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Közöltük már lapunkban, elhelyezése biztositva lett.
hogy a Békésmegyei Kisgaz- A közgyülés délelőtt fog
dák Szövetsége t évi köz- lezajlani mely után az Erzsé
gyűlését GycDÍán fogja meg- betligeti pavillonban társas
tartani A közgyülés napjától ebédet rendeznek. Kérjük 01
mál csak egy hét választ el vasóinkat és a körök tagjait
és a renoezöség serén)en dol- h6gy azebeQenvaJó~res7vétdre

gozik, hogy azt mirél impo- . minél nagyobb számmal je
zánsabbá tegye. AközgyOlés lentkezzenek az Olvasó Kö
előkészitése teljesen befeje- rök elnökségénél.
zést nyert az érkező vendégek A közgyülés az eddigi je-

letltkezések utánitélve impo
záns megnyilvánulása lesz a
Békésvármegyei Kisgazdák
Egyesületének mely suIyánál
és tekintélyénéJ fogva méltán
hivatott a ki3gazda érdekek
ml,' .Jéséré és gazdasági
helyezetük javítására.

A közgyülés sok ér-
dekes és nagyjelentőségű

tárgyai közül kiemeljük a

tiszavidéki buza márkázának
kérdését melIyel ma már a
kormánykörök is komolyan
foglalkoznak. Sok ilyen kér-
dés fog a közgyUlésen szóba
~er.Olni és ezért gazdálkodó
jnknak fontos érdeke fííződik

ahoz,hogy a közgyülés minél
impozánsabb megnyilvánu
lása legyen a kisgaZda ön
tudatnak és szolidaritásnak..
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Kifagyott a ve~és
A rendkivül hosszc' ~artó ke- \ zott a vetésekben mint ahogy
mény hideg tél-ugy látszik azt a fagy ~táni első napok
sokkal nagyobb kArokat oko- ° ban hitték.

Ezidöszerint négyszáz buza buzafélét lehet a legjobban
félét termelünk Magyaror- termelni, hogy termelésUnket
szágon. Gabonaterinelő állam piac- és versenyképessé
vagyunk és termelésünk egész tegyük. A kormány nagy
rendjét a modern gazdasági áldozatokkal létesilette a ga

Azt kérte a küldöttség, tiltsák életnek megfelelően kell át- bona-és lisztkisérleti állomást
meg a' tiszavidéki buza keve. szervezni. amelynek hivatása az, hogy
rését. Igy remélik elérni, hogy Meg kell állapitanunk azt, , e' kérdesben vitán felüli meg
a tiszavidéki buza teljes ér- hogy melyik vidéken melyik állapitásokat tegyen.
téko konkurense lesz a vtlág- OA Tisza vidékének zárt területté való'
piacon ~ kanadai Manitoba minösitése meg fog történni.
buzának.
Gróf Bethlen István minisz- Ha azonban a szükség ugy h"gy enek a buzának jómi-
terelnök a következőkben hozza' magával, nemcsak a nőségét megóvjuk.
válaszolt: A kormány máris Tisza vidékét, hanem más Almássy Sándor főispán

behatóan foglalkozik ezzel a vidékeket is zárt területté mi- mondott hálás szavakban kö
kérdéssel és programmot dOI-\ nősitünk. A ~iszavidéki buza szönet~t a miniszterelnöknek
goz ki abból a célból, hogy oly .~rték, amelly.el versenyez- és a fölmivelésügyi miniszter
az önök., de az ország egész hetunk s azért Igen fontos, nek.

tá) sadalma követelésének ~..............-..-..voPv'll~.."...~~-..voPv'll~"""'~ ""Pv'II~"""""

figyelembevétélével a kérdést
megoldja.

Mayer János földmivelés-
ügyi miniszter válaszolt ezután
a küldöttségnek s többek
között ezeket mondotta:

A tiszavi éki bú'z
védelme

illetve a magyar gazdatársa
dalom érd'ekében pénteken
délelőtt ' Jásznagykunszolnok
megye negyven tagu kUldött-.
sége kereste fel Almássy Sán
dor főispán vezetésével a kép
viselőházban Bethlen István
gróf miníszterelnököt s Mayer
János' földmivelésUgyi min'isz
tert. A küldöttség nevében
Kuszka (stván ny. főispán azt
kérte a kormánytól, hogy a
Tisza buzavidékét deklarálja
zárt területté. A tiszavidéki
buza ugyanis az egyetlen bu
zafajta a kontinensen, ~mely

a kanadai Manitoba buzával
egyenrangu. Exportcélokra
azonban más buzával is ke
verik; ·ami a külföldön ártott
a tiszavidéki buza hírnevének
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igen hosszu viták zajlottak le,
különösen a Deák Ferencz utca
többi részének kikövezése él Izr.
hitközség telekesere iránti kérel
m~nek tárgyal.bainál. Hosszabb
vita zajlott még le a községi irno
kok fizetésének rendezése kör(1)
is melyet a vmegye kivánságára a
környékező községekben ér,vény
ben levö fizetések szinvonalál!
emeltek.

Az f. hó 16-án tartott közgya
lés minden kmönősebb vita
nélkül zajlott le bár a tárgysoro
zaton igen fontos ügyek3zerepeltek.

Igen nagyjelentöség(í pontja,
volt a közgyülésnek al uj ártézi
kut furásának bérbeadására vala
mint a közaégi ingatlanforgalmi
illeték szedés beszüntetésére vo
natkozó inditváq.y A közgyOlés
mindkét ügyben a lakosság érde
keit szemeJőtt tartva hozta meg
határozatát.

A közgyülés lefolyásárol az
alábbiakban szálnolunk be.

Kovács Peter
kitüntetése.

Dr.'\ jobb minőségü földeken
a .e. e:yösi és kondorostanyai
ré~ Zr, l a buzának 30-40 szá
zalél..a pusztult el a kegyetlen
hidegoen. A 'gyengébb minő

ségü földeken a kötött nehéz
j llajban még ennél is nagyobb
a fagy kár sőt egyes helyeken
a buzának 60-80 százaléka
kifagyot.

fl. lucerna is sokat szen
fedett a hidegtől és az öreg
3 éves lucernának 60-80 szá
zaléka ment tönkre a szibériai
időjárásban.

Az elmult napokban ismét
hidegre fordult az időjárás

ugyhogy a tavaszi munkála
tok ismét halasztást szenved
tek. Nehéz napoknak nézOnk
elébe.

Mammut
vázat t áltak
Endródön.

Lapunk elmult heti számá- sen gátat vetett a pusztitó
ban röviden közöltük, hogy ragálynak.
a Népjóléti Miniszter elő- A közegészségügy terén
terjesztésére a Kormányzó úr '<ifejtett munkálkodása kOzben
Öfőméltósága dr. Kovács Pé- élénk részt vett nemcsak End
ter endrődi községi orvost m. rőd kOaég. hanem a járás
kir. egészségügyi tanácsos nak és Békésmegyének táT
eimmel tfintette ki. s Idaimi életében is. Hosszú

A kitüntetés egy hosszu éveken keresztül alelnöke volt
közszolgálatban eltöltött mun- allvánfenéki Árm. társulat
kálkodás elismerése. Kovács nak, tagja a megyegyUlé3nek
Péter neve összeforrot Endrőd diszelnöke az Endrődi Keres
község lakosságával. 33 évvel kedők körének stb. sth.
ezelőtt választották meg ügyv. KilUntetes hire ős:dnte

községi orvosnak és azóta ürömmel töltötte el az egész
három évtizeden keresz,üJ község lakossagát ésszámo
rendületlenül áll a helyén. san üdvözölték a kitüntetett
Háború alatt egyedul volt egészségügyi tanácsost az
orvos ebben a 15000 lak/lsu

ország többi részéből is . Gazdasági ismétlő
nagy községben és éjjelt nap- Az üdvözlők sorát Endrőd- iskola épitése.
pa lá téve minden idejét a község előljárósága nyitotta A gazdasági ismétlő iskola fel-
közegészségügynek szentelte. meg mely csaknem teljes épitése összesen 46.000 pengőbe
Egyedül szervezte meg End- számmalKovács István községi kerűl. melyösszegböl20,OOO pengőt.
rödön a Vöröskereszt kór- biró vezetésével köszöntötte minisztérium ad államsegélyként
házat melynek fentartása ér- mig a fentmaradó 26.000 pengő.
dekében munkálkodásán felül községi orvosát. Ktildöttségi- öszeget Gyoma község a tisztviselő

leg tidvözölték még a kitün- ház épitési alapból vesz kölcsön.
Endrőd község, de küJö- sulyos anyagi áldozat0t. ic: tetettet az Endrődi Keresk. Ilyen módon bankkölcsönt a köz-

nösen a Köröshöz közeleső hozott. R. T. igazgatósága és felü- ségnek igénybe venni nem kell
k · Ez a rendkivül nagy ered- é' , é 'tk érésze igen gazdag ős on gyelő bizottsága Kovács Ist- s Igy az PI ez sek megkezdé-

emlékekben. Hol-itt hol-ott ménytfelmutató intézet minta- ván ig. elnök vezetése alatt sének semmi akadálya nincsen.
b szerü adminisztrációjával első

akadnak egy-egy ősem er az Endrődi kisgazda kör Ko- Izraelita hitközség kér-
nyomát eláruló emlékre, hol helyen állott az egész megyé- vács Libor elnök vezetése vénye a ovodai üres te-
egy mammut fogra vagy ben, pedig minden munka, K á F lek kicserélése irant.

minden gond és felelősség alatt, Ipartestület ov cs e- A
agyarra, melyek legrégebb- rencz elnök vezetése alatt, a gyomai izr. hitközség azon
kori emlékek Magyaror- egy ember vállára hárult. k I K d Ad' kéréssel fordult Gyoma község

De ez az egy ember dr: Ko- Keres ede mi ör, en ru l képviselötestületéhez, h::gy a
szágon. vács Péter volt. Bármilyen orvos kollegák és még sokan templom mellett levő üres ovodai

Az elmult héten kutásás nehézségek is tornyosultak az egész községből. lelke.l engedjék át a hitközség ré-
közben ismét egy meglepő Vasárnap délelőtt a kerü- szére, mivel arra a hitközségnek

eléje, birta férfias erővel és t 't6' I ká é 'té é k é
leletre, egy hatalmas agyarra let országgyUlési képviselőJ'e ant I a s PI s re szil s ge

hatalmas· munkaereje itt vi- van. Az üres telek.ért felajánlotta
bukkantak. A kutásó mester rágzott teljes pompájában és dr. Zeőke Antal kereste fel a hitközség a kövesúthoz közel
mielőtt a mammut vázhoz kiváló eredményű munkájá- és üdvözölte kitUntetése al- levő az Árpád útcában fekvő Iványi'
hozzáfért volna· értesitette fel- ban. Sokan vannak endrődi kalmával. féle (tres portát.
fedezéséröl az endrödi emlé- A kitnnt·etési okmány át- A képviselőtestillet hOiszas vitahadviseltek között kik érezték
kek lelkes kutatóját és gyüj- adása f. h,~ 28-án vasárnap után melyben kifejezésre jutott li.

határtalan jóindulatát ember- k község azon elvi ieJfogása, hogy
tőjét Stercula Jenő gyogy- szeretetét mellyel elviselhető- délután 5 órakor a öZ!iég- a hitkÖzség kéreIme közérdekét
szerészt ki azonnal közölte a vé tette a sebesültek kinos házán tartandó diszközgyü- képez annak teJjesitése elől a kép
felfedezést Krecsmárik Endre fájdalmát. lés keretében történik, melyen viselötestiilet nem zárkózik el de
szegedi tanárral arra kérve, A nagy tifusz járvány ide- dr. Kovacsics Dezső főispán mivel a a felajánlott Iványi-féle
Ilogy nagyobb ásatások végett J'én is megmutatta csodálatos fogja a Kormányzóur úr telek nem képvisel olyan értéket

mint az ovoda üres telke ezértjárlOtI közbe a szegedi muze- tudását és szinte emberfeletti legfelsőbb kéziratát át-
felhivja a hitközséget. hogy az

umnál. munkaetejét mellyel rövide- nyujtani. ovodai telekkel egJenl6 értékű
Közöhe még SterculaJenő ,....."...~------........,. .........~....,.---- ........-.....,.-P..".OlI~-.----- ........_- telket ajánljon fel. Ezen felfogást

gyógyszerész a felfedezést a Ke'pVl·selo~~testu··let rögzitette meg Hartestein IgD.
Magyar Nemzeti Mnzeum inditványában melyben '\ kérés
régiségtani és.archeológiai l ' G ~ teljesitésének felftlgesztését indit-. ko··zgyU·· ese yom11n ványozta mindaddig mig a hitköz-
osztályával is, hogy 'a !kuta- ség más megfelelő cseretelket feI-
tások minél nagyobb erővel Gyoma község kéPViselötestü-\ tartutt. ajánlani nem tud. Ezen inditványt
~s rendszeresen megindul- lete & legqt6bbi h~tekben 2 igen Al első közgyUlésen melyet f. a kél?viselőtestület egyhangulag

.-,-~: t It. t!.-g·"G;Q ?.\';i!t':,'6H·1!~yiil(',:t hó 9-jn t7~~o1talr,4pvl~e'Otestl.l~t, e1fog~dta.
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Három nővér parancsol Kínában.

Apolló filmszinház

Tizennyolc esztendeje, hogy Kinában, a mennyei bir~da
romban megbukott a mandzs dinasztia s azóta nem Sike:
rült megmenteni az ország egységét, a lakosság vérengzo
rablóbandák prédája volt. Mig most legutóbb végre az
egyik párt kezébe keritette a vezető hatalrI!a~ s ~ m~~

irányitása ~lá kény.szeritette az ötsz~z. milliónYI kmal
nemzetet. Erdekes kulisszatitka a km~1 foradalomnak,

'hogy ennek a most uralomra kerül~ pártnak az élé~

tulajdonképen három növér áll, akI a mflga ass~~ny!
intrikáival a férj és az ismerősök révén· saját politIkaI
céljai érd~kében használta fel nemcs~k akinai hatamas-
ságokat, de a külföldi diplomatákat IS ..

Ennek a három hallatlanul izgalmas asszonYI karnernek
részleteiről közöl alapos ismertetést dr. Supka Géza
tollából a Lantos Magazin 2. száma, mely most jelent
meg. A lap ebben számában folytatja Markovit.s ~odion

Aranyvonat cimü regényének közlését és befejeZI E. E.
Kischnek Re i ezredes ügyéről szóló riportját. Az ér
tékes szépirodalmi résreJi- kivül, amelyben Sajó Sándor
Miklós Jenő, Illyés Gyula versei és Bán ~erenc n.ovel
lája szerepelnek, közöl a lap sok érdekes Cikket IS a
tudomány és mUvészet kérdéseiről; Markus László a
mai szinpad legalaposabb ismerője a szinház ~ejlődésé

nek kérdéseit ismerteti Szabó György dr. pedig azokról
az uj kutatásokról számol be, amelyekne~ eredmény~

szerint a virágnak ugyszólván ugyanolyan önálló érzelnu
élete van mint az állal nak. Ezenkivül még rengeteg tá
jákoztató és mulattató irás a társasági sport és divat

Korona Mozgó
Endrőd 1929 április
21-én vasárnap A Hi
res Asszony Egy tán
cosnő regénye 8 fd
vonásban. Főszerep

ben: Lily Damita és
Fred John, Rendkivüli
téma, rendkivüli mű

vészettel van meg
játszva LiIy Damita, a
ragyogó szépségű

filmsztár valósággal
mindenkit elbájol. A
könnyek és a báj film
je A felhők fölött. Is
meretterjesztő film 5
felvonasban. A dolo
mitok világába vezet
ez a film. Ritka termé
szeti szépségekben
gazdag látvány. Után
na Hiradók.

Az Országos Társadalombizto
sitú Intézet önkormányzati szerve
inek 1929 évi május.hó 12. és
13 napjaira kitüzö választásának
a kerület pénztár területén leendő

vezetésére az Intézet alapszabályá
nak 127-ik §-a l bekezdése értel
mében hivatott kerületi szavazat
szedő küldöttségét megalakitom.

Az Intézet alapszabályának 128
ik §-ában, illetőleg az 5413 ein.
1927 N. M. M. sz. rendeletben
biztositott jogköröm Jöl folyólag
a kerületi szavazatszedő küldötség
jegyzöjévé Kun Pált, helyettes
jegyzőjévé pedig Merksz Bélát
jelölöm ki.

A szavazatszedő küidöt!ségbe
az alapszabály_ 128-ik -a értel-.

Társadalombiztosi 
tói választások

, ••••••••••••••• " ••••••• q

életről szóló beszámolók,
120 festmény rajz és fénykép
továbbá a Magyar Simplicis
simus cimen melltkelt mulat
ságos élclap és a mükedve
lők számára kéizült müsor
jelenik meg a számban, mely
még a elsőnél is fokozot
tabb mértéhben elégíti ki az
uri magyar középosztálybeli
családok érdeklődéseit..

az előáll. hiányt csakis a pótadó
felemelés;vel tudnák fedezni. A
képviselnest. többek hozzászólása
után 18 lzavazattal 4 ellenében
az illeté1Gzedés beszüntetése mel

lett dönHtt.

kapitányt az elegáns Conr~d Na
gel, az orosz tábornokolt Jleorg
Leiffertitz játszák briJi san. A
film rendkivül izgalmas n.eséjének
pompás fordulatait nagyszeriien
bonyoli!ja Fred NibJo- a Ben
Hur viJághirü rende:tőjéneköt
letében gazdag rendezési ml1vé
szete amelynek m;nden részlete
megkapó, és a film kvalitásai az
ősz folyamán itt igen nagy hatást
elért Marokkói kén.nö-t messze
tulhaiadják.

Itt említjük meg, hogy a kö-.
zönségnek az orosz tárgyú filmek
iránt furópaszerte megnyilvánuló
igen nagy érdeklődésével számol
va az Apolló filmszinház most
orosz ciklust rendez amelynek
során a Szenvedély-en kivül egy
másután fogja bemutatni a Kozá
kok. ~re I!ízer szonáta és Kare
nina Anna cimü csodaszép fil
mremekeket, amelyek az orosz
regényirodalom legszebb alkotásait
képezik. Előadások 6 és 8 órokor
pénztár: 4 órától.

szüntetését kérlék. A kérés telje
sítését az elöljáróság nem java
solta mert ezen illetékszedés a
községnek évente cca, 20-30.000
pengő jövedelmet jelent amit
más utOIJ pótolni nem lehet és

Az Apolló filmszinház Gyo
mán április hó 21-en valárnap
egy csodaszép, orosz tárgyú Lud
wig Wolff: Die Dame vom Loge
13 cimü regényébül készült filmet a

Szenvedé y
(Egy rej eiyes as ·zony)

cimü 10 felvonásos drámát mu
tatja be ebben a darabban a je
lenleg legnépszerübb, legkitünőbb
müvésznö,

Greta Garbo
játsza a főszerepet. Kémdráma
amely a régi császári Bécs és
cári Oroszország között iátszódik
le. Tonja fodorovl1a, a kittinő

orosz kémnö, behálózza az osztrák
magyar hadsereg egyik kapitányát
megszerzi tőle a rábizott titkos
okmányait, de ugyanakor belesze-
ret. Greta Gafbo a kémnö, de
igazi asszonnyá csak akkor, válik
amikor már szeret. Greta Garbo
forró asszonyisága és mély lelke
a legteljesebb mértékben ~rvénye

sül e demoni szerepben és Oretá
Garbo hivei még jobban fognak
rajongani ideáljukért. Az osztrák

Pikó Beta inditvá
nya a Hősök utjának

bazalt terracittai való
kiépitésére.

Ismeretes, hogy Gyoma község
képvise lőtestűlete határozati lag ki
mondotta, hogya Hősök utját
(Deák f. ú.) az Arany János ut- ....--~~~~
cától kezdve végig kikövezi. Ezen
nagy forgalmú út kikövezesét
szükségessé tette még az is, hogy
az Arany János utcáig terjedő

vámos uti szakaszt a vármegye már Aprilis 21 vasárnap: Szenvedély (Eg~s~~~~~.es)
az elmult évben kiköveztette és
igéretet tett arra nézve hogyha
Gyoma község ezen utat végig
kikövezteti, ugya vármegye az
útcát egész végig a vámos utak
hálózatába felveszi és karbantar-

tásáró] gondoskodik.
Községi képvselőtestGlet ezen

rendkivül kedvezö ajánlat alapján
határosta el az egész út kiköve
zését, még pedig ugy hogy az
Arany János utcától a Baross ut
cáig cementbe rakot t kis kocka
kővel, mig onnan végig baL.alt
terracittai épitteti meg. Ezzel !<ap
csolatosan tette' Pikó Béla képv.
testületi tag azon inditványát, költ
ség kimélés miatt, a a község végig
bazalt terracitlal épitse ki az utat.
Az inditványhoz Vince Andor
számv. tanácsos szólt elsőnek

hozzá kifejtve, hogy a bazalt ter
racit bár olcsóbb de nem meg
felelő burkolat egy olyan nagy
forgalmu szakaszon mint a Deak
f. utca igy az eredeti határozat
fenntartását kérte. Többek hozzá
szJíása után Pikó Béla meghajolva
felhozott érvek előtt, indiványát a
közgyüJésen vissza vonta, p ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 4

Artézi kut furasám.k
vállalatba adása.

L.:. Az f. hó 16-án megt.artott kűz
gyülés elsö pontja az Artézi kut
furásának bérbeadása volt. A be
adott ajánlatok között a legk~d

vezőbb ajánlatot Hrabovszky Ad
ám bcsabai kutfuró mester tette.
A kedvező ajánlatán felül a köz
ségi tlőljáróság kivánságait is a
legnagyobb előzékenységgel tel
jesitette úgyhogy a végleges szer
zödést a képviselötestillet egyhan
gulag fogadta el.

Községi szeszfözde
vámfözésének

megállapititsa. l
.Gyoma k&ség elöljárósága fel

sőbb utasitás folytán a szesz
f~zéire tért át és ennek mérvét az
elöljáróság 50 százalékb an álla
pitqtta meg. A képviselőtestület

Kovács János felszólalása után
az elöljáróság javaslatát elfogadta,

Községí ingatlanforgalmi
illetékszedés beszüntetése.

Aranyi László és társai kérvényt
nyujtottak be a képviselőtesttilet

hez, melyben a községi ingatian
forialmi illeték szedésének be-



Rád·ó müsor. H EK.
Magyarországtól a béke

3 ~er .lődé5b.~n elvették régi
területe 71.5 százalékát, Ma
gyarország/ól elszakitoUák
régi lakossága 64 százalékát.
A triatzoni szerződés a ma
gyarl1l tudiJ és a magyar ál
lameszméhez hü idegen anya
nyelvid elemeket nem is szá
mi/va 3 millió 326.459 tiszta
magyar embert szakított el
tőlünk. 1,084.343/utott belőle

Csehországnak, 1,704.851
Romániának, 457.597 Szer
biának és 79.668 Ausztriának.
Csonkamagyarország meg/új"":
gyott lak/)ssága összesen sem
több, mil. hét és Jdmillió.
KÖllnyü kiszámítani, hORyaz
anyaor.s;zágtól elszakított ma-

gyarok' száma majdnem a
teszi ki az anyaországban
meghagyottmagyarokszámá
nak. Ami azt jelenti, hogy
Trianon óta minden harmadik
magyar ember idegen uralom
rabságában él. Mutassanak
nekünk még egy országot

amelyben igy bántak volna
el a nemzetalkotó akosággal

Ki aKarták siklatni amotorost.

A Mez3hegyes-Orosháza között

közeledő motorvonatot sulyos ka
tasztrófával végződhelö karambol
érte a napokban. A motoros-a : ely
a regeli órákban Orosháza felé
haladt, Kardoskut közelében az
e~yik vasuti átjárónál, nagyot

zökkenve hirtelen megállt. miköz
ben a mozdony kerekei már-már
lefutottak a sinekről. A mozdony
vezető azonnallefékezte a vonatot
és a kisérő személyzettel vizsgálni
kezdte, hogy mi ókozta a váratlan
zavart. Megállapitoták, hogy isme-

retlen egyének kidöntötték avasuti

állomás mellett levő átjáró figyel
meztető tábláját s annak oszlOpát,
egy sujos vasdoro'lgot a sináre
helyezték :\ nyomozás folyik.

Lapunk előfizetői é~ olvasói
óriási kedvezmérrny I egyne~yed

évi 4 pengő helyett 2.80 pengőért

kaphatják Farkas Imre é s Pólya
Tibor rendkivül tartalmas szépiro
dalmi és mtivészeti havi folyóira
át, a Magyar Magazin-t Fizessen
rá elő a kiad6hivatalunkban.

Budapestre utaiása alkalmával

ne mulasza el cip5szakmánknak

szenzációjál megtekinteni. SI RALY

Erzsébet körut 40-42.

5, - Előadás. A vers és szi-
nész.

5.40 Szórakoztató zene.

6.30 - Mit üzen a rádió

7.30 Venczell B. Kurucz estje

8,15 Előadás a studióból.
10.15 Pontos idő utánna

Farkas I. cigányzene.

.izerda, április 24

9.15 Honvédzenekar hangv.
12.-Déli narangsz6.
12.05 Rádió trió hangv.
l.-Pontos idő.

2.30 Hirek.
3.30 Morse tanfolyam.
4.10 Előadás. A Krizantém
4.45 Pontos időjelzés.

'~.10 Felolv, Esyiptomban
5.40 Pertis J. cigányzene.

6.40 Rádió ama ör posta.
1.30 Olasz nyelv.
8.10 Vonós négyes hangv.
9.15 Kurucz dalolL
10.30 Hirek Operaház hangv.

csütörtö április 25.

9.15 Hangverseny.
t 2. - Déli harangszó

12.05 Rigó J. hangv.
12.25 Hirek.

l.-Hlrek
2.30 Hlrek

4'-Rádió Szabad E. előadása.
4.45 ?ontosidő.

5.10 Tehenek tejelő képessége

5.40 Opera zenekar hangv.
6.50 Gyorsírás
7.25 Angol nyelv.
8.-Filharm. hangv.

10.15 Pontos idő gramafon
hangv.

péntek április 26

9.15 Rádió trió hangv.
12. -Déli harangszó.

Doknányi 12.05 Honvédzenekar hangv.
1.- Pontos idő

2.30 Hirek
Kedd április 23 4. -Felolv. Asszonyproblé-

mák9.15 Rádió trió hangv.
12.-Déli harangszó 4.45 Pontos idő

t2.05 Gramafon hangv. 5.10 Előadás Európa tüz-
1.-Pontos időjelzés. fészke
2.30 Hirek 5,40 Orosz népdalok
4. - Mesék és gyermegyver- 6.45 Francia nyelv.

sek. l7.25 Operaház előadása.

4.45 Pontos idő. 10.30 Hirek.

Szombat április 20.

9.15 Rádió trió hangv.
9.30 hirek hang\l. folytatása.
12.-Déli harangszó, időp-

rás, hirek.
12.05 Honvédzenekar.
12.25 Hirek
1, Pontos idő.

2.30 Hirek élelelmiszerálak
4. --Ifjúsági el eszélések.
4.45 Pontos idő.

5.10 Irodalmi délután.
6. - Sallett délután.
7.2:1 Operaház Rigolettó elő

adása.
10.20 Pontos idő, utánna Ri

gó J. cigányzene

Vasárn~p április 21.

9.- Ujsághirek, kozmetika.
10. - Ref. Istentisztelet.
11.15 Evang. Istentisztelet.
12.15 Pontos idő utánna szin-

fonikus hangverseny.

3.30 Agazda madáreIlensé~ei

4.- Rádió Szabad Egyetem
4.45 Pontos idő, időjárás és
5.10 Beethoven hangv.
6.30 Sporteredmények.
7. Kulpék dalok a studióba.

9.30 Időjelzés sport eredmé-
nyek utánna Pertis J. ci
gány zene.

Hetfő április 22.

9.15 Hangverseny
12.- Déli harangszó
12.05 Rádio trió hangv.
12.25 Hirek.
l.- Pontos idő

2.30 Hirek.
4.- Asszonyok tanácsadója
4'45 Pontos időjelzés,

5, l ONemzeti Muzeum érntára
5.40 Bura S. cigányzene.
7.- . Német nyelv.
7.35 Mezőgazdaságunk béke

kötése ntán .
8.15 Operaház

hangverseny.
10. - Hirek Bachmann jazz.

m'ben.
I. a munkaadók közül rendes ta
gokul:

1. Barát István asztalosmestert,
2. Balog Endre lak~lto~mestelt.

3. Veres Lajos kereskedőt.

mig póttagokul:
l. K!ntor György csizmadia-

mestert
2. KálIay Gábor férfi szabómester
3. Szécsi Márton kereskedőt je

lölöm ki.
II. A biztosításra kötelezettek kö
zül rendes tagokul:

1. Wiszt józsef lakatossegédet,
2. Mézer Imre könyvkötösegédet
3. Laczkó Dénes ny. tisztviselőt

mig póttagokul:
l. Schlosz Zoltán kereskedőse

gédet,
2. Hanecker józsef könyvkötöse

gédet,
3. Papp Károly villanyszerelöt

segédet jelölöm ki.
"fi. kerületi sza\i~zatszedő kül

döttség a pénztár hivatalos hely
iségében (Gyula Kossuth Lajosu
2 sz.) működik.

Dr. Fekete Béla.

i o14al.

Barabác; Béla dr, a gyo
mai kerület volt országgyülési
képviselöje jelenleg román
szenátor f. h6 14-én 15-én
Gyomán időzött hogy régi
választóit és közelebbi isme
rőseit jelenlétével megtisztelje
és kitüntesse. Örömmel kö
zöljük ezen látogatását mely
élénk bizonyitéka annak hogy
dr. Barabás Béla nem feled
kezett meg gyomai választó
iról és egy pár kellemes órát
töltött el körünkben. Vasár
nap este tiszteletére az Úri
Kaszinókan tarsas vacsorát
rendeztek.

Anyakönyvi hirek
Endrőbön.

Barabás Béla
Oyomán

Sziiletett: Szurevetz Margit,
Homok József Szakállas Margit
Gizella, Timár Ilona, Oláh Vincze
Vendel.

Elhalt. Véger jános 4 hónapos
Homok Vincze 3 hónapos, Lapa
tiuizky Imre 6 éves, Szabó Má
téné Tóth juliánka 56 éves, Pelyva

. Máténé Czikkely Verona 19 éves
Ivanyi Ede, 1 hónapos

Házasságot kötöttek. Bánffy
József és Nan40ri Ilona, Giricz
Ádám és Homok Viktória.
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Hogy lehe segíte í ill el K''''''' E G S E 3.. . I. . - y. . . ::2
fagy Olt fákon? Eit ismerteti a
Növényvédelem és kertésezt leg- A Gy. S. E. reorganizált csapata
újabb száma. Cikkeket l:özöJ a erős küzdelmet vivott Kétegyhá
megfagyott borok kezeléséről, a zán bár nem játszott olyan szépen
gyümölcsfák mézgafolyásának a mint a mezőtúriak ellen az elmult
gyógyitásáról a szőlőmoly rajzá- hé len, aminek oka a kisméretű

sáróI, a gyümölcsfák tavaizi met- pálya volt. A csapat mindjárt
széséről, a palántálás nélküli zöfd- kezdés után támadólag lép fel,
ségtermesztesről, a kaktusz te- mégis ő kapja az első gólt, mely
nyész éséröl, a szőlő fásoltásáról, ugyan Ilem volt szabályos, mert
a lugasszölő neveléséről, a dáhli- K. T. E. jobbszélső háromszor
ról stb. A dusan illusztrált :;zak- is kézzel érintette a labdát a biró
lapokból a "Növényvédelem" ki- sipja azonhannéma maradt Pár
adóhivatala (Budapest, FüldmÍve- perc mulva Jenei szép fejes g61
lésügyi Minisztérium) egy alkalom lal egyenlit. A Il. ik félidő első

mal e lapra való hivatkozácsal perciben a Gy. S. E. a vezetést
dijtalanul kiild mutatványszámot is megszerzi gól révén, de az

Tizennégy leányt kizártak az utólsó tO percben a K. T. E.
iskolából vérbaj miatt. A neu- nemcs~k egyenlit hanem Lach
köllni egészségügyi ·hivatal legu- ir,dokolatlan beállása miatt a gyöz
tóbbi jelentése általános megdöb- tes gólt is megszerzi. A K. T. E.
benést keltett nllndenütt. A hat!' l;gy 1I -.: ~t rr. llé rug ft.
sági orvosok megálapitották, hogy A mérkőzés erős lefolyásu volt. ,
a városi leányiskola felső osztályá- A kétegyh áziak sokszor kimélet
nak 58 növendéke közül 8-nak Ienségig durvá játékának majdnem
sulyos vérbaja van. Rajtuk kiVÜl minden Gy. S. E. játékos megadta
még hat diáklány vérbajgyanu s. az árát. A csapatból a kapus,
Mind a 14 lányt kizárták az isko- Fekete, Gál és Jenei tűnt ki.
lábÓI és a városi kórházba szállítot- Levente mezei verseny Gyu-
tik. lán Vasárnap délelőtt tartották meg

A gyomai gazd. ismétlő sko- Gruláll a megyei leventék mezei
la épitése. A vallás és közokt. futó versenyét mely az elsőséget

míniszterium dr. Kreitl Géza min. volt hivatva eldönteni. A ver:enyen
titkárt a gyomai gazdasiigi ism. a gyumai leventék igen szép si
iskola épitésének ellenörzésével kenel vetlek részt és egy I-s6 és
bizta meg. Felltnev zett min. titkár egy IlL-ik dijat sikerült elnyerni
a heir ;zini szemlét az ellenörzést ök. Részletes eredmények a kö
f. hó 27-én fogja megejteni. vetkezők voltak: Junior verseny

n- rendé3Zeti vizsgálat. A táv. kb. 3 km. I Szombaty And-
m. ki!. BelügyminiszteriulTI értesi- rás Bcsaba 13.p 46 III p. 2 Nagy
tette él gjomai járás főszol~abir6- 'zsigmond Békés 13 p 3 Uhrin
ját, hogy dr. Koncz Endre min. ·.·W~ndel Gyoma 14 p. 2 mp. Senior
tanácsost a közrendészeti osztály verseny táv kb. 6 km. Csapatban
vezetőjét tüzrendészet felülvizsgá- 1. Békéscsaba 27, 2 Szarvas 47.
latra küldötte ki. in. tanácSos :3. Gyoma 50 ponttal. Egyénileg:
Őméltósága f, hó 27-re jelezte' 1. Megyeri István Gyoma 21 p. 11
meg!rkezését és a tüzrendészet mp. 2. Ambrui Imre Szarvas 21 p.

Hirdetés· árszabaly.
Publikácios hirdetés

3 sorig 30 fillér,
5 sorig . 50 fillér,
ezen felUI minden további
sor 05 fillér,
Köszönetnyilvánitás 3. 20
Eljegyiési, esküvöi, orvosi
hir 4.-

agyobb hirdetés a hirde
tési oldalon hasábankint és
centiméterenkint 40 fillér.

Fenti hirdetési árakboi 3
szori hirdetésnél 20, 5 szöri
hirdetésnél 40, negyedévi
hirdetésnél 50 izázalék en
gedményt adunk. Hirdetéseket
felvesz Gyománlapunk nyom
dája grof Tisza István ú 842
és Kun Ferenc .kereskedő
Endrődőn Farkasinszki János
hiriapárus.
A hirdétések ára mindenkor előre

fizete.1 Y_;.

özv. Nagy Lászlóné (Gyoma 469 sz
alatti lakos) örököseinek az endrőd

határban Udvarnok pusztán 53 m. hold
szántóföldje a rajta levő jó tanyával
egy tagban vagy részletekben is eladó

Fekete Elek szabó értesiti a közön
séget, hogy üzletében férfi és gyer

Illek ruha nagy választékban kapható
Hitel képes egyének részlet fizetéllre
vagy esetleg augusztus havi fizetésre
ia vehetnek.

A fogyasztási és Értékesitő Szövetke-
zet Gróf Tisza István ut 400 szám

alatti üzletében a manilla kévekötözö
sineg össze irását megkezdte. Kéri a
gazda közönséget, hogy mielőtt bárhol
vásárolnak az árak végett érdeklőd

jön Platz józsaf üzletvezetönél ugyanott
egy ügyes fiu tanulónak felvételik.

6 lóerős Máv. lokomobiIeladó Bőveb
bet Szabó Benedeknél Gyomán.

tefánovics Vladimir halász uccai háza
2 szoba konyha kamra kiadó esilleg

örökáron eladó. Ért. Kun Ferencnél.

D Kovács jánol kocsigyártó Elvállal
minden szakmába vágó munkát u-

m. igás és könnyebb kocsikat valamint
minden féle gazdasági szerszámjavita
sát legjobban legolcsóbban készit.
Gyoma Deák ferenc ut 1441 szám.

Mindenféle szobrász munkát, siremlé·
ket a legegyszerübtöl a legdisze-

sebb kivit Iig. kő, mükö, márvá'1yba
faragva, vagy bronzba öntve, tervez és
készit Papp Zsigmond Gyomán, olcsó
árak. Terv és költségvetés dijtalan.

Egy jó karban levő balkaros cipész-
gép, egy gyalupad, egy vasüst, egy

zslrosbödön, két stelázsi és befözésre
alkalmas üvegek eladók..Bövebbet Gyo
mán HunyadYLu. 296 sz. Zöld Gábornál

, .,
acto.Pu li

Hoffmman Miklósné hagyatékából
származó ingóságok f. hó 27-én

d. u. 2 órakor jókai ut 840 6Z. a. ön·
kéntes árverésen eladatnak.. 1

LukáCS György Ács, és kőmives-Mes-
tor elvállal minden szakmába vágó

munkát kérem a lakosság szives párt"'
fogását Árvaház utca 786

Oláh Lajos hentes és mészárosnak
egy balai részvénye nyári hasz/lálat-

ra kiadó vagy örökáron eladó. Ugyan
olt egy ügyes fiu tnnulónak felvétetik
... zabó Máté Endrödön levő 773 számú

háza eladó.

Szoba padoláshoz mész por kapható
eladó egy csacsi foga. kocsival és

szerszámai, egy üstház éli kisebb na
gyobb ládák Honti Antalnál.
Haibach Andrb szabó mester értesiti

a lakoságot hogy üzletét át helyezte
Gróf. Tisza István ut 11M szám alá
elvállal minden féle férfi ruha elkészi
tését jutányos áron kéri a közönség
szives pártfo".!tc;át,

Egy 1 éves hamis tiszta faj farkas
kutya eladó Bővebbe] Gyoma 578 sz.

19 mp. 3. Benge Géza Bcsaba 21
25 mp.

felvétel ft Széchenyi Kollégi
umba. A Széchenyi Kollégiumba
fenntartó országos egyesület, mely
nek elnöke dr. Ugron Gábor ny.
miniszter, társelnökei pedig dr.
Rubinek István és dr. Dési Géza
országgyülési képviselők fe vételt
hirdet középiskolai és szakiskolai
növendékek számára. A kollégium
a főváros legszebb helyén létesfJIt,
ahol a növendékek na pi ötszöri
kitilnő ellátásban részesülnek,
állandó tanári felUgyelet allatt álla
nak lelkiismeretes korepetálásban
ré~zesülnek. A kollégium kor
mányzótanácsa ·ugyancsak felvételt

hirdet a kaposvári Ugron Gábor
fiunevelőintézetbeis Levelet kollé
gium igazgatóságának. (Budapest,
VI. Podmanicky utca-41 sz.:) ahol
a felvételek is megtudhatók és
mindee kérdezösködésre részletes
válasz nyerhető.

HAzasság. 37 éves elvált em

ber üzemi segédtiszt kalaúz 2
gyermeke van háza földje és 250
P. havi fizetése, feleségiil venne
egy idősebb leányt vagy gyermek
telen özvegyet aki 2 gyermeknek
nevelő anya tudna lenni, levele
Csak a férjem fogom szeretni czilT!
re a kiadóba vagy 1843 szám alatt.

SP R
, ,

felülvi:Lsgálását is ezen a napon
fogja megtartani Értesülésünk sze
rint ei alkalommal nemcsak szem
lét tart a gyomai és endrődi tűz

oJtók felett, hanem elismerését is
fogja kifejezni az endrődi tűzo!

tóknak a legutóbbi tűz ,~lkaJmával

tanusítot hősies magtartásuk felett.

Kereskedelmi rutinnal és
bank prakszissal biró nőtlen

könyvelő
perfekt magyar német leve
lezőszerényigényekkel azon·
nali .belépésre alkalmazást
keres.Ora könyvelést is vállal
szives megkeresést a kiadó-

hivatal továbbit.

*e********. ** ._****.* I **~*•••*.***. * *******
Temetése t

a legyegyszerübtöl a legdiszesebbig rendkivül olcsón
kedvező fizetési feltételek mellett vállal

GECSEY SÁNDOR
teme*esési vállalkozó Gyoma Sziv utca.

',1'.0 .'-f.
. .......
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Férfi és gyermek ruha raktára

Gyomán Kosuth Lajos utca 728 szám Postáva\ s~emben~

.......... .••
jb'tesltés, ,

Értesitem a közönséget, hogy ftzléteniben fé~fi és

gyermek ruha sima .köpe.ny, n~gy vál.~zté.kb~~ko
csis eső köpeny, Gutman féle 'gépész' ruha. Nagy.

választékban kis gyermek ruha 3; évestöl minden

nagyságbankapható. Tekintve, hogy általában nagyot.
a pénz hiány abban ~ kedv~ző. helyzetben vagyok,

hogy hitelképes egyénekrrek .szleire·. vagy esetleg

'augusztusi fizetésre is ad,ok. vagy : készitek. Gazda

sági cselédeknek is adok hagilZ~ái~~Vállaliaa jót állást... ~ .

Fekete ElekEzen utóbbira külőnőseil felbivom a n. érdemÍí :közönség figyeImét
amenyiben ezen gép egyenesen a nagy strapákra és rossz útakra készült.
Uj szerü forrasztási technikával keresztirányu erösitésekkel és igen erős kűl

ső nikkel muffokaJ 30 m-m-es vont acélcsővekböl levő váz vastag küllökkel
ellátva, igen széles erős sárvéd6kkel és stb. A kerékpárokért legmesszebb

gyári garancia. Raktáron vannak továbbá .

Varrógépek, Rádiókészűlékek,külső és ' . el-thoffer,. k é -é " kI -, .Oüetátbelyezés.'bels,gumik Villamosságicik ek",s g o' . , .~ Hamza, jáhos cipész mester értesiti .a
, é t k ék á gum' lak<>sságot, hogy'üzletét il Kocsis

Varrógép, Kerékpár és Rádi6' alkatrészek Férfi és riőikerékpárokkőI. . - autó s mo or er p r, ~ Sándor hAdban. Gróf. Tisza'István ut.
csönbe minden időben kaphatók. Gépehinuést saronkivül bármikor esetleg- mi. Müszaki és felszerelésI 842 szám aJá .h'elyeite át.
báznál is tanitok m~ abban az esetbn is ha .~arrógép~t nem vásároltak, . 'kk k kerékpárok . varrógé.., Uj c.ipőke.t-a'legujab divat szerint ké-
vagy máshol vásárolták meg vévőim azonban díltalan tamtásban részesülnek. CI e, , . . szit, és javitásokat'jütányos áron vilaJ
Szakba vágó javitásokat vállalok melyeket gyorsan és pontosan végzek. Ke- pek kedvező részletfizetésre IS kéri a közönség szives pártfogisát.
rékpár vázt6réseket 24-órán belűl újj-cs6 beeresztéssel olCión . vállalok. TOR t ugyan ott egy ügyes fiu tanulónak fel-

, Kérem a n. érdemü közönség továbbá szives pártfogását tisztelettel O r ' vétetik.

i'EltETE LAJ S. · .. -K-~y-:,c:-~á-.~O-:AraA-y-Ján-O-\Í.-Z-ám-
Us ré ~ oma.

,"~"-'--".===

ÉRTESITÉS.
. Tisztelettel értesitem a vásárló közönséget, hogy az elmúlt szezonok

ban tett megfigyelésem alapján a kerekpárokban csak a jobb vezetö m~~k

használatát láttam túlsulyban amelyek erösségűk folytán a rossz alf61dl uta
kon kifogáitalanul meg á1tAk helyüket. .Éppen ezért, hogy a:fogyasztó kö~ön
ségnek ezen márkák beszerzése végett ne keljen másfele mennie, nállam IS a
legolcsóbb áron kedvező részlet fIzetés mellett beszerezhetök: Ajánlom a kő,,;

vetkező jobb márkákat melyek raktáromon vételkötelezetSég 'nélkül láthatók:

Puch, Steyer-Waffenrad-Styr, Ipag-Albion,
Wittler-Vonder, O. F. A. V. K. C. L9úvet-.

. Michelin- ·elvétia· és GóÜát

Angol
MOTORKERÉKPÁNOK.

1819':..:.'i.:.:.'.:.;:h:....:2;,:1.;.....-= ...... ..;;G,;;"y-om-&-.-:m-21-4l'~6-4-E-021-4..0..1'0..1 • "''''''''"'-_.;............... _

Motor f_ t. nél
BÉKÉSCSABÁN

James Williers ] ]50 P. Tri

umph 1400 P. Rudge I500 P.

szitás mestemél

Gyoma Deák Ferenc

[)rót erités-
A legtökéletesebb és leg
gazdaságosabb kerités
anyag tetszés szerinti sürü
ségbrn és magi! ságban
rozsdamentes drólbúl leg
jutányosabban beszerezhető...

Háztartási sziták étel bo
ritok $odrony ágy betétek

Kiss Gábor

,Gyümölcsfa _
oltványok

vidékünkÖö'beVáh iégjóbb I
fajokkal szolgálhatokdara

bonként 80 fil-tölI P-ig 50 da- .
rabon felül 10 százalék

engedmény

Zöld Péter
OyomaJókai utca 846 S7ám.1
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8 ó.,-~

12 ó.... v4. II d[li

lJ•. " délelött 10 ó. ac II

! " "

11 Ó. 26 P4: "

I" délelőtt' ó.-·- p.

G)Coma.Endrödi
Autob~sz És 8érauto fu. arozo

A feltételes megállóhelyeken már 4O~50 lépésnyi t~vol-

ságrol felemelt kézzel kell jelezr.' a' megállást. I .

Menetjegy Endrődig vagy vissi:a.60 fillér, helyben 30 fil.
csomagjegy 20 fillér.

kedvezményes havi berl~tiegy 20.-pengő.

Heti kártya 12 menetre 6 pengö. I

Külön menetekre. vásárokra autó. va~y autóbuiZ a soHőr

. nél. mrendelhetö.

GYOMAVa8ut'lIoDlás,KosSUllJLu~.pí~ct~Fil:l~r1hy M u -
EndrOd Községh4za .. ~.özqtt. ,

Távolság 7 és fél kilóméter. Menetidő 15 perc.

• ~ I·
feltételes. me,állói .

<;lyomárol indul: . 010dl&n: 16nJ..öd· öl indul:
. .

Kossuth L. uo gr~f Tisza
l j ..... rellel • Ó. 10 p.' l.tván u. sarok . 1.•arat reggel 6 Ó. '-

.. .............",. _ - ,. .·tI ......·• ....... •

I .. 66 • Ó. IQ p. Piactér,
Artézi kut,

Hangya föü~let

Vágóhíd,
Iványi malom.

Tisitelettel'
,Tóth Lajos·

.bér utó tulajdonos
.l Iilllllll!!ilill :

. Qy.oQ1a Gróf Tisza fls~yá~ ,u•.~2 .~z.

i) " délut." 12 ó. 60 p. Endr6d6n: á. •. delutái113 ó 20 J'

6 .. !ó. -p Napkeleti vendéglő, 6. ..
~ ó. to r.

,f 'rÚhaz8. ; .. .. uÓ.-p
,KórhAz. " t::>l~ l) Ó. 20 p...

Kondorosi ut;
8 60 eate i ó. '!o p PiaClér. t:l. '7 .Ó • .w p

al

- t"'''' o
.l~punk nyom~áj~~an re~delje meg, mert a~i.nyomta.tványszükségletét nyomqánk-

, . Qál fedezi,' az lapun at j~ ~lTIog~ija. . .
II I I·' -' • I

AII'Iat és it :. (lJindenfél~ üz.l~tinyomtatyányokat, levélpapír kat,
. boritéko at, számlákat. röp~ulákat, falragaszo-
. ~k~t,.' ~J1~ l~.~si' ~.k~~~~f, . '~sküv~i '~~~~'vó,kat, .zárszám~~A~qk~t, Q:!érteg~ket,

~~i~.~~JJ~~se~~~ ~ m~gren~~lést~1 száttii~ott l-2 órán b~~ül elk,~~~ttjük.. , .•.

9;;ak' ~::~.;mka~.:

...;8:...;:0)..::;:",_:-;;:',_------------...;:iClzoM-.....~~. .. J.IIL.!pWI 21.

'! Gyoma-Endrődi utobusz".......
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Szerkt>sztőség és kiadóhivatal: 8
(iyoma, Gróf Tisza IstvAn u. 842. 8

Felelős szerkesztő :
Dr. Zeöke Antal

Felelös kiadó:
Eovács Libor

8 Elöfizetési dij :
8 negyedévre 2, félévre 4.- pengő
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Mussolini számos prefek
tust fogadott, hogy meghal
gassa negyedévi jelentéseiket.
Ezekből a jelentésekből ki
tünik, hogy a gazdasági hely
zet lényegesen javul.

Alokna.k I ol&lá4oJaak a.
1I.liaua. r.melyelmek ~né

több r"emlklk vu. ja
ainel"ek euélfoiVa adó
mentlss6gben réslesü1Dek

11.407
Azoknak az állami alkalma
zottaknak a száma, akiknek
hétnél több gyermekük van
és akik ugyancsak adómen
tességben részesülnek, 4168.·

Mussolini a prefektusi, kon
zuli, vagy követi inéltóságot
viselő képviselőktől hódoló
feliratot kapott, amelyben
megfogadják a kormányel
nöknek, hogy fegyelmezetten
alávetik magukat annak a
rendelkezésnek, amely sze
rint a jövő választásokon
nem vállalhatnak jelöltséget.

Olaszország
adómentességet ad
a többgyermekes

családoknak.

A mOSt Oha terményei értékesitésében és az értékesités minden adására képtelenná váltak.
milyen támogátást kap az ál- ágára, a legparányibb részlet Az év első 8 hónapjában

k Iam hatalomtól. A földmíve- kérdésre is kiterjedő hatal- az adófizetések olyan gyengyerme. Irsügyi miniszter nyilvános mas programot adott a költ- ge eredménnyel járnak, hogy

Iságra kernIt programmja meg ségvetés bizottsági tárgya- minden község a közigazga-
Magyarországon, mint ki- nyugvással tölthet el ezirány· lásakor Mayer János mi- tásra a legkártékonyabban

fejezetten agrárállamban, ban mindenkit. A termelés niszter. visszaható sulyos zavú:okkal
minden évben szokatlanul .___________ küzd. Az nem megoldás,

nagy érdeklődés szokta ki- hogy a felsőbb hatóság a

sémi a magyar. föld és a Katasztro'fa'II·s a megyel· vármegye kötelességévé teszi
ma~'ar ter~és állami támo- I hogyaközségeknek saját

gatásán~k és fejlesztésének ko··zse'gek helyzete. alapjaiból előleget adjon.
azon az ad:ltait, amelyek a Legtöbb vármegyének ilyen
költségvetés tárgyalásakor célokra igénybe vehető alap-
lesznek ismertté.a közvéle- Dr. Daimel Sándor vár- hat6. ja nincs, ott pedig - mint
mény elött. A pénzügyi bi- megyei alispán most terjesz- Minthogy a lakosság fogyasz- B~késvármegyében - ahol
zottság eI~zetes tárgyalásai tette április havi jelentését tóképessége sem ·.emelkedett, volt ilyen alap, az az 5-8
nyomán már napvilágra ke- a közigazgatási bizottság elé. ez természetesen káros ha- hónapon át való igénybevé- ,
lUltek' az egyes ·'ti:\rcák kOlt- A jeleutésoen rámutatote tassal van .~ 'gazdasági élet hei után már teljesen ··imerüIL
ségvetésének számadatai. arra a katasztrófális helyzet- minden terére.
Sajnos szomoruan kell kons- re melyben a vármegye leg- Az alispán a munkaalkal
találnunk, hogy a Földmüve- ,több községe sinylődik és mak szaporitása érdekében
lésOgyi . Minisztérium, mint ahol a tisztviselők fizetésére a közuti költségvetésbe fel
OliQden évben, ugy most is ' inár hónapok óta nincs fe- vet~ összegek terhére több
a mostoha gyermek szerepét delet. Ugyancsak katasztró- helyen elrendelte a földutak
kapta a többi reszortok kö- fális a gazdálkodó osztály, az kijavitását, feldomboritását
zött. Pedig ma, különösen ipar és kereskedelem heIy- és erre a célra nagyobb ösz
fokozottabb jeientősége van zete amely csak máról hol- szeget bocsájtott rendeIke
azoknak a számoknak, ame- napra tengődik. zésre az államépitészeti hi-
Iyek azt jelentik, hogy állam- A jelentés megállapitja, vatainak.
kasszából· a: gazdaérdekek hogy a közbiztonsági állapo- A vármegye és a k~zségek

a mezőgazdasági termelés kö- tok terén különösebb válto- háztartási viszonyait sulyosan
vetelményei milyen tnérlék- zás nincs. A büncselekmé- jellemző alábbi bejelentést
ben nyernek kielégitést. Az nyek sz~ma nem nagyobb tette még az alispán, hogy
egész világon, de különösen az eddigi átlagnál. a községek között 8 van olyan
a körülöttünk levő államok Ugyaföldmunkások mint amelyik még a mult évről is
megfeszitett erővel, szellemi az ipari munkások helyzete hátralékban van a községi
és anyagi energiák teljes lat- javult a mult hó folyamán a tisztviselők illetményeivel és
bavetésével törekednek arra, munkaalkal~ak gyarapodá- 4 község szintén tekintélyes
llogy a lakosság ellátásához sával. Igy IS nagy még a összeggel tartozik a Hlúlt év
szükséges mezőgazd,asági munkanélküliek száma és ben eserléke:;aé vált megyei
produktumokat saját mező- .. kisipar b kiskereske4e- Ihozzájá~ ~ásokkal is. Ezek
gazdaságuk állitsa .elő. Ma- 11m osak t m~~ holnapra szerint ~ ~gállapitható, hogy
gyarországnak, mint a gaz- Inr á é k k" é k

pénzinség következ- a v rm / ne a ozs gedasági 'termékekben elsősor- a nagy ,ze'f . két' t
ban kiviteli államnak ma lét tében. A kisbirtokos földmí- helyett..il enlI clmen e-

lő . tály terményértékesi- temes (' '.zegeket kellett elő-vagy nemlét kérdése az, hogy ve osz . . k k" tk té
á é tési lehetősége minimális, legezmt

.-Jlmme ove ez -
mezőgazda~ágának ir nya s élf ben a' lasználható várme-
eszközef hova mutatnak és enn ogva . I' k'

4 I. • h l t vl.'to gyel é. )k most te Jesen 1-
az ezer bajjal küzködő ma- a gazas..8'1 1111 .... - 'OZó bb' lól k
gyar ,!azda termeJésében és latlanv.1 lu1r08n&k mond· merül" :s tová l e egc .. ,
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Alla i Sorsjáték
F8NYEREMÉNYEK: NYEREMÉNYEK:
30.000 2 szer 5000
20.000 4 szer 2500

15.000 5 ször 2000
10.000 IG-szer 1000

pe'ngő készpénz stb. pengő kés%pénz

Jövedelme közhasznu és ,tékonycélokra fordittatik. Hllzás ].IIn 8
Sorsjegyek kaphatók az ös' es föárusítóknál és dohány- • I
tözsdékben. Postai rende' 'eket - a pénz előzetes bekilldése után - azonnal
teljesít a Székesfővárosi gyar királyi pénzügyigazgatóság Budapest, V.

Szalay-utcz 'zám és az összes sorsjátéküzletek.

Egész sors e, A nyeremények ao ü\ -al felemelték.
jegy ára: 'iiiJ per. összegét kb. O Összesen

17 Ol nyeremény I Egy sorsjegyre
• t 2 nyeremény is eshet t

Csak egylzerüen
és világosan.

duló alkalmával a menekült
székelyek az alábbi felh i vást
bocsájtották ki.

Testvérek!
, Az oláh elbizakodottság
megünnepli - világraszóló-
tervezett tlnnepségek kereté
ben Erdélyelrablásának 10
éves évfordulóját. Az oláh
kormány 120.000 /iter bort
küldött ebből az olkalomból
Oyulafehérvárra.

Tartsátok magyarok be
csületbe vágó kötelességtek
nek, hogy lehetőleg fekete
gyászszalaggal ellátott tria
noni jelvénnyel, de remény
nek, hitnek, dacos elszántság
nak a szavaival ajkatokon :

"NEM, NEM, SOHA!"
hogya papirhatárokon is át
harsogó erővel kialthassuk
oda sZlilőfő/dlillk bitorlo uj
urainak: Csak ünnepeljetek!
Erdély a mienk s az is ma
rad, mig az utolsó magyar
sziv dobog. Szebb jövőt!

Hargitaváralja jelképes
székely község nevében

KOLLÖ IGNAC'
a község főbirája.

Bocskoros ünnep.

a községi alapokból kölcsön
veszi. Ezzel az összeggel és
a kultuszminiszter által adan
dó 20.000 pengővel az épi
tési költség biztositva van.

Leszállitották a
gyomai polgári
iskola tandfját

Gyoma község elöljárósága
legutóbb tartott gyOlésén a
polgári iskola póttandiját az
1929 szeptemberi tanévtől

kezdő~őleg 20.- pengőről

14.-pengőre szállitotta le.
Egyben kimondotta azt is,

hogy póttandij a jövőben a
mindenkori állami tandijnak
az 50 százaléka a (fele) lessz.

Az oláh elbizakodottság meg
ünnepelt~ Erdély elszakitásá
nak évfordulóját. Ezen évfor-

Egy jóravaló derék kör
nyékbeli gazdaember az egyik
iskola záróvizsgáján, mint is

---••-----~. kolaszéki tag megjelent és az
egybegyült közönséget vala
mi nagyon szép beszéddel
akarta üdvözölni. Meg akarta
mutatni, hogy ő előtte sem
ismeretlen a klasszikus nyelv
s ezért a következő beszédet
eresztette meg:

Mélyen tisztelt hallgató
ság! Olyan kollégiális
óváció pattarit ki szivem
ből err,! a magas reak-
cióra, amelyet alapos
kreációkkal ki se tudok
nyilatkoztatni, de oly
magasan kulminál a tu
domány grácLája, hogy
bármely frekvenciális
protektor diszére válnék
mert a tudomány frek
venciáját a hamanizmus
csődje nem alterálja. A
hamanizmus csődje sza-
badul ki az ilyen isko
lák maxímumában, en
nélfogva gratulációmat
proponálom kanonikus

. látogatásom alkalmáwll

Szarvasi öregdiákok
üRnepe.

A Szarvasi' Öregdiákok
Szövetsége a szarvasi öreg
gimnázium falán emléktáblá
val örökiti meg első elnöké
nek. dr. Bartóky józsefnek
emlékét.

Az emléktáblát május 29-tn
.Ieplezik le ünnepélyes kere
tek között. Az egész napra
terjedő ünnepség belekap
esolódik a gimnázium hagyq
mányos diákmajálisába és
annak keretében tartják meg
a szövetség évi közgyülését.

Építik a gyomai
gazdasági iskolát.

A képviselőtestület legu
tóbb tartott közgyOlésén ki
mondotta, hogy a polgári is
kClla gondnoksági pénztárára
szükség nincsen azt beszOn
teti és a pénzkezelést a köz
ségi pénztárhoz utalja át.

A gyomai gazdasági iskola
épitésének munkálatait a
gyomai épitőipari munkások
házépitő szövetkezetének itél
ték oda. Az épitkezést a mult
év őszén nem lehetett meg
kezdeni, mert a munkálatok
odaitélése megfellebeztetett.
A kultuszminiszter a szüksé
ges épitkezésekre 10.000 P.
épitési segélyt már ki is utalt
az anyagokat a vállalkozó le
kötötte, a kut készen van, az
épitkezések nagy erővel

folynak.
Gondot okozott azonban

a községnek, hogya még
szükséget. épitéFi költséget
miképp szerezze meg. Mint
hogya községnek az a re
ménye, hogy az ovódaépités
re igért l OJY") pengőt a
község tavasszal megkapja,
nem teljesült és ezt a segélyt
csak később kapja meg a'
község, ezért a képviselő tes
tület akép határozott, hogy
a 27.000 pengőnyi szükség
letet a gazdasági iskola é?i
tésére a jövő év április l-ig

a•
If

oldas

u

prima bérlet, holdankint

150 kgr. buzáért
bérbevehető.

Megbizott :

G

4 O

Tíizoltólnk Megszüntették a
míisoros délutAnja. ' . polgári iskola

A Gyomai Önkéntes Tiiz- gondnoki pénztárát.
oltótestület működő tagjai
egyéni felszerelésük javára
1920 évi május hó 20-án
hétfőn Ptinkösd másodnapján
az Erzsébet ligetben

műsoros délutánt
ennek keretén belül Pünkösdi
Királynő választást, esti hét
órai kezdettel "Társas vacso
rát" és fél 9 órai kezdettel

táncmul:..1ságot
rendeznek.

A tüzoltók műsoros délu
tánjukat diszfelvonulással
nyitják meg s l órakor az
öSizes szerelvényekkel a tüz
olto-levente zenekar kisére
tével a Horthy Miklós-ut,
Gróf Tisza István-ut és a
Kossuth Lajos-utcán át a li
getbe vonulnak

A ligeti műsoruk a követ
kező. 1. Nyitány. játsza a
tüzoltó-Ievente zenekar. ve
zényel ifj. Erdey Imre kar
mester. 2. Gyermekek részé
re szórakoztató ,versenyek
többféle dijakkal. 3. Magyar
francia és olasz szalontáncok
2 részben. 4. Kétórás kacag
tató műsor. Külön e célra
felépitett szinpadon a sza
badban d. u. 4 órai kezdet
teL A műsoros délutánt
Akantisz Ica, Kiss juliska,
Herter joci, Kardos juliska,
Molnár Gyula, Biró Bendi,
ifj. Papp Vazul, Izsó István,
Nagy Lajos, Bolehovszkl jenő
Kundiák Béla szereplők fel
léptével l\-i0LNÁR C:YULA
szinművész rendezi.

Sztiiletek alatt Farkasinszki
Imre és a tüzoltó-Ievente
zenekar felváitva sz6rakoztat
ják a közönséf,cL

Kedvezőtlen idő esetén a
mut'atság a rC,,"h.övetkező va
sárnap lessz megtartva.
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Békésmegyei KERESKEDELMI BANK
R. T.' Békéscsaba

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Leányintézete

Az endrődi csendőrség

elfogtaa2 év óta'köröz;~~t

Jakus betörökirál} ~.
Szerencsés fogást csinált az t~rzsőrmesternek ez sem volt elég

endrődi csendőrség e hét elején. visszakisérte az illetőt a rendőr

Zudor jános törzsőrmestera köz- szobába, és tovább kezdte fag
ségháza folyosóján felismerte és gatni. Az ál Giricz erre ideges
elfogta az utóbbi évek legvesze- lett, kapkodni kezdett, ez a kap
delmesebb betörőjét a revorveres kodás feltünt a törzsőrmesternek

jakus Ernőt. és eszébe ötlött, hogy ez a beszéd
Vasárnap délelött az endrődi modor az évek óta körözöttjakus

községháza folyosóján tartózkodott Ernőt jellemzi.
Zudor törzsőrmester mikor egy a Te jakus Ernő vagy I- kiáltott
rendőrségiszobából kilépő gyanus rá, mire halálsápadt lett és beis
kinézésü egyénre lett figyelmes. merte hogy ő az agyonhajszolt
Megszólitotta az illetőt, mire az I alföldi betörővezér.

Giricz Mátyásnak mondotta magát. jakus Ernő két évvel ezelött
Ez a név gyanus volt Zudor törzs- szabadult ki a Csillag börtönből

őrmester elött mert egy ilyen ne- és azóta végig rabolta az egész
vO endrődi munkás 6zdon van alföldet. Betörései miatt 4 köröző
az ottani vasgyárban. Az ál Giricz levelet is bocsájtottak ki ellene, de
Mátyást ez sem hozta ki sodrá- elfogni még sem sikerOIt mert
ból és habozás nélkül bevallotta, jakus mikor már égni kezdett lá
hogy nem Giricz Mátyásnak, ha- ba alatt a talÁj Erdélybe szökött.
nem Király Ernőnek hivják. Zudor Erdélybe hamar megunta ai

Polgári iskola
mfisoros estélye.

A gyomai polgári iskola
növendékei a tanári kar ve-
zetése mellett az elmult hé
ten műsoros estélyt rendez
tek.

A bájos gyermeksereg ka
cagó vidámsága átragadt a
megjelent közönségre és egy
feledhetetlenül kedves esté
lyen ismét mi is gyermekek-
nek, gondtalan ifjaknak kép
zeltük magunkat.

A műsoros estély kiemel
kedő száma a ritmikus tánc
gyakorlatok voltak, melyet
izléses görög ruhában a leány
tanulók mutattak be. A leány
tanulók nagy sikert arattak
még az Álomország c. lflin
darab előadásával melynek
szines mozgalmas képe, bá
jos gyermekarcok igazi Álom
országot jelentettek szál1lunk
ra, v(;ielenül kedves volt a
bemutatott élőkép is.

A fiutanulók "Diáktauács"
címü szindarahban mutatták
be, hogy nemcsak a tante
remben hanem .a közönség
elött is megállják a helyüket.

Szfp sikert aratott még
Nagy Erzsébet a Fiam lako-

~Ietet és rövidesen átszökött a
határon, jelentkezett a biharkeresz
tesi határőrségnél, ahol Giric Má
tyás endrődi lakosnak mondotta
magát. Igy kerOlt jakus Endrődre

ahol az éber szemü Zudor törzs
őrmester felismerte és elfogta mi
elött valahová betörhetett volna.

Avasravert betörővezérta csen
dőrség kedden a gyulai királyi
Ügyészség f9gházába szállitotta be.

-Elitt e_
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bekebelezés nélkül is.
Betéteket a legelőnyösebben

gyümölcsöztet.
Foglalkozik a bankfizlet minden ágával.

Ha van ilyen ügye, irjon nekünk, vagy keresten fel bennünket.

A legolcsóbb feltételek mellett
folyósit

váttókötesönöket

A hallgatóságnak nagyon
tetszett a beszéd, erősen tap
solt is, de közben egymásra

néztek az emberek, vajjon ki I
értette meg. Mi nem értjük.
Ha valaki a tisztelt olvasók

közül tudja mit akart a szó- .~

nok mondani, magyarázza .;

meg nekünk, nagyon szive
sen fogadjuk.

Korona Mozgó

Endrőd 1929 május
20-án Pünkösd hétfő

jén. A Cárnő Foglya
a Sakkjátékos Henry
Dupuy-Mazuel regé
nye a kalandos életü
magyar Kempelen Far
kasról II. részben 14
felvl)násban. Oroszor
szágban a mesés kö
zépkorban játszódik
le e pazar rendkivüli
míívészettel megját
zsott világprodukció.f.
modern filmtechnika
örökbecsű klasszikus
alkotása. Szem nem
maradhat szárazon.
'Olyan szép, mint az
Elsodort Ember. A
műsor kiegészitve be
vezető filmmel és Hir
adókkal.

•

Gyoma Horthy Miklós ut 1238 házszám

Állandóan raktáron tart :

órás és ékszerész

•

~Y

Fa f~, inga, ébresztő és zsebórákat.
)Z
r Mindennemü ékszer nagy . választékban.

Úr 'avitásokat jótállás mellett jutányosan vállalok.
lj

r Törhetetlen óra üveg raktáron.

szijgyártó
,
esnyerges
műhelyt nyitott. Elvállalja minden e szakmába vágó munkák

gyOB és pontos elkészítését a legolcsóbb napi árak mellett.
~ Szives pártfogást kér

Timár Imr~
SzljgJártó és nyergesI

-~"'·.-_Mt É R T E S I T É S . -,
Timár Imre szijgyártó és nyerges értesiti a n. é. közönséget,

hogy Endrődön a Kossuth Lajos-utca 567 házszám alatt
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Rádióműsor.

dalma c. monológ előadásá-l hangulatu táncmulatság kez
val. ,dódött mely a késő éjféli

Az eltély után kedélyes órákig tartott.
IREK.

,
Látogatás. Gurgulits Antal

szegedi tankerületi főfelügyelő a
~ét folyamán' Gyomán· a polgári
Iskola tanmenetét vizsgálta felü1.
Az iskola tanmenetével ci legtelje
sebb mértékben meg volt eléged
ve és úzt kifejezte az iskola
igazgatósága előtt.

Endrődi Iparos Dalkör Kon
doro&tanyáil. Az Endrődi Iparos
Dalkör f. hó 19-én Kondorosta
nyára rándul és a Hangya szövet
kezet helyiségében hangversenyt
rendez. Ezen kirándu'lásuk alkal~
mával sokan fogják a dalárdát
Endrődröl elkisérni.

Táncmulatság Endrődön. A
Korona vendéglő Endrődön 1. hó
19-én vasárnap este 8 órai kez
dettel bálat rendez. Zenét Dógi
Gyula zenekara szolgáltatja.

Rádióállomás Orosházán.
Az Orosházi Rádióklub pünkösd
kor rádiókiállitás rendez, amely
alkalommal ~gy 75 wattos adóállo
mást is üzembe helyeznek. A le
adások Szarvason és a közeli
községekben kristálydetektoros
készillékekkel is vehetők lesznek.

A Nemzetközi vásár mint előre
jeleztük, ugy arányával mint a
kiállitott anyagok kiválóságával
mesze felUl multa az eddigi vásá
rokat is. Az érdeklődés is nagy
mértékben fokozódott e vásár iránt.
Nemcsak a szomszédos országok
de a legtávolabb lakó népek is
érdeklödtek a vásár iránt és sokat
vásároltak is. Természetesen áz
ország területéröl és városunkból
is igen sok ' látogatója volt a
Nemzetközi vásárnak.

Költözködik a Blockner hir
dető iroda. Budapest legrégibb
és legnagyobb hirdető irodája a
Blokner J. hirdető iroda május I
én uj helyiségbe a IV. Városház
u. 10 szám alá költözött. Az ele
gáns, mod~rn uj palotában Blokner
cég taváL folytatja nagyvonalú
hirdetési plvlitikáját és az egyhangú
magyar hirdetésekbe szint ele
venséget és amerikai stílust hono
sit meg.

Tüz a gyomai Ipariskolában.
A gyomai iparos tIlnonciskola,
keritéséhez helyezett csutkaszAr
az elmult héten eldobott cigerettá
tol ktgyuladt és nagy lángal égni
kezdett. A tüzet észrevette a ref.
templom toronyőre és azonnal érte
sitette a tűzoItóságot kikpár percnyi
késedelem után kivonultak és a
tüzet eloltották. A késedelem tudo
másunk szerint axért történt mert
a lovak nem voltak előirás szerint
felszerszámozva.

9.- Honvédzenekar , hangv.
utánna Soványka eigányzene

Kedd május 21
9.15 Hangverseny.
11.-Rendőrzenekari hangv.
12.-Déli harangszó
12.05 Hangverseny
l.-Pontos időjelzés.

2.30 Hirek
4.- Asszonyok tanácsadója
5.10 Radics B. cigányzene.
6.25 Budavár visszafoglalá-

sának évfordulója.
7.25 Operaház Karenin Anna

előadása.

10.45 Hirek, Farkas J. cigány
zene.

.izerda, május 22
9.15 Honvédzene
12.-DéIi harangszó.
12.05 Gramafon hangv.
L-Pontos idő.

2.30 Hirek.
3.30 Morse tanfolyam.
4.10 Felolv. A norvég fjordok
4.45PontQs időjelzés.

5.10 Kósa Lajos novellái.
5.40 Operettrészletek.
6.50 Rádió amatör posta.
7.45 Kísfaludi társaság iro-

dalmi estje.
10.15 Időjárás, Magyary 1

cigányzene.
Csüt5rtök május 23

9.15 Gramofonhangverseny..
12,-Déli harangszó
12.05 Farkas J. cigányzene.
l.-Hirek
2.30 Hirek
4'-Rádió Szabad E. előadása.
5.10 Méztermelés, mézkeze-

lés.
5.45 Operaház zenek hangv.
6.50 Gyorsirás
7.30 Angol nyelv
8.-0dry Á szavalóestje.
9.10 Hangverseny.

Péntek május 24

9.15 Rádió trió hangv.
12. - Déli harangszó.
12.05 Balalajka hangv.
1.- Pontes idő

2.30 Hirek
4.-Német mesedélután
4.45 Pontos idő

5.-Pertis J. cigányzene
6.- Francia nyelv. Nagy Emilné Őnagyméltósága sze
6.30 Felolv. Magyar ipar- mélyes védnöksége alatt á1l6 német

nyelvü
művészet. KissvAbhegyi i.kola ••

6.55 Operaház Aida előadása. . i~t.rnAt~8
10 15 Rigó J cigányzene. ~elemi és középfoku Iskola. nyilv.

.., loggal) 3 és fél holdas hegYI leve-

8 echer Rezső divatárú kereskedő egy göjü remek ~ar~ban. szabad fiJrdö
•• jó házból való fiut tanulónak felvesz vel, felvesz lU~1US 3.-tól augusztus

OlV Oláh Lajosné Rákóczi ut 6461 20-1g terjedő
szAmuhtzáDál butorozott szoba van nyaralásra é ••

kiadó. lövéS tanévre .

Eladó 6 H. P. Hofherr gyártmányú bennlakó és bejáró 5-12 éV~s f.l.u
keveset használt petróleum motor kat és leányokat. ~yaralásl dl) l

amely minden célra alkalmas, üzem- hóra P. 150, eg~sz ldényre.P. 210.
ben megtekinthetö. Kertész Lajosnál . Budapest, I. Klssvábhegyl-ut 21.
Oyomén. Tel. automata 533-tO.

Május 20-án' pünkösd hétfőjén

az idei filmtermelés egyik legna
gyobb és legszebb alkotása az
egymillió dollár költséggel készült

Parisia
címü 12 felvonásos mestermű ke
rül bemutatásra. A dicséret min
den kifejezését érdemli meg ez a
nagyszerü mü, amelynek tékozlóan
pazar kiállitása káprázatos látni
valókat nyujt, túlfűtött drámai
cselekménye pedig annyira izgal
mas és lélekzetfojtó, aminőt eddig
csak az " Itél a Dnyeszter "-ben
láttunk. OLOA CSEHOVOA. játsza
a Parisia cimszero::pét il, művé

szetének olyan magasságában,
amely a legnagyobb dic5éretet
érdemli ki. Kivüle még Eva Gl'ay
és Jean :Bl'ldin hatalmas része
sei a film rendkivüli sikerének.

Mindkét napon burleszk kiegé
szités.

11:16&46.80& 010.6 hllyi:rak
mellett 4, e, 68 a 6rakor.

3.30 Lefölözött tej értékesi-
tése.

4.- _~ádió Szabad Egyeiem
'5.25 Sporteredmények
5.35 Kabaré délután
7.40 Sporteredmények
8.-Előadás: Bolond Istók.
10.35Időjárás,Pertisj. cigány

zene.
Hetfő május 20.

9.- Ujsághirek, kozmetika.
10.- Egyházi zene és szent

beszéd.
11.30 Rádió matiné a váro-

si szinházból.
3.15 Könn)~\ 7:eJ1e.
4.45 Időjárás hir 'k.
5.- Munká 1aleRYletek

hangversenye.
6.-Bodán Margi1nótaestélye
7.-Sport eredm' .tyek.
7.1 O Kerner Isi '1 szerepe

a magyar zet. ~n.

7.30 Film harn ·angv.
8.45 Pontos idtlOrt ered

mények.

Két nagyértékfi filmműsor elő

adását tüzte ki ilnnepi program
jára az Apolló filmszinház. Május
19-én vasárnap, pilnkösd első

napján az orosz ciklus előadása

inak negyedik és utolsó filmjét, a

Földönfutók
címü 10 felvoná~os drámát mu
tatja be. Az orosz miliőben játszó
hatalmas filmalkotás az orosz
rémuralom első napjaiból veszi
témáját és ,az orosz menekilItek
slivettépö sorsát tárja elénk. A
rendkivül izgalmas filmdarab hom
lokterében az ősz Trubeckoj her-
ceg tragédiája áll, akit szépséges
leányával együtt a hűséges tiszt-
tartó ment meg az eszét vesztett
néptömeg pusztitó dühétő!. Kidy
Chriltianl Lydia hercegnő sze
repében nyujt tökéletes alakitá5t
és nagy játéktudása különösen ott
emelkedik művészetének csucs-
pontjára amikor hálája a fiatal
tiszttartó iránt fokozatosan mély
vonzalommá alakul át. A rendki
vül izgalmas menetü filmtörténet
minden egyes jelenete a legna
gyobb hatást váltja ki a nézöb6I.

,Apolló filmszinház
Pünkösd vasárnapján: Földönfut6k.

Pünkösd hétfőjén: Parisia.

Szombat d,lájus 18.

9.15 HangvE'r~Etny.

9.30 hirek hang". folytatása.
12.-Déli harangszó, időjá-

rás, hirek.
12.05 Gramafonhangv.
12.25 Hirek.
l, Pontos idő.

2.30 Hirek élelelmiszerára k
4.- Baromfitenyésztésünk.
4.45 Pontos idő.

5.10 Kisfaludi társ. irodalmi
délutánja.

6.- Orbán Sándor magyar
nótákat énekel.

7.-Könyv és közönség.
7.35 Hangverseny.
9-Budai dalárda hangv.
10.-Időjárás Horváth G.

cigányzene.
Vasárnap május 19.

9.-Ref. Istentisztelet.
11.15 Evang Istentisztelet.
12.25 Időjárásjelentés

12.30 Szinfónikus zene.
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s Ö r állandóa
endéglöjeben,

5 olda.l.

kapható a
Gyomán.

SPOR

műterem.

ING YEN

HARGITA

az egész környéken előnyösen elismert

áldozási és bérmálási fényképeket

nem, de erre az alkalomra kedvezményes áron készit

szemben játszik aGy. S. E.
s ez a körülmény egy kissé
megzavarja. Lach egy izben
testtel tartja föl a labdára
startoló eIlenfelét amiért a
a biró túlszigorúan I l-est itéJ,
melyböI az O. M. T. K. kie
gyenlít Az egyenJités után he
ves küzdelem indul megmely
ben szintén a Gy. S. E. a
többet támadó s a befejezés
előtt 5 perceI, Megyeri nagy
kavarodásból megszerzi csa
patának a győztes gólt s ez
zel együtt a 2 pontot.

AGy.S. E. kapujában Csa
pó jól védett a gólokról nem
tehet Lach sokat ingadozott
de annál biztosabb voltFekete.
Halfsorball Rozsnyó és Kóródi
a védelemben, Kiss a táma
dásban tünt ki; sok jó labdát
adott a csatároknak. Atáma
dósor szépen s ami a fő

eredményesen játszott. Két
legjobb embere Gál és Jenei.
Megyerit sokszor elragadja
fiatalsága, érdeme a győztes

gól. Biró II balszélen nagyon
jó v01t s kir volna a haJf
sorba tenni. Zöld csak kor
nereivel tűnt ki.

PUnkösdi program En ..
rődön. Az endrődi E. T. K
pünkösd hétfőjén az előre I.
comb. csap?' H látja vendé
gül. E. T. i· . következő ösz
szeállitásban játszik:

Papp - Alt. - Kovács Farkas
Il Szujó Büngösdi III. Farkas
I. Matuska, Uhrin, Büngös
di Il. Knapp. Tartalék Bün
gösdi Timár. Biró Belényesi.

Pünkösd első napján a
vármegyei levente versenyre
való tekintettel mivel a játé-

!!!III-m I • :___ kosok nagyrésze részt vesz

I
a versenyen nem lessz mér-

F i g Ye Iem! . _kŐZ--:éS~:--- _

Értesitem a n. é. közönséget, hogy Gyomá'1 Deák Fe- I Ertesités
renCl-U. 1440 sz. alatt városi minta szerint egy I

F A G Y L A L T O Z Ó T Tisztelettel értesitjük a n. é.
közönséget, hogy italmérésünketnyitottam. Mindenféle fagylaltkli1önlegességek ugymint

vanilia, csokoládé, punts fagylaltkrémek továbbá jégbe .venctégIővel
hűtött hűsitőitalok, cukrá)z sütemények állandóan kap- .

kibövitetttik. Állandóan kaphatók
hatók. Fagylaltkülönlege~'.ségekre és cukrász sütemé- hideg és meleg ételek, jégbehű-
nyekre rendeléseket elfc adok azokat pontosan és leg tőtt italok.

gyorsabban ''ázhoz szállitom. Záróra éjféli 12-kor
A közönség szive' pártfogását kérve, tisztelettel Szives pártfogást kérnek

Weint wger Deák Ferencz-u. 1440. Özv. Gecsei Imrené és tsa.
.-------- • vendég1<'bök.

---------------------

----------------------

illusztrálják. A pazar kiállitásu la p
főszerkesztője: Farkas Imre, mű

vészeti szerkesztője: Pólya Tibor.
Mutatványszámot készsÉ:ggel küld Gy. S. E. - O. M. T. K. 3-2
a kiadóhivatal. (Budapest, V., Sz i- Gy. S. E. Csapó-Fekete
get-u 26)

MegakartAk verni ft birót. Lach - Rozsnyai, Kiss, r .)di
Vasárnap Mezőturon az Előre mér- Zöld, Jenei, Gál, r ~gyari,

kőzött a MAFC-al anlf'lyenaz Előre Biró.
győzött. A közönség a veszteség Szépszámú közönség volt
miatt a birót, Wigner Andrást tanúja a Gy. S. E. vasárnapi
okolta és a pályán meg is támad- értékes gyüzelmének. A már
ták. Az incidensnek a rendőrség el parentált gyomai csapatszép
közbelépése vetett véget. és lelkes játékkal kényszeritet-

Uj esőztető készülékkel ki- te megadásra jóhirü ellenfelét.
sétleteznek Szarvason.

Nappal szemben kezd aA szarvasi m. kir-Középfoku
gazdasági intézet mintagazdasá- Gy, S. E s heves támadásai
gában egyenlőre száz holdnyi te- után a vezetést az O. M. T. K.
rmeten nagyjelentőségü kisérletet szerzi meg Lach öngóljával.
folytatnak esőztető készülékekkel. A honi csapat nem csügedt,
A készülék ötven méteres körzet- lelkesen támad s Gál révén
ben permetezőesőt bocsát a földre. szép góllal egyenlit, pár perc
A szükséges vizet a Körös med- I k Gál I" .
réből motorikus erővel emelik ki. mu va ugyancsa OVI a

második gólt.
Kétszázötv~n uj vonatot ál-

litott be a M. A. V. igazgatósága A Gy. S. E. állandóan az
az uj nyári menetrend összeállitása O.~.T. K. ~apuja elő~t ta
során melyeknek legnagyobb része nyázIk, de a IOv'éseket Virágos
gyorsvonat és fürdövoHat s főképen. védi, Gál gyönyörü fejesei
a balatoni forgalom élénkitésére I!leJig sorra célt tévesztenek.
irányul. A második télidőben széllel

300 hold

Értesitem a n. é. közön
séget, hogy az uj

3 tonnás teherautó
rnaI mindenféle

flivarozást

I. oszt. szántóföld

örökbérlet
bO~~~~- 60 kg. buzáért
Tanya, felszerelés megegye

zés· szerint átvehető. l
Megbizott :

Globus iroda
, ,
Ertesites.

ugy vidékre mint helyben
vállalok.

Koós László
ENDRŐD.

"Aki rosszul vesz, az kétszer
vesz" Nagy igazság van ebben
a közmondásban, mely közmondás
föként a szövetvásárlásnál tartandó
szem elött. Ezért felhivjuk lapunk
igen tisztelt olvasóinak figyelmét,
ha szövetet jól és olcsón akar
vásárolni, akkor keresse fel a viJág
hirü SEMLER céget (Budapest,
IV. kerület, Bécsi utca 7. szám)
ahol a legfinomabb angol szövet
különlegességeket a legmérsékel
tebb áron szerezheti be. Mindig
tartsuk szem elött, hogy szövetet
csak megbizható .szolid cégnél
vásároljunk. A világhirű SEMLER
kir. udvari szállitó cég minden
tekintetben garanciát nyujt. A
SEMLER angol szövetnek három
tulajdonsága van: kitünö, szép ~s

olcsó. Kilön figyelemre méltó a
cég maradék osztálya, meJy révén
a cég alkalmat nyujt legjobb mi
nöségei alkalmi áron való beszer-
zésére.

Az egyetlen magyar lap,
amely a legnivósabb külföldi folyó
iratokkaI is diadalmasan felveheti
a versenyt: a "Magyar Magazin" .
Munkatársai közt ott találjuk Babits
Mihály, Krudy Gyula, Szép Ernő,

Pásztor Árpád, Lázár Miklós, Zsolt
Béla Emőd Tamás, Nádas Sándor.
Somlyó Zoltán, lakatos László,
Erdélyi József, Harsányi H. László,
Fóthy János, Halász Imre, ifj. Nagy
Endre neveit, akiknek irásait a
legkiválóbb magyar művészek
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Publikáció.
EgY kifogástalan jókarbanlévő 42

czolo15 NL.Á. V. körülgolyóstsapágyas
cséplögarnitura tel]eifebZerelé,,,,,1 vagy
a nélkül is gőzlokomobilal párban vagy
külön külön is eladó czim akiadóba.

Olajos Lajos bornagykp-reskedőnél az
elismert jó Tiszavidéki bornak Jiter-

je 80 fillér literenként 70 fillér 50 lite
renként 55 iiilér és ;· ... ·"ntöző ó borok
kaphatók Tompa Mih.dy ut 879 sz. a.

S
ző1lókaró hasitott akácz darabja 10
és 15 fillér 1,0."; '.' :je 20 és 25 fill.

2 drb 18 soros mütrágyaszórós sorvető

gép féláron 1drb Cormick féle kévpl(ötő

aratógép 450 P. l drb. marokrakó ara-

**********.********••*...
Vasuti menetrend

Érvenyes 1929 május hó 15-től.

20.8i O
21.W O.

14.28 lEU52 ry.
19.tO 19.ie 17.

17.30 gy. 21.
aO.29 {tY. 2.10

centiméterenkint40 fillér.
Fenti hirdetési árakboi 3

szori hirdetésnél 20, S szöri
hirdetésnél 40, negyedévi
hirdetésnél SO izázalék en
gedményt adunk. Hirdetéseket
felvesz Gyománlapunk nyom
dája grof Tisza István ú 842
és Kun Ferenc kereskedő

Endrődőn Farkasinszki János
hirIapárus.
A hirdétések ára mindenkor előre

fizetendő.

Hirdetési árszabalY.
Publikácios hirdetés
3 sorig 30 fillér,
S sorig SO fillér,
ezen feJti! minden további
sor OS fillér,

Köszönetnyilvánitás 3. 20
Eljegyzési, esküvöi, orvosi
hir 4.-

Nagyobb hirdetés a hirde-
tési QIdalon hasábonkint és

Budapest - Gyoma
6.25 9.i5 rY. 13.35

11.06 12.'1a gy. 18.19

Gyoma - Budapest
Gyomár61 indul 0.32 5.34 e.eB gy.
Budapestre ér~ezik 5.- tO.40 11.iO gy.

Gyoma - Békéscsaba
Gyomáról indul 2.20 6.41 11.14 12.i7 gy. 18.29
Bcsabára érkezik 3.23 7.34 12.08 13.25 rY. 19.29

Békéscsi:.!.ba - Gyoma
Bcsabáról indul 4.33 S.14 lY. 13.13 1&1.14 gy. 18.26 23.15
Oyomára érkezik 5.26 S.51 gy. 14.20 le.51 {tY. 19.25 0.17

A kövér betüvel szedett és gy. bétüvel jelzett vonatok gyorsvona
tok a többi személyvonat.

Gyoma-Dévaványa
3.58 12.46 17.25. 20.40
7.29 12.15 16.41 21.40

motoros vonatók.

~---------~---------
PAP VAZUL I

tujat]a a nagyérdemti közönséggel, hogy nála a legjutányossabb I
árban lehet kapni varrógépeket, sparheltokat: kályhákat, üstházat,
vasvályut bármilyen méretben, szecskavágót, teJtgeri mor
zsolót és daralókat, szakekét fagerendelyeseket, tengeri ültetőt

triőr rostát, vaságyat, mosdót, fogas boronát, ruhaszekrényt,
sublótot, függő és asztal, lámpát, gyermek kocsikat, igás kocsit
stráfszekeret, féderes cséza kocsit, majolikás betétü asz
tal tűzhelyeket, épület vasalások ugymint hevederek, zárak,
kapcsok és kel ti szerszámok, gereblyék, kapák és ásókat, stb.

Ugyan ő vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ólmot, tOr'ött
gépeket, a legmagasabb napi áron. Lakik

GYOMA ókai-ut 837.

Gyomáról indul

Gyomára érkezik

Budapestről indul

Gyomára érkezik

A török basainá! is nagyobb I tógép 250 P. l petróleum motor 1250
ur a bacsa, Nevén megnevezve P.-ért eladó Debreceni Endre gazdasA
Bujdosó János bacsa, aki a Hor- gában Gyomán.
tobágyon legelteti nyáját és saját Kugli babát és golyót nagy: választék-

.. ban raktáron tart és készIt Schramm
kijelentése szerint ezen a kerek János mUeiztergályos Gyoma Petőfi ut
világon magánál nagyobb urat 767 sz.
nem ismert. Jól esik megálapita- Egy éra, egy szekrény, egy lámpa el-
nunk hogy ime akad magyar adó Bövebbet Gyomán Hunyady u.
fOlyóirat a Lant~s Magazin mely 296 sz. alatt Zöld Gábornál.

, . .. ' d . . Tisztelettel közlöm a t. gazdaközön-
nemcsak Amenka techmkal cso alt séggel, hogy módomban van 35 éves
és Paris izgató élvezeteit mutatja törlesztéses kölcsönt egy vidéki tekin
be 0lvas6inak, hanem fölfedezi azt, télyes banknál nugyon előnyös feltéte
hogy a magy" r olvasót mégiscsak lek mellett gyorsan lebonyolitani. Ide
a magyar csodák érdeklik legjob- vonatkozólag mindenféle felvilágositást
ban és, hogy a Hortobágyr61 le- készségesen megad: Pulugor István
het annyi érdekeset és ujat imi, Gyoma Halász út 154i.
mint a világ bármely ismeretlen l"kézi teher kocsi egy flirdö kád egy

öul té ől' uitház, szoba padoláihoz mészpor és
sz Gö~g:i tábornok detének leg- ~:resládákvannak eladók Honti Antal-

izgalmasabb !elenetét eleveniti föl Kugliversenyt rendez az Ipartestület
Pp.thő Sándor" A tábornok" címü f. hő 19-én vasárnap Elsödij l bá
miniatürjében. A jeles publicista rány II.-ik dij l zs.ebó~~. Ill.-ik .dij 100
tudtunkkal ezzel tesz előszörpró- dr~. cigaretta IV.-Ik dl] egy cigaretta

b
't é' d I b é é é ti k SZIpka. A verseny délután l órakor kez-
a a sz pirO a om an s rz s n dMi\:: 3 dobás 20 fillér.

az, hogy ezen a téren ugyanolyan
. ., . " Kiadó üzlethelyiség forgalmas helyen

sIkerek várják, mmt a pubhclSh- kereskedésnek igen alkalmas. Vagy
kában. Érdekes fényképpályázat megfelelő tökével rendelkező nővel tár
(400 P) sportcikk (Mező Ferenc sulnék Endrőd Király ú 859.
olimpiai győztest61) kiválóan si- Eladó 1 drb. használt üveg ajtó tok-
kertilt Karinthy novella szinházi kal l drb. használt tele ajtó tokkal

, l drb. használt 9 szárnyas ablak Va-
rovat, számos ötlet pompásan tay Gábor asztalos ipar telepein Gyoma
illusztrálva és igen gazdag képa- _Kossuth Lajos ut 737 sz.
nyag teszik változatossá a Lantos Lukác5 Györ~ Ács, és kömives Mes
Magazin május l.-i számát. Méltó ter elvállal mmden e szak~ába vágó
fölttinést fog kelteni a kiválóan munkát kér~m a lakosság ~~Ives párt-

. ... .... fogását JókaI utca Munkáskor
sIkeruIt. ötletes muvészI bonték- ... zabó Máté' Endrödön levő 473 számú
rajz Byssz R6berttöl. háza eladó.

A Lantos Magazin havonként A fogyasztás.i és Értékesitő Szövetke-
kétszer jelenik meg Egyes szám z:t .GrÓf Tisza Istv~n ut 400 sz~m
. É .. alatti üzletében amamlla kévekötöző
ara 1 pengő. VI előfizetés 24- sineg össze irását megkezdte. Kéri a
pengő. Minden éves előfizető gazda közönséget, hogy mielőtt bárhol
ajándékul egy 6 x 9 cm-es Kodak vásárolnak az árak végett érdekJöd
fégyképezőgépet kap. Prospektust jön Platz Jó.zsef üzlet 'Zetőnél ugyanott I
levelezőlapon kérhet bárki a Lan- egy ügyes hu tanulón..k felvétetik.

t M . k- dóh' t lá ól B 6 lóerős Máv. lokomobil eladó Bőveb-
os agazm la lva a t : u- bet Szabó Benedeknél Gyomán.

dapest, VIII. Stáhly u. stefánovics Vladimir halász uccai háza
2 szoba konyha kamra kiadó e&lltleg

örökáron eladó. Ért. Kun Ferencnél.

Mindenféle szobrász munkát, siremlé·
ket a lej;..:gyszerűbtöl a legdisze-

sebb kivitelig. kö, mükő, márványba
faragva, vagy bronzba öntve, tervez és
I..észit Papp Zsigmond Gyomán, olcsó
árak. Terv és költségvetés dijtalan.

Sztjei Izlc...:>r háza Kondorosi országut
mentén 4 lánc földdel szabadkézböl

eladó.

Clavtc:", Schutlewor~ - ,éplŐ garnitura
iutányos áron eladó értekezni lehet

Té Ih Pál nag,laposi tanyáján ::::587 sz.
....... ll'dó egy 6 H. P. Slick N:sk<;>lson
~féle magánjáró cséplŐ gamltura.
Teljezen üzemképes Koós Lászlónál
Endrőd.

K
isréti Kaszinó pünkösd első naplall
kugli versenzt rendez. 3 Nyeremény

Egy dobál 10 fillér.

i
temetkezési vállalkozó Gyoma Sziv utca.

GECSEY SÁNDOR

a legyegyszerübtől a legdiszesebbig rendkivül olcsón
kedvező fizetési feltételek mellett vállal

**••***.****.*••*.******•••*.~*•••*.***••*.*••***.
Temetéseket
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PALLADIS I
könyvosnálya

ijudapeat. v. Alkotmány-ucca 4 szám. l

Csukott 6 hengeres

Telefon 19 sz.

Terményárak.

25.45 - 25.65
20.75 - 20.85
29.00 -2~.25

24.7!5 - 25,00
17.25 - 17.50
27.bO -28.--

buza
rozs
tengeri
zab
korpa
köles

Közgazdaság,

aKULTURA
könyvnyomdában

Gyomán.
Nyomdatullidonoa Kovács Libor

Nyomatott

Figyelem!

Sertésárak.

könnyu 1.36 - 1.64
közepes 1.52 - 1.74
nehéz zsirsertés 1.66 -" 1.87

ingatlan adás-vételi irodája Gyo
mán Sólyom utca 577 sz. (Az
állomás közelében)

E3váes Kálmán

Mindazok szives figyel
mébe ajánlom hirdetésem,

akik akár ingatlant,
akár haszonbéres földet, akár pénz
kölcsönt akarnak venni l Eladó
földbirtokok tanyával: 20 h. hol-
danként 35, m. buza, 30 h. ,hol
danként 20 m. buza, 40 holdan
ként 30 m. buza. 53 h. holdanként
30 m. buza. 82 h. holdanként 25 m.
buza, 134 h. holdank:ént 25 m
buza. tanya nélkül: 43 h. holdan
ként 12 m. buza, 50 h. holdan
ként II m. buza•.I34 h. 25 m
buza. Haszon béres földbirtokok
tanyákkal: 200 h. holdanként 200
kg. buza 210 h. holdanként 250 kO'

b

bnza 300 h. holdankent 60 kO'
b

buza. 350 h. élő holt felszerelés", '
A főldbirtokok vételéhez szüksé
ges pézkölcsönt 7 és félszázalékos
tőkekamat törlesztéses hosszu'e
járatá; valamint 10 &zázalikos
váltós pénzkölcsönöket a véte
megkötésn után 24 óra alatt fo
lyósitattok.

Eladó olcsó házak Gyomán: IO
drb. jókarban levő cserepes csa
ládi lakóház pados szobákkal
kedvező fizetési feltételek mellett.
Eladó kocsmák és vendéglők

Gyomán és környéken. Eladó l
éves Hoffer traktor ekével 48 co
los vasrámás cséplővel. 32 lóerős

Mercédes traktor 1600 p. Es több
gözmagánjáró garnitura.
300-400 holdas bérletek 160 kg..
holdankénti ár mellett.

Meleg, barátságos, tiszta
szobaárból

20 százalék,
bőséges, izletes, háziétkezési

árból

10 százalék

engedményt kap On, mint
ezen lap előfizetője

Budapesten
-a

Park
Nagyszállodában,

VIII. Baross-tér 10.

disztemetkezési vállalkozQ Eadrődöo.

Kiszely Simon

a legegyszerübbtől a legdiszesebbig kedvező

fizetési feltételek mellett vállal

---------------------
Temeféseket

akar, vegye meg Békéscsabán

LEIPNICKER
Sándor festékUzletében

Mielött

Kerekpárt
Varrógépet és Mezőgazdasági
gépet vásárolna saját érde
kében cseleszik ha Endrődön

Papp János keres;:Jésébe

megy és meggyöződik annak
olcsó árairól. Fenti gépeket
legmesszebbmenőidőre rész-
let fizetés mellett kamatmen
tesen adja.

NE HIGYJE
hangzatos reklámoknak, ne legyen bizalma azokhoz a kerék
párokhoz melyekröl egy hét mulva már az árusitója sem mond

ja azt, hogy az a legjobb hanem ráfogja ezt
egy másik tucat márkájú gépre.

Az OPEL volt mindig s marad
a legjobb és a legkönyebb kerékpár!

Az 1929 Ir.odelű Patent Atlas pedig a jelenleg forgalomban
levő legerössebb kerékpár melyeknek kizárolag egyedárúsitója

DOMOKOS Albert
víllanyszerelö és milszerész.

Raktáron továbbá Torpedo, Puch-Ipag és Orien kerékpárok
Köhler és Excella varrógépek. Villamossági és rádió cikkek

Kedvező részletárak rővidebb időn belUI készpénzárban.
Opel motorkerékpár képviselet. Kerékpár javi1ás és kölcsönzés

*************.************ •
:: - FIGYELEMI :
ti Megnyilt Gyomán- ~.. az első autó és Traktor alkatrész L. ~t i
• ahol mindenféle alkatrészek. f. és S. jein elsören- *
• du golyós és görgös csapágyak, legujabb tipusu *· ~·P kerékpárok és alkatrészek vannak raktáron a me- w

* *• lyek olcsón lesznek kiárusitva. ** Kölcsön gépek is Kaphat6k. *
• *• Kérem a tisztelt közönség pártfogását tisztelettel. ti
ff Kertész Lajos Gróf Tisza István ut 818 sz. a. :I:

• A••***•••••••~.*****.**•••
Ha olcsó és jó NEM TRÜKK.

festéket VALÓsAG!

Bérautó

Endrőd Fő u. 27.

'Essex Super Six Sedan"

megrendelhetö:
Stercula Jenőné

-
Butorok.•Teljes hálószoba,

konyha butorok, valamint egyes
darabok u. m. siffonok, ágyak
éjjeli szekrények, kredencek, asz
talok, toalettükrök, virágállványok,
függönytartók fábol és" rézből.

Továbbá hajlitott székek állan
doan raktáron készen vannak és
olcsó árban árufittattnak. Ugyan
ott elsőrendű épűletasztalos mun
kák készittettnek, költségvetéssel
dijtalanul szolgálok~ Vat a y
Gábor motoreröre berendezett
aiztalosipar telepén GyomAn
Kossuth Lajos ú 737 szám.

Meghivó! Magán vagy tizleti
tlgyekbeni utazások alkalmáva
Budapesten a legkellemesebb ott
hont nyujtja a legelönyösebb fel
tételek mellett a keleti pályaudvar
érkezési oldalával szemben .levö
Grand Hotel Park szálloda Bu
dapest. vm,: Baross tér 10 sz.
mert 20 százalék engedményt kap
mint ezen lap elöfizetöje olcsó
szoba árainkból 10 százalékot en
gedményt kap olcsó éttermi árak
boI. Kittinö házi konyha.
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amikor ugyszólván senkinek a kerese
te nem fedi a kiadásokat
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Vidékieknek telefon költség
megtérités.

Hosszabb utakra kedvezmé
,nyes áron.

Sphinx benzinkút.

B.CBr:i]§JE!!umr:i][§J 181m

AZ ANYAOI GONDOK
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" mint fő - vagy mellék - foglalkozás
sal, ha értékes és érdekes könyveink
nek réazletfizetésel terjesztésére vál
lalkozik. Mi ugyanis megtanitjuk, ho
gyan kell eladni könyveket részletfize
tésre. A mi kiadványaink mind márkás
irodalmi művek, amelyeknek terjeszté
sével tehát tisztességes megélhetést
vagy mindenesetre szép menék jöve
delmet biztosithat magának. Még ma
irjon dijtalan ismertető nyomfatványo--

kért, amelyeket lzivesen megkilld a

g)
ni
~Ta.

ásál
m
tsé~
mf":modern, kényelmes az idő

viszontagságái ellen védő

karosszériával



~a~O~"'y,:.:ioi.=-~ ---:(J::.::y~o=m:=.~_=.=4Jedw~;:.'=:It.;;.;;0Il;;;;;4oro,;,;,.;,,;;B~ ....... "J!O.m'~ 19.

12 Ó. -p"

2 Ó. 40 p.

5 ó. 4:0 p.

6 Ó. 40 p.

1 Ó. iO P"

7.. " "

O...

8. " este

ó. t, délután 1 ó 40 P

4. "déli

6. "
Endrődön:

Napkeleti vendéglő,

.Kórház.
Kondorosi ut;

Piactér...

Feltételes megállók ~ E d ;td 00. . d 1' n ru r O lD u:
GyomjAn : ~. . . , '

Kossuth L. u. gróf Tisza' 1. Járat re~gel 6 Ó. -
. a
István u. sarok, ~ 2 " '" 8 Ó. -":'p

Máday gyóln'szertár ~
Piactér, 5 3. "dételött 10 Ó. IIG P

Artézi kut,
Hangya föüz)el

Vágóhid,
Iványi malom.

6 Ó. SO p...

cs to .. 26. 20p

7.. "U 4: ó. 96 p. .

8 .. I) 6. 20p

9 "este 1 ó. 30 p

I" délelőtt t Ó.--- p.

4: t, .. 11 Ó. HI P

ó .. délután 12 Ó. 60 p. 4

2 "

Oyomárol indul:

1 járat reggel ó Ó. so p.

•

Telefonszám 30,

ilii:r__";'iIiI'__":1:: Hmr ii"'OO;'-:"ii8liiii))Jlmi.lllrlll!ll'i:~:••r..-.ri;lll:.mi.!I!811111111lil11IOf:1 Gyoma-Endrődi Autobusz nyári Menetrend

Értesitem G 1929 máJáoUSK15-no:eLmbepfoIS-igo H M
YOMA Vasutállom s, oss",.!'. u, l~ctér, orthy u

a t. utazó közönséget, hogy oEndröd Községháza között.
6 személyes, tiszta,ikényelmes Távolság 7 és fél kilóméter. Menetidő 15 perc. .
bérautómmal ugy helyben
mint vidékre személyszállitást
jutányos áron vállalok. Tele
fon meghivás Herdy Ferenc
nél a ga rázshoz.

Tis-+elettel
Tóth Lajos

bérautó tulajdonos
:'-11.111.11I.1~: :>M:J _1111(1'~:'~:dllllllilllllmI8••I((ílil(%'~~OO;. i 1118JI I"': I J ilU ti r: li~~ :I!!!!EW t

ARVAI JENŐ.

Cs~a .

Oyonla-Endrödi Autobusz Vállalat

Heti kártya 12 menetre 6 pengö.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soHör

nél mrendelhető.

A feltételes megállóhelyeken már 40-50 lépésnyi távol...;
ságrol felemelt kézzel kell jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy viss:za 60 fillér, helyben 30 fil.
csomagjegy 20 fillér

kedvezményes havi bérletjegy 20.-pengö.

Békét,csaba.

1:1 öi tava.szi felöltök kész nR\ ruhái
ca.cha., crepeJ..La., cre:~, de ohine aI ya,.
gokbol 'tol egyébb d~va,t ujdonSá.ga,i

megó:r,tltezt,k
~öl tavaszi ~~a,bá,t má~ 22.-F. töl
finom ca,cha, anyagból márSS.-P. től
ezeken kivüla legkényesebbizléseketis kielégitő modeldarabok.

••••• ••• V••~••••••~•••••~• . - ", •
• •
.. áruforgalmi, kereskedelmi és bizományi iroda "
'" Gyoma Kossuth Lajos u. 137 sz. (Vatayasztalos házában )'. •

~ ·I(örzeti képviseletek! Bizomány,i lerakatok !.
:.. Dr. Lörinczyné, az Országos Földbirlokrendezö Biróság állal engedélyezett iroda· megbi2oltj&
.. Ingatlanok vétele és eladása. .'
: Biztos Je~n;~~:;:;~lyad~ ingallanál, dijtalanul hÖyqÜ~rSe'a:i~ntéZéS. :

• Birtokvevőknek kedvező feltételekkel elöjegyezve birtokok. .,

• Endrődi határban 15 m. holdas tanyás birtok, terhelve hosszu/ejáratu kö/csönne/, 4000 P.-ve/átvehetö. l.
• 56 kataszttális hold nagy tanyáva/, 1700 dal/ár hosszu kölcsönne/, vetésse! együtt 25.000 pengő. ,fl
• 60 hold f. osztályu föld tanyával, pár ezer pengővel átvehet6, többi éveken át bu~ában fizethető termésbő/.•

'" ' Ritka alkalom. Keressen fel és gyöződjön meg a hirdetés valódisáráról. •.......... ~ .
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