,
br. Maasburg Kornél karlársam
és szerény személyem részére,
mely baráti cselekedetéért en
gem örök hálára kötelezett le.

Tudvalevő ugyanis, hogy erre
az alkalomra a szükséges en·
gedélyek, de az uta·
záshoz szükséges be-
szerzése nagy nehézségekbe
ütközött

A hatalmas és modern MA
VAUT aatóbusz a lelkes társa
sággal to-ikén órakor
indult el Szeghalomból. ';'''n'1l'''~ln

szelte a nagy társas-gépkocsi a
kilométereket: Bl.1csatelep, Kar
cag, Thi.iaföldvár, Mezőkövesd.

T A R C A

A ka§§ai bevonulá!i

ahog..,,- én .I.átta!D1l
Irta: Dr. csernefalvi Sorbáll Jenő

1938 november l1·ike örökké
felejthetetlen élmény marad
emlékezetemben és ezt a napot
méUán soroztam be életem leg
szebb napjai közé. A Kormányzó
ur Őfőméltósága vonult be e
napon, 20 évi keserves meg
szállás után, az ősi magyar
"Városba: Kassára.

A :szeghalmi járás kilünő fő

'szolgabidjának, dr. Tóth Béla
:barálomnak figyelme. folytán
,részesüitem abban a nagy sz€
\rencsében és kimondhatatlan
Iboldogságban, hogy az egész
magyar nemzet, de főképpen

Kassa várOi öröm-ünnepén
;részivehettem. Dr. Tóth Béfa a
~J;lghalmi járás közönségéből



GYOMA'I

Kettős esküvő
Ritka és előkelő<sskdvőlu!:in.;;;

helye.volt novenmerl1;in fái
l_órakor, II gyulai •. reformátull5
templom. HarsányiPál refor-~

má.tus esperes"Bekés vármegye3

felsőházi képviselöJé és. nejé'i
Teleki Janka> ké~ .leánya eskü."
vőjéttartották. Harsányi Kata-
Hn okI. tanítónő és" mozdulat..;...
miivészuót Luíter Belac old':,
vegyészmérnök és •• dr. Hal'Elányii
M.argit debreceni' református.;;
tanárnőt dr" ifj.HáczJenŐokL,

lelkesz, debreceni tudomány"~

egyetemi gyakornok: vezeHes
oltárhoz;'. Azesketést dl!: Revésl':
Imre püspök végezté.: .

A gyulai reformátui nagy
templom súáiHtig meglelt aa.
Harsányi-család. sok tisztelőjé.,
vel és barátjával"demega.·, tu'"
,dósh'irü Revész p~:spök, meg"··
hallgatása>i$·. kdlonösen. ritka::
'élménye···'·volt '·ajelenvoltaknak~:.

Annál is örömmel'l
számolun:k •. hé"a? kettős'eskÜvő';'

ről, .. hiszen::'-a menyasszonYi
itt szúletelt G}omáú. és a.gyar"
mekéveiketis itt: töltötték el.

T.dják, bocgy a31 Harsányi,j·
családnak sok.:sok ··.lisz1elője .... és"
barátja kil'ánja. velii.nk együn,
,hogyboldoglegyenraz uj-házasok:
lélete.

iDea szlovákok.· sem egéizlnD.
[biztos;.partnerei1, .a cseheknek;:
jaz uj, de rettenelesen eladóso...
Idot! tHlamuk megalakításában;.
" A spanyol nemzetü~kaz utols-óó
iecsetvonásokat végzik a háboru,
ibeféjedsén. ~

; .. török nemzeti iáHam meg,,·
'alkotója, Kemálmegbalt..

A román királyAn.glibancl'&n~•.
'-~~-~~j

bereket, aldka' felnőUekneve
lői. Ideje, hogy az uj Magyar
országhan' tisztakezű és tiszbl.
szivii legyen a sajtó. Amelyik
lap nem fi ti meg a mértáket"
az hallgosan' el. Hulljon a fér...
g~sej

szacsatoItreszeket biszsrve:iilzék:
hálózatukba; .

Ai kárpátoroszo'k.·. SZiVÓS2
cot ·.folyta:l:nakacseIrekketibogy]
kivivják 812. Magyaro:rszág!loz:
.esatolásu.kat. •

Jol értesl1!tek' azt jp$oljil.k,
hogya cseheknéllázadásraéreU .
a helyzet. Aual már: srl>ámol
nak; hogy Kárpátalja elszakad.

BEL-· ÉS KULPOLI

büntető paragrafusok.gyakorlott
kijátszásával. Báránybőrbe bujt
farkasok prédikáltak irányt· és
erényt a náluknál százszor k ü....
lönb ohrasóknak. .

Ideje, hogy· gondosan mér
leg!,e tegyék az uj~ágQt Író "em...

Ak...'.ormánYUltagjlib.l.'ásnádi'l )Mikecz m.iidszterek ... mara..d.. tak
Nagy AndrásigazságügyminiSz,,:- ki,. eeek helyébe Tasnádi:Nagyn
ter. Bartha Károly honvédeimi Andiás;Harltla Károly; .. Teleki
miniszter, Teleki Mihály gróf- Mihály gx:óf és Jaross Andor
földmivelésügyiminiszter,' Kún" lettek .• azz uj .•. miniszterek. Kun..~
der Antal iparügyiminiszterés der AntaLpedíg, mmtkö:deke"·
Jáross AndortárcanélkAILfelvi" dési miniszterátveUe az ipar'"
dekL miniszter. ügyi tárcát is.;

Izgalmas napjai voltak bel- . ANEP az uj kormánynak;;
pölitikai életünlmek. Vitéz Im- . b~zal?la~szavazott, négy kép"·
éd B·.,(l· F ··1· °d·ék . .. .. VISelo kIvéteMveL,

r y t:: a a e VI . VIssza- l' Od· ..0 '0 l· -k'·
t l , . tÁ I d 't' k·· mre y mInIsztere no . nagy~rcsa o asa II ",n· emon· o. '. or"··, .. .. . .'

Á .. l b' ·K· Á ,. beszédet mondott a hemutat..>mc:anyava , azon ana orm<'Jlny"'- ,.' . ... . ,. ~ .
·c. o' ét .. I. éd t bO t . ... , kozaskor.. A kormány, proIF"zo Ism mr y lZ a meg' a o o ' h Ád l .

"··u .', ramJ8 szerrnt a onv~eml
kormány.alakltássa.l. Eb.y. nap... l t. ·b'·· k . l·~·" . '.. • . . .. .,. Javas a ~a UtO po hI1ll.81]aVaS"
alauperg~tt le~ ..kOlmányvál- lat és a zsidótörvény kiterjesz;.'
ság.. A.réglek kozul Sztrany.av-" .tése::kerülnek:e14szörtárgyalás:
szky,' Rácz, Bornemissza, és:: lalá..

A Felvidéken lassan:; helyre=:
áH a: közigazgatás és· közleke~'

des o A hirekszerint min~

d(müvé lehet menni a Fel-vidé.·
ken: Most fotynakaz összeirá~'

sok a csehek áItalokozoH ká
rokról és rongálásokróL Akóz·
igazgatási herendezkedésmellett·.
a Hangya és Futura szerveH
erősen dolgoznak, hogy, a visz-

_._-----------,--.

ar:P

fe'· ese

vágya mindenkinek, hogy
egyszer vagyonhoz jusson
Ez il· vágya k ö II n y e II

leljesülhet, v e g y en

ennek segitségével könnyen
jl.líhat n"gyobb pénzösz
szeghez.- Ára egész 3 P,
fél 1.50 P, főnyeremény

,\ sosjegy kapható sors
. jegyárusit6t<nál, valamint
!az összes doiJánytözsdék

ben.

Az egész magyar közvélemény
örömmel vette tudomásul, hogy
a kormány megvon:ta a lapen:~

időszaki

melyek között
~e~;i:H:rl1~:;d!ítebb zuglapok is

18.729 nyeremény
pengö értékben.

i-lúzás december 7-én.

UC;;;.!UJl'v voHaLIL
Nagyjelentóségönek tartjuk'.

ezt az erélyes és alapos intéz
kedést, mert az emlitett sajtó~

termékek kártékony, fertőző

munklija felbecsülhetetlen. Fele
.v.. <:ou, gyök~rtelen, sokszor ké- 
tes egzisztenciáju, műveletlen

alakok mondtak $!l. zugsajtó lap-
munkás· életü,

tevékeny, becsületes p"ölgárök;
becsöletükben, a·

kihalt belőlunk alJi: virtl.ls'éss és·bal:o:1dal:áil
ezért gyászolt a Félvidék husz~ denüU vasbetOIl er6'ditmények~;
keservesesztend6u' áL •és .•• gépp,uska:fész.kek; voltak:; lát-"-

Hidasnémetit elhagyva< mink'hatók,j~léűl ann:a;k, ,hogya cseh.?
egy 4--5 kis kö.zségii)Q naU:UJ!-'! .rablók védeni. próbáltak volna
tunk E' községlak;; lákösaijj azt,amit jogtalanul szereztelu~

. és' ami. 'sohasem volt az övék;.
inJ.ámorosanűnne~lték'miífdeb.
járművel, mely ai;Anyaorsilág-~ Hat óra h~hetetl, 8'midőn fel-~
hól Kassa. felé.. Minden-há':'~ Hintek a:kassaiddló"adoáUom'ás"
zon, a legkisebb sárkunyhóig, hatalmas antena.:tornyai,
magyar zászló' lengett.. Sok későhb a kassai repüljőtérhan~'

zászlón. látszott, hogy csak·. he- . gárjai. Ugy a~aÍ1ten'I'Jaqorny:pk,.

veny_észve~ Jröngyokból v3ITták Inint a repüIőlérés.aha:ngárok,.
látszólag épek Arepillő;;;-

össze, de; én·éreztem, högyezek-
a rong-'IT7ászlok': a leg·'szebbek és téren magyar ~ömtiavető és?

J-'" vadász gépek állóHak Fél 7ora
legértékesebbek. Hidasnémeti és tájban érkeztünk" Kassa külvá"'~

Kassa:" közölt végeszakadatlan rosához, majd· rövididel azután
sorokban'! vonultak a katonák. befutoH gépkocsink a kassai'
Gyalogság,-) lovassag, hll!:érség, Dóm;.térre: Az uicák: telis-tele::

'vonatosztágok,:. hatalmas·.· teher:. lelkesedéslól mámoros tömeg~
geL Oly nagy volt a forgalom;'

gépkocsik szetetetadományok-- hogy gépkocsihk alig tudott
kal megrakva vonultak, mentek, előre haladni. A hihetetlen ará..
énekelve,.virágosan, mámorosan nyu forgaimat miildenlU a ma"" c,

a fels:tabaditottKassa, afelsza;' gyal' rendőrségirlmyitotta: .
(Ról)',!. köVi) 1

szinten: gőgösen, a cseh határ"
őrség 2 emeletes vasbetontor"

.nyakkal. megerősített épülete,
amelynek ormán a magyar'
nemzeti trikolor! lengeHea Ma~'

gastátra felöl jövő hüvös északi'
szél. .Anlidőn a régi határon,
gépkocsink .áthaladt, felejthetet
len érzés szorongatta slI:ivfinke!.
A nélkül, hogy egymássalelőre~

megbeszéltük volna;'. szinte
egyszerre kezdtük el a S:tóa:at
én.eldését és' az a.utobl.lsZ 32 C

utasának mindnek szemébéhaz
emlékezés és a holdog oröm
koonye csillogott. Magamnak
az volt az érzésem~ ez ünnepé
lyes pillanatokban, hogy' mi sa
ját magu.nkvoltunk okaíannak,
hogy ezen a helyen 20 évig
ál1aml1atár szelte ketté Szent
István birodalmát. Az· voU u
érzésem, hogy nem szerettük
eléggé ezt· a dniga magyarr föl
get.; ,a~.; v'Olt: az érzésem;',

nűl

tüszéli

• a forgalom: Az emberi
könnyelmiiségnekés ideges siek
ségnek voltak láthatók az

H'",<lIH"""", 5 szerencséHe-
az

A for
valoo;anolyannagy volt,

n,.!~h~lr;!1i. tette a gépkocsi
tudás:oH és idegeit Mis.

koktól Hidasnémetiiga kisebb
J11'11;!VO;!JO községek népe· mind
"~"lC'VU volt a kora hajnali órák-

,Üilllepelték a Kassa
sz1.l.gUildo gépkocsik utasait
sen szürkült amidőn a !régi
trianonihatár.ra; Hidasnémetire
értünk. KözvetlenÜ} a'
északibb kijáratánál huzódott a
szomon.l halár. MelleUe a le-

u./elzáró sorompó és
utána utat elzáró ugyneve
zeit t a n k c s a p d ák,
melyeken igen bajos volt a ha:.
lalmas gépkocsival áthaladni. A



(D. 8~.; II év/é's,z 1'-:10. re
d qvol!lD.a.i- refOrJ:D.á.tu.81:leJ:n!pJlOllD.

Hem teheti az
'1\-"

212 ew

kezeténel{ a
fészekratró ösztönt
ennek a örök eDOUe!o:.u,
édes magyar szóvaj köHö-
je, Jánosllo.k ~nekel SJ

köHő szent kénytelenségéről,

az[ még ezersz€1rfe igazahban eE
a

Semmiesetre Iilem azért keH,
hogy llegyen. Semmiesetre sem
azért vele
a mint valami
szent mint valami 6ri-
asi tisz-
teletével körül. Miért keH

az élő a
terllpllOnl3lfII:>Js: <il. liőteIJClp~orr]'l Az.

lJ.ogy.lsti3mleli gyülekezete,az
SZE:ntJLelkéllelz élő tenlpI,Jma,

közössége, a
Istennek teruplüin3.Va, k'hrlsz,tulS
nak földi teiilMvé. ony.as2:enlte!u

Ezek vagytok H. A
kel'esztyénségben az

alaH

magának az
örök azt,
maga ez a éeüllplom, ez az
élő tempícm megmondoUa :
nrontsátok le a templomot és
három nap alaH megépitem
azt." (János 2: Ez a

Q lakozni
Ő

Jfoniani és harmad- I
napra felépített: ez az Jézus I
Kriszt~snak dicsőséges szent I
teste. Es ez a templom, amelyet
az Úr Jézus Krisztusnak föUá- II.

madása és dicsőségbe való tá- I énekkel. Ezért keH
~.ozása után az l a lelnpWln a gyiHe-
O az I csalk ezért és nem
egyházzá. A élő Istennek az Ő n:ul$érl keH at a ke-
kiválasztoHa.i számára az az és ezért
egyik legdicsőségesebb

hogy élehinket már ezen a
földön
Ö

hnnplOlll van, a:l' él()eQvház.(~s

élő

templom ilyen tisztelő:l.vel iEl.
A templom voit és ninci&; tisz
telői .eltünnek éselmeneköJnek,
elolvadnak, sehol nincsenek;
még azt is hogy
VAII>lh$l' tisztelték azt at templo-
mot.

Laltuk a nem
templomtisztele&et, mos!: néz
zük meg a keresztyén templom-

Mi a keresztyén templomHl'lz
tetetnek a gyökare,testvéreim?
Az, amit Pál a
tallit:l\s:jlbc)I és az felénk·

örök isteni
lanulunk : Istennek telll1:'f()~

10ma szent, ezek val.Q'~JriJ:ok.

'Ti az temploma,
ti vagytok az Isten Szent Le~

kének lakóhelye, ti, az lsten
gyülekezete. Miérl? Azért, mert
az Ur Isten örök .kijelenté!><8
szeriut, amelyet a mi
Jézus Krisztusban áHított töké
letességben a szemünk és
tett számunkra végérvényelil€n
bizonyossá, az Isten nem kéz
zel csinált templomban
és embereknek kezeitől

tiszteltetik. Az Isten az Ő
teljességében a jemzsálemi I

~Timada azcmban'<lzon idő- léte es amelyret épen ezért kő

Miban'nem cselrelyMborlI:iágilz lön:ös; félelmes, mondhatni ba
Úrnakutáért. Mertegy,Demeler bonás tisztelettel vesz körül a

. nevü ötvös, ezüstből Dlánatemp-
lomokat csinálván, a rnesterembe- nem,keresztyén embere.
reknek nem csekély nyereségetád Még az ÓszÓ'vets-ég népe is,
vala; kiket egybegyüjtvén az amelynek pedig az Isten
ilyenfélékkel foglalkozó .mives:ek-kijelentésce jutott osztályrészül
kel egybe, monda: Férfrak, tud-
játok, hogy ebből a mesterségből -ha -nem is teljes kijeien-
van a mi jólétűnk. Látjátok pedig tése - erről akijelentésről

és halljátok, hogy -ez a Pál nem- megfel'edkezve, Jézus korában
csak Efézusnak,hanem közel az már 'eljutott odáig, hogy eskü
egész Ázsiának sok népét elál- jének:tárgyává telte a templo
iatván, elforditotta, mivelhogy azt mot, Jeruzsálemre esküdött,

. mondja, hogy nem istenek azok,
amelyek kézzel csináltatnak Nem- mondván, hogy az a nagy Ki
csak az a veszély fenyegtt pedig rálynak a városa, ahol a temp
bennünket, hogy ez a mesterség lomban Isten lakik. A pogány
tönkre jut, hanem hogy anagy természetesen tovább ment, és
istenasszonynak, Diánának temp-

ahoe:yan a fetol vasott efézusiloma js 'semmibe vMetik,'és ekis ~

vész::az II nagysága,'.kit·az .egész esetből láthatjátok, bálvánnyá
Ázsia és a"világ tiszteL Mikor tette II maga templomat, külö
pedig ezeket haJlották és harag- nösen ha azol;yan híres szent
gal meglelének, kiáJtnak vala, hely volt, amilyen a kor
mondván: Nagy az efémsíOiánal"

legnagyobb. viláfSNárosánakEié
(Ap. Csel. 19: 23-28.) - "Néll-
tudjAtok,,;é,'hogyti Istentempluma zusnak. niánlht-emploma, ahOl
vaglltoK,és az ,lsten Lelke hko- egY1 úgy mondták, égből esett
zik bennetek? Ha valaki adsten istenasszony.szobrot őriztek, a
templomát megrontja, megrontja termékenység sokemlőjü isten
azt az Isten. Mert az Istennek

nőjének, Diánának képét. Aztemploma s'lenl, ezek vagytok 'ti."
(L Kor 3: i6-I7.) emberi élelmesség természet€:-

Te9tvéreim ! Amióta csak sen rávetette magilt a templom
cmooréla fóIdönés c imádko: báJ;ványozásáraésamint a je
zikaz ő/istenéhez, mindtgmeg- ruzsálemi templom tornácában
becsiilte1lzt a helyet, amelyet pénzváltó és árusitó üzlet tolyt,
templo'mnak nevezett. Keresz- épen úgy késziteHek 3Z efézusi
tyének és nem keresztyének ölvösök a Diána-templomról
kör;:öH nincsen különbség abban kicsinyített másolatokat, ezüst
a mértékben, ahogyan becsRl- amulettecskéket,amelyek zarán-

dokok és mások szám~ra köz
ték és mindíg megbecsülik kedvelt lárgyak voHak. A Diána~
temi!Y1ómoVEHenben óriási nagy templom ilyenképeu valóságos
kül;ö,bség van keresztyének és viJágaUrakcióvá tette Efézus
nem íkeresztyének között abban városát.
a -minlb-an,c ahogyan, és abban Mi tÖflfént itt ?történik a
az-O'klban,amiértbeesüIik a templomnak nem kereszlyéni
templomot. tisz·tellletéből kifolyólag? Az,

A nam keresztyén ember hogy a-szentség, amint mondot
szá.mára li tempJomösidőkM3 ta'm, egészen hozzálapad a
a!L3ábely, aholaztistenségmeg- templomhoz, a tárgyhoz, a í!:

jehmtcvaLamikoF, vagy eS'etleg épiHeIhez, és most már egészen
megjelenik többsziT is, ahol mindegy, hogy azok, akik abba
lakni cSzeret, ahol áldozatokban a templomba járnak, mBlgul{vaj~

vaSf egyeb tisztességadásban jons·zentek-é'l' A
kedvét leli,:.ahol összes€I'eglenek templom tornácábó} i:.· azért
előtleaz Ö hívei, akik Őt tisz- kelleU kivernie a legszentebb
telik azon a módon, ahogyan istenemberi haragnak II kultán)':'
Ő 5hi~ükJ;;zerint megparancl'IoUe kat, akikben semmi sem volt a
nekik. A templom· szó maga templom szentségéből. lizél't
el'edetiősi:értelmeszerint'''''''''''''' volt az, hogy a
i!;h'piiletet je~ent,hanemjelenti ilyen tisztelői keresték !UIJI~U'a

axt;a;kirl, amelyet a rÓmai elsősorban az Ur Jézust
madál'~ós húzoU maga köri} II zsálemben és a
pálcájávaL.Azon a szenl, hűvös ilyen tisztelői és a templom
kOTön bel»l neki isteni erők iizl'e'tnek ilyen kalmárai, ilyen
matalikeztak meg, amelyeket· a fejlesztői keresték halálra Pál
madiár éS:IIl"evetts apostolt EféJlusban.
a Mi ,történik> il ilyen
A ke-n lemplomm1l.ga

öss~e(lől'? Mi a nel!éaK
kal, mikor '11 .mocsár kis.zárad ?
Mi ,apatkimyokkal mi-
kor a hajó ? Ax történik
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szeretet, a gyülekezet mes
szűnik gondját \ iselni II Krisz
tus kicsinyeinek, akkor ml\r
meg van rontva a gyülekezet
élő temploma és akkor II kő

templom, ha látszólag még nm
dííleUenííl áll is, belsején
már láthatatlan repedések hú
zódnak végig é,: külső össze
omlása csak idő kérdése.

Ó lélektemplorn, aki megépí
teU6d a k6templomot, épülj
magad is folytonosan napon
ként a Szent Lélek által, hogy
megtarthasd és megújHhasd til

kőtemplomot ll1ind az időknek

végéiglen. Ámen.

(Gyorsírás után álnézeU szöveg.)

A visszacsatolás folytán Ma
gyarorszálillhoz l ész int egészben,
részint csonkán 36 járás kerül
vissza Ezen a lerületen tudva
levöen 11 város vall. Ezek név
sora a következő:

Beregszász: Bereg vm. szék
helye, a Felvidék legjelentéke
nyebb borkereskedelmi köz~

pon/ja. A városI IL Géza alapi
toHa, 1247-ben-bc'n a tatárok
feldulták, IV. Bp1n tt'lepiteHe be
ujra 1241·ben. Lakóinak száma
191O·ben 12.594 yoit,ebbőnO.377

magyar.- Érse1-_ujlfár: Nyitra
megyében, a Nyitrajobbpartján.
A magyar !örténelem sok fontos
eseménye fűződik ehhez a vég
várhoz. Rákóczi innen bocsá
totta ki bires 1ll3llifeszturnAt,
Érsekujvár piacún végezték ki
az áruló kUHIC vezérl, Ocskay
Lászlót. A Budapest-Bécs VIl

sutvonal szeli ál a várost. Gyü
mölcstermelése jelentős. Lakos
sága 16.228. - Ipoiyság: Hont
vm. székhelye, románstilü temp
loma már 1200·ban fennállott.
Lakóinak száma 5f104. - Kassa:
A legtörténelmibb magyar város
a Hernád- völgyében. A váro,
teleMvan történ.elmi és müemlék
kekkeL A XV. századból szár
mazó székesegyházában nyug
szik Rákóczi fejedelem, az édes
anyja és a vezéreinek Török
országból hazaszállított kopor
sói. Lakosságának száma 1910
ben 44,211. - Eo-'i.lárom : Ró
mai eredetü város, amely kölö
nösen 1848·ban voH fontos ese
mények szin helye. Jókai Mór
szülővárosa. Lakóinak száma
22.337. - Lév::: Barsmegye
székbelye, Arpád-korabeli vár.
Hires erődítmény volt már a
tatárjáráskor, Rákócz iharcainak
nevezetes színhelye volt, lakói
nak száma 9675. - Losonc:
Nógrádmegyében, 1849-ben az
oroszok felégeHé!c Itt volt a cseh
uralom. alaH az egyeUen magyar
fóiskola, a református tliilológia.

ból egyszerre derüssé váló
magyar égen, de most sem
szabad felejtenünk, hogy Isten
nek kegyelme melleH mindig
van ítélete is. A kőtemplomot

száz balsors és ezer démoni erő
ronthatja meg, a lélektemplo
mot nem ronthatja meg más,
csak Ő maga. Ha a gyülekezet
ben kihal az élő hH, ha a
gyülekezet megszüllik az Igére
szomjuhozni és az Igére felelve
gyermekileg imádkozni, ha a
gyülekezetben kihal a remény
ség, ha a gyülek.ezet megszűnik,
égő szemmel nézni az örök
jövendőbe, Isten országába, a
Jézus Krisztus visszajövetelébe,
ha a gyülekezetben kihal. a

ol

I
A trianoni Magyarország terü-

·lete 1938 november 2-ig 93.00a
km2, Magyarország területe no
vember 2-tól 105.000 km2, a
visszacsato!t terület 12.400 km2,

a Csonkaország lakosságának
száma ma kb. 9,000.000, a visz
szacsatolt területen élők száma
kb. 1,060.000,8 megnagyobbodot í

Magyarország lakossága kb. 10
millió 60 ezer.

A Trianonban megvont északi
országhatárok összeomloHak és
12.400 négyzetkilométernyi terü
let (csonkaország terűlele 92 963
km2

) került vissza az anyaor
sZ/Íghoz, 1,091.000 fönyi lakos
sal (Az ország terQletgyarapo
dása 13, alakosságé 12 száza
lékos.) A számszerii adatok ki
EagészUéséül közöljük még, hogy
az ugynevezeIt Csehszlovákiá
hoz Magyarország területéből

Trianonban 61.633 négyzetkilo
méteres területet csatoltak, tehát
ennek mintegy 20 százalékát,
azaz egyötödét kényszerültek
visszaadni a müncheni döntés
alapján.

Visszakerült a kitünően termő

Csallóköz, a Vág, Nyitra és Ga
ram völgye Ezen a területen
az elmult évben négymillió mé
termázsa buza termett és iU te
rem a legkiválóbb rozs, zab,
sörárpa és cukorrépa.

Az Ipoly völgyével és !ll gö
möri medeocével tekintélyes
erdöségekhez jutottunk, ami az
ország épület- és tüzifaszükség
letének tehlmes részét fedezi.

Nagy értékekhez jut ipari ter
melésünk is. Rozsnyóbánya
évente kétmillió mm vasércet
termél. A gömörmegyei csucso
mi bánya évente, a csehek ki
mutatásai szerint 2400 vagon
antimonércet termel. A jolsvai
rnagnezitbánya 1000 munkást
foglalkoztat, Klenócon zsirkövet
bányásznak, Nyitramegyében
pedig évi 2 millió 400.000 mm
barnaszenet termeHu~tüllk.

Egy bang, mely csilingel az égi madárban,
Hogy lerombolt fészkit rakja késő nyárban;
Mely a pók fonalát százszor megfonatja,
Noha füstbe szászaI' megyen áldozatja ...

ez az egy h3.21lg Isten LelkéWI Im,ajd fából, ~ajd égete~t t~glá

megzendítve kimondhatatlan e- boi - és 12;) esztendeJe,otne
rővel szól a hívő egyén és gyüle- gyed évszázada immár, az Anya
kezet szívében is. "Építsd meg szentegyház Urának kegyelmé
az Ige templomát, az imádság, böl és dicsőségére megépült s
az énel., a hitvallás, a törede- azóta többször - most leggyö
delem hajlékát" És nem teheti nyörüségesebben megúj}:lOdoH 
a gyülekezet, hogy ne építsen e~ a mostani hajlék. 0, eze.k a

Ahogy meg keH, hIdeg talak most egyszerre mmt
hOGY leremje maaának az élő ha a Lélek fuvaHatára átmelegül-

,., < ké él:> k II nének, mintha virág fakadna
1 a maga rg i, meg e .. ' rajtuk! Mintha haUanók, hogyan
hogy alkossa magának a gyu- lüktet bennük az egymást váltó
mölcs a maga héját, meg kell, nemzedékeknek, azoknak az
hogy építse magának a csiga, igehallga tó, imádkozó, éneklő,

a kagyló a maga házát, úgy kell, hitvalló, bünbánó és remény
hogy megepítse a Lélek iemp- kedö nemzedékeknek, _ az a
~oma (il kőtemplomot,újra meg százszorszent fészekrakó ösztö·
újra minden viszontagság, min- ne ! Amikor az A l t ö l d
den balsors közepett, ahogyan egész magyar népével együU a

megépült,gyomai lélektemplom, ti.etek~n is v.égig meg újra vé
cr om i s en! g ülekezet a tie- glghasltott mmden magyar áto~
oy . a z , ..y, nak és balsorsnak véres ekéJe
tek IS: megepnlt az a nadtemp· és boronája, amikor beteljese-
lom, megépült az a sövényből deU a ti népeteken is, amit az
font és sárral tapasztolt temp- erdélyi nagy pusztulásokról
lom, megépült aztán vályogból, énekel a költö:

"Pusztulásból, vész- s tíízárból menekül a szellemtábor ... Il

amikor a ti szeHemtáborotok- templomgyujtogató: bogy az ő

a ti igehallgató gyülekeze- nevüket, mint Herostratesét,
tetekuek is menekülnie kellett emlegesse a világ. ük a meg·
az ismeretlen idegenbe a Kelet dicsőült Jézus Krisztus ígéreté
leQsoiétE;l)1) és legvadabb mé- nek beleljesülésére vAgynak:
lyeiből előtört dúló hordák elől "Aki győz, oszloppá teszem azt
és a láthatatlan átok, a ragály az én Istenem templomában és

mi hozta őket visz- többé 0IHJ.3n ki nem jő: és fel-
meg ? Mi késztette írom őreá az én Istenemnek

meg újra arra, hogy n;}vét, és az én új nevemet is."
romok. közé vissza- (Jelenések 3: 12.) Igen, a ke

If AV'1 prrH' II ? Hogy amikor maguk resztyén templom minden épí
földimnybókban is alig tőjenek a neve iU van látbalal

templomról már gon- lannl Isten keze által bevésve
dOSH!Oid.iaRllak? Az, hogy ők ennek a templomnak köveibe ;
-,yoHa.:k dc templom, a Lélek de mest ennek a templomnak

az lsteu Szent mindEn köve és minden oszlopa
Lelkének temploma, amelynek ebben a pillanatban mintha
fl szent fészekrakó ösztön kény- egyeilen nagy zsoltárrá olvadna
sze:ríí.ségéve! meg kellett épíle-' fel, hogy ne emberi neveknek
nie a külső templomot is. legyeB dicsőségére, hanem an-

Krisztus előtt majdnem 400 nak az egyetlen egy Névnek
amikor már az dicsőségét zengje, amely e

efézusi Diána·templom világ- templom fundamentumába lál
hir,es voll, akt:ldt egy beleglelkíí hatatianul van bevésve és amely
görög, akinek se tehetsége, se nélkül. a . templomot ~gyetlen

sem egyéb képes- emben nev sem tudna meg
sé.ae nem volt ugyan, de aki őrízni a megrontatás és a meg
mégis vi!ághírüvé szerette volna semmisülés veszélyétöl.

fenn i a mag!!! nevét. Nem voU "Aki az Isten templomát
más vágya, csak az, hogy ezt a megrontja, megrontja azt az
világhírl elérhesse, és hogy ez Isten." Hogyan lebet megron
a vágya megvalósulhasson, tani az Isten templomát? Ó,
szönyüségesen egyszerű módot a kő templomot sokféleképlm
választott rá : felgyujtoUa a világ meg lehet rontani. Ahogy min
egyik csodáját, az efézusi den eddigi épületet, amely €In
Diana-templomot. Célját elérte, nek a helyén álIoH, meg tudott
ma is a nevét, Herostra- rontani II magyar balsors és az
tesnek hívták. abból ki-kitört démoni erő,

Akik a keresztyén templomot valamikor megrontbatja ezt is.
azoknak nevét feljegy- Még nem tudjuk, micsoda ité

zik az egyház évkönyvei, meg- letes jövendő várakozik szá
őrzi a hálás gyülekezet, az munkra az elkövetkezendő

utódok kegyelete. De a keresz- nemzedékekben. A reménység
terl1p.lofrJépltOK nem arra hajnalcsillaga most oU ragyog

amire 21. pogány ugyan számunkra II szomorú-
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rül pénzbe, mégis :aclegjQbb;:téSz,;;,>
larecepteket megkapjaf; ha'" mégg
ma kéri ac I1R3.0liTRIER;'FÉlÉJEE
vUágbirüFÉIS1YRÉBES::REéJ!EPV··
KÖNYVET, ,melyet: bárkinek . iri;;;::

megkiild .' agy~r~:Dlt\ORJiff ~

KERA~ Budap~st; ,Conti"'i1t.ca~:2~5.

"MAGYAR:AMAOY'AR1~B:rI!~19

A Gyomai Ujság'gytijtéiére i: beéi';,.f- .
kezellujabbbad6mááy:: : ~nnJ9é
zs.ef bolg~rkerlész:. 1(})C'p~ng§ö.

II I I -ill iCI III :1,1 I I II li*n it I I II 1')(1 i 11: l: I II I :ti I I i III'iLii' '. :I 1,83ill

t

!Mágyal'országbhtókaba,·azced'"·
•digi ··11·.hatá.ránómásszám·a23~
.ra' emelkediiltt. A\ viilz8(lsalólf
.területté! 901km állami ut 2500c
km'.tötvenyhatósági'uVés: 2200'
km vicinális .u.t k@rölvissz8J ..

Az Ailamigépjármüvezelöl(ép;;; j
ző (soffOr) tanfolyam a. m.kir.·
Technológiai és Anyagvizsgáló·

ln.. t.ézetbe~ (!?Ud.apest, VII,I.. , JÓZSef-j,. '[
köml 6.) november 21-en este fé[

T órakor ny iIik meg. Beirás és
felvételhezszűkséges'ürlapok ki
adása naponta déielöLt 10:2-12 ora
között az igazgatósági irodában;

Milliókat érő ko:ttá pH
rendkivül érdekes.képekkelillusz-·

Féláru. utazási iga.... ráH cikket közö/; a Délibáb uj
zolván-y, Nemzetközi ba- száma,. amely nagy terjedelemben
romfi-, galamb-, kanári-, házi- és gazdag tartalommal jelent meg.
nyulkiáUitás és tanfolyam Eu"' Pomp?s illusztrált rádióműsorokat,
dapesten 1938. november 26- egyfelvonásos szindarabot,premier
tól decemberl~ig~ atenyész- beszámolói, szinházi pletykákat,
állatvásártelepen X., Ligettelki . nagyszerű filmrovatot és több:
dűlö;Féláruvasutimenetjegy mint száz szebbnél szebb képet
váltásárac.jógositó igazolvány talál azolvasó..a népszerű képes-·

ésbelépöjegy kapható Wag'-.- lapban. A DéJibáb egy szí:Íma 20= A.nemete'gy~rmatókkél}lSekat1lt

ner . Márton ..'fiai fatelepén. fi llér.· .irnakameurópaiáldppkk. H:Uüha

A Gyomai Ipartestület ezntoR. A ParisiIJivat uj száma a itt ilil 'm~gtörténn~k2:a2.bii.ifuz
is értes iti tagjait, högy november szokottnái isszinesebb, tartalma~' vezetőlép,éaekk.

21;én délután 3:örakor,haíározal-·· sabb. Hundák, télikabáiokés cél- Mindenütt;kfiljf~laofuJ.éiiÍ;sbeW

képt~lenség esetén ugyanaznap szerü szép I'lJhák és rajzát hozza fOldön'egyadnt; lCktetdőmo.~

délután 4 órakor renkivUli . köz-' a Parisi Divat, s azonkivül sporl- - gásfolyUi; 'ac:.g;g~Dmtiooc
l2yűlést tart: Tárgy: L TisztujHás, ruhákat, kötött pulóvereketfelnöf szággyüléli.:kéP.viieMfbBmrlili~.g

27Agyomaiiparosság örömének teknek és gyermekeknek. A sok':' ~a.>ki gemmii fF ruJ,!]g~oli;L

jegyzőkönyvi megöl'ökitéseafelc- féle gyönyörükézimunkaminia sem OJcsendésennalw;fJ,za2bab~:éawála

vidék· visszacsatolása tárgyában. hagy hatra kivánniv3tóf. .Az' irlF kepvilieMHillt81litdijlijldlí'ppi,r-
Al gyomai{~écsegf§s)meteo.;; dalmi :oldalakon megegymástérik: ["""'u.....·.,

rológiai :áIlomás-::októberhavi érdékesebbnéF'Mdekesebb olvas,
j~téntése;o lJegnagyobbJ hőrnér.- mányok:Többek'Jköiött megem!,;
sékjel 2551 co:.( U~galaesonY1'lbbl liljük;,az'"Gl1ÖikMésc ki:llisszalit.:c
h5mérséklet 1.4"" C~:C KÖiéphO"'· k8i~~ciJnÜ'diiratleveie~amely:nem;;;

mérséklet 123. C~GÖsszes csapa,;,; csakahölgyeket;déaférfiikkat is
dék 52.1;milli méter~' érdékli. EgQ 'ésB'özzayyMargit;.a

Igazoami:ig~z;:,F5iiYt::remény neves iriónök'verssel/ ,ciK:kel' lép.. ftft.fIBfIlfllftfUlIRIII_ftllllfUtlllliltMIIllRRIIll

nagy szerencse r Dehb~y njler- nekaköióriség-elé, ALt" Hdgyanr k, H-O~,M,B:A.R,~szövetiiJzett
jUnk, alloz sOI'segyetkell:vellnűi1k.< házasodfunk össze"?""crmU . dkk_közhirréc teszi;!, hogJ?; aa te:nggcid
32pel1göérl egy egész,vagy L50C benpr;drgolvasóirikmondjált' el: csutkát. a. sZöÍl'elk~teti:i tagQktlakk
pengőéd egy fél áJlamsorsjegyet' házasságuk tötténetéí: Továbbá mázsánként 2,30:; p~ng~ért; nemTI
l<aphal. Huzásdece:mber nén. novellák, fdlytatásosregény, vál- ,lagoknak 3.50Cpengqértadjú

tozatosrejtvényrovat, érdekes ak-" uUUUUU~.MM!IlUUUUHIIIIUU•••s
Rendelet. A 34f4l.QOU9382I. at túálisésdivatosképek egészilik

KKM; sz.rendé.letbenfóglatlaknak kia ,. Parisi Uwatnovemberiszá
!UegfeLelöena uyomai Kereske'" mát Egyes3számára az' irigyen
dők üileteiknyjlásátés' zárásátL keziriuHlkah,i ;meHékletfelegyütt60:
ho lS':Jőlkezdöd6Iegc:'a követl,e.: fifiér:'

ző.kb.en. a..'llaPito.Uákmeg.•~:oklóber·l ~_~_
llt'öl március 31 : dél'elölt 7'i -----------
ótátólfél l óráig, déiulán. 2'~ N'égy:télhé~ll~l~as~'öl:öld~l'Olleládó:'

óiáfót 6ióráig,áprilisl~Jőlslep... CimaldadóbaH~. I+-I-c

tembE'r 30Jg:déletőü félT6iálól
fél l óráig, délulánféJ 32ÓráIÓJ·!
fél Tóráig,

GYilkossug.~rak: Az utóbbi"
idök· leghasznosabb és .. legérléke.... ··
.sebb találmánya a s!erillámpa,
amelysugaraival a legsziv6sabbc
bakléril1mokat is 12"p~c:alaHki.·

irtja: EúölanagyjelentöségűlaláL
mál1yróE közöL érdekes cikket
Tolnai Világlapja ul száma. A
legkivá!óbbmagyar irók novellái-n,
akitüi1ő cikkek dus során és a
nagyszerU ·folylatásosregényen.ki-' ...
vül közel száz pompás képet talál
az olvasó anépszerü képeslapbán;
Tolnai Világlapja' egy száma' 20C
fillér.

I.hkóinak száma12.939.-lVIun~

L'les: Ber€gmegyében,a Latorca"
partján a zrinyiek sasfészk.e. Itt
szi'iIetett a vifághirü festő, Mun..:
kácsy Mihály. Goiogkatólikus
püspökség, Lakóinak száma·.
1'1,275:' - Rozsnyó: GÖmöi.;;
megyében, a Sajó partján a XII.
századbanépülf. . Rákóoziinnen'
kli!döttköveteket anédés len
gJ~Lk:iiályhozéslevelet az an
gQr'kiiálynak. Lákóinak száma:
65000-· R~maszombat: Go
mörmegye .székhelye, a Rima ~

p~rtj~n".Már 'ahonfoglalás előtt

létezett. Robert Károly várossá J

emelte.cMátyás .király hadai
vár08:alátt vertékmega cseh
GiSkra hlidáiLA;:Felvidék fóntos'~

iflarifés kereskedelmi központja~
-Ungvár: :Az ősi Urigmegye
székhelye, az Ung-folyó. mellett.
Ungvár szülöUe'Dobó .'. IStván,
Eger hős védőjé, város már'
achonfóglalás idejében nagy'
szerepet játszotta történelem-'
ben..Lakóinak'száma···26.675.:.

Afélsoroltésl'övidénmélta..:
tét!, vissZ8csatélt városokkal
együtt· többszáz kis, és nagy'"·
kozség:keríHtvissza . az anya..:·
o1!szághoz; A'F!elvidék mindetF
p:ontj~h()zamagy~r'történelem"
neW'reng~tégé:fóntos'eseménye:;
föiődik.~,

Eirőt diesiSségas,? ezeréi'esi
moItról sokat regélhetnénekas
v:i:$szakerfilő várromok: :Fiilek"
M6nkacs,Kiasznahorka~'. ROziil';:·
n,9: ésSómoskő:)vAra~..

A l'égi;vá.rak romjái mellétt la}

magyarkuHuránakis 'egész se..:'
rlg erősségekerü:['viSsza' Ma~
gyarorszá.ghoz: Ezek sorában,
megkelt iemlitenielsősorbau1lz

ógyalf:it csHlagv'iisgáJót,:amelyet'..
Kónkoly~Tfiége:MikMs?ógyaUai:

földbirtókosalapitett 1811';;ben
ésa,magyar1áUamnalci adomá~

zott.
magyar'kultura: másik' je..;'

lentős ..'erőssége a jászói prépost....
ság ..•

Az-ország 'visszaszerzetf ter,;"
m:észeti kincsii': soráb~n első

~IYl'e:ken sorolnunk az agg
télekics.eppkóblulangót,amely..:
nek egyik féle eddig tudvale-·
vtsall. cseh területre esett. Abar,;
láng hosszuságameghaladja- a
25: kifom:étert;, lehat' a' világ
egyiltlegnagyobb barlangrend;
szere:c,·.

A- KiarpMók" hegyrendlizeté-'
n'ell··· terméllzetesen; saJnos,;~ak.
ac legd.dlihb 'szélei kerültek visz- ..
sza:: A megpagyobbbdött Ma-··
gyarországnak~remélj gkegy·
előre '.''--:, a.í1226 iméteresPípit'klll
ne\T'I1" csucsilész.gJh~gtnagl1sabb
p'Onbt

A FelvidekvilslacsatolásAval
1100:;'km"e~..: k~rlllt
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likáci
Szuperfoszfát mUtrágya és Péll

S6 kaphat6 WAGNER MÁRTON FIAI
cégnél.

AIIg használt, mázsa kitünókarban
össze:> sulyokkal együtt eladó. Érdek.
lődni lehet Pikó BélánáJ. l

Régi Pólus·féle ház eladó, Hősök

Emlékutja58. 10-1

JózanéletU kocsist felvesz a..onnal
az Ehrmann-féle szikvizgyár. 1-1

Fiatal vizsla, kitünő orru, jutányo·
san eladó Nemerey igazgatónál.

Bérlet megszUnése folytán. min
denféle gyümölcsfa oltvány és rózsa,
fenyő csemeték, helyi viszonyoknak a
legjobban megfelelő fajtákban eladó.
Révlaposon megtekinthetók. Lakás: H6·
sök Emlékutja 73 szám alatt. A telep
államilag ellenörízve van. 5-3

GyUmölcsfa-oitványok és rózsa
tövek kapbatók, államilag ellenőrzött

faiskolámból fajazonosságért jótállok.
Zöld Péter, m. kerület Kossuth Lajos
utca 22. 3-2

Egy j6karban levéS, Singer sülyesz
(ös varrógép olcsón eladó. Bocskai utca
55 szám alatt. 2-2

Bene J6zsef ács-mester elvállal
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemű közönség szives párHo,
gását. 5-5

Ősszecsukható tanul6aszial két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt.

Szerkesztői.üzenetek:
A németorszá imunkásoknal<.

KÖlöljiik IIl'l,JuY,'IILl I<.d il 1< ÖVdl, el.á
fO'li",~ lu,'n',-alól,',', " h 11;1111'17~~Ll

VOll:-ttl<():!o1a,,~ :

l. Pénzüket igyek~~zenek a szokott
módon hazaküldení, mert a határálio
máson csak 10 ezüstmárkát váltanak
be. Kisebb pénz vagy papírpénz ne le
gyen náluk.

2. Aki utielőleget vett fel, legyen rá
elkészülve, hogy azt most vissza kell
adni.

3. Kerékpárokat cskis használt álla
potban és azokat is szétszedve lebet
hazahozni. Igy be viheti avasuti kocsi
ba. A szét nem szedett kerékpár kÜlön
jön és költséggel Jár.

Örömmel várjuk a világot látott mun
kásokat ujra haza. Adja lsten, hogy li

félévi távollét szorosabban kösse
öket hazájukhoz és magyar testvésejk
hez.

községGyoma

Az llUj Magyarság"

Kidóhiv., Bp. József-körul 5.

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E I ö f i z e t é s i á r a:
l hórá 3 P., n.évre 9 P.

~n'fJca tm ..llnfol'gCEll • "fil dl.

Ifj. Pmtér Jcillos és nej,· Kllapcsek
Viktória b0i;n,c~;, b ..ti lako~ok v~llek egy
belteikes lakóházat Cs. Szabó Gergely
(nös volt Somogyi Juliánnával) gyomai
lakosoktól 2900 P·ért.

Hornyák Viktória gyomai lakos vett
egy beltelkes lakóházat R. Szücs Gábor
(nős Tarsoly Juliánnával) gyomai lakos
tóI 1625 P-ért.

Szilvási Anna gyomai lakos vett 1
hold 867 n-öl félhalmi szántót Izsó
Lajosné Kiss Ágnes gyomai lakostól
1550 P-ért.

Varga istván és neje Dinya Etelka I
gyomai lakosok vettek I hold 1170 n-öl
vagyonváltsági földet ifj. Najbort István
(nös Gábor Terézzel) endrődi lakosok
tóI 690 P·ért.

Erdős Gábor (nős Kruchió Máriával)
gyomai lakos vett 2 hold 284 n-öl zsó
fia· majori szántót Erdős Mihály és neje
faragó Juliánna gyomai lakosoktól.

I
fA~~AA~~~~~~.ft~ft~1

BORAJANLA!
j8 FI LER

j
egy liter ID%-os szesztar-I
talmu kadarka vagy fehér

. iisztán fejtett ujborSoltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.

. 4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendelést I
fogadunk el.Hordót dijmen
tesen adunk a szállitás tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-

I
dés utánvéttel. Egy pengő I
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
t:ísdobozban, bérmentve

Boraink kellemes itaiuak,

l
"zamatra tökéletas és nem I

savanyuak.

Székely Ferenc kft
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.

IuYtiWWUUUU~uuuuuu~uI

'rdetmény

Nern kell már vidékre mermi

KALYHAS MESTER~R~
mert helyfoei'l vállalja a leg
jobb ~(i\lite!befl felelősség

meliett m i n d e li1 n e m I.i

cserépkályha és takarék
tüzhely k é s z i t é s é t.

B RTOlF IHA
kéSmUves-mester,
Bocskai utca 19 sz. 3-2

. ft.. m. kir. földmivelésfigyi Mi
niszter ur az elmult évhez ha
sonlÓan éi jövő évben is kifogjá
Ilinieini az olyan gazdasási cselé
deket és mezögazdasági mllnká~

sokat, akik ar egyhelyben töltött
hosszu szvlgálatuk és magatartá
suk folytán a kiHinlelést és jutal
mat kiérdemelték.

A kiWnletésnek és jutalomnak
a fellételei a köveikezók :

1) legalább 25 évi egy munka
adónál eltöltött becsületes szolgá
lat,

2) feddhetetlen előélet,

3) jutalmat és I<itűnlelést csak
az kaphat. aki ilyen a~cióban még
nem részesűlt,

4) kizárólag gazdasági cselédek,
mezögazdasági munkások és olyan
kubikos munkások hozhatók javas
latba, akiknél az elöbb közölt fel
tétek fennállnak.

Felhivja azért az elöljáróság
mindazon munkaadókat, akiknek
szolgálatukban t'lllollak vagy álla
nak olyan mez.ögazdasági cselédek.
vagy mezögazdasági. kubikos
munkások és killinlelés vagy ju
talomra érdemesek, - összeírás
végell a folyó évi november hó
25-ig a községháza 2. számu iro

dájában okvetlenül jelentsék be.

Gyoma, 1938 novembenr 12

Elöljáróság.

szóló
filmje.

s.
eBáris

Kisérőműsor

mint női szabó

emberKéta

I
D.:.XT..K)[)::::X!:.~~R.JCj}r.JCA.JOí..lOUJ: l
~<_~MO~5:_0 GYOMA l
Nov. 19-én, szombat I

Ki az akirol az egész város beszéi ?
Akitől re lieg az alvilág?

Hary izgalmas szerepe és
Blöki a csodakutya.

csnélküli

November 23-án, szerda

Csak felnölteknek !

Előadások kezdele: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9·kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lQ·lől fél l-ig. Hétfön, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor. .

Nmrember 20-21-én,
vasárnap és bétfő

Magyar fil ml Csepreghi 100 arany
nyal dijazott népszinmfi.

Bordy Belia, Kiss Ferenc, Som
Jay Artur, Petheő Attila fösze

replésével :

il magyarialu, il szívhez
cigánymuzsika gyönyúm

Kisérő műsor:

A lés

Egy leányjavító intézel belső élete.

Kisérö mfisor:

mint kertész

--
1938 november 20-án, vasárnap

6 és fél 9 órakor.

NagysikerU magyar film!

zenés vigjáték.

Föszereplök: Uray Tivadar,
Jávor Pál, PágerAntal, Bársony
Erzsi, Fülöp Magda, Szaplon-

czay Éva.
Rendezésében nagy meglepetést
nyujió magyar film. amely a leg
remekebb humor jegyében készűlt.

Georgia
ismeretterjesztő film.

AUTOBUSZ MENETREND
. Érvényes: 1938 oldóber 2-tól-1939 május 14-ig

Gyoma-Endrőd:

17.38 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

Viteldij: 50 fiUér.
Szarvas-Gyoma-SzeghaJom-Piispökiadány-Debrecen

5.35 Szarvas 18.23
6.10 ind. Endrőd . . érk. 17.50
6.32 J Gyoma p. u. . 17.38

6,36 Gyoma templom-tér 17.28

7.28 Szeghalom p. u. . 16.38

8.42 Püspökladány. 15.25
919 érk. Hafduszoboszló •. 14.45

9.55 Debrecen, .Arany Bika Szálló" 14.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40.
Menettérti-jegy: P 3.60. P 9.50. P 11.50

Szegbaiom-Berettyóujfalu.:
7.27 i. Szeghalom p. u. . é. 15.33

8.57 é. Berettyóujfalu p. u,. . . i. 14.00
9.03 é. községháza . . i. 13.éO

M~net-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes megál16hely: Gyoma-halmagyl Olvas6kör és Perjés.

Elad6 : 45 la. oszt. szántóföld, müut
és vasuti állomás mellett, kedvező fiz\ll
tési feltételek mellett. 23 kat. hold PÓ
halmon 11.000 P. lO hold Póhalmi
3800 P ért, 1160 P teherrel átvehető.

10 m. hold Van:sányháton. 5 kat. hold
Zsellédöldön, 1 m. hold a Csergettyli
laposi, 1007 n·öl a Csepüskertben, ked
vező iizetési feltételek mellett. 70 m.
hold gazdasági épüietekkel, a dévavá
nyai határban. 30 m. hold 'lj cserepe$.
tanyaépülettel. Gróf Tisza István utom
3 szobás cserepes ház 4500 P-ért. A
Mátyás király utcában egy kétszobás'
lakás 2000 P-ért. Egy 4 szobás ház
1O.00Q P-ért. A Luther-utcában egy kis
cserepes lakóház 1500 P-ért. Fenti ingat
lanokról bővebb felvilágositást nyujt
Izsó Balázs ingatlan irodája, Gyoma,
Horthy Miklós ut 2. Telefon: 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, .Gyomll!
felelőS üzemvezető: Teket Sándor.
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EL.OFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre J.56 P, fél évre 3.12 P. Egész évre 6.Uli-'.

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

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

Felelős szerkeszt!): WAGNER MÁRTO!\!
SzerklU:rt55ég és Idad6hlvatal:

"HUNGÁRIAu KÖNYVNYOMDA
G 'll o m lll. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabasai:
Egyhalilábos (55 mm széles) l cm. magaslUrdete~

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél W százalék, tizszeriné!
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Jaross Andor felvidéki miniszter
6yomára jön

Nagy felvidéki 'Ünnep~éget ké~zUen~k elő

Dr. Sorbán Jenő vezetésével gyülés lesz, itt Jaroil Andor
Gyoma község közönsége, vala- miniszter is felszólal. Utána 8Z

mennyi társadalmi egyesület Apolló mOllgóban mdsoros eló
közremiiködéséveI, nemkiUön- adás lesz és este az Uri-és 48
ben endrődi közremüködőkkel as Kalzinókban bankettet tar
nagy felvidéki ihmepséQet ren- tanak.
deznek Gyomán. Az ünnepség kimagasló ese-

Erre az ünnepségre Jaross ménye III mé.r országosan nép
Andor felvidéki miniszter is szerü felvidéki pártvezér lesz,
megigérle eljövetelét. Az ünnep aki a parlamentben il izelitöt
megtartási napját Jaross minisz- adott a handabandázó csákly'·
ter fogja megállapitani. soknak Bátor kiállásáról.

A tervezet szerint délntán a I Nagy szeretettel iy'rjukJarolll
.köz!légháza nagytermében nép· Andor minisztert.

z
·Egyszerüen és igen velősen

SP Dzsungel".
Igy jellemezte Jaross Andor

telvidéki tárcanélküli .miniszter
a csonka ország társadalmi vi
szonyait.

Kemény ez a biráió hang, de
úgy 'érezzük, hogya Felvidéki
Egyes"!ilt .Magyar Párt hősvezé- 
rének joga van e hang alkal
madsához. Az a küzdelem,
melyet az ő vezérlete alatt a
felvidéki magyarság a cseh bör
'tönökkuszöbénés a cseh terror
izuronyerdején .keresztiil har
colt végig, nem arathatoUvolna
győzelmet az igazi magyar test
vériség megvalósitásanélkül.

Mi csak hálásak lehetünk 
Jaross Andornak,ha cseh s.m
ronyokon aratott nagy győzelme

után segit nekünk is .legyőzni
3Z0kat az akadályokat, amelyek
nálunk az igazi magyar testvéri
ság nralomrajutása elétomyo
sulnak.

Bizony dzsungel az at~rsa

dalmiberendezkedés, amelynek
magaslatán a látókört II 'mo
noldi~szük aranykeretehatá

.folja, alsó' rétegeiben pedig a

T A R C A

Aka§!iai bevon.ulá.§
ahogy én. J.á.ttaliD.

Irta: Dr. csernefalviSol'bán .lenő .

(Folytatás.) (2)

A hihetetlen arányn forgaimat
mindenün a magyar rendőrség

és a kassai Magyar Nemzeti
Tanács tagjai irányítottAk kitünő

hozzáértéssel'. Autóbusznnkat
s nóm-térhez közel fekvő egyik
mellék ut~ába irányitották. Az
a.tóbuszból khzállva, szinte
földregyökerellleU lábakkal állot
tunl, .és uéztOk, néztük 8 fel·
Izabadn~t Kallsátés könnyes
nemekkel szivluk magunkba II

Kikpálok felőlj6vőiri"l leve
gőt.

Mlomisunkegy földszintes
,épilet el6U voltésmhel töb·
ben kÖll:iölünkm~9kodni sze
rettekvDma ahossllZu ul után,
bem.u.tünka ház~dvaJrába és

e
pillér a rosszultáplált falusi, kiil

'telki és tanyai iskolásgyerme
kek kékrefagyott meztelen láb
szára.

Dzsungel, melynek mocsári
tölgyei a zsidó nagykapitalisták,
áthatolhatatlan folyondárhálója
pedig a nyáltól csepegő "kérlek
alássan".

Csupán abban tévedne Jaross
Andor, ha netalán azt hinné,
hogy ez a kép a magyar társa
dalom igazi képe.

A -magyar dolgozó tömegek
lelkében már régóta él a gyülö
let és a megvetés azok iránt,
akik ennek a magyar élet fel
szinébegyökerezett dzsungel
nek ismert növény-és áUatvilá
gához .tartoztak.

Az az igazi magyar társada
-lom, melyre komoly időkben

mindig számitani leheleU, ke
serves évek hosszu során át
más fegyver bijján - tiz kör
mével tépte és irtotta maga kö
rül a dZliungelt.

Ma már lil.tjuka nagy tisztást
a keresztény népi politika ki
alakulása körül.

Ennek a politikának a küzdő

az onnan nyHó egyik lakásba,'
hogy a lakókat megkérjük,
ny.jtsanak lehetőséget a mos
dáshoz: A lakók IilZ elsőnek

belépő társunkat öröm-köny
nyekkel fogadták és megcsókolo
ták és boldogan kiáltottak fel:
"Önök az elsők, akik az Anya- 
országból házunk küszöbet át
lépték".

Mosakodás és reggelizés után._
megindultunk a kassai székes
egyház felé. hogy koszorut he
lyezztlnk II nagy Rákóczi sir
jára. Az utvonalon mindenün
és lépten-nyomon felejthetetlen
és megrbó jeleneteknek vol
tunkszemtanui. Az egyik helyen
uegedi Turulisták verték le a~

utcikcseh névtábláit ; a mállik
helyen ugyanezt tette más itju
sági alakulat a középöletek és
ihtlelektibl!ival és felirataival.
Egyh-elyen, ugyancsak Bocskai·
sapkás Turulisták, egy hatalmas
teher;gépkocsirél magyal'zás:dóo

magyar közembereket felemelő

eszméi lángolnak mindnyájunk
szivében és ez a nemzeti nyo
moruság özönvizein is átmen
tett tüz adott nekünk erőt ahhoz,
hogy tiz körmünkkel küzdjünk
mind a mai napig.

Üdvözöljük igaz magyar test
véri egyetakarással II felszaba
dulást: a magyar lelkek fel
szabadulását I

A dzsungel töllilyeinek és
folyondárjainak pusztuluiok

kat szórtak. a tömeg kÖl\lzé. A
nép mámoros lelkesedésselvetetqp
le rá magát a magyar zászlókra
és láttam egy 80 év körüli öreg
embert, aki hangOlan zokogva
szorította keblére a magyar
trikolort. Az utcákon ember
emberhátán tolongott. A gyö
nyörü gót-stílusban épült: kassai
Dómba olyan zarándoklAs volt,
mint talé.n l.IOhaiem ezelőtt.

Mindenki iparkodott legalább
'igy szál virágot elhelyezni a
nagy szabadsághős és II nagy
fejedelem sirjára, ahol végOl is
oly nagy tömegü koslfóOrut él!
virágot helY9l1:tek el, hogy
i!ulinte nufolAsig meglelt a tágas
kripta, olyannyira, hogy II

rendililzőlég kénytelen volt s
koszonk és o virágok elhelyezé
sére mal helyet kijelölni.

A .koszora elhelYlilzéle után
az ünnepélyes bnonulál ut
vonala, sa ugynneaeU Pesti-ut
fele jgyek~zlönk, hogy maglilnk-

kell !
Csoportosuljanak, szakadoz

zanak lés kotyvasztódjanak ösz
sze, széjjel és vissza a rodhadt
és ezerszer meghazudtolt poli
tikai szólamok tiszteletreméltó
pártjai, a magyar nép és II

megujhódás napjait élő magyar
társadalom vilmzafelé nem lép
het egyet sem többé I

MIGEND DEZSŐ
a Körönidék

telelős szerkesztője.

nak megfelelő helyet bbtoilit
hassunk.. Kilenc óra felé j'lrt az
idő, amidőn helylnietaFőo

ulc{m, a Schalk':házzal,Kassa
legnagyobb mdUodáj'val szem
ben elfoglaltuk. AI általunk el
foglalt hely, bir nem volt egén
közel ft dilzemelvényhez, de
tekintettel 3 feláUiton hangszó
rókra és hangel'ősU6 kélllzülé
kekre. remélttlk, hogy a1ÍlItJmne
pélyes bes:i!:edet il jól fogjuk
hallani. Ebben a remény11nkben
nem is clllalatkoztunk.

Ismétlem, 9 Ón lehetett, ami·
dőn helyünket elfoglaltuk él
dacára, bogy az ünnepségek
kezdete 11 Órára volt jelene.
a Fő-ntcl, il Pesti-ut, II Dómo
tér már lzinte feketéleU 83

embertömegt6L Számit'lIom
szerint már akkor il legalább
100.000 ember helye.kedeU el
II főbb utvonalak ment41n. Rö
viddel elbelyelllkedélünk után
felvonuU a kordon t képez6



Az a Szentige, amelyről e
reformáeió emlékünnepi isten
tiszteleten az Úr lelkének ihle
tése segítségével előttetek bi
zonyságot tenni óhajtok, írva
található Ézsaiás pl'óféciája 55
részének 8- 11 verseiben a
következőképpen:

Nem az én gon dolataim a ti gon
uolatailok, és nem a ti utailok
32 én ulaim, így szól az Úr!

aminl magasabbak az egek
a akképen magasabbak
az én ulaim utailoknal, és gon
dolataün gondolataitoknál! Mert
minI leszáll az eső és hó az ég-

és oda vissza nem tér, amig
n:leg nem OIH021 21 földel és
termővé nem teszi azt, és magot
nem ad a magvetőnek és ke
n''''''"", az éhezőnek: igy lesz az
én beszédem, amely számból
kimegy, nem tér hozzám üresen,
hanem megcselekszi, amit aka
rok, és szerencsés lesz oU, ahová
küldöttem.

SzereteU Testvéreim!

Megáll az Istennek igéje
És 2'em állhat senki ellene;
h nagy lsten vagyon mivelünk

Szent Lelke lakozik bennünk.

Reformáció . emlékünnepén
ha!vá,n,;'ozoH mértékben keH át
éreznünk e dícséretünk boldo
giló igazSágát. csak akkor

ignán átérezni o\<.!óber
harmincegyedikéneka jeientősé

gé!, ha fl kiáró-
.az ellenállhaiatian isteni ige

diadalát ismerjük fel. Nem em
be,i teljesítmény, nem egyéni
vagy taxsadalmi vivmány volt a
reíonnáció, hanem Isten igéjé
nek megáradása, az Ő Szent
lelkének <ll reformátorok lelkén
át az akkori világba való bele-

katonaság. A katonaság láttára
a tömeg mindenütt lelkes éljen
zésben tört ki. Jóllehet az ün
nepségek megkezdésétől még 2
óra választott el hennünket, a
lelk.es tömeg állandóan zugoU
és szavalókórus-szenlen dübö
rögve lelkesen éltette a magyar
nemzel Hitler vezér és

a a lengyel
nemzetet és annak vezéreit A

állandóan" Mindent visz
sza« kiáltással sZÍnte félelmetes
erővel nemcsak az
egész visszacsalolá sát,
hémem a történelmi Magyar
ország halárainak visszaáHitását
is. Közben mindent éiteUek és
minden'! ünnepeltek, ami ma
gJaI" és ami és aid az Anya
országból számazik. Bennünket
kérdések tömegével halmoztak
eL Többen sirva mondoUák,
hogya kassaiak nak ez a mai nap
olyan, mint az álom. Si.rva be-

Ige*
zugása. "A nagy Isten" voU a
reformátorokkal: ezért is tud
tak ők bátraknak, ha kellett:
kérlelheteUeneknek és minden
esetben elIenállha!aUanoknsk
bizonyulni. Erej üket, teUrekész
ségüket, meglátásaikat és kitar
tásukat nem önmagukból me
riteUék, hanem mindezt a ben
nük lakozó Szentlélekből kap
ták ajándékba. A reformáció
ban ujra rádöbbent az emberi
ség arra, hogy Isten mérhetet
lenül nagyobb, mint mi va
gyunk, hogya saját erőnkből

hiába is próbálunk meg felemel
kedni hozzá, Őt soha el nem
érhetjük. De ugyanakkor ép 11

retormációbari ujjongott fel is
mét az emberi lélek a legbol
dogabb igazságra: ez a mérhe
tetlenül nagy Isten közeljöH és
közel jön hozzánk, valahány
szor igéjével megszólít minket.
A mincienkori reform<Í.ció a
bennünke-i: megragadó és a
foglyul ejtett életünkkel Is
tenhez visszatérő Igének a
diaciala. Próbáljuk meg diadal
utjának legfőbb lépéseit nyomon
kisérni.

f. Először is lássuk meg azt,
hogya mi Istenünk csakugvan
Isten. Páratlan, egyetlen Ur.
Két istenről nem beszélhetünk.
Mert ha egyszerre két isten
volna, akkor vagy egylormák
lennének, vagy pedig kiHönbö
zők. Ha egyformák volnának,
ugy egyik sem volna valóságos
Isten, mert hiszen épen Isten
az egyetlen léuy, aldnek párja
nincs és nem is lehet. Ha pedig
különbözők volnánal" ugy a
kisebbik nem volna igaz Isten.
Ezért hirdetjük: Ő, az Ur, a mi
egyetlen Istenü<8k nem engedi

széltek a felvidékiek 20 eszten
dei rabságáról, de abban mind
annyian megegyeztek, hogy a
20 éves szenvedéllek eltörpül
nek a közelmult idők szenve
déseihez képes!. Elmondották,
hogy szeptember közepe óta
el viselbeteHen terrorn3k voltak
kitéve. A legbrutálisabb ülJö
zésben voH része mindennek;
ami magyar A cseh dragonyo
sok belovagoltak a kapucinusok

ahol az iskolás
gyermekek éppen az Istentisz
telet végeztével a Himnuszt
énekelték. A cseh dragonyosok
lovainak patíii alaH ez alkalom
mal 3 ártatlan magyar gyerm~k
leHe halálát. Elmondották II

kassaiak a sok-sok szenvedést,
megaláztatást. Elmondották azt
is, hogy az ottani li:sidók jelen
tékeny része feltünő gyorsan
alkalmazkodott a cseh impéri
umhoz, hiiségesen iparkodtak

Imeg, ho~y idegen isteneink le
gyenek O előtte. Nincs külön
magyar Isten és nincs kiHön
német Isten: az Ur senki állal
ki nem sajátitható, mert a sok
vizek zugásánál, a tenger moraj
lásánál fenségesebben lakozik
oU fent, a magaságban.

Egy nagy gondolkodó Isten
n",k ezt a páratlan, mindeneket
meghaladó vaHát igy fejezte ki:
Ó'a teljesen más! Különbö
zik a világtól, ennek minden
élőlényétől, még az embertől is.
Alapigénk két vonatkozásban
mutat rá ugyanerre: teljesen
más a gondolkozó Isten, mint a
gondolkozó ember és teljesen
más a cselekvő Isten, mint a
cselekvő ember. "Nem az én
gondolataim a ti gondolataitok
és nem a li utaitok az én utaim,
igy szól az Ur. Mert amint ma
gasabbak az egek a földnél,
akképen magasabbak az én
ulaim az utaitoknál és gondo
lataim gondolataitoknál l"

A reformációra azért volt
szükség, mert a középkori egy
ház. nem veHe komolyan Isten
nek épen ezt a figyelmeztetését.
A középkori egyház és még a
mai római katholikus egyház is
ugy tekint magAra, mint az Ur
gondolatainak egyedüli és ha
misítatlan hordozójára. Azt hir
deti magáról, hogy egyedül ő

az az ut, amelyen keresztül
szabad meneteliink van magá
hoz az isteni ulhoz. Amit a
római katholikus egyházban ta

tanilanak, azt mindenki
!Jek el kell tagadnia, mert en
nek az egyháznak a tanításai
minden egyes esetben meg
egyeznek az Isten gondolataivaL
És aki idvezülni akar, annak el
keH indulnia azokon az utakon,
amelyeket az egybáz épített ki s
amelyekről azt hirdeti, hogy

kiszolgálni a cseh hatalmi rend
szert és kevés vol~ azon zsidók
száma, akik a szenvedés és
megpróbáltatások idejében is
magyarnak vallotta magát. Ez
zel szemben a kassai nagy na
pon egész különös jelenségek
nek lehettünk szemtanui. Mert
láttuk azt, hogy a kaHanos
galiciánerek és egyéb zsidók
egész hada vonult fel, szivök
fölött tenyérnyi nagyságll nem..
zetiszinü kokárdákkal, hogy a
magyars3.,ggal együtt ünnepelje
il nemzet nagy történelmi ese
ményét. Az oUani őslakók, de
mi valamennyiICU, akik az ün
nepi órákban Kassán jelen le
hettünk, nem tarthattuk - a

,haUottak után - őszintének

ezt a feltünö éneklést és sok
szor egészen különősen kihivó
magatartást. Akadtak olyanok is,
akik a tömegben ezen különös
jelenségek miaU hangosan is

azok Istenhez vezető utak, sőt

egyenesen magának az Istennek
az utjai. Igy jöttek létre a ró
mai egyházban :1 hamis sákra
mentumok, a s/,entek imádásig
fokozódó tiszte: ete, a hozzájuk
valókönyőrgés, il bünbocsátó
eédulák ámlgal Isa, a bucsujá
rások, III mise (s sok más, a
Szenhrással össze nem férő

gondolab~Ol' és úlkeresés. Az
ember ill az Ö gondolatait akarta
megtenni hiten goO:dolataivá és
az áhala kitaláll és kihaposoH
utakat Istennek útaivá~·

És ekkor jött a reformáció.
HirdeHe, hogy Isten szuverén
Ur. Ép ezért sem gondolatai
ban, sem cselekede!eiben nem
köthető hozzá földi dolgok hoz,
emberekhez~ésintézményekhel1':.
lsten szuverén lh; és az Ő Ur
voltát nem osztja meg sem a

.szentekkel, sem :il papirenddeJ,
sem a pápával, sem pedig a
tanító egyházzal Isten szuverén
Ur, aki az Ő gondolatainak ~s
utjainak végéremebetetlen vo~

tát fenn tartja saját magának ~s

csak azokkal közli, azok előtt

tárja fel, akikkel és akik előtt

Ő maga akarja. Isten szuveré~
Ur, gondolatai ernberi gondol~~
tokkal, cselekedetei emberi cse..;
lekedetekkel nem mérhetők és
nem pótolhatók. Alapigénk tök·
rében nézve ez voH a reformá
ció első nagy lépése az isteni
ige diadala felé.

II. Testvéreim r Ha iH meg
álloH volna a reformáció és most
megállaoánk mi is, ugy félelem
és rettegés volna a mi osztály
részünk. Mert mindig félelem
mel és borzadálIyal tölt el ben
nünket az, amil vagy akil nem
ismerünk. Nincs tél~lmetesebb

és elszomoritóbb valóság ai is·
meretlen Istennél! De mit 's
használna nekünk egy olyan

kifejezést adtak csodálkozásuk
nak, de nem akartak ünnepron
tók lenni, és érzelmeiknek ép
pen emiatt erőteljesebben nem
adtak kifejezést.

FéHizenegy Iehetett, amidőn

a budapesti küiönvonatok a
h ormány, az országgyiilés két
háza, valamint il különböző

hivatalos kfildöUségek tagjaival
megérkeztek, Hosszu kocsi es
g~pkocsi sarok ban, valamint
gl'alogosan vonuHilk be a
döHségek tagjai, az I.ltcákonfel
sorakozott tömeg Jelkes éljen
zése közben. Fe! vonult ezntáb.
a kassai Frontharcosok éi Hadi
rokkantak mintegy 1000 tagu
küldöUsége, a kölönböző kassai
társadalmi egyesületek és végül
1000 diszmagyaros kassai asz
szony és leány fe:;tői szinpem
páju ruháih:ban. A kép,' amit
ebben az időben az utca muta
tou, grandiózusan felemelő voU.

(Folyt. köv.)
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tatottelkészibiwi "r~t kifizetik,
ezzel megszeriika jogot arra.
bogy nev'üketatemplom lljtóra
reávéssék és igy '''J:~f6kol1

megör'ökitik ued'lu~t;nutókoll'

szám'ára'M:int'minden'aítom'ány,
ugy 6Z'ek lilzadom'áuY9k 'B be
lesznek irvaaz 1eg.yh'á,z ,~Arany

könyvébe".

*Dr. Vasady Béla debrecenL~yetemi

tanár preaikációja, melyet GyomAn, 1938
október 3a-én, a re.formáciÓ. ünnepén
mondott el.

magyar nemzeti szeUemet/l;.
Ezen a gytllésen Eckhardt

Tibornak egy kijelentését is meg
keH örökitenünk. Ázt a ,progra
mot, -,mondotta -amelyet
Magyarországon meg kell való
sitani, GömbösGyula-fogalmazta
meg legelőször.

Lám, Lám: tehát az akkol"
álmoskönyvnek min6sitettGöm
bös Gyula '95 .pontja mégill
ország program lett.

politikai helyzettlnk teljess
ségéhez megörökitjök aztis,hogJ
ezen a gyűlésen Sztranyavszky
és kilépett tár~aiRassay,Bethlen,
Buchinger és társaikkallesza
vazták a kormánYt.

Ez a Kormányzó Kassára
bevonulása utáni tO·ik napon
történt, -a magyar képviaelőház
ban.

A .Kormányzó döntését ,még
nem tudjuk, b,ogcy ,elfogadja-e
.Imrédy lemondását.

A magyar .szavazók ,alig ,vár
ják, hogy od3valóembenket
küldjenek. a>parlamentbe.

rögjönk adrt, hogy a mi meg
próbált· egyházunk 'és nemze
tunk életében maradék nélkül
diadalmaskodjék ~UIIUl Ige,amely
nem akar üresen vissntérni II

mi.Urunkhoz, hanem foglyul
ejtett ma-gyar ·lelkekelilrdulá
sában "óhajtja"megdicsC5iteuJ'ön
magát.
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Többek érdeklödéséreezuton
közöljük, hogy al református
templom ajtóinak megvá.ltása
lehetséges. A nagyobbajfókat
350 pengőért,a kisébbeket 200
pengőért 'lehet megváltani.

Az II css.lád, vagy tö'bb család,
akik egy"'egy ajtót megváltanak,
iUeWlegazoknáka fentkimu-

Az egységespárt keddi gyülé
sén több képviselő bizalmatlan
ságát fejezte ki vitéz Imrédy
Béla minszlerelnökkel szemben
is kiléptek a pártból, közötttík
Sztranyavszky, Bornemissza és
Mikecz voU miniszterek is.

A szerdai képviselőházi gyü
lésen Sztranyavszky indokolta'
8 kilépésüket. Szerencsétlen be
szédének az a része, amelyben
II Felvidékkel kapcs~latban ard
a kijelentést tette, hogy nem
Csonkamagyarországot csatolták
a visszakeriilt Felvidékhez, ha
nem a Felvidéket csatolták
vissza a csonkahazához és ebből

nem az következik, hogy a Be
nes Eduárd által inaugurált
szellemet, rendet kell irányadó,
nak tekinteni a magyar élet
jövendő számára - országos
felháborodást keltett. Erre a
kijelentésre Jaross Andor azt
válaszolta i "Mi nem a benesi
szellemet hozzuk, hanem II Be
nes által elnyomott és az el·
nyomatás által kHermeltn~pi

a NEP tagjai közül többen ,kilépleka pártból

Z ország hangulata Jmrédymellett van

Adakozás a református templo'muj ajt6ira

adott Gyoma község Jakossága a
"Magyara agyar-:ért" '9y.üjtésre

Megbecsülendő összeget adoti Az adakozók nevét és al
községünk lakossága a haza adományozott összeget - ut
oltárára. Pénzben 3455.46 Pés cánkéntcsoportositva - foly
terményekben 2800.39 P gyült tatólagosan leközöljük az qjság-
össze. ban.

aJ! Ige fel is Izabadit és el is
indit. Megindulnak a jövő héten
a magyar csapatok is ujra a
Felvidék felé, ho~y visszaszerez
zék adraga magyar földet és ujra·
egyesitsenekbenntlnket a mi
felvidéki t~stvéreinkkel.Bárcsak
az Igétőlfoglyulejtett és meg
alázott, de ugyanakkor az Ige
által felszabaditoU és elinditott
magyaroknak íalálkodsa lenne
ez a mi ujra összeölelkellJPsünkl

Jertek Testvér-eim és könyö·

eJője. Most mAr útban van a
végső diadal felé l

Az Ige végső diadalát
'azonban nem ezen afőldönéri
el, hanem az Urhoz való
visszaérkezésekor. Nagyon
,szépentanitenőla mi moslani
alapigénk : "Mert mint les7áll
azesöés ja ,hóaz~gb61,és oda
vissza nem tér, ,amig meg nem
öntözi a földet és termővé,

~gyümölcsözővénemteszi:azt, és
magot nem ,ádá magvetőnek

'és;kenyeret ·az éhezőnek : igy
lesz, az ;énbeszédem,amely
számból kimegy, nem ~ér hoz
zám üresen, hanem ntegeselek
szi, amit akarok és szerencsés
lesz oU,abová küldöttem."

Az igén ek Istenhez való visz· ,
.szatérésekor lesz nyilvánvaló
az Ő en~nál1ba{qt1an volta.
Az Ige leigáz és foglyul ejt, de
ugyana kkor, felszabadH,
Az Ige tudtul adja Isten akara
tát és közben telajza az emberi
akarlltot. Az Ige közli Isten
gondolatát s közben belső for·
radalmat is idéz elő az .ember
:gondolatvilágá.ban. Az Ige meg
világi!Jaazt az utat, amelyet
Islenválasztott,hogy az embe- .
rekhez -szólhassonésközben
'elinditja az embereket is azon
az.egy.etlen uton, mely csak
ugyan Ő hozzá vezet.

I~y tér Niss2a az Ige Isten
h.ez, nem üresen, hanem1'liker
dusan: emberi hit, bünb'nat,
imádságás hálaadás formájában..
Magától értetődő lesz Krisztus
tanitása : amennyiben meg~se!e

kedtétek eggyel az én legkisebb
atyámfiai közúl, én. velem ese
lekedtéaek meg.

Az btenhez visszatérő Ige: a
foglyul ejtett lelkek hálája..
Amin.t a Heidelbergi Káté ta
nitja: Lehetetlen, hogy azok,
akik igazi hit által Krisztusba
oltattak, háládatosság gyümöl
csétne teremjék" (64. k.).

Szeretett' Testvéreim lA Ini
magyar uemsetink 'ezekben a
napokban nagy próbán m~

keresztüL Olyan. próbán,am~~y
re mi 20 esdendőn kereszti11
vártunk és amely próbára még
sem tudtunk kelM'idöbeD., meg
felelő módun felkészülni. "ldiért?
Mertbteunek gondolata nem ft

mi gondolatunk és az Ö utai
nem a mi utaink. Isten meg·
lepetésszeröen osztja az ö igaz
ságát és váratlanul mutatja meg
egyének és népek számára az
Ő utját. Nekünk most e sors
döiltő időkben tárta fel ujra az
Ő gondolatait és az Ő utait. A
kérdés csak az, hogy van-é fü
lünk a ,hallásra, van-é szemünk
a látásra és van-e acélozott
akaratunk azon az uton való
eIindulásra, amelyet az Ur je
lölt ki mosta mi számenkra?!
Testvéreim l Az Ige toglyulejt,
az Ige megaláz, de ugyanakkor

Jden, akiröl csak admoJil:d
hatnók, hogy az Ő gondolatai
és utai különböznek a mieink·
tőlé.smiazokat nem ismer
jük? !Nekünk oly Istenre van
szükségilnk, aki megismerteti.
önmagát,velünk.Parancaol, igér,
öromhirt .közöl v~lüRk:4fl ,köz
~n önmagát: "gondolatait és
utjaitegyaránHelt:árja:elöttttnk.
A :reformáció, iSmikor visszatért
a .S.zentiÍ'álhollll,;ed .az.bt~nt
,engedte,ujrsizóhoz jutni. Az
,Ur ahogysxentlliekénk .
'mondja: 'ali: Ö szájából kijövő
'beszédet ,'kezdte ismét hirdetni.
Aztu,igét és ,uta beszédet,
amelyet Ézsaiás 8:l1égből le-
idlIó esőhöz és hóho;;:; hllion
Utott Találó hasonlat ez I Mert

1!I.z'8s6 ésa hó is felülről jön,
ak:!\rllllak az igéje. És mert
1i\.zekis váratlanul jönnek,
akárcsak· az I1ten igéje Egyi
kőnklem rendelkezik vad.zs
erővel, :amelyneksegitségével
esőt tudna:előteremteni,afel
legekből lecsalni a legnagyobb
sE:!\razság idején. nazdélkodó
embert soha nagyobb csalódas
ne:m érheti, miut mikoI" szik
kasztó' nyári' napokon egy-egy'
·zivatar sötét felhői továbbszá
,guidanak lj b~16lük az eső nem
az II földjére boUalá. Akkól'
keH rádöbbenie arra, hogy Isten
az esőt neM az ő földjére szánta
és hogy ő nem is tudhatta azt
a saját maga számára biztolli
tani.

Látjátok, még inkább igy va
gyunk Isten igéjével. Egyikőnk

'. sem kényszeritheti Istent, hogy
az ő emberi tetszése szerint meg
állapitott helyen és időben hir
desse neki az Ő igéjét. Isten
szuverénül, ingyen kegyelméből

szólH meg milldig bennünket
De a nagy csoda, az uijongásra
késztető csoda 'mégis csak az,
hogy megszóUI: bennünket
Hirdeti nekünk e mi mostani

'reformációi istentiszteletünkön
is, hogy Ő szeret minket,Fia
egyszeri és tökéletes kereszt
hahíl'ával megváHott minketés
IUl Ó érdeméért ajándékba aclja
nekünk a megigazHóhitet. lsten .
most is ,szól hozzánk,feHárja
előttünk az Ő gondolatait 
nézzétek, hogyan menekülnek
ezektől a mi gyarló emberi
gondolalaink! MegmutatjamosL
is Krisztusban nekünk a szoros
kaput és a keskeny utst - néz
zétek,ezekhez hasonlítva, meny
nyire utvesztöknek bizonyu!
nak azok az utak, amelyeken'
mi eddig jártunk! Irásolvasás
él igehirdetés, szószéki és csele
lledetibizonyságtevés: li refor
máció áldásaiként nézzét~k, '
hogy permetezik alá az égből

most is az ige harmata, miként·
zug el felettünk itéletes zivatara
s 'lámud lelkünkben új tenyé
szetet megujhodásrakészte,t6
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228.000 reformiítus, 30.000
evangelikus vallásu lllagyar kerül
vissza a Felvidékkel.

Halálozás. Hark.ínyí János
bá! ó, aki egy ideig Zsófia-major
tulajdonosa is voll, 80 éves korá
ban Budapesten meghajL

A CsaUókőz és a Kis-Alföld
geológiailag ősszefügg a dunán
tuli oiajterületekkel, ezért már a
közeljövőben erőteljes kutatást in
ditanak meg olaj után.

A Felvidék visszacsatolásávai
30 jelentős vegyészeti gyár került
vissza hozzánk. A magyar vegyé
szeli ipar eddig 12 millió pengő

éríékli árul hozolt be ktilföldről,

mig a kivi!el mindössze 20 millió
pengő voll. Reméljük, ezután
csökkenthető lesz behozatalunk
hatalmas összege.

Kassára müegyetemel kér a
Mérnökpolilikai Társaság.

A felvidéki cukorgyárak ter
melése 300.000 mázsával emeli
exporlfeleslegünket, ezt, azonban
a cuhorárak leszá!lilásával várható
fogyasztás növekedéssel a termelés
c'iökken lése nélkül vélik eltünlet
!lefőnek.

Kassán, egyik közgazdasági
helilap értesülése szerint, 3-4000
pengöért 300 négyszögöles telken
épült, mGlgasfölds7intes, vagyeme
'etes családi háJat is lehet vásá
rolni.

A MÁVAUT autóbuszai köz
ponii szere1ésére nagyszabásu höz
p.lnti mühelyl abr felállítani.

Svédországba rádiót, Francia
Oi szágb:l l11e7őg<;, dasági gépekel
l'xpOrláluni..

Az amerikai ciíOkkivitelünk
s7épen fokozódik.

öli is meg a CSil'át, de a tartl1
lék tápanyagot megmérgezi.

Hogy mitől sérül meg II mag,
minden gazda hidja. Csépléskor
"gyerünk-gyerii,:k", a "látástól
vakulásig"· a jt I,.,ZÓ, a vassines
dob ezeren JÓVél! felüli fordulat
számmal búg, él gépre néző

ember szemét komoly erővel

éri a métereki-e elrepűlt buza
szem, néha törekre megy II

pozdorja száraz szalma. bizony
megsérül oU a száraz szem is.

Elit kertünkben egymás mel
lett négyszögöl buzavelés. Az
egyik kézzel kitejtett szemek
ből, a másik c:iéplőgépröl, ae-

. rüH 83.5 fajsulyu buzil.bóL
Amabból egy növény sem hF
ányzik, emez ugyan ugy szemen
kint vetve, erős hiányokkal lepi
meg a szemlélőt

A vetőmagot tehát nem csak
kiHön érlelni, de különös gond
dal keH csépelIli is, mert az
észszerüség igy diklálja.

Gyoma, 1938 nov. 8.

A jó vetömagról
nemcsak vetés előtt kell be
szélnünk, hanem akkor is, -ha I
már kikelt. Ilyenkor ugyan már
ő maga is beszél, a gazda öröm
mel látja és szemléli üde zöld
szálacskájál, amint narmatosan
szilárdan állva naponta 2-3
centimélereket is nő. Gyöke
recskéjét a buza ilyenkor még
csak fogódzásra használja s a
magban felhalmozott tápláló
anyagokból éL

A gondolkozó gazdának ilyen
kor azt is kutatnia keH, ma
radt-e oda kikeleHenül vető

magja s ha igen, mi az oka
ennek? Bár az elég sürünek
talált zöld vetés láttán ezt ku
tatni nem szoktuk, mégis tudo
másul kell vennünk, hogy kö
rülbelül 4-5 százalék, de néha

10-ig is emelkedik a sérüiten
elveteU és kl nem kelt magvak
mennyisége. Hogy ez mit jelent,
kiszámítani könnyii: 50 kg-tól
100 kg-ig terjedő terméshiányt
holdankint I A sérült szem, ha
SZ3razon pácoljuk is, a nedves
földben magába veszi a reáta
padt méreg oldalát, ha ez nem

van, bár ott is van egy-két biz
tató jelünk.

Történelmi. időket élünk. Is
ten kegyelmébőlmár visszakap
tuk a Felvidék egy részét, s ez
nemcsak öröm számunkra, ha·
nem komoly kötelességet is ró
ránk. Tisztába kell azzal len
nünk, hogy egy egységes, müvelt,
szociális igazságtalanságoktól
mentes magyarságot kaptunk
vissza. Az elmnlt husz év ki
beszélhetetlen szenvedéseinek
lángja egy tömbbe olvasztotta
oH a magyarságot. A hitványak
vagyelmenek ültek, vagy meg
tagadtAk magyarságukat. Ők

valóságos testvérek. Tudok ese
teket, mikor az egyetemi hall.
gatók lemondtak egy-egy ebéd
jükről,hogyközösen tanittathas
sanak egy szegény magyar diá
kot, kinek érdeme csak az volt,
hogy tehetséges és magya.r. Most 
gondoljunk irigykedő, egymást
lenéző, névnapon és ünnepélyes
alkalmakkor tulköHekező,urhat
nám és a komoly munkától és
tanulástól irtózó önmagunkra l
BünbánaHal hajtsuk meg fejün
ket és teljes erőnkből igyekez
züak azon, hogy méltók legyünk
rabságból szabadult testvéreink·
hez, nehogy valaha is megbá
nással gondoljanak ezekre a
napokra!

Uj honfoglalásra készül l!l..

magyarság, mert régi helyzelünk
tarlhatallan, uj virradat ragyog
telénk, csak az a kérdés hoay, .,
ez a kibontakozás az én segít
ségemmel, velem történik-e meg,
vagy nélkülem! Dr.K.M.

?

s tem.plomról
Pesten

NÉL ÜLE

nök és Épitész Egyletben fogja
ismertetni a megujitolt retor
mátus templomot és Papp Zsig
mond mester müvél, az uj or
gonát.
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Dr. Lux Kálmán müegyetemi
az Országos Müemlékek

Bizottságának tanácsosa arról
értesiteUe a református egyház
elnökségét, hogy a Magyar Mér-

Amerikai tanulmányutam alatt kaptam támogatást, s megértést
sokat beszélgettem népünk jelen ej;:en munka iránt A már meg
helyzeiéről és jövőjéről. Ezen lévő gyomai népkönyvtár is sok
közben sok keserít pilulát nye- kivánni valót hagy maga után,
lettek velem, rámutatva arra, mégis egy tanyai vándor könyv
mennyire saját hibáink és bö- tár mellett döntöttünk azéri,
neink az okai sivár helyzetünk- mert. a rossz időjárás és utak
nek. El kellett fogadnom tőlük éppen a tanyai emberek szá
ezt a kemény kritikát nemcsak mára teszi lehetetlenné a má
azért, mert jóakaratból mond- sokkal való érintkezést
ták, hanem azért is, mert telje- Hazaérkezésem uLán a ma-
sen. igaZl1k is van! gammal hozott kh. 140 P-t a

gyerekes hittel vegyes Békésmegyei Iskolánkivüli Nép
neriltörődömséggelmindig más- miivelési Bizottság titkárának
tól várunk segilséget, ahelyett, adtam át azzal, hogy ezt a mun
hogy saját magunk vennénk kát meginditsa. A közeli napok
jÖ\lőnk irányiLását a kezünkbe. ban már meg is indul. Hetente
Ha nem igy lenne, természeles- egyszer-kétszer kis ládába cso
nek uk volna azt, hogyamagolva könyvekkel kopogtat-

kérdésben pl. a néme- nak be az elszórt lanyákha. A
tek nem meJleHiink, hanem könyvek használata teljesen dij
ellenünk foglaltak állasL Ez a talan csak rongálás esetén tar
ié~el nemcsak :!ll nemzet, hanem toznak büntelést fizetni. Ha
a különböző osztályok és egyé- valakinek a könyvekre, vagy a
nek életére is érvenyes. (Érde- kiosztásra vonatkozóan bármi
kes lenne egyszer sorozatos nem ü kivánsága vagy panasza
vüadélulánokkerelében meg- volna, az forduljon Tanló József
beszélni azokat a kis jelenték- népmü ve!ési titkár urhoz, Gyula
telennek látszó hibákat a gyo- (Megyeháza).
mai lákosságnál, melyek halvá- Felmerülhel sokakban a kér
nyozódva nemzetünk sorvadá- dés, miért a Népmüvelési Bizolt
sát okozzák.) l:i;z a felelőtlen ság kezeli a könyvtári és miért
tétlenség sajnos nemcsak pa- nem valami Gyomán lakó ál~

rasztságunk hibája, hanem dozalkész ember. Ennek az az
középosztályunké is. Nem vet- oka, meri Magyarországon ez az
helnek semmit e~ymás szemére! egyetlen szervezet, mely rugal

kölcsönhaláson alap- mas, a szükségleteknek megte
:szik. Ami a paraszlságnak szen- lelően tágulékony és még nin-
vedést, nehézségei jelent, abból csen agyon adminisztrálv2. Más
áldás at középosztályra sem részt nemcsak örömmel vállalta
származhat. ezt a munkát, hanem az ezzel

Ilyen belső reviziós gondota- járó anyagi megterhelés től sem
tok hatása alan szöletelt meg riad vissza.
az az elhatározásunk, hogy Most két legfontosabb felada
lsten~m kivül senkitől sem vá- tunk az, hogy egyrészt használ
runk segitséget és sajM magunk juk a könyvtárt, vagyis minél
fogunk tenni íJalóinkhoz. Minden többet olvassunk. Másrészt
komoly munka megindulásánál mindazok, kiknek bármiféle

kell lennünk saját m3- müvészeli, irodalmi, vagy szak
gunkkal, helyzetünk kel, tehetsé- irányu könyvei vanoak, nemes
geinkkel és hibáinkkal, körül- adakozásukkal tegyék lehetövé
ményeinkkel és lehetőségeink- a könylár fejlesztésél. Három
keL Hogyan ismerhetjük meg hónaponként szeretném kikül·
önmagunkat? Élőszó és köny- den i Amerikába a könyvtárra
vek által. Ezért első és legfon- vonatkozó jelentéseimet, egy
tosabb teendőnknek egy meQ- részt, hogy tájékoztassam őket

telelő hangzásu és tartalmu a megindult munkáról, más-
felállitását hittuk. A részt, hogy ujabb anyagi segit

mlmka megindulásának helyéül séget keressek.
Gyomát v~lasztottuk, nemcsak Másik két tervünk magyar
azért, mert mint szülőfalumat· népmuvészeti muukáknak piac
különös megbecsülésben része-I teremtése és a szeretetcsomagok

hanem azért is, mert ott küldése még kezdeti állapotban

Ei
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december 7-én

Egész sorsjegy 3 P.
Pél sorsjegy 1.50 P.

fönyereményének,
összesen 18.729 kisebb
nagyobh nyeremény hl.lZása

áU a házhoz, ha ide

jében beszerzi állam·

sorsjegyét ! A pénz

zel együtt nvugalom

és boldogság költö

zik o t t h o n á b a

I
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A:n:yakö:nyYi hirek
SzUlettek : Oláh Lajos fia Gyula

ref., Jurcsó János fia János ref.,
Megyeri Bálint leánya Margit, Pi
roska ref., Hamza Erzsébet leánya
Erzsébet ref., Nagy Lajos fia Jó
zsef ref., Kun Zsigmond fia Lajos
ref., Czulák Károly leánya Sára,
Zsófia ref., Gyöngyösi Blanka fia
józsef ref.

Házasságot kötöttek: Cselei
LászlÓ Bácsi Piroskával, Rau Mi
hály Kéri Piriskával, Fekete Sán~

dor B. Marjai Erzsébettel, K. Szi
lágyi Lajos Barta Erzsébettel, Ge
csei Sándor Oláh Erzsébettel, Földi
István Varju Borbálával, B. Marjai
Gábor Kovács Piroskával.

Meghaltak: Domokos Antal 68
éves ref., Joó Klára 75 éves ref.,
özv. Putnoki Mihályné B. Balogh
Roza 66 éves ref., Nagy Lajos 78
éves ref., Tandi Lajosné Tuba
Róza 56 éves ref.

Hát nem érdekel, hogy II

cukorárak leszállitásával a cukor
részvények ára is jelentösen esett I

res

feltételekkel

I

Bank fiókintézete,

A főbizományosa

I
8Z eClld It::l i

I
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Félá.ru utaz".i
zolvAny" Nemzetközi ba
romfl-, galamb-, kanári-, házi
nyulkiáUitás és tanfolyam Bu
dapesten 1938. november 26·
tól december l-ig, a tenyész
áUatvásárfelepen X., LigeUelki
dűlő. Féiáru vasutl menetjegy
váltására jogositó igazolvány
és belépőjegy kapható Wag
ner MártonFiai fatelepén.

A keGskeméti fogház 250 rabja
egynapi tartoti és az élel=
mezési költséget a "Magyar él

Magyarért" mozgalom céljaira
adományozta.

Ujkigyós község 2750 pengőt

adott a "Magyar a Magyaréri"
mozgalomra. Ebből WenckheimJó
zsef gróf 1000 pengől adott.

Dévaványa községben 6509
pengő gyűll öí>sze a "Magyar a
Magyarért" mozgalomra.

A Mezöturon megjeienö
Egyetérlés cimü lapban olvassuk
az utóbbi időben burjánzó felelőt

len rágalmazásokkal kapcsolatban:
- A rosszhiszemü rágalmazókkal
nem vitatkozu.nk, csak figyelmez
tetjük őket éspedig itt a vidéken
is, a legkomolyabban arra, amit a
miniszterelnök ur keddi beszédé
ben mondott: "ezzel a rágalom
hadjárattai szemben minden esz
közzel fel fogunk lépni. Kérem
ennék a társadalomnak minden
tényezőjét, ha vadakit ilyen, akár
egyénekei, akár pedig más álla
mol, vagy inlézményeket rágal
mazó propagandán kap rajta, te
gye személyében felelőssé és je
lentse fel. "- Mi pedig eleget fo
gunk tenni ennek a felszölitásnak
- irja a mezöturi lap. Ezt irha t
nánk mi is.

Érdemes résztveni az áHam
sorsjáték december 7-iki huzásán,
meri a legolcsóbb sorsjegy, egész

. 3 P, fél 1.50 P és mégis él fő

nyereménye 40.000 P. Huzás de
cember 7-én.

Félédes gulyáspaprikát hoz-.I
nak forgalomba.

A Gyomai Ipartestület ezulon
is értesiti tagjait, hogy november
27-én délután 3 órakor, határozat
képtelenség. eseién ugyanaznap
délután 4 órakor renkivüli köz
p.yfilést tarI. Tárgy: l. Tisztujilás.
2. A gyomai iparosság örömének
jegyzökőnyvi megörökitése a Fel
vidék visszacsatolása tárgyában ..

Endrőd községben a "Magyar
a magyarért " mozgalomra 2400
pengő készpénz, 3882 kg buza és
5274 kg tengeri be. A gyüj
téssel kapcsolatban azt olvassuk a
Hármas Körösbelll: n'" még ezek· .
ben a napokban is akadtak
szivtelen emberek, akik nem tud
tak, vagy nem akartak felemel~

kedni a magyar fajlestvériség igazi
és maradéktalan magaslatára. Név
szerint tudjuk és ismerjük ezeket
az üreslelkti, ványadt szivü ma
gyarokat. Megörökitjük őket tartó
san a közélet számára, nem köve
tendő példa gyanánt, hanem azért,
hogy ujjal mulathasson rájuk min
-oenki, hogy milyenek azok az
egyének, akik magukat a nemzet
közösségéből ilyen magaviseletük
kel kizárják s akiknek a Ha:la fo
galma a jól-lakás érzését betöltő

ulolsó falat ke"nyérig, utolsó kamU
é/eiig, de legfeljebb a ház kapujáig
terjed s azon kivül számára meg
szünt a felebaráti szeretet és a
magyar testvéri érzés .. _"

M a r g-I a k ó k ?
Halló... Halló... lU newyorki rá
dió... A Mars-lakÓk rakétarepülö
gépeken megtámadiák il. földeL.
Senki ne veszitse el a fejét.. Ezt a
néhány szót mondotta be egy iz
gatott férfi hang nemrégen a new
yorki rádió mikrofónjába. A lakos
ság körében pánik tört ki és senki
sem sejtette még, hogy csak egy
n a g y s z il. b á s u rádió-

-hangjáték közvetitésérő lTan szó.
Erről a nagy jelentöségül talál
mányróI közöl érdekes cikket
Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a kitünő cikkek dus során és a
nagyszerü folytatásos regényen ki
vül közel száz pompás képet talál
az olvasó a népszerü képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

A Mezöberényi H.írekben 01- i
vassuk a "Magyar a Magyarért" I
mozgalommal kapcsolatban:
-:- Értesülésünk szerini, a nagyobb
adományozók névsorát közhírré
teszik, ugyanakkor azonban azo4

kat a tehetős és vagyonos polgá
rokat, akik nem érezték át a V3

gyonukkal járó hazafias kötelessé
güket és csekélységgel, vagy egy
általán semmivel sem járultak
hozzá a sokat szenvedett magyar
testvéreink segélyezésére, birlapi-
lag fogják közölni, . .

Ujabb 45 időszaki lapot tiI
tollak be, közöllük a Szinházi
Életet is. A vármegyénkböl a
Visszhangot és az Orosházán meg
jelenő PiacoL

Felavatták a Baross Szövet
ség uj budapesti székházát. A
Baross Szövetség uj budapesti
székházAt, amely a Muzeum-ulca
17..szám alatt van, mult szerdán
délután avatlák fel, űnnepi köz
gyülés keretében. Az ünnepi ülést
lIovszky jános, a szövetség elnöke
nyitotta meg, majd Klmder Antal
kereskedelmi miniszter a kormány
nevében üdvözölte él Szövetséget.
Ezután Sztranyavszky Sándor volt
miniszter mondott nagyhatásu ün
nepi beszédet. Héjj Imre a dunán~

Balogh Gyula a tiszántuli
szervezet üdvözlését tolmácsolia.

Gyümölcsfák metszéséröl ir
li Növényvédelem és Kertészet
mo~t megjelent legujabb száma.
Cikket közöl még az idei uj borok
kezeléséröl, a gyümölcsfák fagy
káráról, az almamoly elleni véde
k~zés alapjáról, a nikotinnak a
méhekre való hatásáról. az alma
uj eitartási módjáról, a káposzta
szabadhan való ellartásáról, a nö
vényvédelmi szerek raktározásáról,
a gyümölcsfa termőrészeiről stb,
A dusan illusztrált szines gyü
mölcsképeket is közlÖ két szakIap
ból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapest, Vécsey-u.
4.) egy alkalommal dijtalanul küld
e lapra való hivatkozással mutal
ványszámol.

Retldelef. A 34.400/1938. L a.
KKM. sz. rendeletben foglaltaknak
megfelelően a Gyomai Kereske
dők .üzleteik nyílását és zárását f.
hó 15-től kezdödőleg a követke
zőkben állapitották meg: október
l-t61 március 31-ig: délelőtt 7
órától fél l óráig, délután fél 2
órától fi óráig, április l-től szep
tember 30 ig: délelőtt fél 7 Órától
fél 1 óráig, délután fél 3 órától
fél 7 óráig.

Shirley Temple nem ját
szik többé gyerekekket Rend
kivül érdekes képekkel' illusz
ráJt cikket közöl a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos szindarabot,premier
beszámolót, szinházi pletykákat,
nagyszerU filmrovatol és több
mint száz szebbnél szebb képel
talál az olvasó a népszerü képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

A gabonási ut bekötésére a kis
ujszállás-dévaványai utba az 01'

szágós földhilelíntéz€t is 1500
pengőt ajánlott fel. Ezzel az ösz
szeggel 15.000 pengő gyült össze,
igy már «osak 4000 pengő hiány-
zik. .



Szerkesztői üzenetek:

Klim6 Géza Klein Schal.lzn N6
metor_zág. Eddig még nem érkezett
meg a pénzük. Levelét olvastam. Jó
magyarságl.lknak az lesz a próbája, ha
békességben töltik a hátralevő rövid
időt. Kőszöntjük mindnyájukat I

B. L. Kazinczy-utca. Nagyon érde
kes adatokat állitoil ös~;'e és orditva
követelődző el edll;~lIY"vt:1 él demes
volna meginditani il ll.LlIlkát.Kéj(:m.
keressen fel hogya IOvábbiakal meg
beszéljük.

Szuperfoslld6t mUtrágya és P'tl
S6kapható WAGNERMÁRTON FIAI
cégnél.

Alig használtmázsa·kitünőkarban

összes sulyokkal együtt eladó. Érdek
lődni lehet Pikó Béláná!. 2

Régi Pólus-féle ház eladó, Hősök

Emlékutja 58. . IO~2

KlIIön bejáratl.l bulorozolí szobát
keresek, esetleg teljes ellátással dr.
Sárossy József tb. fÖilzo1gabiró. 3-l.

Egy drb500 I<g..os hilelesmérleg
és egy varrógép eladó, Gárdonyi ulca
51 szám alatt- 2-l

Egy drb30mm-es, l drb 35mm
es szallagfürész járgánnyal együll, l drb
fürdőkád, I drb vaskályha, l drb furó
gép olcsón ela'dók. Érdeklődök fordul
janak dr. Legeza ügyvédhez. l-i

Téglási Istvllnnérnak eladó a viz
járta páskumi 2 hold szántója örökáron.
Érdeklődni lehet levélileg Szolnok, Kürt
utca 6 szám. 3-I

Szerkesztésért és Jd"dásért telelős:

WAGNER M..Á.RTON.
Ilungária könyvnyonldavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető Teket Sándor.

Elad6 : 45 la. oszl szántóföld,müut
és vasuti állomás mellett. kedvező fize
tési feltételek mellett 23 kat hold Pó
halmon 11.000 P.IO holdPóha!mi
3800 P·ért, 1100 P teherrel átvehető.

10 m. hold Varsányhátoll. 5 kat. bold
Z5ellérföldön, l m. hold a Csergetlyil
laposi, t007 n·öl a CsepLiskertben, ked
vező fizetési feltételek mellett. 70 m.
hold gazdasági épülelekkel, a dévll.vá~

nyaihatárban. 30 m. hold IIj cserepes
tanyaépüleltel. Gróf Tisza István uton
3 szobás cserepes ház 4500 P-ért. A
Mátyás király utcában egy kétszobás
lakás 2000 P·ért. Egy 4 szobás hAz
10000 P-ért. A Lulher-utcában egy ,kis
cserepes lakóház 1500 P·ért. Fenti ingat
lanokról bővebb felvilágosítást nyuJt
Izsó Balázs ingatlan irodája, Gyoma,
Horthy Miklós ut 2. Telefon: 50.

~ Bérlet megszlJnése folytán, min
denféle gyümölcsfa ol!ványés rózsa,
fenyő csemeték, helyi viszonyoknak a
legjobban megfelelő fajtákban eladó.
Révlaposon megleldnthetilk. Lakás: Hő
sök Emlékutja 73 SZ3111 alatt. A telep
államilag ellenőrfzve van 5.....3

Gyümölcsfa-oltllárnyok és rózsa
tövek kaphatók, állal1lilagellenörzött
faiskolámból fajazonosságért jótállok.
Zöld Péter, III kerület Kossuth Lajos
utca22.3-2

Bene JÓzsef ács-mester elvállal
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemü közönségszives pártfo
gását. 5~5

Összecsukható tal'lu~6asztalkét
székkel olcsón eladi\ Zrinyi utca6L
szám>alatt.

Bp. József-körut5.

a legjobban szerke·sz
e tett politikai napilap.
E (ő fize tés i á r a:
lbóra 3 P., n.évre 9 P.

OLCSÓ

BO.RAJANLAT
}8FIL É

egy liter 10 o/o-os szesztar
talmu kadarka vagy fehér
Hsztán fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér Jiterenkéní. Csakis
50 literen fE:lűli rendelést
fogadunkelJiordótdijmen
tesen adunk a szállitás tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküI
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében klll
dök mintát a borból mill
tásdobozban, bérmentve.

Boraink kellemes .Itall.laJk,
zamatra tökéletas és nem

sav8nyuek.

,Székely Ferenc kft
faJb()rplncé5zete

Soltvmdked. lP'estmeln'e.

Az

Kidóhiv.,

Meghivó

A Gyomai Sport Club 1938.
.JJecemherhó 4-énd .. e. 9 órakor,
hd tárolillképtelenség esetén d. e.
10 órakor aHoll~r szállodai Club
helyiségében L em. 9 ajtó sz. alatt

·rendkivüli közgyfilést tart,tekintet
·tel a nagyon fontos tárgysorozatra
a tagokat feltétlen megjelenésre

·kérjük.

Tár-gysorozat : l. Elnöki meg
nyitó. 2. jegyzőkönyv felvasása és
·hitelesitése. 3. Föpénztárnok jelen
tése. 4. SzállJvizsgál6kjelentése a
iP~l.lztárátvizsgálásró!. 5. Főtitkár

jelentése. 6. Javaslattétel a futball I
szakosztály átmeneti megszünteté
sérő!. 7. felhatalmazás adása a
vagyomárgyak esetleges eladásá
ról. 8. Eset)eges inditványok.

Dr; Sellal László Csáky Dániel
ügyv. elnök. főtitkár.

AUTOBUSZ MENETREND
Érvényes: 1938október2~tól-1939május14-ig

,.O'yQma-Endrőd:

17.88 ind. Gyoma p.u. . . érk. 6.82

17.50 érk. EndröJtten.1pIOIll-tér ind. €lIO

\liltel,:jlj: ~Q .flilér. .
Szarvas-Oyoma-Szeghalom-"-PUspökladány-Debrecen

,5,85 Szarvas !-8..28

6.10 ind. End.röd . érk. 17 ./iO

6.82 Gyoma p. u. . 11.88

6.86 Gyoma templom-tér 11.28

7.28 Szeghalom p. u.. . .. 16 38

8.!2 Püspökladány.... 15.25
9.19 HajlluszoboBzló •.. 14.4~

9.55 Debreeen, "Arany Bika Szálló" 14.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debrecenbe P 6.40
Me~~tJérti.:-:i~gy:" ,e. 3,00. P 9.50. " P 11.50

Szeghaloq.....-Qerettyóujfalu:
7.11.7 i. SzelJbalom p. u.. • é. 15.58

~.67 é. Berettyóujfalu p.u.. • • i. 14.()@
9.08 "é. " községháza • . i. 13.50

M~!let:j~y: P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
!f,eltéjlel~~ -.egIiU6hely :.,', Gyome--halmagyl·Olvas6kör és Perlés.

Csáky.Dániel
GySe !fŐtitkár.

GySC~GyTK 2·1 (10)

Akét.egye§Qle! ált{iL~i({j~O!f II

.e~9~1 ~[~mérl,JJ!ex:I!a m~~odik

.fo~dulásdönt<:j-mér~~];és,melyet

·aJelkesebben és jobb te~hnikával

játszó GySCcsapata' nyert . meg.

Az.első mét~ő~és dönt~H~l1m2~2

. ar~nylJan'. miga."dö.nlő:lllér~Ö_z~s

2~1;.aránylJ(i}1.{i;; QySCjayára <tölt
el, s,igya H,~zü~éf]e.m, jogos

tulajdo}JOsa let~ a GySe. lelkes

.csapata.

A mérkőzéslefoly~sát nem rész
letezem, megjegyezni val6mcs;ak
annyi, hogy egy ilyen 8zépniv6s
mérkQz~s_.!n.agypbb párlfQgást .... ér
demelne. Sajnálattal .kell megálla
pitani azt, hogy OYQman. é. sport
társadalma semmi figy.~lerore pem
m~Halja.a gyomai tes~m;:"elö;~gye

sületein~et. A sport, rn~ly edzi a
szivet, a lelket,. az jzmQ\{at nem
puszta szórakozás. A testnevelő

egyesületekre hazánkkal· szemben
kötelességtudÓ ',feladat vár. 'A sport
üzése·elsö'nemzeti-érdek; ·amlkor .
ma minden magyamakott kell
szolgálja hazáját aboltudja.'Ilyen
a két gyomaisportegyesmet. .Iz;.
mossá, erössé neveljük gyennek
korátólifjainkat·és amikor csonka
Hazánk kéri őket a ,haza védel
mére tesUlkben megizmosodva
adjuk ,át.

Belőlünk sport emberekből nem
hal ki soha a .nemzeti ,érzés, a
hazánkkal szeJJlbeni kötelesség tu
dás. Átérezve mindezen tulajdún
ságokat hazafias érzéssel kérjük
községilnk előljáróit, a nagyérdem ü
közönségel, hogy több megértést.
pártfogást tanusitsanak veltink
szemben. Ha Csi:lpatiiink szerep
lése ma gyengébb is, dea . ,.cél
ép olymag;t~.dqs,!miQtb~nRe~yik:

n.a,gyoké.

tlIoIIF"JJIL~_l.J MOZGÓGYOMA

A gyulai Király, a peslerzsébeti
Uránia. soroksári Községi

és a gyomai Apolló együttes saját
költségére elkészitett külön hiradó!

Második filmünk : Két asszony
harca egy férfiért

Asszony és az orvos

NOlveml)er 30-án, szerda

A mai dolgozó nő regénye. Egy
doktorkisasszony izgalmas élete.
A férfi és nő harca. Ro manlikus

érdekes l.ljszerü film.

November 27-28-án,
vasárnap és hétfő

Magyar fil ml 1937-38 filmévad
ban il legjobb magyar film cimet

nyerle: Pekár Gyula regénye.
Ötletekben gazdag filmen.

Icsönkért
astéIy

A magyar föld és magyar vidék
aranyos, derűs, romantikus regénye.

Előadások kezdele : vasárnap é.s;ünnep
nap d.u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9·kor.
Pénz-tárnyítás: vasárnap és ünl1epnap
d. e. fél W-lől fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor. .

sszony
ászuton

Ujra végigélheli és ujb61 végig
tapsoihalja : A magyar honvédség

bevonulása

visszatér

Nov. 26-án, szombat

Csak egyellen egy qapig!
A Iegaktuálisabb,h;~gizgaJmas{lb~
fil mriport.Mindenmélgyar megQézi.
A magyar honvédség bevonulása
K9márom, Léva, Roz:sny6, Ungvár,

Munkács, Kassára .

F e l i.
I S S Z a

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 november 27-én, vasárnap
6 és fél 9 órakor.

Orosztárgyuhangosfilm!

sszon
Dráma.

főszereplők : Mariene Dietrich
és Robert Donat.

Komoly nagyvonalu filmdráma a
vöröspokolbóL Izgalmaktól és

szenvedélyektől fiitött történet.

képek
kullurfilm.

Világhiradó
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ELOFIZETESI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész év,-" 6.24;P

Befizetések postacsekken :
JJullgária-nyomda Gyoma" csekkszálll 18.280

Lapzárta c 8 li l Ö r t Ö k estc 6 óra.
\legjelenik minden smmbaln·n ree:geJ.

F""fielös $izerk.!usxt5: WAGliIIER MARTON
Szel"kelllztö§ég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'll (ll .m aJ, i{C$$uth laJo$ utca 64.

T@06:::!fol'll: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyilaiábos (55 mm széles) i cm. magas hirdete~

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eseíén 25 százalék kedvezményt adunk.

. A magyar belpolika egyik
kellemetlen epizódja lezajlott s
az lmrédy kormány megerő·

lOödye, a nagy reiormmunka
harcos és elszánt elhatározásá
val áH II törvényhozás eié. Az
esemé nyek bebilOnyilo Uák,hogy
az ország lelkesen, teljes egy
ségben sorakoúk fel II magyar
életel átalakiló és lOe.glljhodás
hoz vezetö politika képviselői

mögött. Vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök ennek az óriási
lelki erőnek 8 tudatában jelen
tette ki a Nemzeti Egység Pád
jának értekezletén, hogy jobb-='
oldali és keresztény politikát
követ s ebből egy tapodtat sem
enged. EgyuHaJ utalt a nagy
nemzeti megbékülés szűkséges

ségére. Távol áH tőle és pártjá.
tól azégy~ni bosszuki.csinyes
élil visszás szempontja. Most pe
dig, amikor az uj mngyar gon·
dolatot megtestesih5 és megvaJó-

siló párt ujabb küzdelmek előtt

éli, méHóságteljes harcmodod
kért saját hiveitől éppen ugy,
mint a magyar törvényhozás
egyéb tagjaitól.

A "méHóságteljes harcmodor" ,
amelynek szabályai eBen éppen'
a közel mu liban vétettek sokat,
eZI.illal az emberi szellem és
jpíndulatlegmagasabb funkció
jában, II Im;mkában nyilatkozik
meg. Mert a képviselőház most
nem veszekedésre, nem egyéni
ambiciók között lezajló izgal
mas, de tartalmatlan bajvivé
sokra iil össze, hanem azért,'
hogy jobb és erősebb Magyar
országot építsen fel. MunlH~van
éppen elég. Az Imrédy-kormány
előkészítette, vagy' előkészílés .
alaH álló javaslatok tömege, a
mely még ebben az eszlendő

ben tárgyalb alá kerül, szerve
sen és lervszerüen indítja el a
magyarabb élet kialakulását

.gazdasági, szociális, tajvédelmi
és politikai téren egyaránt.

E teendők között font08ság

ban első helyen a honvédelmi
törvény megalkotása Az
igazságtalan korlátodsoldóI
megszabad lIH a nemzet ezuUal
és talán évszázadok óta először,

teljesen a maga szelleme, a
maga lehetőséget és szükségle
tei szerint fogja megszervQzni
korszerö védelmét. Az ország
ereje azonban nem kizárólag
katonai szakkérdés. Szükséges,
hogya védelemre, az erő meg
nyilatkozására a gazdasági élet
is felkészüljön és' hogy népün
kel életszinlJonalában, öntudatá-

ban is éppen ugy megerósitsük,
mint testi és lelki egészségé
ben. A megalkotandó modem
hon védelmi törvény tehát szá
mos szociális vonatkozásu in.
tézkedési és ujitást is fog tar
talmazni. De szociális jelleguek
a sorra kerülő egyéb tö:rvény
alkotások is, amelyeknek célja
kivétel nélkül la magyar nép
életküzdelmének megkönnyi
tése, haladásának és felemel
kedésének gyorsitása Sorrend
ben II legelső javaslatok közön
fog szerepelni a közalkalmazot
tak családi póllékának növelé-

seről szóló törvényjl':lvaslal, a
mely a tisztviselő osztály régi
kivánságát váltja valóra. Az uj,
szociális szeUem6 országve1l:etés
azon.ban megnyilatkozik a ma
gánalkalmazottak bérviszonyai
nak rendezésében is. TörvényI fog rendelkezni az ipari, keres
kedelmi és bányászati alkalma
zottak családi pótlékáról. amely
a gyermekek számával fokoza
tosan növekszik. A ~él az, hogy
a családos ember ne legyen
hátrányosabb helyzetben, mint
a gyermektelen s igy a maQyar
faj népi erejének gyarapodásá
hoz meglegyenek li s:lükséges
anyagi e16feUételek.

A tönényhods eié terjesz
tendő reformprogram különös
gondot fordit il föld népere.
'Sürgősen sorra kerül a Olezö
gazdasági munkavállalók öreg
ségi biztositásának ali: özve
gyekre való kiterjesztése. De
szociális kedvezményeket fog
nyujtani ft népi politika más,
kedvezőtlen helyutben lév~

társadalmi olztályoknak is. Pél
dául: előkészület alatt áH a
nem állami tanítók, a megyei
és városi tisJ:Íviselők bevonása

A kassai bevonulás
ahogy én .IAttdliU

Irta: Dr. csernefalvi Sorbán Jenő

(Folytatás.) (3)

Pontosan 11 órakor jelezték
a FőméHóságu ur érkezését,
majd néhány perc mulva egy
magasraugu törzstiszt, teljes
tábori diszben, remek sötét pej
paripán nyitotta meg az ünnepi
menetet. A tömeg lelkesedése
nem iSOlert határt, amidőn lát
natód váH a Kormányzó ur
Őfőméltósága délceg alakja,
pompás almáillsznche arabs teli·
vér paripán. A Kormányzó UI

Őfőméltósága ulán tábornokok
haladtak, szintén lóháton, utá
nuk gyönyörii diilzben és hó
fehér lovakon a lovas testőrség

esapata.
Azt lU! énélt, ut li képet, ami

akkor támadt az ember Jelklil
hen, amidőn a FóméHóságu ur
a Dóm·térre megérkezeU,leirni

él Ilzavflkkal kifejezni nem tu
dom. A közben lIzámitásom
szerint 300.000 főre szaporodott
'tömeg lelke~edése nem ismert
határt. Tele voltak az utcák. A
házak ablakai,. a háztet6k, az
utcákat szegélyező fák és El

piHanatban mindenki egyet
akart és mindenki egyre Qon
dolt és pedig Nagymagyarország
visszaszerzésére. Az emberek
nevettek és összeölelkezve sir
tak örömökben és bennönket
is olyan érzések töltöttek el,
amelyeket leimi nem lehet

A Kormányzó ur Őtőméltó

sága lováröl lesdHva III disz
emelvényre lépett és elkezd6d
tek az üdvözlések és beszédek.
Az ünnepség e részét nem
irom le, az Gyoma község kö
zönsége elött II n~pi lapokból
és rádióból ugyis ülmereLes. A
beszédeket állandóan félbesza
kitoUa a tömeg :lugó éljenzése
és szűnni nem akaró ovációja.

Az ünnepély eme részének
lefolyása után, nem különben

a !Izéke!legyhá~ban' megtuloH
hálaadó Istentisdeletbetejezése
után következett J' katonai diBz
szemle, amely szintén fenséges
látványban réslIlesiteUe li kö
zönsége!. Kassa város ódon falai
két és egynegyed órán at vissz·
hangzottak a magyar honvédek
dübörgő lépteit61, li nehéz
ágyuk, amotoroll ütegek és
hareikocsik. félelmetes dübörgé
sétőL A diszszemle alatt bomba
vető- és vadász-repülőgépek

egészen alacsonyan uállva irtó
zatos sebességgel keringtek Bt

házak telett. Nem, e!Jt eHelej
teni sohasem lebet! A sok
százezres tömegen kimondha
tatlan büszkeség és megnyng
tató érzés vett erőt, amidőn II

magyar hadsereg kHl1nóen fel
szerelt,. fegyelmezett csapatait
látta maga előtt elvonuini. Az
volt az érzé:!lem, hogy most már
nyugodtan nézhetdnk a jövő

elé. Az. volt a goJidolatom és
azt hiszem velem egyöU sokak
nak, hogy :Il. paciHsta ideológia

helyett a nen:u:eti élet minden
vonalán ki kell fejleszteni li!

kemény katonai szellemet. A
nemzeti élet minden sikját 'Igy
kell beállítani, bogyasikon
mozgó minden nemzet-testvé
rünk katona legyen, akár hoJ
is munkálkodik a haza jadra.

Fel kell világositani azokat,
.akik még nem tudnák, hogy
csakis egy katonailag meg!Eer
vezett nemzllt képes nagy cél
jait elérni. É'" köJönÖl8n el!!

reánk, akiknilk még elintéJ:ni
való ügyeink vannak a batárok
visszaszeués6 körüL Amidőn

néztem li hadsereg végelátha
tatlan soraH, az /il. meggyőződéB

érlelődött meg hennem, ft

polgári lakosságnak ugyanolyan
fegyelmeJlleH életmódot kell foly
tatnia, mint amilyen fegyelme
zett életmód folyik a laldanyák
ban és mint amilyen fegyelme
zelten vonultak el II

magyar hadsereg büszke alaku
latai. Nem szorul bővebb. ma
gyaráluitra, hogy gy,mg8 nép_
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F. Kiss Gábor Jett
a gyomai Ipartestület elnöke
Emlékezetes még olvasóink Irendelte ft Izavalláfit, amelynek

hogy al!: Ipartestületben, eredménye szerint megvélalz
februári közgyiUés óta, állandó toUé.k:
válság volt. A februári közgyü- Elnök: F. Kills Gábor szitás-
lés többsége ismét a Népszava mestert.
megrendelését határozta el, AlellJölinek: Beioschróth G'-
mintegy büszkén dacolva a fel- bor borbély-meltert.
tartézhatatlan keresztény sajtó Pénzl'mokoak: Tllari lánol!
térhóditásával. A többségi ha- SEBbő-mestert

tározat miaU lemondott az Gondnolmlk: Zöld mniel
Ipartestület vezetősége. cipész-mestert.

November 27-én délután 3 Könyvtérosnak : DaDcs6 Ár-,
órakor, dr. Sorbán Jenő fő- pád szabó-mestert
szolgabiró nyitotta meg al!! Szamvizagálóknak; Herdy
Ipartestület tisztujitó kőzgyülé. Ferenc géplakatoil-mestert, Mé
sét, elismerte II régi tisztikar Idros Lajoll cipész-mestert,
érdemeit, jelöl6bizoUllágot ne- Kocsis Imre géplakatos-mestert.
vezeti ki éi a jelölés után el- Előljárósé.gi tagok lettek: Biró.

Hatvan jelentkezőt képez ki ingyen
a Vörös-Kereszt fiók

szönetet a közgyülésneR.

Dr. Legeza Tibor, az Ipar
testiilet ügyésze érlékes beszé-

det tarlolt a Felvidék vis~u~ll

csatolásáróL

December 4-én tartj~k meg 

az alakulógyüJést, ugyancsak

dr.. Sorbán JeDő löszolgabiró
elnöklete alatt

nővér mEg van elégedve.
- Meglepöen Ogyeiek gvo

mai tanitdnYilim - mondj l

~nikii teltvér, - rövid két hét
alatt igazAn sokat elsaJátilottak
II betegApolál tudomllnyAbóL

Kérélemre bemulatj'k III nj

geH ágyaJ:ást lulyos bete8 eseté
ben. SohasIm hittem vola8,
hogy ilyen módszeres, p0010l,

a beteg számára élvGJliltfill il,
nem gyötrelm~ll lagysuubl ás van
a világon.

A pompb kis kéziköoyv. lill
két heti komoly gyakorlati

munka 'ldán sokan lesBnek, "kik

ápol6női 8lak~rtehllnmel AU.·
nak leendd betegeik' mellé.

Ilmél valami. aminl GJOl!l.'UI

község előbbre jutott. A. imn

folyamot végzettek komoly e§lIi

értékes segitségei leunek csa

l'djuknak, mboknak 'III Illik
!lég eset'n luu;ájuknak. Meg

kÖillönhetjOk III gyomai ViGröill

Kerellllt velefőségének.

Károly, Gábor Antal, Oláh
Lajos, Kovács Mátyás, Tari Al
bert, Szilágyi Péter, Bartolf Mi
hály, Vatai János, Arany János,
Biró IstvAn, Kerlész Lajos, Ba
logh Lajos, Gecsei Sándor, Lad!
Fülöp, Beinschrótb Márton, Ga
rai Sándor.

A megválasdoH tisztikar nevé
ben F. Kiss Gábor mondott kö-

ApOLÓNŐI TANFOLYAM
GYO AN

Szokatlanul nagy a forgalom
II késő elllti óré.kban a ievente
oahon kis utdjában. Hangos
leAnyciapat oszlik sdl a köuég
minden részébe. Módoll gazda
bbak és Izegény hbikók leA
nyal, IUlllzonyai jönnek a közös
munk~ból. KÖIŐi nevez6re boz
ta 6ket a nemeli cél: gondozni,
Apolni II rdszorulókat.

A második cloport még dol
go.dk a világos ablakok lUÖgÖU.'
Csendes kÖlll:önt~lemre as el
merülten dolgoll!ó kis clloportok
pillanatra megállnak s kemény,·
IzokaUan élőképet nyujtanak II

bel'p6nek. Kórbáll:ban kép.ltll
jak magunkat. Gondosan meg
csinélt fejkötést fejez be au!

'gyik, megelégedve néd &il fehér
turbánt t4r(lniije fejéB. Nehéö!'
váUköMSI miljolChb4n töpreng
ga másik, II feh'r müH pólya
hOlllsl/;u métereit Ilul:ab2lrGrütn
velleti il kar és dH körül. KéIUl
l'bkötést hoznak muhdni II

vöröilkereslItes nóvéroek. Orvos
Illem csináln' szebben. Enikő

a kérdésekben nem lehet már
f:myalogva iéIrevonulni, a meg
sértődöuet játszani, vagy célta
lan fontoskodással, burkolt ér
dekekért el;ánesolni a közvéle
mény legszélesebb bázisán álló
magyar kormányt. Mostoha vi
szonyok, keserü kényszerüségek
és történelmi betegségek 'Hot
tak eddig a nagy átalakulás
utjában. AB elvek azonban tisz
tázódtak, II személyi kérdések
háttérbe kerültek li ma nyiltan
IzembenáHunk lIu:okkal ft kérdé-

aekkel, amelyekben !lZ egyetlen

és dönta szempont már csak il

nemzet egyeteme8 érdeke lehet.

Ez II tÖJrV~nyhodsi munka·

program - ft nemzet programja,

l:I.melyre tizmilliÓ magyar adja

meg a dlu2!t Megadtuk I

a. betegségi bidosi lásba.
S· amint gondoskodás fog tör

ténni a nemzet anyagi és' szo
ciális jóléteről, ugyan ugy meg
kezdődik a munka a közélet
tisztaságának biztosítása és bi
zonyos igazságtahmságok lebon
tása érdekében. A megváltozoU
helyzetnek megfelelően soron
van a zsidótörvény módositás8,
a sajtótörvény novellája, az
<összeférheletlenség áldatlan kér
désének súgom és méltányos
rendezése, az áUáshalmozások
megsziintetése és atánulati adó
:reformja.

Munka vall tehát éppe. ele
gendő sa teendők világosan
megfogalmszva, a közlemény
óhajának és valódi érdekeinek
megfelelően fognak rövid időn

bellI tényekké válni. S ezekben

nek nincs barátja és nekInk az
elkövetkezendőtörténelmi id6k
ben erősnek keH lenll'~nk~ hogy
nagy és ha talmas barátaink· se
gitségéVElI kivivhassuk, ha kell
feRyverrei is, a magyar iganA=
got.
A gyönyörö katonai diszszemle

után a társaság egyrésze III

város megtekintésére indult. Be
kell vallanunk, hogya csehek
óriási módon fejleszteUék Kassa
városát. Küllönösen megragadta
mindenki figyeimét II szinte
gigantikus méreteket ölt6 telje
sen modern stilusban épült éli
a kor minden igényeit kielégitő

csoda szép postapalota. Önkén
telenül az jutott eszembe. hogy
milyen jó lenne ezt az egész
hatalmas épitmlinyt felemelni
és Budapestre vinni a régi Fő
postapalota helyébe. Megcsodál.
tuk II néhány héttel eze16tt
megnyiloU remek lparolltanonc
iskola és Internátus palotáját.
Óriási mél'etü Phőnix Biztosító
felhókarcolószerü 8 emeletes

palotáját. A tisztviselő negyedet,
melyet II c~,hek "kis Prága"·
nak neveztek el, sajnoll nem
l'ttuk ugyan, de akik hUták, el
DiodoUék, hogy ellli a drosrésl'l
is gyönJörlt Több Izb "ma=
lurl egyforma stUllIbanépitett
kertes h'lllt foglalt magában.
Ez ill v'rosrlisz ma teljesen ki
halt. Il magyarokat sanyargató
cseh tisztviselők niamennyien
eUAvoltak. MondjAk akallaiak.
hogyhoxzbet6liges számitáll
szerint 25.000.•.n hagytAk el
Kals't. KasIll n'prajzi Italillti
kAja cleh Izempontból nagyon
rossJll volt él éppen edrt til

csehek töménytelen tisltvilllelat,
posta és vasuti alkalmazottat,
rend6rt, csendőrt és katonát
tartottak állandóan Kassán.
Hallottam azt illi, hogy ft csehek
körömslf:akadtáig akarták Kassát
védelmeu~ni és még ft bécsi
tárgyalálok befejedsie után il
azt híresztelték il Jakoldg eMU,
hogy a várost nlm adják át

A v4ros utdin liI~t'iok kÖl.duan

II kassai 6slakosság állandóan
ünnepelt. Az utcák telis-tele
voltak gépjérmúvekkeL Állitólag
november H·én 4000 személy
autó, autóbus.lll és teherautó voU
K.alll'n. A föutc'n áUandóan
katoDuenekarok slllórakoztaUák
a lelkes tömeget, amely még
délutAn 4 órakor lem thoa:ott
lilit utc'król, hamem keUemellen
ünnepelt.

Fél 5 óra ut'n jArt B:I!: ideJ,
amidan ft hatalmas autót'bor
megindult al ország kölönböző

részei felé. Jellemző II nagy
forgalomra, bogya Kalllllától
Mez6kövesdig terjedő mintegy
130 kilométer hosszu utvonalon
egym's utAn jön a sok gépjAr
mü éli az elite sötétségében a
sdles asztalt-ut ugy nézett ki,
mintha egyetlen óriási reflek
iorral lenne b evilágitva.

Iparkodtam rövid, de lehető

leg bd tAjékoatatót adni ez ujság
oln.!ló közönliégének, arról amit

Kassán láttunk, nem különbe.
arról, amit oU érezWnk.

Meg vagyunk győződve

hogy Gyoma község kÖl:önlége

hi osztatlan 'Sységben iH I!l

történelmi sseménYflk hatálla

alatt és a nemJ:ettel együU JoS

haladni uon lU: uton, amel)' a
szebb éli boldogabb, magyarabb

életen át vent a nagy DUllgJII'
eszmény felé. Elmultak as ön~

nepek és utána követkelnCllk ti

hétköznapok. Ag én vll'ueml6·

nyem lllilerint azonban eaeknek .
a hétköznapokDak soha lem

volt nagyobb jelentőségOk,mint

éppen napjainkban, amid6n a

hétköznapok minden óráj'. él

minden percét, teljes egYIlégbe

összefogn. munkára bll tel·

basznélmmk, meri cliak Igy

Izülethetik mIii a boldo~ NagJ
Magyarorlz'g.

V'ge.
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lS.729 nyeremény, 275.000
P értékben. A sorsjegy ára:

Egész sorsjegy 3 P.
Fél sorsjegy P.

E
Deeember 6 már annyira

bensőséges nemzeli ünnepe
a magyarságnak, hogy egyik
leglelkesebb ünnepünkké vált

A helybeli iskolák, egyesüle
tek is készülődnek a nagy nap
megünneplésére. Az egyesületek
legtöbbje . vllcsorával ünnepli
meg M!Kl()s-nap.l2it

ma megtehet, ne halassza

holnaputánra, mert de

cember 7-én van a jóté

konycélu magyar királyi

állami sorsjáték huzása,

amelynek főnyereménye:

a kisgazdákat mind tö
möritsök a kormánypártba és
a választmánynnkat il'! egészit~

sük főleg kisgazdákkaL Ugy
szintén a zsidókérdéi mego!d'~
sát is vegye li párt kezébe, ne
hogy egzisztencia nélküli fele
lőtlen egyének ablak beveré
sekkel és falmá:wlásokkal véle
jék ennek a kérdésnek a meg
oldá$át elintézni.

A Csete István a
Főispán urhoz küldik be.

Wagner Márton indítványát
elfogadta a választmány és a
legrövidebb idő alatt kiegészíti
a választmányt, azután hozzá
fog tagok .

A sorsjegy kapható min
den sorsjegyárusitónál,
vaJamínt az ö s s z e s

dohánylőzsdékben.-

Az nagy megnyug-
vást keltett a még vasárnap este
a k9ZŐU hogy a
Kormányzó nem el az

lemondását
Gyomán is fui:átözként ter

jedt az örömhir. A mozink
népszerü üzemvezetőjemindkét
esteli előadáson a mozilátoga
tókkal is közölte a hirt. A
telefonelőfizetők telefonon ujsá
·goHák egymásnak,

,
IS

kószönhetünk az ő higgadt és
bölcs köz.remüködésének j a
Felvidék visszacsatolásánál is.
Diplomáciai müködésére ezzel
tette fel a koronát.

A magyar nemzet hilája és
szeretete kiséri őt megérdemelt
pihenésébe.

A sokszor hdyellléssel, éljen~

zéssel és tapssal megs:l:akitott
beszéd után dr. Sorbán Jenő a
következő határozati javaslatot
terjesztette elő:

HATAROZAT! JAVASLAT:
A Nemzeti Egység gyoma! szer

vezete megi.ltk6zésse! értesült ar
r6! al példátlan durva támadásró!,
amely folyó hó 23-ikán Dr. vitéz
imrédy Béla mlniszt",relnök urat
és kormányát, al Nemzeti Egység
Pártjának disszidensképviselői,va

lamint él nagytőke és a zsid6 libe
~ális irányzat szolgálatában áiió
cr!!\zággy!..llési képviselők részér/JI
érte, akkor, amidőn a feil/idéki
képviseiőkr:21, CI parlamentbe való
behivásárói volt szó.

A Nemzeti Egység gyomai szer
vezete ezt a támadást, melynek
célja nyilvánvalóan a keresztény
nemzeti irányzat megbuÍ\ta:i:ása
volt, megbontrál'lkozás6ai utasitja
vissza és a miniszterelnök urat a
liberális reacti6 elleni küzdelmé
ben a legerőteljesebb támogatásá
ról és bizalmáról biztositja.

HATÁROZAT:
A választmány a fenti javaslatot

nagy lelkesedéssel egyhangl.llag
elfogadja és a miniszterelnök urat
tá\liratiiag üdvözölni rendeli.

A vál~sztmány egyhangulag
és nagy lelkesedéssel el
az előterjeszleU javas!atot

C~ete btván inditványoze
Ül, kérje meg a választmány a
Kormányzó ur Őfőméltóságát,

SJ NEP-böl most
képviselőket azonll):d fosszák
meg a képviselőségükWl.

időszerönek

és szükségesnek hogy az
adoH helyzetben, amikor az
ország hangulala egységesen
nyilvánul meg dr. Imrédy
miniszterelnök mellett, amikor
a kormány programja és a kis
gazdaparl programja között el
térés tegyünk lépéseket,

z
áálaá

Kánya Kálmán· személyében
egy kiváló diplomata vonui jól
megérdemelt nyugalomba.

Hazáját mAr II ferencjózsefi
idők kezdte szolgálni s
akkor szen:ett tapasztalatai és
összeköttetései ré"én, nagy 9201

gálatokat tett Sokat

November 27-én este 6 óra~

kor népes gyülést tartott a NEP
választmánya. G. Nagy László
kerületi elnök nyitotta meg a
gyülést és felkérte d:!;". Sorbán
Jenő főszolgabirót határolllati
javaslatának előterjesztásére.

Dr. Sorbán Jenő tőszolgabiró

azzal kezdte felszólalását, hogy
az emlékezetes képviselőházi

gyülésen kirobbant össleeskü~

vés után, amikor a kilépett NhP
képviselők összefogtak az ellen5

zéki képviselőkkel és leszavaz~

ták a kormany elöterjesztését,
hogy be II . kép
viselőket, Imrédy Béla lemon
dott kormányával együtt. A
nap óta tartó kormányzói ki
hallgatások még tartanak. Lázes
várakozással tekint az egész
ország· a királyi várból jövő

döntés elé. Ez azonban nem be
folyásolja a NEP gyomai szer~

vezetének válasJdmányát és dr.
vitéz Imrédy Béla miniszter
elnök iránt a legteljesebb bizal·
mát nyilvánítja.

Részletesen felsorakoztaUa
.Sorbán főszolgabiró az Imrédy
Béla által programba veU refo:f
!JIJltIJlil:lll, azoknak ki:üönös~n a
népi, szociális, telepitési terveit
és a zsidótörvény reviziójáL Az
utóbbinál arra is felszóhtotta a
választmányi tagokat, hogy ugy
a saját, mint családjuk és is
merőseik körében hassanak
oda, hogy ipari cikkek és ke
reskedelmi cikkek beszerzásé
nél csak keresztényeket támo- I

gassanak. Tudja, hogy u'íi'ornán
áldozatot jelent a polgárság ré
széről ennek a betartása, de ha
megerősödnek a keresztény
iparosaink és kereskedóink,
ugyanolyan minőségben szerez
hetjük meg II szükségleteinket..

as

Színhó földjeinken lll. közön
séges tök olyan bőven terem a
ku.korica alatt, hogy gondot
okoz a feletetése. A vonat ab
lakából helyeket, ahol be
se takaritják, ott sargálanak
sörún a zöldelő buzavetés tete
jén. 100 l[g magjában 20 kg
fehérje és 103.4 kg keményitő

nek megfelelő érlék rejtőzik.

Ha magját himtolva olajjá üUk,
a pogácsának minden 100 kg
jában 44.2 kg fehérje és 70.7
keményHővel egyenlő érMkü
zsirtermelő anyag lesz II terme~

lőé .Az olaj pénzértékéről most
nem is szólunk.

Ez az értékes mag most özön
lik kifelé az országból, a hiz
laló gazda mérhetetlen kárára
és pótolhatatlan veszteségére.

Ha az állat nem kap ele
gendő fehérjét, még akkor is
is csököUé, loromloUá, sőt

döggé válik, ha egyéb anyagot
megfelelő mimnyiségben kap.

Aki a hizlalásba belebnkik,
vagy hizóját étvágyhiány okán
idő előtt levágni kénytelen,
kárát az előbb elmondott sza
bály be nem tartásának tulaj
donitsa.

Gyoma, 1938 dec. 1.

B.

a
végző eszköze a gazdának, mun-

az eke meg nem közeliti,
akdr a gyomok 'lltakaritását,
akár a megmozditott földréteg
megforditAsit tekintjük.

Az Alföldön, sajnos, szót keH
emelni mellette, mert nem mél
tányolják. lU a minél nagyobb
darab termőföldetszeretjük, né~
ha sokkal is logódzunk, többel,
mint erőnkhöz valónak bizo
nyul, el is bánunk vele jól
rosszul, főképen azonban meg5

késve.
Aki nem hiszi, álljon szóba a

drágán szenett veteményes
földecskék ásózó gazdáikal~

kevesen vannak l) meggyőződ

hetik személyesen arról, amit
most leü'ok :

- Csak annyi magam földje
volna, amit harmadmagammal
jól feláshatnék igy őszi világ
ban, gond nélkiil élnék, mondja
a beszédbe elegyődő magyar.

Mi érzik. ebből a kurta mon
datból ? A földl.1.ek rajongásig
menő, okos szeretete. Eszköze
az egyszerü ásó.

Az eljövendő helyes föld
re10rm ezta ma heverő, nagyon
komoly tényezőt is vegye fi
gyelembe i a termelés tényezői

nek igazi sorrendje: munka,
természet, tőke.



Horthy Mildós ünnepély és
Mikulás-est a gyomai m. kir.
áll, polg. fiu- és leányiskolá
ban. December 5 én délután 6
Órai kezdeuel IllÜSOroS Horlhy

Mik IÓs ünnepély! és Milwlás este\
larl a polg. fil.! és leányiskola,
melyre a mélyen liszlelI sz !.i16ket

és a kedves islwl"barMokal haza
fias szeretettel meghívják az iskola
növendékei.

Segédlelkész változás. Pusz
Li Sándor külktriileii református
segédlelkészI a 11lagyarhomorogi
egyház egyhangulag meghivta ren
des lelkipásztorának. November
28-án a presbileriut11 meleghangu
szavakban bucsuzotl ellöle. Utó
da: Varga Emil ózeghalmi refor
málus segédlelké~z leli, aki állá
s1l december 1 til e:foglalta.

A felvidéld nap, melyet de
cember I re hirdeuűnk eltolódik.
Az elmult hélen beállott belpoliti
kai válság, Jaross miniszter ur
lejövetelének id6ponlját megvál
loztatta. A felvidéld nap meglar
Iásának idejét plakálokon fogjul{
a község lakóival tudatni.

Légvédejmi gyakorla~pklesz
nek az egész országban december
Imjől W-ig. Minden erle vonatkozó
tudnivaló! a kiréJg,lsztOli hirdet
ményeken megtalj I a lakosság.

Gyoma köz~ég légolldlmi segély
csapata - száz eilib r - ezeken
a napokon állandóan szolgálatban
van.

Egy óvónő halála. Tragikus
szerencsél1enség áldozata lett
Budapesten a Gyomán is j61 is
meri Hauser Annus 54 éves óvónö.
Hosszu állásnélküliség után végre

. állást kapott: él felszabadult Kas
sára neveziék ki óvónönek az el
mult napokban. Boldogan készült
elfoglalni uj állását sa készülődés

lázában oly vigyiÍliitlanul futott át
a R~kóczi-uton, hogy egyenesen
egy el rohanÓ autó hátsó részének
szaladt, hanyalvágóuült s koponya.
alapi lörést szenveuel!. Amenlők

a Rókus-kórhá2.bJ szállitojják,ahol
2 napi eszméletlensé~ után no~

vember 27-én meghall.

3 P-ért 40.000 pengő! nyer
het, ha részt vesz él 71-ik jóté

konycélu államsorsjálékon. Sors
jegy kaphal6 minden dohányt6zs
deben, bankban, vagy föárusilónál
a széke"f6városi Pénziigyigazgató
ságnál (Sudlpest. V, Szalay-utca
10 ( il pénz előzeles beküIdése,
vagy kifizetése elle:éhen. Minden
kit érhet szerencse Próbálja ki,
vegyen államsorsiégyet. Egy egész
csak 3 pengő, [l: I 150 pengő.

40 OOO pengöt is Ilyelhet Huzás
már december 7 Cll

Tizenhét felvidéki képviselő

vonul be a képvise!őházba, hisz
szük, hogy uj és friss levegöt hozva
magukkal.

ra

Nem számHunk kedves ve
vöinknek sem kezelési költsé
get, sem felárat, nem keH elő

legel fizetni, áraink nem ré'sz
let árak.

Elvünk : .Mindent II mi ked
ves vevöinkért J"

Mi pedig nem kérünk mást,
mint hizalmat, jóakaratot,
megértést, s'zeretetet és támo
gatást.

Támogatást kérünk,mert min
den fillér, amely keresztény
kézből keresztény kézbe ván
dorol, egy ujabb tégla a nemzet
épités munkájában, egy ujabh
darah kenyér, mely végered
ményben a nemzet ös~zessé

gének ad erőt és lendületet II

továhbi küzdelemhez.
Támogatást és @:satlakozást

kérünk akciónkhoz.
Hazafias tisztelettel:

IGAZGATÓSÁG.

s

Kornis Gyula lemondott a
kfpviselű!1ál elnökségéről.

Az orosházi járás gyüjtése
I 28 ezer 416 pengő él Felvidéknek.

I RáJöttek él kolozsvári egyetem
reklorára. .

i k' ll ~

Nemzetünk silja már meg ásva,
A koporsó!l(IIt fogták kötelét,
Hogy elvesszen Szent István országa,
A. mulandóság táty/át ránk tegyék.
A rörös zász/ók söpredék népe
S.d:iiel tépe/ni hagyta a Hazát,
Mikor az Isten a borus égre
Elküldötte a hajnalhasadást.

jött fehér 10 lián, áldott s vert keze,
Széjjel fututt a halottas menet.
Kardda! irta a /örti;ne/embe
Uj honfogla/ónk a" o r t h y" neve!.
Kia/udtak az égő határok,
lsten nevében szántott és vetett,
Mögötte mint egy érctal, ugy állott
A hűs nemzeti lVIagyar hadsereg.

Most Trianonnak átkos határát
Széjjel taposta hófehér lova.
De jelszavunkat a holtak is halljók,
Mi zugjuk tovább, hogy: Nem! Nem! Soha!

magVar esdő imáját
Hallgasd meg lsten, ott ten t, az égben,
Aldd meg népünknek hős Kormányzóját;
Tartsd meg sokáig jó egészségben

Nagy Magyarország ne legyen álom,
Add meg, vezérünk. hófehér lován
Virágerdőn lépjen Kolozsváron,
Délvidék földjén, Zombor s Szabadkán.
Áldd meg Istenünk t/ovara hősét,

Ki megmenté a Maruar-Nemzetet,
Hogya századok büszkén őrizzék

Uj hon/oglalónk: a" o r t h y" nevet!
Budapest, 1938 november 24.

Irla : K r u c h i ó E n d re.

lelkiismeret és fajszerelet kér
dése az egész.

Ha a Trianon által megcson
kitoH hazánk keresztény társa
dalma hazafias kötelességének
ebben az értelemhen is eleget
tenne, akkor a magyar keres
kedő és iparos életkörülményei
jelentékenyen megjavulnának,
a gazdasági éjet keresztény vo·
natkozásban fellendölne és sok
sok anyának s~eméböl lehetne
a könnyet letörölni és sok-sok
magyar gyermeknek a szebb,
boldogabb magyar jövőt bizto·
sitani.

Célunk: A liberálizmus által
meghonosított, de a keresztény
magyar által mindenkor elHélt
üzleti szellem és fogás kiirtása.

. A keresztény üzleti szellem
megvalósitása !
Vevőinket kifogástalan minő

ségü áru és ipari munkával el
látni, előzékenyen, pontosan
kiszolgálni. Mindenféle nyiH és
hurkoltdrágitásoktól megvMeni,
fizetési könnyitéseket adni, töhb
havi áruhHellel ellátni s főkép

pen az eladósodástól megvé
deni

az
A hétközben történt esemé

nyek nagyrészét a kormány
párthól képviselők

választókeröleteioek bizalmat·
lansági megnyilatkozása veHe
igénybe. Az ország hangulalát
81z sern befolyásolta, bogy az
első alkalomcnal leszavazták a
Kuep-eu képviselők az ellenzék
kel a felvidéki képviselők par
lamenti behivását, pénteken
aztán egyhangnlag Iuégis a be
hivás mellett szavaztak, tehát a

gyülésen már a felvidéki
képviselők is résztvesznek.

A kormány öt reformjavasla
tát már előkésziteUe, ezek :kö-

k<tltö a közatkalmazottak
helyzetén javít, a családi
felemelésével, akorpótlék be
vezetésével és az hatás
körének kiterjesztésével ; az ál·
láshalmazások kérdésével két
javasiat tOj~laH{()zik.

A visszac~atoU teriHeteken 
hir szerint - decemberben
életbelép a rendes közigazgatás.

Ruszinszkóban to folyik
a vér, a menekiiHek száma
mindig emelkedik.

Az olasz külügyminiszter be
számolójáhan nagyon melegen
emlékezett meg Magyarország
róL

A románok Codriann nem
zeti szocialista vezért 13 társá
val agyonlőtték.

Spanyolországban és Kínában
még a harc.

Da ss Szövetség
Ta aiból lakult
ruhitel - Értékesitő

Szövetkezet

a következő körlevelet bocsá
toHa ki.
KEDVES MAGYAR TESTVÉR!

A keresztény magyar vásárló
közönség, igen sok társadalmi
egyesület stb. stb. sürgető ki
vánságának teszünk eleget, ami
kor bejelentj ük, hogy életre
hivtuk altruista, keresztény üz
leti etika alapján áHó, tiszta és
becsületes célgondolatu szövet
ke.zetünket.

Ezen elbatározásunkat beje
lentve, kötelességünknek tartjuk
célkiWzéseinkről rövid tájékoz
tatást nyujtani.

Jelsz3tvunk : "Keresztény kéz
hől keresztény kézhe a pénzt!"

Ezt pedig csak. ugy valósít
hatjuk meg, ha magyar testvé
reink, a magyar Anyák, házi
asszonyaink és honleányok be
vásárlásaikat, szükségleteik be
szerzését csak és csakis keresz
tény kereskedöinknél, iparosa
inknál, vállanwzóinknál esz
közlik.

Hazafias érzés j keresztény-
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Kemal ellv'!ph)ml
.....'''..1'', aki héttagu baráti társ81á.
gávaI vadlibára vadászott ott él
nem akarta, hogya. szórakozásu
kat mb megzllvarja;

A egyik éíjel
agyonlöttek: a vadörök egy vad~

orzÓ&'

4 pengő 50,filér.,

,: .. ~ >"
AI1):~rika utolsó 150 eszten:-,
dejének nagY'8zerii lerldlilefe
árad ebből a mesteri legény

böl, me!y· Mitchell; "Elfujfa
a szélí~cimA műve .tne!léit
a világirodalom v e~é tő
könyvsikere.,··· .:', •.

, ; ~ , ," .,.: -" ,!..

Megtekinlhetö
minden könyvesboHban.

Északi 'illl'llll'IUlII1L

jtudds és sarlrkutltó
,meinek és hIlAIának ism@retlen
t

fMtR~RRRRftftRRftftfMtV~UWWVUU 'részleteit tárta fel €gy din uj ság-
I író. A. tudós bore

,zal mal közöl érd@keli
·clkket Toln~i Világlapja uj száma. A
legkiválÓbb magyar irók ilovelláin,
akitönÖ' éikkek dus Mrán és; a

" . nagyszerű folytatlÍllo~ ki-
vül közel száz pompb talál
az olvasó a nélPulrfl ktjpllllaplbll!1,
Tolnai egy sdma 20
fillér.

egy kubikoslelesége
pillanatnyi elme:il!avarában megfoj
totta éves gyermekét· azután
felakiasztotta' magát.,.

Oyulán megindult-' már ai is
kolás gyermekek't@ja'kciója .•, N::.
poola mintegy ~80 'gYlilml'ék' kap
fejenként 2 deci ' És Oyomán?

.,

CijWUUWUUUWUUUWU,",UUWUUWM

A Párisi karácsonyi,
azaz decemberi száma felűlmuJja

az eddig is szebbnél-szebb szá
mokat. Gyönyörü estélyi és báli
ruhákat, izléses délutániakat, cél
szerű délelőtti és irodaruhákat
tömegével hoz a PArisi Divat.
Azonkivül ÍllÍnden koru kislány és
fiucska is megtalálja kedvére va16,
öltözéket. A kézimunkAk e,zutlal
is igen sikerültek, a sok közül ;
most csak álomszép' hál6szoba
garniturát emlilünk meg, Az iro
dalmi oldalakon meg egymást viÍ.lt
ják az értékes, gyönyörködtetö és
tiioulságos olvasmányok. Például:
Bozzay Margit, Ego, Baby József,
Feleky Sándor novellái, cikkei,
ilietve .verseL APArisi Diví;llhoz
ezultal is mellékeltük az annyira
kedvelt ingyen kézi munkaivet. A
Párisi Divat egyes számának ára,
az ingyen kézimunkaiv mellékietlel
együtI 60 fíllér.

Egy világhirü fUmszinélz
tilndöklé13e és bukása. I va il
M os j o u k i n e, egykor ilnne
pell filmsztár életéről rend
kivül érdekes képekkel ilIusz
ráll cikket közöl a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és galdag lartal?mmal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos szindarabot,premier
beszámolót,szinházi pletykákat,
nagyszerU filmrovatol . és több

mint száz szebboél szebb képet

talál az olvasó a népszerű képes

lapban. A Délibáb egy száma 20

fillér.

társa
..ro

Ára {) pengő.

I. Rákóczi György és Lo
rándy z.,uzsánna gazdag
élete és a haJált is tulélö
szerelme. Mélységesen em
beri kristálytisztAn müvészi,
ízig-vérig magyar irás

Meglekinlhe!ö

mindell könyve~bollban.

SZENTMIHÁLYINÉ

SZABÓ

Értesités. A gazdasági nép
iskolában háiiipari tanfolyam meg
indltását tervezik Kukorica cSl.lhé
ból készi/enénk ldi!önféle hil8znO~

ésdiszitö tárgyakat. A tanfolya
lilol január hónapban egy nép
mlivelö növér tartanti abban allt
esetben, ha 25 felnőit (16 éven.
felüli) férfi- és nöhaHgal6 jelent
kezne. Jelenikezéseket felvesz il

gazdasági népiskola lanlesHHele.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb lész
larecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR üETKER-fÉLE
világbil ti FÉNYKÉPES RECEPT
KÖNYVET, meLyet bárkinek in,
IlYen megkUld a gyár: DR OET
KER A. Budapest, Con ti-utca 25.

iselete:képm a i9

Kutak
Mérlegek
Permetezők

mezőgazdasági gépek

Traktorok
Cséplőgépek

Vetőgépek
ViUakalapácsos darálók

TakarmáÍJygépek
Fogatos ekék

Traktorekék



december 3, UJsAG

blikáció

Elad6 : 32 kat. hold keselyösi lu:ántó,
nagy guduági épfiletekkel;. esetleg
több rénletben is, - 10 hold varsiny
"'ti lIzántó ~BOO P, - A révlaposi
Máday-féle szőlős- és gyümölcsöskert
IBiészben, esetleg kisebb parcellákban
is: négyszögölenkén 2.50 P••r!, - Po
coskertben 1260 négyszögöl szölős éli
gyümö!clllöll, 701 négyszögöl Izántó
épülettel, - Csepüskertben 1007 négy
s:l:ögöl, - Vidólaposon 1040 néiyszögöl
szántó 900 P-ér!, - Horthy Miklós u.
6 szobái hb üzlethelyiséggel 11.000 P
ért, - Mátyás király utcában 3 szobái,
RákÓczy utcában egy 4- és egy 3 szo
bb lakóház, Hősök Emlék-utján 3 szo:'
bás-üzlethelységgel, Luther utcában 2
szobb, Szilágyi Dezső utcában 2 szo
bás uj lakóház nagy telekkel.

Vételre kerestetik: 30-SO holdia;
Oyoma éli Körösladány között. Izsó
Balázs ingatlan irodája, Gyoma, Horthy
Mildós ut 2. Telefon: 50.

~RAAAAn~RRR~R~A*ftARARRnfi

lixre 68 Jutal6kra.
AJ6nlatokllt elal"ltl elmr.:

.,MAGYAR NEMZET" klad6hlvatallll
B u d a p 6 fi t 62., posta'16k 550.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sáfidor.

F6vérosi napilap
kers5 helyi

viselőt

Szuperfoszfát m{)trágya és Pétl
Só kapható WAGNER MARTON FIAI
cégnél.

Alig használt múzsa kililnökarban
összes sulyokkal együll eladó. Érdek.
lődni lehet PikÓ Béláná!. 3

Régi Pólus·féle ház eladó, Hősök

Emlékutja 58. 10-3

KUlöl"ll Ibe)áratu butorozott szobát
keresek, esetleg teljes ellátással dr.
SárosIlY jÓi!:sef tb. fös:z.olgabiró. 3-2

Egy drb 500 kg-os hitlilles mérleg
áll egy varrógép eladó, Gárdonyi utca
51 szám alatt· =a-2

Egy drb 30 mm·es, l drb 35 mm·
es szallagfilrész járgánnyal együtt, l drb
fürdőkád, I drb vaskáJyha, l drb furó
gép olcsón eladók. Érdeklődök fordul
janak dr. Legeza ügyvédhez. l-l

Gábor O)'l.IIla hentes házaknál
disznóölést jutányos áron vállal. Érte.
kezni lehet gróf Tisza István-uti üzle
tében. 4-l

T'g1tili 11II I Istv'nnénak eladó li viz
járta páskumi 2 hold szánlója örökáron
Érdeklődni lehet Jevélileg Szolnok, Kürt
utca 6 szám. 3-2

Bérlet mligllllzUnése f@lyt6n, min
denféle gyümölcsfa oltvány és rózsa,
fllnyt> Cflemeték, helyi viszonyoknak a
legjobban megfelelő fajtákban eladó.
Ré1l'laposon megtekinthetök. Lakás: Hő
!lök Emlékutja 13 szám alatt. A telep
ánamllagellenOr\zve van. 5-4

GYUmUlcafa-oltvényok éfl rÓltsa
tövek kapbatók, államilag ellenón:ött
flIiskolimból fajllzonosságért jóláltok.
Zöld Péter, m. kerület Kossuth Lajos
utca 22. 3-3

B81"18 JólllllulIi' 6oe-mester elvállal
, minden il! szakmába vágó munkát. Kéri

II nagyérdemü közönség szíves pli.rtfo.
lását. 5-5

Ö~UI:l.cllll.llkhat6 tanul611111zta' kát
lIIzékklfll olcsón eladó, Zrinyi utca 61.
slllám alatt.

Az "Uj Maa~arság«
a legjobban lIIerkfila
tett politikai napUap.
E I ö f I z e t 6\ s I á r lll:
l hóra 3 P., n.~vre 9 P.

Kldóhfv., Bp. Józ8ef-k~rut 5.

Meghivó

A Gyom1i Spoli Club 1938
úecember hÓ 4-én d. ~ 9 Óral(()r.

ha!ározatképlelt~lll'('g r~elén d. e
lO órakor a Boller sd~llüdai Club
helyiségében L em 9 ajtó sz. alatt
rendkivüli közgy{llésl lart, tekintet
tel a nasyon fontos t~rgysorozatra

él tagokat feltétlen megjelenésre
kérjük.

Tárgysorozat: l. Elnöki meg
nyitó. 2. Jegyzőkönyv felvasása és
hitelesitésEl. 3. Föpénztárnok jelen
tése. 4. Számvizsgálók jelentése a
pénztár átvizsgálásról. 5 fŐtitkár

jelentése. 6. Javaslattétel a futball
szakosztály átmene1í megsziinleté
séröl. 7. Felhatalmazás adása a
vagyontárgyak eselleges eladásá
ról. 8. Esetleges indilványok.

Dr. Sallal Uszló Csáky Dllinl.1
Ilgyv. elnök. főtitkár.

AAAAARnA~A~AAAAAARRJ

OlCSO I
SORAJANLAT

JS FILLtR
egy liler 10 O/o-os 1ll!lIallltÍar
talmu kSldarki'l vagy fihér
iiidán fejtett ujborSoltvad
kert állomásra kil!i7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér lilerenként. CsakIs
50 literen felilli rendelést
fogadullkel.Hordótdijmen
tesen adunk a szátlitáll tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon belIII bérmentve
kllldendö vissza. Szétkill-
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében Idll-
dök mintát a borból min
lásdobozban. bérmentve.

BorlIlIInk iUilllemes It.lu.k,

zamllltra tBk~letalll "Ii nem I
98vanyuak.

Székely Ferenc kft
fajborplncélllute

Soltvadkert, Pestmel(lIc.

1u~~wu~~~uuuuu~uI

~~~I~I~I~~I~I~~~
'Nam kell már vidékre menni

KAlYHAS MESTER~R~
mert helvben vállalja a leg
jobb IdvHe!b-en felalösség
mellett m I n d e fl ri la m II

cseréplH~lyhaés takarék
tüzhely k é s z i t é 5 fi t.

BARTOLFMIH LY
k«JmUv4llg-m••ter,
Bocsk.1 utoa iG az. 3-3

{SU~a~I~ISI~I~~mri

A Idadmciny hltelél!l:
SZILÁGYI dijnok.

RRRRRRnnRnRR~RRRAAAnAnnn

Hofherr - Schrantz 
Clarlan - Shuttleworth
I , p ek é. szerszámok
kaphalók &I ,-,OMBAR
szövetkezetnél. EJ"nyös
részletfizetés. ,.
uuuuuuuuUUUUUUUMUUUUUUuu

AUTOBUSZ MENETREND
trvényetU 1938 október 2-t61-1939 május 14-lg

O,oma-Endrőd:
I'1.M ind. Qyoma p. u.. érk. 6.11E

17.00 ~rk. Endröd templom-tér ind. 6.10

V'.'dl]: SO fllI'r.
SzarvlIls-Oyoma-Sulhalom-PUl!lpökladény-Debrecen

5.16 Szarni 18.fiB
13.10 ind. Eftdröd . . . • . érk. n.~g

6.n l, Oyomm ,. 11.. • . ' 17.66

6.66 Oyoma templom-tér 17.116

1.- Sz.halom p. u. • 16.B6

8.41 PII:e01l::Iad41ilf 15.65

~p9 é k. If umlllobOHló .. 14.46

9.CC Dl RHI!i, "Arany Bika Szálló· 1,4.l0

Gyomáról : SlIleghalomrll. P 2.-. HajdusEohoszlóra P 5.60. Debreeenbe P 6.40
MenettértI-jalY:.. P 3.60. " P 9.50. '" P 11.50

Szeghalom- Beretty6ujfalu:
1.1' i. Szeghalom p. \1... • é. Hi.66

8.11 é. Beret1yóujfalu p. u.. . i. llt."
9." é. .. közll~gháza . i. lS.50

Menet-jegy: Berettyóujfalu1:la P 4.00, menettérti-jegy: P 9.-.
f'elt~t.l_ mIllll6f1~hely: Gyome-MlmatW1 Olvu61dir 66 PerJ6s.

A gyomai kir. járásbiróság, mint·
telekkönyvi hatóság.
3133/1938 tk. szám.

Arverési
hirdetmény-k ivanat

Endrőd-Gyomai Takarékpénztár r.-t.
végrehajtatónak Schlossárik (Sajó) Ist
ván v'grehajtást szenvedő elen inditott
végrehajtási üllyében II telekkönyvi
hatoság II végrehajtbi árverést 12:i P
tőkekövetelés és jirulékai behajtása
végett lill: Endrőd kÖZlIégben fekvő, II

SEt endrMi 1863. sz. tkvi belclllben A I.
l-2. Horsz. 1252. 1253. hrsz. 2~5 n-öl
és 70 n-öl térlllc:fIl vtlrehajtást sfl:en·
vedO nevén illó belleikes kerl és házra
1155 p 50 fillér kikiállbi Arban el
rendelte.

Ali! drverést 1G39. 6vl J_nudr
hó 5 napj6n d61t1110U 9 órokor
Endr15d köet§ghtlll:liniil 10g)16k.meg-
tert_nl. - ·0·

. Ar. árverélll IIh\ 1110 IngatIani éspedig
az Endröd-Gyomrai Tlllulrekpénslár r.-t.
végrehajtató I!rdekében li kikiáltási ár
felénél,' - III CSlltlakozottilllk kimondott
~Ptórll· ElsO Millyar Stl:llringyertya és
S:.uappllngyir rA. 'rdek'ben 6650 P-nél
alacsonyabb, 'ron elAdni nem lehet.

B'nlltpénz a kikiiltálii ii" 10 IIIl1áu
léka, illill~lyet II maillsllbb ig6retllgyan
annyi száll:aléUrll kell kleg'szitení.

Gyoma, 1938. bt szept. hó:l3 napján.
Dr. vité lit Molnár Kilimán lk, vezelö

kir. jirilllbiró.

"IIM"IIIIII"IIIIIIIII
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Dec. 3-án, szombat
Shirley Temple a vili\g első l<ed o

vencének filmje. Veszedelmes
környezet. Forongó Kina.

Csin Csin
a potyautas

vigjátéka Shirley partnere! kél

világsztár: Rober Young, GlÓria
Stuart.

2 kirsérő műsor.

--

December 8-án, csütörtök
Ünnepi mUsor l Magyar film!
A világ operettszinpadjalnak leg
nagyobb sikere. Muzsika, dal, tánc,

csók, uzereiem filmje.

;;·1 a
szerelem javára
Sport, fiatalság, jókedv, szerelem.
Háttérben egy htgalmas fl.ltball-

meccg,

2 kisérő m48or.

1'1111'1' II II'I ]trJ!IIIIIII~X

Elöadások kezdete: vasárnap és Ilnnep
nap d. u. fél 3, fél !l, fél '1 és fél 9 kor.
Pén:z.támyitás: vasárnap és Ilnnepnap'
d. e. féllO-töl félI-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

APOLLÓ MOZGO GYOMA

Korona Hangos Mozgó Endr6d

December 4-5-én,
vasárnap és hétfő

A világ legnagyobb filmje l

Grelia Garbó, Charles Boyer fő

szereplésével. Cselekményében li

legnagyobb ami valaha is vásznon
pngell. Oroszország lángokban.
Len~yel szabadságharc. Napóleon

hadjárata. Kozáklázadás.

ewszka
grófnő

ÖrökélelO film, a fIImmUvéslet
diadala, élmény.

2 magyar hiradó.

1938 december 4-éo, vasárnap
6 és fél 9 Órakor.

Magyarul beszélő hangosfilm f

Négy és féJ
muskétás

A legmulatságosabb vigjáték.
Föszereplők : Szőke SzakaU,
Verebes Ernő, Halmay Tibor,
Huszér Pufi, Otto WaUburg,

Annamarie Stirensen.
Ügyesen és ötletesen készült film,
amelynek minden része leköti él

ml.llattatja a kÖZÖi1lléget.
Fényes kiegészilö mOsor:

Igy szmetett a Rapszódia
magyar zene, magyar tánc.

Magyar Világhiradó



szám. 12 FILLé:R. Gyoma,'{1931tiFdecember

p O l I T i K ,ifA l" T A R S A l) A l M I ~S I<'ÓZGAZO s
ElOFIZIETIÉSI ARAK:

Ne\:yedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24JP.
Befizetések postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszÍllIl 18.280.
Lapzárta c s li ! ö r ! ö k este fi óra.

;\1egjelenik minden szombaton rpggel.

F<I'IlelólI szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szel'kelliizi:ö5ég és kiadóhivatal:

"HUNGARIA(4 KÖNYVNYOMDA
GO y ;) !'fi 8, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:'
egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetes
20 fmér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2!> százalék kedvezményt adunk.

"A MAGYAR A MAGYARÉRT"
MOZGALOMRA

ADO ANya

Horthy Mildó§l ut

fillér a· Bandak Fe
rencné.

50 a Pfeitfer Adám,
Bene József, Dancsó Árpád,
Csath János, Hunya Imre, Bé
kési Lajos, .Khóri Ica, Grósz
Salamon.

t pengő a Beinebróth Jó
zsef Haibaeh Mihály, Mercz
Mihály, Nagy Mariska, Herter
András, Koloh Antal, Domokos
Albert, Izső Balázs, Baráto Elek,
Virág Erszébet, Csonti litván,
Németvárosrészi Olvasókör,özv.
Szabó H. Lászlóné, Waidmann
Mihály, Földesi István, Vass
Andrásné, Freund Oszkár, Barta
Bálintné, Kurcz Mihály. Dukesz
Jenő, Kovács József, pápái Gá
bor, Molnár Antalné, Kucsmik
József, Németh Lajos, Végh
Béla, Kovács József. Walmann
Miklós, Mácz Ákos, Kiss István,
Józsa Lajos, Pelesz János, Ko
vácsné Traiikánt E., Komáromi
Istvan. -

t.50 pengő i SzakUl
nosné, Mosolygó Ágoston.

2 pengő a· Beinschróth
Márton, Molnár Bálint, Pintér
Pál, Kővári József~ Faragó Ká
roly, Kauczii Borbála, Gábor
Antal, KoUmann József Sehrő

der Ferene~ Schwalm György,
Podoni Pál, ön. Dévánszki Kál
mánné, Rákóczi Gyula, Herter
Imre, Házy Imre~Becher Ernő,
Nemes Béla.

.3 pengő s Mohácsi János
né, FeHer Ernő~ Somogyi Mi
hály.

.4 pengő: dr. Bartha Gusz
táv, Kádár Lajos, Breuer Lipót.

5 pengő: Oláh' Lajos2 Izsó
Ferenc, Varga Pál, Czinkóczki
Lajos, dr. Bárdos László.

tO p~ngő s dr. Vincze
Endre, dr. Singer István, En
esett György, özv. Beinchróth
Ádámné, Endrőd-GyomaiTkp.,
Debreceni Endre.

t5 pengő:Kerekes Károly.
20 pengő: Ugrin litván,

Becher Rezsi>.
SO pengő: Glück Ármin.

(Folytatjuk,)

g
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A tanfolyam olyan életrevaló,
szükséges, szinte nélkülözhetet
len tudnivalókkal látja el a
nőket, hogy meggyőződésem

szerint kötelezővé kellene
tenni országszerte. Óriási szo
ciális és közegészségügyi hatása
lenne a társadalom minden
rétegében.

A gyomai Vörös-kereszt ve
zetősége minden évben tart
ilyen tanfolyamot, ha arra szük
séges anyagiak megszerzése
módjában áll. Nem nagy összeg
ről van sző. Segitsük elő a
tagsági dijakkal, és minden
megmozdulását kézzel fogha
tóan támogassuk.

szállítást a jövőben csak keresz
ténynek adbassanak ki és ki
viteli és beoozatali engedélyt
zsidó ne kaphasson. Mivel min
den export-import engedélyt a
külkereskedelmi hivatal biráI
el, a kormánynak módjában áH
ezt a javaslatot megválósitania.
Követeli a szövetség, hogy kegy
szereket ell:entul csak keresz
tény kereskedő árulhasson, a
megmagyarositoU nevü zsidó
kereskedők régi nevüket is kö
telesek legyenek feitüntetni cég
táblájukon, nehogy a név szol
gáljon megtévesztésül. A zsidó
földbirtokosok 300 holdnál na
gyobb birtokát kishaszonbérlet
céljaira vegyék igénybe. Sürgeti
8 szövetség, hogy vegyék revi·
zió alá 8Z egy év óta kiadoH
iparig8zo1ványokat, állampol
gársági, erkölcsi, m.egbizhatósági
és származási szempontból és
vizsgálják felül visszamenőleg

is az állampolgársági bizonyit
ványokal.

Az elnöki tanács 3. továbbiak

ban még több javaslatot tárgyait

le és fogadott el, majd elhatá
rozta, hogy il gazdasági és szo
ciális problémák letárgyalására
állandó gazdasági biJ:ottllágot
állit tel.

s-

fO

i!ll

J

A Baross-szövetség országos I
elnöki tanácsa szerdán ülést
tartotl, amelyen igen sok vidéki
szervezet is képviselteUe magát.
A napirend eiőtt Valentin An
tal szóvátette egy szélsőjobbol

dali szervezet részéről elhang
zoU támadást a szövetséggel és
elnökséggel szemben. A felszó
lalásra válaszoló Ilovszky János
kij elentette, hogya szövetség
nem fogaikozik napi politikával,
hanem a keresztény kereskedők,

iparosok és őstermelők érdeké
ben folytat céltudatos munkát.
Nem leng ki sem balra, sem
szélsőjobboldalra, hanem kizá
rólag a keresztény Magyaror
szág kiépítését munkálja. A nagy
tapssal fogadott bejelentés uH.n
több felszólalás hangzott el,
majd az ülés egyhangü bizal·
máról biztosította az országos
elnököt és leszögezte, hogy a
szövetségnek csak keresztény
iparos és kereskedő lehet a
tagja.

A gyölés ezután a készülö uj

zlilidótörvéllnyel kllpcsolatos be

ad vány! szerkesztett és fogadott
el, amit megküldenek al ugy..
neveieU zsidó bi~oUságnak. A
szövetsé~ az uj zsidótörvéRY
össz~uíUitás'uál kéri, hogy köz-

'rt el t a 18-24 éves nők

számára a tónfolyamot

győzött c$odálkozni az eredmé
nyen. Szives szavakkal köszönte
meg a résztvevők okos mun
káját. Majd a tanfolyam hall·
gatói buc~uztak igen melegen
a vezető vöröskeresztes tesvér
től. Végül dr. Vincze Endre
kiosztotta a tanfolyam elvégzé
sét tanusiió bizonyitványokat,
mely alkalommal sokan belép
tek a Vörös-Kereszt tagjai
sorába.

Z,L\R
AZ

A gyomai Vörös-Kereszt fiók
egylet rendezésében megtartott
,házi áiJolónői tantolyam beteje

~ ződött. December 3-án délután,
a központi kiküldött jelenlété
ben, zá.róvizsgán számoltak be
a növendékek, kéi hét alatt el
"'''' II iHJll U ,u telkészö ltségü kről.

Az Uri-Kaszmó nagytermé
ben hivatalosan jelen voltak:
dr. Vincze Endre a gyomai
Vörös·Kereszt elnöke, Bácsi
Elekné társelnök, Wagner Már
tmmé alelnök, dr. Biró János
titkár, dr. Dodl Katalin vörös~

keresztes testvér, központi ki
küldött, Romvári Enikő vörös
keresztes testvér, a tanfolyam
vezetője. A hatóságok részéről

Maasbm'g Kornél szolgabirót,
dr. Szász Lajos jegyzót, dr.
Szilágyi. Ferent tiszti orvost
láttuk ott.

A vizsgár.a megjelent 48 asz
szony és leány, - sokan mi.n
den komolyabb iskolázottság
nélkül, - olyon meglepő tájé
kozoUsl}ggal feleltek az elméleti
kérdésekre, hogy öröm volt
hallgatni.

A gyakorlati bemutatón a
jelen levő orvosok megelégedve
látták, hogy iH most komoly
segítséget kaptak a község' nagy
és folyton növekvő egészségügyi
munkájához. Pompás kötések,
gyógyszer beadás és előkészítés,

.kórházi mértékv gondossággal,
sok aprófogás a betegápolás
körül, módszeres, komoly mun
ka az egész vonalon. Színte
hihetetlen, hogy mindezt két
hét alaH tanulták. Egy a ma
gyarázat Lelke mélyén minden
nő s3ületeU ápoló. Adni, segi
teni, anyáskodni, ez a legösztö
nösebb, egyben legértékesebb
mozdulata a nőnek.

A tanfolyam lényegl'i eltaláUa
a hangot, gyorsan és könnyen
vele hangzottak a női szivek.
Öröm volt tanulni, mikor any
nyira ősi asszonyi mesterségről
voU szó.

A kö,7/;P?nti
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a pénzügyminiszterilJlmban és
ft cukorgyárak irodájánál és
tárgyalásokat indiLoUak abban
a tekintetben, hogy az árleszál
Wus! megelőző napokban átvett
clJlkor . árleszállitásából eredő

veszteség ne kízárólag a keres
kedelmet terhelje.

á6at

A gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Önképzőköre kará
csonykor szinre: hozza Bónyi
Adorján .Az elcserélt ember"
chnö hires szi:Bjátékát. A cim
szerepet Gyula játssza,
akinek irányitása a
próbák már folynak. Az összes
szerepeket gyakorlott müked
velők játsszák s igy af] U'()úlZIUrn

értékü mii méltó
kerül a gyomai közönség elé.

gyako

A Nyugdijasok Ol-
vasóköre sikerült vacsora
kí5relében ünnepelte meg nagy
bányai vHéz Horthy Miklós
kormányzó ur névnapját. Vass
Lajos elnök meleg szavakkal

gósitva voltak az összes segély- méltatta a nap jelentőségét,

osztagok. Isten áldását kérte a Kormányzó
Délután óra 50 perckor IJlr és családja életére és bol~

ismét feltételezte legoHalmi pa:. dogságára. Röviden megemlé
rancsnokság az eHefiséges re- kezett a vissz~esatolt felvidéki
pülőgépekmegjelenését és riasz- magyar testvéreink hUlz évi
tolt. Ezen a gyakorlaton is az rabság alóli felszabaditásáról es
összes segélyosztagokat mozgó- Iakik még mindig idegen elnyo~
sitouták. . más alatt kénytelenek élni.

Este 21 óráia ismét várt á· mielőbb eljönne az idő,

parancsnokság'" II repülőgépek amik~r minden m~gya~ szabad
. l '" A • l· é. . lesz es Magyarorszag Ujra nagymegJe en,=,s...re, mr'le Ism • Bem le~z.

jött repülőgép, igy megint fel- , ,.
tételezett repülőtámadásmegol- A 48-as OIv2lsókörben mint-
dását kellett választani. egy százan vettek részt a vacs!)·

Az esti gyakorlaton .réczl.vet- :ran.. Beszédet tartotta.k dr. vit~z
t k " l' It I· '1 IHavlár Gyula és dr. Sorbane ag osszes ego 3 ml segeKY- Jenő.

osztagok, különböző feladatok ,.
megoldásával. A Frontharcosok december

Ugy a nappali, mint az esti 5-élD: tartott~k meg ~ M~klós
lécroltalmi gyakorlatnáJ ltZ a nap~ -:.acsorat a Felso.résau 01-

b • • ,_ . vasokorben, ahol HaJdg Béla
megállapItas, hogy a k,nség mondoU beszédet.
lakosságának nagyobb része fe- "'!--""_..._ .........."""""""""""""""""""""""!90Zl""!0Zl""!0Zl""!0Zl""!!"""'!!"'!

gyelmezetten viselkedeH a gya
korlatok alatt, de még mindig
akadtak olyanok, akik semmibe
sem véve a halósági J:igyelmez- Az IJljabban mindjobban di
telés!, a légives%ély jelzésére I' vatossá vált billiárdozás hivei
nem tüntek el 3Z utcakról és és sportolói bizonyára öröm
még mindig voltak olyan házak I mel veszik hirül, hogy végre
is, melyeknek ablakából fény I megjelent ennek a nemes játék
szürődött ki. Ezek ellen a járási nak kitünően mlílgszerkesztett
föszolgabirónál feljelen.tést tet- kézikönyve, amely a bimárdo~

tek. zásra vonatkozó összes tudni-
A lakosság érdeke, a valókat tarta.lmazza. Résiíletesen

kiadoH uiasitásokat és könnyen érthetően tárgyalja
betartsák, mert csak a golyók mozgásának, ütközé-
el a cél komoiy sének és forgásának törvényeit

is moz- a teljes légoltaiom. s a játékban a mai napig s.er-
Z%SLZNG7EU

m

;ZWFJ?i+V!QD zett tapasztalatokat. Utbaiga.Ei.,.
A cukor árának leszá!!itásá.vel tásai ugya gyakorlati játék

megtanlJllására, mint a játékogyári raklárakból
sok esetleges hibáinak kiküszö.

kaphatnak cukrot és igy nem bölésére alkalmasako A szöveg~
szoktak nagyobb mennyisége- Irészet 120 instruktív vilá
ket az üzletben tartani, ezzel.

gitja meg, hogy az olvasó kép
szemben a vidéki nagyobb ke- ben ü, maga eWtt lássa az ie-
reskedőknek mindig igen jelen- merteteH áUásokat és helyes
tős késdeteik vannak raktárono I. lökéseket.
Ezenfelül fl vidéki kereskedők,. A tetszetős kiáHitásu, hézag-
akik a dolog természetéből I szakmlJlnka szerzője PAPP
folyólag a budapestieknél ké- I a világszerte ismert
sőbb értesültek, az ' amatörmester, osztrák bajnok,
ról, még az IJltolsó Magyarország örökös bajnoka il
is rendeltek és 21f cuko
rot, amelynek a terhét nekik a magyar bimárdsport egyik
kellene viselni. megalapitója. Delta kiadás. Ára

A beérkezett alao- I bekötve P 3.20. Minden
ján a kamarák inte:rveniáLt~k I könyvkeresk@désben, kal~.IultÓ.

Légoitalmi
Az országos Légvédelmi Pa

rancsnokság Gyomára az álta-I
lános iégoHalmi készültséget
december 9-én reggel a 7 órai
hirekkel kapcsolatban elren
delte. A községi előljáróság.

a.zonnal intézkedett, hogy az
egyházak minden harangozást
mellőzzenek, a légoltalmi pa·
rancsnokság dobszó ulján .ki·
hirdette, hogy az összes légol
talmi segélyosztagosok haladék
talanul foglalják el beosztási
helyüket. A lakosságo! figyel~

mezteUe a gyakorlat idején ta
nusitandó magatartásának mi
kéntjére és az esti elsötétitésről

is intézkedett.
Mivel Gyoma községet 1 óráig

repülőgép nem érintette, elren
delte a légoltalmi parancsnok
ság 13 óra 10 perckor a légi
veszély figyelmeztető leadását,
feltételezve azt, hogy Mezőtur

felől 3 repülőgép támadást inté
zett községünkre.

Az első gyakorlaton kivonult
a segédrendőrség, munkás
egészségügyi- és mentő-osztag,

a tüzoltó segélyosztag, továbbá
a gáz felderitö- és mentesilő

járőr.

A első riasztást 15 perc mulva
a •légiveszély megszünt" figyel
meztető jel követte, majd fel
tételezve, hogy a repülőgépek

visszatérlek, ismét riasztás kö·
vetkezett.

Ezen a gyakorlaton

kapcsolatban a vidéki kereske
dők részéről igen sok panasz
érkezett az illetékes kereske
delmi és iparkamarákhoz. A
leszálIHásra vonatkozó intézke
désével a kormány egy igen
fontos szociális célt kivánt szol
gálni, amennyiben elő akarta
mozditani a cukor-fogya~:ztás

nak a szegényebb Béposztályok
kör~ben való emelését. A vá
ratlanul történt cukor leszálli
tás azonban tetemes vesztesé
get jelentett főleg a vidéki
keJfeskedőkre nézve. A buda
pesti kereskedők IJlgyanis abban
a helyzetben vannak, hogy a

az előadások helyei: Schusztek
Sándor dec. 14-én a 48-as 01
vasókörben. Dr. Legeza Tibor
dec 21-én az Egyetértés Olva
sóegyletben. Hajdu Béla dec.
28 án aKisréti Olvasókörben.
Szeghalmy Gyula január 4-én
(vetitetképes előadás) a Német
varosrészi Olvasókörben. Az

.előadások pontosan esle 7 óra
kor kezdődnek.,.

"rF ,,~

O es

dec. 8

z
A gyomai Közmüvelődési

Egyesület sorozatos szerdai es-
téin Pintér dr. Legeza

, dr. Imre, vitéz
dr. Bárdos László

és Béla tartottak eddig
értékes ismer~Uerjesztőelöadá
sokat-

Aszórakoz!ató részben Mol
nár derüs magán számai
val, Kéri Lajos ének és hegedü

és Kéri
Róza magyar tánc-számokkal
möködtek közre.

Soronkövetkező előadók és

keveredeHség az eladó magfé
aeJb.!l.J'Co" bármi okozza is azl,
(szándé1~osság vagy véletlenség)
a mai igényes világban hasznot

de több kel!emel-
len.ségei szerez az érlékesitő

gazdána!L Ne tévesszük ezt ösz
sze a terményiisztaságával, mert
2\ kevertség és tisztaság két
fogalom.

Most tökmag szezon van.
Amint ez a mag elfogadhatóvá
sz8irad, a gazdák menekülnek
tőle, mert az ápolása gondot
okoz; minélfogva kistélelekben
kinálják fel a vevönek. Közben
fogyogat a háznál a parázs-édes
sütőtök is (úri tök, döblöc) en
nek a magját sem szokta a
gazda egyszerüen rá-
szórja a többi tökmagra,
igy áH elő a kevertség a mag
ban, ami~ a vevő észrevesz és
nem fogad el.

Én már eRsirattam a többi
közt ezt a nagy fehérje tartal
mu abraktakarmányt is, mert a
gazdak könnyen lemon
danak róla s nem használják a
növefidék jószág etelésére a po
gácsáit, de ellenem fordul min
den gazda, mert ma már viI·
hmyégo ég az istállóban is, nincs
s.zükségmécsvHágra. A tökmag

tehát kiment divatból. Ha
mási nem, iaggYlJlval kHinő

szappan! főzhetnénk mi is be
lŐle, nemcsak a gyár ért ehhez,
de minden rendes magyar házi
asszonynak érteni kell.

A kevert magot pedig azé.rt
utasítja vissza a vevő, mert a
pörkölésnél nem egyformán vi
selkednek a magvak, az egyik

s mig megpirul, a
másik megég.

Aki teheU, ne adja el, etesse
megJ aki pedig pénzzé teszi, ne
keverje másféle tökmaggal, mert
értéke nemhogy száll, de
el is vész.
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cégnél.

Pánczél Emil községülik fö
jegyzöje, sulyos mOtéten esett át.
A mütét jól sikerült, de a beteg
még gyenge. Reméljük és kivánjuk
neki a mielőbbi teljes gyógyulást.

Szomjas Károly volt gyomai
állomás főnököt hódmezővásár

helyi főnöknek nevezték ki.

25.000 vagon, vagyis két és
félmiíiió métermázsa buza fekszik
az ország árurakláraihall.

A szegedi m. kir. Ferenc
József-tudományeg~etemenaz
1938-39 tanév II. felére szóló
rendes beiralásü\c 1939. évi janáur
hó 7-től 18-ig bezárólag tarlanal<.
Az utó'agos beiratkozás az aka
dályoztatásnak január 18-ig tör
ténő iga/olása ulán február 6-ig
kari dékáni engedéllyel végezhető.

Azok, akik nem voltak még ennek
az egyetemnek hallgatói, kélvé-

. nyezés ulján nyert felvéleli enge
dély alapján iratkozhatnak be Ezek
jOgi-, orvosi, a bölcsészeti- és a
Illatemalikai- és természettudomá
nyi kar tanárlestnJeléhez cimzell
felvételi kérvénytiket 1938. évi de
cember hó 31-ig nyujihatják be.
A tandijmentesség iránti kérvények
valamennyi tudománykaron 1939.
január 7 ig nYl.ljlha16k he él dékáni
hivalaJokb21. Ide vonatkozólag a
Budapesti Közlönynek 1938 no
vember második és december elsö
felé,ben megjeletJÖ számaib..an kö
zölt' részletes hirdetés nyujt M
vebb tájékoztatást.

Már 55 budapesti elemi is
kolában alkalmaz:zák a film
oktatást. A pedagódiai film egyre
szélesebb téri hÓJit. A fövál ag

i'yors tempóban épiti ld a film
oktatást, amelynek Idtünő eredmé
nyei már Európa szerte köLismer
tek. A Budapes!en gyártot! okta IÓ

filmek csere utján elkerülnek a világ
minden részébe és ugyanakkor a
fóváros is értékes külföldi oktató
filmekhez jul, amelyeket különösen
a földrajz és a lermészetrajz lani
tás<inál tudnak célszeriien felhasz
nálni. A pedagógiai filmoktatás
eddig- inkább a középiskolákban
volt kifejlődve, az elemi iskolák
ban csak kisebb mértékben, meri
nem voll elég vetitőkésziilék. Most
azonban, az uj tanév elején. a fő

város szaporilolli:l a vetilőkészülé

I<eket és egész sereg uj iskolát
tudolI ezáltal bekapcsolni a film
oktatás hasznos munkájába. Most
már 55 budapesti községi elemi
iskolában folyik intenzíven a fil
men tanilás. Eszerint tehát az elemi
iskolák fele rendelkezik már a
pedagógiai filmIanitás lehelöségei
vel. Rövidesen valamennyi elemi
iskolában bevezetik a filmtanilást.

EL- ÉS

Nagy lelkesedéssel fogadták a
behivott felvidéki képviselőket a
képviselőházban.

Darányi Kálmánt választották
meg a képviselőház elnökévé.

BeterjeszteHék a honvé.deJmi tör
véuyjavaslatot. Általános hadköte
lezettség lesz 12 éves kortól 18-ig
katonai előképzés, 18-tól 42-ig
rendes katonai szolgálat, 60 éves
korig szolgálati kötelezettség lesz.
Megszünik az egyéves önkéntesség.

A lövészalakulatok bajtársi S2C

vetségben egyesülnek.
A kilépett NEP képviselőket le

mondásra szólitolták fei kerlileteik.
Francia és német békeegyez

ményl kötö!iek. Németország vég
ieg lemondott Elszátilz-Lotl1aringia
rói.

A francia szocialisták és kommu;
nis ták nagy támadásra készülnek
a békét teremtő kormány ellen.

Francó győzelmét várják a kö
zeli időre.

Az ola~ok és franciák közölt
komoly ellentétek támadtak.

Szegény ruszinok elkeseredeHen
vivják nemzeti harcukat a csehek
által fetbérelt és Ruszinszkóba be
szivárgott ukránok ellen és hiába
könyörögnek Mussoiininek és HH
lernek, segitsék őket hozzá, hogy
Magyarországhoz csatlakozzanak.

~ftRRRRRRRftfiRftftftftft

A Termelők

Szövetkezete
a német:i:ugi bérleti földjén levő bolgár
kerlészetét feloszlatja és az összes jó
::>zágokat, ugymint lovakat, lószerszá
mokat, kocsikat, malacokat, kocákat,
teheneket, borjukat és a bolgár kerté
szethez szükséges felszereléseket, ugy
mint motorokat, üvegrámákat, kapákat
és minden felszerelést és a meglévó
szénát, szalmát, töreket, takarmányré
pát, céklát, karalábét és az ott levő és
a Szövetkezet által felépített éptileteket
és mindent amí ott jelenleg van a
németzugi Szövetkezet által bérelt terü
leten és a Szövetkezet tulajdonát ké
pező tárgyak és az elkészített 7 hordó
savanyupaprikát, hétfőn, rossz ídö ese
tén kedden, azaz 12- én reggel 8 órai
kezdettel önkéntes árverésen eladja,
készpénz fizetés ellenében. Az eladott
tárgyak felett az Igazgatóság fentartja
a jogot, hogy két nappal később tör
ténő igazgatósági határozattal vagy a
vevőnek itéli oda, vagy az árverést ama
bizonyos tárgyra vonatkozólag nem
hagyja helyben.

A vevőre nézve az önkéntes árveré
sen beigért összeg kötelezö és az Igaz
gatóság által oda ítélése esetén átvenni
tartozik az általa megveH tárgyat.

Békéscsabáról napos csibéket, aki
megakarja hozatni jelentkezzen a Ter
melő Szövetkezet főüzletében vagy
Beinschróth Ádám baromfikereskedönél
Bessenszegen Andrássy utca 26 szám
alatt.

Gylimölcsfák metszéséről ir
a Növényvédelem és Kertészet
mo~1 megíelent legujabb száma.
Cikket közöl még az idei uj borok
kezeléséről, a gyümölcsfák fagy
káráról, az aimamoly elleni véde
kezés alapjáról, a nikotillnak a
méhekre való hatásáról, az alma
ui eltartási módjáról, a káposzta
szabadhan való eltartásáról, a nö
vényvédelmi szerek raktározásáról,
a gyiimölcsfa term6részeiről stb.
A dusan illusztrált szines gy ti
mölcsképeket is közlő két szakIap
ból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapll!sl, V., Vécsey-u.
4.) egy alkaiomrnal dijtalanul küld
e lapra való hivatkozással mulat
ványszámoL

Értesités. A gazdasági nép
iskolában háziipari tanfolyam meg
indi/ásál tervezik Kukorica csuhé
ból készilenénk különféle hasznos
és diszil6 tárgyakat. A tanfolya
mot január hónapban egy nép
rniível5 növér tartaná abban az
eselben, ha 25 felnőit (16 éven
felüli) férfi- és nőhallgaló jelent
kezne. jeJentkezésekel felvesz a
gazdasági népiskola taniestülele.

An.yakön.yvi .n.lLr'!l~.H.

Születtek: Marjai Sándor leá
nya Mária, Hatvani Piroska fia
András, jános, Cs. Szabó Albert
fia István, Albert, Nyiri junianna
fia jános és leánya Mária, Kovács
Islván leánya Róza, Etelka.

Házasságot kötöttek: KNögy
Sándor és Kun Erzsébet, Timár
józsef és Soczó Eszter, Sebők

János és R. Szűcs Mária, Arany
László és Székely Zsuzsánna,
Munkácsi Imre és Czeglédi Piros
ka, Paróczai jános és Madari
Mária.

Meghaltak: Táborosi Imre 37
éves r. k" Kovács Pál 74 éves ref.,
özv. joó Dánielné V. Szabó Ro
zália 78 éves ref.
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II évszázad I:I legmonumentálisabb magyar I
~ regénye. Három kötet. Közel oldal, ~

~ A~12 ~I Megtekinthető minden könyvesboltban I
~ Singer és Intézet ~

~
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A gyomai (Kecsegés) meteO-I
rologiai állomás novemben-havi
jelentése. M~ximális hőmérséklet

14.4 Co. Minimális hőmérséklet

18 Co. Közép hőmérséklet 6.7 Co.
Csapadékmennyiség 8.5 mm.

Szaktanácsok a sertéshizia
lá~mát "Ha tutnyomóan kukoricA
ból álló adagokkal, vagy liszta

.kukoricával hizlalunk, a süldő ha
mar elzsirosodik, még a husa. is
erősen zsiros lesz. A főképen kuko
ricán tartolI sertés zsirtermelése
csak látszólagos, a gyér husállo
mányhoz mérten soknál valójában
közei sem akkora, mint amennyi
a fejlell husbao lévö, széles hátu
és fam sertésre tud rakadni. A na
gyobbrészt vagy kizárólag kuko
ric~véll hizlalt süldő sokkal ha
marább vesziti el étvágyál, mint
a vegyes darán tartott. A tiszla
kukoricadarára csak a hizlalás vé
gén térjünk át."

A Párisi Divat karácsonyi,
azaz decemberi száma felűlmulja

az eddig is szebbnél- szebb szá
moltat Gyönyörű es!élyi és báli
ruhákat, izléses délutániakaI, cél
szerű délelőtti és irodaruhákat
tömegével hoz a Pári si Divat.
Azonkivül minden koru kislány és
fiucska is megtalálja kedvére való
öl!özéket. A kézi munkák ezulial
is igen sikerültek, a sok közül
most csak álomszép hálószoba
garnilurát emlitünk meg, Az iro
dalmi oldalakon meg egymást v~Jt

ják az értékes, gyönyörködtet6 és
tanulságos olvasmányok. Például:
Bonay Margit, Ego, Baby józsef,

Feleky Sándor novellái, cikkei,

illetve versei. A Párisi Divathoz

ezutlal is meJlékellük az annyira

kedvelt ingyen kézimunkaivel. A

Párisi Divat egyes számának ára,

az ingyen kézimunkaiv mellékJeltel

egyült 60 fillér.

IR
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Elad6 : 32 kat. hold keselyősi szántó,
nagy gazdasági épületekkel ; esetleg
több részletben is, - 10 hold varsány
háti szántó 2800 P, - A révlaposi
Máday-féle szőJős- és gyümölcsöskert
egészben, esetleg kisebb parcellákban
is: négyszögölenkén 2.50 P-ért, - Po
coskertben 1260, négyszögöl szőlős és
gyümölcsös, 707 négyszögöl szántó
épülettel,- Csepüskertben 1007l1égy
sz~göl, - Vidólaposon 1040 négyszögöl
szantó 900 P-ért, - Horthy Miklós u.
6 szobás há;;; üzlethelyiséggel 11.000 P
ért, - Mátyás király utcában 3 szobás,
Rákóczi utcában egy 4- és egy 3 szo
bás lakóház, Hősök Emlék-utján 3 sz0

bás-üzlethelységgel, Luther utcában 2
szobás, Szilágyi Dezső utcában 2 sza
bás uj lakóház nagy telekkel.

Vételre kerestetik: 30-SO holdig
Gyoma és Körösladány között. Izsó
Balázs ingatlan irodája, Gyoma, Horthy
Miklós ut 2. Telefon: 50.
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Fővárosi napilap
keres

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaváUalat, Gyom<l
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Szuperfoszfát mütrágya és Péli
Só kapható WAGNER MARTON FiAI
cégnéi.

Butorok, fériik" I);\tok, egyéb apró
ságok eladók, Horihv Miklós ut 9 szám
alatt. . 3-l

Régi Pólus-féle ház eladó, Hősök
Emlékutja 58. . to-4

KUlön bejáratu butorozott szobát
keresek, esetleg teljes ellátással dr.
Sárossy József tb. föszolgabiró. 3-3

Egy drb 500 kg-os hiteles mérleg
és egy varrógép eladó, Gárdonyi utca
51 szám alatt· 2-2

Egy drb 30 mm-es, 1 drb 35 mm,
es szallagfürész járgánnyal együ H, 1 drb
fürdőkád, I drb vaskályha, 1 drb furó
gép olcsón elauók.. Érdeklődők fordul
janak dr. Legeza ügyvédhez. I-l

Gábor hentes házaknál
disznóölést jutányos áron vállal. Érte#
kezni lehet gróf Tisza István-uti üzle
tében. 4-2

Téglási Istvánnénak eladó a viz
j~rta páskumn 2 hold szántója örökáron
Erdeklödni lehet Jevélileg Szolnok, Kűrt
utca 6 szám. 3-2

Bérlet megszünése min-
denféle gyümölcsfa oltvány és rózsa,
fenyő csemeték, helyi viszollyoknak a
legjobban megfelelő fajtákban eladó.
Révlaposon megtekinthetők.Lakás: Hő-

sök Emlékutja 73 szám alatt. A telep
államilag ellenárizve van. 5-5

Gyijmőlcsfa~oltvái'lyok és rózsa
.Wvek kaphatók, állari~ilag ellenőrzött
faiskolámból fajazolJpsságért jótállok.
Zöld Péter, III. kerület Kossuth Lajos
utca 22. . . 3-3

Bene József ács-mester elvállal
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagy~rdemü közönség szíves pártfo,
gását. 5-5

Ősszecsukható tanulóasztal két
székkel olcsón eladó, Zrinyi utca 61,
szám alatt.

fixre és jutalék:a.
Ajánlatokat alanti cimre:

"MAGYAR NEMZET" klad6hlvatala
B u d <ll P e s t 62, postafi6k 550.

rság"

Bp József-körut 5.

a legjobban szerkesz
tett politikai
E I ő f i z e t é s i r a:
l hóra 3 P., n.évre 9 P.

Kidóhiv.,

Az II

egy liler 10 o/o-os szesztar
talmu kadarka vagy fehér
iisztán fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 IHeren felüli· rendelést
fogadunk el.Hordót dijmen
tesen adunk a szállitás tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tii sdobozba ll. bérmentv~.

Boraink kellemes italuak,
zamatra tökéletas és nem

savanY!..lsk.

Székely Ferenc kft.
fajborpil'lcészete

Soltvadkert, PestmeJ::ve.

OLCSÓ

BORAJÁN
JS FI

Meghivó

A Gyomai Sport Oub 1938.
december hó 17-én este 7 órakor,
határozatképtelenség esel én d. e_
lO órakor a Haller szállodai Club
helyiségében I. em, 9 ajtó sz. alatt
rendkivüli közgyülé'St tart, tekintet
tel a nagyon fontos tárgysorozatra
a tagokat feltétlen megjelenésre
kérjük.

Tárgysorozat: 1. Elnöki meg
nyitó. 2.jegyzökönyv felolvasása és
hitelesitése. 3. Föpénztámok jelen
t~se. 4. Számvizsgálók jelentése a
pénztár átvizsgálásról. 5 Főtitkár

jelentése. 6. Javaslattétel a futball I
szakosztály átmeneti megszün!elé
séröl. T Felhatalmazás adása a
vagyontárgyak eselleges eladásá
ról. 8. Esetleges indilványok.

Dr. SallciJÍ lászló Csáky Dániel
ügyv. elnök. főtitkár.

4

tér
A rlY gati
hadszi

:\. DUFf COOPER

A "Telleyrand" s2erzöjének
hazájában és Németország
ban egyaránt nagysikerU
könyve él legizgalmasabb és
legtanulságosabb olvasmány.
Megtudjuk belöle, hogyan
látták a vil;ígháborúl a

"túlsó oldalon ".

Ára 6 pengő.

Meglekinthelö
minden könyvet:boltban

A pókok csodálatos világa.
Aki érdek!5déssel figyeli a pókok
életét, az meglepetve fogja tapasz
talni, hogy öka világ legügyesebb
kalandorai, banditáL Nem nyilt
harcban gyözik le zsákmányukat,
hanem cselvelésekkel bénitják ha
lálra. A pókok életéről közöl
szenzációs képekkel illusztrált
cikket Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novellAin,
a kHünö cikkek dus során és a
nagyszerü folytatásos regéllyen ki
vül közel száz pompás képet talál
al olvasó a népszerU képeslapball.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Marie Antoinette, a tragikus
sorsu francia királynő filmregenyét
rendkivül érdelres képekkel illusz
rált cikket közöl a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelenl meg
Pompás illusztr~1t rádióműsorokat,

egyfelvonásos színdarabot,premier
beszámolót, szinházi plelykákat,
nagyszerU filmrovaiot és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. A Délibáh egy száma 20
fillér.

AUTOBUSZ MENETREN
Érvényes: 1938 október 2-tól-1939 május 14-ig

Gyoma-Endrőd:

17.88 ind. Gyoma p. u.. érk. 6.22

17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

. Viteldlj: 50 fillér.
Szarvas-Gyoma-Szeghalom-Püspökladány-Debrecen .

5.35· Szarvas 18.23

6.10 ind. Endrőd " • érk. 11.50

6.82 l Gyoma p. u. . 1 17.88

6.86 Gyoma temPlom.-tér : a 11.28

7.28 Szeghalom p. u. . . I ]6,38

8,42 Pű~pökladány. . I 15.25

gIn érk. ijaj(Iuszoboszló ... ind. 14.45

9.55 Debrecen, "Arany Bika Szálló" ]4.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Debreeenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" P 3.60, " P 9.50. P ]1.50

Szeghalom- BerettyóujfaJu:
7.27 i. Szeghalom p. u. • é. 15.33

8,1,7 é. Berettyóujfalu p. u. . . . i. ]!t00

9.63 é. " községháza • . i. 13.60

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltételes meg6U6hely: G)'oma-halmi99yl Olvas6kijr és Perjés.

December 11-12-én,
vasárnap és hétfő

Magyar mm. A szinpadon fré
nelikus sikert aTatotl. A film még
jobban tetszett a közönségnele A

Budapest-Wien filmváltozata.

z rexpressz

Film, aminek sulya van. Hatalmas
problémét old meg. E}liótikus ke
retekben játszódik. Tulfütöt! izgal-

mu cselekmény!

2 kisérő miisor.
ilmIMi~i~IIIJII~IIWiiiJ

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u, Iéi 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lO-től fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

JíDO!,'JI[Ul[lCJr"XTT.i[]ll::X-'~

... ri,". "Ó OZC O GYOMA

TjA
Igy kell fiimet csinálni. A szépség
apolheozisa, izgalom orgiája, a

cselekmény tobzÓdása.

2 kisérő műsor.

Dec. tO-én, szombat

Most vellék le a bud.:lpes!í prem i
eJTöl, mi már bemulaijuk !

Lázadás
Marok óban

A romantika diadala. Fiatalság,
kedvesség üde varázsa} a falrengető

humor filmje.

2 pompás kisérő miisor.
JJUL11DL1(J'C[)l II II %I II II I TJD[XJ!"JI'"J01

December 14-én, szerda

A mm, a mozi, a közönség ünnepe!
Oroszország izgaló, izgal ma s,
misztikus levegője. Forradalom és

merénylet. A cár parancsa.

1938.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1938 december ll-én, vasárnap
6 és fél 9 órakor.

A legszivhez szólóbb
magyarfilm !

TOMI
A megfagyott gyermek.

Báró EÖTVÖS JÓZSEF
költeménye filmen l

föszerepl5k: Csortos Gyula,
Dobos Anny, Básthy Lajos,
Simor Erzsébet, Pécsy Gizike

és Ádám Klárik~.

Két kis gyermeknek elragadó mü
vészete vonul végig ezen a szép
magyar filmen és többi kivájó
magyar színészek játékával hol
vidám, hol könnyekig megható

jelenetekben váltakozik.
Ezt a szép magyarfilmet ne mu
lassza el senki megnézni, amelyre
meghivjuk az iskolás gyerekeket is.

Téli sportok Eldorádója
ismeretterjesztő film.

MiEllQ}ra r Világhiradó
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p O l i T I K A l, T A R S A ÉS KÖZ GAZO SÁG! HETILAP

ELOFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre tl.24)F

Befizetések postacsekken :
.tillngária-nyomda Gyoma" csekkszáHI 18.280.

Lapzárta .c s ti I ö r t ö k este 6 Óra.
Megjelenik m;nden szombaton reggel.

Fl!lI~I<5§ lu::el"keszt6:: WAGNER MARTON
Szerkesztő$ég és kiad6hlvatal:

KÖNYVNYOMDA
Kos;:suth IJJt08 64.
Teiefo!l'l: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhallábűs (55 mm széles) l cm. magas birdetea
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék éa
félévi hirdetés esetén 2!> százalék kedvezményt adunk.

DOMÁN K
"A MAGYAR A MAGYARÉRT"

MOZGALOMRA
Kossuth Lajos utca

50 fillér II Gvuricza Sán
dor, Kiss István fodrász, Zöld
PéteJC, Mester Ferencné, Igrécz
Ede, Nagy Lajosné.

1 pengő; Kató Ferenc,
Wagner Péter, Oláh István hen
tes, Beregi Józsefné, özv. C-apó
Andrásné, Kun Mihályné, Icsa
Antal, Bárdos Laszló, Szilágyi
István.
~ pengő:Szilágyi Istvánné,

özv. Oláh Lajosné, Kocsis Ist
ván Máv. tiszt, Kocsis Imre gé
pész, özv. Kárpáti Elemérné,
Izsó Imre, özv. i\.ocsís Lászlóné,
Romhányi János, Braun Márton,
Jjaráth Mihályné.

2,,50 pengő:: dr. sarkadi
Nagy Pál.

J pengő II B. Kis Imre,
Yarjas . Istvánné, Kéri Lajos,
Klein László.

5 pengő:: Salgó Sándof9

Zöld Sándor. Bácsy Géza, Ko·
vács Lajos, Spitzer Dezső, özv.
Kner Izidorné, . dr. Eisler Vil
mosné, Wolf Mihály, Szilágyi
Albert, Szilágyi Kálmán.

S pengő: Huhn Ferenc.
10 pengő 3 dr. Kovács

Péter, Kner-nyomda, Batári
Sándor, Bay József.

1.~ pengő: Halmágyi Fe
renc.

20 pengő II dr. Szilágyi
Ferenc.

40 pengő Berkovic5
Adolf.

50 pengő: Központi 48·
as Olvasókör.

100 pengő: Wagner
Márton, vitéz Váry József.

(Folytatjuk.)

csökkentése, fUll igazsé.gosabb
tehermegosztás, a csalAdi segé.
lyeknek 8. magántísztviselők.re

való kiterjesztése, mind olyan
kérdések, melyeknek az a ren
deltetése, hogy az egész társa
dalomra' jótékonyan hassanak I

ft társadalmi feszültséget min
den vonalon enyhitsék él le
vezess6 k. Érthető, ha ezek nyo
mán a törvényhozás maga ill
lelkes odaadással kiséri a kor
mányzat munkáját, remélve,
hogy szociális tevékenységével
nagyban hozzá. fog járulni ft
közeledő karácsony hangulatá
nak kedvező kialakulástAhoz.

• • •
mennyit tényleg megtehet, az
csak előrelátásátés mérséklését
igazolja s azt fejezi ki, hogy
nem kerülünk többé soha abba
a helyzetbe, hogy többel vállal
junk, mint amennyire az adott
gazdasági helyzetben képesek
vagyunk. Az alapokat lefekteti
a pénzügymiuiszter, hogy aztán
a kereteket ugy és akkor széle·
sht"! esse, amikor ehhez az anya
gi feltételeket megteremtette.

Nem szabad felednünk, hogy
ennek az öntudatos és meg
wxHoH reformprogramnak kö

.szöujiik máris ama program-
pontok megvalósilását, amelyek
néhány évvel ezelőtt még mesz
szelekvő álmoknak tüntek fel iS

ma már törvényjavaslatok let
tek.

Ezek a javaslatok a májusi
eső jótékonyságával hatottak s
mintha li lelkeket is fogéko
nyabbá tette volna a törvény
hozói munka iránt. Régóta nem
volt a" összhang, a megértés
olyan mély és egységes a ma
gyar törvényhozásban, mint
éppen a napokban.

Mintha a !!izociális javaslatok
sima és lelkes megszavazásában
benne volna az igenlés és az
ösztönzés a kormány felé, hogy
csak tovább, minél gyorsabb
ütemben s ne álljon meg, ne
hagyja üresen li cséplőgép dob-

hogy minél tiszta mag
gyülhessen össze munkája révén
II nemzet nagy csörjében.

A kormány kilátásba helye
zett reformjai: ól zsidókérdés

rendezése, és földbirtok
politika bevezetése, tur adó>

Mindazok, akiknek a lelké
ben ég a vágy, hogy az Imrédy
Béla. programjában lefektete~t

reformok mielőbb megvalósul
janak, ho~y nyomukban min
den ágazatban szociális és a
Széchenyi megálmodta Magyar·
ország támadjon élelre, a most
folyó parhimenli tárgyalásokon
lelki. 'örömmel szemlélhették,
hogyan épül fel ez a sóvárgott

Magyarország a reformok
mozaik-darabjaiból. A reform
törekvések e mindenkit meg
nyugtató evoluciós küzdelmé
ben esett a pénz~

ö~yminiszter kijelentését, mely
szerint a kormány sosem hagyja
figyelmen kivül az ország telje-I
sitöképességét s azt a szereJ[l~

esésen beáUolt uj helyz€kt,
melyet ma reánl~ a szélesebb
keretfi hadsereg az viszo
nyokhoz megfelelő felszerelése
hárit Ezek a felelő!:) kijelenté
sek fel tudták ébreszteni a tör
vényhozókban az erősebb mun
kaiHemet, ami a bizakodás jó
tékony áramhal telíti a tör

házát, azt a
ébresztve, hogy minden

okunk megvan és meg lehet a
bizakodásra. Egyrészt, meri
lami életünk péllEügyi vezetése
bidos alapokon halad előre IS

az egyensulyt semmi sem ve
szélyezteti, ~ásrészt pedig ép
pen azért, mert a tárgyalt re-'
formok hi vatvák levezetni la

társadalmi feszültséget és a kor
mány a magyar élet szintjének
megjavitása érdekében meglesz
tőle mhiden telhetőt.

Hogy nem többet, mint ae

A lVIemmeíí víidék német I döletből lathaM. Az első lépés
lakossága mar önmagától áU volt csak nehéz, azon már tul
talpra és kéri u anyaország- I vagyunk. Semmi magyarázni
hoz való csatolást, a litván való nincs ma már azon, bogy
állam bizonyára emberséges az ősi Magyarország népei együU
autonómiája helyett. Mindez a akarnak és tudnak élni. Elm~H
nagy és mély váUods nehány az a rossz emlékü idő, mikor
hónap - alig egy év alaH tör- miHióknak kellett ezért eIvé.
tént. Micsoda mélY:\iéges, lefoj·
toU emberi törekvések oldód- rezni. Lassan mindenki meg-
nak fel a népi önrendelkezés érti a kor sza vát s aki vattát
tényében - az csak a mego dug a fülébe, azt 8. történelem
áUithatathm, egyre len- I könnyen elsodorja.

emzeti
szel em

friss levegője tuj, mind erőseb

ben Európa felett Évszázadok
áporodott levegőjét mozdítja el
ez a délről és nyugatról jövő

nagy lelki Golf-áramlat, termé
kenyítő esőt hozva li szikkadt
magyar rögökre is.

Lehetetlen észre nem venni
korunk mélyreható változásait.
Igaz, ma még szem"Ünknek
sem akarunk hinni, hiszen év
százados előítéleteinkkel ugy
vagyunk, mint az elhasznált,
ro§sz levegójü szobában taríóz
kodók. Nem érezzük annak
szörnyú, romlott levegöjét. Csak
ft friss levegőre jutva csodálko
zUiJ.k: hogyan élhettünk eddig
igy.

De nem a kor változott meg.
Néhány zseniális szeUemö em
ber fordilott erős kézzel egy
nagyot a történelem kormány
kerekén, egyenesen a népi
áHamélet felé. Mindég nehéz
volt az első lépés, de ez már
megtörtént s az ingadozó járás
mind biztosabb, határozottabb
lesz.

Az oszrák . csatlakozás
vértelen megoldása még csak
hangtalan meglepődést váltott
ki belőliink. Nem akartunk
hinni I!!'zemönknek, hogy ez is
lehetséges. Öt millió ember
d'öntött saját sorsa felett, diplo
máciai fm"fangok és ember
telen mésdrlások nélkül.

A szudéta-németség haza
térése már élénk érdeklődésünk

és fellobbanó reménykedésünk
mellett történt, az uj módszer
rel: Csehország ugyan elég ne
hezen értette meg az idők

szavát, talán még ma is ragasz
kodik az áporodott levegőhöz.

A megindult történelem elé
azonban még erősebb népek
sem állhatnak. A népi önren
d@lkezés frissen felkelt, de
egyre élénkülő áramlatAt nem
lehet megáUitani.
. A Felvidék villszscsatolásá·

nM jelentkező eUenvélemé'1.yt
mir türhetetlen igazságtalan
$í.gnak tarloUuk. Ebben még
nagy barátaink segiteUék lillő
az 81.me gyóliltlmét.



GYOMAI

ig Kar~mcske8zi nógrádmegyeÍ
községben adbügyi jegyző volt
1926. április l-től 1932. luniuai
30-ig Gyulaváriban möködöU,
mint adóügyi jegyző.

1932. február 29-én megd
lasztották Gyomán főjegyzőnek,

ezt az állását 1932. julius l-én
foglalta el, tehát hat és félévig
müködött nálunk, mely idő alatt
sok igyekezettel végezte nehéz
feladatát. Egyik legszebb emberi
tulajdonsága az abszolut puri
tánsága volt.

gondja

csomagol. Aki a szeretet nagy
ünnepén bármily adománnyal
karácsonyi boldog örömöt óhajt
szerezni a szegény iskolás gyer
mekeknek, adományukat (pénz,
sütemény, cukorka, kalács,vagy
bármi ruhanemü) küldjék el
23-ig a lelkészi hivatalba, vagy
23-án délelőtt 9 órakor a köz
ponti iskola gyülekezeti termé·
be. Az ünnepélyre mindenkit
széreteHel hiv a Nöegylet veze·
tősége.

E nemes céH szolgáló Nő

egyletet támogassák ugy,. hogy
minél többen lépjenek be a ta
gok sorába, mert csak egyesült
erővel, közös akarattal lehet
kevesbiteni a könnyeket, gyó
gyítani a nyomoruságot SI épi
teni Isten országát.

gyómokért fizetünk drága bért,
hogy általuk kevés langymeleg
hez jussunk.

Ugy látszik, minth3 a cél
szenlesilené az eS 7 közt ebben
a kérdésben: azért termeiünk
sok földön bu/ál, kukoricát,
azért törjük a gyomokat, hogy
legyen "tüzrevalónk".

Hogy a fásitásból az unokák
unokái huznak haznot, azért ne
fásitsunk ?Vagy mi reánk az
ösöktől semmi sem maradt?
Hihet6 beszéd-e az, hogy az,én
földemben ugyis megdől a buza,

rá a trágya? Gazdalár
sam, kövér f.öldön mutatja meg
a szuperfoszfát, bogy mit tud,
nem akizsarolton !

Nincs az a trágya mennyiség,
amit ne bál~lna meg a I!lzesl!lzé
főzhető répa. Ez adja és ad
hatná ut a "spirituszt", amivel
az Alföld ftHhetne és főzne.

Remélhetőleg kinőttünk már
abból SI világból, amikor ezt a

felvetett gondolatot azzal dob

ták sutba, hogy nem lehet ft

szeszt a magyar paraszt kezébe

adni, mert megissza!

vérek. Az érettségi megszerzése
után elvégezte a jegyzői köz
igazgatási tanfolyamoi és jegy.
zői oklevelét 1921. december
t9-én szerezte meg. 1917. okt.
t5-től 1919. január 14-ig kato
nai szolgálatot teljesített, ennek
nagyrészét az olasz fronton, egy
hadosztály rohamszázadánál.

Jegyzői müködését 1922. már
cius l-én kezdte meg Szeghal
mon, mint segédjegyző, ahol
1923. tebruár 28·ig voU. 1923.
március l-töl 1926. március 31-

A

A vallásos élet mélyilésére
és a szegények, elhagyoHak
gondozására és segélyezésére
megálakult a H.:iormátus Nő

egytet. A tagok belépése folya
matban van. Tagsági dij egy
évre 1 pengő. A tagdijkötele
zettség csak 1939 janna.r l-lől

kezdődik. Ugyancsak január
hónapban lesz az alapszabályt
jóváhagyó és a Nőegylet veze
tőséget választó közgyülés is. A
Nőegylet áldásos munkája a f.
évi december hó 23-án pénte
ken délután 2 órakor a köz
ponti iskola gyülekezeti termé
ben rendezengő "Karácsonyfa
ünnepély" lesz, amelyen a jó~

szivü adakozók adományaiból,
mintegy 80-100 szegény iskolás
gyennek kap egy-egy szeretet-

EG LAKULT
REFO AT S ŐEGYLET

az Alföldön nem az utolsók
közé tartozik a rendes gazda
ezer egyéb gondja közölt Szal·
ma, kukoricaslilr, gyomnövé·
nyek lábon szúradt kórója,
amiknek milliárd magját régen
elhordía már a szél más határra
is, hegyig felnyesett akácok
gallya, napon szárított, érett
állapotában sza'bzerlien kitapo
sol I, légla formára ldszakgatoU
trágya adják azt az édeskevés
kalóriál, aminek a sokszoro~ára

lenne szükség.

A felsorolt dolgok elnevezése
máI· maga érdekesen jellemzi
az alföldi gazdak beletörődöU

ségét a változhaiaHanba: nem
nevezi azokat lüzelöanyagnak,
hanem ~tüzre való"·nsk. Ilyen
formán tudja csak megérteni az
ember, miért lesz nehéz uj és
helyes irányt szabni az Alföld
termelési rendjének addig, amig

n be nem látjuk, hogy nem a
magas k~lóriáju. hUőanyagok

(fa, szén, nyersolaj, szesz stb.)
a drágák, hanem a jó trágya
képződéstől elvont szalma, SI.

féregtermelő-ízék, a rengeteg
talajnedvességet elharácsoló

ezél Emil

Pán«:zél E:nllaa
életrajza

Gádoroson született 1899. ja
nuár 2-án. Édesapja ottani kőz

becsülésben állott református
lelkész volt. Heten vcilak test-

"egyzo
alt

Gyoma nagyközség házain átfuródoU, sőt sennyes gyulla
SJ;omormm lengnek a gyász- dásban volt és már körölötte
lobogók szerda óta. Fiatal fő- tályog volt._
jegyzőjet gyászolja II község Az operáció jól sikerült,
polgársága. Dacára II döbbene- utána állandóan láztalan volt.
tes aggódásnak, hiszen már he- A seb gyógyulása a legszebben
tek óta szállongott II menthe- haladt, csupán a táplálkozással
teUenség hire, mégis lesujtó voU baj. Sem táplálékot, sem
volt II bekövetkezett halál hir. folyadékot nem tudott ft beteg

Négy évvel ezelőtt epebántal- a kellő mennyiségben felvenni
mai voltak már Pánczél Emil és napról-napra gyengült. A
föjegyzőnel" de elmultak. Két seb gyógyulása és lbtalansága

.éve ischiásban betegedett meg lehetővé tette, hogy hazahozták
és azóta nagyon sokat beteges- Pánczél EmiH, de itthon sem
kedett Öt hMel ezelőtt rosszul javult táplálék felvétele. Hiába
leU az irodában. Másnap már voU Pánczél Emilné önfeláldozó
sáurgaságba esett. Ismét epekő ápolása és dr. Vincze Endre
lbaJl1lal1lml2lk léptek fel, mire be- háziorvosa fáradhatatlan igye
ment a gyulai kórházba, ahol kezete, az állandó és nagy
egy hét alaH elmult !ll sárga· mérvü folyadék hiánya szivet
sága és hazajöU, hogy itthon annyira legyengitette, hogy 10
mege:rősödjön, mert epekő mti- én este ujra visszavittéka be
tétet akartak rajta végezni. Két teget Gyulára a kórházba, hátha
hétig volt iHhon, e közben mesterséges táplálással segit
többször voltak erősebb epekő- hetnek még. Ez sem sikerült.
től származó görcsös rohamai. Szerdán reggel 3 órakor meg·
Visszament a gyulai kórházba, halt Pánazéi Emil főjegyző, 40

dr. J1:ng Géza főorvos éves korában. Holttestét csiHör
megoperáHa. Egyetlen liilpekő tökön délben hazahozták Gyo
voU az epehólyagjában és azt mára és a községháza nagyter
~tiirtoUák, mert a hólyag már mében ravatalozták fel.

A teDl.etés
Pénteken délután két órakor legmegkapőbbgondolata az volt,

szinültig meglelt a községháza hogy egy ilyen döbbenetes
fekete drapériával bevont nagy- halálesetkor,rövid időre, milyen
terme. voltak Gyuláról vitéz őszintén, igazán tudjuk egymás

Barna dr. alispán, Havhír érdemeit értékelni és a mások
Lajos dr. várm. H-od főjegyző, hibái iránt elnézéek lenni. Mi
Vásárhelyi József dr. ás Mihály lyen fenségesen tudunk ilyen-
Béla várm. aljegyzők, Kar- kor "igali emberek" leoni.
dos Tibor dr. föispáni titkár, Hajdu Béla igazgató a front
RWer Sándor kir. müszaki ta- harcosok és Papp Zsign:ond a
nácsos, Dévéuyi Lajos várm. képviselőtestület nevében hu
lüzrendészeti felügyelő, dr. Te- csuztak eL
mesváry György mezőberényi, A gyomai dalárda Benke La
Takács János köröstarcsai, Ko- jos karnagy vezetése alali lzlé
vacsik István kondorosi, dr., sesen énekelte el a ... Mért oly
Vertán Emil körösladányi fő- boras" éneket..
jegyzők, Harsányi László fő- A félóráig tartott szertartás
jegyző és Kalmár Imre endrődi után a szép reiormatus temp
biró vezetésével az endrődi lomba vitték át II koporsót. Bay
jegyzők és még sok vidéki, mig József lelkész-elnök meghaló

képviselve voltak aZ
l

imát mondott.
összes egyesületek. Csipős hideg szélben indult

Dr. Szász Lajos h. főjegyző el a hatalmas tömegü gyász
kereseHen szavakkal, megható kiséret!il református ó·temetöbe
beszédben DuesuzoU el a gYO-1 és mire II temetői vigasztaló
mai jegyzők, községi tisztvise- imat elmondta Bay József lel
lők, és leventék nevé- I kész és elhantolták Pánczél
DeH Találóan hasonUtoUa Pán- Emil főjegyzőt,bealkonyodott és
ezél a pompeji katoná- a csendesen szitáló iJei első

hoz, aki kitartott őrhelyénPom- hó ezüstösen bevonta a friss
peji pusztulásakor és ő maga is sirhantot.
U«JlU."I" lelte a bamueső alatt.

Harsán.yi László endrődi fő

jegyző a vármegyei jegyzők

egyesiHete nevében költői szár
nyalásu, mély emberi gondola
tok szépségével telépített hatá
sos beszédet mondott. Ennek
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Egy ötéves fiu
gy gatott

üked lő előadt s
a oUerban

a he~yeHes

gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Önképzőköre kará
csoJlykor szinre hozza Bónyi
Adorján vAl. elcserélt ember s

chnii hires szinjátékát. A eim
szerepet játssza,
akinek irányitása mellett a
próbák már folynak. Az öss;cs
szerepeket gyakorlott miikc d·
velők játsszák s igy az iroda! In i
éJrtékü ml} méltó előadásI", l.

kerül a gyomai közönség ej ,..

Pánczél EmU főjegyző elh~·

lálozásával dr. Sorbán Jenő íő

szolgabiró a íőjegyzői teendók
iddglenes dr. Sz:á,z

Lajos adóügyi jegyzőt biz l:l

meg, aki már az főjeg)' , \
betegeskedése idején eu
is végezte a helyeUesitést.

e I iS d ó,

ÜZlETH
kiváÉÓáíi1

község ie~~folrgalrnasabb

akkor teljesitettem :Ei harctéren
:Ei kötelességemet, amikor azt a
képviselő úr, koránál fogva,
nem tehette. Egyéb helyeken is
megáUtam helyemet a haza
szolgálatában és ennek követ
keztében nem vagyok hajlandó
leckét elfogadni a haza szolgá
latának mikéntjérőL

nekülnie kellett. Földönfutóvá
lett. Azt irták róla a napokhan
a cseh lapok, hogy Benl:ls
nak tekintendő.. . nyil-
vánUották ...

Béke poraira ... Legyen neki
könnyű SJ. föld, amelynek ő

n'lgy terhe voU ...

"'18. dr Singer Isván 671.77
"'14. vitéz Czapáry Jenőné.

Szin, 665.84 P.
15. Debreczeni Endre.Gyoma,

1217.66 P.
*16.

571.73 Po
17. Lénárt Bálint. Gyoma,

1109.60 P.
*18. Bácsi Eleko Gyoma,539.74

Pengő.

"'19 hányi Aladár. Gyoma,
525.80 P.

*20. dr. Tardos Gáspár. Gyo
ma, 498.74 P.

PóHagok;
1. Béres Mihály. Gyoma,

992.67 P. ~

"'2. Gyula dr.
489.41 P.

*3. dr. Szilágyi Ferenc 486.91
Pengő.

4. dr. Christilm Kálmán
479.26 P.

*Acsillaggal megjelöltek adója
kétszeresen számit.

7T'Whj"""n

Könnyen végzetessé válk I.)

tüzet okozott Győri Lajos l'

csics MiháJy-utca 6 szám ali; I i i
házánál egy ötéves aki <-'l

ház végénél lévő szalmakazlat
szándékosan meggyujtotta. Sél'

rencsére a szomszédban vo t
Beinschróth tüzoltó i:: S

az ottlévök segitségével a k '·Z·

nél homokot rászól'iáL J.

t szalmára, a tözoltóc;úg

:ll1I:ll1I:I~:II:1I:1::lIl:JI~]IClIClIClIClIClIC!(Cll1![JI[Jí1ilCllClJllCllCg!cJn;1l Itiill:et. már el is oltották II

~ ..±l:w:iJ:J

Imrédy Béla ml isztere
Kál án "a e

lll- , D ,(T

ad i .e IOJara •

Legtöbb a
képviselőtesfületi
évre összeáHi n
"'1. vitéz jószási Purgly Emil.

BaHonya, Tompa-puszta 5232.79
Pengő.

2. özv. csákói Geiszt Gyuláné.
Kondoros, 3ü55.68 P.

3. özv.Schwartz Gyuláné. Bu
dapest, V., Wekerle Sándor-u. 7.
2705.55 P.

"4. dr. gyöngyös halászi Va
dász Pál. Turkeve, 1329.64 P.

"5. Kner Endre. Gyoma
1313.62 P.

6. Ozsváth Sándor. Turkeve,
2164.79 P.

"7. heőpapi Pikó Béla. Gyo
ma, 977.43 P.

"'8. Hajnal FereBc. Turkeve,
828.73 P.

"'9. Glück Ármin. Gyoma,
82663 P.

"'10. Pfeiffer Ádám. Gyomap

780.21 P.
11. Kner Imre. Gyoma,1502.96

Pengő.

"12. jószási Purgly János
734.40 P.

Emlékszem ft képviselő úr
szerkesztésében megjelenő lap
nak néhányeikkére, amely az
én igénytelen személyemmel
foglakozik és amelyet mégsem
tudok egészen elválasztani a
magyar miniszterelnök közjogi
méltóságátóL Talán ez volt az
egyik oka annak, amiért nem
léptem fel korábban a lappal
szemben. De emlékszem arra,
hogy ez a lap (Magyarság) ne
héz külpolitikai tárgyalások ide
jén "Lemondani l Lemondani l"
eimü cikkben mindent csinált,
csak nem erősítette meg az

ölis.zmagyarság belyzetét. Én

hova lett Benes, aki megterem
tője, fentartója, esze, büszke
sége és dicsősége volt Cseh
sdovákiimak? Husz esztendeig
élvezte ezt a dicsőséget... És
most, hogyaköztársasága ösz
szeomloU, ellene az
egés:ilí cseh nép. Benesnek me-

Genfben történt tiz évvel eE
el5U Denessel, hogy amikor a
népszövetségben Apponyi Al·
bert gróf, amaagyar népszövet
ségi delegáció v~zelője, nagy
hatáJilU beszédében felvetette II

h';anoni békeszerződésmegdl
toztatásáuak kéfdését. Benes
- bár a Népszövetség ülésein
sohasem szoktak közbeszólni 
félbeszakította a nagy politikust
és ezt' kiáltotta beszéde közbe:

- Soha!
Gróf Apponyi Albert a köz

beszóló Benesre nézett és a
következőket mondotta:

- A cseh-szlovák miniszter
ur azt mondla :"Soha." - ké·
rem, hogy törölje ki ezt a szó
tárából. És s«ilmmi esetre se
használja velem szemben, aki
Eugénia császárnéval táncoltam
Párisban -- és láttam aztán,
miképcm tün! el a harmadik
francia esásd.rság... N@ hasz
nálja velem szemben, aki M.t-

hogy alaku.lt mig a német
császárság -- és hogyan ment
megin t tönkre. .. Ne használja
velem szemben, aki láttam, hogy
milyen súlárd volt a Habsbur
gok trónja és aztán hogyan
omlott Öl:iIlU~.

Emelt hangon folytatta gróf
Apponyi Albert:

- Ne használja senki ed a
szót "soha", aki nlim be
~í'.éL ..

Renes megsemmisölve nélett
maga elé és nim válaszolt .. o

ÉI ime, néhány év mulva Ap·
ponyi grófnak lett igsaa. ... ÉI

Hazajöttek
a németországi

munkások

I\JE MONDD AZT,
HOGY IISOHA I"

Ugy értesü!tönk, hogy II Né
metországba tavasszal kiment
mezőgazdaságimunkások mind
hazaérkeztekdecember él:!lő

hetében.
Legnagyobb része 4--600 P

- megtakaritott pénzzel, ruházat
tal, bisildivel gazdagodva, mam
ldljával és munkaadójával meg
elégedve tért haza.

Elmondják, hogy Németor
szágban a kétkézi munkást
megbecsülik, rendesen megfize
tik, emberséges életmódot biz
tosítanak számukra. Némelyik
máris jelentkezne a jövő tava·
szi munl,ás sorozásra.
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A:. bilJlia:Jrdo:z,á§
kézikönyve
ujabbaa mindjobban .. di

vatoss,' vált billiárdozis hivei
és ll\flortolóí bizoayál"a .öröm~.
mel veszik hírül, bogy végra
megjelent ennek a nemesjáték
na.k kitüllöen milllgszerkeszteU
kéilkÖnyve,amély a tiilUitdo
záull vonatkozó· összes tudni
valókat tartalmazza. Résdetesen
és könnyen érthetően tárgyalja
a golyók mozgásának, ütköze
sének ésforgbának. törvényeit
s a JátékbaII iá mai napig ~er

zett tapasztalatokat Ulbaigal'd-
tAsai fl gyakorhttÍ
me~gtanuláslira, mint ft játéko
sok esetleges kiki'IZö·
b151ésére iilkalmasllk. A .szöveg
részet instruktiv lbra vilá

meg, hogy· az· olvailó:kép
ben ii; maga ~löU lássa .az b
mertetett állásokat élt belyes
lökéseket.

A tetszetős kié.liitásu, hézag
pótló s_zakmunka szerz6Je PAPP
JAKAB, a vHagszerte ismert
amatörmester, osztrák h8jnok~

MagyaroI's~ág örökös hajnoka III

a magyar bil!iárdsport egyik
megalapitója. DeHa kil'ldiuh Ára
bekötve P 3.20. Minden jobb
könyvkereskedésben kapható.

.Megtekinmetö
mihden I{önyvésbolfban,

ÉRTESITÉS r
TiszteJIUeI értesitem Gyoma

közs.ég kÖzönségét, hogy Oyomán
Kossuth Lajos utca 34 szám alatt

hentes és mészáros
Gzelétet riyitótta.m.

10 évig Pick~féle siailáltíi és hentes
áru gyárában doJgoztam, készítek
finom téli sialámif, rrilridénfélefel
vágöttakat. ÁlIaridÓ3ílWifál'Mss
hUSO~i át tartok.
. Privát vágást vá!léllok.

Tiszteletlel :

Isivan
hentes és mészáros.

A "TeileyraiJd "síéfi5jenek
hazájában es NémetOrSzág
ban egyaránt=nagysik'erii
könyve a legizgalmasahb és
legtanulságo·sabb olvasmány.
Megtudjttkbeiöle. hogyan
látták a világháborút a
"túlsó oldalon".

...

ESEM

WóUner

AZ ffiOgS

Ara 5 pengő 50 mn'~'L

"N!egtekfntheföminden -lrol1yvesbdltban.

zs

magyar is' a mag~yár

m'lallrá:zó drárnájá, -az abszolutizmus
rajiza

kulcsolva,
Lelkt szeiifelvél kórháii lfgyán" fekvő

Édes atyjára néz . ..
S mosolyg6 lelkével könyörög...
tsr~'flkém . ..' gyógyr:rsd meg . . , gyógyitsd meg Ot!

Sok . ... sok. papiros,. .. fekete szegéllyel,
Mini öidk bdtiidót Hozó gyászniáifár.
Visii a .. : Viszi a báinaiot ...
Elmént, . .. elk6Uoi6tt az ember, a puritán . ..

ti I(fJiiyIJfgés,. .. s megfdgy a mosoly . .'.
Kis lánykájának gyermeki ajakán!

A mérhetetlen gyásznak komor pompája,
Lelllvi1Jtö2~i a~eif1fj'eri lelket,

arcok, . .. és k{j11:nyező szemek.
És az ég emelkedő fekete gyászba,

viharoknak fényJővilláma,

Belehasit az özvegy és árvák keserű jajja!

De felsir, ... jélz6kog az éilek 6rők ff(elódiGja,
,,1e benned biztunk éleitől fogva . . "
Az arvák és gyászos őzvegy,
Patakzó kőnnyeif félszáritja . .. sebeit begyógyitja,
A a R.lménységnek és Szeretetnek,
Feléjük árado. ". rizlnuent tulélő őrök szava!

Gyoma, íii38 december hó. F e k e t e S ti na vr.

Értesítés. A gazdasági nép
iskolában bállfparilanfolY::j mrneg
indítását tervezik. Kulwricá ",,,,,..n .._

kés'ZiliJinérlk· kÜlÖnféle hasznos

és díszítő tárgyakat. A ÜiHf6!yá·

mot január hónapban égy nép

müvefő nővér tartaná abban az

eSitbel1, ha 25 felnŐtt (ll) éven I
feHili) fé~f~=é~~ö~allgaf~ jeient

kezne. Jelentkezéseket felvesz a I
gazd:iisági népiskola tan!esWleíe,

ors:tag:zb:tIOt akar-

Kitüt1l1retE~sC Mágyarorgz~g Fő..
méltóságu Kormányzója legfelsŐbb

elhatározásával a kö"Zigazgatási
szolgálat terén kifejtett
eredményes és lu.lsz"oS telílésillrné
nyeért Kuba Ferenc alIladnagynak '
a Magyar Bronz Érdeme'rmet ke
gyesen adományozni méltó'ztaYott.

Az l":lő sz. községi
18-án vasárnap d. u. 4- Óral
deltel karácsonyfa üníÍepélyf
melyre szeretettel meghívjuk
ovoda felilgyelöbilOttság elnöké~t,

a tagokat, szülőket és az érdeld~~id~

közÖnséget. Tari Sándorné
óvónő.

nak félállítani.

közv,eUen
öss:te~:öíle[ést teremt Breslau és

Ki hitte volna ezt egy

évvel hogy ilyesmi is le-
hetséges lesz?

Magyar a Magyarért moz
galom fávára tieérkezeU adömány:
a Református isko!~§ gyermekek
gyiljlése 38 a KÖIponti 48
al5 Olvasókör 50 pengő, melyet itt
kostOnette\ .

AUianü gépjármüíTeltető~épzö

I""fn,~\ . tanfolyam él m. ki~_. Tech
nológiai és AnyagvizsgálÓ Intézet
ben (Budapest, vm., J61~e;f-körut

6.) 16..án ~sle fél 1 órakor
meg. Beiratás és a f,~hrélel

hez szüKséges ürlapokll.iad1isa
n"t>Ónta d. e. 10-12 óra . között
az irodában.

GyDm6k:sUlk metfu:;éléröl ir
<il ésKírUh~z(lt

mo"t megjelent. it~ujabb s1áma.
közöl még az idei uj borok .

kfj:l:elé~éröl, a gyilmölciilfák fagy
káráról, az aimamoly v6de
kezés alapjáról, a nikotinnak a
rn(Í;hekre való hiHásáró!, az alma
uj eliartási módjáról, al káposzta
szabadban való eltartásáról,a nö
vérlvvl~d@lmi szend, raldarozásáról,
a terrnörésziiröl stb.
Adusan illusztrált szinesgytt
mö·!c5~é~ieklit is közlö két szaklap
ból a kiadó

VécalY-'u.

a
magyar lakta Felvidék dunánínneni
egyházkerilletének pils'pöke holnap
este Mezöluron a Református Nők

Szer€telszövelsége s<:ereteiVefidég
ségéD vesz részt.

e valÓ hivat'iioiáss:al -"""'OL

ványsilámot,
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K ..
I. v er él

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri él. DR. DETKER- FÉLE
világhirű FÉNYKÉPES RECEPT·
KÖNYVET, melyet bárkinek in...
gyen megktild él. gyár: DR. DET
KER A. Budapest, CODti-utca 25.

A szegedi m. kir. ferenc
József-tudományegyetemen az
1938-39. tanév ll. felére szóló
rendes beiratások 1939. évi janáur
hó 7-töl l 8-ig bezárólag tartanak.
Az utólagos beiratkozás al alca
dályoztatásnak január 18-ig tör-

ténö igazolása után február 6-ig
kari dékáni engedéllyel végezhető.
Azok, akik nem voltak még ennek
az egyetemnek hallgatói, kérvé
nyezés utján nyert felvételi enge
dély alapján iratkozhatnak be. Ezek
jogi-, orvosi -, a bölcsészeti- és éi

matematikai- és természettudomá
nyi kar tanártestilletéhez cimzett

felvételi kérvényilket 1938. évi de
cember hó 31-ig nyujthatják be.
A tandijmentesség iránti kérvények
valamennyi tudománykaron 1939.
január 7-ig nyujthatók be adékáni
hivalalokba. Ide vonatkozólag a

Budapesti Közlönynek 1938 no·
vember második és december első

felében megjelenő számaiban kö
zölt részletes hirdetés nyujt bő·

vebb tájékoztatást.

A P'rlsi Divat karácsonyi,

azaz decemberi száma felülmulja
az eddig is szebbnél-szebb szá
mokat. GyönyörLt estélyi és báli
ruhákat, ízléses délutániakat, cél
szerü délelőtti és irodaruhákat
tömegével hoz éi Párisi Divat.

Azonkivül minden koru kislány és
fiucska is megtalálja kedvére való

öltözéket. A kézimunkák ezuttal
is igen sikerültek, a sok 'közül
most csak álomszép hálószoba·
garnilurát emlilÜnk meg, Az iro
dalmi oldalakon meg egymást v~lt

ják l!IZ értékes, gyönyörködtetö és
tanulságos olvasmányok. Például:
Bozzay Margit, Ego. Baby József,
Feleky Sándor novellAi, cikkei,
illetve versei. A Páris! DivaIhoL
ezuttal is mellékeIlUk az annyira
kedvelt ingyen !cézimunkaivet. A
Párisi Dívat egyes számának ára,
az ingyen kézimunkaiv mellékiettei

együtt 60 fillér.

Özv. Pánczél Emilné Horkay Izabella úgy a maga, milli gyermekei Dénes és Stefánia, valamint
az alulirollak és a' nagyszámu rokonság nevében fájdalomtól megtörve tudatja, hogya szeretett jó férj, apa,

gyermek, testvér és rokon

Pá ez é l E i l
Gvoma k.özség főjegvzöje, BékésvllÍrmegye Törvényhatósági BízoUságának tagja,

t1lizharcoll, e. e. zászlós stb.

munkás életének 40-ik és boldog háza!lságának 15-ik évében, 1938. évi december hó 14-ikén hajnalban hosszu
szenvedés után lelkét visszaadta Teremtőjének. ,

A megboldogult földi maradványait l. hó 16-án délután 2 órakor fogjuk a községháza nagyterméből

a ref. templomban tartandó gyászszertartás után a gyomai ref. Öregtemetöben örök nyugyalomra helyezni.
Gyoma, 1938. évi deoember hó 14

Drág-a eJDI~ked érted fAj6 IJu!:i....önkben él!

özv. Pánczél Jóuel'né
86fal!vy Ida

édesanyja.

Dr. vitéz Pánczél Józllef feleségévél Magyar Lenluhrel!
és gyermekeikkel,

Pánc2>él ]en($ feleségével Horkay baf:lleUll"lIIl
és gyermekeikkel,
Pánczél István,

Pánczél! Ida férjével Tóth Gyulával! és gyermekeikkel,
Pánczél Erzsébet férjével Kálmol!l MlháUyal ésgyermekeikkel,
DlI'.PáncxélFerenc feleségével Bandub.Annával! és kis fiukkal,

testvérei.

82>v. HOll'kay LaJollné
IIUSnyvClII Tóth Mária

anyósa
gyermekeivel.
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SzerkesLtésért és kiadásért relelös :

·W;\:jNER ,\ tARTON.
HungAria könyvnyoll\Javállalat, Gyom,,,
felelős üzemvezető. TiJikit Sándor,

Eladó: 32 kaL hold keselyőbiszántó,
nagy gazdasági épJ etekkel; esetleg
több résLletben is, - 10 hold varsány
háti szántó 2800 P, - A révlaposi
Mádayféle szőJös- és gyümölcsöskert
egészben, esetleg ki,'ebb parcellákban
is: négyszögöJenkén ~.50 P-ért, - Po
co~kertben 1260 négyszögöl szőiős és
gyümölcsös, 107 n'~gysLÖ,göJ szántó
épüleitel, - Csepüskertben 1007 négy
szögöl, - Vidólaposon 1040 négyszögöl
szántó 900 P-ért, - Horthy Mlklősu

6 szobás há" üzlelhelyiséggel l LUOO P~
éri, - Mátyás király utcában 3 szobáf&,'
Rákóczi utcában egy 4- és egy 3 szo
bás iakóház, Hősök Emlék-utján 3 szo
bás-iizlethelységgel, Luther utcában 2
szobás, Szilágyi Dezső utcában 2 szo~

bás uj lakó!1áz lIagy telekkel.
Vételre kerestetik: 30-SO holdig

Gyoma és Körösladány között. Izsó
Balázs ingatlan irodája, Gyoma, Horlhy
Miklós ut 2. Telefon; 50.

~~~flb81tftAAAAA

unnepnapokl.'a étj
alkahnakra.

Ceglédi Bortel"melök Szövetkezete
Termelöi BOl"klmérésében szerez
zük be. Gyoma, Horthy MudólIi !.It

23. Sli:. (bent az udvarban).

K I v li I lS mlnöségl.l f SI J t I fl z1: a

. - ÉS Ó-BOROK
.mél"sékelt ároni

25 liter felOl! vételnél IdiliSl'I !irq
engedmény. Dljmel"ltes hord6 éli>

üveg ktllcsÖrJlzét!.

Nyitva
reggel 7 órát61 este 10 óráig.

~~~I~I'~I~I~I~~~~~~~~~~I~~~~~

, Szuperfoszfát míit~ágya és Pétl
S6kaphat6 WAGNER MARTON FIAI
cégrllé!. .

. Butol"ok, fériikab:\tok. egyéb apró
ságokelad6k, Horthy Miklós ut 9 szám
alatt. 3-2

Régi Pólus-féle házejadó, Hősök

Emlékulja 58. 10-5
!

Gábor G)ula hentes házaknál
disznóölést jutányos áron vállal. Érte·
kezni lehel gróf Tisza István-uti üzle
tében. . 4-3

TéglásI istvénnénak eladó a viz
járta páskumi 2 hold SZ3ntója örökáron.
Érdeklődni lehet levélileg Szolnok, Kiírt
ulca 6 szám. 3-3

Összecsukható taf'lulóasztal két
székkel olcsón elad,'>, Zrinyi utca 61.
szám alalt.

Ceglédi Borlermelők Szövetke
zete Horthy Miklós ur 23. sz. alalllevö
termelői borhimérése reszére űzletve

zetőt keres (esetleg lakás is van). Érte
kezni a helyszínen. 2-1

Eladó Endrőd Pojákhctiom 1? és fél
hold szántóföld ta;:yáva! egylírt, ugy
szintén Mező[uron P·erespusztán 91 és
fel hold szántó és tanya készpénz fizes
tés mellett. Érdeklődni lehet Békésen,
özv. Janlyik Mihályu\Í, Janlyik-ulca 5
szám alatt. . 4-l

=

6.40 I
11.50

6.22

610

Csáky Dániel I
főtilkár. I

erk.
ind.

aQyarság"
4"C'W'...,...,...'r=ri

Bp József-körut 5.

Az "Uj

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
E l ő f i z e t é s i á r a:
t hóra 3 P., il évre 9 P.

en liler 100/0·os sze,ztar
t.,lmu kadarka vagy fehér
iiszlán !t~llell u:borSollvad
!;er! állolllásrJ ![Ís7,illilva
s ;eiadva. Vasuti fuvar kb.
I iilih !ikreilld:nl. Csakis
)11 !il'~rcll felüli ,em!elésl
f()!!.~tiunl(cl.í1ordÓt diimen
{CSCH at:unk a s7.állH<i.s tar
Ul1 i l.i l a :\{}lc:-ón; i::.'rdLJnk
30 ll'!' 1(" I belül bél'lllentve
i(ülckl;cli': vissza. Szétkül
dts ldállvétie1. Egy pengő

lt:\'eiilélytg ellenében kül
'cliii-: 1):ln:;\;" borból l11il1

t~~sd:)i_);J7.h;"I~, bérn1entve

Bwainl< kel\(~:nes italual<,
zam61trö töké!et~5 és l1Iem

sa\!cnl.'\Ja~.

Székely Ferenc li fl
fajborpincészete

SoltvadkE:rl, Pes1:meg:v-.:.

Dr. Sallei Lás:<:ió
ügyv elnök.

A Oyom>.i Sport Club tekin

tettel arra, hogy;., folyó hó 4-rc

megl1ir?ett ti rendkivüli H);!!ytiIése

határozéltképlelen volt, azonos

tárgysorozaitai folyó hó 17-én

este 7 'órakor ujabb rendkivüli

közgyiilés larl, amely a megjelent

tagok számára való tekintet nél

kül határozatképes. Tekintettel a
nagyon fontos tárgysorozaira a

tagokat f~lIéllen megjelenésre

kérjük.

OLCSÓ

BORJUÁNLL\.T

JS FILLÉR

eghiv6

Kidóhiv.,

ind.
érk.

!1.38

11.60

AUTOBUSZ ME1\lEl--RE
Érvényes: 1938 október 2-töl-1939 május t4-ig

Gyoma-Endrőd:

Gyoma p. u. .
Endrőd templom-tér
Vlteldij: 50 fillér.

Szarvas-Oyoma-Szeghalom-PűSpöldadilny-Debrecen

BékéscsabAn, . Czuczor l.I!ca 10
sz. alatti adómentes ház,

Békésen,c·~ község fóleren, jól
.-jövedelmező Ozlelház,
Körösladányon, kövesut mellett

170 magyarholdas birtok, bő

séges tanyaépUletekkel,
Szegbalmon, Torda H. dülőben

84 magyarholdas tanyásbirtok,
valamint Kéktó dülőben 40 hold
föld kedvező fizetési feltételek
kel eladó. Érdeklődni lehet le
vélben is a Békésmegyei Ke
reskedelmi Banknál, Békés
csaba, Szent István-tér 3.

UUU~UUUU~UUUUUU~UUUUUU

BaU, a táncosnök és templo
mok hazája. Bali szigetét nem
ok nélkill nevezik a templomok
és a táncosnők hazájának. Utcá
kon, tereken, sőt még a házak
udvarában is áldozatokkal meg
rakott oltárok és pagodaszeril
házitemplomok állanak. A sziget
lakói nagy tiszteletben tartják a
táncot és kl.!IÖnÖSell a nők min
den· alkalmat me~ragad[lak arra,
hogy táncol hassanak. Erről az
exotikus szigetről kérdekes, sok
képpel illusztrált cikket Tolnai
Világlapja karácsonyi kettős szá
ma. amely a három melléidette!
együtt 568 oldalt tesz ki. A leg
kiválóbb magyar irók novelláin,
a Idlilnő cikkek dus során ésa
nagyszerU folytatásos regényen ki
vül közel száz pompás képet talál
az olvasó a népszerU képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Pékinasbó1 lett világbirii
zeneszerző. Ma~cagni, él Paraszt
becsüleiha lhatatlan komponistája.
Rendkivűl érdekes illuszráiT cikket
közöl err61 a nagy zeneszerző

helvenötödik szUletésnapj,~val kap
csolatban a D é I i b á b uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg
Pompás illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos szindarabot,premier
beszámolÓi, ·szinházi pletykákat,
113gyszerü filmrovatot és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerű képes
lapban. A Délibáh egy száma 20
fi! lér.

5.só Szarvas 18 23

6.10 ind. Endrőd . . éde l7 .~o

6.52 l Gyoma p. u. . ~ 17 38
6.36 Gyoma templom-tér Hli

l
!1.28

7.28 Szeghalom p. u. . 16 B8
8.42 Plíspöktadány. 1521; .

919 érk. HajduszoboBZló ., ín·d. 14.%
9.55 Debrecen, "Arany Bika Szálló" 14.10

Gyomáról : Szeghalomra P 2.-. HalduilzobO$zlóra p 5.60. Debrecenbe P
Menettérti-jegy;" P 3.60. P 9.50. P

Szegbalom-Berettyóujfalu:
7.21 L Szeghalom p. u. . é. 15,33
8.57 é. Berettyóujralu p. u. . . . i. . 14.°0

9.05 é. ~ községháza . . i. 13.50

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-·.
Feltételes megállóhely: Gyome-halmlllgyi Oivasók5r é5 Perjés.

szerda

szombat

i vihar

OZGÓGYOMA

öl

Dec. l7-én,

,.
sse

garas
Romantikus filmtörténet ezer bo

nyodalommal és falrengetö
humorrraL

Decernbler 21-én,

Nagy film, szép film, jó film.

A szerelem mindent perzselő

hatalma.

. 2 pompás ldsérő mUsor.

I
A legszebb dZ~lmgelfUmI

Lángoló szenvedélyek. Elfojtolt
vágyak. Kitörő érzelmek.

HENRY BERNSTEIN
kényes témáju regénye.

Szigoruan éven feUUieknek.

CHARLES BNYER a film vezetÖ

egyéniség-énel{ főszereplésével

A karácsoriyi vnnepel<re

tekintettel ~ivételesen

ninc:;; előadás.

December
vasárnap és hétfő

Magyar film!

Tolnay Klári, Ráday Imre, Mály
Gerő, Oózon Gyula, Pelhes Sán

dor főszereplésével.

Ötle!es iüzijátékszerü sziporkázása.
Tékozlóan vidám mese.

farsangi hangulalu rendezés:

istván városa
liuliuríilm.

2 kisérő műsor.

!iiiiimixli,wlliIXXXXXXX

Előadások kezdete: vasárnap és Unnep
nap d. u. fél 3, fél 5, iéI 7 és fél 9 kor.
Pénziárnyitás; vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-!öl fél l-ig. Hétfón, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

1938 december 18-én, vasárnap
fi és fél g órakor.

""",nu'''' Ha!1igos Mozgó Endrőd

-_u._z _

Exolikusfilm.

főszereplök : Holoway, Alan
Yeadyes, Bruce Gordon és

az csodagyerek.

Egy e!efántboy megrázó történele
és elefánt jainak megható barátsága,

az őserdők vadjai között.
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pOl!;j~/l.L rAR s t~OALM! ES KÖZGAZDASAGI HETILAP

ElÖFIZl:TÉSI ARAK:
N,.c!v"déH~ : 56 I), Fél ene 3.12 p, Egesl éVff' 6.24 f'

Belizelésel< poslacsekken:
.1 I,,"~a' la-nyomda OYOIll<J' csekkszá II I 18.280

l.apzárla c s li l Ö r I Ö It este fi óra.
I\~e~ie~f:n'i, lilinden ~7()lJlha!(\" reggeL

F"'lelös flzerl<eszló: WAGNER MARTOIN

Szerkesztö""eg és kiadóhivatal;

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o "': lll. KOl!lSlJIth lajo"l utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dljSzaDasai
Egyhas:abos (55 mm szeles) cm. magas hm:lele~

20 fillér. ötszön hirdetes!1él iD százalék. tizszerme
15 százalék, l negyedévI hirdelésnél 20 százalék e,

félévi hirdetés eselén 2' "7ázalék keovezmenv' ~(llHl~

tartamra, oda kitelepit. A tele
pes tartozik az Öntözésügyi Hi
vatal szakközegeinek utasítása
ah,pján gazdálkodni, tehát
olyan gazdasági. növényeket ter
meszteni, melyeket töldje ösz
szdételénél fogva, öntözéses
gndálkodással, eredmenyesen~
eloáUitbat. Tarlozik a növénye
ket akkor és ugy öntözni, ami
kor azt neki előirják. Ha a
telepe! megfelel a kivánalmak
nak, ugy az Óntözésügyi Hiva
lal módot nyujthat arra, hogya
telepet a jövedelemből meg is
vásárolhassa.

Az e célra szóbajöbető terü
letek kikeresésére vonatkozóan
a társulat vezetősége összeköt
tetésbe lép dr. Szász Lajos h.
fójegyzővel, hogy minden szem
p~ntból alkalmas területeket
javasolhasson az Öntözésfigyi
Hivatal szakközegei áHal le
folytatandó vizsgálás céljaira.

Ezen tulmenőleg tervbe van
nak véve ugynevezett uUörő#

öntözöte1epek létesitései is.
Eunek szervezését a következő

példa vHágitja meg: egy
20-:'30 holdas gazda területéből

5 holdon szeretne öniözéses
gazdálkodást bevezetni, az Ön
tözésögyi Hivatal erre neki kö
rülbelül holdankénti 80 pengős,

vissza nem íizetendő, segélyt
ad, melyből az illető birlokoSl
tartozik a telepét utasitás sze
rint öntözésre berendezni. Bi
zonyos esétekben a telepes az
élő és holtfelszerelés kiegészi
tésre alacsony kamatozásUl,
hosszulejáratu kölcsönt is igé
nyelhet, sőt, ha vitéz az illető,

még épületek emelésére is kap
hat bizonyos korlátozások mel
lelt k ölcsönl.

E támogatás fejében tartozik
a gazda a berendezett 5 holdon
u~ygazdálkodni, ahogy azt az
Öntözésügyi Hi vataI szakközegei
előirják, mégpedig éveken ke
resztöl, tehát megáUapitott idá
tarlamig.

A társulat területén több
ilyen uUörő-öntözőteleplé
tesítésére fog alkaiom

nyílni.
Kétségtelenül nagy jelentősé.

gük lesz e telepeknek. Ha eze
ken az öntözögazdálkodás meg

g ezek 1-2 év alaH már

kétségek és szélsőségek közt
cs~pongó ez a mi világunk.

Unnepelj örök Karácsonyt,
óh én magyar népem. Angyali
himnusz legyen minden nap
az életed, szeretve Islent és
szeretve embert azzal II kettős

üzeneHel, azzal a kettős bizony
ságtétellel: Istennek dicsőség, 
embernek békesség I

Építésre, boldogságra, örömre,
szabadságra egyetlen hatalom
van e világ telett :~ a karácsonyi.
Örök Szeretet!

Gyula, 1938. Karácsony.
HARSÁNYI p ÁL

esperes.

a békésszentandrási duzzasztó
mO. elkészüUéig ezek, a társulat
teröletére előirányzott munká
latok is, minden valószinüség
szerint elkészülnek s megnyilik
a lehetőség a kiterjedt tuülete
ken gyakorolható öntözéses gaz·
dálkodálra való fokozatos átté
résre.

Minthogy azonban a gazda
közönség, általában véve, nem
őuztözés ellenes ugyan, de bi
liIonyos tartózkodással fogadja
az uJilásokat, az Öntözésügyi
Hivatal tervbevette öntöző

minia-te1epek és ugynevezett
UUöll'ő-öniözötelepek létesi
tését is.

Az Öntözésügyi Hivatal a
társulat teriiletén, Gyoma hatá·
rában is szándékozik. egy 10-12
kat. holdnyi teriilelet megvá
sá.rolni, melyet öntözésre be
rendez, tanyaépülettel, istaHó
val, kuttal, élő- és hoHtelszere
léssel ellát s azután a Vitézi
Szék javaslata alapján egy nagy
családu, minden tekintetben
ki logástalanul gazdálkodó vitézt
e lelep vezetésére, 10 évi idő-

gazd

erkölcsnek ereje, bággyadt meg
zsoltárnak éneke I

Fájdalom eléggé igy voH ed
dig, ezért szakadt reánk világ
háborunak szörnyü pusdilás8,
könny és vérözöne, Trianonnak
átka, magyar dicsőségnekporba
hanyallása, szent porbahanyat
lása.

.Fájdalom eléggé igy volt ed

dig, ezért lett reményevesztett,

S(:lu.dek Béla fÖlUérnök DélufJ"yjelentö
jjégü bejelenté~e az I vánfené.k.i-tár~u.lat

közgyülé§én

Az hánfenéki Ármentesitő

'lársulat folyó hó 21-én, Gyo
mán tartott közgyülésén az ön
tözéses gazdálkodásra való fo
kozatos áltéréssel kapcsolatosan
komoly jelentőségöállásfoglalás
történt.

Schulek Béla főmérnök is
mertette azokat il. n8.gyjelentö
ségü munkálatokat, melyeket az
Öntözésügyi Hivatal a társulat
öntözésének érdekében tervbe
veU. Köztudomásu, hogya Bé
késszenhmdd.s mellett épülő

duzzasztó mü van hivatva arra,
hogy a Körös-folyó vizszinét
felemelve, azon Iii hajózás mel
lelt az öntözéshez szükséges és
éppen a nyári időszakban hi
i1I1YZó vizet biztositsa.

A telduzzl!sztoH vizszinü Kö
rösből az Öntözésiigyi Hivatal

. részben szivornyák, részben a
szlvaHyutelepek gátalaUi nyo
mócsövein természetes uton
beeresztett öntöző víznek to
vábbszállitására. szivaUyutele
pck épitését veHe t~rvbe, mely
munkálatok előreláthatóan rö
videsen megind u1nak, .ugy, hogy .

" l'csoseg,-
e bé esség

Istennek
ember

Istennek dicsősség, - ember
nek békesség: ez a kettős üze
nel 3Z egész világot betöltő

aláphangja, az az égig szárnyaló
diadaléneke annak a szeretet
nek, mely a betlehemi jászol
bölcsőböl felénk árad, ami azt
hirdeti, hogy ismét Karácsony
van, ujból megérhettük a Sze
relel legszentebb ünnepét

Dicsőség Istennek, - ez az
ember köszöntése az Ur felé,
kil Karácsony ii.nnepén nem
csak ugy ismerünk meg, mint
világot teremtő, mint a nagy
mindenséget kormányzó ős-erőt,

- kit Karácsony ünnepén nem
csak ugy ismerünk meg, mint
erényt jutalmazó, bünt meg·
büntető birót, hanem so~kal

inkább ugy, mint aki Szeretet,
a ll: i örökkéltig való Szeretet,
mert Édesatyánk lett a Jézus
Kriszlusban.

Köszöntsd azéri, ó ember
világ, Karácsony ünnepén az
ég föld UrM, szereteiben eHogy
halallan gazdag Atyádat az
angyali himnusszal: Dicsőség

Istennek a magasságban!

Békessség az embereknek, 
ez pedig az Isten Lelkén, k
csókja homlokunkon Karácsony
ünnepén. Azt jelenti a csók,
hogy neked, óh ember nem
szabad többé a bün és harag
szülöttének lenned, nem szabad
a gyülölet és szeretetlenség rab·
szolgájának lenned, mert te az
örök szerelet gyermeke vagy
földön és égen egyaránt

Öleld azért magadhoz, óh
ernbervilág, minden földi test
véredet szent Karácsonynak
ünn,epén ezzel az angyali him
nusszal: Békesség és jóakarat
légyen e földön néktek embe
reknek !

Ám minde", nem dég. Nem
elég a tovatün6 év folyamán
egyszer ünnepet szentelni az
Örök Szeretetnek, az Isten
és emberszeretetnek.

F .itjdalom eléggé igy voH ed
dig, ezért haloványult meg 8.
hitnek fénye) romlott meg az



táplál

ha.tók legyenek az arra je
lentkiző birtokosok közül,
hogya már kellőleg átroJ
tált ajánlatok közül a leg-

Az embernek minden élet
müködése-mozgása, lélekzése,
szivének verése, foglalkozása,
stb. - munkával jár és az erőt

e munkához II táplálék szolgál
tatja.

Valamint li gőzgépnek leljes
müködéséhez szükséges, hogy
mindig ellássák tüzelő anyag
gal, llgy az ember testébe is
folytonosan be kell vinni táp
lálékot, mely megemésztvén, a
test számára az anyago t és erőt

szolgáltatja.
A táplálékokat feloiztjuk szer

vetlen és szerves anyagokra.
Szervetlen pl. a vb, a külön

bölő ásványsók. Szervesek pl.
II hUl, ll:sir, olaj, cukor, a tő

zelék-félék, stb.
A szervetlen tápanyagok

legfontosabbja a viz, mivel a
szervezetünkbe bevitt összes
táplálékok felSZÍvódása és a
bomlási termékek kiürHése an
nak keHő mennyiségben való
jelenlétéhez van kötve. Testünk
felépítése céljából szükségünk
van mésue, magnéziumra, káli
um-nátrium sókra, vasra, stb.
Ezeket a sókat különböző éte
leinkkel visszük be li szerveze
tünkbe, a konyhasó! pidig kü
lön is adjuk ételeinkhe~.

A sztilrves tápláló anyagok
részben a test fenntartására,
gyarapitására szolgálnak, rész
ben pedig arra, hogy eiégésük
kel - ugyanis a táplálék fel
használódáia égési folyamat
mCideget fejlesszenek és erő t
termeljenek. B táplálékok mia
denika szenet, au: élethez okvd
lenüJ szükséges oxygént, továb
bá ugynlilvezeU fehérjéket és
még l'dmos hasonló anyagokat
tartalmaz.

Legnagyobb mennyiségben
szenet használ el a szervezet
és igy legnagyobb mennyiség
ben széntartalmu táplálékra van
szükségünk. Ha nem kap a test
annyi szenet, amennyit elhasz
nál, akkor legyengül, nem birja
II munkát, gyorsan soványod.ik,
mert most a testnek aszövetei,
előbb a zsil', azután a hus fOBY
nak ill, mivel szén hiányában
ezek égnek el éi egekből táp
lálkozik a test. Ha ellenben
több szenet kap a test, mint
amennyit teljesen felhallználni
tud, akkor annak jó résge a
bélen keriiSlldiU kiürül, mig ki
sebb réi!lze lerakódik a testben
és annak zsirját, ng, mái szó
val sulyAt gyarapítja.

Ha az ember erős@D dolgo-
Dr. VINCZE ENDRE

kÖZl. ügy". onos.

ket ugy válogas:mk meg, hogy
vegye!ilen állati és nÖvényi táp
lálószerekkel táplálkozzu:ok. A
mint tehát nem lehet belyeselni
ft tisztán növényi eledelekkel

táplálkozást, II vegetaria~

nizmust, ép ugy nem válik ja
vára a szervezetnek a tuhJágos
husevés lem..

A mi éghajlatunk min-
den feltétele meg van adva a
helyes táplálkozásnak, csak azt
be kellene tartani. De hogyan
van az életben? A földmivelő

nép, bár neki van a legtöbb
adottsága arra, hogy :il zöld fő

zelékeket termelje, mégis ő

eszik legkevesebb főzeléket. En
nek okát valószinűleg abban
keli keresnönk, hogy az idejé
vel rendkivüli módon spórol,
ezért fogyasztja csak a gyorsan
eJkészitbető ételekel, igy válik
aztán egyoldalmm táplálkozóvá
és satnyává. Másik ok pedig az,
hogy a földmívelő nép körében
~öJd főzelékek elkészitési módja
nem ismeretes. Kivánatos volna
ily irányu főzölanfo!yam ren
dezése.

A helyes táplálkozás tehát az,
ha ilzigoruan vegyes kosztra
fogjuk magunkat, természete
sen alkalmazkodva az évszakok-

ls. Nagy melegben, tehát
nyáron. nem eheWn k erősen

fütő táplálékot, mint tul zsiros
ételt, hanem mindenféle zöld
főzelékeket, sok gyürnölesöt
Télen természetesen fordítva,
eléggé zsiros ételeket együnk,
különösen ha hidegben foglala
toskodunk, mert főleg a zsil'
szolgáltatja az égéshez szüksé
ges szenet, már pedig télen min
dig több melegre ,van a szerve
zetnek szüksége, mint nyáron.
Természetesen télen a száraz
főzelékeket használjuk, továbbá
ft gyümölciöt, akár nyers, aká.r
befőU ala.kjában, mint az emész
tés elő5egHőjét és a szondás
leghathatólul.bb ellenszerét. Nem
hagyhatom megjEljyzés nélkül
a gyGmölcllökben lévő, az em
beri lilzervezit nélkllözhetetlen
élet feltételeit, az ugynevezett
"Vitaminokat". A vitaminok oly
anyagok, melyek a szövetned
nkben keringenek és bárme
lyikük b hiányzik, a szervezet
.syenllulya felbomlik, bl§láll a
beteg.ég.

A helyes táplálkozás tehát az,
amikor a vegyes táplálékokkal
a szervezetnek minden Izüksé
ges épit6anyagol megadunk és
nem tenljflk rossz irAnyba a
Ixervezet egyensulyát az egy
oldalu táplálkozással, mert csak
az az ember él ezeken keresz
UlI az a nép az egésJIlsiges, erős,

amelyik jól és okosan táplál
koldk.

,
ozas

megfelellSbbek minél e16bb
az ÖntödsGgyi Hivatal
IIzakközegeinek elbir'lása

alá kerölhel!llenek.

zik, akkor szintén növekedik a
test szénfogyasztás8, azért a
munkásnak, az erősen dolgozó
embernek több széntartalmu
tápiAIékra van szüksége, miat
a pihenönek, nem dolgozónak,
többek között a betegeknek is.

Széntartalmu tápláló anyag
soldéle van. Legnevezetesebbek~
a zsírok, olajok, továbbá a ke
ményítő és a cukrok. A test
nek szükséges szenet ezen anya·
gok bármelyike szolgáltathatja;

. azonban a tapasztalás azt mu
tatja, hogy II legegészségesebb
az a táplálkozás, melynél mind
a három fajtája a szenet adó
tápláló anyagoknak vegyesen
hasznáHatik te!.

Zsir, azaz szenet szolgáltató
anyag van a vajban, a disznó
zsirban, az olajban, némely
gyümölcsben, pL mandula, dió,
mogyoró. Keményitőt ad gabo
nánk, lisztünk, a burgonya stb.;
cukrot szolgáltat a méz, a cu
kor, a gyümölcs stb. .

A test élele közben a szén
után nitrogéntartalmu' szerves
anyagokat fogyaszt legnagyobb
mennyiségben. Ilyen nitrogént
szolgáltató tápláló anyagok kö
zül legfontosabbak a lehérjék.
Fehérje nélkül nincs élő sejt.
Fehérje nélkül emberi szervezet
meg nem él.

Fehérjéket szolgáltató leg
fontosabb tápszereink ; a hus, III

tej, a sajt, a lojás; sok fehérje
van II gabonában is, még több
a lencsében, babban , borsóban
stb.

A fehérjék az emberi szerve
zet felépitéséhez szükséges leg
fontosabb anyagokat tartalmaz
zák, min.t pl. foszfort a csont
képzéshez, a vasat a vér kép
zéshez. Ha ez igy van, akkor
mondani sem keU, hogy az
ilyen táplálék főként a gyermek
korban nélkülözhetethmül fon
tos, mert hiszen a test ebben a
korban épül fel. Tehát gyer
mekeknek bőven adjunk cukrot,
illetve cukrot tartalmazó étele
ket, továbbá zöld fózelékeket,
mert a vér képzéshez hiányoz
batatlan vasat ebben fogja meg
találni III fejlődő emberi uer
vezet A felnőtt korban csak a
már fejlődött szervezet erejét,
elIenáUas't keU megtartani,
ezért már ilyenkor nim okoz
oly feltűnő eld.Hodst a fentebb
emliteU anyagoknlilk esetleges
hiánya II szervel!ietben.

A helyes táplálkozásnak az illi
alapfeltétele, hogy élelmilJiUilrein-

..T'

eredményeket mulatnak fel,
ezek lesznek azok az első góc
pontok, melyek mintául fognak
szolgálni s melyekre az öntö·
zésre áUérő többi gazdák, való
ban mint uttörőkre fognak

s .az ő náluk leszürt
eredmények alapján fogják 8a

birtokaik egy részét az ön
tözésre fokozatosan berendezni.

Nehézség pusztán abban mu
tatkozik, hogy : egy kisebb
öntözötelep berendezkedésére
nyujtott segélyből a súvattyu és
motor költsége alig fedezhető.

A társulat közgyülése oly érte
lemben hidaUa át a nehéz kér
dést, hogy hajlandó könnyü,
száUitható motoros szivaUyukat
beszerezni s ezek segitségével
az öntözötelepeken ll:!: öntözést
ugy és akkor teljesiteni, ami
kor ezt az Öatözésügyi Hiva-

szakközegei előirják.

A birtokos mentesül
nemcsak a gépiberendezés
nagyobb köUségétól, de az
öntözés lebonyoUtásának
munkájától is, amely mun
kától némi alappal idegen
kedik, mert hi~zen azt so
hasem gyakorolta s igy az
előtte teljesen .ism€retien.

A társulat az öntözés vizeUá
tásat önköltségi áron biztosítja.

tulajdonképen az öntözni
khránó gazdákat II gépiberende
zés nem terheli s ezzel inten
zíven. bekapcsolódik, mint egy
harmadik, de lényeges szerv
ként az Öntözésügyi Hivatal ös
a birtokos közé,

iS igy. egy hármas eggyiiU
müködes alapián előrelát·

zökkenésmentesen
biztosítható lesz annak a
nagyfontosságu öntödses
gazdálkodásnak s i k e r e,
melytől jogosan várjuk Ggy
ujabb kor beköveHkezését.

A slllerencsésnek modható
közgyülési elgondolás más szem
ponUlol is igazságos. Csak azo
kat a gazdákat terheli, akik Ön
töznek. Akik nem kivánnak
öntözni, teljesliIn kihagyja ft

terhek viseléséböl is.
A társulat közgyülése, átértve

az Öntözésttgyi Hivatal nagy
jelentőségü elgondolását és
szándékának fontoiságát,a fenn
tiek beható mérlegelése után

pengőt felvett költgég
ntésbe az uUörő-öntöző

telepek támogatására s egy
bea megbizta a vezetőséget,

hogy a terfiletén fekvő köz
ségek előjáróságával mie
lőbb lépj.~n érintkezésbe,
hogy az uUörő-telepek ré
Sll:ere alkalmas terfillltek,
- lehetőleg al!: egéglJ tár-

teröletén, illetőleg

minden társulati kÖJlség
területen - mielőbb össze
irassanak, íUetvs_ kidlogat-
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tartsák maguktóL

Nem lesz köonyü dolog Ne
merey Péter 12 évig sok igye
kezeltel, rálermettséggel, áldo
zatkészséggel és önzetlenül vic
selt elnösége után a gvomai
dalárda elnökségét betölteni.
Reméljük, hogy dr. Legeza Ti
bor beváltja a hozzáfüzöU re
ményeket.

Az érkezéskor, valamint az
itt tartózkodás közben, ahol
csak alkalma nyilt a magyar
lakosságnak, mindenün tünte
tően kimutatták, hogy mennyire
becsüljük az olasz nemzetet.

Kimagasló eseménye a CianÓ
külügyminiszter kezdeménye
zéséuek, az ut egyengetés,
hogyaszerbekkel baráti vi
szonyt teremtsen közöttünk.

Akik tigyelemmel olvastak el
az l vánfenéki Társulat gyülésé
ról szóló beszamolónkat, ame
lyen Schulck Bela főmérnök

bejelentette, hogy az Országos
Ö'HÖZÓ Hi valai alkalmat ad a
gyomai gazdák közül is egy
párnak, hogyha alkalmas helyen
fekszik a bogy beren
dezkedjék az öntözésre és ehbez
olyan tekintélyes penzsegilséget
nyujt, ame,yből az egész be·

i rendezést beszerezheti. Akár
egy-két boldon is kisérletezhe
tik az illető.

Nincs késlekedni való iJlő. A
gondolkodó és számiló gazdát
nem keH biztatni, az már hol
nap megy dr. Sás;,: Lajos h,
föjegyzohöz jelentkezni, nebogy
kimaradjon ebbüa a kedvező

alkaiomból, soha
nem meg

Köztisztviselő, közjegyző, fe
lelős szerkesztő, kiadó, vezető

mun.katárs, szin- és filmszínház
igazgató z~idó nem lehet.

KözszáHhásokat és iparigazol
ványt csak az arányszám terje
delméig, egyedáruságot nem

, kaphat zsidó.
A szerzett jogokat II törvény

nem érinti.
Szava.tójogukat a zsidók kü

löü, egymásközt gyakorolják.
Az 1914 után vagy visszaelés

sel szerzett állampolgárságot
megvonha tja a belügyminiszter.

Munkásegyesület vagy szerve
zet tisztibaraban nem lehet
zsidó.

Az első zsidótörvény egészé·
ben hatalyát veszti.

Illl
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hogy dr. Legezs Tiborra 23 és
dr. Bartha Gusztávra 7 szava
zatot adlak le.

Az ujonnan megválasztolt
dalárda elnöknek az lesz a leg
szebb érdeme, ha ujra helyre
állitja a gyomai dalosok között
a régi dalostestvéri viszonyt és
felvértezi őket, hogy a csak
romboló szándékuakat távol-

A népszerü olasz külügymi
niszter, Mussolininek a veje,
Horthy Miklós kormányzóok
vendége volt és :részt veU a
gödöllői és mezőhegyesiudvari
vadászatokcn.

A vadászat csak eszköz volt
arra, hogy isméleIten kimutat- I
hassuk az olasz nemzet és an
nak vezetöi iránt nagyfokn sze
retetünket és hálánkat.

Pénteken uj törvényjavaslatot !
terjesztett II kormány a képvi
selőház elé, amelynek főbb ré·
szei a következők:

Zsidónak kell tekinteni azt,
aki az izraelita hitfeletezet tag
ja, vagy a jelen törvény hatály
balépésekor az izx;aelita hitfele
kezel tagja volt, továbbá. min
den félver zsido. Nem tekintik
tehát .zsidÓnak azt, aki egyne
gyedvérben zsidó. Ezenkivül a
tél vérzsidónál is van egy kivé- I

lel, nevezetesen azoknál a fél
vérzsictóknál, akik olyan házas- I
ságból szarmaznak, amelyet I
1938 január elseje előtt kÖlÖI- l
tek és amely házasságban a l
zsidó rél már a házasság kötése I
előn megkeresztelkedett. A tJá-1
zasságból származók. tebát a
iöcv"ny értelmében már keresz
ténynek szüleUek. Ez az egyet
len ki Ifétel. Ez a rendelkezés
kizárja, hogy a jövőben kötendő

ilyen vegyesbázasságokbói szár
mazó gyermekek ne vonassanak
a törvény hatálya alá. Aki ez
után köt ilyen vegyesházassá
got, tekintet nélkül arra, hogy I
a zzidó fél a házasságkötéskor
keresztény-e, az iJyen házasság- !
ból származó utód a törvény I

szempontjából zsidónak fog te· I
kiDtetui.

Ez az alapmegáHapHása a
törvénynek arra nézve, hogy
kit kell zsidónak tekinteni.

Az országos számaráuyt a
szellemi életben hat, a gazda
sági életben tizenkét százalék
ban állapítják meg.

Az arányszámon felüli 3 szá
zalékig felvehető magán<Jlkal
mazásba, aki a Jronlon k.ilün
tetést szerzelt, vagy 50 százalé
kos hadirokkant.

a KisujszáHás és Vidéke vezető

helyén, amely a gyomai példát
áUilja oda II kisujszálhí.si hivek
gM, akik szintén renová1tatni
akarják templomukat. Cikket és
képet közölt róla a Debreceni
Ujság is.

Nagyjehmtöségünek keU tar
tannnk azt Et tényt, hogy felvé
t€leket kért a templomunkróldr.
Révész Imre püspök, a debre
ceni tudományegyetem tbeo
lógiai karának liturgiai Bzemi
náll'iuma részére.

Az egyházi lapok melíett fény
képet és ismertetést kért róla a
reformátusok naptára is.

hogy e szépen müködö egyesü·
lelünk megbénul.

December 16-án jöttek össze
II dalárda tagjai, bogy II Neme
rey Péter lemondásával meg
üresedett elnöki tisztséget be
töltsék. A titkos sza vazással
megejtett választás ered~ényej

nua;;J .

közvetlen szóval üdvözölte az
anyákat, lelkükre kötötte az
intézet megbecsülését, látogatá
sát.

Egy kislány kedves karácso
nyi verset mondott, majd az

. egyik anya az anyák nevé
ben köszönte meg a karácsonyi
ajándésot.

A Himnusz eléneklése után
megkezdődött a csomagok ki
osztása. Mintegy 120 szegény
sorsu anya jutott .igy egy kis
karácsonyi iegitségbez, amit
ezuton is megköszönnek a Ste
fánia vezelőségénekés a község
adakozó szivü anyáinak.

A községönk társadalmi éle
tében, hol nyiltan, hol !illatto·
mosan megnyilvAnuló feszítő

és romboló tünet évek óta szé-

pen fejlődŐ dalárdánkat sem
kimélte meg. Az elnök-válság a
müködő tagok között is ellen
téteket llzi.Hl és már félő voU,

A Gyomai Stefá ia Szövetség
arács

"A műemlékké:nyHvánHoUgyomai református templom
belseje a megujHás után. Az orgonát tervezte:

p a:IP p Z si g ro o n d gyomai! kisgazclla-presbHer."

Dr. LEGEZt, TIBOR LETT
A DA RD EL E

Csendesen, minden külsőség

től mentes, családias összejöve
tel volt december hó 21· én
délelőtt a helvbeli Stefánia Szö_
vetség házában. A Stefánia ve
zetősége, idén is szeretetcsoma
gokat osztott ki nagyszámu gon
dozotljainak.

Dr. sarkadi Nagy Pál főorvos
vezetésével jelen voltak: dr.
Sorbán Jenő föszolgabiró, dr.
Szil ágyi Ferenc tiszti orvos,
Wagner Mártonné, Nagy Sarolta,
Kocsis Istvánné, Erdei Gábor
pénztáro~, Tar Rózsi védőnő.

Wagner Mártmmé nehány

Ezzel II szöveggel hozta a
reformátu80k hivatalos lapja:
Debreceni Protestáns Lap leg
utóbbi számában ezt a fenti
képet, melyet mi is örömmel
1: özlOnk le lapunkban.

A műemlék-templom azegémz
országban igen nagy érdeklő

dést kelt. A Miiemlékek Orszá
gos Bizottsága több felvételt
készittetett külsejéről és belse
jéről, képgyüjteminye részére.
A hiv:atalos ismertetést maga
dr. Lux Kálmán egyetemi tanár
váiIalta. Vidéki lapjaink is ~l

ra~adtatb hangján imak róla.
L~gutóbb szép cikk jelent meg
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Szclnclvények
ci. Roz~u:ryói tib-lap

cikkciböl

Vargha Sándor.

rllmája, lönd.ri vidéke, termé
!utet! kincse, látványosságai,
gyógyitó levegője és vize voln!,
mint Rounyónak, ezért li fel
szabadulással gazdaságilag leg
többet Rozsnyó nyert, mely a
kezdet nehéz:lségeinek leküzdése
után igazán uépjövőnek néz
elébe.

A gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Űnképzőköre kará
csonykor uinre hona Bónyi
Adorján "Al. elcserélt ember"
cimd hires uiojátékát A eim
szerepet Molnár Gyula játssza,
akinek irányitása mellett a
próbák már folynak. Az ősszel

!I.lerepaket gyakorlott mftked
velők játsszák s igy ~Ul! irodalmi
értékü mü méltó előadásban

kerül si gyomai kch:önség il~.

ükedvelő előadás

a Höllerban

a premontreiek éptH@té
h~m ali: állami magyar gimná
:dum nyilt meg és folytatja
müködését.

Ebben az uj magyar gimná
ziumban nagv örömmel üdvö
zöljük azt II tényt, hogY:ll tani
tást imával kezdik és végzik.
Amint tudni méltózlatik, római
kath. testvéreink összetett kézzel
imádkoznak, az evangelikusok
és reformátusok össl:ekulcsolják
II kezllket. Vallom éJ áHitom,
hogy ennél lényegtelenebb kül
söséget mun ismerek az egyhá
zak szertartásai között. Épen
ezért tartom kölönölil és tlll
buzgó eljárásnak ad u utasitást
(nem tudom hivat$<lo8-e, vagy
'sem) miszerint ft gimnázium
növendékei felekezeti különb
ség nélkül összetett (éi nem
össl!:elmlcsolt) k~ZZ<id tartoanak
imádkoxni.

Bízzunk benne, hogy az itt
megpel.1ditett kliirdésekre jó vá·
lassza! felel u lU: Ur bten, aki
egyforma uereteHel néz össze
I ett és összekulcsolt ke!ü ma
gy~r gyermekeire.

TömösköEY László.

IáUan fejlódési lehetőségetnyuj
tó természeti szépségeiben és
ideális íekvésében. Ez az egyet
len alap, amelyen józanul és
szorgalmasan épitve, Ronnyó
soha sem látott virágzását és
gyönyörü jövendőjél készithet
nénk elő.

Ma már az elfogulatlan és
targyiIll.gos szemlélő kételkedést
kizáróan megállapíthatja, hogy
a tiz milliós magyar nemzet
nek legtündéribb, legegészsége
sebb, legromantikusabb vidéke
és drága kinose ép Rozsnyó
Itt van Magyarország legmaga
sabb hegye, melynek fenyören
getegeiben néhány éven belül
olyan óriási szanatóriurnok s a
vilJáknak, nyaralóknak, sport·
palotáknak sokasága fog épülni,
mely bivatva lesz a Tálrát és
az egész oU maradt Felvidéket
pótolni. Ma már gyerekjáték
nak számit egy liiuiósztrádának
kiépítése a PozsáUó ormára,
mely télliln sporlolólmak s ta
vUllztól őszig a tüdőbajosoknak

valóságos Eldon:\dója l@sz. Aki
Stósz, Kékes, Lillafüred roba
mos fejlödését láUa, melynek
fekvése PozsáUóval össze sem
hasonlítható, az elképzelheti
azt az amerikai sHla építést,
ml\lly Rozsnyó tündéri vidékén
fog folyni, hogy a tulnyomóan
alföldi mlilgyarnak, itt nálunk,
magaslati levegője és gyógyfür
dője legyen. Rozsnyónak tehát
olyan hallatlan kincilei vannak,
melyeknek aprópénzre való vál
tása csak a város vezetóségének
és li lakosságnak böAcseségén és
élelrevalóságán fordul meg. Ha
józanul, bölcsen, a kor szelle'
méhez mérten és életrevalóan
fogjuk meg II dolog jobbik vé
gét, akkor teljes bizonysággal
vallhatjuk, hog)' "Rozsnyó nem
volt, hanem leszu- s néhány
éven belül hirneves és gazdag
fürdőváros leSiK. Ugy értesültem,
hogy már a közeljöv6ben II

IIportolók rajai fogják @llepni
Rozsnyót, siugratóh.t épitenek
stb. és amint tavasszal a hó el
olvad 6,000.000 peogős eMmun
kálatokba kezdenek. Ez azon
ban csak izelitö a tökének ida
áradásából, mert II jó, befekte
tás és a rentábilis ü.ldet rögtön
mozgásba hozza a vé.Ualkozó
nagytökét. Nincs li Felvidéknek
igy városa, melynek illin paDo-

mésseti adottságai ugy hozták,
minden mesterséges beavatko
ds nélkül rohamosan· növeke
dett, holott RO:isnyón a város
fejlődélu! csak esigaléptekben
baldt előre. Olyan fejlődési le·
hetdséget kell tehát városunk
nak találni, mely nem mester
ségei lélebésnek, vagy injek
ciónak szerepét JAt8za, hanem
fekvéséb61 és természeti adoU
ságából következik.

Több ~ondolat vetődött fel.
Egyik, hogy Rozsnyóhoz keH
csatolni II rőcei járás visszake
rült részét, ami a jolsvai völgy
Rozsnyóra nló tell'elésél jelen
tené. Ez kétségtelenül jogos és
lldvös követelés, bár ettől cso
dát várni nem lehet, mert
Jolsva ft nagy bhobáS miaU a
közeli dobsinai völgyet pótolni
lIohasem. fogja tudni. Iskolák
szaporítása sem fog különösebb
eredménnyel járni, ha egyszer
nincs elég tanuló UjusAgunk,
más vidékekről idehozoH ta
nulókkal ezt mesterségesen nem
pótolhatjuk. Harmadik terv a
bányaüzemek kifejlesztése és
nagyobb számu munkásság al
kalmazása. Ettől sem várhatunk
ki11önölebb eredményt, mert
egy iparváUalat nem Rozsnyó
fejlesztését,. hanem elsősorban

Ilaját fogyasztási liIzükségletének
fedezését tartja izem előtt s
vasérc kincseit nem fogja in
dokolatlamd rohamosan kiak
ubni, a szokásos tartalékolást
és józan jövőbe látást sutba
dobva. A Bata megszüntetésé
vel és III hadsereg nagyobb
megnndeléseivel ft cipőipar

még nem nyert csatát, mert az
idő sodrát hOlilsnbb ideig fenn
tartani nem. lehet. A gyári áru
tovább dumping árakat fog dik
tálni II szeg~n'iéggel kizdő és
jobb sorsra érdemes kézmQves
iparollil'gunknak.

Hol van ROlllsnyó gazdasági
kibontakozása és sZliilbb jővőjé

nek lehetősége elrejtve? Roza
nyó gazdagságának és szebb
jövőjének alapja abban rejlik,
amiben Rozsnyó Magyarország
nak kivétel nélkül minden vá
rosát toronymagassásban teliU
mulja: felb,clIllhlteUllIl <is kor·

tatjuk kedves olvasói
OZSNVÓ NEM VOLT,

HANEM LESZ
A felejthetetleniilllzép ünnep

napok után, melyeknek igéze
tes szépsége tovább is derübe
öltözteti szívünket·lelkünket,
felvesszük már a hétköznapok
munkaruháját, hogy
jük a jövő céltudatos, bölcs,
józan épitését. Először is át
kell gondolnunk az uj or~dg

határok alkotta helyzet ÖSlles

adottságait, számba kell ven
nünk erőinket, képességeinket,
kincseinket, a természet nyuj
totta előnyöket és fejlődési le·
hetőségeinket, hogy aztán· a. jól
és helyesen kitüzött cél érde
kében minden idönket és tehet·
ségünket kifejtbessük.

Egy pillantás az uj térképre
meggyőz bermünket arról,
hogy Rozsnóynak a
rok nehéz és küzdelmes sorsa
jut osztályrészül. Ugyanabba a
helyzetbe kerültünk, mint 20
év elölt Balas§agyarmat, Szeged,
vagy Sopron. Az egész Sajó
völgy, Csetnek vidéke 20.000
lelkének ldzárólaposan Rozs
nyóra irányuló~kereskedelmiés

kultur-kapcsolata egyesapásra
megszünik. Kere!lkedelmünk,
iparunk elveszti vevóközönsé·
gének több mint felét, tehát 50
százalékos leszegényedés fenye
getné, ha ezt más módon helyre
nem billentik. A Sajó-völgyi
Atbénnek valamikor oly nagy
dicsőséget szenó nagysd.mu
tanuló ifjuság il hihetetlenül
megcsappant. Valamikor kát fő·
gimnazium bövelkedett tanulók
ban, ma egy gimnázium sd·
mára is kevés tanuló iratkozott
be. Ezen sem lehet változtatni,
mert ez aJ!!! uj határ természe
tes következménye. Kassa in·
jekcióképpen ml1egyetemet kap.
Rozsnyóra még a mestenégelll\~n

kitenyésztett és a termés!etes
folyamattal ellentétben álló lé·
tesUendő uj bkolák lern tudna
nak életet verni. Minden igye
kezetünkkel alon kell lennünk,
hogy li már meglll4vő ilkoláin
kat ujakkal gyarapítsuk, de ne
áUtassuk magunkat avval, hogy
e.l Rozsnyó fejMdését teleme
sen elősegítené.

AI utolsó 20 IIsllendőben

olyan várol, mellnek ter-
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Ezt a cikket a szerzőnek idáiS clak a tabáni krejlderoso-
Bokréta" cimti tizletház-ujságjá- kat él kisboltokat ismertem,

ból vesszük, mint közérdekti és ahol krajcárokért c80magoUil.k
igen eredeti eJgondolásu közle- II cukrot, meg a pamutot. Min-
mény!. (Szerk.) .denesetre ennek a véletlennek.

Pályaválasztás ! Az ifjuságnak köszönhetem, hogy II személyem
milyen sok tervét, vágyát illi iránt érdeklődő ur beszerződ
reményét, ft sziHöknek mennyi tetett ft boUjába tanoncna.k. És
gondját, aggodalmát, szeretetét a boltban azután határtalan
takarja ez az egyszerű szürke szorgalommal, soha meg nem
szó: Milyen pályára irányitsam szünő akarattal és szeretettel
~yermekemet,- milyen pályát csllngtem a munkán: _ igy
válasszak - veti fel a kérdést lettem kereskedő.

ezer meg ezer szülő és gyer- Semmi esetre sem mondha-

mek. tom tehát, hogy én születtem
A kérdés valóban nehéz s a kereskedőnek, de dmondhatom,

felelet mégis elég egyszeri!. Le- hogy II kereskedői pályán elért
helőleg olyan pályát válasszon eredményeimet _ 600 ali_al
magának minden fiatalember, mazoHat foglalkoztató vállalato
amelyhez leginkább van hajla- mat _ nem valami különleges
ma, olyan pályát, amelyen li képességemnek, kőszönhetem,
munkát nem robotnak, hanem hanem annak, hogy munkára
hivalásnak érzi. voltam nevel ve s hogy meg-

Aki igy választ pályát s aki ismerve a kereskedői pálya
az igy választott pályán a mun· szépségeit, annak fanatikusa
kában egész leikél beleadja,az- leHem.

akár milyen pályára is ment :es szent meggyőződésem az,
- jól válaszlott. hogy akit ugyanigy eltöH II

"Tehetséges és szorgalmas munka szeretette, aki nem órára
emberek számára mindig lesz és percre méri II napi munka
munka és kenyér II földön" - adagot, akinek nem teher ~U:,
szögezte le az örökérvényűigaz· hogy ünnepnap is gondoljon a
ságot Ford - s kivánatos, bogy dolgára, s akinek számára
ezt a bizta ló igazságot a mi ép mert főnök _ természetes,
fiatalságunk is :il magáévá teJye. hogy utolsónak menjen szabad-

A szülők pedig neveljék rá a ságra _ ha ugyan egyáltalán
gyermekeiket arra, hogy az élet mehet, _ mindenki, aki igy
l_ üzdlem, neveljék rá öket arra, gondolkozik éi igy is cselek
hogy ebben a küzdelemben nem SZik, boldogulni iog, akármilyen
a protekció és a szerencse, ha- pályát választott il.
nem a szorgldom és a kitartás A nemzet szempontjából azon
a döntő tényezők. S akkor meg- ban nem közöm.bölI az, hogy li

könnyítették a pályaválasztás fiatalság milyen pályát váJaflzt.
nehéz kérdését, amelyet sok- _ A magyar jövő azt Idvánjti,
szor amugyis a véletlen dönt hogy több legyen a keresztény
el. Talán nem leszek szerény- kereskedő,közép-és nagyiparos,
telen, ba ennek igazolására a keresztény gyáros, vállalkozó,
ma,Qam példáját mondom el. b

~ st .
Az iskola padjaiból csak alig A nemzet létérdeke, hogy az

}'. i került fiucska voltam, amikor, élet versenyét az i~jus'g elitje
ur(y emlékszem, valahol a vegye fel, létérdek az, bogy az
hüvösvölgyi sétánY0D.láttam két eddig egyoldalullD és szinte be
idösebb urat sétálni. Az egyik. tegesen torsdrozoU lateiner
lll' beszélgetés közben leejtette pilyák helyett a sugasás! pá
sz,:,ooűvegét, odaugroUam, fel- l)'ákat keresse fel.
vettem és tisztelettel átnyujtot- E cikk sll'.llkre !!IJ:aboU kere
tam gazdájának. Az idős urnak tei, sajnos, nem engedik meg,
megtet8zett förgeségem, megkér- hogy a témbal rél!lzletesen fog
dezett, ki vagyok és hol lakom, !alkozzam, de mégio: rá. kell
majd vidáman vállamra csa.- mutatnom arra, hogy annak a
pou: "Nem akarsz fiacskám ke- rendkivül káros gondolkodás
reskedő lenni 'l" Elgondolkoz- nak, amely az ifjuságot a ke.
Iam a kérdésen. Hogy én ke- reskedő és általában li gazda
reskedö legyek? Erre még soha- sági pályáktól távoltartja, négy
sem gondoltam. Mit is tudbat- oka no.. Ezek II következők:

tum én ,még akkor arról, hogy 1. mA kereskedö éill iparos
mi II kéreskedő? Nem is csoda
- hisz budai születésű és ne- tal'ladalmHag nem egyenran·
velkedési gyermek lévén. - gu. .•.." Ez il feUo~'innetléges

~hl idejét multa és szinte Dem
is érdemes vele fo~lalko:mi.

Talan vannak még, akik igy
gondolkoznak, de Izerenc!lére
mind kevesebben.

2. sA kereskedői pAlya nem
elégiti ki a magasabb intem
genciijo fiatalságot... Milyen
téves ez a felfogAs! Éppen az
intelligenciának, a szor~alom

nak, szóval minden tekintetben
elsőrendll fiatalembernek van a
legnagyobb értéke a kereskede
lemben. S ezekre a fiatalembe
rekre olyan szép munka, olyan
változatos szellemi tevékenység
és idővel olyan vezetőszerep

vár, mely III legambiciózusabbal
is kielégilheU.

3.•Nincll nyngdíj I" Valóban
nincs J De erre m~gadta a vá
laszt minisderelnökünk, ami
kor eltmondoUa: "Fáradt az
a nemzet, amelynek ifjusága a
nyugdij felé lumdit II

A kereszlény társadalomnak
végzetes gyengesége ez a nyug
dij felé S811düás, ne ápo.ljuk ezt
a gyengesé!i,et, hanem Igyekez
zünk legaláb a fiatal geru:rációt
erőre, bálorságra, az élet
senyére nevelni.

4. ,. Hiába me~y kereskedő

pályára a fiatalember, hiába
produkál oU elsőrangut, oem
tudja magát önáliósilani" ... Ez
a kifogás Ilem áU meg. Egy
szorgalmas, szerény fiatalember
kereskedői pályán, ·mint alkal
mazott is feltéllenűl viszi any
nyira, hogy €gy kb tőkét tud
magának gyüjteni s ezzel egész
kicsiben önállósithatja magát.
Minden na~yobb ödet kicsiben
kezdte II majdnem mindegyik
önerejéből fejlődött naggyá.

Es még egyet I Végleg me~

dönti ezt II kifogást il Nemzeti
ÖnáHósitállÍ Al~p léu'lsitése, a·
mely az Ujul!lág~alk olyan óriási
előnvöket nyuJt, amelyek ft

m.ultban nemcsak ilyen mérték
ben. de egyaUa.lán nem voltak
meg.

Minden lehetőllége megvan
tehát 8:1 itjuságnak arra, bo~y II

kereskedői pályán boldoguljon.
VégezeUn csak azt mondha

tom, h0tly e kereskedői pálya
minden szépsége, minden lehe
etősége virja azokat, akik tud
nak és akarnak dolgozni. Aki
ut a pályát megismeri, u meg
is IIzereti fi ha megszerette, ak
kor egyszerre meg fogja találni
életének kettős célját: lelkének
azt a harmóniáját, melyet eb
ben az életében csak a jól és
kedvvel végzett mnnka adhat
meg s azt az anyagi boldogu
lást biztosítja a bőséges kenye
ret nemcsak neki, de család
jé~llk h. S akkor majd boldo
.gan, megelégedéssel mondhatja
el: jó pályAt választoUam.

Papiros a
növé n yvédelemben

A gazda minden eszközt él
minden anyagot felhasznál II

növényvédelemben, ha azt gon
dolja, hogy annak hasznát látja.
Nemcsak a gyárak készitik a
növ6 nyvédelmi szereket, de sok
a "feltaláló" 8 gazdák között is.
Az igaz, hogy ezek a feltalálók
a legképtelenebb szereket fozik,
keverik-össze, mint a középkori
alcbimisták, eredményt azou
ban nagyon kevesen érnek el,·
de azért megtörténik az is, bogy
f .radozásukat sikd koronázza.
lyen váratlan és vélellen iel·
fedezés volt az is, mikor a
nvulak elle II télire a fákat pa
pirosssal kötözték be. A cel
ezen eselben nem a nyulak el
leni védekezés voll hanem az
altoldi súgom téli fagYOk elleni
vedekezést akarla szolgalni Az
Altö!dön a u. i. a fialal cseme-
téknek, de az idősebb fáknak
a kérgén is nagyon gyakran
keletkeznek fagyfoUok, melyek
azután beszáradva, sznfertőzés

kiindulási pontjai minden eset
ben és ez röviden a fák pusz
tulásához vezet. A gazda, ki a
fagy eHeni védelemre akarta
felhasználni a papiros!, aLt látta,
bogy a beköt5zött fák kérgét a
nyulak nem bántották, mig a
többit, amit nem kötöttek be,
a nyulak megl'3glák. Ez volt a
kiinduló ponlja a nyulak elleni
papirossal való védekezésnek
és ma már széltében-hosszában
használják jó eredménnyel. A.
másik alkalmadsa a papiros
nak a hernyóenyvvel kapcsolat
ban van, mikor a hernyóenyv
vel papiros csikra kenjük, hogy
ne ártson a fák kérgének. A
fagy ellen is véd a papirossal
való bekölés, de ez nem tud
eherjedni, mert a sok apró ágat
nem lehet gazdaságosan bekö
fözni. hernyó fogó öveket ujab
ban huHámpapirosbót készüik
és igen megfelelő a telelő rova
rok össze fogására is. A féltett
almát körtét papirzacskóba kö
tik, h~gy az almamoly hernyója
eHen elrejtsék II gyümölcsöt, te
hát a papiros meglebetősen el
terjedt II növényvédelemben.
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agyar gyermekek karácsonya ...

Ez év februárjában, az Úri
KasEinó közgyiUésén, felolvasták
Nádudvari Mihály fellebbezését,
amelyben durva h~mgon tá
madta meg li kaszinó választ
ványát. A felolvasás után egyik
kaszinói tag felszólalá:!l!ít azzal
kezdte: Ebben, akaszinóban
mindenkinek inkább van joga a
kaszinó vezelöségét biráln! vagy
kioktatni, mint Nádudvarinak,
a.kitől, ha megsérti az embert,
nem lehet társadalmi uton elég
tételt kapni, mert kitér előle és
ha biróság elé állitják és ott
elitélik, a perköltséget is az
illetőnek keH megfizetni, mert
Nádudvarin nem lehet eJ:t be
hajtani.

E. miatt Nádudvari beperelte
az illetót, duna becsiUebJérté-

ádudvari Mihály
becsületsértési pert

inditott,
de elveszitette

tojhasson. Ha megii bepis:lko
lódlla a tojás, nem i!lJl:abad meg
mOImod. mert a mosott tajam
gyonan romlik.

2. A tojással ne speludálj,
lehetöleg minden hélen kétszer,
de legalább egyszer add el az
egészet, hogy frissen kerüljön a
fogyasztóhoz.

3. Ne felfiljtsd el, a tojás sulya
beszáradás kövelkeztében nap
ról·napra csökken és kissebb
értékö leu.

4. Óvjad a tojást li nedves
ségtől, a Rap melegitől és rá
z6dástól, mert a tojás ezak ha
tása· alatt könnyen romlile A
tojás már 20 fok C feletti me
legben gyonan romlásnak indul.

ó. Óvjad II tojást a fagytól,
mert 311: már- 0.5 C-nál meg
fagy~at lis szétreped vagy leg
alább a tojál fehérje meszavli
rodik.

6. N~ tarhid II tojást erős, át-
.ható szagu egyéb anYi:lgokkal
egyOU, mert a tojás a rosslI
uagot hamar felveszi és mig
tartja.

7. Mielőtt eladnád, dlogasd
ld a tojást. Törött, piukos, az
'lloU kicIi· tojálIt hSlZnáld el
IUlját hádarltulodbllln, vagy ad.d
el hely!. fogyasJi:táua.

8. A tojást sdra:i, tis:llta fa
gyapotba, vagy ugyanilyen szal
ma közd cllomagolva hozd
piacra, bogy el ne törjőo.

8. A tojásl'dák vagy kosarak
ah\. Ii fuvarozás alkalmával te
gyél szalmát, hogy 111 tojások
a rOlmz uton kevésb' IJl:enved
jenek II rbk6d'slól, lehetőleg

csak rugós kocsin szállitsd.
10. A minimális tojásárak,

amit I. gazdának legalább meg
kell kapnia, minden postahba
falban ki vannak tüggesztve.

A tojásértékesités
tiloarancso!ata•

keményitó érték van, tápará
nya 1: 9. A gazdának tehát tud
nia kell, ha gazdaságosan akar
etetni, hogy szűk, közepes,
vagy tág táparányban áHitsa-e
össze a felhasználandó takar
mányt.

Az ellő dumintuli Mezl5gaz
dasági kamara hivatmlos ltOlllll5
nye irja:

1. Törődj baromfiaddal is
ugy, miDt a többi áHalaiddal,
akkor több és nagyobb tojást
kapsz és jövedelmed ilymódon
is gyarapilod.

Ha azt akarod, hogy tyukjaid
télen is jól tojjanak, kelll5en
etesd őket. Tengeri cb korpa
stb. mellett azonban mindig
gondoskodjál fehérjedu!I ililég
ről is: (pl. lucern~Uut, olaj
pogácsa, stb.), mert a toJ'lter
mell!lsheil elslSsorbllln IZ sBakL!é
ges.

Gondoskodjál arról, hogy li

tyuk mindig Iz'ral!: tiszta alomra

Iskola termében, kicsike, szegényes kis szinpad.
Apró szereplők rajta,
S peregtetik az előadást,

Felvidéki szegény gyermekek javára,
Hogy... szegények... magyarul olvasni tanulhassanak!

Ti drága, ... gyermeki jó lelkek!

Van ottan szerep/ő, ... erdő királynője,

Tündér,... vadász,.. törpe,
Szél urfi, angyalok, - népek, ... szegények, gazdagok,
Fiu ruhába bujtatott kis szöszke leányok,
Varázsvessző, .. hajas baba, csillof{ó karácson;1a!

Ti drága, ... gyermeki jó lelkek!

Volt ott még valami, ... más is, ...
A csodás gyermeki hit és képzelet!
A jeruzsálemi jászol is szegényes volt,
De gazdaggá, széppé tette a szeretet,
Hitükkel ők is, kisszinpadukat, ragyogóvá, széppé tették!
És az égig törő magyar igazságnak utját,
A varázsvessző suhintásával tisztára seper/ék!

.Ezen az uton az égbe kivánkozott fel két kis gyermek. ..

Kicsi szivük egész me/egével,
Szeplőtlen lelkük feljes fehérségéve.f,
Gyenge hlfüeket megszégyenitő komolysággal,
Nagyokhoz, erősekhez illő bátorsággal,
Egyenesen az égből merték hirdetni...
Az urnak zsámolyátóh..
Hiszek egy Istenben ... hiszek egy hazában...
Hisszek Nagy-Magyarország feltámadásában!

Ez volt off... karácsony előestéjén ... az erős hitete!.!
Országszerzésre született drága magyar gyerme/{ekl és...
A hallgatóság nagy táborának szemeiből,

Az öröm ktJnnye pergett !
Gyoma, 1938 december hó. F e k e t e S á n d or.

gazda l'tesithet, akinek saj~t

termésü magja van. Az ide ut
ban levő Ontözővizzet ezzel a
maggal keH várni, igy talál az
bennünket felkészülten a köny
nyebb boldoglllásra. A sok és
jó réti széna ád majd erőt és
jószágot a nrna nrnég csak séta
tereknek nevezhető. kopár le
gelőkre is, ekkor tudjuk csak·
SZÍvből megmosolyogni a régi
világot, mikor a szakvizsgán
mint a vízfolyás, ugy elsorolta
a hallgató II magyar AHöld lege
lőinek hiányait: nincs jó kut,
nincl fásítás, gyomirtó pásztor,
nincs delelő; a sok "nincs"-re
a tanár tette rá a koronát. kér
dezvén ~s mondván: No mi
hiányzik meg onnan? A le
gelő marha!

.. ) Táparánv a takarmAnyok
ban levő tápanyagok egymás
hoz való viszonyának számok
ban van való kifejezése. 100 kg
lucernában 12.4 kg fehérje és
39.1 kg. keményitő érték van.
Táparánya 1: 3, most 1 kg fe
hérjére kb. 3 kg keményítő ér
ték esik. A jó réti széna 100
kg-jábag4.7 kg fehérje, 42.6 kg

"élet, erő, egészség, <IS mondják
róla li városi falraragasztott hir
detések. Ebben az igazsllgban
csak egy nagy hiba van, hogy
nincs a tejből elég; ha meg van,
nemcsak a vevőjének keU azt
áránfelül megfizetni, de maga a
gazda is drágán veszi ki a te
hénből. Az éleimi cikkek közül
mondhatni a tej az egyetlen,
amiből nem lehet annyit elő

áUitani, hogy azt kellö szerve
zettség mellett ártékesitení ne
lehetne. A külföldet pedig ma
gyar vajjal akkor sem tudnánk
meggyőzni, ha lenne is elegendő

számu tejelőjószágunk.

Ha komolyra vesszük, (és mi
ért ne vennők?) hogy honfog
foglaló eleink tdejében ez a
vidék "tejjel-mézzelfolyó Ká
naán fl; volt, fel kell tenni a
kérdést is, miért nincs ma itt

.elég se tejből, se mézből, miért
kell ezeknek a nagyon fontos
táplálékoknak propagandát ren
dezni ahol, hogy legyenek,
semmi akadálya?

Apró gyerekek tréfás kérdése
szokott lenni, hogy mi volt
előbb a vUágkezdetéü : a tojás,
vagy a tyuk?

Akarva - nem akarva meg-
állapítani, hogy a mi na

gyon komoly kérdésünk élén
ken hasolit a fenti tyuk-tojásé
hoz: mi kell ide előbb, fejős

tehén, vagy takarmány? Ren
desen· ugy szokott lenni, hogy
bő takarmány termés idején
nincs elég marha, aszályos
években pedig a górétetőt is
megetetjük, kukorica szár
ból van. A kérdésnek ilyen
össze-visszasága mellett, hogy
egyik eset sem jó, tény az, hogy
i:)Ol~Dal[l, bnzában II mult évit,
az szereljiik, de nem va
gyumk herendezkedve arra, hogy
jószágaink is ó-szénát fogyasz
szanak, mégpedig egyszenmine
denkorra jóliíakás~g. A szépen
növekvő [ucernaterületek mel
lől hIányzanak II rétek, amelyek
herés-füves szénája kiegészi
lené a luc€l'':1ában levő szök
táparányt"". Ez a teljes értékü
takarmány feleslegessé teszi az
abrak-félék kénvz,;zerü, drá
gító fogyasztását, és lehetővé

tenne az abrakolással való he
lyes (tejszaporitó, kifizetődő)

speklllációt Akár III jó erőben

levő földön a szuperfoszfát
Rétek léfesitése - megfelelő

talajo'l!l - egyetlen helyes alapja
az állattenyésztésnek ugy,
mint az áUaUartásnak. Ha li

rét öntözhető, nincs olyan te
rület, amely vele haszonhajtás
dolgában versenyezni képes
volna, ezért is nevezik a szántó
föld anyjának.

azonban eSllk az a
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Ht'lfh,iC2>1l"1I' - Schrantz -

Z építésére
kiválóan mss telek
község legforgalmasabb

e I s d ó.
Cim akiadóhivatalban.

Az Allami gépjármfivezetőképzö
(soffőr) tanfolyam a m. kir. Tech
nológiai és Anyagvizsgáló Intézek
ben (Budapest, vm., József-kömt
6.) január 16-án este fél 7 órakor
nyilik meg. Beiratás és a felvétel
hez szükséges ürlapok kiadása
naponta d. e. 10-12 óra között
az igazgatósági irodában.

A szegedi m. kir. Ferenc
józsef-tudományeg, elemen az
i 938-39. tanév H. felére szóló
rendes beiratások 1939 évi janáur
ho 7-lŐl IS-ig bezarólag tartanak.
Az Uió1agos beiratkozás az aka
dályollatásnak január IS-ig tör
ténő igazolása Ulan febl Uar 6-ig
kari dékáni engedéllyel végezhető.

Azok, akik nem Voltak még ennek
az egyetemnek hallgatói, kérvé
nyezés utján nyert felvételi enge
dély alapJán iratkozhatnak be Ezek
Jogi-, orvosi. a bölcsészeti- és a
méitematikai- és természeHudomá
nyi kar tanárlestűieléhez cimzett

felvéleli kérvényüket 1938. évi de
cember hó 31-ig nYUl1llallak: be.
A tandíj mentesség iránti kérvények
valamennyi tudománykaroíl. 1939.
január 7· ig nyuJlhatók be a deK<'Ini
hivatalokba. Ide vonatkozólag a
Budapesti Közlönynek 1938 nOe
vembet" második és december első

felében megjelenö számaiban kö
zölt részletes hirdetés nyujt bö
vebb tájékoztatast.

ÉRTESITÉS I
Tisztelenel érle:;ilem Gyoma

kÖlség közönségé', hogy Oyom~n

Kos~Ulh Lalos u c;, 34 szam alatt

hentes és meszáros
üzeletet

ID eVlg PICK-féle ~zalami e,shen1es
aru ~yárabdn dolgoJiam. készilek
flllom !éli sZiljármt, minde11feh: fel
vá"Ollal,al. Állandó ln fléllal friss
húso~at tartok.

Privát vágáSI vállalok.
Tisllelettel :

István
hentes és mészáros.
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Boldog karácsonyi ünnepe
ket kivánunk kedves olvasóink
nak és elöfizetöinknek.

Szilveszter-est az Uri-Kaszi
nóban. Az Uri-Kaszinó fialalsaga
december31-él1 családi Szilveszler
eslét rendez a Kaszi Hóban. A
megnIvÓkai a jt)vő héienkézbe
sillk.

Köszönetet mondunk mind
azoknak, kik a Rd Elemi Iskola

!fi Vörös-Keresztes C~oporlja f
I Ó 18 án tarIolI -karácsonyi elő

ad isanak megrendezését támoga·
tásukkal elösegilellék, kik meg
jelenésilkkel és nemesszivű ada
kozásukkal annak sikerét biztitol-

. ták. Gecsei Zollán csoportvezetŐ.

Biztató kilátások a jövő

halgazdálkodásban. A Körös
duzzasztása utan a legaiacsonyabb
vizállás is a meder partjától csak
mintegy 1 méter mélyen lesz, miál
tallehelövé válik, hogya boltágakba
a vizet szivornyázással lehet át·
vezetni. Nemcsak ahollágakban
lesz igy nyáronát is viz, hanem a
csalornákba is emelnek át, oda
és annyit, amennyire szükség lesz
az ölllözésre, Mindezekből azt
remélhetjük, hogy a folyó- Körös'"
ben és a holtágakban is megsza
porodnak a halak és ujra fellen
dül a hires körösi hal forgalma.

Értesités. A gazdasági nép
iskolában háziipari tanfolyam meg
inditásál tervezik. Kukorica csuhé
ból készitenénk különféle hasznos
és diszítő tárgyakat. A tanfolya·
mot január hónapban egy nép
művelő növér tartaná abban az
eselben, ha 25 felnött (16 éven
felüli) férfi- és nőhaligató jelent
kezne. Jelentkezéseket felvesz a
gazdasagi népiskola tantesHilele.

Gyümölcsfák metszéséröl "ír
a Növényvédelem és Kertészet
mo!>t megjelent legujabb száma
Cikkel közöl még az idei uj borok
kezeiéiéröl, a gyümölcsfák fagy
káráról, az alma moly elleni véde
kezés alapjáról, a n.ikolinoak a
méhekre való hatásáról, az alma
uj eltarlási módjáról, a káposzta
szabadnan való eltartásáról, a nö
vényvédelmi szerek raktározásáról,
a gynmölcsfa termőrészeiröl stb.
A dusan illusztrált szines gyű-·

mölcsképeket is közlő kél szakIap
ból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapest, V., Vécsey-u.
4.) egy alkalommal dijtalan.ul küld
e lapra való hivatkozással mutat
ványszámot.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb tész
tarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. üETKER-fÉLE
világhirű fÉNYKÉPES RECEPT-
KÖNYVET, melyet bárkinek in",
gyen megküld a gyár: DR. OET
KER A. Budapest, Contí-utca 25,

üt

GyUmölcsfa-oltványok és rózsa
tövek kaphatók, államilag ellenőrzött

faislwlámbél.l fajazonosságért jótállok.
Zöld Péter, m. kerület Kossulh Lajos
utca 22. 3-3

oU and munkanél
küliek beállítása
Németországban

V.V. Annak idején II "Berlini
Magyar Figyelő" megírta, hogy
a német gazdasági élet nem
munkanélküliek elhelyezésével
töri a fejét, hanem igenis III

munkáshiány pótlásával. Ki is
emeAte azon lehetőséget, amely
szerint magyar munKanélkülie
ket Németországban el kellene
helyezni, célzott különösen a
fiatal mérnök generációra.

Mennyire ig:za volt a "BMF"
nek és mennyire helyesen haHa
II német gazdasági élet fellen
dülését igazolja azon tény, hogy
Hollandia és Németország kö
zött egyezség jött létre, amely
szerint Németország lehetövé
teszi több tizezer holland mun
kanélkülinek a német gazdasági
életben elhelyezését Elsősorban
mezőgazdasági munkásoknak
bevándorIását segítik elő, de
ugyanakkor segítségére sietnek
a sokezer munkanélküli építő

munkásnak, hiszen az egész
Birodalomban lázas ütemben
folynak az építkezések. Ezen
kivül több ezer -ipari 8zakmun
kásnak bevándorlását lehetövé
teszik.

A holland sajtó nagy része
hálával emlékszik meg la német
kormány megértéséről és azt
irja, hogy Németország III hol
land munkanélküliség biztosítÓ
szelepe. A sajtó kiemeli, hogy
a holland munkások nagyon
meg vannak elégedve a báná:!!
móddal, valamint a kereslettel.

zf
sért. Ennek a fellebbviteli tár
gyalásál tartotta meg december
HJ·én Gyulán a törvényszék.

Dr. Kulitzy törvényszéki biró
a per ismertetésénél előadta a
gyulai iárásbirólágj tárgyalás
tanuvaUomásait.

Vitéz Varga Kálmán tanHó
azl vallotta, (persze ezek a val
lomások a kaszinói gyülés le
folyása után 6 hónapra hsng
zotlak el) hogy a felszólaló azt
mondla, hogy Nádudvari Mi
hály nem azon az erkölcsi
magaslaton, hogya kaszinó
választmányát birálja. Gönczy
Béla református segédlelkész
csak az erkölcsi magaslatra em
lékszik. Dr. vitéz Haviár Gyula
közjegyző nem emlékszik pon
tosan a felszólaló kijelentéseire,
de azt áIlitja, hogy azok sértőek

voltak.
Azután felsorolta az előadó

biró a kaszinó több tekintélyes
tagjának egybehangzó vallomá
sál, hogy a vád tárgyává tett
kijelentéseket nem hallották a
vádlottól, pedig hozzá egészen
közel ültek a gyülésen.

A gyulai járásbiróság már
felmentő itélel et hozott, mert
nem látta bebizonyitottnak,hogy

a vád tárgyává tett kijelentést

megteHe a vádlott. Azt pedig,

hogy NAdud vari társadalmi uton

nem ad elégtételt és a biróság

áHal a vádlott javára megilélt

perköItséget nem fizetle ki, a

vádloH bebtzonyitotta, ezért fel·

mentette őt a biróság.

A gyuhü kir. törvényszék

helybenhagyta ajárásbiróllág íté

letét. A járásbiróság 17, a tör

vényszék 15 pengő költség meg

fizetésére kötelezte Nádudvari
Mihályt

Az itélet jogerős.

Q.....fift.~fi~.......••...1
~ . "§fl!
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~ magyar föld és a magyar lélek ~= megrázó drámája, az abszolutizmus I
~ korának mesteri rajza ~

~ Ara 5 50 fillér. ~
~ ~I Megtekinthető minden könyvesbollban..

~ Singer és Irodai Intié:let R.T.
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Szerkesztésért és kiadáaért felelős;

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyomiiil
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Cel:1léll:llI BOl'termelök !h::6'l1'etke
:lete Horthy Miklós ut 23. sz. alatt levő
termelői borkimérése résxére üzletve
zetőt kirel> (esetleg lakásill van). Érte
kezni 21 hlllyszinen. 2-2

IlI:sdó Endrőd Pojákhalom 11 és fél
hold szántóföld tanyával együtt, ugy:"
szintén Mezőturon Perespusztán 9i éi;
fél hold szántó és tanya késxpénz fize
tés m..llett. Érdeklődni lehet Békésen,
özv. jantyik Mihályné, jantyik-utG& §

szám alatt. 4-2

Szuperfoszfát mütriigya és: Pétl
&ó kapható WAGNER MARTON FIAI
cégnél.

Egy szép bu!orozott szobát kere
sek - esetleg hosszabb ilMre. Cim la
"Hombár" szövetkezetnél. i

Egy kifogástalan Singer varrógép
65 pengőért eladó. Gárdonyi utca 51.

Bobblnos fkarikahajós) Singer varró
gép olcsón eladó. Bocskai ut 55. 2-l

Márton lajosné Lehel utca !il számu
házaazonnati beköltözéssel, szabad
kézből eladó. erdeklődni Tari
nál Bathtyányi utca 4.

Kovács J~ncs szövo igazgató·:2
fertály keselyősi földje sürgösen eladó

3
c· 6zv. Zsigmondnénak gróf
Tisza István utra nyilló üzlethelyisége
január hó i-töl kiadó. Bővebbet Vörös
marthy ut 34. (ugyanott). 2-1

Bll.Itorok, férfikabátok, egyéb apró
~ágok eladók, Horthy Miklós ut 9 szám
alatt. 3-3

Régi Pólus-féle eladó, fiőllök
Emlékutja 58. 10-6

Gábor G)'ula MzakBál
disznQölést jutányos áron vállal. ÉrteM
kezni lehet gr6f Tisza István-uti üzle
tébian~· 4-2

~lStvánnél'lak eli~6 a viz
j!. kúmi 2 hold ~zántója örökáron.
Érdeklődni leltet lellélileg Szolnok, Kürt
utca fi szám. S-3

Ősszeclil.lkható teml.l16asztal két
székkel olcs6n eladó, Zrinyi utca 61.
szám alatt.

Bene József ács-me.ter eivállIlJ
minden e szakmába vágó munkát. Kéri
a nagyérdemil közönség 8zives pártfoM
gását. 5-5

filad6 : 32 kat. hold keselyősi izántó,
nagy gazdasági épüh~t@kkel ; esetleg
több részletben is, ~ 10 hold varsány
háti szántó :&800 P, - A révlaposi
Máday-féle szölős- és gyíimölcsöskert
egészben, esetleg kisebb parcellákban
is: négyszögölenkén 2.50 P-ért, - Po
coskertben 1260 négys:l;ögöl szőlős és
gyümölcsös, 107 négyszögöl szántó
épülettel, - Csepüskertben iOOfnégy
szögöl, - Vidólaposon 1040 négyszögöl
szántó 900 P-ért, - Horthy Mik!ös u.
6 szobás hb l1zlethelyiséggel 11.000 P
ért, - Mátyáll király utcában 3 szobás,
Rákóczi utcában egy 4- él egy 3 szo
bb lakóház, Hősök Emlék-utján 3 szo
bás-üzlethelységgel, Luther utcában:il
szobás, Szilágyi Dezső utcában :il szo
bás uj lakóház nagy telekkel.

Vételre kerestetik: 30-80 holl1ig
Oyoma és Körösladány között. Izsó
Balázs ingatlan irodája, Gyoma,Horthy
Miklós ut 2. Telefon: 50.

§ ij1

ünnepnapokra é§
alkal.ID.akra. !

Ceglédi BOl'termelfik Szövetkezete
Termel61 Borklmérésébel'l szerez
zUk be. Gyoma, Horthy Miklós ut

23. sz. (bent az udvarban).
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~S Ó-BOROK
mérsékelt ái'ol'll I

25 liter felüli vételnél kOIön .1"
engedmény. Díjmentes hord6 és

üveg klSlcsörn:éa.

Nyitva
reggel "1 órától e5ilte 10 óráig.

~~~I~I~I~I~I~~~~~~~~~~~~~~

a legjobban szerkesz
tett politikai
r:lőfizetési ára:
1 hóra J P., n.évre 9 P.

egy liter 10 O/o-os szesztar
talmu kadarklll vagy fehér
iisztán fejteltujborSoltvad
kert állomásra kis1állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4. fillér literenként. Csakis
SO !Heren fe.lU!i rendelést
íogadunkel.H:ordóídijmen
tesen adunk a száUitás tar
tamára kölcsön; hordónk
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétkUl
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Borall'lk kellemes Italuak,
zamatra tökéletes és nem

savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fllljborplncéslilete

Soltvadkert, Pestmegve.

Kidóhiv., Bp. József-körut I.

BékéscsabAn, Czuczor utca 10
. sz. alatti adómentes ház, I

Békésen, a község f5leren, j61
jövedelmezö üzletház,

Körösladányon, kövesut melleH·
.110 magyarhoidas birtok, bő

séges tanyaépüietekkel,
Szeghalmon, Torda ll. dí.ilöben

84 magyarholdas tanyásbirtok,
valamint Kékl6 dalöben 40 hold
föld kedvező fizetési feltéie!ek
kel eladó. Érdeklődni lehet le
vélben is a Békésmegyei Ke
reskedelmi Baoknál, Békés
csaba, Szent István-tér 3.

BaU,. a táncosnők él templo
mok hazája. BaU szigelét nem
ok nélkül nevezik a templomok
és a tánQosnők hazájának. Utcá
kon, tereken, sőt még a házak
udvarában is áldozatokkal meg
rakott oltárok és pagodaszerU
házitemplomok állanak. A sziget
lakói nagy tiszteletben tartják a
táncot él kulönöSI118 nők min
den alkalmat megragadnak arra,
hogy táncol hassanak. Erről az
eKotikus szigetről kérdekes, sok
képpel illusztrált ,ikket Tol,nai
Világlapja karáGsonyi kettösszeá
ma. amely li három mellékIetlel
egyUtt 568 oldalt tesz ki. A leg
kiválóbb magyar irók novelláin,
él kitinő cikkek dus során és a
nagysz@rü folytatásos rlgényen ki
vii közel száz pompás képet talál
al olvasó li népszera k~pEilslapban.

Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Budapest legérdkelebb mU
vészpá!"!át otthonukban mutatja
be li Délibáb pompás karácsonyi
sláma, amely bő terjedelemben és
rendkivf1l gazdag tartalommal je
lent m~g. A legkiválóbb irók no
velIáH, verseit, érdekes képe~kel

iIIUI:drAIt gyönyörű riportokat,
pompás 'illusztrált rádióműsorokat,
egyfelvonásos szindarabot,premier
bEilszámolót, szinházi pletykákat,
nagyszerU . fIlmrovatot és több
mint IZáz szebbnél szebb képet
talAl az olvasó él népszerii képes
lapban. A Délibáb igy száma 20
fillér.

AUTOBUSZ MENETREN
111'.

Érvénye,: 1918 október 2-tól-1939 május 14-ig _
Gyoma-Endrőd:

11.3s Ind. Gyoma p, u.. ér~. 6.22

n.liO érk. Iltl'ldród templom-tér ind. epo
. Vlteldij: 50 fillér. .

Szarvas-Oyoma-izeghalem-PUspökhldány-Debrecen

!S.SS Szarvas 18.22

6.10 ind. Endrőd ., . érk. l1.&O
6.ll!I Gyoma p. u.. :' t 17.

69

6.2S Gyoma templom-tér l1.~2
1.g8 Szeghll10m p. u. . 16 28

8.411 Püspökladány... IS.lii
~p9 Hajdullzobosdó ." ind. 14.46

9.- Debrecen, "Arany Bika Száll6" 14.10

OyomáÍ"ól: Szeghalomra P 2.-. Hajduszoboszlóra P 5.60. Oebrecenbe P 6.40
Menettérti-jegy:" P 3.60 " P 9.50. " P 11.50

Szeghalom-Berettyóujfalu:
1.'J,~ i. Szeghalom p. u. . . . é. us.ea
8.57 é. Berettyóujfalu p. u.. . '. i. 14.00

9.03 é. " községháza . . i. 13.60

Menet-jegy: Berettyóujfaluba P 4.90, menettérti-jegy: P 9.-.
Feltétel. Gyoma-halmagyl Olvas6kör és i";;I'rn~:ii.

I

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 1 és fél 9-kor.
Pén:démyitás: vasárnap és ünnepnap
d. e. fél !O-től fén-ig. Hétfön, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakor.

XXI##*lX'1jljl'I'II"'*'

Hatalmai kiállitásu, ra~yogó vige

játék. Derti, vidámság, izgalom,
romantika, báj, kedvesség.
Hangog Magyar Hiradó.

NYOM
E LYAN

December 26-27
hétfő él kedd

Karácsony másodnapján és kedden
Magyar film I

KaGagás Jókedv I Humor I
Szerelem I

Turay Ida, Tolnay Klári, Ráday
Imre, Rajnay Gábor, Oózon Gyúla,
Kabos Gyula, Rózsahegyi Kálmán

főszereplésével:

.Il\.OrOilla Hangos Mozgó Endrőd

1938 d€cember 25-én, vasárnap
26 hétfön fi és fél g órakor.

karácsonyi mÖlor !

Dec. 25-én, vasámap
Karácsony elsőnapján.

Káprázatos ünnepi műsor I
Fiatalság I Szépség! Kedély I

SONJA HENiE. TYRENC POWER
főszereplésével:

Mulattató pompás vigjáték.
Mindenki várja, mindenki látni

akarja.

Potnp~is kiliil§rö mUsor.

ZILAHY LAJOS
világsikert aratott regénye fil men.

Föszereplök: Bajor Old, Agai
Irén, Jávor Pál, Rajnai Oábor,

Csof1os Gyula.
Ebben a szép magyar filmben a
háborus Budapest és a szibériai
fogolytábor életének sze~bnél

szebb jelenetei izgalmas és magá-
valragadó.

Ezt a páratlan magyar filmet, hogy
mindenki megnézhesse, bétfőo fél
4 egy előadást tartunk

helyárakkal.

Fél!1VE~Skiegészitö mljs(~r




