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IV. évfolyam 1. szám.

POL.ITIKAi, TAR5ADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ELQFiZETÉSI ARAK:
Negyedévre _,J - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - -'- - -- 3 pengő 40 fillér
Egész évre -, - - - EJ pengő.

Lapzárta p É N T E K déli 12 óra.
. 'megjelenik minden, vasárnap, reggel.

i

Felelős szerkesztő: \VAONER MÁRTON.

Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R lA" könyvnyomda
G y o m a, "ARVAHAz"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Öts:röri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk. ,

Dalosverseny méreteiben az
eddiR'ieket és a gondos rende
zé$ biztositja annak zava.rlalan,
tökéletes fQfolyását.

Izsó Antalné végez/e még
pedig ingyen. Azt hisszük,
hogy tudása, munkabiró
ereje, szerénysége és jó
modora által él község jó
munkaerőt nyer.

Előreláthatólag felül fogja
mulni a debreceni, Országos

I ?

A debreceni Országos
Dalosverseny IL

re emeli fel fizetését, de eb
ből ő köteles betegsége
tarlamára helyet/esről gon
doskodni s annélk fenti
összeg felét átadni. A he~

lyettesitést már eddig is

Az Országos Magyar Da~
losszövelség- 1928, évi dec. hó
8-án Budapesten rendkivüljköz
gyülést tartott, melyen a Deb
recenben tartandó XXII. Orszá,

gos Dalosverseny előkészité- Ezekben iSmQrtetlem a
tésével foglalkozoH és elhatá- Szövetség hivatalos lapja nyo
rozta, hog'y 1929, junius lló mán a debreceni Országos Da
29-30. napjain fogia a ver- losverseny e!őkészilésének

i seqyt megrendezni. A Dalos- munkáját.
szövetség kebelébe tartozó 316 Ünnepelni jönnek össze
tagegyesületből csak azok ve- tehát a magyar dalosok Debre
hetnek részt' ezen Országos cenben, A magyar hilnek és
Dalosversenyen, amelyek a mU- reménv:nek hirmondói jönm'k
köd ő tagokról pontosan kiál- otl össze,' hogy a mag'asztos
litott kataszteri ivüket dec. 31,ig cé'lt, a magyar dal feJlóclésél
pontosan bvkütdték a Szövet- tudatos pogrammal és komoly
séghez. A versenyre valójclent A zend akarással, nemes verseN
kezés határideje február hó 15- nyezéssel fejleszteni, löké lele
ben álIapittatott meg. Nevezési sileni igyekezzenek. A dalnak
dij fejében minden mü\{ödő cia' nemesítő hatása van az emberi
los után 3perigő fizetendő be lélekre, melynek szépsége az
az illető benevező egyesület énekkarban, él karéneklésben
állal, Ezen összegben bennfog... csak fokozódik. Kulturális fénye
laItéllik az ingYl1nes elszálláso... ző és eszköz is a dal, mely a
lás. A Szövetség' 50 százalé, nemzejI' e"rze's a h fi-, aza las meg'
kos vasuli-jegy váltására jogo- győződésnek felzbresztésére és
siló igazolvállyl fog kieszkö- ébrentarjására csaknem egye...
zölni ct dalegyesületek részére. dül a legalkalmasabb. A kar
azonban minden egyes igazol... éneklésben levő zenei szép,
vány után kezelési költség és művészi összhang hangLliatot
kiállítási illeték kjében 50 fillér kelt, kedély t növel, a bánatot
fizetendő dalosonként. Pártoló enyhit, az élet örömeit fokozza.
tagok 6 peng'őt fizetnek, melyért' Szeretnünk kell tehát az egye~
ingyenes elszállásolást, 50 szá~ sületi, az összhangzatos dal~

za!ékos vasuli kedvezményt éneklést és be kell állanunk a
kapnak, de !11inden igazolvál1Y mi dalkulturáok szolgálatába,.
után 50. fill. kezelési köllég fizc, ho~n müködésünkkel nemze,
lendő. Debrecen város olcsó tünk művelődését tehetségünk
éikezés megoldásáról fog-ez szerint szolgáljuk. Adalosügy
alkalomma! g·ondoskodni. A közüg'y, a dalosok tábora vol
Dalosverseny énekszámait, a laképen hűséges ápoJója él nem
Iehelőséghez képest, rádió fogja ' ,zeli godolatnak és a testvéries
továbbilani. A versenyen ré'3zt~ összetarlásnak, együflérzésnek.
vevő tag'egvletek dalosainak A "Gyomai Dalárda" ve
arcképes-igazolvánnyaJ ke!1

zelősége elhatározta, hogy ,a,
megjelenni a versenyen. Debrecenben tartandó XXII. Or-

szágos ,Dalosversenyreegye~

süleJünk is benevei és a _neITl:e;3~

IUgrében fc:!o!vastatik a fő,

szolgabiró ur határozata,
l1lely szerint nevezett ilIe~

gitim hélszonhoz nem jutott
s a magángyakorlatért él

miniszteri rendeletben rneg~

állapitoH tarifa határain
belül maradt.

Pétermann József és
Vincze Andor ismertetik a
husszemle tárgyáboIl az
utóbbi három évben meg'
jelent miniszteri rendc:!ete'
ket és egyéb- felső ható
sági hatáTozatokat s Vin
cze' Andor aLJ javasolja,
hogya kérdést hozza a
képviselőtestület nyugvó
pontra azzal. hogya' fe
g'yelmi eljárás llleginditá'
sáf kérő Szilágyi János,
f. Kiss Gabor és Kruchió
[stváIlképvisel6k jele[1ls~k

ki, hogy a községi állat
orvost nem akarták sze
rnélyesen megsérteni, és
sajnálatuknak adjanak ki
fejezést" ml1srészról pedig
óhajtja. hogya községi
állatorvos azt fogadja el
elégtételül s az ügyet ne
vigye biróság elé. A, gyU~

lésre _meghivott községi
,állatorvos "la három kép'
viselő sajnálkozásának ki-·
fejezését-az ügy végleges
elintézésére tudomásul ve'
szi és elégtételül elfogadiéJ.

Ezután él husszemledijak
leszáliitását határozza el a
képviselőtestület. qzyben a
Husliagyvágó Rt. óhájára
export vágásra él rendes
délutáni vág'ási időt két
órával meghosszabbitj<J.

R. Szücs D.ániclné kÖZl

Sl?gJ bába kérte fizetése
kiemelését. A képviselő'

testület hosszu szolgálatára
va.ló tekintettel havi 50 p-

Képviselötestületi
közgyülés ra _

Gyoma község képviselő

testülete az ,év u!ólsó nap~

, jön' tartotta meg azt a fon
tos, közgyülését, melyen
irnokot választott,téglagyari
ügyben hozott határozatot
a' l<özség vezető tesiülele.
A Rylilésen az, alkotó ta~

p:ok CSalZ11(tm teljes szám
b l-ll i \'Ci le lz rt?~zt s egyes

t ''''I~(F'-I;''1jl élénk eszme-: I. <:' ~ ( l\. i . (.

C:-;;~TC feilöclöH ki. A köz
Rycil<2,':; első tárgya volt az
i1'1101\ i állás betöltése, mely
611é1::i'l1ál'á főszolgabiró ur

adta jog6nál 'fogva
éi ': pályázól, közzül jelölte a
kqvelkezőket.: Tokos Sim
d.l;rt, Kőszegi Mihály/. Ga~
rai Jánost és Tóth Jánost.
E je,löltek közü] nagy több
seg'gel Kőszegi Mihcilyvd
la~ifatott nwg, aki az ülé
~énaz -es!züt isleterte.
Hosszu vitát váltott ki
Hélrtensfein Ignác kéreime
él Bánomkert ' és fattyasi
terület "átengedéséérl. A
kel;dés me'g\-jz~gálására ki
kúl,dött hizottság többsége
az' átengedés ellen foglalt
áHást. Élenk vita indult meg
ez" ug'gyel' kapcsolatban:
hangzoltel olyan vélemény,
hogy él község jövő fejlő~

désével a szóban levő te
rület vagy házhelYliek lesz
kiosztandó, vagy a lakos
ság' részére föfdkiterme
lésre forditandó, ez köz
érdek, 'árvédelmí szem
pontakis aggályossá teszik
a kérelem teljesitését s
igy Hartenstein 19'nác ké
kelme nem teliesittetett.
Többek felszólalása után
a közgvülés az áleng'edés
ellen nagy t<'Jbbség'gel sza
'vazott.

fiuhn Ferenc fegyelmi
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A Levente Egyesület zenekara.
Nagy öröm ér/Q a gyomai

leventéket. Az elnökség nagy
agilililssal még a nyáron meg
~ndito;ta községiinkben a gyüj
tést s immár megvalósulhatotj
a nagy álom: megvetlék él fu
vós hangszereket. IvlogY0róssy
Gyula hudapesti hélngszergyá,
rosiól 2000 pengő értékben
egy 18 tag-u zenekar feiálliláM
sára szükséges hangsureket
vásároltak az elmul I hélen
Nónay Ferenc ügyv. alelnök
és él mindig áldozatkészség
ben előljáró ifi. Debreceni
Endre ifjuság-i oktató.

Az eddigi g-yiijlés eredménye
cl következő Dr. Pálka Pál.
D~breczel1y Endre, Debreczeny
Iván, Harsányi Pál, Dr. Bar/ha
GuszttIv, {(ller IZldor, Iványi
Aladár, F.ovács Lajos. l<ereM

kcs Kámly, ifj. Wagner tvltJrM

ton,liarlcnstvin Ignác, Gyomai

E

Takarékpénztár 10-10 pen,
_gól. Dr. Szilágyi Ferenc 6 pen
gő/. Tápay Károly, Csernay
Géza, Kádár Lajos, Dr. Nagy
Pál, Sebessy János, Dr. OsvátÍl
János, MádélY Aladár, Bácsy
Géza, Tary Albert, Molnár
lífnác 5-5 pengő/. Glück ÁrM
min 4 pcngőt. Grósi; Zoltán.
Oláh Lajos. Csermák Kálmán
Becher Ernő ;)..,-3 pengő!. B<>í'
kovics Adolf, Vass Gábor,
Szabó Benedek, Végh Béla,
Kovács József 2-2 pcngöt.
Horváth József 1 pcngőL

Reméljük, hogy az czufáni
gyiijlés most, hogy máril hang
szerek tényleg- iH v(Jnnal< még
nag-yohb eredménnyel fog járni
s ha áll az él mondás hogy:
,.Vig-an dudál él - portugál" él

gyomai leventék 111é~' vigabban
és biiszkébben !"og-ják fuini él

vitéz feltámadás nagy jöveo·
c1őjét.

Icn ';2 mt. parket 1 kR. mák,
Fekete Sándor 6 és f(1 kg.
hurgonya. 4 l<f~', bflb, 1 kg:_
mák, sütemény, Arany l~ózél

1 dobo? sütemény;) I,g·. lisz/.
Szilágyi 1100él3 kg-liszt, Juho':"
Liduska 1 dobol': sii/emény,
Bucsek N. 3 mt. parket. Tantj~

lók adoméÍnyai. l. 03ZI. Balogh
lstvt!n szakma, lis:d,· CUí<OLh;§l,

kélrács0t:yfadisi, Ág'as/on JÓl
zsef 2 kg. liszt, Dékány Imre
kenvér. Márkus Ferenc ! kE!.
keK. Pu!ugor kalács, Gecsei
5zalolla, fojás, S~:ilágVi Imre
kenyér szajona, Szilágyi ls/váLJ
szalona, Vincze Gyula kenY0f,
S~il.:ígyi 1101la sijjemény gye-:
tya. Braun Magda sZéllona, sii·
temény, Györgypál Ilona é~)

Margit szaloncukor,· 1 kg. kl x
ruhanemü, Nagy Lenke ruha g

nemti. cipó, Kucsnik liszt, s;, G~
loncukor, tojás. Keresztesi Vl fo

ruhanemii, cipő, tészta. szalon·
cukor SCDvarfz Erzsl,l,ex. tel'
jás. szaloncukor aszall gyi>
möles, m9gyoró II. oszl. Eh:
Irén gyertya, sütemény, ruhel,
sapka, Sikíódi Irma kabát. bluz.
4 pár harisnya, 2 fejkötő,-l

kötény, 1 pár cipó, gyerl,/il.
Domokós Erzsi 2 ruha, i h'l'
tény. ;) pár ~arisnya, sapka,
süteménv, Ehrmaon Lili süte·
mény, Pajor Etelka 2 pár cil'Ő

és harisnya, sütemény, all1:<1,
B. l<ovács Aranka kockacukor
1 pár gamasni, fejkötő, polya N

kötő. iró5zerek. Tari Erzsi 1
pár g'amaslli, 1 sapka, 1 kab,jt,
1 ruha, 1 bluz, Luczi Erzsi!
kg. cukor, fél kg. kex, 2 kn
szoru füge, fejköJő, l bluz, S/.l

loncukor, Mester Ferenc S7d g

lona, Lukács László 1 kenyér,
2 kg. szalon a, szaloncul<ol',
Datkós Zsigmond ;) kg. lisz/.
Aranyi Eszjer 12 tojás 5 kg,

-liszt, 1 db. szalona, Ai/er

Istentiszteletek: A ref. tcm p

Iomban vasáflwp d(i!előtt 9
órakor Istentisz1cletet tnrl Ré;
pás Pál ref. lelkész,

Az ágoslai eVélllRélikus !Cmp;
Iomban vasárnap cl. c.9 Ó.

magyar -nyelvii Istentiszteletet
laTt FeUer Erl1zl ev. lelkész.

A róm. kath. tl'mplornbql1
regge19 órakor Istentiszielei
prédikációval tartia Cser
naI' Géza pll'h5nos, D_ ll. 3
ór.:lkor litánia.

A polgári leány isko!a vö
röskereszt csoportja által ren
dezett karácsonyfa ünnepség·
hez természe1bcni adománya!k
kal él köve1kezők járultak hoz
zá :Beinschrolné 2 kg. borsó 2
kg, liszt, r~ákocz\, hentes l db.
szappan, 8chrőder Jánosné 1_
kg. cukor. Szerelő Jánosné 2)

kg. lisz I. Végh Béla 3 db. iS N

kolatás! a. játék rJangya fél kg.
szaloncukor, Klein Vilmos já·
lék, Becher Rezsö 6 pár horis
nya és 3 mt. _!<C'/mc, Honti An
ta) 1I2os[';klill'ny, ii'dék, Wág,
ner Júzs,:rn~ j6kk, Wágner
Már!onné ruhanemii, jéiték,

_Wágner József 50 kg. burgo'
nya. Balassa Jolánka jáiék ka
rácsonyfa dió, leperlő, Mészá
ros Mihály 2 pár harisnya,
Szatmáry Islvfmné fél kg. bab
fél kg. borsó, Czinkoczki La
jos 1 pár harisnya, Berkovics
Adolf cukorka, Kner -Izidorné
játékok. Kner Imréné ruhane;
mü, Kner Andorné ruhanemü,
Hartensten család c'Sokoládé,
Vatay Gábor 1 lit. bab, 1 kel
nyél', Fried Géza 25 kg. DUl'·

gonya, J<ocsis [~ajos 1 kenvér
Bogár Gba fél kg_ szalona,
Kiss Erzsi iátékszer, FOss Mag
dus alma szaloncukor, N~-vte-

Pl. a szöv. anyagi viszonyait ille-I
tőleg csak a bevétel iránt érdeklödik,
meggyöződést nem szerez a kiadások I
helyes kezeléséről; sem ennek nagysá
gáról. Kételkednek az év folyamán a
gyógyszerek ára eimén kifizetett összeg
nagyságában. Azt meg már igazán nehéz
elhitetni egyes tagokkal, hogy minden,
a tagok által fizetendö tagsági és biz
tositási dijak teljes összege a központ
által lesz megállapitva és kiróva. Azon
körülmény pedig, hogy minden egyes
becslési esetben a becslési érték ösz
szege a központ által lesz feJülvizsgálva.
jóváhagyva, esetleg az összeg megvál
toztatva stb., ez már egyenesen hihe
tetlenul hangzik Itgyesek fülében. Pedig
a meggyőződés bármikor megszerezhető

a fentiek valódisága felől.

Épen azért nehezen megy i..iilö
nösen a változások bejelelltésének és a
SzÖV. kötelékéből való kilépésnek, előbbi
esetben a 3 napon belüli, utóbbi eset
ben _pedig 6 hónappal előbb való be
jelentési kötelezettségre való buzditás,
mert nem hiszik, hogy minden egyes
változás és minden kilépésrc vonatkozó
bejelentés a központnak minden eset
ben bejeIentelIdő, még pedig a változás
pOlÍtos dátumának a feitiinteté;;c mellett.

ad 3. Aviszontbiztositásról szólva
ismertetni fogom annak előnyét a szö
vetkezetre nézve.

Magyaror:>zágon igen kevés he
lyen van állat biztosítás Illegszervezve
viszontbiztositás nélkül, az ilyeneknek
az alapia az "Önsegélyezés".

Kétségtelen, hogy mindaddig,
mig a község jószágállományát járvá
nyos betegség meg nem tizedeli, ez az
ilyen "Önbiztositás" olcsóh és jól mii
khdhetik.

Rövid pár év után rendszerint
jön egy nagyobb elhullás, veszteség,
amelyre aztán nincsen fedezet, mert
nincs viszontbiztosítás.

A Magyar Kölcsönös Állatbizto
sitó Társaság mint szövetkezet vezetése,
felligyelete mellett működő községi biz
tositó szövetkezetnek megvan az az elő

nyük, hogya tömeges elhullás esetén
is, amidőn a legmagasabb 4 százalékos
bizt. dij is kimerült, a kártalanltásball,
a viszontbiztósitó szövetk. fedezi a
káreseteket, ami nem csekély feladat
nagyobb káresetek alkalmávaL Termé
szetesen nem dijmentesen. 1/;] százalék
a viszontbiztositási dij évente. Az él
11londottakon kivül teljesen díjmentesen
hocsájtja rendelkezésre az oltóanyagot
a községi szöv. részére, ami szintén
nem megvetendő mennyiséget képvisel
évente.

A szövetk.-nek mint nyilvános
számadásra kötelezett vállalatnak a tör
vényszékkel, kir. adÓhivatallal és egyéb
közhivatalokkal állandó érintkezése van.
Elen érintkezés végzés, határozat és
egyéb iratok utján történik.

Ezen hatósági iratoknak a pon
tos idejében való megklildése igen fon
tos, ellenesetben a szövetkezetet bün
tetés eimén anyagi károsodás érné.

Mindezek elkerülése céljából a
halóságokkal való hivatalos levelezést
is a központ végzi.

A központ végzi a tulajdonképeni
könyvelést is, év végén elkésziti a zár
számádást, mérleget, intézkedik az eset
!cues hátralékosok felszólitása és a hát
ra-lék behajtása iránt. Összehivja a ren
des évi közgyülést, a közgyüJésen ma·
gát rendszerint képviselteti dijmentesen.
A gyülés eredményéről felvett okmá
nyokat rendeltetési helyére származtatja.
- Röviden: viszontbiztositó szöv.

biányában egy szakképzett tisztviselő

alkalmazása feltétlenül szükséges volna,
annak a fizetése és az oltó-anyagoknak
a beszerzése 1 éven át igen csak beJe,.
kerűl ne l/" százaJékha s még akkor
mindig nem volna aszöv. biztositott
állatállománya viszontbiztositva nagyobb
veszteségek esetén.

célú versenyen 40-45 működő

taggal részt fog venni.
Ezen elhatározás nagy

felelősséget,komoly, szilárd el
határozást a tanulásbá~, a gya
korló órákon való pontos meg
jelenésben, nem csüggedő ki,
tartást, szorgalmat igényel mind
azon múködő tagoktól, akik a
benevezett dalosok közöJl van
nak. Községünkben már gyö
keret vert a magyar dal cse...
metéje, annak virágzása, fejlő,

dése, növekedése évről-évre ta
pasztalható mindazok-állal, akik
szeretettel, érdeklódésseJ, meg
értéssel és méltánylással van'
nak e kicsiny daloscsoport
iránI. Nem dicsekedés ez, a
mezóberényi versenyen elért
sikeres szereplése bizonyitja a 
fokozatos haladását Dalárdánk
nak. Hatalmas ösztönzésül szol
gál ezen Országos Dalosver,
seny a résztvevó dalegyesüle,
tek mÍlvészi fejlődésének, löké
letesedésének. Igyekezni fog a
Gyomai Dalárda is, hogy lej,

kes, állandó, szorgalmas lanuM
lással a versenyen méllóképen
szerc~pelien és községiinkre di...
csőségeI hozzon.

Hogy azonban a Dalárda
vezclóségének,a működő togok
nak ezen vállalk07ása az óhaj
totf sikert meghozhassa, szük·
sége van és lesz a közönség
támogató é's jóakaratti-párffogá
sára, -anyagi és erkölcsi tekin
tetben való segitségére. Tiszte...
lettel kérjük e helyen is Dalárl

c1ánk rendes és pártoló fagjait,
hog-y élZ 1929. évi tagsági dijéli l

kat befi'letni kegyeskedienek.
Akik pedig ezideig- nem voltak
tagjai. de óhajtanának ez érde
mes eg'yesi.iletnek támogatására
jönni,sziveskecljenek ezen száll
dékukat bármelyik működő da
lárdistának tudomására adni.
aki a beiratást aztán elintézi.
Rendes-tag évi 2 pengő, pár...
toló,tag évi 1 peng'ő taR"sági'
diJat fizet.

A magyar hitnek. remény'
nek lelke és szárnya legyen él

magyar dal Jovább is, amely
kJkesi't, teJtekre tüzel és bátorit,
harsog és orkánszeriien zúg
keresztül a magyar rónán át,
a trianoni átkos határokon túlra,
elszakito1t magyar testvéreink
hez, hogy egy1wfogjon és kös'
sön minden magyar szivet, hir·
desse a magyctr élniakarást és
f(?Jjámadást.

SZÖKE FERENC
ref. ig. tanító.

Állatbiztositás.
Irta: Molnár István

IV.
ad 2. Bizalmatlansága nyilvánul

meg a szövetkezeti tagok egyrészének
a szöv.-tel szemben, midőn valamely
érdeklödése alkalmával a kapott fel
világoitást kétségbevonja.



8: .szinmü.előadá~,",.a Stli~iQ!J(jI__ A
bölcsö: .színmü,hÚomf~lvonápp.éJl1., .

10: Időjelzé&,_IJirek,.jd.őjárásjelentés.

- 10·20:.Fark~.Jenő.és cigár~yzene

!karának hangversenye.

Szerda, .j~n"u~r. ,,9.
9'15: A m. kir.. J, hon,:é.dgyalQg:-.

eZred zenekarának hangversenye..
12: 'Harangszóaz egyetemi iemp..,·

IamMl, hirek.
12.20:z.ongqr,;,théJ~gY~I,\~ny:, ...
1. IdŐJelzés, .... !dőjánírál:ijelepté&."-;::

2'30: Hirek, éJelmiszerárak...
3·30: A Magyar Rádió Vjság Morse- .

tanfolyama.
4: Mesedélután. -,- 4A5:~ldőiel~és., .•

hirek, időjárásjelenté~._.

5·10. Jó világitás a háztartásb~f1 ..
5'40. KurinaSimi éscigányzen~

karának hangversenye~!:-c- 6·50. Rádió
posta.

Csütörtök,cdanuár..JO.~ ...
. 9·15.. -Kur.jni Simi és cIgány~eneka::!

rának hangversenye ..- 9·30.~Hirek.

- 9·45. A hangver-seny folytatása,
12. HaI'angszó aZ egyetemL temp;~,

lomból, hirek.
12·20.·A Temesváry.=Kerpeiy,."..,Pol

gár-trió hangver.senye•..
1. Idöjelzés, időjárás- .és . vizálJás" c

jelentés. - 2·30..Hirek, élelmiszerárak. .
4. A l.dsgazda.könyvvez~tése,,_-,

4·45.!... IdőJelzés,. időjárá8jelent~.ség
hirek.

5-15., Rádió Szabad. Egyet~m.

5'30_;Hangverseny.
6·a5nElőac\ás;

7'20. A m.kir. Operaház E;1.őadá~_a~

szereplőinek közlése. és tartatmálJak
ismertetés.

7'30. A 111. kir. Operaház Gianni.
Schicchielőadása..

S·45. Oramofonhangv., - tO·H>..
.időjelz-és, időj<\rásjeleutésés hirek.

10'30.. Magy<lri Imre. és cigányzen(;
karának hangversenye.

Péntek, jant,il\r.J 1.
9·t~ ...•. A Temesváry..,..,Ke.rpelY-c-Pol~·

gár:-trió hangversenye. -- 9·S0.Hirgk.
- 9.45. A hangverseny folytatása.

12. Harangszó. az .. egyetenli temft-
Iomból, hirek, . .

.. 12·20. Veress Káro)y és cigátlYzens::
karának himgversenye,

1. IdőjelzéS, időjárásjelentés. ~ 2'30.
Hirek, '. élelmiszerár.ak.·.

4 ..• l.a Fontaine-mesék.,. - 4-4~.
Időjelzés, időjárásjelentés; .a Magyár
Si Szövetség" hójelentése.és hirl:ik..."

5·10. ·Magyar.érdek?: irod<ilom hatá",.
rainkon tu\. .

5-45. Szimfonikus zeJ1ekari hang~

verseny. '
1. Nagycemberek szerelme,s lev~Jei..

7·aO· Zenehumoristákhang\7erseny:t.
S-30, Angol nyelvoktatás.
9. Női karriérek Angliában.
'9·20. Humor a zenében..
10·15. Idöjelzés,hirek..
10·30. A m_ kir. 1. honvédgya,logez:,

. redzenekarának hangversenye. "-

SZQmbat, jant,i~r.12.
9-15. A Temesváry:-Kerpely..,..,Pol.~,

gár-trió hangversenye. - 9·~0.Hirek..
- 9'45. A hangverseny folytatása.

12: Harangszó az egyetemi temp
lombó!, hirek. -12·20. Schrammel
zene.

1. Időjelzés. időjárás-és vizáIlás
jelentés; - 2·30,·: Hirek,éleJnlszer
árak.

4. Az elJopott Archimedes. -,- 4-55.
Időjelzés,jdőjá~~sjelenté~!és chirek..

5·10. A világir:odalqm .r_emeÍ<ei.
S·45. Gramofon luingverseny.
6·50. A Magyar Cserkész . Sz5vet:

ség előadása.

7'30. József kir.. herceg: "A világ
háboru, amilyennek én láttam" című

müvének ismertetése.. .. .
8. Részletek Puccini "Pillangó kis-

asszony" c. operájából. ..
9.40_ Időjelzés, hirek...-c- 10_Rigó

Jancsi és cigál!yzenekarának, hangver,
seny. - 10-30. ldőjárásjel~nt~s. -.

árak!

Baross-tér 23.

özpontl
záJlo-da>.

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, tele
fonos szobák, rádió.

VII.,
(Keleti páJyaudvarralszemben.)

A
GYO:MAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAP:t:STEN

a

Budapest Rádió,_műs,Qra
január 6-tóJ 12.;19.

Hétfő, január 7.
9·15: Kurina Simi és cigányzene

karának hangverse:lye. - 9·30:. Idő
jelzés, hirek. - 9'45: A hangverseny
folytatása.

12: Harangszó az egyetemtéri temp
lomból, hírek.

12'20: A Temesváry-Kerpely-Pol
gár-trió hangversenye.

1: Időjelzés, idöjárásjentés. - 2'30:
Hirek. élelmiszerárak.

4: Asszonyok. tanácsadója. - 4·45:
Időjelzés, iliőjárásjelentés és hirek.

S·iO: Legendás történetek. - 5'45:.
Szilágyi Imre dr. magyar hegedüestje
cigányzenekari kisérettel.

6-50: Német nyelvoktatás.
7'25: Olasz nyelvoktatás.
8: A m. kir. 1. hbnvédgyalogezred

zenekarának hangversenye.
9'40: Időjelzés, időjárásjelentés, hi

rek. - 10: Zene.

Vasárnap, január.6.
9: Vjsághirek, kozmetika,
10: Róm. kath. egyházi zene és szent

beszéd.
11: A Magyar Rádió Vjság II. mati-

néja a Városi SzinházbóL
3'30: Gazdasági előadás.

4·15: Rádió Szabad Egyetem.
4-45: Időjelzés, időjárásjelentés.

5'25: Könnyü zene.
. 7·10: ,Ügetőverseny eredmények.
7.20: A m. \(ir.Operaház előadása

szereplőinek kö:déseés tartalmának
,ismertetése.

7·S0: A m. kir. Operaház Szevillai
borbély előadása. Vig dalmű.

9'15: Időjelzés, sporteredmények.
10'15: Pertis Jenő cigányzenekará

nak hangversenye.

Pénzkölcsöni!<váHóra I
{'öld, ingattanra, 10 és 1/2 O/O
mel1eU, házra a legolcsóbb
kamatmeUeU, továbbá 35
9ves tör:lesz{éses kölcsönt,
71/2 %=os kamat atapon, toO
%=os kif'1;Zetéssel legrövi,
debb idő alatt megszerzi és
a már fennálló tartozásokat
á tvá 1 t o z tat j a.olcsóbb·
kamatu kölcsönre
Wandlik LáSiZló v. baJ;1Kc
igazga-tó {örv. bej. pénzköl
csönközyetHő és kereske
delmi, irodája Béké§c~a'"

bán,· Szent István tér .8.
Kataszteri bidokiv és vidé
kíekné1 telekkönyvi szemle
szükSéges.

A gyomai: közmüvelődési

egyesület a karácsonyi szünet
végetértévclismél folytatja so'
rozafos előadásait. 1929. jan.
9-én Szőke Farenc ig·.=tanitó a
Kisréti Olvasókörben. 16-án
pedig' dr. Jeszcnszky Árpád az
Apolló 11l0zgóban tari előadásI.

Tea-estély. A Gyomai Le..
vente' E~'fyesü[et f. hó 13-f\l1 a

. Holler Szálló nagytennéhen 6
órai kezdettel tea-estély! ren
c1ez,melyalkalol1lra ezulon lisz.1
teletJc! rnegliivja Gyoma köz~

ség nagyérdem ü . közönségéJ
az Elnökség'.. Tea-jegy ára 60
fillér. .

HaláIosvégü· szerencsétlen-:
ség. Jvlegrenditószerencsétlen
ség történt él mu il évi december
30-án a dévaványai Mut1kás
körben. Borsi Károly 35
éves fiatal ember és két t.ársa Kedd, januá( 8.
egy 600 literes boroshordót 9-15: A Temesváry-Kerpely-Pol-
akart a lvIunkáskör pincéjébe gár-trió hangversenye.
leeresz/eni. Borsi ment elóI és 9.30: Hirek. - 9·4.5'A hangverseny
fentról 2 társa tartotta a hor= folytatása.
dóL Asikos, csusZós helyen 12: Harangszó az egyetemi teplom-
megcsuszva elejtették a hordót, ból, hirek.
amely Borsit maga alá temelte. 12'20: Oramofonhangverseny.

1: Időjelz-és, időjárás- és vizá\lás
Borsi azonnal meghalt. Fele= jelentés. _ 2-30: Hirek, élelmiszer
sége és egy' gyermeke maradt árak.
utána. Temetése e hó l-én - 3_30: Tündérvásár meseóra.
volt naGY részvét' mellett.

<5 4'45: Időíelzés, időjárásjelentés és
Január 6-án lesz Budapes- hirek

ten a "Miss Magyarország" 5·15: Szórakoztató zene.
váiasztás. Husz európai állam 6.30: Mit üzen a rádió?

f 7 _25: Felolvasás a l'apáni virág-szépségkirálynője felé ordui
müvészetröLnéhány nap mulva az egész

világ figyelme. A pesti válasz=
Jás január 6-án, délelőtt fél
tizenegy órakor lesz, amelyen
a vidéki pályázók is résztvesz-
nek. A Szin házi Élet e heti
szá ma hozza a világszépség
versen y végleges pro~rrammjflt.
Ebből ·tudhatják mega vidéki
jelöliek, hogy hol és mikor,
milyen fe1tétel"e\c mellett jelent
kezhetnek. A Szin házi Élei e
heli g'azdag számának ára egy
pengő, ingyenes darabmellék
lete Lakatos László darabja:
"Pajtásházasság'''. Regénymel
léklet "A Dolly Sisiers" Zene
müvekről és szindarabokról
teljes árjegyzéket ing'yen küld
a Szinházi Élet szindarab osz
lálya Budapest VII. E;rzsébej,
kömt 29.

Mag'da hurka; szalmJ.a,. liszt, I
iáték,.ErdeijlIliánna és Margit,
4 kg. liszt, 1 kg szalona fél
kg. kex, 40 drb. szaloncukor,
Csapó Ilona 2 kg... kenyér, 2
kalács. szalona. Oyörgypál I.
1 kenyér, 2 ruha. l doboz sü
temény, Derkovits L 1 kenyér
fél kg. sajt, 1 doboz sütemény,
1 doboz cukor. IV. oszt. Bo'
clon ,Mária szaloncukor. süte...,
mény, ruhanemű, HcrterPiros
kéi ·Iiszt, tojás tepertő, tészta,

ruhanemű. Horváth ]]ona, koc
ka. cukor, szaloncukor, gyer
tya disz kex, Lalltner Ilona,
!\éllács, tészta, szaJoncukor,
tojás, játék szalona és sok cu,
kor. Leimdörfer ilonka és Csö-

.pi ruhanemü, clpő.'játék,befólt,

Nagy Erzsébet szalona, ruha,'
nemű, Cs Nagy luliánna szalö'
nd, ruhanemű, Ösapay Mar~·it

sütemnéy, füge, szaloncukor.
ruhanemű, Szilágyi Gabriella
liszt. burgonya, tészta, játék,
kex, hagym.a, tojás. ruhanemű.
Tardos Anna ruhanemű, játék,
Vidó \Iona horsó. szaloncukor,
asza1tgyümölcs,toiást, Zöld Má
riél li5~t., cukorka, Pesta Gizella

l '[:ex,. J'áték, tOJ·ás. AS f-L"LOIVl , ••

llL (':o IV. OS7J növendékei
mill(kll elismerést meg'érdemlő

ml)t!!'!j igyekeztek szerete/ük,
r,··,,!\,,'liik jeiét adni. Gyer
11'l'l.ri!lJ(jcskákat vartak szalon
cukorkákat készHeItek, diszi-

.leHe( .csomagoítak, közben ra
gyogott a szemük a boldogI

ságtól.

AfiUérestélyekettekintettel
arra, hogycslitörtökön mindig
mozLelőac!ás" van·-,- a veze
tóségszombal ~estére tette át.

Mezőberény országos. vá-
sára. A szegedi kereskedelmi
és iparkamma közli, hogy Me
zőberény község téli országos
vásárját január hó 11 és 12-én
tartja meg: január ll-én az
állatvásárt, . l2~én pedig él ki,
rakodó vásárt fogják megtar

tanL

Ha még nem tudja. hogy
mi1ől lesz szép· uj él használt
lószerszáma és mi védi meg
az ujat· a reped'néstől, sürü
södéstóL A BODOU1'J; Aki e

. bör ápolót .'. csak egyszer is
használja, már meg'győződik

kitünő minőségéről. Kapható I
Gyornán: Berkovics, Kun',Szi-.
lágyí, SchTöder ésa Han~n'aban.

Megjelent a vásárok jegy
zékének ltivataloskiadványa.
A kereskedelemligyimiliiszter
értesitette aszeg'edi kereske
delmi és iparkamarát, hogya
Magyarország terülelén tart~ni

szokott vásárok beti.irend~s
jegyzékének hivatalos kiadvá
nya megjelenI. A kötet példá
nyonkint 2 pengő árban a
kerQskedelemi.igyi mipiszterium
könyv és térképláránál rendel
hetö meg..
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A <C !!li kófejelll :fekete ~

Club dgdJreHapaph' ~
boritószalagjait a január közepén
megtartand6 jutalomkiosztásraa
Samum-Altesse cigareltapapirgyár
Rt. cimére (Budapest, VJ., GŰmb"u.

32) idejében beküldeni, nehogy a
jutalmazásb61 kimaradjon !

I
Egy jó családtó! való ügyes Jilll •

l tanl1iónak felveszek. Gecsey Béla uri

Lfourász. .

Pályázati hirdetmény! A gyo:l'2,j
ipartestület a s~jat kezelésében kd"
italmérés vezetésére és szolgai tCl'fj
dök elvégzésére ezennel 'pály.áz<:lut
lJirdét. Feltételek az Ipartestületben 'i

hivatalos órák alatt megtekintiJe1r~;,

PályAz;\tok zárt borítékban 1929 janu;ü
W-ig az iparte:óWletben benyujthot',k,l Az Elnökség, .

I Márkus 1:<:11.':b: né füszer és c~e
mege kereskedése, illatszertára Kos
suth Lajcs utca 737. Vatay aszta:o~-

mester házában, ahol füszeráruk, u:
korkák, csokoládék, teasüteménvck,

l
,déli gyümölcsök, ásványvizek, acél- és

.
bőrdiszmüáru, fésű, kefe, betegápo;ásí
és háztartási cikkek, kötszerek, tápul:-

J ..I rek, ipari és gazdaságj ve,llysze' ek,
nemkülönben mindennemü illatszer,
'pipere és kozmetikai szerek a legol
csóbb árban beszerezhetők. Már egy
szeri vásárlás után meggyőződhet á: u
im olcsó és jó minőségéről. Előzékeny

és pontos kiszolgálás I Szives páTt!O~

gást kér Márkus Izidorné.

l
1!1'

sillag ruháza
yoma ..

Női és gye:-mek fe~öltők.

ru

Értesi/em él tisztelt vásárló közönséget, hogy
a Szilágyi István féle házbari a Molnár R.

féle helyiségben

és a mai kornak megfelelően tejjeS\illl Ul aru~

készleHel él legkényesebb i~éJl1yeknek is meg
felelően ber!Zndeztem, áruim 3ágár{11 és
elsőrendü minőségéről minden vevo saját ér
dekében győzödjön meg. Kérerr az igen ti8Z

tisztelt vevő l"özönséget, hogy minél előbb

egy próba bevcisárlásséll megtisztelni szíves-
kedjenek, maradtam kiváló tisztelettel

agy for alom
kevés haszonnal!

*"'
N
tn

ca

Női-, gyermekharisnYil, kötött kabátok, pu!óverek Irag-Yválasztékban.

Egy komplett ebédlő és szalon [;ar
nitura eladó. Megtekintl1etö Vass Gá
bor bankigazgatónál Ciy,.ma, Vasut-ll.

lljévi naptár huilás lesz El Han-
gya SzövetkezetnéL Minden vev!)

I ajál1l1ékba kap egy 2,zép fa!lnaptárt
I aki az üzletvezetönél beiratja nevét. A

I
mai naptól kezdve minden árut jutá
nyos áron lehet beszerezni, ll. nl. tüzi
lát, fliszereket, lőszereket és végül mig
il készlet tart 1 liter kisüsti törköly
pálinkát liter vételr.él 3 pengő 50
fillérért. 1 jiter jó tiszakürti bort 75
fillérért. A nagyérdem ü közönség szi
\'es pártfogását kéri az Igazgatóság.

Korpa békésco,abai malomból meg
érkezeti.~ i,,:L':<~:ja 22" pBngö és min
den vevi~ uJ'~\'kor kap egy szép kosa
ras fali naptárt teljesen ingyen, Böveb:
bet a gyomai TejszövetkezetnéL

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. ill. siffonok, ág~k, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványol<, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vallnak és olcsó
árban árusittatnak. Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar
telepén Gyomán, Kossuth Lajos utca
737. szám.

Rum vásár! 1 liter rum 3 pengő!

Karácsonyi vásár alkalmával a Hangya
központ kedvezményes áron kiutalt
300 litet rum ot, melynek literje 3 pen
RÖS áron kerül eladásra! Felkéretnek
mindazok akilcnek rumra van szüksé
gük, hogy jelentkezzenek a gyomai

IHangyánál, hol mindenki 3 pengőért
kap 1 liter rumot amig a készlet tart!

e
i i i

192'9. i i i
i

PUBLIKACIÖ.

-=t:=
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ff.

ANYAKÖNYVI HIREK.

Rejtvények.
I.

Ha a szavak előtt levő vonások
helyébe helyes betliket tesztek és
felülről lefelé olvassátok, egy nagy
magyar költő nevP.f kapjátok.

-ék
-ke
-őr

--1"5

-al

Nagy örömmel indult haza, ott
hon a nagymamája örömmel fo
gadta. Az arany áJ5akat bevitték
a városba és ott eladták, a kapott
pénzen pedig szép házat és földet
vettek. Most már nem kelleti fél
niök az éhségtől, volt már minde
nlik. Igy éldegéltek aztán boldo
gan és megelégedettén. Ha meg
nem haltak, tán most is élne/c.

Szilágyi Albertnek Gróf Tisza Ist
V{Ill utca 1121. számu háza ;;zabadkéz

, hi11 eladó.

Születtek: Tari ·lmre, lvlak 6

csali ]uliánna, Kovács Istvá,n.
Nagy Á; János. Vincze tvlartJiI
Heinfahrt József, Varg'a Esz1er,
Debrecuni tvlaq;ril.

Eihaltak: farag'ó László 78
éves, ~<iss ·Gábor 68 éves 00-

I
mokos Imre 14 nap'os, Rell1i#
csek Antalné sziil. ZölQ I!ona'
27 éves, TW'j !slvármé sZl'Ii,
Tóth Er%s~bet 26 éves, özv,
Siabo Islvánné, 'szlil, Izsó c't-
zsebet 70' éves.

Házasságot kötöttek: Varga
Islván Józsik Eszterrel, !{is
Sándor Barta Erzséhellcl, Kiss
János Csapó' lvláritlval, Slil()
Gflbor Oláh Ernébeltcl.

t3yornán a Horthy Miklós ut 1143.
sz!Lnm ház szabadkézből eladó. Eset
ieg lakás és üzlethelyiség is van kiadó,
ugyszintén az Ujkert mellett 12 kat.
hold föld tanya épülettel együtt eladó.
Érdeklődni lehet Csapó Imre hentes~

nél.

Eladó félfertály tanyaföld, . 3 holLl
pJskom, szőllőskert takarmány c'sutka
Bástya utca 42.

Báthory Gábor Gról Tisza István
ut 396. számu háza örök áron eladó,
ugyanott egy dupla ajtó is van eladó.

Olcsóság! hullám megérkezett,
ide figyeljenek 1 liter kisüsti tör
köly pálinka 4 pengő, 1 liter vételnél
3 pengő 50 fillér. 1 liter jó tisza
kürti bor házhoz vive 75 fillér. Kap
ható Fogyasztási Szövetkezetnél Kovács
JánDs házánál, mindenki csak egy po
hárral igyon meg, meg fog győződni

I
an.nak. olcsósagáról. É..s még ráadásul
mindenki, aki a bort és pálinkát sze
reti, kap ingyen egy szép ujévi naptárt.

-0-

Kedves kis Olvasóink!
Lapunkat ismét böviteni igyeke

zlink,midón a gyermekrovatot meg
nyitjuk.Szereteitelköszönfünkmind
nyájatokat olvasóink táborában és
kérünk, igyekezzetek az itt közölt
rejlvények közfil mtnél többet meg
fejteni, a megfejtéseket pedig Sz'er
kesztő Bácsi eimére beküldeni. A
helyes megfejtők között szép mesés
könyvet sorsolunk ki.

GYERMEKROVAT.

Kis Piroska története.

(Mese.)

Hpl volt, hol nem volt, mé[; az
Opereneiás tengeren is túl volt
egyszer egy kislány. Szegénykének
171eghalt édesanyja, édesapja és
most a nagyanyukájával éldegélt
egyrengete[;erdőmellett levő bogár
hátú házikóban.

Házikójuk előtt kis kertecske volt,
melyben kora tavasztól késő (fszig
szebbnél-szebb virágok nyiltak és
illatoztak. A virágokat Piroska
J5ondozta; már korán regJ5el fel
kelt, kigyomlálta, meglocsolla kis
öntözőkannájávaL

Pit:oskáék nagyon szegények vol
tak, ,gyakran még betevő falatjuk
sem volt: Piroska úgy segített a
nyomoron, hogyavirágaiból kis
csokrokd{kötött, bevitte a közeli
városba és- ott eladta. A kapott

-pénzen aztán kenyeret és más élel
micikkeket vásárolt.

A kis Pfr.oska rendesen nrárko
rán reggel felkelt, kitakaritatta a
szobácskáját, megetette a galamb
jait (merrhát galambjai is voltak);
azután az ebéd főzéséhez fogott.
; Ebéd után lelilt nagyanyukája

mellé és font, font szorgalmasan.
Egy boras őszi napon hideg

ésiaki szél fujdogált. Piroskáék a
k.is házik6baTJ nagyon fáztak, tüzet
akartak rakni, de bizony egy darab
nem, sok, de annyi fájuk sem volt.

Piroska elment hát az erdőbe,

hogy galyat szedjen. Alig ment
az{)nban egy pár lépést, keSell!eS
sirást -hallot!. A hang Irányában
ment és ott egy öreg, ráncosarczí
nénit talált, aki elpanaszolta, hogy
három nap óta egy csepp vizet sem
ivott, kérle Piroskát, hozzon néki
lZ közeli forrásból egy ital vizet.
Piroska elment és viszatérve meg
itatta a nén il, aki a víztől felfris
sülve lábra tudott már állani és
megkös;cőnve Piroska szivess~gét,

tiJviibb' ment.
Akisleányka pedig hozzáfogott

a galyszedéshez, alig szedett azon
ban néhány ágat, hirtelen nagy
fényességgel egy gyönyörűséges

tündér jelent meg előtte, áki igy
szólt: "Ne félj, én az árvák fün
dére vagyok, hallottam jó hiredet
és most is láttam nemes tet/edet,
ezéri most megjutalmazlak. Ezt
mondva, a Piroska kezében levő

ágakat megérintette és azok, csu
dák-csudája, arannyá változtak.
Mielőtt még piroska megköszön
hette volna az ajándékot, a tün
dér elflint.



1929 jan. 6. GYOMAI UJSÁO 5. oldaL

•
I

, ,
C

h
,

n a
m •

Erdekközösségben a BÉKÉSCSABAI TAKARÉKPÉNZTAR EGYESOLETTEL Békéscsabán.
Girószámla a MAGYAR NEMZETI BANKNAL, Békéscsabán.

folyószáml'] a PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANKNAl, Budapesten.

Foly6sit bármely nagyösszegü váltó kölcsönöket 6 havi lejárattal személyi hitelre vagy
békebelezés ellen és a legolcsóbb kamat mellett.

Föld'ekre 35 éves 7 és fél százalékos tőkekamaHörlesztéses hosszu kölcsön~ket 100
százalékos vagyis teljes kifizetéssel katasztrális holdanként a föld m-inösége szerint 700 pengőig

a legrövidebb idő alatt.· Eiönye, hogy a törlesztési részlet helyben' fizethető. Másutt fennálló
korábbi tartozást azonnal kifizet és ez esetben a bekebelezés illeték mentes. Uj ingatlan vétel
esetén az igazolt vételár 50 százalékát adja a· Bácsy és Társai Bankháza kölcsönképen.

.Betétekre, melyeket bármikor felmondás nélkül visszafizet, a Bácsy és Társai Bank
háza 9 százalék kamatot fizet, nagyobb összeg. betéte esetén külön megegyezés.

- Vesz és elad mindenféle idegen valutát, bármely külföldr államba vale kifizetéseket a leS9yor
.sabban eszközöl. Foglalkozik'a banküzlet minden ~gával:

Vásárol· mindenféle' gabonát.
-:

Rinti és társa
(A vérdíj)

A büvöstalizmán

Csütörtökön, január tO-én
ismé1 két slágerfilm kerül a
mozi vás1.nára: il

cimü 7 fclvonásos lüldeJó elc,
venség'ü fll.l11darab, amelynek
l.1lHSzólván minden je!enelébC'fl
van szerepe a viiághirü ku,
1yimalc A müsor 'második
fil mjíZ

Fizessen előa "G,yomai Ujság"-ra !

Az Apolló filmszínház folyó l Howes és William Russel ját~

hó 6-án vasárnap kél jg'en é-r- szák.
dQkes slágerfilme'! mulal be
élf11elwk közül

1929 január 6~án, vasnrnap:
A pokol önkéntese. - Rolf, a hős kutya.

1929 január 1O-én, csütörtökön:
Rinti és társa. (Avérdij). - A bűvös talizmán.

"Apolló" fil:",szinház
Gyo-mán.

A póko' önkéntese
~

eimü 8 felvonásos dráma egyike
Q legizgalmasapb filmdarabok,
nak. Tárgya az é.,lelből van
meri/ve s igy él valóság' erejé'
vel hal. Főszen:plői George O'
Brien, Est-eUe Taylor, Leila
Hyarns.

Rolf, a hős kutya

a másik filmje a mi.isornak,
am"ly egy gyávának tartott
farl<askuiyiiról szól s amely él cimü 6 felvonásos slágervig·~

6 felvonésos izgalmas lörténet játélc Modern lörténe1 él régi
kifejlódésénél alaposan rácáfol Irország paliniÍs hang'u/aios

~őZd.áián~~.ebbe~~ vé.lem~nYére. Ir~~antikájával. Föszerepben a
Rolfol1 kIvül a lobbI foszere, bajos Mae Me. Avoy. Előadá,

pel<et Virginia B. Faire, Rood sok 6 és 8 órakor.



18'26
19'2fi
2'20
0'22)

17-30-gy.. 20'40
Q(),29 g~': ' 2-10
14'04. 16-52 gy.
k9-20 19'4fi gy.

16.14 g'y.
16·51 g\,o ,

20'00 gy_
21'06 gy.

~

1929 jan. 6.

trnti
1928 október hó 1-étöl.

BlJD_~P.EST- (cl.YONA

6:,2fi 9'45 gy. 13'35
11'06 12·42gy. t9.14 ,.
O-32 .. 5·o} 8'52 gy.
5- -. U-lO 11'45 gy.

61iOi"IJ\. - BÉKÉSCSABA
BcsabMól indul 26'15 4-04 8'14 gyi2-4i
Oyomára érk. 0'17 5'27 8'51 gy. 13-54
Oyomál~ól indul Q-41 11'14 12'40 gy. 19'26
F)csa bál:a érk. nS4 12-08 13-21 gy_ 20-26

f'>pes[ról indul
Oyomára érk.
Gyomáról indul

'Bpcstre érk.

l

A "gy" betli vci ielzcH gyors-, a iüb6i pedig szérnélyvc;nai~'~'::"' 
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r-i;ft··~t;áa;;;~l
§1# .,- KOHLER és FXCELLA I
i' varrógépek eladása a leg-ol- ~

I
csóbban és cl leg'kényel!nesebb j

részletfízetések mellett. i
Állandóan raktáron a legjobbII gyártmányu.

I ke:m.'ékpárok é§
i all,-~tréti~ek ..

i
"T~ngsram" i~zólámpit~, viJlanyvasaló, tea.f.lőz.ő, ,m,eleg. it? é&1 '
füloíestek. Droternyo'/élzak, melyeknek a. be+tuzasat elvalla~ .

. • lom. Zsebliimpák és áilandóan friss zseblámpaellem.

Tisztelettel érlesitem él nagyérdemű közönséget. hogy üzle-

I
tem november 1..óta a róm. katholik~stemplommeUettvan.

Teljes ti€ztelettel:
DOMOKOS A.LB:ERT

~ villanyszerelö é:; müszerész.

~~~~~~~aYti~~

GYOMAI uJSAo

ll] inj cl

GYOMAI uJSAG

GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBlJSZ MENETREND

urnak
Ilmőncl;

UTALVÁNY-SZELVÉNY

SzerkesztrSségnéJ b"adandó,

.""'3' - -~~

I 'Értesités.
Értesitem a t. utazó közönséget,
.hogy .6 személyes tiszta, kényelmes

'SÉ:RAUTÓMMAl
ugy helyben; mint vidékre

SZEMÉlYSZAU.,ITAST
jutányosan

VÁllALOK.
Meghivá'Sok Hetdy Ferencnél a

garázsban. Telefonszám 30.
Tisztelettel

TOTII LA.lOS
autÓtuJajdonos.

Bor., pálinka i
Ajánlom saját t~r~nelésü.~it,~nő. fai~
boraimat 1928. eVI termelesu, kIválo
zamatos Siller vagy fehér bor
literje 45 fillér, 50 ~zázalé~os.kitünő
kisüsti törköly pálInka htel'je 3 P,
bármely vasut állomásig szállitva,
kölcsön hOl:dómban, utánvét mellett.
Leakissebb .rendeles 50 liternyi bor

'" vagy 25 liter pálinka lehet.

Fara.gó István.
!lz~nlöbirtokos

Soltvadkert
{pést meG;rye~)

6·oldol.

Ingyen lakhatikBudapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
cl6fizetői között egy száj Iodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsoléls hónapjában tetszése.
szerinli időben három' tU$on
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvel~dő Park n.agy
szállodában Budapest vm,. Ba~
ross/ér 10 Ca KeJ.eHpélyaudvar
érkezési oldalélval szemben)
egy 'elsőrcndü szobát. A kő

vetkező sorsoJás/ jall. 19~én

L\egj";bb tájék@ztató a .

Vasuti és Haiózási
'Menetrend Újság·
kapható minden Vasutállomáson,

Doh.ánytőzsdében.

GYOMA VasutáHomás J Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRÖÚ Községháza .között.

Távolság 7 és fél kilométer.. Menetidő 15 perc.

6 ó:' ~p.
.- . .

8 .ó. -.-:. ,P.~

10 ó. 30 p.

12"Ó. ~ p.

13 ó~ 20 p..

14 ó.40 p•. ,

186. 20 p.

19 Ó. 40 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

délután

délután

délelőtt

délután

"

"
"

"

3.

4.

5.

6.

GYOMA-ENDRŐDI,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

GYOMA

reggel
"

"

AUTOBUSZ

1. járat reggel

2.

• ··~~lIl1llil1!llu'IIUllfIlIIlI!IIlHllllIIUlrnlllllJtll:1I1

GyoD'l.aról indul: qF~ltételes t;tegáI1ók i Enarödröl indul:
, ~ Gyoman: :

5 o. 30 p. n Kossuth Lajos utca @ 'L járat regge]
6 ' 30 ri Gróf Tisza István ut sarok ~ 2 délelőtt

o. p. n Piac-tér .?J-

3. " délelőtt 9 ó. - p. n Ártézi-kut-
, ~-~ Hangya föuzlet

4, " délelőtt II ó. 20 p. : Vágóhid

délután 12 ó. 50 p. ~.;. Iványi maIAm
" " Endrődön:

délután 14 ó. - p." Napkeleti vendéglő

Kórház
délután 18 ó. - p. Kondorosi-ut 117." este

Piac-tér fl
8. "este 19 ó. 20 p. ,~ 8. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-SO lépésnyi távolságról felemeIt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fiHér, helyben 30 fiBér, csomagjegy 20 fill-ér., '

Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti káriya12 menetre· 6· P.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelheíő.

Telefonszám 17.

7.

5.

6.

M.gá;, v~~~~i~?~'''i "'"-I
zások alkalmával B U D APE S T EN
a legkellemesebb otthont nyujtja a II'
legelőnyösebb feltételek mellett a
keleti pályaudvar ér.kezési oldalával I

. szemben levő '

Grand Hotel Park
Nagyszálloda

Budapest, VIII. Baross-tér 10, mert
20 % engedményt kap

mint e:z,.en lap előfize.tője olcsó s:wba I
árainkból

10 0/O engedl,nényt, kap .
olcsó éttermi árainkbóJ.(KitüJlő házi

konyha.)
I 5 pengőt megbkarH
l autótaxi költséget, mert gyalog át

jöhet egy perc alatt a pályaudvarróL
Ná1unl;: oUhon él'zí magá-l: III
Elsőrenc!Ukiszolgálás, szigoruan csa-

ládi jelleg.
I Saját érdeke

I

ezen előnyök ~olytán, hogy o~yet1e
nlil nálunk szall]on meg_ Elozetes

1\ szobamegrendelés ajánlatos_-

Lapunl{ Budapesten állan
dóan olvasható a "Park

, Szálloda" kávéházában. VIH.,
Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
WAGNER MARTON.

....~~~~~~~~,..,.~"'"~ ....~~~ ...~.

. . .' Nyornta!ta él "HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyornán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR. " _:..: .
. D • . . . - . , _._~.



uyoma. 1929 január 1D.- Árá 16 fillér.IV. évfolyam 2. szám.

p O L i T I K t\ i, T Á R S A D AL M i É S· K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

E l Ő F! Z ET É S I AR A K :
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - :3 pengő 40 fillér
Egész evre - - - - 6 peng(í. .

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik mii1'lden vasál"nap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTüN.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G AR I A" könyvnyonlda
G 'l! o ln a, ·"ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél· 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk....

jövö reménysége. i azok közé az államok közé
. ! tartozik, amelyek nem táp-

Szerte ovi/ágon minde-I gyor" államfő ,az ~lmult esz-:- Iálnak gyüfölködést az euró
nüt! szokásban van, hogy uj 'I tendo eredmenyelre, s nem- pai államok irányában. Ma
esztendő kezdetén az állam- I :;etközi. ,voJ].afkozásokban gyarország e!lenséuei részé-
c·,,,.. ". I I ncniYsulyozw azt hoiYY ,~!Ía- ."l h ' b
fOl{ a; c V:TJiO- I b , ',b ,;~., ro angoztafoft vád soha-'

J '. , :', i gyanJrszag kormanya es al- , . ., I
:f~~c"', " ,y!s.i?s..e i ~e~z~- l 'ta/ában a mazyar nemzeti sem .volt ta~gYl' alapu, ,s
dezre VQiQSU aavan, enntik I közvélemény. azon van, hogy nem IS lehetett az, csupan
mindazokat a célokat és l az eddig megteremtett nem- annak az ellenséges pofitiká
nemzeti törekvéseket, melyek I zetek közötti barátságos kap- nak volt egyenes folyománya,
egy állam életében fontosak. c~~!atot még inkqbb kim~- mely a magyarság rovására
Magyarország Kormányzója '\~S~ h.ogy abbol a ,barat-: növelte birfokcjllományát és

. , h' 'J. 1... sc.~ Ov viszonyban levő nem- . , t l b ' "
lS es 199aal ue- ze/eknek minél Wbb hasznuk az zgazsag a an ekeszerzo-

iJWttY0ft rá azokrá legyen. dések ~iktátumszerü parak-
. okra, melyek Tízég , . Az a számos szerződés és rafusaz mellett a gyülöfkö

a mag},j" politikai élet előtt egyezmény, amelyefMagyar- désn~k és .igazta.lan v~das-
rlllarwk. }lI:indenekelőtf han- ország az~e!muftévlJen aláirt, k0d.asna~ erzelml attrzbutu-

, u07tafta a7 ország J\.orrizány . d . b' , maIVal Igyekeznek azt meg-
. b J , -:-. .' ~ ,- mm megannyz Izonysaga tartani
zOJa, hogy a magyar nem~ annak, hogy Magyarország . ," ..
zetitársadalom kormán)Jával h '1'1 d' , k'-r' b··.. ~ '_ A kOTmanyzo a legkoze-aj un o a u on ozo ors~a l bb' '.." l"t"k ' . , k
karöltve lankadatlan kitar- gokkal egyetértésben élni. e l /ov,o po ~ ,l .aJana~,s~r, -
lással folytatja azt az ll'}'}"á Ebb 1 " l l' 'b . pontjakent llJevI beszedeben

/' J ' - en a ,([je enles en eo IpSO ., , ,. ..' "
a~kof(]: mllnk(zt, ame(ynek se- benne foglaltatik a magyar a gazdasagz poldzka splYft
gztsegevel "nyugodt es boldog törekvéseknek békés szándé- 'hqngoztatta, hogy az orszag
jöyőt remél magának terem~ ka, s egyszersmin t bizonyság gazdasági talpraiíllitásának
teni. Visszapi!!antott a ma·. ·a:ra is, hogy lvIagyarország munkájá be!e/eződhessék.

Ezen a téren nagy áldoza
tokra van szükség, hiszen
a gazdasági nehézség a há
boru utáni években világ
krizis jelegü, s ez alól a
m ;nden tekintetben depresz
sZionális hatás alól a meg
csonkított Magyarország
még ugy sem tudta kivonTzi
magát, mint a többi u. n.
győztes Allamok. A magyar
politikának egyetlenegy célja,
van a jelen helyzetben, s ez
az, hogy állami életünk fel
tételeit ke,dvezőbbé tudJuk
tenni, hogy .ezeken az ala
pokon jelépü hessen kulturá
lis, intellek tuális és gaz
dasági alapon az az együt
tes, amelyik az erők össze
fogásával meg tudja terem
teni azokat a feltételeket,
melyek rövid idők multán a
magyar élet és a magyar
öncélu igazságkibomlásá
hoz, győzelméhez vezetnek.,

TÁRCA

Toborzás él lakodaimon

Or. Szentesi Tóth Kálmánnak "La
kodalom a Nagykunságon" eimen

készUl5 könyvéből.

A lakodalmi Illulatságok kö
zötl meg-emlUésre méltó a "to
börzfls". A v6ft volt a toborzó,
mint .ahogy minden vig dolog,
tréfa és huncutság a vőfitől

kerül ki.

Amikor egy kis szünete voIt
a nótának és a táncnak s ki'"
vánatosnak látszott a vendé
gek felélénki/ése, a vőfi ráhu
zatta a cigánnyal a toborzó
nótát és a szoba közepén fel
veiell fejjel, hátrafeszitell vállal
elkezdett egyedül táncolni. Oyö
nyörüség volt e táncot nézni,
mert a vőfik mindenike ki/ünő

táncos volt! Amikor egy nótát
eltáncolt, oda állott egyik Ic,
gény elé s lllondotla:

Csapj fel öcsém katonának,
Jobb dolgod lesz mint apádnak.
Se nem takarsz, se nem kapálsz.
Csak akaszárnyában sétálsz.

A leg~I1'Y kezet ado l! s aztán
már kellen táncoltak a toborzó
nólára, de minde~yikük külön
külön,. egyediil. A zene véget

érvén, él vMély egy másik le~

gény e!é áilott ésmondoJla:

Csapj fel te is pajtás, látom, elég nagy
[vagy,

Olyan nagy a fejed, mint egy jó kerék
[agy.

Azért hát hordómban mig a csap be
[nem fagy,

Adj kezet, ha kivánsz köztünk lenni
[hadnagy.

A kézadás után ráhuzta a
cigány és most már hárman
táncoltak. A nóta vé~rezlével

ismét kezdi a vőfély.

Csapj fel te is pajtás, látom ma nem
ettél,]

Ki sem gondolhatni, ugyan hol termettél,
Tán Morvaországban valahol születtél,
Mert szerecsen börből igen bő részt

[vettél.

Következell a tánc. Aztán a·
vőfí még több katonát óhajtván,
a negyedik legény elé ál!va
mondta:
Hát te pajtás tán a feleséged szánod,
Azért nem adsz kezet, de hidd el

, [megbállod.
Csapj fel azért is hát, ha van bátor-·

[ságod,

Vagy mondd el szaPDrán, mi a kiván
[ságod.

Szép és jó dolog ám vitéznek születui,
Gyere hát huszárnak; ha nincsen mit

[enni,
Megtudják ám itten a farad is kenni,
Ugy hüséges, akkor nem fog bajod

[lenni...
Még egy tánc kövelkezik,

azlár a vőfi eskü tél~?lre szóli;
totta a ka/onának felcsapoít
IzgéllyekeL Előre mondotJa a
iréfás eskü mintát, amit a leA

gények utána mondoltak a kö
vetkező kép~n:

Az erdőbe, a mezőbe, vala,
mennyi makkfa, a tarkába, va
lamennyi fehér 1011, ugyanahflyi
fekete. Egy kerek erdő, abba
az erdőbe egy nagy fa, azon
a nagy fán egy nagy fészek,
abban a nagy fészekbe egy
nagy madár, az él madár olyan
madár, hogy csakugyan az a
madár ássa ki a szemetek vi'

. !ágát.

Ekkorra már a sorban álló
legények hála mögöftegy vagy

. két pajkos ember óvalosan
négykézlábra· ereszkedett, él

vőfi a·"katonákat" meIlbe tökte
és azok a hátok mögöit meg'

hajolva !evőköil kereszfüleskk,
nagy mulatságára alakodal..
mas népnek.

A kacagás és zajongás el",
csendes('dése után a Vőfielki

áltotta magát, hogy"lóralegé
nyek". A legények aztán deré
kon kaptak egy-egy leányt és
táncolni kezdettek, velök. kis.
idő lllulva a vófi kiadta a pa'
rancsol, hogy, "paikólni legé A

nyek". A táncos legény a pa"'·
rancsszóra magához szoriJolta.

a táncosnójét, két másik legény .

pedig a leány lábát bokánál

megragadta és térdben hajli

tot/a, . mint ahogyan a lovak

lá!:>ának patkólásánál szokás,

aztán a cipó sarkára egy faka

náIlal, vagy fakalapáccsal rá

veregeitek.

A megpatkőlf leány egy kis' '.'

duzzogást mutatott, szinből, de. .

koinolyan nem haragudott, mert

hiszen. játék, tréfa volt az egész,

nem volt más mint régi módi .

társas játék.

•••
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, Recsegnek a
Triánoni eresztékek.
Dilrtatura Jugoszláviában.'
Sándor király megszüntette az

alkotmányt.

Szombat óta szélsebesség..
gel rohantak az események'
Jugoszláviában. Sándor király,
miután végzett a hivatásos po~

litikusok. kihallgalásával, éjfél re
olyan kormányt nevezeIt . ki,
amelyben ezek közül apolW...
kusok közül egyik sem szere·
pel. A parlamentnek egy tagja
sincs ebben az uj kormányban,
amelynek elnöke egy tábornok,
akinek nevét és emlékét min..
cteiJkorra megőrzi a világtör
ténelem számára az az éjsza..
ka, amelyen mint él testőrség

ifju főhadnagy-parancsnoka,a
véres májusi éíszakán kinyitotta
a konak kapuját az összees
küvő tisztek csapatja elótt, akik
Obrenovics Sándor király és

··felesége meggyilkolására ér..
keztek. Azóla Zsifkovics Péter
fóhadnagyból tábornok left, a
királyi gárda fóparancsnQka,
órzi ugyanazokat a kapuka/,
amelyeket egykoron annyi /é
lékieh?llléltel és ügyességgel
rélnyilótt az összeesküvők elóH.
Szombat éjfél óta' Zsifkovics
:Péter júgoszlávia miniszterei..
'hŐke: A' '. másik legfontosabb
. tárca a kormányban HQdzsizs
Péter lf.Jbornoknakjutott. A
többiek, akik mellclti.ik szere..
pelnek, egytől-egyigcsak szak
értők.

Minden gyorsan ment, pucs
szerü<::n, ahogy a végzetórái..

. ban rohanni szoktak apoliti..
kai események. Reggelre él hi
vatalos lap nemcsak a kormány
kinevezésérőlsZ,óló királyi kéz
iratokat közölte, hanem első

oldalán megjelentette Sándor
királynak népeihez intézett pro..
klamációját, amely fel1artóztat..
hatatlanul elinditotta a, nagy
sZ'2rb királyságot a végzetes
eseményeksinpályáján.Aszkup
sliml nincs többé! A vidovdá..
ni alkotmány, amelyet Pasics
annyi veszteseggel nyélbeütött
és amelyet annyi I,isebbségi
vér Idontásának árán tartoljak
fenn, nincs többé l A király pro
klamációjában azl hailgsulyoz..
za, hogy nem lehet a7 eddig
követelt utat foly/atni. Az (l re..
Jlll?llye, hogya belső politikai
élei fejlődése magával hozza
a rendet és a konszolidéciót
öL állam helyzetében, nem va·
lósult meg. A . pártok és az
egyesek közti megértés, vagy
csak a legközönségesebb ÖS7

szeköttetés is teljesen lehetel
lenné vált.. Ezért a király el ..
határozta és kimondja, hogy
az 1921. junius 28-án megho..
:wtf alkotmány nincs többé ér
vényben. Az uj törvényeket él

jövóben királyi ukáz fogja ki ..
hirdetni. A ,szkupstinát felosz..
latja az alkotmány megszün~e

té'5ét kimondó kiáltvány.
Az események ugy haladtak

Jugoszláviában. ahogy, Pribi
csevics Szvetozár a legutóbbi
hónapokalatI .többi7ben meg..

jósolta. Az álkotmány eltünt a
süllye~ztőben, a parlament, ,3

politikusok mind <?]fünte"!<, a
hatalmai ka10nák vették kezük..
be. Kezdődik az élet-halál harc
a szerbiai kalonai szervezetek
és a horvá.tság közölt. Többé
egyik oldalon sem hátriiIhatnak
meg.

Ime ig-y recsegnek Trianon
eresztél<ci, hogy <lzután jójjön

. egy nagy, igazságos béke és

rnegujulá~ az ezredéves Ma
gyarorsz~i feJtá.madá~ábanl

"
Rövid hirek

mindenünnen.
A csehek el akarják árve

remi a magyar követség prá.
gai palolájaL

A németországi szociálde
mokrata párt él leljes leszere..
lésért hélrcol.

Rákosi Jenőt Hódmezővá

sárhely diszpolg'árául válasz
t01la .

A polgái iskolai tanárok
legutóbbi gyüJésökön él tanulók
tandijainak eltörlését kérték.

Vajda Sándor oláh belügy;.
miniszter a legutóbb a nemzeti
parasztpárt egyik értekezletén
durva kirohanást, csinált az
erdélyi magyar párt ellen s
egyben az erdélyi oláhok már
unlig hangoztatott elnyomását
ujból hánytorgatni kezdte.

Londoni hirforrás szerint
Sziria alkotmánya rövidesen
megváltozik s az állam a mo
narchia formájára tér át.

A Kisfalu~y Társaság az
1928. évi Oreguss jutalmat
Pcísztor János szobrászmüvész
nek itélte oda. ~

Rothermere lord,' hazánk
nagy baráiia karácsonykor
ü;:enekl inlézett a magyar
népllez; melyben szivünkre köti
a Kossuth hagyományaihoz
való visszéltérést és a Habs
burgok visszallozatalának déli..
bábos Jerveifől való végléges
elállás/.

A Curentul cimü oláh ujság
killlutat6sJ közöl azokról a
biróilag is meqállapitottlopá..
sokról, amelyeket liberáli-spárti
oláhok követtek el a Bratianu
kormány 14 havi malma alatt.
Hál ez bizony elég szép ösz
szegre rug: négymilliárd és
h<?tvenegy millíó lej tünt el
szőrén szálán az állami kasz..

szából. De Mt még mennyi I
tünheteH el, ami nem került
biróság elé!

Apponyi Albert Ilémetországi
előadása rendkivül rossz hatást
teztt a lengyelekre s szinte vé...
gezetessé vált a Jilagyar.. len
gyel kereskedelmi szerződés

sorsára hézve. .

1931 végéig Jdfizeti!{ a föl-d
reform soriÍn igénybeveH föl
dekeL

Megsemmisitették Barathy
Béla királyhelmeci képviselő

mandátumtlt. A közig<l7.gatási
biróság ugyanis- helyt adott él

peticiónak s kiniondotta, hogy
ugy Barathy, mjnt ellenjelölt jé..
nek: Wásmernek választójogát
és megválaszthatóságát felfüg..
geszti. I

Az Egyesült. Államokban
1927..ben 13 millió dollárba,
vagyis 63 milliárd aranykoro..
nába kerültek a biróságak és
él börtönök, Ejlnek ellenére
mégis egyedül Newyorkban,
- bár kisebb. mint London ~ .
harminchalszor annyi rabl~s

történt, mint az angol főváros..
ball. Kevés vigasz lehet a
newyorkiak számára, hogy
Chicagóban ez laz arányszám
még' rosszabb, mert bár Chi..
cagó félakkora, sincs, mint
London, ott mégis .százszor
annyi embert raboltak ki, mint'
az angol fóvárosban.

Budapesten hal Ili gyogy-.
szertár nyilik a napokban, még
pedig az ujonan épült viíros..
részekben. ~

A párisi Académia Diplo
maiique Internationak egyik
legutobbi ülésén Wlassics Gyu
la bárót, a felsőház és a közi
g'azgatási birósg elnökét, egy..
hanguIag tagjbvá választotta.

Egy és fél évig raboskodott
teljesen ártatlanul Mitterlmber... '
Rezső' magyar ügyvédjelölt
Idilönböző oláh börtönökben
egy szigurancafőnök hamis
vádjai miatt.

Maniu Gyula oláh miniszter..
elnök nagyapja, még adakozott
az aradi vértanuk szobrára.
Vajíon miért nem emelte fel a
szavát, mikor ezt az emlékmü
vej faj/estvérei lerombolták?

A spanyolországi Cadiz köz..
, ségben egy bányamunktís fele

sége négyes ikrekkel örven..
dezletle meg' férjét. El Juclju1<
képzelni a szerencsétlen flótás
örömét, mikor - a tudósítás
szerin! - napi bére hat pezót
tesz :d.

Az uj oláh kormány is ár-
.drágitással kezdi 'ténykedé
sát: a forgalmi adókat
10 százalékra, bélyegilleléket
ujabb 20 százalékra emelte fel.
Hiába, valahonnan csak ki kell
srófolni egy kevés p.énzt az ő

pártjuknak i-s a lopásra.

Az olasz szövetkezeti vezé
rek üdvözöltek a Hangyát.

Ausztriában több mint két..
százezer a munkanélküli em..
berek száma.

A szovjet a Kellogg'-paktum
alapján külön szerződést (lján
10Jt fel Lengyelországnak.

Berlinben járványosan terjed
él spanyolbetegség.

Wiikins kapitányezerkét..
száz mérföldes repü\őutján hat·
uj szig~tet és gazdag szén
mezőket fedezett fel a déli sark
vidékén.

Londoni méreteket megha
ladó ~öd borult ujév napján
Budap-est utcáira. -

Berlinben dinamitrobbanás..
sal rabolták ki a postahivatalt.

Befejeződtek a' jóvátételi
szakértőkre vonatkozó tárgya
lások a német kormány és az
öt hitelező ország kormányai
közt. Némdország és az érde
keit öt héÍtélk>m két..l.<ét függet
len szakértőt del~gál.

MagyarországkotmányzóJa
Kaas Albert dr., báróf, az egye
temi közgazdasági tudomé'illyi
kamn a közjog" és össÚ:~h'h.:
sonlitó államjog télnszékén~k'~_
egyetemi ny.ilvá.nos rendes ta .. ··
nárává nevezte ki.

Gad~ma. olasz lábornagy
meghalt. ,Á vi1ágháborubanó
volt az olasz hadsereg főpa..
rancsnoka.

Egész Olaszországban hir..
telen beállott a fagy. Bologná
ban 4 fokos ,~ideg.et mértek,
ami Olaszországban' a Jegna~

gyobb ritl<1:1ság. Az· Appeni:
nekhen havazik.

Eszterházy Pál herceg Vass
József népjóléti miniszterhez
intézett levelében bejelenteIk,
hogy negyvenezer pengőt kül
dött a Magyar Hirlapirók NYllR'
dijint~zetének,

A kanadai óserdöbeneJté
vedt két magyar. Kanadában
még olyan őserdők is vahnak,
am.z]yeknek a Jerülete föbb
száz kilométer és amelynek II

belsejében még nem igen járt
ember. Egy ilyen őserdő mel.. 
lett elhuzódó vasutvonalon dol..
gozolt hat vasuti munkás, akik
a mult hónapban egyszer, mi~

kor a munkahelyükre !gyekez
tek, véletl~nül lelértek a helyes
utró] és az őserdőbe· mindig
beljebb és beljebb ha/oltak.
Husz napig boJyongoltak igya
legkétségbeejtőbb.helyzetben,
mig egy kitaposott ösvényen
végre egy erdőőr kunyhójához
jutottak. Az őr enniök adott és
kivezelie ől<et az erdőből, ek l

kor tudták meg, hogy 20'0 mérf
földr.yire eltértek allól él hely..
lól, ahova menni akaratak. Az
eltévedt munkások közi5tf két
magyar is volt.
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pár hek, hogy ezen üzemek
megszünlck s bizony kelklTlet
Jen volna a Keleti pályaudvar
környéké II mcg'szállni szokoH
vidékieknc!, kedvelt "xál:odá~

jllk nélkül1);:ése, ha c: véieilen
nem gondoskodott vUlna egy
igen előnyös pótlrisról azzal,
hog'y pár hónappal ezelőtt íel
jesen és a legmodernebblil át,

alakilva, cl legizlésesebb uj bu
torokkal berendezve nem nyi#
Iott volna meg él Közponii
Szálloda. A Baross téren, kÖz-·
vetlcn él Baross szoborral szem
ben fekszik a főváros ezen 
mondhatni - legujabb s egyik
lqrnivósabb száílodája, rnelyp
ben a vcnJég mindeni meg'Ia 3

lál, ami kényelme biztositásá#
lioz sziiksésreltetik. 19y az
egész ház közponlí melqn'iz l

fütésscl van felszerelve, minden
szobábön állandó hideggllleleg
vizszolgáltatás van, a kgtöbb
szoba telefonnal és rádióval
van felszerelve s lnindezekerl
kivül CI személyzet figyelmes
és szolg'álatkész. S ha mind,
cbhez hozzávesszük még 'élzJ
is, hogy él szálloda vezeJősé#

ge rnegi<'pócn mér~ékclt pol~

gári árakalállapilolt meg, meg
ér/he/ő, miért lelr a í\.özponJi
.szálloda városunk és várme l

!eTi'énk közönségének is él leg
kedveltebb és él leglátogatot#
tabb szállodáia,

Előléptetés. Mindnyájan
6szin!e örö(nmc-I veslsziik él

legfelső leiralot, me ly s;;erini
a nag'yméltöságu ',a IIá s és
közoktatásügyi miniszter ref.
eg'yházunk fáradha/atlanul buz
2·6, derék iga1lFdóját; Szőke

ferencet, aki lapunknak is hii-
.séges munkatársa, eddigi szol~

gálatai elismeréséülélVII~ik fize
tési osztályba léptette elő. Öratu
lálunk!

A gyomai jótékony Nőegy

let jclniezes bálja 12~én szom'
\)d[Otl este 9 órakor veszi kez'
<kk!. Sok ~ájos n6i kéL c;:sÍ~

nosi!ia', diszi1geJi cl termet 
tele hólabd~val az ,egész tel

, ,rem r {.)Iyan, rllint egy elvari:Í. g

zsoll kastély r}ngó~renfrő . ho~
lilbJtlivaL V(§rjB a hc-rceg'n6ket
Pompadur márKiné!, japánnót,
kis ,kinai lányt - az odalisz
keket és az ördögöt A többi
je]mezt nem liruIták el nekünk
sem. Olyan szep, kedves han·
gulatos b~l lesz ~ hq később

vaialzí bánatos lesz, csak visz'"
szagondol CI Nőegyfet jelme l

zes báHára és egyszelTe ugy
érzi, lele van a kIke üdeség
~lel. vigsággal· zsong él füléhen
él zene, él lába táncra á11, a
szája mosolyra huzÓdik, Az
édes visszaemlékezés,még SQl

káig fogja kisérni:

A gyomai Központi Uri Ka
szinó évi rendes közgylilését
január 181 án pénteken d, u, ,5
órakor, határozafj,;épfelenség
esetén 29 J éo, vasárnap d.lJ ..
4 órakor' tar/ja meg, melyre él

Kaszinó tagjait ezuion ís meg
hivja az Elnökség·.

A gyomai. állatiii polgári
leányiskola· vöröskereszt ifju~

ságána,1{ karácsoríyfa ünnepp
ségérc adományOzók névsorá
ból kimaradtak a ~következ6k :
Tiszavidéki Hengermalom Igaz
gatósága 50 kg. lisz/, Iványi
Testvérel< 25 kg. HszJ, Nyisz#
tor Péterné ruhanemü, ,játék,
Kató Lajosné kex és narancs,
Madaras l<éltinkasütemény,
Oláh Lajos. hurka, kol
bász, szalona, Sebessy János
kenyér, Kovács Mária fővéd

nöknő kenyér.

A gyomai Sport Egylet jel
mezes bálja' február hó 2"án

nésznő öngyilkosságát az irás
ból. Erdős Renée és Trislan
Bernard novellái, hat egyfelvo
násos dörabmellékld. külön
műmelléklelen az Otthon mű

vészete, ezenkivül Riidiólmej·
lék let, regény. rengeteg kép és
olvasnivaló van Incze Sándor
népszerLi heti/apjának uj SZll·

milban, amelynek ára 1 pengő,

előÍizetési díj :negyedévre 10
pengő. Kiadóhivatal: Budapest,
VlI., Erzsébet~körnl 29. A rá
dión közvetitett szindarabok és
kabarétréfák megszerezhelőkfi

Szinházi Élet szindarab osz"
lályárJál: Budapest, VIl., Erzsé
bet-körut 29.

Nagyon kevés katholikuS"
házis.sszol1Y van ma Magyar
országon, akinek asztaláról
lliányoznék a Katholikus Hál
ziasszonyok Lapja. Ez él, ha'
vonként kétszer megjelenő asz
szony~ujság kizárólag' csak
olyan közleményeket közöl.
amelyek él háziasszonyt irdek
Hí<, igy az utóbbi számban
Pillitz Dezső mérnök tollából
"Jó világ·itás a háztartásban"
eimmel rendkivül érdekes cikI

. ket ir. DivatIevelei, "Hasznos
Judnivaló" rova/a, sütési és fő

zési kipróbált recept jei elsó#
rang'uak és minden számban
kétheti élIapot közöL A soke·
zel' tagot számláló .szövetség
ta~;ri('li ingyen kélpjilk tagsági
dii f"iében él lapot, előfizetési

ára pedig egy félévre 2'50 P.
Mutatványszámot kivándlra

készséggel küld él Katholikus
Iiáziasszonyok Lapja kiadóhi
vata, Budapest, Mária=utca 7.
sz, A li'lp hirdetési kezelősége

Erdős József hirdetési irodájá
ban van, Budapest, lJ., Vitéz#
utca 2.

Mit jósol Sidus januárra?
Októbertól ·januÉÍr 19 i9 csakI
nemhajszi11 pontossággal be·
vált Sirius id6jóslása. (\.1081

kiad/a Sirius 1929·e5 jóslatát.
E szerint jafluárban tartós, zord,
hideg idő igérkezik s (lZ egész
hónap szeszélyes és kritikus q

lJak mondható. Hazánk nagy#
részében havazni fog, hóviha p

rok lesznek. A hóvihar nem
csak iH nálunk, de Európa.
több részére ki fog terjedni.

Mit vár az iparosság az
1929. évtől? Jobb, igazság·o l

sabb, boldogabb éiejet! Első

sorban az. adóterhek könnyi 6

tiZséJ, az.I€ln a munkaalkalmak
. fokozott mértékben való sza
porítását, kereseli lehetőségli

ket várják iparosaink. Mond
ják, mióta él pengő járja, ai
iparosoknak siralmasabb a
helyzefük. Az iparos társada
lom mégis szivós kilartással.
bizakodó reménység'gel és sze
rény igényekkel várja helyze
tének jobbulását az 1929. esz
tendőtől!

A "Gyomai Vjság" előfizetőinek

20 százalék engedmény.

A Miss Magyarország vá
lasztás részietes eredményét,
lefoiyását és gyöztesét közli él

Szin házi Élet legLljabb száma.
rengeteg képben és érdekes
cikk beil :;;zámol be a Miss Ma·
gj1i1rország válaszltJsáról és cl

na::nie!c:n!őségü. világraszóló
e~;ernéIlY minden mo/.ull1alát
hailatlanul érdekes képc!,ben
örökifj meg. Gyönyörü képek~

bcn premier-beszámolój közöl
az· "lda regénye"~rő!. OrcIa
Garbó és Emii jannings Euró
pában fognak filmezni, m.;'ri a
hangjuk rosszul fotografálható.
A röntgenszemü ember, aki I

megjósoHél egy világlürü szi·

r' - A

GYO~AIAK

kedvelt 1alálkozóheIye
BUDAP:t~STEN

él

özponti
zálloda

Mérsékelt arak!

VB.; Baross-tér 23.
~ (Keleti páJyaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
rnelegviz, fürdők, tele
fonos szobák, rádió.

lesz. A rendezőség' alapos
tcvékcnykcdése már is azt sej#
teli, hogy ezen a bálon a köp
zönség· sok kedves meglepc#
tésben fog részesülni, A bM
iránt nagy érdeklődés mu/al~

ko~ik, sok iclmezlwn. A meg
hivókat él napokban kiilclik
szét.

Teaestély. A gyomai Levente
. ERyesü]et folyó hó 13-án G

Cm] Í kezdeitc! él, Holler szálló
neg'ylermében teaestéiyt rendez,
mell' alkalomra ezulon lisztel
lejjel l11eghivia Gyoma nagy
érdemiil<özönségéJ az Elnök·
ség, Teajegy ára 80 fillér.

A gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Önkép:ző Köre 1929.
évi iaJ:lUár hó 20 1 án, vasárnap
délután 2 órai kezdeliel az.
Eg·ylet hclyiség'ében rendes évi

, liszlujiló kÖ/gyülésf tari, mely
re a tagok minél széniosabb
megjelenését kéri az Elnökség'.

InditványO'l< legkésőbb f. hó
15 1 ig adhatók be.

Négyszáznegyvenöt pályázó
a hóhéri -állásra. A Gold yZá~

roiy halálával megüi'eseclelt
hóhéri áilásra pályázata! hir p

eleIett a búdapesli kir, üflyész~

ség'. A főhóhér műszaki alliszti
fizcíés! kap, amely körl"t1belűl

hllvonkznt 98 psngőre mg',
azonkivül pedig az egyes
aRasztásokért külön és il bitó;
fa felállitásMrl is kap bizonyos
össteget, amely ese!enkénll\ö~

rölbelül 40-50 pengől tesz ki.
Gold Károly az utóbbi időben

~okflt panaszkodott, hogy na~

gyon kevés a halálos itélet,
kevés a :nunka, kevés cl jöve
delem, Ezt tudják Q palyilzól<
. l - t -, -- -\ A l IIS, ce azer palyaiéno \. z e ~

só nap 475 pályiJzó adL'3 bea
kérvényét. Ez is Cf;yik ii.'lllefe él

a mai betcgesállilDotoknak.

Akárn:a.ilyen vörös, a
kármilyen kemény, kéri,F?5 re~

pec1ezctt is él lÓ:::Iuszárn Vilgy
lábbeli a Bodolin egyszeri

használata u!áft.vrba. és fekele .,'
lesz. Kapható GyomÉJIl: Berp

kovics Adolf. I-<un Fe'rene, Szi- ,
lágyi István, 5chróder János és
él rlangsöban. Bodolin névre
vigyázzon.
, Megszünt ket szálloda Bu~

dape~ten. Arnig a bLHlál)\?sli.
halóságok egYI'c többel besz~l

nek- az ideg'enforga)Ojl1, fcllc!1~

ditésér<3l, addig a J'ővároshüll

meg'szünt két szálloda. Régi,
jónevü szálloda volt mind él

ket1ő, melyeket főképen dvi~

déki polgári ·ttlrsadalom tagjai
látogattak. A "Józseff'őherceg"

és a "Dec'ik Fcren~"· szálleldc1
ez cl két ho/el, az elóbbi fl Ba
ross téren, az utóbbi pedig,
közel a másikhoz, az Agg1ele
kiputcában szüntette be az Lize
mét, hog'y mind a kellő él Tár·
sadalom Bizlosltó !ntbc! hiva
tölairlak (Hljft rit helyiségei!. Egy I

EI
Istentiszteietek. A rel. temp

lomban vasálllap dc>klőit 9
órakor lstenJi;;zll?letcllMt Har~

sányi Pál ref. esperes.
Az ilgostai eVClng-élikus telDp~

Iomhan vasárnap cl. c. 9 ó.·
néÍnel ,nyelvü Istentiszteletet
tart Fei!er Emő ev. lelkész,

A róm. kath, templomban
reg'gel 9 óra!zorIstenlisztelet
prédikációval tariia Cser
nay Gézu phd)áno~, D. 11. 3
órakor litánia.
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Pista á,-gya mellett éjjel-nappal j' mindig a legizagyobb pontosság-'I-sága szemünkbe öllikaz 1927.

ott ült szeretőédesanyja és ápolta. gal végezte el. , -évi kiviteli táblázalunk megte...
'A beteg helyzete azonban semmit. Pár év mulva Pistát a parancs- kintésénél, amelyből láthatjuk,
sem javult) sőt rosszabbodott. Vég-, nok á Rigó·örs vezetöjévé nevezte ki, hogy haromfi és baromfiter-
re egy hét mulva a kis beteg láb- ==m- ményeink 75 milliós kiv\lcli
badozni kezdett. Már fel tudott Rejtvények. ' értéke mindjárt a buza 90
ülni áz ágyacskájában, már tudott milliós. kiviteli értéke u!án k6-
saját maga is enni. Ezután fo- f. k,övetkezik s megelőzi él 5121'1

kozatosan javult a helyzete ugy- é=e ] tés 68, a szarvasmarha 48 és
q./lJ/jira, Iiogyegy hél mulva már i i i VÁ, FÖld--!~-ViZ él ló 11'7 milliós kiviteli érié-
felkelhetett betegágydból; fél Izó- i i i kél. Ez az összepasonlitás
nap eltelte után pedig teljesen visz- i lllutalia, hogya sokak által
szanyerte egészségét. Hogy Pistá- ll. len~zetl tyukászal milYe"l1 nem·
na.k ez alecke mennyire nem Izasz- zetgazdasági foniossággal' bír.
nált, azt a következo kis történet- Kiss józsef Ennek az elbiráJásánálkülŐ.

Mlláthatjulc. nös sullyal esik még alaiba
Egy nyári délután Pista megint SzoJlnbat aza körülmény, hogy,.,.,- kÜg

uj i:sinyeken törte afejé!. Mig szi1- Jönösen él nyug'ati ors'iágok"
lei délutáni álmukat aludták, ki- Ill. ban -'-- az emberi táplálkozás"

, szökött cl Körös partjára. Célja -- ban a nehezebb marha- és ser-
Dec. ek:

az volt, hogya másik parton levő ''''5 i tés!lus helyél él könnyebb bag,
gyűmölcsösbe fog átmenni. Hiszen .L é romfihus és tojás' mil1dna-·
azok a piros almák oly csábitóan gyobb és nagyobb mértékben

mosolyogtak rá . .. Megindult hát .Mult számitnkban közölt fograljaeL
bátraII a naI[Y. viznek; alig ment E tény k6velkezménvekénf. rejtvények helyes megfejtése:'
azo/l~aJl néhány lépést, hirtelen él nyugali országolsban, főleg

görcsöt kapott és éles sikol/yal el· f. Petőfi· ll. Évike. Ném",tors7ágbalJ~ Ang'liában,
merült.' Megfejtették: Leimdör!erCsöpi, Svájcban megnyilvánlllóba~

Senki sem tartózkodott a part L~ci István) R,. Jlagy {stváTI, Bole- ronlfiés tojáskeresiet lehclővé
közelében, rsakatlicskökciripelése hávszky Pál. teszi ezekből az áruko61 h4vi Q

és cl madarak csicsergése szal<itot- 'Sorso!ást abball az esetbell ész- telünk fokozását, a 75 milliós'
ta meg a nyomasztó' csendet. közlünk, Iza a megfejtéseket többen kivilelLdrJéknek ialán cl két Q '

Már-már ul5Y látszott, hogy a bekllldik k-iadóh ivatalltnkba. szeresére emelését is,

:kis GYőllJy Pista menthetetlenül Hisz magábzlll Némelország-
vizbefui, midőn a partoi! egy cser- ban él' .tojásbe"itel 1927-bcn
készfiu alakja Wntfel. K Ö Z g a zd as ág ,1.469 millió darab volJ,dmely-

Ez !zabozás nélkiil vetette be ma- ből ~dag'yarország csak 62
gát, nf!zástól a vizbe ~sa hulfá- rníllióclaraho! : viHbe, mig
makkal küzködőkisfiu után uszott; Uj irányamezögazdasági Oroszol'st-ag '45U~-mnrmrmr48;
néhány másodperc mulva elérte és termelésben.' Bulgá;'ia 58 millió darabot ;' igy

nagy erőfeszitéssel a partra von- A novemberben országszerte a lllagyal'bevit~l.csuk4 millió
szolta. meg'tarlott ..1\1afnar Héj" rell$ darabbal több, mint a Német,

Ezalatt ottllOll Oyőrffyék aggód- ue7.,ésének rLJg'Ójfl és célja ((< I orszá_B'lóJ j6val messzebb fekg
,va keresték gyermeküket; rosszat 546'3 millió peng'ős külkeres' vő Bulgáriáé. Csak többel és
sejtve keresésére indultak. Eljutot-kedclrni c1eficUünk cliüntetése jobbat kell termelnünk, az áru~

tak a Körös partjára is, ahol meg- és külkereskedelmi· mérleg'ünk kat megfelelően kell 03z16,
dőbbenve pillantották meg fiukat, aktívvá télele volt. T~ny" hogy lyoznunk és csomagoinunk.
ki ájalian feküat a földön, Mel- él [ll8B'yar ipal' lermékeinék ugy lesz piaca,. meglesz élz
lette egy cserkészfiu térdelt, ki igye- bemutatásával, jóságának és értékesHés lehetősége, - igy
kezett az ájultat magához tériteni, \'crscnyképességénGoL< dernon;' mig CI Németországhoz köze
Odasiettek. Pista, ki már ekkor strátásávlli' elért mögy-ar ipar- IC'pb fekvő Oroszországgal is
djulásából lassan magáhoztért, pártojással haihéltós eszköz áll felvehetjük a. versenyt.
könnyes szemmel mesélte el leg- rendelkezésünkre él kiHizött cél' TÖ,bbet, pedig' ugy termek
ujabb csinyjét és azt, hogy életét megközelííesére; azonban, a helünk; haa' tenyész,myágki-
ez a derék cserkészfiu mentette magyar iparpárto!ás mégsem vál(jsitasáná.l a Jegna.gyohb
nl"'%;. egyedűli eszköze' az" emJifett gonddal, körültekintéssel járunk

A holdog apa odalépett a cser- cél elérésének. ' el. A 80kfélc fajtd ' K0ZZüJ azf
készjiuhoz és kezét nyuitva igy'! Ha 'azt akárjuk, 'hogy kül"'" vá la'sztJuk ki, ~amejynek tartása
szólt: "Fiam, te hős vagy, meg- ' kcres~<eck'T11i lllér!cgünk akIi, a legjövedeHnezőbb,am~IV '(\
mentetted gyermekemet, élefedkoc- vitása lc'nnyé :áJjék, nemcsak, legtöbb és'legsulyosabbtojá ..
káztatásával, kéj bármit és én az ipari, hanem a mezőgazg ' sokat adja, vagyameiya' kg..
mfJgadom neked!" A fiLI csenáe- dasági termeJéshen is 'körül nagyobbtotashozammal együtt
sen válaszolt: "f{öszünöm, hogy keil hordozni Imtaló fig-yQl.. él legnagyobb tömegű.hus! js
ilyen nagylelkű velem szemben, de münkel s keresní kell oly' fcr.. szolgáltatja. Tojás termelésre
<'Il semmit sem fogadhatok el, lli-' rnefési lehelöség'~ket" amelyek kHcnyészfcH faj él í' amerikai 'fc-
S2en én csak kötelessegemet telje- produklumoil könnven Js jól hér jCfrborn; hustermelésre és
sitetfem, én csak a 3-ik törvény ériékesilheljük él küfföldöll, - ei,;-ysersmincl, fojáshozamra is
szerin! cselekedtem, amelyik igy Ilyen, a mézőgazdaság'j szakI megfelelő Rocle Island Pl'd
szól: nA cserkész ahol tud; segit!" köreink által az utóbbi idők. (Vörí1s Izlandi). '
Azonban mégsem akarom meg- ben mindinkább nagyobb és A ieghorIT évi lojáshozafl1t1
sérteni azza(hogy llem fogadok nagyobb fig'yelembcl1 részesj.. 150:'-250 drb.közting'adoi'ik,
el semmit sem, azért kérem, en- jell termelési ágaza1ok;(I dc vannak speciálisfln 'kilc
gedje meg, hogy fia beléphessen g'yümölcstC"rmeJés, baromfite· nyészlell 300~as tojók is. Tu
cserkészcsapatunkba".A hálás édes- nyészJés, méhésze! és házinyul- jéÍsai fehére:.:, állag' 60-70 flr
apa ebbe természetesen beléegyezett. tenvésztés. - Ezek köziii suJyualc Csibéi gyorsan nőnek,

Pista pedi;; az llj barátok közt most a baromfi·, föleg il tYllk- haf1wr tollasodnak; Igen edzcH,
egészen mefjváltozott. Engedelmes, lényészksscJ foglalkozunk. egyált:alán ,nem kénye-s' faj.
jógyermek'lefVbelole, ki fecfcéit A baromfitcnyé'5z/és fontos.. 'Olyan nagyságlt, mint a ma.-

ANYAKÖNVV-tHIREK.

6YERM EKROVAT.

Korona mozgoképszinház
Endrőd. 1929 Jariuár l3-án,
vasárnapkétsláger egy na
pon "A OYERMEKŐRAN
OYAlA" ';Egy kis gyermek,
meg egy nagy kutya történeté
7 felvonásbar1.'A legpoétiku-'
saJ]b' fllmekegyiKe, melyben
a legemberibb érzések rezeg-'
nék'végig. ' Végteíen megható,
szivhezszóÍ6 d.aráb. "A FÉRI
VADÁSZNI' JÁR" ", SzenzáCiós
vigjáték 7, felvonáshan.Fősze
r~pben tOMiUCKETTS. Aki
jÓt a'kar ne"etni;' ezt nézzé
meg! Hiradók. "

Meghalt a h.igidősebb ,ma-"
gyaJ:" ember. Dec, 30-án reg;
gel Budapesten meghalf 'Mag
gyarországlég'jd6sebh poJgál

rá: 'Koltezl Barna, aki nemré;
iÍben töltötte be 1121 ik élQtg

évé(', ,,',' '

, Szii1etft~k:Eiler Mihály, Har
n:'aii Piroska, 'Wolf József, T.
Kis llona, Báder MargiLWrBlla
JózSef, Schwallll' Mihaly, Czil'f
rák julíánria, l{o!Imann Vilma
Anría,Bakula Mária Juliánna,
Józsik Ilona:
, HázasságOt kötöttek: Z.
Szabó Lajos Tóth Rózával,
Varg,a t~ajos J'vlárfon, ES,ztcrrcl,
FörgácsOyörgy BaréltRözával.

:Ethatt:5: l\:iss'Oábor,62
éves.

A ~§i1erké§z ahol tud~

segit.
(Elbeszélés.)

Oyailfy Pista a polgál i iskola
rl. b. os~tályának volt a tanulája.
Nemcsak az osztályban, de talán

,az egész iskolában ö volt a leg
"rosszabban tanuló diák, de emel

lett még szüleivel szemben enge-'
detlen, az öregebb emberek iránt
pedig tiszteletlen volt.

s.zegény édesanyja hiába intfite,
édesapja hiába verte meg csiny
jaiért, nem használt az semlJlit.

Egy alkalommal gyermekössze
jövetelvolt náluk.. Pista ekkor
sem viselkedett jobban, mint más
kor; a süteményeket, tortasze!ete
ket nemIlOgy "ette, de habzsolta
(félC hogy másoknak is jut belrJle
valami). Édesapja hiába lJI/ette:
"Pista, vigyáZZ, a torkosságból
lehet még gyász!" A kis 'Pista
azonban 'mitsein törődött atyja in
téstvel, sőt az édességeket annál

. jobban falta.
Azatya jóslata beteljesiilt. Más

Jlap' már Pista lázas' arccal, alig
pihegve feküdt hófekéI' ágyacská
jában. Méllette volt a falu· köror-

, vosa, ki sajnálattalállapitotta meg;
hogya fiu nak oly erős bélhuratja
van, hogy csak a nagyés gondos
ápolás mentheti meg az 'etetnek.
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gyal' parlagi tyul<. Nem kotlik'
Tojásai másfajta fyukkal vag'y
keltetőgéppd \<elietendők,

A Vörös Izlandi jó kotló, évi
tojáshozama 120-180 drL. A
tojások barna szinuek, 60-65
gramm sulyual<. Csibéi lassan
tollasodnak, lassan nőnek, fej
lődési idejük alatt él kora tava·

szi időkben sok elhull belüfük.
de II kifejlődött állatok edí5e1
tek. Nagyobb ieslü a magyar

.par\aginál. sulya 3-4 kg' kö
rül van.

.PUBLIKACIÚ.
Simon Károly Német-utca 1093. sz.

háza örökáron eladó, esetle~ f. év má
jus hó l·ére haszonbJrbe is kiadó.

Garzó Bella két vagy lJárom zon·
gara tanitványt vájlal még. J,.akik Attila
utca 1242 szám· alatt. .

Szllágy1 Gergely Jókai-utca 840.
számu háza eladó. •

Dutkon Lászlónak a Teíki-ut mel
lett levő két zsellér fÖldje, valamint a
virágos düUóben levő két elŐhalma
eladó. Értekezni lehet Solyom-utca 943.
szám alatt.

Olcsóbb lett fl korpa a Tejszövet
kezetnél ; a békéscsabai korpának má·
zsája 20 peng5.

Nagy BálIntnak a Horthy Miidós
ut 903. szám alatti házában 2 szoba,
konyha, élléskamra >és fáskamrá~ól álló
lakása azonnal kiadó.

Gyomán, Nap utca 103. szál!1U ház
.azonnali beköltözéssel' eladó vagy ha
szonbérbe kiadó. Érdeklődní lehet Tarí
jánosnál, Kossuth Lajos utca 703.
szám alatt.

Egy komplett ebédlő és sZ(llon gar
nitura eladó. Megtekinthetö Vass Gá
bor bankigazgatónál Gyoma, Vasut-u.

Butoroi.<. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vadnak és olcsó
árban árusittatnak. Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar
telepén Gyonlán, Kossuth Lajos utca
737. shám.

Márkus Izidorné faszer és cse
mege kereskedése, illatszertára Kos
suth LajGs utca 737. Vatay asztalos
mester házában, ahol füszeráruk, cu
korkák, csokoládék, teasiitemények,
déli gyümölcsök, ásványvizek, acél- és
bőrdiszmüáru, fésü, kefe, betegápojási
és háztartási cikkek, kötszerek, tápsze
rek, ipari és gazdasági vegyszerek,
nemkUlönben mindennemű illatszer,
pipere és kozmetikai szerek 8;. legol
csóbb árban beszerezhetök. .Már egy
szeri vásárlás után meggyőződhet áru
im olcsó és 46 minőségéről. Előzékeny

és pontos kis'Wlgálás l Szíves pártfo
gást kér Márkus lzid~né.

Fimszinház
Gyomán:

1929. január 13~án. vasárnap:

CIRKUSZ.
1929. jan. 17·én, csütörtökön:

MAGLYA ÉS ÉLET.
Charlie Chaplin vilá.graszóló

nagy filmje. amely már több
mini egy év 6taaratja hihe·
tetIenill nagy sikereit a világ

4

nagy metropolisaiban, Budapest
után, amely szeptember és
október hónapban az elkép,
zelhető legnagyobb anyagi és
erkölcsi sikerrel játszofIa alt.
most végre hozzánk is c1él"
kezik. Az Apolló filmszinház
igen sulyos anyagi áldozat
ártm jan. l3-án vasárnap mu
mutatja be Charlie Chaplin

Cirkusz
Clmu jubileumi vilv.gfilmjét.
Ebben a filmben olyan nagy
Chaplin mint még soha nem
volt. Több mint egy órtin át
dobá!ia szakadatlanul a nép
közzé a legHsztább C1ranYélkaf
CI humornak vert élréloyát. Cha·
pHnt él Cirkusz koronázza meg,
mint még' egy filmje sem. él
filmhumor királyává. És nem
is volt még több alattvalója,
mint lesz ennél él filmnél. A
nagy müsort pompás vigjáték
és filmhíradó egésziti ki. Elő

adá$ok kezdete 4, 6 és 8 ÓTél-
·kor.

Csütörtökön, január l7-én
a világ egyik legszebb legér..
dekesebb és legIJionumentáJi..
sabb filmje it

Máglya és élet
kerül bemutatásra

ConradVeidt, John Barri
more, Marcelline Day

.fősz~replésével. A 10 felvoná,
sos csodas:tépen megrende-

zelt darab frllnciaország egyik
vérviharos idejében játszik.
Hősei egyrészt XI·ik Lajos ki
rály, másrészt francois Villon
a köUő. Páris csavargó sze...
rel me, italos lovag, nócsábitó
és izzó hazafi. A trón sorsát
a filmben - s leh~t. hogy él

történelemben is - a költő in
tézi el. akinek egy farsangi
csinyjééri fejvesztés terhe éJJatt
Párisba visszatérnie nem sza...
bad;. ő az aki szigoru ilélőbi.

rájának. Páris grófjának Lll"
josnak megszerzi a tránt. kol·
dusai és csőcseléke élén cl

pártütő burgundi Károly' dől.

f őmQzgaiója a szerelém.lIme.
lyet. Lajos gyámleánya ·1ránt
érez. Nagy és romcmfikus két...
landok és a kinzókamrák bor
zalmas éleményei után sikerül
Villon cikciójél, aki tette jutaI,
máuI megkapja szerelmesét.
NagyjiÍban ez a ~llrab tarti11ma,
melyet nagy tömegjelenetek,
farsangi ünnepélyek él péÍrisi
gróf udvarának ragyogása és
érdekesnél érdeke'5ebb élemé...
nyek tarkitanak. Olyan ez II

film mint az izgalmé\s Dumas
regény, amelyet nem tudunk
a kézből letenni és elolvasása

.után sajnáljuk. hogy már vég'e
van. Előadások 6 és 8 órakor•.

Ezen előadásra mindazok.
akik előző vilséÍrnap utalványt
kaptak. féláru jegy v@éis€Ira
jogosultak.

,.
aza

Bácsy· és .Társai
Bankh

Gyoma.
Érdekkö~ö5segben a BÉKÉSCSABAI TAKARÉKPÉNZTAR EGYESOLETTEL Békéscsabán.

Girószámla a MAGYAR NEMZETI BANKNAL, Békéscsabán.
Folyószáml'} a PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANKNAL, Budapesten.

Folyósit bármely t:\agyösszegü váltó kölcsönöket 6 havi lejárattal személyi hitelre vagy
bekebelézés ellen és a legol.csóbb kamat mellett.

Földekre 35 éves 7 és fél százalékos tőkelwmattörlesztéses hosszu kölcsönöket 100
százalékos vagyis teljes kifizetéssel katasztrális holdanként a föld minősége szerint 700 pengőig

.il legrövidebb idő alatt. Előnye; hogya törlesztési részlet helyben fizethető. Másutt fennálló
korábbi tartozást: azonnal kifizet és ez esetben a bekebelezés illeték mentes. Uj ingatlan vétel
esetén az igazolt vételár 50 százalékát adja a Bácsy és Társai Bankháza kölcsönképen.

Betétekre, melyeket bármikor felmondás nélkül visszafizet, a Bácsy és Társai ·Bank..
háza 9 százalék kamatot fizet, nagyobb összeg betéte esetén külön megegyezés.
Vesz és ~lad mindenféle idegen valutát, bármely kiilföldi államba való kifizeteseket a leggyor
sabban eszköz~1. Foglalkozik a banküzlet minden ágával:

Vásárol mindenféle gabonát ..
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1;>OU _, :::D ·Hj
':20~l) ~ :t 10
l-+O.c+ i(lŐigy,

1(j-'lO i -I,~ ;.! 'r,

16.14 gy. 'i8'26
16-51;;n 1925
20-30 gy_ 2-20
21"06 gy, 3'23

A "gy" beJüvcl jelzett gyors-, a többi :pedig személyvonat.

Bpeslről indul
Gyomára érk_
Gyomáról indul
Bpestre érk_

1928' oldóbe!" hó l-étőL
. B ilT ~}.A.P F: So! - fj, y Orv!A

6-25 9'45 gy, 13-35.
11-06 12-42 gy.- 19_14
0'32 5-37 8-52 ín,
5' - . (j-l0 11"45 gy

•G YOl"IA. - BÉKÉSCSABA

Bcsaharól indul 23-15 .4-34 8-14gy_ 12"47
Gyomára érk_ 0-17 5-27, 8-51 gy 13-54
Gyomáról indul 6'41 11'14 12"43 gy_ 19-26 >

Bcsabára érK. 7-54 12-0813-21 gy_ 20-2ó

• - . $I •

%Ja ]t J til. p iD.l' J::r:nr:[')JLf!::rt:;Gl~~'~i?ll~·:'="I'i::"'--'·.v-;·;j?:n-J:.-_:~

r
~~~~~~~~1

. /\ világhirü KÖl-lLE~ é~ EXCEL~A
I~"'\ V}~.RROGEPEI'i.BOI..

! , ... t.. h '&.'. I '.J;. ." t~ iI .::agy~~_v ra;{l.an: I e:::..:,~~ "I:~~ i

I és a vételárat gépenk~nti
25-30 pengövei

'"- leszállitottam.
~ ,

Az eladott gépeken rendes 1an
folyamonavarrástés mühimzést

teijefien dijtalanul tan.ittatos:n..

Uiona". bere~dezett üzletemben r.aktéíi'on tartok I
I rádió :fel§zerelé§i(:ikk.et.,d~te'lK·torosé§ .
mldlllpasl'-.~§zalékeketés hagszórókalt. iI~ elárusító nőtazonnali belépéssel.!elves~.1
~ DOnOf\-.OS ALBERT ~ '. I
.~ villanyszerelő és műszerész: . '.UTALVÁNY-SZELVÉNY

Szerkesztóségnél bC<ldancló.

- - - Ht leváqandó 3 -

... '\....... .. ..

fog-juk m-egejl,mi és eredményét
lapunk jan_ 20~iki számában
tesszűk közzé. Vágja ki
az alanti "Ulalvány#szelvényl"
és adja be az! lapunk felelős

szerkesztőiénél.

GYOMA-ENDRŐDI'AUTÓBUSZ MENETREND

urnak
llrnónek

GYOMAI UJSÁü
ol"asájának,

mint CI

~O_~~~=====~_~_~

. Értesités. I
Értesitem a t. utazó közönséget,;'
hogy 6 személyes tiszta, kényelmes'

BÉRAUTÓMMAL
ugy helyben, mint vidékre

SZEM ÉlYSZAlllTAsT .
_ jutányosan

VÁLLALOK.
. Meghivások Berdy Ferencnél a

garázsban. Telefonszám 30.
Tisztelettel

TOTI-I LA.lOS
autÓtuJajdonos.

ci tJ

Bor~ pálinka.
Ajánlom saját termelésü kitűnő faj
boraimaL1928_ évi termelésü, kiváló
zamatos Siller vagy fehér bor
merje 45 fillér, 5Oszázalékos kitünő

kisüsti törköly pálinka literje 3 P,
bármely vasut állomásig szálIitva,
kölcsön hordómban, utánvét mellett.
Legkissebb r~ndelés50 liternyi bor

. vagy 25 liter pálinka lehet.

Faragó Istvan
8zönöbirtokoll!
SóUvadke~t
(Pest m.eg'ye.)

öÁCSV és'TÁRSAIBANKHÁZA
G VO M A,

tekintettel a' Magyar '!'~emzeti Bank hivatalos kamat
láb emelésére a nála elhelyezett látra szóJó betétek
utáni kamatot fél százalékkal, a kötött betétek utáni
kamatol1 százaJékkaifolyó évi október 1~iki érvénnyel

'felemelte.

"'=:::
LegJobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánytözsdében.

.' Ingyen .lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolá.s hónapjában tetszése

szerinti időben. három napon
át dijmentesen _kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,_ Bad

, ro~s tér .10 (él Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
e~y elsőrendű szobáI. A kö
vetkező sorsolást jan_ 19~én

GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRŐD Községháza között. ,

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRŐDI,
AUTOBUSZ ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

Telefonszám 17. GYOMA Telefonszám 17.

6 Ó. - p.

8 ó. - p.

10 Ó. 30 p.

12 ó. - p.

13 ó. 20 p.

14 ó. 40 p.

18 ó. 20 p.

19 ó. 40 p.

kézzel kell

Endrödröl indul:
,

1. járat reggel

2. " délelőtt

9 ó. ~ p.

5 ó.- 30 p.

6 ó.30 p.

11 ó. 20p.

12 ó. 50 p.

14 ó. - p.

reggel

reggel

délelőtt

délelőtt

délután

délután

"
"

"
"

GY0Ináról indu.l:

l. járat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Feltételes megáliók
Gyomán:· •

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

Piac-tér

Ártézi-kut 3." délelőtt

Ban~~~ó~~~zlet I 4. de'lután
~ -"

Iványi malom I
Endrődön: :_. 5. " délután

Napkeleti vendéglő .. 6. " délután
Kód1áz I

" délután l'8 ó. - p. Kondorosi-ut ~": 7. " este
Piac-tér _

8. "este 19 ó. 20 p. ,"''''''"o,,''''''''''''''m'',,''''''''''~8. " este
Feltételes megálló helyeken már40-5ü lépésnyi távolságról felemelt

jelezni a megállást.
. Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fiUér, helyben 30 fiHér, csomagjegy 20 fiHér.

Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőnlél megrendelheíő.

Meghivó.
Magán vagy üzleti ügyekbeni uta
zások ~Ikalmával BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont nyujtja a
legelőnyösebb fel~ételek. rnelle~t a
keleti pályaudvar erkezésl oldalavaJ

- szemben levő

il Gr~~~y~~~~~::rk
Budapest, VlIl_ Baross-tér 10, mert

20 0/o engec!tnényt1i:ap
mint eren lap előfizetője olcsó szoba

árainkból
10 0/o engedcnényt kap

olcsó éttermi árainkb6L (Kitünö házi
- konyha_) .

5 pen:gőt megbkarH
autótaxi költséget, mert gyalog át
jöhet egy perc alatt a pályaudvarról.
Náhmk oHhon érú magát l ! l
Elsőrendükiszolgálás, szigoruan csa-

ládi jelleg_ .
Safát érdeke

ezen előnyök folytán, hogy okvetle-

I

nülnálunk szálljon meg_ Előzetes I

szobamegrendelés ajánlatos_ .

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

SzerkesztésÚt és kiadásért felelős:
WAGNER MARTOt,l.

~~~~~ft~~p.~~~~~~~~~~~:~

Nvomtart(1 a .,HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TfKET SANDüR_



IV. évfolyam 3. szám. Ara 16 fillér. Gyoma, 1929 }émuár 20.

p O l I T I K A I, T AR S A D A l M I É S K Ö Z G A Z D A S AG I H E T I l A P
S.L_

E L Ö FI Z E T É s i AR A K :
Negyedévre - ---: - - 1 pengő 80 fillér ~ Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.
Fél évre - - - - - 3 pengó 40 fillér
Egész evre - - - - 6 peng5. Szerk~szt5ség é8 kiadóhivatal:

Lapzárta P É N T E K déii 12 óra. "H U N G AR I A" könyvnyomda
'7TJ17~jelenik minden vasárnap reggel. ' G Y o ro a, "ÁRVAHÁZ"

, Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 eITI.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, i
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ikaviadal udapesten,
a ákóczi-uton II

állitottak Mátyás király elé. lejebb sikerült és ugy fest,
Az uj szobor - a római mintha csak a száját táto
származás hirdetője - Ro- gatná. A közönség humora
mu/ust és Rémust, . Róma .- és pedig a rumán kö·
alapitóit ábrázolja, amint a zönségé - csakhamar kisü·
jarkas szoptalja őket. Az tötte, hogy amelyik szopik,
egyik csecsemő szája egé· az az ókirályságbeli, a má
szen rajta van a farkas em- sik, a kis mostoha, erdélyi
lőjén és vigan szopik, a· oláh, azt jélrerugta testvére
másik hogy-hogy nem, kicsit és nem hagyja szopni.

irAly.
rá/y elé a nyeregbe s az
egyik. tdrsa által utánanyuj
taft zászlót, Mátyásnak a
kantárszárat tartó kezébe
nyomva, igy kiáltott:
~ Tartsd a zászlót rene

gát I· -. s arculköpte az érc
királyt.

A jelenetnek nagy sikere
volt, az·összecsődült tömeg
lelkesen éljenezett a lelemé
nyes ifjunak, aki megmámo·
rosadva a dicsőségt61 és a
saját bátorságáfól,.. ism~t Vasárnap eg~ megvadultbika elszabadult a kőbányai pálya
hátrafordulva, felpofozta a.~dva~ról, vég~grohant a fővároson és közben felöklelt két
)~foórot, . " .• 11;endőri~0: - Kivont kardd.al, autótaxin üldözte egy rendőr,aki-

I g l g mJp·t!szftL~ .. 4-iki .•l~~ J~~(sáta szarvai életveszélyes~nme~se~esit:~ék.- A
·'iifJnepéllyel. .szokássá .vált PJét~íC bik~t·és sikerűlt gtizsba

minden ilyen ünnepet, gyü"' Izg-lllmas jelenetek játszócl- már forgalmasabb és a járóke
lés!, tüntetest a Mátyás-szo- tak le vasárnap déleiőH Buda, lők rémüiten menekültek la
b l" ,. pesten, él l<erepC?si-uton, él Ba- megvaduit állat elói
or e ott ve[{ezJIl, J920-ban ross~tércll és cl Rál({·)'CZ.I·-lllon. '\ bek d·f t" lm 'd ?' < _ " f l a va u assa rohan!
aj .r-l-ben s,<.ümtalanszor Ezen utvonalon vég'ig· egy végig a Kerepesi~uton. A va~

került még oláh zászló a ki- nwgvCicJult bika, amely él kóbá- suii hidnál tizenöt főnyi cso
rály ölébe s számtalan szó- nyaj alsó rendező pályaudvu; porl került eléje, férfiak, asszu
nok sietett fel az oldalához ron elszabadult és utközben· nyok, gyermekek, akik' csak
támasztott létrán, hogy véle- felöklelt két utjái álló rendör!. ~~ ulolsó,. pill~natban veliék
ményét eI6ad'j'a És a f l _ Hosszf.ls és izgalma'> iildőzés eszre a kozelgo veszedelmet.

'. ," 10 Y uliÍl1,amelyben autótaxin vel! A megvadnlt állat a békésen
tonos unneplesek közepette részI egy rendőr, végül él J.~ó. ImIadó csoport közepébe ro~

egyre változott Mátyás ki- kus·k6rház előtt sikerült egy lnmt. A következő percben
rály hely.zete az ünneplő tö- robogó autóval fellökni él ciii, rémült kiáltásokkal menekültek
meggel szemben, mig egy- hödl állatot, amelyet azu/im I~anya!t.h?mlok az emberek.
szerre azon vette'k, e'szl'ema- guzsba kötöjjek és teherkocsin Sz.e"rencsere sikerült valamen*

. vittek vissza a pályaudvarra. k
O'ukatlzogy tulajdonképen VCls(\rnap reggel 9 órakor él nYil! .ne~ . megmenekülni és él
.~ ",.' , .. vasutI lud oldéllfalához lapulva
mal!,a JvJátyas az unnepelt köhányai alső rende/ő pálya- várták meg, mig elrohan meHet-

fél. Nem köpték szemközt, udvaron igavonó marhákaJ Vél- tük, Néhány száz lépésseI
már nem pofozgatták _ goniroztak ki egy sörgyár rt.'* odább egy. áruval megrakott

szére. A bevagonirozást várat- h
sőt dicsőítették, mint az oláh te erautóvctl ta/álkozott, az

lan incidens zavarta meg. Az I' d b
szellem igazi alakját s szid- állatok köziH eny bika meUg h

au
o, ü ?rg.ése és a sziréna

'/' . • • ő ts angja meg Jobban meg·vad!•
.tak a magyarokat, akIk kl- ijedt, kirántotla hajcsárja kczé- tották. Leszegezett fejjel, bó,
sajátitotfák maguknak. ből a kötőféket és hatalm'as szülten ro~tott neki az autó,

Egyre több tisztelet ft ugrásokkal rohant 'kifelé a pá. n~k, <;:>Idalrol a~art ökleini, de
ve e lyaudvarróJ. A hajcsárnak se

8
ceH tevesztett es az auió elsu

körül a szobrot, mig végre hant mellette. Most már hor,
1921 november 28-án hiva- gitségére sieItek társai, valag kolva, .f~jva. ,.vágtatott, tovább

l . , mint néhány Vélsuti munkás a helYlerdeku vasut allomása
ta osan lS "atvette" Hunya, üldözóbe vették a menekülő felé, ahová Kóbányáról már
di Mátyást az uj uralom. állatot. A bika pillanatok alaH teJefo~jelentés érkezett a megva

A város lefaragtatta a kijutott fi pályaudvarról és a . dult. ,allat .,e[szabad~llásáróL A
" ,. p . helYIergeku vasutna! szolg'á-

magYQl felzratot es elmert, ongTác-uton keresztül vágtal- latot 1eljesitó Ispán Lajos ren-
kijavittatta az eltört zászlót, VCI, rohant a város· felé. Az dór ~Iéje állt a ~özelgó biká,

II ,. üldözők mindenütt nyomában. nak es kardol rantva, akarta
a sar,cantyut es fellratta az A feldühödött állat, am~Iy va- megfékezni. A vérbenforgó sze
oldalara az uj cégért "Mátei Iósággal elsodorta az eléje mekk5[ vá?'tató állal fellőkk a
Corvinui. " rendori es Jovább rohant

kerülő embereket, rövidesen a U
később még egy szobrot l\'erepo;;si*ufra jutolt. Ez él tájék. la~r~~~b:;y~~~I~/~~t~a~ö~~~

Igazságos Mátyás király
Kolozsváron született 1440
február 23,án s s-zülőházá

majdnem érintetlen állapot
ba~ áll ma is, az' öreg Óvár
közepén.

Hatalmas lovasszobrát
1902 október 12-én lep/ez
ték le szülővárosa .főterén,
A szobor alkotója, Fadrusz
János, apárizsi világkiálli
tái~~n a legnagyobb ·ldfünte-

· iitést nJJ~rte el munkájával s
a kolOzsvári Ferenc József
)11dományegyefem diszdok-
torávri avatta,~' .

!~t~tJty(JsA+~trá,~, PT.;.
dekes pályát futott meg 1918
tól máig.

A legelső zavaros időkben

.mindössze annyUörtént,lwgy
a melfékalakjait éretlen Sl{,-.

haneok bepiszldtották,. meg'-
· dobálták. Egyszer (lztán eo-y·

... bo

reggelre, az egyik meZ/ék;'
alak, Ainizsi P(JI kézében
eltörött a zászló. E!l~Ú pár
nap s a {elirást· 'kezdték

· piszkálni, dologtalalI . jdró
kelők, vakarg:dtták: ·!eütöttek
egy~egy beWl: ,.

J919 augusztus 4-én vo
nultak be az oláh csapatok
Budapestre s ebből az alka
lomból a kolozsvári rumán
ság, a diákoJC kezdeménye
zésére örfjmünnepei rende
zett és pedig a Főtéren, a
Szent Mihály templom olda
lánál, a Mátyás-szobor előtt.

A diákok /éiráf kerifettek
és felmászva a szoborra, in
nen tartottak beszédet, Való
szinü/eg egy ilyen ünnepi
szónok bakancsa alatt törött
le Mátyás sarkanfyuja,

Az egyik szónok, névsze
rint Boeriu Oyargye - az
előtt egy . esztendővel még
Boér György·- orvostan
hallgató,. je/ült a nagy ki,
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Kérelem és felhivás.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

él személye szeretetében, hog)'
sem a jeles ellenjelölt, sem hi~
vatalos presszió, de még a Dr. Barabás Béla. az erdélyi
tenger pénz sem birta meg. magyarság ősz vezére, emlék...
donteni. iratait irja. Hetvenhárom esz'"

S ez a mandátum még az tendővel a vállán görnyed az
Apponyi jászberényi mondátu· iróasztal mellett Arad szent
mánál is olcsóbb volt, mert öregje, hogy papirra vesse az
amikor CI vasuthoz kikisérték, elmult ötven esztendö azon
odaszólt neki Gálos Dániel: eseményeit, amelyeket átélt és

_ Nagyságos Uram! Meny- amelyek személye körül for·
nyiért hozta-viszi cl vonaCAréld, duJtak: meg. Leirja egész élet·
ról.Aradra? folyamának tanulságos töi/éne

_ Két forint negyven kraj.... teil, amelyből okulhat CI mai
cárért. De miér! kérdezi, Dá, n,zmzedék és cl mai ifjuság.
niel bátyám? Többszáz oldalas vastag mú·

_ Mert ennek a mandátum- ben örökiti meg küzdelmeit és
nak egy krajcárjába sem sza. sikerei!. Ez a könyv ér/ékes
bad kerülnie! S engedje meg', történelmi dokumentum is. mert
hogy kiguberá!ii'lm e kis ösz.... sok epizódot ésinfimitást tör

t fei écdekes és váliozatos éle·szeg-e.
Pompás mencíü irodájábóI l tébőL Barabás 5Jla. él polttikus,

mi ~Y()ll1aiak vitiük a jeles ügy-I :altingoló szavu szónok. a ki
védet él politika tüskés pórond- váló.jogá.sz irón ak is 1lagy.
jára. ellenzéki fronton, iehát. - mert -választékos. tömör stilus-
távol cl hasos fdzékió!. ban adja csemé~Yl'kbel1 és v<íl-

S egy hosszu é1eL;:n át hű toza/okban gazdag élc!ét.
mélradt po1iJJk.:;i -ideáljához és Bar9bás Béla nagybes;sü me-
ma - roskajag' váilakkal - !l1oárjail szépséges ajándékul
idegenb~n küzd a mag-yor ig-az- - ken ~gadr.i a magyar' közön
ságért, ifjui hévvel, ei'szánfság·, ségnek, mert egy ritkd né'lB'Y
gal, noha ezl otl ugy mélrá, szel!em őszinte vfl!!'oméÍsili n'yi~

nyalják, hogy szenátusi első latkoznak meg- a könyv fehér
nagy .beszéde után elhangz.ott papirján. A kiadási jog és a
a sajtóban á felhivás; hogy: befolyó jövedelem a nyomta,
- "Csak akad ján egy haza- fási, ierjesztési és szcílJitási költ

fias ifju, ki lelövi ezl cl veszett ségek levonilsCl utál! Barabás
kulyát l" Béláé és éppen ezért tizezrek l

Nem sok érdekesébb életrajz nek 'kellrhegszerezniök és ol·
Játolt még n~pvilágot. mint az vasniok ezeket az egyedülálló
öri)k harcban álló azon Kuru•. memoárokal: A könyv kétféle
cé, ki a Ch!opiparancs után kiadásban jelenik meg. A szer
mosako-dó uralJ<odónak mani. _ ző fényképével és eredeti alá
feszlLrma f,elolvé'!~á?akor oda' irtiss~l ellátolt díszkiadás ára.
kiáltolt a parlélmeót elnökéhez, 40 pengő, lll.. egyszerü kiálli~
hogy: • - - tásu könyvé 20 pengő. A könyv

~Nem hiszünk miinár a ki.... megszerzése iránt kegyeskedic-
rá ly szavának sem!" nek ~ Kner cégh-ez fordulni.

Az alább közöl! hnafias fel- Számítunk Önre, az igaz m.:l'

hivásból kicsendül, hogy 5ara- gyar emberre, CIki megveszi 1:1

bás nem bij'ja könyve kiadá" .könyvet és ezz~1 belekapcso~

sanak költségeit viselni s tán iódik abba a nemes mozgalon1 s

még a jövedelmére is szüksé... -ba, mely Barabás Béla 'hetven
ge van. harmadik születésnapjára örö'

Nem szégyen ez élzj:ellenzé- -möt akar szerezni a tántol'ilhc s

ki oldalon t Kossuth óriási ér. ta!lan, nagy eszmékért agga:s·
tikü "Irataim az emigrációból" tyánkorában is lelkesedni tudó
is igy láltak napvilágot és We- magyar polilikusnak. De ne
kerle p~',:nJymin;:"zter lopva csak Ön lépjen boZ az előfize#
járu!! (J I1dgy mű kíadhatásá- lők tábprába, hanem ezt él nagy
hoz szép összegg-,zl. szerii olvasmányt ajánlja roko-

Ha a Barabás életrajza könyv- nainak, ismerőseinek, barátGi-
kereskedő kezére keriil, negy- nak és azon közintézményck~

ven százalékig dézsmáltatik nek. melyben Ön tevékenykc'
meg- a bevétel, a többit meg dik.
ig211csak megeszi az elóitliilási Arad, 1928. végén.

köHség. Őszinte magyar üdvözlette!
Előzzük meg ezt és aki csak A Szervezö BizQttság Nevében:

teheti, rendelje meg soronkivül MAJOR BÉLA
az értékes művet. az "Erdélyi HirIap"

Az előjegyzések számbavé· fele!összerkesztöje.

jeIét szivesen vállalja e sorok
irója. Az aláirás kötelező, a
fizetés azonban csak a könyv
átvétekkor esedékes.

Oyomil, 1929. január 18,
Hazafias üdvözlettel:

KNER IZIDOR.

voJtak a nyers állati erő és a
gép küzdelmének, amelyből

végül is a gép került ki győz

tesen. A rendőr utasítására a
soffől' rákapcsolt a gépre és
teljes erőve! nekirohant. A bika
szembefordult az oldalról kő·

zelHő taxival és Jesz~.gzett

szarvakkal készült az öklelésre.
A gép azonban fürgébb volt.
A rohogó autó belerohant a
biká.ba és a szó szoros értel
mében elgázolta. Az állat az
autó kerekei alá került és a
földre zuhant. Ispán leugrott a
kocsiról és időközben :odaér'
kező néhány társa és él járó
kelők segitségével :guzsbakö·
tölte cl földön fetrengő bikát. -

Mig az á.lIattal bajlódlak, a
kórházhoz érkez'2!! egy ma~

gánautó, melynek vezetője JcI- .
szedte és magával hozta "i i
Szövctség·utca sakán megse·
beslilt rcnc1őríőtörzsőrmestert,

al-:.il sulyos Oí:;-yréÍzkóciássai vet
tek ápolás alá a korbázbón.
1'.7 utCa !(özönségc, amely
sZCilJtal111jcl voit él !(d rendőr

önfeláldozó küzdeimének, lel
kesen !1leg-éljenez!c az üldö~.

zésben holtra fáradt és köny'
nyebpen megsebesült Ispán
Lajos rendőri.

A fruzsbakötött bikát' azután
társzekérrcemelték és vissza,
vitték a k6bányaipályaudvarra.

A rendőrség megind~totjá a
vizsgálatot annákmegállapHá.
sára, hogy d különös esel
miatt terhel-e valakit felelősség.

, Csak háboruban lát/unk oly
zsufolt, minden oldalról lelógó
uf~sokkal .teltkocsikat.rpinI
amik'or az ország minden ré·
széből tolultak· az emberek
Aradra: a Vértanuk szobrának

, leleplezésére. _
Szólt ez a tüntetés Bécsnek

is, amiéri letiltafta él hivatalos
világ részlvéleléf -az ünnepsé
~-(?n és S.bÓlt cl császárnak is,
kii Iliába n.oszogattak, hogy
küidessen a magyar királlyal
q:ry leny,zrnyi babérkoszorut a
szobor talpazatára.

Nag-y embernek kellett már
akkor is,lennie Barabás Bélá:
n,,1\. ha egy ország-os ünl'lep
vezérszónokávátetle eg-y oly
in! (.' lligens város, min t Arad.

Otl láttuk, ott hallottuk eló·
ször beszélni Barabás Bélát
ug-y, ahogy tán'azóta sem sen
kit. Ott nézlek össze agyo·
mai, a sárréti ITIé1gyarok ~s

kérdezgették, hogy ki ez?·
És másnap lakásán felkeres

Vi?, meghivlák országgyülési
hépviselőnek.

S noha csak sokára __ jött el
a választás ideje, érte mentek
akkor és a tiz,~ községes vá
laszlóklZrület u~y eggyé olvadt

zetről feltápászkodó rendőr,I
akinek szerencsé.re komolyabb
baja nem történt, az <mtótaxiba
ugrott és üldözőbe vette a
bikát.

Most már autón folyt az ül·
dözés, amelyben azonban
egyedül csak él rendőr vett
részt. A hajcsárok és vasuli
munkások egymás után lema·
radtak a vad robanásban, a
közönség közül pedig senki
sem kockáztatta meg, hogy
elébe kerüljön. Igy történt, hogy
a megvadult bika minden kü'
lönös,zbb akadály nélkül jutott
be a városba.

Az állat a Kerepesi-uion és
Baross.téren keresztül a Rákó
czi·utra érkezett és vad vágta
tással rohant végig él forgal·
mas utcán. ahol óriási rémü
letet keltet! a megjelenése. Az I
autók, kocsik a járda szélére
álltak, az emberek a kapuk alá
menekültek -és a vasárnap dé
lelőtt nyitva lévő nzhány üzlet
redőnye gyorsan iegördült. A
Szövetség·utca sarkán Roska
János rendőrfőtörzsórmester

került szembe a vadul rohanó
bikával.

A rendőr llem -veszilette el
lélekjelenlétét, kiállt az utca
közepére és kivont karddal. a
kezében, elsz$ntan várja a taj
tékzó, horkoló, fujó állatot.
Közvetlen közelében vol1 már_
és a közönség 'lélekz~jfojtva

várta, mi törfénik, mikor R.oska
kirántolt karddal a bika elé
vetette magát és feléje sujtott.

Az éles kard a f~jén érte a
dühödt állatot és mély - sebet
ejtett rajta. A bikél egy pillanat-
ra megtorpant, a következő

pillanatban fellökte Roska Já·
nost, a levegőbe enielte és két
három méternyire dobta.

A bátor rendőr valósággal
felr.epüll és _tehet~tJen testtel
salto mortalet irt le a!evegő

ben.
A járókelő~ dermedten lát·

Ják, hogy a rendőr vérbefagy
va terült el a kövezete'lJ. Az
öklelés után a vérző fejű bika
tovább folytatta !,ohanásáf. A
Nagykörut és Rakóczi-ut ke
reszíeződésénél - elvág-tato!t él

forgalmi rendőr előtt és néMny
pillanat alaJt él Rókus·kórház
elé ét kezett. Idöközben azon·
ban utólérte az élutótaxín ül~

döző ispán Lajos, aki az au!ó
lépcsőjén állva, kivont karddal
akart a dühös állal közelébe
férkőzni. A dolog azonban
nem sikerült, :nire a rendőr

igen ügyesen vetett vég-et az
üldözésnek. Egyszerüen utasi·
tolta a soffiSrt, hog-y hajtson
neki éi bikának.

A forgalmas utcán a követ·
kez6 pilianatban' példálianul
érdekes és izgalmas j<denet
játszódott le. A járókelők biz
tos mlZnedékükből szemtanui
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Hétfön délután tartotta
meg ez iskolai évben első

szülői értekezletét a pol·
gan iskola taná.ri kara,
melyen ai érdeklődő szü
lők igen szép számban
gyülekeztek össze. Az Ár
vaház különben elég tfjgas
egyik terme kicsinynek bi
zonyuH ez alkalommal.
Paál Samu ifwzgCltó nyi
totta meg az érJ'ekezletet,
rámutaJva a szülői értekez
letek céljftra: - a szü)6knek
és az iskolának egybekap·
csolódásélra. A megnyitó
után a növQndékek közül
többen ügyesen sZélvaltak,

Szülői értekezlet
a polgári iskolában.

község többi lakosaival m~r a
/éli évad alatt közelebbről meg".,.
ismertesse és megszerettesse
az otthoniasan megrendezett
szép estélyeiveJ és mulats6~H1i'

val e hazélfias, kulturá~is nemes
célt szolgáló leven le inté!:
ményl.

A szépen sikerült 3zi\vesz'
ter estély t a mOsol' m6kás je...
lenetei tarkítolták, melynek szc·,
replői igazi rátermétségiikkef
alaki/olták szerepüket és pe
dig Biró Benedek, Szántai Elek.
Izsó István, Zöld László, Jenei
Bálint Kőszegi László és Kéri
Gyula leventék, továbbit Mol
nár Gyula szinmüvész, kit hu...
moros mondásai sohas~m

hagynak el, dc mindezeken
feliilmulóan emelték az estély
igazi sikerét, igazán dicséreteI
érdemlő Lits Isiván Budapest
eg'yik kerül eiének derék ifj. ok
tatójának hazafias irredenta
szavalatai,yalamint Kiss Juliska
szinésznői rátCrmeítségével elő
adott ének száma, aki Nónal[
Ferenc ny. á. szds. lev. egys.
ügyv. alelnök gyönyörü kom...
pozicióját kedveltette ' meg és
váltotta ki a legnagyobb jet'
szési él közönségből, amelyet
megszünni nem-akaró lelke~

tapsviharral jlltalmazolt meg.
Ezen szépen sikerült Szil·

veszter estély és a teaestélyek
meg-rendezéséért a nYllgáJlo
mányu Nónay Ferenc száza
dost lev. egys. ügyv. alelnököt
illeti meg a legteljesebb dicsé
rő elismerés, aki időt és fárad
ságot nem ismerve dolgozik él

-leven/ék szellemi nevelésén. 
Reméljük is, hogya jövőben

még számtalanszor lesz alkal·
munk meggyőződést szereznI,
hogya g'yomai lev. intézmény
a hélzafias szereteilől áthatott
vezetőinek fáradságot nem is

merő törekvése által bebizo,
nyítja hivatását.

FelhiváS!

A "Gyomai Ujság" előfizetöinek
20 százalék engedmény. -

VII., Báross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, tele
fonos szobák, rádió.

Mérsékelt árak!

A
GYOMAlAK
kedvelt. lalállmzóhelye
BUDAPI-SST:EN

a

Központi
zálloda

A Gyomai Levente Eg-yesii
lct f. hó 13'án elmult vasárnap
111int 'már előzőleg is szépen
sikerült teaestély1, SzilveszterI
kor pcdig a megalakuló zene
kara javára egy minden tekin- I

lelben kifogástalan igen sike
res müs9ros Szilveszter estély t
rendezett; mely alkalommal a
Haller szálló nag'ltermét telje'
sen megtöl1ötte a mulatságot
kedvelő közönség sokasága.

E nemes célt szolgáló leven
te egyesületnek ckrék és ha
zaszeretettől lelkesülő vezető

inek törekvése oda irányul,
bogya levente súílőkkel és a

A járási testnevelési ve
zeJö felhivja cl szülő~, mun
kaadók figyelmé1 arra, hogy
!eventeköteles (1.2 évtöl21
évig) hozzátartozóikat pon
tos időben küldjék el min
dig levcntefoglalkozásra,
hogy az elővezetések, visz'
szatar1á.sok s a törvény
szerin1i (24 P,től 80 P-ig'
terjedhető) pénzbirságok
mellőzhetők legyenek.

lVIeg-lepö voll a tolvaíok I
üg'yesség'e, merI a? ulcél\ilál"i
tás egy ót'akor ér végei s már I
hajnali 5 (\rakor a kass/Ml,b·

lás kituck\lÍoll. Tehát 11:indi'ISZ
sze négy {Ira idő áUl ['('!:clel'
kezésére a iJetörőknek ct há,
rornszoros lopás elkövetésére.

A csendőrség eddigi nyomo
zasa arra mutat, hogy egy
gyakorlott. laiéIn nem is füzes
g'yarmati betörőbanda követte
IZI a sorozatos bLincselekmé
nyeket.

SZŐKE fERENC
ref. ig. tanitó.

_Kasszarablás
I

FUz-esgyarmaton.

senyre. c.- zen kedves és figyel-I
mes szivességéért a Nőegylct

elnöksége fogadja hálás köszö'
netűnket.

!(ös1.önetét mond él Dalárda
vezclósége Domokos Albrrt
villanyszerelő urnak, aki a Nö
egylet estélyére igen szépen
felszerelt villanyvilágitási bel
rendezést ezen alkalommal ren#
delkezésünkre bocsátotta.

Január 6-án éjszilka Barna
Sándor füzesB-,yarmaiilakosnak

islállóját)01 ellopták· a lovai!, ,- A leventék tea
Dr. DomokQs Kálmán ny. köz-

ségi orvosnak pedig' lószer, és' 8zilv,eszter
számait. Amikoi' cl kéi károsult
élcsendőrségre ment feJjel cn- ." estélye.
lést tenni az ismeretlen tettesek
ellen, már ott ,találták a köz'
ségi hítíZl~zövctkczetmeg'bizott
ját, aki viszont Elmiatt tett fclje
lén/ést, hogy ugyanezen éjsza
ka ellopttik a hilclszövclkezet

_egyik 6 q, sulyu werlheimszek
rén yél.

Azonnal nyilvánvaló volt.
hQ~H a háromszoros bűncse

lekmény közőft szoros össze
függés van.

A csendői'ség nyomban szél
kiildözte járőreit s hamarosan
eredményre is vezetett a nyO'
mozás. A községj szöllős!<cr

tek egyik zugá ban meg! alá Iták
a Barna Sándor lovait, Dr, Do
mokos Kálmán lószerszám ait
s a földön pedig a hitelszöve!
kezet \verlheirnszekrényéf. Mig
az előbbiek sértetlellek vollak,
a vertheimszekrény szétron
csolva volt s a benne talált
iratok, váJ lók szana-szél hever
tek a földön annak jeiéül, hog'y
a kaszszafurók készpénz után
kutattak. A pénzszekrény ajta
jál vésőkkel, feszitővasakkal

nyilollák fel s minl él nyomo'
zás során kiderült, abból 5000
penQ'ó körüli készpénzl vii,
tek el.

A pénzszekrény annyira Sll

Iyos volt. hogy csak nyolc em
ber tudta ismét kocsira tenni
s a község-házához beszállítani,
ahol egylőre mint bünjelet ke
zelik,

Tisz/eletteJ és bizalommal
kérjük mindazokat, akik a ma·
gyal' dalosLig'y iránt érdeklődés

sc! és szereteItej viseltcJnck
hegy Dalárdánk iránti készsé·
ges és -jóakaratu párjfogásu
kal ne vonják meg e magasz'
tos .-célbkért fáradozó egyesül
lelJől, hanem inkább ennek fo-

'ko1.oto'3 e~elkedését, fejiődé·

sé! jobban és jobban elősegi

teni, kulturménkájában támo
gatni sziveskedjenek.

*. -): *

Dalárdánk
hangversenye.

DéJlárdánk a debr:eceni Or'
sí:ágos Dalosversenyen, amely
junius hó 28., 29. és 30. nap'
jain tartatik, részt óhajt venni.
Tekintettel azon nag'v anyagi
áldozatra, melyet ez ifju egye
sületre nézve elen elhatározás
jelent, a Dalárda vezetősége

müsoros esték és hangversQ
nyek rendezés,ét vette tervbe,
amelyek jövederd~éból fedezné
al Országos Dal'osverscnyeú
való megielenésünk költségeit.

A Dalárda müködő tagjainak
ösztönzésül, buzditásul ,szol
"ál az ha a közönség meg-ér-,r-y' - '. ~

tésével találkozik nemes é,élu
munkáiában és a kÖzöny,·-a
félreértés, az el nem ismertetés
helyett él jóindulatu és melqt
pártfog'ás/ lapasz!é11hajja haza
fias és nemze/épitő miiködé-'

sc2ben.
Jól eső örömmel és a leg'

hálásabb kösz.önettel ve/te a
Dalárda vezetőség'e tudomásul,
hogy ezen hangversenYQre a
Központi Kaszinó dijtalanuJ en
g'edte át nagylermét. E dicsé"
retes és szép eljárásáérr e he
lyen is fog'adja a Kaszinó el ..
nökség-e szivből jövő köszö
netiinkeL

A g'yornai Jól,ékony Nőegylet

a január 12~énlezaj1otl jelmez
estélye alkalmáhól kiváló és
lllQgfep6en szép izl~ssel fel
diszitette él Kaszinó nagyter
met és ezt a diszitésfott hag-y- !

ván, él Dalárda részére áten
gedte a január 2ü.j hangver..

A Gyomai Dalárda 1929.
jan. 20'án az Uri Kaszinó nag'y
termében műsoros ('stél rendez,
melynekcélia,hogya társadalom
tlgyelmét él magyar dalosügy
fontosságára irányitsa és az
idegen szellemű daloknak eiD
terjedésével szemben ig'yekez·
zék népszerűsíteni,megkedvel·
tetni az elhanyagolt és mellő·

ZÖ,tt magyar dgll. RendkiviiI fon
los és értékes kuliurténye.ző .a
magyar nemzet életében a da,
losűg'y fejlesztése, annak mű

vészeti szempol11ból való töké·
letesebbé, élvezetessé tétele.
Ezt cselekszi. ezen nemes cél
érdekében l1lUnkálkodik a Oyo,
m'ai .Dalárda is, amidőn a kar·
éneklés szépségél óhajtja .mi,
nél szélesebb körben m.egis,
mertetni, bemutatni; annak
sokoldalu hasznos hatásf!!, be-'

. bilOnyitani a közönség' előtl.

A -magyar dalkultura slolg,ála'
tábuIl áll községünk e kis'cia,
los tábora js, kiknek a köz ~

idvára és haladására irányuló
önzcllcn fáradozásuk véllóbBn
,.?\'dcmcs U miivclt lelkek támo·
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Vasvillával verte szét
a farkasokat Szeged mellett

él tanya népe.

I . ~ ; ~

Győző íanitó
emléke.

Február 3-án vasárnap tart
ja a Gyomai -iparos és Kcrc,,

kedő Ifjak Önképzőköre [W8Y

szabásu jelmezes láncestélyél.

volt Weil S<111dortlé XlV.
századbeli jelmezében. Kár.
hogy kevés ideig' gYÖll~rör

ködhet/ünk benne. Klein
Sándorné és Szilágyi Esz
ter bájos spanyol nök vo!~

lak. [<edves kis zsoké volt
B31assa Jolánka; szép
orosz jelmezben volt 5a
lnssa Gizella.

Az ~ Elnökség' ezuton
mond hálás köszönetet
lllegjeIenésükérJ, hogy je'l
mczeil(kel az estsikerét és
fényét emelni szívesek vojQ
tak. A terem avönvörü

~ 17 • ~,

djszité~;ért pedig' mindazoka
nak,cHelk?shölg't'eknek,akik
szivesen fáradtak kedvessé
és vonzo~á tenni e fclejt
helellenUI kellemesen eltöl
löJl estél.

Negyven esztendeig voll él

~eformátus egyháznak hűségc~

és kiváló Jani/ój" Nagy OyöJ
ző. b111ékét ió feleség'e mara
dandóvá kivánla tClln! aztJiIa!.
hogy sjrja fölé múvésJ.:i kivile!ü
siremJé!zet tdUtlatolt. [: sirem
lék községünk kiváló műv~sz

fi(jnak, Papp ZsigmQndllak az
alkotása s valóban disZQ Je
m.clőnkne!c Az egyház eJnök-

'sége llQ'Y gondolta, bogy réS?1
kcllcnevenni ez emlék ~felé't1~

litásában él sok hálás növen
déknek s e vég'b'51 ~)'üjtésrc,

adakozásra hivjuk fel közöl1~

ségün]<eL Össz'c is gyült kl'
gyeletle.l 100 pengő és 60 fil
lér. ~ Miután azonban az emlék
mű 800 pengőbe került: jóll'.;.
het Papp Zsigmond egész 111(í

vészi elgondolásái és anl1é\k
kidolg~ozását tanivcínyi hálábl'J!
ingyen teljesítette, a megboldo
g'ult tanító hi/vese ezen egy
száz pengőt, millt alapitvány t
tette Ic az elmult héten CI refoj:
mátus egyház pénzlárában a
végből, hogy minden év nya·
rán a vizsga alkalmával aZ011,
iskolának legkiválóbb tanuló
és magavisele!ii szegény gyer
meke jutalomként kapja ezen
ös:c,ze~I!1ck kamatöÍl, emlékez,;:'i
létetvén ez alkalommal a nc
mesé:etet ~lt és csaknem fé:
s7éÍzudig' szolgált Nagy Gyö;r(,
tanítóról. A nemes csélekeclcl
önmagában hordja dicséreid 1

sik meggondolia II do]g~oJ és
llClta!mas ufS'l'éÍssi'll átvd.:/1e
magát a karám letején,

A karám belseje él farkasok
lávozása után olyan volf, mini
C~'Y clhag'\'Dtt CSéitatér. Az
egész földel vér bori/otta. HáJ
rom szé!lépet juh. és fl iuhász,
ku1va maradi él küzdőtéren, Az
öreg iu.!~ászt su!yos sebekkel
viiték el él szomszédos tanyára.
H,ováes ferenc és fi él több
'Sc-btől vérzett. .Az alsó {cll1ya

nép~ lllOst hajtóvadászatot
akar rendezni él garázdálkodó
fél!'k~sok utálL
5fb""7 . 25 _n

J II l '

elmezes nál.
fl ~ Gyomai Jótékony Nőegylet

mulatsága.

Az Uri kas~inónak szép
nagy termét pompás disz>
be öltöztették 3zom bat cs'
tére gondos női kezcl<
hOgy minden. eg\Ces részt l

vcvő kellemesen érezze
Illa.gát él JótélwJ1Y Nöcgy~

let áita! rcndez\?ít első far~

sangi hólon. Kilenc óra
ut-án hirtelen g'yorsöságga!
megtelt a terem; majd Zá, ,
honyi Aladárné UrIlŐ, aki
különös ráJermeUséggel,
féiradságot nem kimélő

munka árán lcreirdctlc; meg
127 estét, a csárdas, rázene.
ditésével nyitot/a meg a
bálai, amelynek kedvessé
g'ét nem fogják cgyhiltllar
elfelejteni, á jelenvoHak.
Résztvett c bálon nem

csak községünk intelligens,
igaros és gazda!ár3adul
mának nagy ré~,ze, 'hanem
még cl szomszédos End
rőd községb6l ~is számo'
Séltl jöitek át ez alkalomra.

Sok szép és izléses jel
mezben gyönyörködhet/ek

a jelenvoltak. Igen bájos
voH S7.abó Bcncde!<né mé,
zeskaLJ...:,~/iv jl.:l.neze, aki
a '/alósdgos szivek ~ árusi'
tásávaJ, fáradozva, a l'~őc

es;;yletnelc szép összeg'ct
gvüjtön össze. Wag-tl er Pé
terné szép rokokó ruhájá
ban tökéletes francia dáma
volt. Nónay Ferencné fess
piros csizmájában olyan
llelyre legény volt, hogy
méltan kelthetett volna
irigységet sok hivatásos
dobosban. Nagyon helyes
volt Faragó Bóka babajeI
mcze, - élki él hlLi/ölj di-
, I ' ~. , ~l I' l 'Ja. az \))l1S(1gC'!l\e~,ccesc
közben CI is nyerte. 5zép

ATiszántul megfagyott egy ember a hidegben.

~ '!t\l~pÖkólatar1n1áraZegész éj.félután 2 óra lájbane[nyol11la
oi<s~ágb'an'ákeménvhideg;re az álom. Alig~ SZCl1dCTCdcll cl
fürd{ilf, szigoru te!: JóváI a az öregjuhá,sz, mikor egyszer
fagypont alaH áll mindenüll a rc ütés~:[,ej érzelí él, fején és a
hőmérő~ A I1ag'y hideg', Ugylát-

I
vér eiborilotta szemét. A fel~

szik, még a NagYIAlföldreis riasztoU ember nagyllehezen
lecsalla a farkasokat, legalább IfeltápászküdutL Kitörülte szc
is ezt mutatja az a jelentés, méből a vért s ekkor látia
amely Szeged ről érkezet! hoz- cs~l!{, hogy él megriaszt01l JUJ
zAnk. A szegedi alsótanyán hok rohantak rajiCJ ken2s7tü!.
már napok öta két farkas ga- A karám j{(')zepén eg'y ha-·I
rázdáJkodásáról beszélnek. tairnas farkas éppen" egy JUJ I

Többen Iá.tták a fenevadakat. hot lépett s.léJ, a másik rar-I
Az eg~yik éjszaka szétmarcan- kas pV'uig éleHla!ál llélrcot vi
goltál< a Kispál-féie 1anyán az voft ahataill1élS jllhászkulyával.l
összes szárnyasokat. Kedden A juhok rémüit bégelése és
este él szürkületkor a7 eg-vik a kutya félelmetes sziikölése
g~azdálkodót, milwr kocsin I f"izavarta a Kovács tanya la
igyekezett hazafelé, meg- is tá- I k,')il is, Kovác'3 Ferenc és fia
llladták és csak jó 10vainak ki)- v(]sviiákkal rohanjak ci karbm
szönhetre, hogy épségben tu- fl'li? A nagy sötétségben' elő'

dolt elmenekülni. Sokan még ször edig birtak tájékoződni és
cZi?k után is azJ gondolták, amikor szemük megszokla a
hogyesetleg' garázdálkodÓ ku- Si~'!'2tség'et, Játíák, hog'y a ka
Jyákról van szó, mig' péntek nhl szélén Nagy Sándor ju,
éjszaka Nag'y Sándor juhász- h,~"Z klizködil{ az egyik farA
nak nem akadt~ dolga él farkaJ! kassaI. Az öreg juh6sz vasvégü
sokkaL kRn1QÓS boljávaí igyekezett

Nag~y Sándor juhfisz karámja l11él16töi távolJartani a feneva,
köze! véln a J\ovács~féle iél- déli, amely mindenáron a Jor-
nyáh07, A juhász mintegy 150 ká! akarla álharapnL A hüsé
juhot g~ondoz. A farkasokről iP.Js juhászk 11tya ekkorra már
szóJóhirek miatt minden éj", v,.2!be-fagyva átharapotl torok;
szaka ébren őrkőc!ölJ haJilllllil;;;k;]l feküdt gazdája lábainál.
juhászkutyájával. Pélllei, éjSZél- i". kél farkas mikor észre,
iZél is, - -mint milr napbk óla w!:e a két vasviHás embert,
n~nden nap - a juhász kintnekitámadt.
aludt juhai közölt él náddal l irtózatos viaskodás kezdő....
körülfont karámban, Estefelé dött, amig Vc!gTl2 Kovács fe-
különös nyngtalanságot észleli, renenek sikerül! oldalbaszurni
a juhokon. Nagy Sándor foko-! az eg'yik állaJot, mire az viny

-zoIJ éberségr,rel őrkődöJJ,de! nyo~Yaelmtneküli. Erre ci má-

majd Leimdörfer Ilonka IV. végül pedig egy kacagtató
oszt. tanuló egy, az isko' , vigjáték : ,6, kés 1Tag'édiájá
lai életből meritett, kedves I ról, amely a jelenvo!tal{
monológ előadásával tette íJak felcjthdetlenül kedves
derüssé a hang'ulatoL emlékül" marad.

.ts..z énekkar éneke után E szülöi értekezleten is
Paól Samu igazgató tartojJI meggyőződhettek a szülök
egy minden íekinletben pe- él po!gtJri iskola igazgató~

'daQ'ógiai értékü, tartalmus ., I ' t " l • 1~ . Jana ( cs anmi 1\0 ra nal"
előadást él helyes gyermek- buzgó igye]"ezetéröl, amely
nevelésről, az iskoláztatás lyel gyermekeil~böl ugy él

súikségességéről, rcámu- szülőknek,mint a magyar
tatva különöscn a 'polgári hazának tanult, derék és

isola szükségességérc, mert I értékes egyéneket il:Xickcz-,
ez az iskola adJ'a m<:>"," azo~ I l ., ri',"' ne \: neve nl es dun!.

kat ~ az iS!l1ereteket,amc~ Az értekezlei él Hymnus
lyekrc ugy a földf11ives~, elének!é5ével érI véget.Bi

mint áziparos társCidalO!1l A zonyosravesszuk, hogy
nak elsősorban szükség'e ö következő ,"likdloriÍta

van. meghirdetett szülői értekez& I
,. ft, nagy halás! kivá.llö bCA I I "I tI >oj ",Ciro egye en szu o sem l
széd elhangzása után nél I for;' hiányozni. I

!"",!h!"""á,""!n",!"y...s"!"",z"""a"",v~'~!!,,!I,,,,,a~t ~k!!!!:ö!,!"v"",et'!";'k~e~z~e"""tt~, ~~~_~_~~~~~~ I
l
I
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Istentiszteletek. A ref. t"ITI p.
10mban vi15árnap d(!:.'lőll 9
órakor Isknlis/-!rJetet larl 1iar
sányi Pál reL esperes.

Az ágostai evangélikus temp·
lomhan vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvü Istentiszteletet
tört FeiJer Ernő ev. lelkész.

A róm. kEIIh. templomban
reggel. 9 órakor IstentiszIeleJ
prédik6cióval tartja. Cser
nay Géza ·plebiinos. D. u. 3
órakor litánia,

Halálozás. Oszinte részvéttel
vesszük a sulyos csapás hirét,
mely érte községünk közliszle
letben áiló nagykereskedójél:
Klein Vilmos/ és családjár. A
hüséges hiiveslárs és jó édes
anya sulyos szenvedés után
élete 56-ik évébe-n Budapesten,
ahol gyógykezelés végett volt,
e hét elején meghalt. A boldo
dult földi maradványait a csa
lád hazahozatta s pénteken
délután a község óriási rész'
véte rnel!elt helyez/Qk örök pi
henőre. Istentől vigasztalást ki
vánunk szeretett Hozzátarla,
zóinak!

1929 január 23-án a g'yornai
Közrnüvelődési Egyesület a
Polgári olvasókörben előadást

tart. Elóadó: Nónay ferenc.
K6zremüködnek még: Ladnay
Lajos, Molnár Gyula, Biró Be
nedek, Papp Vazul, Szántay
Elek és Izsó István. Befejezé
sül egy kacagtató tréfa kerül
szinre.

A gyomai dalárda 1929. évi
január hó 20-án, este 8 órai
kezdet/el, a Központi Kaszinó
nagytermében, a debreceni da
losversenyen való részvétel
fedezésére lánccal egybekötö1!
műsoros hang'versenyt rendez,
melyre községünk lakosságát
tisztelettel meghívja az Elnök
ség. Belépődíj személyenként
1.50 peng·ő.

Mind~ngazdának sa
ját érdeke, hogyalószerszámja
kétszer annyi ideig tartson: ez!
eléri, ha a BüDüLJN csodá
latos szerszám puhitó! és fe,
ketitőt használja. Egyszeri'
használat ulán a halás nem
marad el. Kapható: Szilágyi,
l-\UIl, Schróder, Berkovics és
Hangyában. A Bodolin névre
vigyázat.

Ahogyan Miss Magyarorszá
got ujságirók és a fényképé
szek látták, erről közöl gyö,
nyörüen iiluszJráit, érdekes ri·
portot él Szinházi . ÉI~t most
megjelent uj száma. A három
s7inü, müv.észi cimlapot Gaál
franciska kosztümös fényképe
diszili, a lapban pedig két
szinházi eseményről Eisemann
és Szilágyi ,,1'v1iss Arnerikl'l"
cimü opereJtjérői talál gazda-

C8alóka d libáb.
Az ezereszJcnd6s rnaRyar lásl, hogy valóban oH volt~c

állam feje-ólja sohasem helyünk a máglyára kiván
volt puha párnákkal kirak- kozók sorában - ott \'ol~

va. Boldogulásunkat, el6- tunk, mert nem rudtuk meg
haladásunkat és nyugat· tafwdni ezeréves történel
munkat mindig küzdelem münket. A népek nagy csa
és harc árán szereztük táiból mindig kiveltük ré
meg. Minden barázda, amit szlinket, hol önmagunkért.
felszántottunk. vagy vérün~ hol magasabb erkölcsi
kel vagy verejtékünket kö-' szempontokért, hol llZ ál
vetelte. Kard megszerezte, talános emberiség kulturá
kereszt nemesitette e hClwtjáért. - Kitüzött céljaink ei
s a kultura, bátorság, és érése érdekében folytatott
er6 tartotta meg ez orszá, küzdelmeink él csaló!w dé
gat· ezer éven keresztül. libáb üzéséhez hasonIitot
Mikor' dolgavé,gezetten lak. Valahányszor - ugy
időnként pihenhettünk" vol- hittük, - hogy megköze-

, na, akkor él jó szomszéd- litettük célunkat. a cé! mint
ság vagy él török átok ha- a délibáb tovatünt s mi
tárbontó, néppusztitó ga- üres kézzel ébredtünkfel
rázdálkod6sai ellen kellett ábrándiainkbóL Ismét és
fegyvert fogf!unk, h<ldba ismét csalóka délibábot
szállanunk. . Valahogyan, kergeHünk.

oly végzetszerUleg- voltunk Öncéluságunkat e1tévesz-
kidob\'a a !lepek országut-

tettük szemünk el61. Mint
jára, hogy államalkotó te-

az a nábob, aki azt hitte,
vékcn}'ségünk egy.:: részét

hogy javaiból soha ki nem
milJdig' elsodortaka t9rté-

Jogy s két kézzel szórta
Ih.dmi események, .mint
ahogya szabad réten álló aranyát, ezüstjét, földi ja

vait, rilig- végül. egy szürke
fa "leveleit hamarabb letépi

reggelen üres· kincstárára
a szél, ágait kérlelhetetle'shalomradült illuzióira éb
nebbül letördeli a vihar.

redett ; mi is ugy vagyunk,
Régi történelmünk is a

Európa kuJturharcos ma~
szélviharral ...való dacolás.

gyarjai, hogy ujra és ujra
voll, uj történelmünk szo-

arra ébredünk, hogy kincs
maru határmesgyéjén is a

tárunk üres, baráraink meg- \
föld alól fe~örő orkán kö- fogyatköztak s egy uj dé-
tött belénk. .Ha ezredéve- Iibáb szállt tova köze]ünk.
kig nem tértünk ki CI harc b61.
el61, ugy hittülc hog-y most
sem szabad "Keleten "nőtt Egyszer, " valamikor el
törzsökét fánk'naW' meg- ken jönnie amwk a kor

hajl'itanunk. Összetörhe- szaknak, annak az uj esz·
Wnl", de meg-haHaní nem" tend6nek, amikor vállunk
hajlunk meg - soha 1 ról lerakott li:ereszJünk he:

Hogy egyszer majd !lem Iyett egy olyan keresztet
jön·e el az az ui korszak, emelünk vállunkra, amelyre
vagy uj esztendő, amikor nem délibábok lesznek
annyi hadüzenet után vég- festvI?, hanem az évenként
re végzetes tradicióinknak
is hadat üzenünk s harcba ujra és ujra megfeszített
szállunk tengernyi sok té- magyar igazság. Magyar
vedésünkkel, azt még nem célok, magyar célkitüzések,
tudjuk, de ugy érezzük, magyar tüzek és .magyar
hogy az események s az áldozatok, amelyekb61 egy
emberi gyarlóságok siettet- magyar uj esztendő hajna
ni fogják nagy kijózano- lán kiterebélyesednek a
dásllnk kezdetét és folya·

csalókadélibábmentes ma...
maláL A f1agyvilágégés,
amit a história világhábo. gyal' er6k, amelyek minden

run ak neVez el, lljból a ·akadályt elgörgetnek 11

küzdők sorában talált - nemzeti haladás és meguJ#
s bár már kezdik a kuta- hodás országutjMól.,.

HI EK g-on illusztrált bes'támolói elZ

olvasó. Emőd Tamás reme.kbe
készült Adyive:rse. Krudy Gyu*
la, Szép Ernő és Nádas Sán
dor cikkei. Harsányi Zso~t ui
Mikszáth,vigjátékának egyik
leg'érdekesebb jelenete. Rud
yard Kipling és S. Bokor 1\·1al*
vi II noveIlái teszik ezenkivül
rendkivül vonzóvi! Incze Sán
dor népszerü hetilapjának leg
ujabb számi!ít. Az illusztrált
részben nagy érdeklődésre

tarthatnak számol az Éló holt
test és a szegedi szinház Do...
rottya premie:rjém?k fényképet
valamint a Lencibaba bálról
készűlt pompás felvételek. Ri
portok és cikkek: Bánffy Mik
lós gróf elvesztelte a "Marti·
novics" elsó kéziratát, VilágI
hirü emberek kézil'ásaí, Moll
fiár ferenc és Lehár ferenc
egyfelvonásos daljáíákot irnak,
Csor/os és Jannings feltűnő

hasonlósilga szinpadon és fil ...
men. Darabmelléklet a Dolly
Sisters izgalmasan érdekes re·
génye, négyoldalas vicclap,
nagyszel'ü Divat, - Autó, 
Rádió és Könyv-rovat és egy
elmés pályázat élénkíti ezenki
vül a lapot, amelynek ára l
pengő. Negyedévi előfizetési

dij 10 pengő. Minden új elő..
fizető teljesen ingyen megkapj{l
ÉI Szinházi Élet legujabb aján
dékregényé!, ameIynekdme:
"Ofe\s-ége Meyer lll," Kiadóhi
vatal: Budapest, Vll. Erzsébet
körul 29. A Rádión közvetíteH
szindarabok, kabarétréfák, mo~
nológok, dialógok és zenemü
vek megszerezhetők a Szin
házi Élet szindaraboszlályáná'l

. Buc\apQst. VII. Erzsébet körut
29.

Ravasz László dr.• aki fele.
5égével együtt," családi okokl
ból, legutóbb több napot Er
délyben töltö It, visszaérkezett
Budapestre.

A mitánói egyetem kiJení?
fasiszta hallgatója. 8 jogász
és egy közgazdász, napok óta
Budapesten tarózkodnak, mint II

Magyar Diákutazási Iroda ven·
dégei.

ANYAKÖNYVI HIREK.

Születtek: Pólya Erzsébet.
Putnoki Sándor, Szász Károly,
R. Kis János, fekete János.

Házasságot kötöttek: CziA'
ráki Nagy Kálmán - Csapó
Erzsébettel; Klein Móric 
Breuer Honával.

Elhaltak : Kaka!j Sándor 63
éves, R. Kruchió József 74
éves, özv. Erder Andrásné
szül. Gecsei Eszter 63- éves,
Eiler Mihály 4 hónapos, Csa
pó Erzsébet 21 éves, meghalt
Kóbányán 1929 január ],én
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Jönuár 2():f!n, \',:lSBrnap : Halálugrás. (Loüping ilw luup),
lanuM 24-én, csütörtökön: Hat szép leány szállást

- kere~. A k~sdiktátor.

"Ap-olló" filmszinház 
yománm

vitéz

fl.

Ifi.

os
JÁ

ó6

:: ság

Kis di~tátor_

róla, áJlandÓall oli van a nvo
mában és mikór: .c.U'i"l~'clke;ik
éI vá!séÍQ- órája. minlbo!ióc,
mint bolond komédiás !JódJJJi1
vissza mag-állak a fállv ős;-:inJe

bccsü!ését és szerete/ét .. $ Az
cg-ész film !:n'öllyörii, ugy kj6

állitása mint tarlalmé1. Alapgon
dolata mély és megkapö, meg'- 
viJJÓsilási barl1lo[1il,L1s,~é8 57i 6

!les 'Wern-er Krauss janningsi
alakitása produkál benne. 1-\
miisort "Melyik az igazi" ci~

mi'! burleszk, ezenkivül Ufa
viJághiradó -és Magyar hiradó
egészítik ki.

Csütörtökön, január' 24K én
két kitünő slág-erfilm vall rnii~

soron. Az eg'yik a herli~li C:r~

pitólban !lat hétig zajos sikt.:r p

rel jálszoit

Hat szép leány
szállást keres

Clmll 7 felvonáso$ rendkivül
ötletes és mulatság-o$ vigjéÍf~k,

amelynek főszereneit Jenny
Jugó, Adele Sandrock, Georg
Alexander és Verebes Ernő

jáfszák. Meg kedl említenünk,
lJog-y a darab kiállítds6 _ ~rY('"

nyörü és él hut cimszerepl<'í
mindeg'yil,etYPllsél a női sZ(~P

ség·nek. A müsor milsik ril!il J
'

je a

Clmu 5 felvoná§os kómédl'l.
amelyben egy hypermoClcl'n
hölgyrő\ VCln SZÖ, aki függ'~'jJ

lenségének még' (] háZéisstlí-~J

ban is érvényt akar szerezni s
csal, a "kis úiktillor" sz.iiielése

tériti iopb belátétsra. Előadások
Kezdete 6 és 8- Óra'kor.

Mult számunkban között
rejtvények,helyes megfejtése:

I. Hetivásár. ff. Névnap. lII.
Karácsonyi ének. -

Megfejtették.; Leündörfer Csöpi,
Molnár Piroska, Bolehovszky Pál.

Lapunk két számáoak rejtJlértY
meg/ejföi között 2Z..é/'f egy értékes
könyvet sorsolunk ki s a nyertes
mivtt következő számunkban ';oz
zuk, aki -a könyvet kiadóhivafa-
lunkban átveheti. ~

dér

T ••-u

legy óriáskigyó csúszott a bokor
ból ki s egyenesen a kiralykisasz
szony felé csúszott. Pillanatok alatt
a leány rlyakára tekergődzött és
bizony megfojtja szoritásávol, ha
jancsi - aki időközben ott ter
mett - meg nem öli a kigyót.

A király jancsit e tettéért her...
ceggé nevezte h Hálából leánya
kezét, fel~ királyságával együtt,
neki adta.

jancsibó! derék, bölcs király lett,
ki még talán most is malkodik,
ha meg nem halt.

==11==
Reji-vények.

J.

6YERMEKROVAT.

Süveg Jaul{;!ii
!izerenc!iéje.

Messze, tul a Oyémánthegyen,
Csillag király birodalmában --éll
egy- szegény kertész-legény.

Szorgalmas, derék. jóravaló fiu,
c'iak egy hibája volt, ilOgy a vi
lágon mindent el/lift, amit neki
mondtak. Ezért aztán volt is sok
baia. Felnöttek és gyermekek egy
aránt, uton-utfélen, rászedték. Sze
gény. Süveg jancsi - (mert -fZ volt
a .legény neve) egy darubig csak
fürte a sok bosszantást, . de végre
is megunta. Elhatározta, hogy er
hagyja faluját és vilá!!J},ú megy,
hátha sikerül neki valahol állást
kapni. Me~t, mendegélt hegyen
vJlgyün, erdőn-mezőn /cereszliii
het nap és /Zet éjjel. Végre a he
tedik Ilap este egy kisercfei házi.,.
kóllOz ért. Benyitott s Mt egy
öreg, ráncosarcu anyókút talált.
jancsi i!lel/dően köszönt: " Adjon
Isten jó estét, kedves néném!" Az Apolló filmszinlJáz Vél p

~ jó estét fiam, ~ fogadta sárnap január hó 20-cin il

az anyóka. - Hát te hol jársz berlini l1fa filmg-yi'ir cg-}!ik leg'
erre, ahol még a madár sem jár? rwgyobb éJlirakciójáJ, il

- Hát én bizony szolgálatat Halá!ugrás
keresnék - felelte jancsi - nem (Looping the loop)
volt már maradásom a fallIban s ClflllJ 10 felvonásos luxus film
ez~rt indultam vifággá. jél' mutatja be. - Cirkuszók ...

Az őrt'.'n- anyóka _JlIeQvend~Qelte i a '11' la' I l )'110' I I .tS. ~ <> 'I S ., ... )( COl' ... ooplng-
jancsit, sőt· még ott marasztalta thc loor-). r!aIálugrása a% artjs-'
éjszakára is. - iának, a nyaktörő, élelkockáz p

Másnap reggel pedig az öreg tajó Illutatvány ojj az izgaiom
anyóka azt ajánlotta jancsinak, éiH:S közönség' előtt ... és lJa p

hogy menjen el a Zöld király lld-~ lálugTása a bollócnak, a vak p

varába, talán ottfelfogadják va- merő álkndiilés él bohócsilg p

Iamilyen szolgálatra. jancsi szépen ból él vaió élejbc, az ,inl1leg,
megköszönte az anyóka szivessé- iagadó komédiázásból az igaz,
gét éSlltnak indult. őszintén é'rző cmbel:iség'be, ez

Három nap és hárofn éjjel ment, a nehéz, nehéz mutatvány mely
m(J;f végre elérte Zöld király vá- oH játs.z6dik le sZemlaJlll nél,
rosát. Bemerd a királyi paloZába. - kül éi bohóc lelkábcn s mégis
ft[ épen kertészre vol( szükség, nem akar sikerülJli sehogy
}ancsif tehát mindjárt fel is fo- sem ... [Ple, el-ck azok a 1110

!sadtók. tivumok, amelyek uj filmünk
jancsi már másnap munkához meséje)} át meg átszövik. BoHó

látott. Felásta a kertet, fákat ül- bohóc ló, ,ny YiS:'i/uzuhant méÍr
idett, virágokat palántált. Jgy egyszer ~lclében ig'y él cirkusz
dolgozott nap~naplltán szorgal- porondjáril. f\Z, akinek ó ?lZ

mason. élelél, önniagái akarla odaadni,
Egy év elteltével a jancsi által csak a ~ohóc()t látta henne,

miívelt kopárkeJt gyönyörü szép csaka bolond komédiást al"arta.
paradicsommá változott. Vlost. hogy ismét Lopogtat él

A király, midőn meglátta uj boldogság' élete aitaján, már
kertjét, még a szája is tátva ma- \lern meri bevallani mesferség·él.
radt a csodálkozástól. jancsif rög- Alakoskodik, képl1lutalóskocJik,
tán udvari fökerfésszé nevezte ki, titkolja él lányelőlt, hog-y vol
évi bérét pedigötszörösére emelte. - taképen kicsoda és mikor a

Süveg Jancsi! ez a dicséret !lern lány akaratán klvlil szin/c meg'~

tette elbizakodottá. Ezutdn még tudja az igaz'3á~Nt, esztelen
szorgalmasabban locsolta és ápolta K~tségbecsé5ébel1 elidegenili
virágait. őt magától. A fordulat, amely,

A kirdly egy délufán kiment kQ1!öjiikel mégis összehozza,

leányáva! kertjébe és ott gyönyör-I finom és müvészi: _a bohóc
köJött a szebbnél-szebb virágok- ismét viss7?lváltozik bohóccá

I ban. Amint ottsétdItak~ hirtelen anélkül, hogya lány tudna

I
na!. A feljelcniés nyomán a
járáslJiróság- tárgyalta az ügyel
s cimbilorlásért 30 pengő pénz-
bÜlitetést szabolt ki.

80 waggon magyar puIyl<a
kelt el Londonban.. /,-, magyar
baromfiexportőrök aié iclénkb.
120' wag-goil mag'yar pu!ykáJ
külc~!ek ki a londoni líag-yoK
fi1ányoskarácsonyi pulykavá
sárra. A kiszáílitoll mennyiség-
höl 80 wagg'on cl is kelt s a
többi 40 wa~nson egyelőre a
londoni hLitőházakban várja CI

tóváhhi·értékcsilést.

Jogtalanul nem lehet hasz
nálni az' "y"-t. -cg-y _ sz(!ntesi
lellletkezési vállall<ozótnévle 6

leüü] fcljeknteH - valaki, hogy
neVe' végé:n (lZ "i" beJöt fel
cserélte cl llangzatosabb "y ((...

Február 3-án vasárnap tart
ja- a Gyomai ipat'os és Keres

kéCIó Ifjak ÖnkGPzőköre Ilagy

siabásu jelmezes - ránceslélyél.

AOyomai jótékony Nöegye
sület január 12-iki Jelm,ez Es
télyén feliiifizettek : Kncr Izi'
dor18 P, dr. OsváHl jános
11 P, dr. Tarclos Gáspár, dr.
Chrislián Ká.lmán, lványilsívá.n,
M'áday Aladár lV~ro P, Cser
nus Iv1ihály 9 P, Kerekes Ká,
rory. Lehóczky l"ároly, dr. Tóth
istván 6-6 P,Glück -Ármin,
H~kele László, Wag-ner Jvlár 6

ton, dr. Szilágyi Fen~nc5-5

P~ Wagner József, Péíenllann
József 4-4 P, GreizinB- jó/scf,
Wagner Péter, Szabó józsef,
N. -N: 3-D P; BecherRezső,

dr.Sinl2-er István. Weil Sándor
"2-2 P, {{Ieitl Sándor, dr. Vin
cze Endre, Becher Ernő, Ifj. fil
bibo Béla, .5teluIla Jenő. N. N.
N: N; N. N. 1-1 P,melyú>
ILiIfizetésekért, valamint 1-\ner
!zic!oi'urnak a j~remdiszjjésé

hez szükség-es papirosok aján
dékoiá<>tiért, továbbá -Domo K

1<0:3 AJberl l1lűszerc:sZLlrllélk él

villanyröls7.ereléséért és az
égök dijtalan használaláért,
Spi!z, Jakab es Weiszberger
IStván uraknak él íercm dijtaléH1
t!!cngedéséérIGyollla község
szegényei nevében ez uton
m-Gnd hálás köszönetet él Nő

cg'yId Elnökség-e.

Vaddisznót gázolt az autó.
tvHiflerAntal soffór élulójávéll
DebrécenboI HajdudorogTél
i~yekez'ett a késo esii órákban.
A bodai mélyutnál az autó ref
!cl\lora elé eg-y - áliat kerüli,
clmí71yet éi fény él,nllyira meg'
vakilott, hog'Y tehetellenül ál6
lO'j[ meg' _az uj -közepén. Az
a·utóelütötJe ·az áJlatot. A sof,
fOT ml:gálliloltakocsijáL Ekkor'
jálta,· hog-y egy hatalmas vad
disznót gázolt el. Közben oda
0rkczett Tójh Gerg'cJy hajdll c

'boszörmenyi-fllVarOS is. aki
dek vasviilájával megadtilk a
sUlyoscú1 l,11Qfisérült állatnak él

ke~r1clemCJöfést. A soffór és él

fuvaros meg'Osztozkodott a
könnyer~ szerzeIt értékes vaK
di'Íszzsákmányol1.



1929 jan. 20.
rt '?"

GYOMAI UJsAo 7. oldaL

szerint is az évi tojásproduk·
tumokaf.

A parlagi tojása átlagban 5,
a Leghorné 6, a Vörös IzJan
dié is 6 dkg.

Suly szerint a parlagi 5 dkg.
szorozva 80-nal annyimint 400
dkg. 4 kg. tojást ad it 1'80 P
összesen 7·20 p, a Leghorn
6 dkg. szorozva 150-nel annyi...
mint 900 dkg. 9 kg. it 1'80 P
összesen 16'20 P, a Vörös
Izlandi 6 dkg. szorozva 120-a\
annyimint 720 dkB'. 7'20 kB'.
it 180 P összesen 12·96 P ér
lékü tojást ad egy év alatt.

E szerint aparlagináI ráfize...
tés 1·8 P, a Leghornál haszon
7'20 p, a Vörös Izlandinál

,haszon 3'96 P.
E számok által mutatott ter...

mi?lési mérleB' szemlélése után
nem csodálkozhatunk azon, ha
ma már UllY Európában, mint
különösen Amerikában él

Leghorn tenyésztése általáno
san elterjedt, mert a rentabili
tása melleIt ez adja él legna
gyobb, a leB'szebb, a kénye
sebb igényü vásárló közönséII
által leginkább keresett eB'Y·
forma nagyságu tojásokat. Azt
se hagyjuk figyelmen kivül,
hogy a LeB'horn tojások vé'"
kony héjuak, igy él hajra él to
jás sulyán1!k kisebb, mig ~

belső tápláló részekre nalilYobb
százaléka esik.

(folyt. köv.)

vesszük s a tojást darabon
ként átlag 10 fillérjével sz á Illit
juk: él parlaginál évi 8, él

Leghornál 15. mi~ a Vörös
IzJandinál 12 P lesz az évi
bevételünk Egy tyuk (~vi 1élrtfl
sát számitsuk évi 9 P bc, a
parlagináJ ráfizeHink 1 P-t, a
Leghorn ad 6, a Vörös Izlandi
3 P hasznot.

A tojtlskereskedók a suly sze
rinti vételre és eladásra akar-
nak áflérni. A toj áskereskede...
lemnek ez a módja a fogyasz...
tók érdekeit is szolgálja, meri
igy friss tojást kapnak, mivel
a termelők a tojás apadása
következtében, beállt, sulyvesT.
t0ség' elkerülése vég'elt friss ál...
lapotban igyekeznek a tojást

l,eladni.

Közeg'észségi szempontok
is a sulyszcrinti tojáskeres·
kec1elem meIiet! szólanak,
meri mig a friss tojás egész...
séges és tápláló eledel, addig
a hosszabb ideig' állott tojás a
csirafoltban fellépő vegyibom
lás következtében a bacilusok
sokasál;;'ána« a hordozója,
ig'y a fogyasztó egészségére
káros }s lehet. Ki tudja hány
betegségnek okozója az állott
tojás? Épen ezért nem lehe
teJlen, hogya tojás suly sze
rinti adás...vételét kormány...
intézkedés fogja szabályozni.

Vizsgáljuk meg ezért suly-

r( Ö zg a zd a s á g

Márkus izidorné füszer és cse
mege kereskedése, illatszertára Kos
suth Lajos utca 737. Vatay asztalos
mester házában, ahol füszeráruk,cu
korkák, csokoládék, teasütemények,
déli gyümölcsök, ásványvizek, acél- és
bőrdiszmüáru, fésü, kefe, betegápolási
és háztartási cikkek, kötszerek, tápsze
rek, ipari és gazdasági vegyszerek,
nemkülönben mináennemü illatszer,
pipere és kozmetikai szerek a legol
csóbb árban beszerezhetök. Már egy~

szeri vásárlás után meggyőződhet ám
im olcsó és jó minőségéről. Előzékeny

és pontos kis'lOlgálás l Szives pártfo
gást kér Márkus Izidorné.

aleggazdaságosabb

Vezérképviselet :
Autofe1szere1:ési

R.-T.
Budapest, IV., Aranykéz
u.2. - Tel. Aut. 812-41.

DUBLIKACIÚ.

FI8K PNEU

Simon Károly Német-utca 1093. sz.
háza órókáron eladó, esetlegf. év má
jus hó l-ére haszonbérbe is kiadó.

Szilágyi Gergely Jókai-utca 840.
számu háza ~Iadó.

Olcsóbb lett a korpa a Tejszövet
kezetnél; a békéscsabai korpánák má- Uj irányamezőgazdasági
zsáia 20 penga. termelésben.

Nagy Bálintnal< a Horthy Miklós
ut 903. szám alatti házában 2 szoba, Folytatás.
konyha, élIéskamra és fáskamrábó! álló A parlagi Jyuk . tartása any.
lakása azonnal kiadó. nyiba kerÜl, mint a Leghorné

az::n:~~i{~:é~~~~~~:dÓs~;; ~:~ vagy Vörös Izlandié, de egy
szonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Tari év (liaH 60-804 nál többet nem
Jánosnál, Kossuth Lajos utca 703. igen tojik az előbbiek 120-250
szám alatt. évi tojáshozamával szemben.

Egy komplett ebédlő és szalon gar~ Nem mondhatjuk azt, hogy cl

nitura eladó. Megtekinthető Vass Gá- magyaT pórlagi lyuk tojás ho~

bor bankigazgatónál Gyoma, Vasut-u. 't 00 do ten'- te's~elzama /:; n s ye~z. '?

Butorok. Teljes hálószobá és kony- nem lehetne fokozni, de ehhez
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siHonok, ágyak, éjjeli szekrények, ö kitenyésztéshez évek tűre1-
kr~dencek, a;iZtalok, toaletttiki:ók, virág- mes munkája szükséges, mig
állványok, fűggónytartók fából és réz- az emlitett kél . jó' tojó fajta
rezből. Továbbá hajlitotf székéi<: állan- ilyennek kitenyészfve már ren-
dc\an raktáron készen vannak és olcsó' ,delkezésiinkrc ál!. '
árban árusittatnak. Vatay Gábor Ha él. parla~i évi tojásho.za-
lJ1otorerőre berendezett asztalos ipar-
telepén Gyomán, Kossuth Lajos utca mát 80, él Leg'horoét 150,· CI

737. szám; . Vörös Izlandiét 120 darabnak

,
rs •

I

Érdekközösségben a BÉKÉSCSABAI TAKARÉKPÉNZTAR EGYESOLETTEL Békéscsabán.
Girószámla a MAGYAR NEMZETi BAi\U<NÁL, Békéscsabán.

folyószám!'.] a PESTi MAGYAR KERESKEDELMI BANKNÁL, Budapesten.

Folyósít bármely nagyösszegü váltó kölcsönöket 6 havi lejárattal személyi hitelre vagy
bekebelezés ellen és a legolcsóbb kamat mellett.

Földekre 35 éves 7 és fél százalékos tőkekamatíörlesztéses hosszu kölcsönöket 100
százalékos vagyis teljes kifizeféssel katasztrális holdankénf a föld minősége szerint" 700 pengőig

a legrövidebb idő alatt. Előnye,' hogya törlesztési részlet helyben fizethető. Másutt fennálló
korábbi tartozást azonnal kifizet és ez esetben a bekebelezés illeték mentes. Uj ingatlan vétel
esetén az igazolt vételár 50 százalékát adja a Bácsy és Társai Bankháza kölcsönképen.

Betétekre, melyeket bármikor felmondás nélkül visszafizet, a Bácsy és Társai Bank...
háza 9 százalék kamatot fizet, nagyobb összeg betéte esetén külön megegyezés.
Vesz és elad mindenféle idegen valutát, bármely külföldi államba való kifizetéseket a leggyor
sabban eszközöl. Foglalkozik a banküzlet míndenágával:

Vásárol mindenféle gabonát.



8 oldal. GYOMAI UJSÁÚ 1929 jan. 20.

XI j I !'II! XlU liII j II \011 nnx:nxu t n IK Ji IXYDrxxnx tS II IIII

IB·2@..
19'2§
2-20
,Y't.§

'1:7'30 &ll'. :20-40
20'29 gy, 2'10
14-04 16'52 gy
IY'20 19'4f> gy.

16.14i-.1\'.
16'51 g\'_
20'30 gy.

.2\ '06 Ri"-

netr

-A "gy' betűvel ielzetl gyors-, cl többi p('cii~ személyvonat.

nagyobb raktárt létesaetten; j
és él vételárat g'épenkénl
2':;-30 pengövei

leszállitottam.

Az eladott gépeken rendes tan
folyamona varrást és mühimzést

teljesen dijtalanu.l tanittatolD..

Ujonan berendezett üzlet~mben rakt~ron tartok
rá.dió fel§zerelé§icikk.et.,detektorosé~

láIllpásk-észülékeketés hagszórókat.

Egy elárusitó nőtazonnali belépéssel felve~ek.

DOMOKOS ALB.ERT
villanyszerelő és műszerész.

~~WWMWt;&~~~··~~IW~~~~~~'~.d

1928 október hó 1-étőt
ln.l;)/~PI':S·I'- H YOr+i.~

6'25 9'45 gy_ 13'35
11'06 12'4~gy. 19.14
0'32 5'37 8'52 gy
5'- 11'10 11·45gy.

GYo l'"1A...- DÉKÉSCSAB1\..
BcsabCíröl indul 23"15 4'()4 8'14 gy. 12'47
Oyomárll érk.' 0'17 5'27 o-51 gy 1,3"5.:1
Ciyomáról indul 6-41 11'14 12-43 gy 19'26
r\csahéra érk. 7-M 12:08 15'21 g-y. 20-26

Vasuti
f3peslról indul
OyomlÍm érk.
CJyornáröl illdu]
Bpestrc érk_

JA~ftftftftftftftftAAftftftftftRftfiA~A~ftftft~~ftftftftftft

IA V il ág h i r ci KÖHLE~ é~ t:XCEL~A
~ VARROGEPEKBOL

~zép pén.:>':! kereshet

PA.LLADIS
k3nyvosdál.,,-a

Budapest, V. Alkotmány u. 4 szám.

mint Iö- - vagy meliék - foglalko
zással, ha értékes és érdeke!:> köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre,""'A mi kiadvá_
nyaink IlJind márkál'>, irodalmi mű
vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy- min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosíthat magának. J'Mg ma irjon.
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szívesen megkmd il

Az anyagi qondok

neh.éz napjaiban.,

amikor ugysz61ván senkinek a ke
resete nem fedi ct kiadbokat

Értesités. ...-
Értesitem a t. utazó közönséget,
hogy 6 személyes tiszta, kényelmes

BÉRAUTÓMMAl
ugy helyben, mint vidékre

SZEM~LYSZAlliTAsT
jutányosan

VALLALOK.
Meghivások Herdy Ferencnél a

garázsban. Telefonszám 30.
Tisztelettel

TOTH LA_fOS
autótulajdonos.

Leqjobb tá.jékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden VasLltállomáson,

Dohánvtözsdében_

Bor., pálinka
Ajánlom saját termelésü kitűnő faj
boraimat 1928. évi termeJésü, kiváló
zamatos Siller vagy fehér bor
literje 45 fillér, 50 ~zázalé~os.kitünö
kisüsti törköly pálInka hter]e 3 P,
bármely vasut állomásig szállitva,
kölcsön hordómban, utánvét mellett.
Legkissebb rendelés 50 liternyi bor

vagy 25 liter pálinka lehet.

Fara.gó István
IIiz311Sbidokolli
Soltva.dkert
(Ped Dll.eg"ye.)

- - - Itt levá.~andó; - - -

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai Uiságra"
mert lapunk havonta kisorsoi
előfizetői között egy száliodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba,
ross tér 10 (a Kcletipályaudvar
érkezési oldalával szerpben)
egy elsőrendü szobát. A kö
vetkező sorsolást jan. 19;én
fogiuk mcg'cjtQni és eredményé1
lapunk jan. 20,iki számiÍban
tesszük közzé. Vágjö. kj
az alanti "Utalvány,szelvinyt"
'és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőiénél.

Lapunk Budapesten áHan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

S7cr);eSí:tö"égnél bcaclClncló.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

urnak
................................................ urnónek

mint él

GYOMAI UJSÁG
olvasójónak.

GYOMA-ENDRÖOI AUTÓBUSZ fVlENETREND
~YOMA Vasutátlomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Községháza között. .
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

~ GYOMA-ENDRŐDi,

AUTOBUSZ ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT
Telefonszám 17. GYOMA Telefonszám 17.

6 Ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 30 p.

12 ó. ~ p.

13 ó. 20 p.

14 ó. 40 p.

18 ó. 20 p.

19 ó. 40 p.

kézzel kell

délelőtt

este

délután

délután

délután

délelőtt

reggel

"

"

"

1. járat

2. "

3. ,>

5.

6.

4.

G-yc:unArói in.dul: Feltételes megAllók ) Endli'ödröl indul:
Oyornán:

l. járat reggel 5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca

Or&f Tisza István ut sarok
2. " reggel 6 ó. 3Op. Piac-tér

3. " ~délelőtt 9 ó. _ p. 'Artézi-kut
Hangya főűzlet

4. " dél~lőtt 1i ó. 20 p. Vágóhid
Iványi malom

5. " délután 12 ó. 00 p.
[ndrő(Wn:

6. " délután 14 6. - p. Nétpkeleti vendéglő

Kórház
7. " délután 18 6. - p. Kondorosi-ul 7."

Piac-tér
8. "este 19 ó. 20 p. 8. " este
Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról fe!emelt

jelezni a megállá.st.
Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vá~rokra autó, vagy autóbusz a soffőrnéf meg~·etl(~elhető.

I Meghivó.-· j
IMagán, vagy üzleti ügyekbel1i uta-I
zások alkalmával B UD APE S T EN
a legkellemesebb otthont nyujtja a II
legelőnyösebb feltételek mellett a I
keleti pályaudvar érkezési ollialával i

szemben levő i

I

Grand Hotel Park
Nagyszálloda

Budapest, VIII. Baross-tér 10, mert
20 0/o engedményi kap

mint e2!'En lap előfizetöie olcsó szoba
árainkból

10 % enged=ényt kap
olcsó éttermiárainkból. (Kitünö házi

konyha.)
5 pengőt megtakarH

autótaxi költséget, mert gyalog át
jöhet egy perc alatt a pályaudvari·ól.
Náíunk otthon ér~:i magát III
Elsőrendűkiszolgálás, szigontan csa-

ládi jelleg_
Saját érdeke

ezen előnyök fO~ytán., hogy o~yetle-I
nűl nálunk szálljon me~. Elozetes

szobamegrendelés ajánlatos.

5z.crkesztésért és kiadásért felelí5s :
WAGNER I"IÁRTON.
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p O l i T I K A I~ T Á R S A D A l M I É S K Ö Z G A Z D A S AG I H 'E T I l AP
:::;&. _ _-cc

E L Ö Fl Z ET É S I AR A K :
N~gyedévre - - - - 1 pengó SO fillér
Fél évre - - - - c- 3 pengő 40 flllér
~g'sz évre --,- _- - - 6 pengő.

Lap:r:árta p É N T E K déli 12 óra.
. Megjelenik minden vasárnap reggel.

:z

Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTON. I
. . Szerk~ztőség él'! kiadóhivatal: I

,;H U N GÁR I A" könyvnyomda l
' G Y o tn a, "ÁRVAHÁZ"

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

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l cm.-es hirdetés 2e fillér. Öts.i:iilt,l
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 száza1é1>;, f
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adUHk.

zett hatalmas nagy fi~ryeltllezt€\

zás7lóját kifüggesztelte, l1~Y

látjuk az áJtalánosan megnyn~f·

kozó hangulatból,holirY köz
ségünk közönsége, öreg-je és
fiatalja a multban szerzett k€i~

lemes emlékei alapján örőm'

me! és lázas készü1ődésstl

várja 1929 február 2,át,mikor
is a Gyomai Sport Egyid r~n

dezi meg idei jeJmezbálját.

Az előjelekből és az -agilis
intézőbizoítságtól ellesell' mor>l·
zsákbólkövelkezte1v!Z al. idei
GySE jelmezbál az eddigi.0ktí
fényben, diszben; jelmezek s.-

megindul él rendes l1yomtávti
vasut. Az építkezés iJzonki"ííl,
hogy Békéscsaba és Koncto-,
rosra nézve nélgyfontoisá~u

és az utóbbira életk<frdés,
nagyjelentőségű é.s órliIsi
munka alkalmat jelent a neh~z

viszonyok közt tengődő - és
a mindennapi kenyérért élet,
halál harcot vivó - munki1sok'
részére. Minél több ilyen
munkaalkalmat derék munká,
saink részére.

c.loskodása tárgy éit, hOllY adclJ~

is, amig egy minden tekintetben
modern s jól felszereH iskold
felépülhet, legalább egészség-i
szempon/ból is klfogástalélfl ~i

helyezés biztositélssék.

A községi előljáróság és·~

polgári iskola felügyelő bizQí~

sága most oly elöterjesde-st
tesz a képviselőteslülelnek,

hogy az Árvaházat vegye bir>l
be teljesen - a kápolna kivé
teléve! - 4000 pengóérl 15
évre. Ezen bérleti idő .cilatt az'
után a község tőkét g-yüj{ il.Z

épitkezésre és ányerenG~ S~

gélyt ehhez hozzákapcso'tv-f,)
egy uj modern iskolál éefrU-tl
bér!e1i idő lejártakor.

A Qyomai Sport Egylet
jelmezbálja.

Képviselőtestületi közgyülés.
=

1928 február 5-'::"1929 február I
2 közt pár nap hiányával csak
nem egy egész esztendő telik
el és ezalatt az elég hosszu
ielő alatt köz.ségünk közönsége
nem felejjette el azt, hogy 1923

február 5-én községünk egyik
legélelrevaIóbb egyesülete ked6
ves közönségét egy minden
tekintetben sikerült és maga
nemében páratlan jelmez~

estéllyel ajándékozta meg'..

Leg-alább is most miután a
Gyomai Sport Egylet meghi,
vójál szélküldte é3 községünk
fő/erén igen ötletesen elhelyc,

Fólyó év őszére megépül
a Békéscsaba-kondorosi vasut.

Kondorosnak régi vágya volt,
hogy vélsutvonallal él félvonalba
kapcsoltassék be. Tárgyalások
indultak il Máv és él békés,
csabai keskenyvágányu vasut
ig'azg-atösága közölt_ Kondoros
köz ség képviselőtestü1ete 250
ezer pengő hozzájárulást meg"
s?é1vazoH. s az elmult héten
Békéscsaba város is megsza
vazta é1Z 500 ezer pengős

hozzájárulást.
A Máv leirata szerint őszre

Több nagyfontosságu isko6

'jaf~jlcszlési ügyben fog Janács-
kozni Gyoma község képvi,
selőlestülete a f. év január hó
$8 b ánlartandó közgyü!ésén.
Eiek között él Jeg-jelentősebb

él polgári iskola elhelyezése,
Hosszu esztendők óta nehéz
helyzetében a község mintegy

60-OOO pengőr gyi.ijtött már
a polgári iskola felépíté
sére, azollban az épilkezés jó
néhány 100.000 pengőbe ke'
rü [n e,' Minlhog-y .. a Minis:der
kijelentése szerin/jó pár évig
gondolni sem lehet árra, hog-y
a kÖ7-ség segélyt kapjon, kÜl
lönféle- megoldások képezlék
a község vezető férfiai ~;rOI1'

Előtérbena re-vizi
Mióta lord Rothermere meg- részünkre a külföld, szimpá

inditotta ismeretes akcióját tiájának megnyerése; mun
Csonkamagyarország béke- .kára van szükség, termelő

szerződésének reviziójáért, és haszllothajfó munkára,
egyre jobban e{őtérbe kerill mely életképessé tesz ben
s egyre nagyobb hullámokat nilnket a revízió keresztül1Ji
vet ~ontinentális' viszonylat- tele nélkül is, mert ha élet-

. ban is a trianoni békediktá- képesek vagyunk, akkor na
tum reviziójának kél'dése: gyobb erőve! és nagyobb ki
Most legutóbb Olaszország látásokkal harcolhatunk

, I' igazságunkért. 'állt mellénlc teljes eróve es
ennek következményeként Ne tévesszen meg tehát
egyre több olasz napilapbansenkit a kfiljöld szimpátiája és
híf.naknapvilágot olyan cik- fők~nt ne goiuloljukhogy ez
kek, melyek a magyar igaz- zel, ir szimpátiávgl már egy-

szer és mindenkorra el vanságot hirdetik és követelik
in/ézve minden. Koránt sem,az Igazságtalan trianoni bé-

kesierzödések'revizióját. Nagyon' sokat kell még har-
'A napokban' egy nagy co/nunk, nagyon sokáig kell

bolognai napilap lelkes han-' , még hirdetnünk igazunkat,
gu cikkben _' emlékezett meg ha' azt akarjuk, hogy törek
rólunk és szivvel-lélekkel véseinket siker 'koronázza.
meJlinkálli ,a revízió kérdé- Tehá!, mielőtt még. a Végső
sébe/l. Tagadhatatlan tehát; szót kiFnondanánk ebben az
hogy az utódállamok n1in- ügyben, mielőtt még végső

den erölködése ellenére is, a lépésre határoznánk el ma
rei);zí6 kérdése előtérbe ke- gunkat,. meg kell erősöd
rilft és egyre nagyobb tért nünk, politikailag, és gazda
hódit, egyre inkább mellénk sági/ag egyaránt. Ehhez pe
ál/ttja azokat a ' nagyhatal- dig szükséges cl legnagyobb
maIcat, melyek eleinte talán joku megértéS, melyet nem
nem is voltak meggyőzödve'· veszélyeztet folyton a párt
a mi igazságunkról. Ilyen' politika ármányos keresztIé
körülmények között reménye- pése. Nem szabad belső vi- -.•._-~'!"'!-@'&:~~'!!"~~~"""!"'!"'~~""'.!!!!"~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!II!!!!!!!!I!----
ink megnagyobbodhatnák, szálykodással töltenünk az
bizalmunk folyton növeked- időt akkor, amikor· komoly
het' és hitünk megerősödhet feladatok várnak fánk a kill
abban, hogy a magyar~igaz- föld előtt és még komolyab
ság végeredményben mégis baka beIsőgazdaságiéletben.
csak· ki tagja vivni a maga A revizió kérdése előtérbe
gyözélméf. került és mikor örömmel fo-

Nem kell azonban megfe- gcdjukezt az előretörést,

ledkeznünk arról, hogy a egybeTl; vessünk gátat az
reviziával kapcsolatban min- örvendezésnek . és lássunk
ket is terhelnek kötelességek. hozzá, hogy komoly munká
Nem kell megfeledkeznünk· val segithessfik., győzelemre
lord Rothermere 'karácsonyi azt a törekvést, ,mely már
üzenetéről, melyben óva int a külföld jelentősebb álla.;.
bennilnket bizonyos politikai maiban is szimpátiát keltett
ballépésektőlés ösztökél a _ irántunk. És bizonyos, hogy
gazdaságpolitika helyes tej~ a komoly munka meg fogja
tf8:i1fésére. Nem e/ég ui-yanis teremni a maga-zyilmölcsét.,
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A gyomai központi kaszinó
elnöksége ériesili tagjait, bogy
a januéÍr IB-ára kiliizött köz,
gyLHés a tágok csekély számu
megjelenése miail nem voll
meglarlha!ó, igy il közgyiilés
27'én vasárnap cL u, 4 órára
egybehivatolt, amelyen kúi (l

iag'ok minél ncgvobb SZán..,
bi'll1 valól11egjclcnését.

A Kormány zó megjeleni15 a
debreceni datos ünnepség;en.
Debrecenben a~ országos da·
losverseny jllnius 29 és 30
napján lesz, amelyen lilintcgy

200 dalos cgv1et jelenik me~'.

8500 dalossal és Plilllegy 1500
főnyi kisér6vL'1. A llag\'SZa~

b6s11. verseny sil<ere érJck(;·
ben i'I közséR' \ezetös(·

Q'C él, társadalon1rnal keu',
ölh'c már megkezdle él 111\lll~

kóln 10 t, i-\ da!ns il n II epé: )'flck
Ing';' íclcniöségcl ad élZ {J ki'f
rii!m~f1Y. hogy Q !\'W\11.:111\'U'1

kikjczésfl' iulfi11ta él/I él! <'lIlii'

iél!, hog'v él ciulos versenyen
l11c~'jelc:nik, A JáÍosokofJ és

kisJröikcn kivül leht.d él ponlj~

kai élei· kiváló.:iágai is, niil1t il

Kormányzó kisérői rrh:Rjdel1~

nek iunius huszonkilenc(;'dil<én'
Debr~c(?nben,

Levente gazda ifjak fársangi
bálja~A le'/cnle egyesüle I E>
nökségénck sikcrüJ! a fels6~

részi olvasókör vczel,)ségé\'el'
oly í?lőnyös mqrflllapodasftl
jutni, hogy il11111ár _sem.rnl nc·
hézsége nincs annal<. hogy az
eddig is nélgy sikerrel járt le·
venk gazda ifjak bálját az idén
is még fényesebb !(eretek kö.
zött megtarthassa, E hó 27~(n

vasélrnap csic fél 8 órai ke;;·
dettel Farkesinszky'lmre lÓG

hirü zenekarhval • a levelll~

gazda ifjak farsélngi bé'ilja nhlf
lesz tartva. BelépjjcJjj szemé
Iyenkéni 1'20 P. A bál rcndcG
zösége ifj. DebreC7.,eni, Endre
ifjusági oktalóva] az élén l11tír
minden előkészületef meflklJ
arra nézve, hógy ez a hiii
legyen az idei Farsang legsi
kerültebb levente mulaíságrJ.
Tekintettel arra, hogy a mulal~

ságból befolyt tisztél jövedc~

lem a megalakult levente ?c·
l1ckar javára fordítiallk, a klü'
fízetéseket köszönefteJ vesszi'k
és hirlapllag ny,ugtázzuk.

Tizenöt nagysikerü előadás

jelzi már a g'vomai Közmüvc,
lőclési Eg'yesület ez évi kivtll(\
müködését 1929 január 30,<111,
.szerelő János Jarl hasznos és
érdekes témáju előadást az
Egyelértés! o!vasókörbeIJ, feb,
ruár 6·án az Apolfó mozi!)(111
pedig Leimdörfer Zol/án le s7-

az előad,), aki az ujszerü liú.
rendészeli óvintézkedéseket b- "
merleli. Mindkét éJ6ftdás kere
tében kitünő, vál1ozalos mii
sorban lesz része a gyomai
közönségnek,

EKHI
IstentiszteleteI<. A ref. temp

lomban vasdrnap dí?ielöH 9
órakor lstentisz{('ietcl L::lrf Har·
sállyi Pál reL esperes.

Az tígoslafcvélngé!ikus temp:,
lümhall vasdnJtlp d. ", 9 ó,
német nyc!vLi lsicnliszfelelet
tart Felle!' [rl1ő ev. lelkész,

A róm. kal11, templomban
reg'gel 9 órakor Jslcl1liszielel
prédikációval tarJja Cscr
llay Gézap1cbános, D. ll. 3
()rakor iitánia,

Személyi hir. Dr. Páika Pál
él íJyomai járás fö::izolgablrája
1929 január hó 21,jöl jdlluár
28·;g lcrjcdó időre szahad
56gTd men/. I!:<!ly idő aluli dr. I
j':l1ey Vildor lb, f('íSzoiw:!Jir(')
helyeilesili.

Fogorvosi hir. Dr, 3il1Rl'r
!slv[lIl voit bud[t~h.'.'iH fogon'os
s/élkcJrvOSl1,11, u [')ekés V{1rI1lC-

gye alisP.(1r1 ja fiU.-3/1929 5zéÍmll I
lli.1téi!"OzaJliil, fogorvosi SZ<1k

orvosi miIl6s~;};~t elísnH:r/c,

Mányiné Prigl Olga községi
óvönő 11)'lIgdijozásél folylán elZ

iskolaszék, amin] azt már kö~

zöHük Papp Ilona urnőJ vélli:lsz '
toHa meg állására, mini érte.
sülünk El vallás és közoktatás
ügyi Minis7ter il válaszlásl ió
vilhagytll,

Képvise!őtestiHetiközgytHés
lesz Gyomán 1929 január hó
28-án, melynek fontosabb tár
gyai a következők: 'Árvaház
hérIele polgári iskola célíára.
KerlbizolJsági elnök és l tag'
v/'t1a.'izlása. )óvcíhagyoH h <.1 Íi:1·
roz.alok. A kes(dyt>5i és nyi,
Iasi iskolák rés7ére velI föl
dGk szerz6désének Ilévszerinti
szavazással való elfogadása,
!{ec!vennényes áru rbgálic a
szőilős gazdák részére. Itt hiv
juk fel szőllősgé1zdáink fjg'yel.
méi an:,á" hog'y él Földmivelés
ügy! Miniszter kc>dvezmény"s
árn réí~l;l'álícot ed részök re hol
dankénl 15 ki]ogfEllllot folyó év
november !Jó 30,ig leendő hi·
teJezés melleit 71 pengős ár..
ban forgalmi adÓ, szállitási
költség' j PCl1g(J kcz"lési költ,
ség' melleit. A hitelezés kamat
menies, jelentkewi lehet 8 nap
alélJt az iktaló hivalaiban. A ki·
oszlás körülbclül február hó
1 és április hó 30,ika között
lesz.

Életbiztositások valorizáci
ója. Az 1928 évi törvény az
élelbiztosilásoknak 5 százalé'
kos valorizációval való kifíze'
tését rendel/(;: el azzal, hogy
azok 1933 évben lesznek kifi,
zelendők. Az érdekell biztosiió
társaságok egy része mozgal,
maj indiloH az iránt, hogy azok
nak azonnal való kifizetése
engecllQssék meg', Zalavárme·
gye é tárgyban feliral01 inlézelt
él képvi'3előházhoz.'

GYOMAI UJSAd

levente
hil4ek~

- !Ol. .. _.• _

je1entkuő ingyenes elszil!!I\i~

soIásban résl,esü] Debrecen'
ben; az oda és visszallíazás·
hoz féláru vasuti jegy váliá~

sára jogositó igazolványt kap;
él Dal0slinnepély lurlaméra oly
igazolványl kar. amely - a
diszhi'lngvcrsellY kivételével 
a csopor!yersenyckre szól és
később meghatározandó és az
igawiványol1 feltünleteit egyéb
kedvezményekre fog jogw:;i~ani.

Családlagok után is ezen
kedvezményekben részesül a
jelenlkező, ha él személyen
h.?nli r~"zvételi dijai befizeti.

A Dalárda elnöksége.

,J,,' clI11\llt 11éljlo]zhm :iZcrkcsz
tŐS,5gÜIlk t1h'gk( rc:--Ic l.)~odn/~r

f IZfcnc jiJrl1sih'::-;/llc\-cIi2si \'('zc
té) IIU]i, hogy rorllhadüií' 111':111'

ze li .: ic l i.ill k Ufjflc' pi i~~élld{ lé

nagyszcrii illlóln~fJ\él öl (jlllw
felvilágosilc1sl. A jcíri.'lsi ksJne-

, ve!ési vezető ijr('imrncl'köz6!lc
az nlábbiakat, melyek szerint
az elmult 1928, évben ugy il

gyomai. mini ill endrődi levente
eg'yesület fejlúdésében az elő·

ző évekhez képest fcWinőcn

nag'y hél/adás é~zlelbető,

I. A gyolllai lcvenic Cí;I')!í>
~[i]el cliszszakasza ug'y él vár,
megyei levenle,versenyen, mint
a Kormányzó Ur' ÖfőméltósÉl
ga 60, éves születése· napján
Budapestcn. a Vérmezőn ren-

"dezeli diszszemjén kiváióön sze
repeit s legmagasabb elisme
résben részes ült.

2, ·A debreceni lovas napo
kon, él vármegye lovascsapal6
nuk zömét gyomai levenlék al
kofják, akik El kondició ver
seny nagy diját nyerték meg
él Tiszántulról szereplő nyolc
lovascsapat közli!. A szereplő

leven/ék mindegyike még kü'_
Jön ()ldev~li dícséretben is ré#
szcslilt.
• 3, Az országos levente ver,.
scnyen Budapesten a tavgya
log'lásban klválóan ió helyen
végzet! s cg'y nagy dijat kapott.

4. A leven/ék "gész éven át
löme~'esen járták fog!alkozásra
s creclményesen haIlgatlák ok
tatóik mélgyarázalál és ('lőa,

elását.
l. Az endrődi levente eg'ye·

"üle! ugya vármegyei sport-,
niÍ nI céllövő versen yen nagy
sikerrel szerepelt.

2. A leventék nagy tömeg'·
Den járjak foglalkozásra s vi
selkedés, tudás tekintetében
elöljáróik legteljesebb elisme
rését vivták ki. A fenti sikerek
buzdilásul szolgálhainak a le·
ventéknek és oktatói knak a
jQvőr~ nézve.

Felhivas

Zenekarunk.

2.' oldal

&1__,

Örömmel közöljük a t. kö,
zél1ség'gel, hogya nagy anya~

gi áldozaJlaJ mcgszervezeil
levente és tüzoltói z(?nekar
karmestere megérkezett s bár
a mai nap cl helyiség' bebulo
rozásával,lelt ej, már ma esle
a zenekari tagok l1ozzéÍ.fogtak
a. komoly munkához s minden
rcményünk megvan reá, hogy
pál' hónapi kemény munka
után ki állhainak a porondra
a mikor első ténykedésük az
lesz, hogy vasárnaponként a
fó/érena közönség szórakoz
tatására térzenét fognak adni,
azulán' pedig ugya les/ület,
minta Hatóságok álta! rende'
zend6 haza'fias ünnepélyekcll
állandóan szerepehi fognal"

re

(lZ 1929 évi junius hó 29-30
na.pjain Debrecenben tartan
dó 'XX. Országos Da]osver
scnyen leendő részvételre,

A "Gyomai Dalárda" veze'
fősége tisztelettel felkéri a Da'
lárda alélpitó, rendes és pártoló
1ögjail, hogy él debreceni Or~

:,zágos Dalosversenyen ha részt
c'Jhajtanak venni, ebbeli 5zán
c!dJwk,ClI sziveskedjenek feb,
ruáí· hó 3·ig Nyisz/or Péter
ügyvezető elnök urnáf hcjelen
f>2ni, aki bővebb feJviiágositás
sal készségesen szolgál.

Jelentkezéskor 6'80 P sze'
mélyenkénti részvételi dij lefj·
ziJtendó, melynek ,ellenében CI,

kaság'ában és igy igen termé' I
szetesen pompás héln~u!a{ában

ísJur fogja szá'rnyalni.
"Egy jelmezbál - mint tuél~

- iuk - eSélk akkor mondható
sikerültneki hö azon a jelme
zesek megfelelő számban vo'
nuInak fel, erről pedig - biz'
tos tudomásunk van --: a ked,
v~sközönség (nem csak Gyo
máról, hanem Endrőd, Mező

berény és Mezőlurról is) gon'
doskodik, honorálva é1ual a
dySE fáradhatallan ésöllzeJ·
Icniili.inkálkodását, tevékeny'
kedését,mzllyel most is arra
törekszik, hogy pompásan di-

,s~Heti és impoz?\nsan viiágitolt
teremben a iobbnái jobb öHc'
tességek és kedves meglelJ(:'
lesek' következtében a legfcsy- /
te!enebb hangulat kiaiakulhas-

. son' és hogy él jelenlevőke! egy
igazán sikerült kedves nluia!
s{jgnak emlékével. él késö reg'
geli órákban csak a nap világa
k-észteíhessen a hazamcnetelre,
i1zzal él tapasztalatból lcszi.ir!
JnegáIlapilássaJ. hogy il GySE.
mulatságba érdemes elmenni,
mert igazán c:':!é1k 011 lehel jól
Ul ulatni.
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Hangverseny. A Gyomai
Dalárda az . elmult vasárnap
este január hó 20-án a deb
receni dalverseny'költségeinek
fedezése, céljából jól sikerül!
táncmulatsággal eg'ybekötőlt

hang'versenyt rendezett az Uri
Kaszinóban. ~A temperameniu
máról közismert Hajdu Béla
ka~rnag'y vezetése alatt a da
lárda szépmű50j-a és preciz I
éncke ig'azoJja, hogy él dalár
da vezetése CE,> bclc;niiása szak- !
avatot! kezekbe van letéve és I

a gárda ily lelkes tagokból áll
s már elóre látszik, hogya
debreceni dalosverscnyrőime
gint egy szép· serleget hoznak
daJosaink vagy ·lehet, hogy'
t.évedünk és. elhozza áz 1. eli ..
jat ez. a . fiatal, törekvő. kis
egyesület!

-NeJ:n. i~Hner rá régi ló~

szersz6mjára ha a BodoJin ló
szerszám puhitó és reketítöve[
kezeli kérg'es vörös .repedezeit
lószersz<:1mját Vög'y lábbejjjéri,

. egyszeri nasználat után ujjá lesz,
ne fogadjon el mást mint.· a
Bodolint bádog dobozban. Karp
haló Szilág'yi, Hangya, 5erko...
vics, Kun, Schrőderüzleteiben.

Hol, Hogyan, Mikor hirdes'
sen - ezen három kérdés he
lyes megválaszolásától függ
reklál11akciójá.nak sikere.. E té
ren utl11utalásu! szol~Fíl él Ru·

doif Mosse R. T. most meg'

jelen! 1929 évi Ujságkafaló·
gusa. Első része az eladás és

a reklám rationalizásáról szól'

Második része minden tudni·

"alót közöl Magyarország na
pi és hetilapjairóL A harIT;la...

dik rész I;l viQéki lapokk~al

Adóbevallás. Kereseti,' jöve
delem és vagyonadó bevallást
kötelesek adni azok, akiknek ke
reseti, jövedelem avagy vagyon
adóalapja nem jogerős, vagy
csonka évalapján lett megálla
pitva, vagy foglalkozást változtat
tak, vagy pedig uj adózók. A
kereseti adónál 6.000 P, jövede
lem adónál 10.000 pengő és
vagyonadónál 150.000 P, az a
határ,· amelyet, ha az adózó
elér, vagy meghalad még az
esetben is, ha adóalapjuk már
jogerösen meg is van állapitva.
Az adóbevallást a községnél keH
benyujtani. Azok az adózók, akik
nek adóalapja sérelmesen lett

. megállapítva, annak ujabbi meg
állapítása iránt kereseteiket a kir.
adóhivatalnál január végéig ter
jeszthetik elő, az adóbevallásukat
ellenben utólag február hó végéig
tartoznak beadni.

Anghelescu szelleme még
mindig kisért. A temesme~yej

szinmagyar Végvár község'nek
egy öttanerős modern ~lemi

isolája van, melyről annak
idején BocLl jelenlegi bánsági
miniszter is a legnagyobb elis
meréssel nyilatkozott volt. oly
-annyira, hogy Bukarestben még'
a Bri1tinau 4 kormány idején se
gély is kijárt az iskola szá,
mára. Most él Maniu~korl11átW

uralkodik, de az Anghelescu
féle politika még mindig érvé
nyesül, amenyiben hiáha van
a s.dnmagyar községnek elis'
merten jó, saját. református fe
lekezeti iskolája, az alantas
tanügyi hatóságok ukázt küld,
tek a községnek, hogy épí/,
sen fel egy állami elemi isko
lát is, természetesen a lakos·
ság költségén.

Jön az aranypénz. A pénz,

ügyi kormány elhatározta. hogy

miutá.n a valutánk már végleg

stabilizálódott, él pénzeszkö'

zök forgaimát is a békehelí

szinvonaIra emeli. Ennek meg

felelően két ésöt pengős ezüst.

valamint 10 és 20 pengö§

aranypéllzeket veretnek. Hir

szerint az uj arallypénzcn cl

Turul madár képe lesz és ez~n

a néven vonul be a nCli17et,

közi forgalomba.

A'
GYOMA lAK
kedvelt íaJálkozóhelye
BUDAPISSTEN
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ÖZ onti
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VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudVarral slemben,)

Köiponti fütés, hideg
melegviz, fürdők, tele
fünos szobák, rádiÓ.

Mérsékelt árak!
A "Gyomai Vjság" előfizetöinek

20 százalek engedmény.

érdekes fényképfelvételeket kül
dött mini egyik békésvárme
gyei lap munkatársa. Bennün
ket anny'iban érdekel hogy ne#
vezett békésvármegyei 1lizolfó
tiszt s Gyomáról nősült a köz
becsülésnek és szeretetnek ör
venc\ő Mácz g'yófryszerész csa
ládjából.

A Gyomai FeisőrésziOlvasó
Egylet közgyiilése. A Gyomai
Felsőrészi Olvasó Egylet, mely
egyik leghaJaJmasabb olvasó
kÖTünk az clmuit vasárnap
tartoJía meg' évi r(>nd8s köz;
gYÜléSL~t G. Kovács Gábor el
nök elnöklete mellett a tag'ok
szép számu résTvétele mellett.
A közgyüléscn jóváhagyólag
tudomásul vették a beteriesz
teti számadásokat és az egye
sület folyó ügycít intézték el
békesség'cs és eg-yező aka
raltal.

Pest vármegyében különbö'
ző átcsopor!ositások vannak
tervbevéve közig'azg'atási és
törvénykezési szempontokból.
Ezek közö1t Véln Kiskunmajsa
elcsatolása él kiskunhalasi já#
rásbjróság~tól s Félegyházához
való csatolása. Kiskunhalas ter
mészc!esen most minden köz
v.et megmozgat, hog-y ezt a
tervet megakadályozza.

Nem is azért irtam e sorok:J jj;;;ked,
Hogy hullajts érettem keseru könnyeket.
Vigasztalás az, hogy már annyit tudunk,
Hogy majd nemsokára megszabadulhatunk,
EI fognak engedni végre, valahára, .
Jézus születése, Karácsony napjára,
Akkor egylitt leszünk majd nagyon boldogok,
Tudom örömömben én is sirni fogolc
Akkor nem bánom, ha együtt is sirsz velem. 
Ezennel bezárom szomoru levelem.

Csepelsziget. 1919 dec. 21. Vasárnap délben.
. CS. SZABÓ LÁSZLÓ fogoly

(Meghalt 1920. január 1.)
Ezeket a költői lendülettel megirt, fájdalom saj

tolta sorokat minden igazitás nélkül, csupán né
hány helyesirási hibát kijaviíva másoltam le a ce
ruzával kuszáltan odavetett eredeti levélről. Irója
egy szegény gyomai ifju ki indokolatlanul oláh fog
ságba esett s az oláh brutalismus következménye
ként a levél irása után tizenegy napra meghalt,
miután a fogságból megmeneklilve, részben gyalog
támolyogva, részben fogoly-társaitól karon cipelve,
tette meg a jó néhány kilóméternyi utat testvérnén
jéhez, hol a megérkezés után háron napra meg-
halt. Mányiné Prigl Olga.

fr

FarJ.~as Al~dor füze$g~yarmati

földbirtokos és az oltani önk.
'!üzoltóság főparancsnoka'

mint értesülünk utban van Afg'a
nisz!án felé, s él Szuezi C5EJ~

iornán Való . úll~?jéséről

Munkásotthon épül Oroshá
zán, Ineiyl1ez a szükséges k:l~

ket Orosháza község Képvi
selőtestü!etc - Jekirl1elJel a
célra - ing-yen ajánlalta fel. lj!
is tervbe volt véve ennek felé

pit?se_~ .k~z:ég~ fője~yzö é.s I
az ElolJarosag' aJtaI meg' a l1a-
boru előtt, azonban sajnos cl

szanálás ezt is - mint· soÍ(
más hasznos és ii.dvös dolgot
- meg~élkaszt<)ttél s most mép

-g'yüjlcni sem tud él község'
erre a célra, pedig annak ide
jén munkásot1hollrj(11 kapcso~ ~

latos Í<u!turhá7ró! ábrándoz;
tunk.

Levél édes Anyámnak.
fogadd e levelem én tőlem jó anyám,
Olvasd, mit szenvedek itt e nyomor-tan.-\án,
Hol napjaim töltöm szomoru fogságban,
Nem idegen földön, itt benn az országban.
Hogy megirjak mindent, ez a papir kevés.
A mi sorsunk itt a nyomor és szenvedés.
Akinek sorsa jó, nem törődik velünk,
Disznónak való a napi eledelünk.
Habár van reggeli, ebéd és vacsora,
Amit kapunk enni, mégsem elég soha!
Háromszor napjában mindig répaleves,
De répát csajkánkba mindenki csak keres ...
Mert az csak ugy kéSzül a m~aga vizében
Rántás és zsil' nélkül a sótalan vizben.
Éjjeli szállásunk : istállóban lakunk,
Itt az alvásra nem is gondolhatunk.
A sovány testünkről leszakadt á ruha,
Pedig hideg szél fu, az idő mostoha, ..
Panaszos levelem tovább is irhatnám,
De sirnom kellene, ha tovább folytatnáni.
Többit elmondhatnák e szomoru falak,
Bocsáss meg jó anyám, ~a megszomoritlak ...

WSH

Versenytárgyalás; !\1ezőbc

rény község előJjárósága ver
senyláÍ"gyalást hirdetett él köz:
ség beHerí.iletén álló gazda
sági iskola épületének bővitése

és melléképüíelének épitési
munkáira. Irásbeli zár! ajánla·
Jok január hó 31-ig dé!el6jj 9
óráigadandók be él köiség-
háza iktalól irodéljában.

Szakorvosok névsora. A nép.,

jóhiti miniszter által kiadofl
"Szakorvosok névsorában"
Gyomáról a következő orvosok·
vannak felvéve: Belbetegségek:
Dr. VQgel Károlyné S7. Seffer I
Erzsébet. ldcgbetegség-ek: Dr.
Vogel Károlyné. Szülészet és
nő::;yrjg)'i!szat: Dr'. Vog'el l{áz
roll'. r:'og~ástat: Dl'. Szilágyi Fe#

re!1C.

Elismerés a magyar ifjuság!
Vörös Kereszt Végrehajtó Bi
zottságáf61. Őméltósága Pet
ri PfJlné 'vezetése alatt álló
magyar Hjusági Vörös í~el'eszt·

Végrehajtó Bizottsága· ~ Péter
mann Józsefné urnőnek, mint
a gyomai lfjusági Vörös Ke
reszt csoportvezetőjénekaz

1928. dec. 23-án rendezett ka
rácsonyfa-ünnepségért, a ,kifej;
tett lelkes és odaadó féÍrado
zásáérf hálás köszönctét fejez
te ki. Dicsérő~ elismerést külz

elött kis tanitványainak:is, kik
szereteJükkel oly széppé te!
ték sok szegény karácsonyát.
Mint értesulünk az ifjusági vö
rös kereszt csoport szép csend
ben most is dolgozik - mert
hiszen nem a nyilvános dicsé
ret, hanem él kis sziv~kbc be~
oltott szeretet a fő, s él jó I
jeti mag'ában hordja jutalmát I

- és nerTl sokára ismét egy I
szép kis ünnepség'e! fog- ren z

d.zzni. Dc elismerés ilJeJi azt I

él janárnő!, ki magaszlos hiva
tását oly lelkesen fogiafel: s
tanitványai lelkében szuny
nyad6 nemes érzéseket igyek
szik minden erejével lállRTa

lobbantani.
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·.Ofélia frakkban

J-apunk$-ik,~z,4mában kö
talt .rejtvények megfejtése:
f· T4TJrlérmese, fl, fj-q.(cjság, JII.
}ános.vitéz.Megfejtették::Leimdör
fer Csöpi,· Molnár Piroska, Pa!o
tá.~ Erzsike,' Porcsaimi '. Lajos.
Lucz.iJstvdn, -R..- Nagy. István.
Petii" Piroska, .l(r/l~11~Ö józsef,
Kiss. Dergely, Katona Tibor, Bo
lehovs0ky Pál, akik között a jÖI'li
hen sorsolás eredrnényé!_követke
z4 sz-dJ7JlIllkban hozzuk..

Azl.-és 2 ..... lkgárn(mkban kö
ző/t rejtvények megfejtöl közül
sorsolás. atján R.. . Nagy. István
nyerte el a könyv jlltalmat, ame
lyet kiadólzivatalullkban bármikor
dtvelzet.· . . .-

a. címe annak él 7 felvonáso:,
pompás vigjáíéknaJ<, amelyol,k
fószcrepéf Madge BeHamy, {Jl

igen szép es temperatn'eniumo:; ,
nl mstar játsza mig él .

f'éxas .rérne

cimmel 7 felvon6sban. szinlc
kerüld am,críi<al iört~nelben ui
szinész mutatkozik be, Buck
Jomes," aki JwIlatla;i bruvurjai*

. val Tomlvlix·cti$ }elliI1T\ulja.
Amerika ]Qgszebp tájait. látjuk
(>bbena da-robban: EIQticlások :
6 és 8. órClkor. .'

Ist
VÁ

JI.

B'"'-iry

_.~e,j~vények..

f.

,,~polló'~ .filmszinház
Gyomán.

J'ilagyar:raps46dia

,.EladóolcsÓ_~irt,:()kO~: 20 halá t~nYá'\'al,30 JlOld JanvávaJ,40 ilí'.,ip:
"lányával, 75-hom ·íanyá\'lll,. 82 hoki lan-:ával, 130 hold ta~\'ával, 40-'-:'5Ó
;.holdas legelők vételéhez szükséges pénzkö-Icsőlltévi 10' százalék k~l

matláb lllclfett folyósittalók. Eladóolcsól1ázak: Gyemán és Endr.ö",
áqo. Eladú k.orcsmákés vellti~giök. Eladó l éves HofhelT traktor el«......
.vel, szIJtárésával,,,asrámás.48 colos~séplö\'el 'é~ ;teÜes·. fclszereléss;1.

Eladékés.ve.vÖ~forduli~nak telj~bizalom'~al : . . '..
~.C .., ," " '-" '\ _. , ,_ " .' '. '. _ J _!-.

K O vAc SK ALM A N'.
ingatlan adás-vételi irodájához

. QYOnl,án;~ólyon:, utCa 577 szán;. (Az állomás közelében).

. Január 27 ~érl, .vasárnap: Magyar rapsz~dia.

Iari: 31 'én, csütörtöl,ön: Ofália. frak~ban.'Texas réme.

AZ.J\pollp filmszínház ja- érzé;:>étkelli. Igdzi élvezet a

nuáf hó 27-én, vasárnap mu· film .pompás .kiállilásának é1
taOa be az idény eddigi leg. ménye, cl végielen bllzatengc*
lléJ\?yobb fHllljéJ cl reknek, az aratók. verejtéke:"'

n1unkáíiInakszivbemarkoló 1111-
lása, a .mulató ielene1eklwl\
.tnqgyar tüze és lendülele, il

kalonaél.ei jeleneteinek cl "rjn~

dó":'"nal~ pompás humora é:,'
bája. Elmondhatjuk vQgül, hogy

cl "Ma~yar rapszódia:" a k;..:~

szebb lllagyar film, amit ed<!il/
IáJfunk. nerncsak azért, mC'rt
magyar,· hanem. ilzúl is. merj
eur,ópaj ..amerl!{éli nivón áll.

.Előadások: 4, 6 ~s 8 órakor.

CsUtörtnkön, január 31-én
két kilünóen oS5ze6lIitolt. 51.:1

g-erfilm kerül bcmu1atásra:

cimü 10 felvonásos s1.inl11Üt,
ameiyr6J elmondhatjuk. hogy
soha meg hozzánk. annyira
köze/(Ílló, '. gondolatvilágunkat,
er;z.éseinkel és eg'ész fllagyar

· terrneszefül1ket ennyire vissz~

mkröző fjll1ldé}J;abot még nem
lilJtunk ';,S ilabó;rBátho.ry Ol.,.
zán,",HeJ~aiAf1doron és m~g

néhány magyar müvészen .ki,
viiI a [,,"h:,:r'<,'p,'/; egy részét

hhrofJl kiiH'öldilllüvész; LU
Dagover, Dita ParióésWilJy
Fritsch. alakítja is. el kell isp .
mern ünk róluk,. JH)f!ymüvészi
feladéltukatg Jegteliesebb. tö:
kélet-csséí?gel oldol/úk meg'. Az
ÖS_SZCS felvételek magyat'. föl,
dön készültek. A· rendezds es'

·ki~1 lit6s megkapóélrl .szép~s"
.a dél_rabony~gigvűnuló édes-
· bus törti2nethatásG ölóL lehe
tctlcnszabadulnLTuróczy hu·
szárhadnclgy alakjél, aki inkább
e)llleBY I<ét keze- munkájával
rnegkcreSlííkénycréf, ésakhogy
'feleségül· vehesse hfe ,o~y .l1ő.&l

sksen önf"láldoz6 . su~rclme...
séi o kis:'k~szn€1rfanyt: 'min,
dCí1ki lelkében a ' rokonszenv

ANYAKÖNYVI -HI'REK.

~ ik.

6YERMEKROVAT.

Születtek: Hollósi. Margit, .
Bartolf Mihály,Czeglédi Sán·
eJor.

.Házasságot kötöttek: Cse
lei László - Zöld Eszterrel,
K. Imre Lajos - Szántai Mar
gittal.

Elhaitak: Kéri Klára 2 hó
napos, Kruchió Lukács 58
i"ves, Varga Eszter llO[lél 21
napos.

foglaikozik, részletesen felso- Igatta szomszédja Fodor Gyuszi lfénykörliJöle/te a :wkogó_ fhz!, .
rolia a teljes vidéki' sajtót a I az UjOllQfl kapott, zs~bkésé!.Jós-mmtha az lsten bocsárwtát akarta
sziikséges (Jdötokkal egyült, ka szomoruan nézte a kis'biesa-:' volna kifejezésre juttatni.
iovábbir. térlq?pekkeI eIltlto!t kot, szive ősszesiorul{(krri(zgon2. .c ••,::;3S==~

clönyös .csoport ajánlatokat dolatra, hogy neki nem" vehet
tartalmaz a vidék! propagan- ilyet az édesanyja.
dára. vonatkozólag, és tálékoz- Egész délelőtt azon jdrt a;? esze,
tatást llYUjt az egyéb rekliim- hogyan tudná" szomszédja- kését
lehetőségekről. A negredik megszerezni.
rész jsmerteti az ország' szó- Csengettek_ Vége voltqszdm
rakoztéltó és szaksajtóját. tan órának. A .fit~k egymast lők
Az· ötödik részben maguk cl dösve, h(;mgosa,!íql~hgVaszalad':' .
lapok. kiadói szólalnak meg' ! tak ki af ádvi1Í"ra. MáriTli1dellki'
tájékozlató •hirdetésekkeLA. kiment ."ízz ~sitáiybÓI,'c~akjóska
kiáUitásra éSd tartalomra egy·. ült szomoruan a fejét lehajtva a
aránt kimagasló, 96 oldalas, helyén. Aminffelemélte fejét sze
vaskos - katalogust ingyen és me a'pad.dn.fekvŐ 'zseúkésell
oérrnentvei<üldi h.irdetöknek él akadt lTjéf?Az-{jipogásáva(!nind-
Rudolf Mosse R. T. hirdejó' illkábbil1gerkedettjóskával, mint;cii3
i ro di:íja Budapest. IV. Váci ut, ha mondta volna ;" Vigyél el Hf;;-
ca t8. Rudolf Mosse ház. szen most nem 'látla senkI". jóska

Korona mozgóképszinház . először tétova:iott, de aztán engfii
Endrőd. 1929., j~U1uár 27-én,; delt akisértésnek és hirtelen moz- .
vasárnap "pÁRIS .KIRÁLy_ duláttalzSebretelfe az il1gerk(/d~

Ö · .. kést, E.iuM/) kirnelit úz I1dvarr(JN . JE" A revük reviije.. Gran~ . .
diozus filmmestermű a mai a fijb"bljafs~adozo fillk /ifjz.'!. De

hiába akái·! já(szani,' nevetgélnIpárisi életből 8 felvonásban.
valaf71i belső nyomászf(j:érzéjl1em,KörülbeHil 1400 m. film !lenne ... .. .

kézzelszinezett .felvétel. A engedte. Vá/aki mÍ/lthámegszqlatl
mlivészi felvétel kiállitását vol;w bel1fle.: "Jóska te elvetted a .

t t Af N l s A fo'" ,71áséf, te tolvaj vag):' fUervez e : lex a pa .. -
. szerepekben Heléne Hamer és Vége volt a tizpelcnek~ a fiuk

André. Luguet,a Comédie beszáUingózfak az osztályba. Bej.'

Fran~aise.tagjai. A reviiré- jött Fodor.Gyuszi ls, amint pad
jáhöz ért Jiu~gdöbb(!n'fe vette.észre,szek főszereplői: Josephine
hocry zsebkése. eltünt. K.eresniBaker, Mme. Komarova, a os

John FiHer görlők, valamint a kezdte, de bizorz)J senol sem találta;
párisi "FoliesBergere" é~ ekkor . leborult a padjdra és ke<;er-

. .. veszoko!!ásb.. a. törl 'kl."Patace" revüszinházak teljes' .. ~
együttese. "Hol agyürü" Ka-· A tanitó ur, . amint- belépett,

mindjárt észrevette a' zekogó.
~:~a~ir~~~~~Zk 2 felvonás- .GYllszif,':hozzásietelt és tnegfér

dezle mi baja van, ezelpándszolta,
. hogy vadonatuj kesét' vCilaki el~
lopta.

A tanitó ur tagjait valami lzi-, -

deg borzongcjs jutotta át, Izát vol·
na az '0 .~zeretett diákjai' közóff

~tolvaj:A~ - Talán eltetteiikisjiam
valahová azt a kést és most n'enz
találod.. Néid meg talán a kaM,
tod zsebeben lesz.

Ezafatt Barna '. Jóska remegve
alt á helyén. Arca' hol feher; hol
pedig piros lett. Szepegve imád
/[020tt rnágában: . Edesi.C:tenkém,
cs:zk most, az egys<:er segits. még
meu, engedd ineg, .. 'hogy . ezt il
bicsakol vissza csempészhessem
Oyuszi tolltartójába. Soha, soha
ti.ilJbl nem Ilyulok amdséhoz.
, Mig Qyuszi kljnyvel/fö;zött tut- .
ká/t, azalatt jóska * ekyPÍszánt
mozdulattal szomszldja f.olftartójd
ba csempészte abicsakot. lff Gyu
szi' nehánJ!perc elfeltlvel'meg is
találta. Meg viJ/t níost már Gyu- .
szi drÖtne, azt se tudta mit csi
náljon boldpgságában.

Egyedlil jóska volt az osztdly
banszonwr.u; szégyelte magát: .

. Midőn délben mái: mindenki
/wzanien{ jóska leborult a. pad
jám'szfveltépő zokogás 1rö.úpeffe
kérte Istent, hogyqocsássq .. meg
'eltévelyedését., j."vl~l~fogÍJdta,· 'hogy
soha többé nem'Tlyul.a más"ékoz.

Aza.bl~~OI!I!~ÖmJőt~yas:zi nnp-

A c8alóka bk§a.k.

Bama jóska a temető szélJn
. !é!I;Ű kis fehérre. meszelt lzdzikó...

bOJI lakott. Édesapja még 1917-ben
elesett a világhdboruban, igy most
édesanyjának kellett a niinden
napi kenyeret megkeresni.

Szegény asszony éjt-napot egy
gyétéve dolgozott, hogy kisfiának
met;szerezze a ruhára és köny
ve.kre valót. Mert bizony a jóska

. már hatodik ellemibe járt és meg
iehetősell sok könyvre volt szük
sége.

Egy napon az iskolába érkező

. jóskának nalsY örömmel muto-
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INGYEN JUTHAT

jó könyvekhez
ha előfizetöket gyUjt az

UJSÁG-nak
minden 1 hónapos előfi

zető u.tán 1 könyv, minden
negyedéves előfizetöután
3 könyv. Cím: Budapest

62, Póstafiók 282~

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

osse

hh'de~u!>en"J Ell'~'e lelei a D"lost D1e~delen.t

j,MAGYARORSZAG UjSAGKATAlÓGUSA'~
kiadja. é5il kiván§áqra a hird.etők.nek

ing,,-en e§ lbér:auenive :anc qk.öld i a.

hirdetőiroda

BUDAPEST, IV" Váci utca 18.
Rudolf Mosse-ház.

Telefon: Aut 835-83 és 835-85.

..

1+101
1+logyan

Mikor

~ezőberényben haszonbérbe
esetleg örökáron eladó.

Érdeklődni lehet az üzletben.

füszer- és
korcsnla üzlete

Özv. Gulyás Mihályné
gyomai uti jó forgalmu.

-

Márkus I:l:idorné fűszer és cse
mege kereskedése, illatszertára Kos
suth Lajcs utca 737. Vatay aszti]los
mester 11ázában, ahol füszeráruk, cu
korkák, csokoládék, teasütemenFl"
déli gyümölcsök, ásványvizek, acél- és
bőrdíszmüáru, fésü, kere, hetegápolási
és háztartási cikkek, kötszer"k, tápsze
rek, ipari és gazdüsági vegyszerek,
nemktiJönben mindennemii illatszer,
pipere és kozmetjkai~szerek a legol
csóbb árban beszerez!Jelük, lvlár eg:.:
szeri vásárlás után meggyözödhet áru
iin olcsó és jó minőségéről. Előzékeny

és .pöntoskiswlgálás! Szives pártfo
gást kér.l\1árkus Izidorné.

Egy komplett ebédlő és szalon gar
nitura:;eladó.Megtekinthető Vass Gá
bor bankigazgatónál Gyoma" Vasut-tl.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar
telepén Gyomán, Kossuth Lajos utca
737. szám.

Olcsóbb lett a korpa a Tejszővet

kezetnél ; a békéscsabai korpának má
zsáia 20 pengő.

Nagy Bálintnak a Horthy Miklós
ut 903. szám alatti házában 2 szoba,
konyha, élléskamra és fáskamrából álló
lakása azonnal kiadó.

Gyomán, Nap utca 103. számu ház
azonnali beköltözéssel eladó vagy ha
szonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Tari
Jánosnál, Kossuth Lajos utca 703.
SZálll alatt.

Szilágyi Gergely Jókai-utca 840.
számu háza eladó.

alegga~daságosabb

Vezérképviselet :

Autofe!szere1ési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
u.2. - Tel. Aut. 812-41.

DUBLIKACIÚ.

FISKPNEU

Simon Károly Német-utca 1093. sz.
háza örőkáron eladó, asetleg f. év má
jus hó l-ére haszonbérbe is kiadó. -_~ ..

. Özv. Gulyás Mihályné gyomai uti
jó forgalmu füszer- és korcsma üzlete
Mezőberényben bérbe esetleg. örökáron
eiadó, Érdeklődni lehet az lizletbeu.

Egy cipésznek vagy siabónak való
nagy Singer gép van eladó. Ugyanitt
eladó egy mázsás hizó. is. Értekezni
lehet Mohácsi János kath. kántorral.

IVányi Aladár és István szövő

gyárában kézi szövőszékek teljesen fel
szerelve szabad kézből a legolcsóbb
áron eladók. Megtekinthetők. bármikor.

Dévaványai határban 20 hold szántó
föld eladó. Érdeklődni lehet Kató Be
nedeknél Gyomán Arpád utca 1279.

Molnár Mihálynak az ugaron Iévé)
hét és fél öles nádtetős épületének
összes anyaga egytagban elaaó. 'akik
Szécllényí ütóa 284 sz. alatt. '

H~n9ya há~ szabadkb;böl elad6 és
pénz nélkül "átvehető. Eladás esetén :il

Hangya még 5 évig 1500 pengö lakbért
fizetne, a3 általa használt fele épületek

,ert. RövebhetKovács János igazgatónál.

Trafik klazolgálá$ra alkairnas
(c,&yén fel vétetik. Kaucióképes e16nyoen. ~
A Idszolgál6 lehet férfi, nő vagy leány.

. -Bövehbe.t Kovács János trafikjában.

" ,: " ~-~ -. II

I

Érdekközösségben a BÉKÉSCSABAi TAKARÉKPÉNZTAR EGYESŰlETTEl Békéscsabán.
. Girószamla a MAGYAR NEMZETI BANKNÁLj Béké~csabán.

Folyószáml'} a PESTI MAGYAR KERE5KEDElrlJl1 BANKNÁl, Budapesten.

Folyósit .bármely nagyösszegü váltó kölcsönöket 6 havi lejárattal személyi hitelre V3flY
bekebelezés ellen és a- legolcsóbb kamat mellett.

Földekre 35 éves 7 és fél százalékos tőkekamattörlesztéses hosszu kölcsönöket 100
5zázalékos vagyis teljes kifizetéssel katasztrális holdanként él föld minősége szerint 700 pengőig

a legrövidebb idő alatt. Előnye, hogya törlesztési részlet helyben fizethető. Másutt fennálló
. korábbi tartozást azonnal kifizet és ez esetben a bekebelezés illeték mentes. Uj ingatlan vétel

esetén az igazolt vételár 50 szá.zah~kátadja. fl Bácsy és Társai Bankháza köicsönképen.
Betétekre, melyeket bármikor felmondás nélkül visszafizet, a Bácsyés Társai Bankp

háza 9 százalék kamatot fizet, . nagyobb összeg betéte esetén külön m~gegyezés.

Vesz és elad mindenféle idegen valutát, bármely külföldi államba való kifizetéseket a· leggyor
sabban eszközö!. Foglalkozik a bankUzlet minden ágával:

ásárol mindenféle abonát.
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!ö·2G
19'2&
2'20 •
.3·~5

lY".30 gy. ~·40

20'29 gy. 2" Jo
i 4·04 ló-52 g-y ..
! 9'20 19"45 gy,

16.l4g-v.
ló·5Ig\".
20'30ff}'.
21-06gy_

trnti
~)peSlfŐI indul
Oyomára ctrk.
Oyornár61 indul
Bpesrrc érle

1928 október hó i-étől..

liUDf!t.PI':.ST-&YOt"IA

6'25 9"45 gy" 13"35
l j"06 12'42gy. 19"14
0"32 5"37 8'52 gy.
5'- 11"10 l1A5g'i;.

Go j{o HA.. - BÉK.tSCS~~BA

5csabaró! indul 23'!5 4'<):~ 8'1,1 gy. 12'47
Oyomanl érk. 0-1] (j"27 f/51 gy 13-54
Oyollláról indul 6"41 11"14 12"43 gy. 19"26
fksabéJra érk. l"M 12'Of) 13'21 QY. 20-26

f'.I. "gy.' betiivel iclzett g'vo'rs-. II löbbi 'pedig sarn,zlV"Qni'Ú .

1ft~~ftftftftA~ftfififtftft~W~~~~ft~~Aft~~~~ftftA

A V i l á gh i r ü KÖHLER és EXCELLA
VARRÓGÉPEKBŐL
nagyobb raktárt U~tes!tettem

- és a vét;iárat

m

gépenkéni I'~.·
2j-30 penqövel

leszállitottam.

Az eladott gépeken rendes t0I1-1
folyamona varrástés mühimzést

teljesen dijtalanu.l ianitta.toan.....
IUjonan berendezett üz!etemben ral{táron tartok !

rádi6 fel~zerelé§icikket.,deiekto1'0f§ és 1
lá:anpásk.éii:zülékeket és hdq8zóról~a.t.. i·
~gy el'!!:.usi'!?!!.őt azon~!1i beJépés_!.el fehft:S,Z!!:;·1

. DOf>fOKOS ALBERT
villal1yszerelö és mOszerésl.. . !

L~~~~~~..~w~*~
\

:.lc,iJwr UQVSliJIY(;\1 stnkinek a ke
resete~Í1em fedi a kifldási,ka!

Értesiiés.
Értesitem a t. utazó közönséget,
hogy () személyes tiszta, kényelmes

BÉRAUTÓMMAL
ugy helyben, mint vidékre

SZEMÉLYSZALUTAsT
jutányosan

VÁllALOK.
Meghivások Herdy Ferencnél a

g.arázsban. Telefonszám 30.
Tisztelettel

TOTH LA.lOS
autótulajdonos.

Leqjobb tájékoztat~oa

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kaphat6 minden Vaslitállomáson,

Dohénvtőzedében.

lAZ anyagi gondok I

! nehéz n.;;1tpjaibdu"

min! fő - vagy meliék - foglalko
zással, ha érté}{es <'os érdekes köny
veinknek részlet1izetéses terjeszté- i
sére válJa!kol.k. AU ugyanis rneg- ~

tanitjuk, hogya kell eladni köny
veket részletfizetésre."'A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mü
vek, amelyeknek terjesztésével tehát

i
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép meBék jövedelmet
biztosithat l1l"gának. Még ma írjon

i dijtalan ismertető n.yomtatvftnyokéli,
I. amelyeket szivesen megküid a

I PALLADIS
könyvoSlztAlya

. Budapest. V: Alkotmány u.4 slám"

Ingyen lakhatik Budapesten,
ho elóllzet a "Oyolllai Ujs6gru"
mert lapunk havonta kisorsol
előthetői között Cfl"V szcillodJi
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinJi időben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
hirnévnek örvendö Park nagy
szállodában BudapeslVIli,. B(]~

ross lér 10 (a KclelipftlYélltdvar
érkezési oldalával szcIllD"n)
cg:\, elsőrendű szobáI. A kö
vctke:zö sorsolás! febr. j9~én

fog-juk IllC&fcjlc-ni és credményél
lapunk febr. 24 7 ikí számi'Íban
tesszük közzé" Vágja ki
ai alanti "Utalvány~szelvén.yt'·

. és- adja be azt lapunk felelős

s~er1(eszjójéné l_

-= ..:. Tti levAgandó:- - - -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
SzáHűdall kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

\

Bor't pálinka I
.

AJ.·ánlom saját termelésü kitűnő faj- ;
boraimat 1928. évi termelésü, kiváló

. zamatos Siller vagy fehér bor
literje 45 fillér, 50 százalékos kitiinő
kisüsti törköly pálinka literje 3 p,
bármelvvasut állomásig szállítva,
kölcsön hordómban, utánvét mellett.
Legkissebb rendelés 50 líternyi bor

vagy 25 liter pálinka lehet.

Faragó I~dván
S!z3113lbirtokos
Soltva.dkert
<Pest J1Degye.)

UTALVÁNY-SZELVÉNY

urnak
urn(Ínek

mint a
GYOMAI UJSÁO

olvasójának.

.GYOMP\~ENDRÖDI AUTÓBlJSZ MENETREND___""""__<Aá"_....... ~_.................._~"'" ~_

. GYOMA Vaeutáliomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-tit és
ENDRŐD Községháza között.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15peic.

p.6 Ó.

8 Ó. p.

10 Ó. 30 p.

12 ó. - p.

13 Ó. 20 p.
,
14 Ó. 40 p.

18 o. 20 p.

19 ó. 40 p.

kézzel·· kell

Telefonszám 17.

délután

este
"
"

:Endrödröl "indu.l:

1- járat r~ggel

2.
"

délelőtt

3.
"

délelőtt

4.
"

délután

5.
"

délután

7.

6.

6YOMA-ENDRÖDI,
ÉS BERAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

GYOMA·

"

AUTOBUSZ

G-yoDllAroiindul: ~! Feltételes megáJlók
. ~ Gyomán:

1. járat reggel - 5 Ó. 30 P'i _" K~~~~tth 11~!~S ~~tca. ,
2. reggel 66. 30 p. ~_(jIÓf ",.,za tl-;Í'val1 li, S""Oi{

" - Piac-tér •
délelőtt 9 Ó. - p. Ártézi-kut

Hángya föUzlet

délelőtt 11 ó. 20 p. Vágóhid
tványi malom

5. " délután .1.2 ó. 50 p, Entlrődőn :

6. " délután 14 Ó. - p. Napkeleti vendég16
Kórház

7. " délután 18 6. ~ p. Kondomsi-ut
Piac-tér

8. " este 19 ó. 20 p. 8. " este
F.eltételes megálló helyeJ<en már 4O--C50 lépésnyi távolságról felemelt

jelezni a megállást.
Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 filiér, csomagjegy 20fHlér,
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

KLUBn menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a sofförnéi megi'endelhető.

Telefonszám 17.

3.

4.

. . . '---TIi MeghIVO. . i

'I M<tgán, vagy üzleti ügyekbeni uta-I
zások ajkaImával BUDAPESTEN .

Ia legkellemesebb otthont nyujtja a li
I

legelönVösebb feltételek mellett a fi
kelgti pályaudvar érkezési oldalára! ,g

szemben ~vö i
!Grand Hotel Pa'rk
i Nagyszálloda

l
iBudapest, VilI. Baross-tér 10, mert
I 20 O/l' engedményt kap I

II mint ez,en lap elöfizetője olcsó szoba I
árainkból Ili 10 % engedményt kap

l
i olcsú éttermi árain.kbÓI. (Kitűnő házi
I konyha.)
i 5 pengőt lnegbkarH
iautótaxi költséget, mert gyalog át-

I
.: jöhet egy perc alatt a pályaudvarról.
I Ná1unl~ oHho3 éll"Z:é m.agá-l:!'!
I Elsőrendli kiszóJ"g~lás, szigoruan csa~
i jádI Jelleg.

~i Saját él'deke -

IIc!.en előnyök folytán, hogy okvetle
nÜ! nálunk szálljon meg, . Előzetes

5zobamegrendelés ajánlatos"

S7.erkesziésért és kiaciásért feleli,,, :
WAGNER MARTON.. ~~"""""~~,~~~~~~~~..~~,,,,~~

Nyomiatta a .. HUNGÁRIA" könyvnyorndai vállalat Qyomán, Felglős cégtu!aídonG~s: TEK~T SÁNDOR.



Gyoma, 1929 február 3._Ara 16 fillér.IV. évfolyam 5. szám.

p O l I T I K A I, T AR SA D A l M I É S K Ö-Z GAZ D A S A G I HET IL AP

E L Ö HZ E T ÉS I AR A K :
Negyedévre - - --'- - 1 pengő 80 fiUér
Félévre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egészévl'e - - - -'-·6 pengő.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

.Felelős szerkesztő: WAONER MÁRTON.

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

uH U N G A R I A" könyvnyomda .
G yo m a, "ÁRVAI-lÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
E"cryhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötsz.jri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék; 1
negyedévi hirdetésnél20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A kisgazda eladósodásának
különl~g~s ókai.

. A kisg'azdát ug·yanazon
terhek nyomják, mint a
közép- és nfJg-ybirtokost.
Sok adót fizet, su1}ros,
egyéb közterl1eket rónak
rá, drága kamatot fizet a
kőlcsön utáll,sokba kerUI
az épitkezés. ruházlwdás
stb. s termelvényeit még'
o1csóbban értékesitheti,
mint él. köz~p· és nagybir'
tö\,os. Ennek ellenére azt
lélj)d:-z:talhatjuk, hogy azok
II ki~:.;gnzdák,akikóvakod,
nDk, ~(lttÓI, hogy erejLikön
fdLili hefekteféseket ,. esz~
I\özöljenek. .akik fog'ukhóz
verika pénzt, mielőtt ki·
adnák, tiirhetően Llsszák II

v(~lságos 'esztendőket. A
terrnésböl telik adóra, pélpi
és pászlorbérTe, fekete
mánd!ira és selyem viga'
nóra, dc söt . néha, ritkán
lakodaloml'o és kccesztc,
Jöre ,is.

Högy a J\isgazdák eladéi-'
sodnak ennekkUlön!eges
okaivannélk . Egyiknél a
földvasárIás, másiknál gép·
vásárlás,harmadiknál épit-

kezés, negyediknél a köny'
nyelmü vál1ójótállás, ötö·
diknél az örökös pörös'
ködés idézi elő a vagyoni
megTendülésL de vannak
egyéb jelentős okok is,
'!l!elyek megindiJják a lavi
nát, ezekre'azonban e cikk
keretében kiterjes~kedni

. bajos ,lenne.

A ma~Yélr l\isgazda ki
tunő tulajdonsága, hogy
szeret földet. vélsaroini.
AmiR a földvétel addig él

, mértékig megy, hogy Ll kis
g'a-loétTCIk ,n 12111 kell jelen,
tősebb kölcsönt felvenni,
nincs bLlj még, abban az
esetben seTn. ha tllldrágán
veszi a földet, mería kis·
g'alda é1 saiát munkáját ,él
rezsibc ,sose számitja bele
s ig\!é) befektetett tókeka,
maIa l11egtérüL Sajnos,
ujabban LlZ a divéIt kezd
lábi'a kapni, hogy akinek
10 hold földje van, az
könnyeImLlen vesz hozzá
5 holdat, akinek 20 holdja
'fan, az vesz 10 holdat.
Pénze nem lévén, a vétel-

ár nagy részével meg'ter'
heli egész vagyonát s fizet
érte 13-14 százalékos ka'
matot.

Ha az Hleték, szerződés
irás stb. kiadásokkal együtt
egy magyar hold vételárát
átlag'ban 800 peng-őre tesz...

. szük. évente holdanként
100-120 pengő kamatte·
her esik egy magyar hold
vetf földre, mely 4-5 mé'
termázsa buzának felel
meg. Ezt a reHeneres, ter'
het még a kisgazda. sem
birja meg, hisz· 6-7 mé
termázsánál töhb buzát
vagy rozsot összesen sem

. termel azon a földön s ha
tClkarmányt vagy kapást
tesz bele,' épen, hogy ki,
hOZZel a termés a kölcsön
kömatát.

A kisgazdttt ml! ,köny
nyebb, rÉivenni arra, hogy
12-16 czer pengőért csép;
!ógépet vásároljon, mint
rég'cn, hogy egy rostét
megvegyen. A vásárlás ter'
mészetesen hitelre történik.·
Kereset természetesen
níncs, mert sok az eszki ...
mó s alacsonyak a gabo~

nclárak, viszont éj benzin,

petroleum drága. Ha elér...
kezik. a kamat- és részlet
fizetés ideje. ez akereset~

ból nem eszközölhető, ha
nem uj kölcsönt kell fel
venni. Az én kisfalumban
egy év alatt két,egy szom
szédos községben három
kisgazda földjét árverezték
el cséplőgép miatt.

Az utóbbi 3-.4 évb~n

felütötte fejét az· épitkezési
láz. Egy bolond megkezdi
a háromszobás, redőnyös

ablaklI téli, nyári konyhá
val ellátott cserepes hCíz
építését .. s a többi megy
utána, A kész kiadás ki,
adás kitesz 15-20 ezer
pengőt, emellett alófogett
egész évben épületahyagot
hord. a család egy éven
át az' éptileten dolgoúlc
Elhanyagolják asz6Jőt, fe,
Julelesen szánt(1nak, nem
tudják a· trágyát kihordafli
a Imkoricát megkapálni.
egyszóval féHermés lesz:
egy·két éven át s 1500-.
2000 pengő évi kamötfíze...
tés ct tégla· és, deszkake·
reskedőnek és a banknuk.·

Ismerek egy jómódu40
holdas kisgazdáf, aki je' -

$í t t!t .MIT P"

- ~ .

Mend'e-
mO n d él.

N~mfég iftjárt egy neves

s7obl'ászmüvé$z nJ<2gállapitot,

la, bog;y lsiók meslel' l-Iósök

ítm!ékllli.ive a legszebb ily szob

rokJ<özé iartozik· és biz nagy

körletben nemösmerLillk hoz,

zá foghatót misem..

Mégis igen gyorsan veszett
hirél köllöfték és éjnek idején
fel is mászlak rá és cl róla le
kapi:lrlgipsz-dé'lrabbal bizonyí
toHák. hogy csalás van körül
Je és bévültől gipszből van él

sok mé1zsás ércszobor.
Akkor a lapokban ösmertet l

tem azönl~?ii eljárási, mely

szerint az olvasztoH érceJ a
gipsz-darabkákat és mert ek..

,kora szobormű oly csunya
rozsdaszinű, mint most a mi
emlékmüvünk, bekenikmester
séges pajjnÉlval s ennek Jekod

pÉlsa után képződik ':vel<en ál
igazi paJinája, mely szépségét,
állandóságát és értékél emeli
az I?lTllékmünek.

Szobrunka! - ösmert okból
- kikapkodtuk az öntómester
kezéből és mindenki láthatta,
miként kapargal1ák kint a
pályaudvaron le a gipsz-darab
kákat a déli órákig' ; mit be
sem fcjezve, rákcneHék a mes
terséges patinát, mell' alól az
idő kiválaszlolta az el nem
távolithalott gips7et: mit azóla
ugyancsak ma:;:át61 levitt róra
ilZ idő.

Most ujra közszájra kerüli,
hogy csalás van a szobor kö~
rül és nem· ércből, l1zmem hii ...
vány vaskeverékból készült ez,
azért rozsdtisodik. I

Nagy lendületet adott a IJi
resztelésnek az amerikai Kos
suth·szobor defektusának hird
lapi pertrclktálása, mell' szo~

bor szintén ficzek öntődéjéből

kerüli ki.
lstók mesterhez fordulJam

és ma nagy Jevél jött községi
főjegyzőnkhözficzekI61,mell'
nek másolatát nekem- is meg"
küldték.

Ebben Ficzek Károlya gaval
lérosság csucsponljára helyez
kedik és ll1r2g'magyarázva (l

]eve~ő behatás6! a nemes pa·
fina képződé$érc és hogy il

mi 'éHhajJa1i viszonyaink
rnennyivr21 kedvezőílenebbek

erre nézve, min! ahol sós él

lengő: mit persze neki nem
áll módjában befolyásolni. El~

lenben a szobormü jósagiÍQrl,
anyagia kifogástalansúgMrI
eredetileg vállalt 10 éves sta'
ranciáját ezennel felemelt<e
husz esztendőre ds azonkivül
az idő nyillával személyesen
jön le, Islók meslerre'·egYQ:
lemben, körül nézni azon mü"
veszi alkotást, mely, minde...
niküknek legalább is van emy
nyira szívükhöz n6ve, , mint
bármelyikünknek -s igy te..
hát báfran elejthetjllk a gyanu
sitg'alásl és az egyébl<ént Hsz-

. íeleíreméHó aggályoskodás! l

KNER· rZ1DO~.



2. oldal GYOMAI UJSAG

INGYEN JUTHAT

jó k Ö ny ve khez
ha előfizetőket gyUjt az

UJSÁG-na,k
minden l hónapos előfi

zető után l könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. Cim: Budapest

62, Póstafiók 282.

B'ékéscsabáról
sokan akarnak

Kanadába menni.

mondásával m,,:g'üresedett tag'
sági, helyre Répás Pál ref. lel,
készt elnöknek, Nagy Józsefe!
és Lukács Anlalt pedig kerf
birlokosság'i fagoknak véllasz·'
totta meg a képviselőtestület

Hadikölcsön káro
suItak~f3gélyezése.

A Iwdil.<ij[CSi"llJ kéÍrO:'3t)1tclk
seg-élyczésc üg'yében, mint ér
iesiiilird< él se'g,Jlyez12si törvéilY
cnylütése és kUerjesz/ésél hl"
Iveztc kiláfásba Papp áliomll:~

kár:.Ec&Jig 25 ezer kérvény érk ('
zett be.Valós7inü, hogy az érkk
határI az 5 ,zzer pengőr61IesüJ{
lilják és az évi jövedelnwJ,
mely 1.500 peug6bQn voll
r.negállapitva felemeiik. Ez mél-

, táIiyos volna. mert hisz akkor
, az él fegszegények nép, aU

nek 500-1 OOO koronás hadi:'
, kölcsöne van s ilyen sok van.

részesülne megfeklő segély"
ben s azok, akik 1O~15 év,
vel ezelő1t oda adták munkás
életük minden megtakaritott
vagyonkáját, ezek él leg'szegé~

nyebbel{, akik megérdemelnék
él segélyl s ezek az igíUi
héldikö!csöilkárosultak.

Képviselőtestületi közgyülés.
Február hó 28-án megtarlott lelháznak semmiféle célra való

közg:yü[ésen végTe eidőll CI felhasználásába nem egyezik
polg'ári, iskola régen vajudó bele, annál is inkább nem, merI
bérleli ügye. hiszen azt br. Wodiáner Alber!-

Vincze Andor képviselő szó- né llClQ"Y áldozattal, jó s/íve
laJt fel legelőször és kifogá- sugallalát köve/vc, kizárólag a
solta a meg'kölött és felolva 6 szegények "menedékházának"
sott szerzödzst és azt nem fo- épiltette s azokat abból kila
gadta el, kérle a képviselőtes- koltatni nemcsak, hogy senki-

-!ületet, hogy azt adja vissza nek ioga nincsen, de annál in
a tanácsnak ki kisérelje meg' kább nincsen joga azt senki- Nap nap u/án jelentkeznek
a R. kalh Egyhiilzzal ujból az nek az örökhagyó intencióilól fölqmunkások és kisebb birfo
egyezkedést, hátha az ev! eltérőleg bármily módon és ál- kosok a városházán utlevél
4000 Pengőnél kedvezőbb bér- !andóan hasznositani. Ig'az,ho~N ügyben. Dacára annak, hogy
összegért is mcgkaphajja az! cl község végső szükségként ~ feltárták előttük azokat cl mér-
a község. Sokalta a 4000 pen' mert más megoldás nem volt ~ hetetlen szenvedéseket és
gős hélszonbért annál is inkább, felhasználta azt ideiglencsen a megpróbáltatásokat. amik reá,
merj hiszen a minisztérium polgári iskola céljaira, de amint juk várnak, megmaradtak
sem kifogásol1a' olyan rorlllá~ Ichetség'es, ismét át kell az! ad- szándékuk mellett. Elóad!ák,
ban a Szereletháza!, ilietve az ni erl2de1i rcndeUclésénck:ö hogy idehala nem ludnak
abban elhelyezel! polgtlri isko- szeg'ényeknck, mert a jelenlegi meg'élni. akinek pedig kis

,Ját,esak alon kivánségát fe-I szeg'énylJtiz ugy is ,eg'észségi földjc vagy hálC1 van az flilig
jezle ki, [lOgy Iw aJ!zcJ!I11,1SCibb és cg'yéb okokbólkifogásoJhaló. ci van adósodvé1.
épület kerül, akkur másiwj 111..'-- l' A.z elöljáróságiCivas!alál '21fo- Bizonyos, hOf,fY cbbfl1 a
Iy,zzék eL }.\n[i:31 is inkább ki· l g'Gdásra ajánljq és kéri, hogy lázban szerepe vaÍl a mai su
váÍlia az ujabb 1cÍrgyalást.l1ogy, ne foly10n huzzák a dolgol.. lyos gazdasági viszonyol.;nak
ajánlia fel a kö/ség- a;,: cgyez- Illerl hiszen mér valóságos is, aí:onban oZ is kd:3,?gklcn,
kedlf'sscl l11cgbizO'li PlebáIllls Tei1g'eri \{ig~'ó élZÁrvaház bér- hOgY"éll illelőket kÖlll1YÜ me~'

urnélka haszonbér lészállitti", lete s kivánatos. hogy apol, élhet~s ig~rge!ésével iigyni"i..;.
sa me1Jelt viszonzásul a' Sze# 'g'át"i iskola növendékei is 'mcg'- kök csábitjál< akiválldorl.ásra.
reieil1ázal, hiszen tudomása felelő, világos, egésLséges és A szép remények s7erk..;.
szerint szüksége van arra semmi tekinte/ben nem kif0gá,.' fosz!ásáil' az "el nem képzel·
amugy is iskolái és az, án'él- '3olhaló iskolában tanulh~s' helő szenyedések !'nial! :, ,sokan' '
!lázi bulorokbG:üakásáli'a;Agg:o ' sClI)ak. fognak majdb,ál1k~),dri. ' hogy"
uelm6t fejez,iki éj szükség!e!1 3

' Végre sZa\lazásra kerüli a , ne\n haU;rpftak Gl'i:'::0kl):S);j)ZÖl'd:),
. ~- f

dőátalakitások miaJJis,l1iszen sor, amikor is a javaslatot
sehüi'" nil1CSeli megmondva, 'netn fog:qdták el J 2-en, ""ffo-
hogy miféle áJalakitá'3ok van' gad/ák 15~en, ig'y az árvah'á.

. nak ill lervb~ véve,' amik aZll~ zat él ,.I~özs~g, 15 évre évi 4000 l
tán nag'voll köllségesckksz- pengüerl k!bcrellc.
nek a kö;;:ség terhrrc.

A. gyi.ilésCll élZ EI()ljtJr(istlgu/
, P,é/crm an n J6zsef főjcgyz(í

,csal;<. ;) péllZlárrl(d~. ;)jc:gvzö,
feÍ\'iiág'osito!la, hogy cl sí:üksé,
g:íI javitások,először is CI ha- méniök ésa kÖls. biró ,IJr,

~ mini einök képviseliéi\. N,j~r\,'()n
szonbéri összegbe beludatnal<

klv([[1010<; volno, !Jo;..!)' ínikol,'
s (:'gyébként \S 'a képviselölcs,

cl k()/sé?!' ilyen nClgyrDí1lossb"
tük Inek módjábaIl tili Jlleglzöl-

, , JU ,ludluridis ügyet lárgIJal,
Ili cl ~:rondl1okság' kezét c" te~ l

ökkor. a kÖZSl'gi EI(íli',il'öság',
kin1clbcn azzal, hogy m~nd\w

i'lkik . vezetői községül1knek, '
áli:llakitás előzőleg bejelenlen-·
d,') iZ3 ch/fez CI hozzájárulás . imnak minden ügyéj~haját is,..
kjkércndö. . , merik sukiket' il közbizalom-

Vincze Andor rugaszkodott á1liJo ti e' rwlyrc ott is legye·
indílvünyáhoi: cs javasolja, nek az ilyen gyü!ésen és sa~

hugy azért is, meri II haszon~ jM javéíslalukat, támogasstrl5,
b-hlsokalia, él Szere(eJháznak mert bizony majd megesett
clZel az Üggyel kapcsolatban vélctlcllliL hO:!y i ! SEljál javasA
vaki hasznositásá! kivánja, lala rnc:gb,lkd, az Előljáróság,

Pikó Béla az Elóljáróság ja- nak azéri, mert i'l gyulésen
vaslatál párlolta és Vincze An- nagyon kevts voH az érclek~

dor kifogásait poniró).:-pontra lódc5! ' .'
megcáfolta. Előadta, hogy az A kultura igazságá! pedig
iskolai gondnokság' behatóan l11indenkirlck hirdetnie kell,
foglalkozott i'l kérdéssel, de még' annak is, akinek Ilem iár
semmiféle más megoldás! nem gyermeke cl polg. iskolába!
talált. Előnyös<?bbnek tarlja, ha A nyilasi és keselyösi isko'
a község bére!, mintha - pénz lák céljaira vásárol! földek
11 (21ldil épH vagy házal vásárol, szerz6désél a képviselő!estü'

annál is inkább, mert a kÖZl lef egyhanguiag' jóváhagyta.
sé~.{nek e célra van 60,000 pen- A kedvezményes áru réz
~{6je s ha ezután 8 százalékos gálic ügyében a jegyző szől

kamatot kap a község, akkor lősgazdákért a község a jót- '
a 4000peugős évi bérJeJi ősz' állást 1929 október 30.jg' vál 6

szegre meg'van már él, fedc' 11ÖltéL
zele, sőt meg is spórol! még V~glil l(ner Izidor és {{ist'
800 peng'őt évente. p.. Szere- Endre kertbizottsági tagok le·

lenleg 32 váltón jótálló s I
ebből él váltókból legalább.
tizet neki kell majd kifizet·
ni. Igaz, hogy az illető egy
csodapéldány, de tény az,
hogya falu ma váltóaláA

irásokkal ugy összevissza
van hálózva, hogy ember
legyen az, aki itt tiszta hely
zetet tudna teremkni. A
legtöbb ember gondolko
dás néll(ül irja alá a kitö!A
tetlen váltót. anélkül, bogy
él bélyeg'eket is megnézné
azon. Amihez különben
nem is ért!

Az oknélküli pereskedés
is ujl'a divatba jött faluheA

Iyen. Becsületsértés, rág'cíl 3

mazás, örökösödési perek A

ben minden tárgyalási na·
pon egészkaravánok hu'::'
zódnak a járásbiróság'j he
lyiségek felé. Ha valaki
elszánt mástól egv baráz
da földet; most' mindjárt
perel, ha eg'y fáját kivágA
ták, rnár ügyvédhez sza!(ld.
A kisbiró\.:: alig győzik a
sok idézést kihordani, a,
biróságokbagatell ügyek
keL"'tui vannak terhelve, az
ügyvédek pedig vigan élik
világukat.

Sok 'kisgazda 10 tojás
eladásánál képes alkudoz 3

ni egy óra hosszáig" vi
szont végtelen kÖílllyelmU,
ha 10-15 ezer peng'ő

, 'adósság' csinálásáról van
szó. Nincs tisztában vele,
hogy mit jelent az adós-.
ság, nem iud számitani,
hogy azt miből és hogyan
fogja kifizetní. Mikor él bai
már megvan, képtelen Vél A

lamely ügyesebb meg'()I~

elássalabból kimenekülni;
rendes-ell ujabb osJobasá A

gol<át . követe!.- mig' csak
teljesen el nem mer0!.

Ha ezek az cselek csal.:
sporadikusak volnának,
nem jelentenének nemzeti
veszedeimet, cle Illiután
minden faluban nagyon tc-

, L iníi?lyes i:lZoknak a száma,
akik kizárólag saját hibá
jukból adósodnak el, sőt

vesztik el egész vagyonukat,
érdemes lenne ezekkel a
dolgokkal behatóan foglal
kozni s a földmivelő nép
anyegi lecsuszását erélyes
kézzel megakadályozni.

Jászberényi András
ny. gazdasági akadémiai tanár

Sűmo~ytur.

'r·
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Rejtvén'Yek.
f.

lhogy azokat nem is érezte. Sok
szor a nagy járad'sagtól már
majdnem leroskadt a hóban. ilyen-
kor édesanyja beteg arca jelent
meg előtle, melytől min{egyedJt
meritve, folytatta kiizdelmes utját.
Nem törődött sem a hideg~'el,

sem a hóval,. egy cél legegett
előtte édesanyja életét megmenteni.

Elérkezett a határhaz. Itt ném
tartózkodott senki, igy hát sike
rült neki átsurranrli. Néhány kilo
métert gyalogolva elérte a kljzséi!i
patikát. Bement és megw;isáro/ti:l·
a sziikséges orvosságot, - ezután
pedig ismét utnak indult.

Most már nem fázott. VattJmi .
boldog érzés hevitette kis' testét.
Csak izelzány óra még és oda
adhatja édes jJanyjának az orvos~

ságot.
Ismét elérte a határt ,. már

majdnem átsietett a magyar terli
letre, midőn egy durva katáM
fegyverét mellének szegeZve meg.,.
állást parancsolt. Sárika rémlile
iében futásnak eredt, alig futott
azonban néhány lépést egy puska
golyó - melyet a "hős" oláh
katona lőtt ki - leteritet~. Mi
dőn a katona ezt meglátta rö
högve, mint aki jór végezte· dol
gát, hement az őrházba.

A kis lány ott feküdt az ország·
uton. Köri1!ötte a fenér 1ti:Ni:it
kiömlő vére pirosra festette: Né
hány perc mulva azonban magá
hoz tért és felkelt a földről, láb.;,
sebét zsebkendőjével , bekmötté,
majd folytatta utját. Most már
nemcsak a hóviharra( küzdött.
hanem testi fájdalmt!fal is. 6
azonbaJl győzedelmeske,detf minrl~
kettőn és nagy erőfeszifessel fxfr,
elérte célját, haza jutotf. Otthon
alig adta oda édesanyjának az
orvossiÍ!f.ot a nagy fájdalrfuit61
összeroskadt.

Örzse néni az orvosságtól job
ban -lett, sőt másnap már fel is
kelhetett ágyából, Sárika oMn
ban a nagy vérvesztesség követ
keztében sulyos betegge let!.

Napo.kig eszméletlenIII feküdt
kis á~yácskájában.· Wgreegy fla
pon magához tért és igy szólt:
"Édes jó anyám B,ü!ök, holfY.
meggyógyultál". Ezutdn néhány
szót rebegett még ajaka, de kevés
sel utóbb visszahanyatlott pdrmh

.jára és kilehelte lelkét. A durvi!
oláh golyó kioltotta egy kis ártat.,.
lan gyermek életét.

Sárika teste meghalt, de kis
mártir lelke -felszállt amenilybé, .
ahol· az angyalok·seregében méli:
ma is boldogan él és mint fl

!5yermeki önfeláldozás mintaképe
élni fog öro!cké.

-.:::=:

A "Gyomai Ujság" e!őfizetőinek

20 százalék engedmény.

Mérsékelt árak l

VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, íele
fonos .szobák, rádió.

A
GYOHAIA.K
I{edvelt íalálkozóhelye
BUD.L2\..PI~STEN

cl

ö:zp-onti
Szálloda

Sárika h3stette.
(Igaz történet.)

Egyik alföldi tanyán, köz~l a
mostani oláh határhoz,' élt Orzse
néni kislányával Sárikával. A tanya

I
mellett egy kis darab földjiik volt,
ennek az évi terméséből tengették
éleiliket.

Sokszor már a hajnali pir a
szántóföldön találta őket, amint
szorgalmasan kapálták és locsol
ták a veteményeket. A megfeszi
tett munka azonban mefJviselte
Örzse néni idegrendszerét és bi
zony sokszor a nagy fáradságt61
összeesett.

Vége volt a nyárnak. A rövid
ősz. elteltével beköszöntött a hideg
tél. A kopár fák galyait vastag
zuz vonta be, az anyaföld pedig
felöltötte fehér köntösét. Ep,yik
ilyen téli estén a jó meleg kuny
hóban Örzse néni kisleányával
tengerit morzsolt. Egyszerre azon
ban arca hófehérré változott és
ájultan fordult le székéről. Sárika
ijedtében a szomszédjukhoz futott,
ezek segitségével aztán édesanyját
ágyba fektette. Élesztgetni próbál
ták a szegény asszonyt, de min
den kisérlet kudarcot vallott.

Szerencsére ebben az időtájban

a körorvos a szomszéd tanyában
tartózkodott. Athivták, ez Örzse
nénit felélesztette, de ezután rög
tön receptet irt és meghagyta,
hogy a gyógyszert hamarosan
hozzák meg, mert máskép a be
teg könnyen meghalhat.

Sárika először szomszédjukat
István bácsit kérte meg, hogy
menjen el a patikába, midőn

azonban ez - a kemény hófuvásra
hivatkozva - nem vállalta a fel
adatot Sárika maga kelt utm.

Mivel a legközelebbi gyól;yszer
teír az oláh megszállás alatt levő

kis faluban volt Sárika tehát
erre irányította lépteit. Nem törő

dött uzzal, hogy c vállalkozásáért
életéi'el is fizethet.

Az uton a borzalmas hófuvds
és a hideg annyira átjárta tagjait.

Ha még nem tudja. hog·y
mitől. lesz szép uj a használt
lószerszáma és mi védi meg'

az ujat a repedezéslől, sürü
södést61. A BüDüUN. Aki e
bör ápolót csak eg-yszer is
használja, .. milI' meggyőződik.

kilűnő minőség·éről. l\:aphaJó
Gyomán: Bcrkovics, Kun, Szi,
lágyí, Schröder és a Hangyában.

Közgyü.lés. A Gyomai Iparos
és Kereskedő Ifjak Önképző"

kÖI"e1929 január hó 20,án
tartot! évi rendes közgyülésén
az alá bbi tisztikar választatott
meg. Elnök: Kertész László.
Alelnökök: Kiss István, Balog·h
Lajos, vig'. elnök és könyv/á
ros: Haibach Árpád, .jegyző:
Szerető Elemér. pénztárnok:
Zöld Péter, g'ondnok: Herter
Mihály, háznagy: Heínfarth
Mihály, elienőrök : Perei László,
Cselei János, Kiss Dániel. Vá~
lasztmánvi rendes tag·ok: Dió
szegi Lajos. Oláh Károly,
Arany Endre, Király Sándor,
Izsó Balázs, Szabó Imre,
Schwartz Ferenc, Szendrei Fe
renc,Varsandán László, Izsó·
József, Sütő Imre, Varga István,
póltagok: Kruchió ls/ván, Kéri
Gyula, UémiZlh Géza. Balogh
Lajos, BenkeM~rlon és Csapó
László.

Hol, Hogyan, Mikor hirdes·
sell - ezen három kérdés he
lyes lllegválaszoJásá!ól függ
reklál11akció.iának sikere. E té
ren utrnutaJáslIl szolg·ál él Ru
dolf p/!ossc R. T. most meR
jeleni 1929 évi Ujságkataló
~IUS(1. Els0 része az !Zladás és
a·r,,:'kiám raJionalizásárói szöl'
l'vlá.>odik része minden tudni~

valót \{özö! Magyarország na
pi és he;i!apjairói. A harma
dik rrjsz a vidéki lapokkal
foglalkozik, r.zsz\etesen felso·
f01ja a leljes vidéki :sajt91 a
szükséges <ldalakkal egyi.ilt,
továbbá t.zrképekkel ellátoit
előnyj3 csoport ajánlatokat
tartalmaz él vidéki propacian
dára vonélikozólag és tájékoz
tatást nyujt az egyéb reklám·
leheí6ségekr61. A negyedik
rész ismerteti dZ ország sZó·
rakoztató és szaksajtójál.
Az ötödik részb'?Il maguk á
lapok kiadói szólalnak meg·
tájékoztató hirdetésekkeJ. A
kiálJitásra és tartalomra egya,:
aránt I<imagasló, 96 oldalas,
vaskos kélfalógust ingyen és
bérmentve küldi hirdetőknek a
Rudolf Mosse R. T. hirdetóG
irodája Budapest, IV., Váci-ut..
ca 18. Rudolf Mosse ház.

~7

H I R E
~ .

Istentiszteletek. A reL temp-
lomban vasárnap Mlclött 9
órakor Istenliszl(>letel tMl Ré··
pás Pál ref. lelkész.

Az ágostai evangélikus temf)'
Iomban vasárnap cl. e. 9 Ó.

- magyar nyelvii Istentiszteletd
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval larjja Cser
nay Géza plebános. D. ll. 3
ór'akor liiónia.

Felülfizetések a levente ze-·
nekar" alapra. A Gyomai Le·
vente Eg:l'esüld Elnöksége
örömmel tudatja, hogy most

_amikor a hang-szerek már meg
vannak véve Gyoma község
közönsége mindig a legtelje· .
sebb odaadással pál"!olja e
nemes intézmé(lyL Azóta ~ már
uiból szép számmal folytak be
adományok, igy: a Gyoma'
Endr6cli takarékpémtár, Kun
László 10-10 pengot, id. Papp
Vanl1 2 pengő!. ifi. Papp Va
zul ievi2nte scg"édoldató 1 pen
gól.

Tiizeset Gyomá" is előfor

dn1twt, tehát okvetlen hallgass?
nhZl] községünk tűzoltó pa·
rGl1csnokának, "Tűzrendészeti

óvintézkedések;," címü előadá·

sáto február .hó 6,án az Apolló
moziban. E közmüvelődési

~lőadás keretében, Varsandán
László a legszebb magyar<nó
IbI-:: sorozatát énekli, Szel'eló
János zongora kisérete mellett.
Szőke Ferenc igazgató tanVó
és v. Varg"a Kálmán egy·egy
nOvellával teszik' értékessé a
mÜsQr!. Schwartz Ilonka sza'
val. Heibach Árpád tucatnyi
Iréfája és ífj. Papp Vazul hu'
móro::; monológja mellett, még
néhi5riy ötletes szám kerekilí
ki a változatos müsort.

Közmüvelődés a nyiiasi ta
nyákon. JanuM 20-án déluttm
m~zőgazdasági meg'beszélésre
hiv/uk össze a tanya népét. A
megbeszélés' 'egyetlen tárg'ya
kómoly -volt, él tanya népe
mégis megmozdult, mert él

tisztán férfi hallgalók létszáma
fölül volt a 60~on. A. megbe G

szélés végeztével igen sok
észrevé1el hangzolt el az idő~

sebb jelenlévők részéről, ami
él teljes Qrdeklődést árulta el.
A hClladás nevében köszönöm
nektek nyi/asi emberQk, hogy
flClm zárkóztak eL él haladás
tól él köz-önynek igen kényel
mes módjával.. Előre! Ez le..
gyen a jelszélvatok továbbra
is. Ahalmagyi lanyáknak iH
Ozenek. A nyilasiak olvasó
köre márféJigpmeddig nyélbe
van ütve! Kövessétek a jó pél
dát. Előadó.

Óvoda megnyitása. Ért<2sU"
HJk .az óvód~ kötel~s gyerme- .
kek 5ZüJŐít, bogy él községi
óvóda február hó 3..án ujból
megnyilik, amiért is gyerme
keiket oda felvinni és beiratni
igY<2ke·zzenck..
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Ci~·Y:';/CITC ragy ug szcmiilikbl.ll.

Az imYd szerep,il 1"11argan;:(
M~lJn, ct legidősebb fíve,.'!' S/,_-,

repé/ james HaH (a Hotd
hnperlal Almilsy főhadnagYi<)·

c:1l1ck fck'ség'c' s7-erepét Pl'
eiig June Comer iÓ(SLtL Érc~(

[(cs mcgemliteni, hogy·
g árt! él tisz t szcrepiZt Habsburg·
Lipót főherceg éllakitja. El,,··
adások: 4, 6 ris 8óPlkor.

Csütörtökön, febrwk 7~{n
'h r-j'b ' .,. '1' .. .jO ,n U.! erIVllé1@·,lU-U üpCr',C:ió

jeinek i'ílmváltozalii él

cs KÁ

." 1 _ ' ~
null u S?'J)-

o

·]E'adó olcs6 birtokok: 20 hold tanyával, 30 hold tany:'!vaL 40 hold
tfmyával, 75 hold tanyával. 82 110ld tan'fával, 130 hold tanyával, 40-50
holdas legelők vételéhez sLükségcs pénzkölCSÖlit évi' iQ százalék ka-
1119.t1~b mellett foiyósitté;l{)k. C:lad6 c~cs6 házSik : Gyomáll és Elldrö-
dii!:. Einek, k':;rcslJiái< és vendéglő].:. Eladó 1 éves Hqfherr ,traktor e,ké-
Vt~ll ~zijuin,::~~ú'.'al, va::;rúnJá::; .J.f: colos csép:.0\'(;l é-;-:; teljes fC!~~Le~"clé:,:se1.

Eladók és 'levők forduijal15:K teljes bizaíomma! ~

Ciil1l·1 lO I\'Of1á~()~". l1c1idii!ldS

dráni(ii I11liii~fja ll..'. 1'0]11'0.-

laha fj]m, me]y v,:dc':>tJöI1 és fel~

jes jogg-al rn(!~~·:':rdQ[T1elj'c} hog\-,

II k ci 11t~ ; ! '; ~..'.~< :-:. -c'" Z l Ük ~ II .~. Y
ri ,. ir \. I"' iLIílj,: bizonyára

f.\ z A II l) lk) li lin:, / kJiL, Z L'b I II ci r
·hó (j.'{íI1, vO"án1é1p O/:iílh,ri~

kai l~()~~ fllfllQV<Í;o ('}?\,1i~ > J\.'9·11(! ....

<.:!yobl! leS Ielr:iZC!J!J rJ:liíi-;i il

nak 'abbaii é1/ 1·!cim,'iiclI.
. ahogy milici;:n, an:: kifn·]f:"'ic

lanul s~:ép cs l~)kéiete", czen ö

I'öklöil, i2gY:iJa! i:c.icni krcl11i- cimfj 8 fci\'Oilásos vigjDk'k1:c-
nl r_~: n V v a~;'Y c ITI (Je ri í lj Li ,~i :!( ('! t(t~~, I'Ü I he n'] u t(1 tá.-.:::- 21. I~ kH lj n'ö C'~~

megérdemli c;J't <3 nevei. !\ [\1ulmságos dorab fclv~i,elQi il

"Négy fivér" azonban cl köi~ 5ct11llTcring környékén kcsziJi-··
teményekn<?k is legfényesebb ikk. r'ÖSZ·CTCp\:,jJ· Fay , Marbc
fajriijába, él ili"rnnuszok közé !élr~'- (jz elragadó szépségü és r(1

rozik,mcrl C/: él film: az anya- gyügö elegánciáju uj amc,-l-e···
SJ:iv himnusza. Nem mondjuk kXli filmslar, jövá.bbá Igo Sym
cl itt él film ~l'yönv(')rü mcsl:'jel, aL uj Psylandcr és Verebe~:>

csa k a II II Vii eme l ii uk k i be l (;1 e, Ernő jMszá lz. A dara b ld" ::;,;
hogy szehh' ,js I1lCigi'l"SztOSélhb csipos, dc rendklviíl· ()Ilctcs éCi
hdc:jczési nem is kiv/1l1h3funk, rnulJlságo::; l{iriöll1lé'1 A!liJucj(,

mil)j innilyclJlJC! cl film \/<.',,<z4- dCl'liiJségbcl1 tdrljil .. éj ilhC,1.

dik, amikor könny éSlliU;,>oly Elő,:'!dá~;ok: 6 és 8 óraKor.

f'ebn~ár 3-án, vasárnap: NÉGY FIVÉR!
Febr, 1-én,.csötöd:ókön: DORINA ÉS A VÉLETLEN.

ingatlan adás-réte li ir0d'álához
Ciyolii2.n), S~)lyoln utca 577 szárll. Cl}.z á.1:0n-l:iS közeli'ben).

lic~"1irlrf,f:/frI·I11J1~rl~l~tl:fihr~I'·,~II, ~M~/··"~ I~I:1~·1~1:11'~~11Í<~I·I;:.n~I~·~II~n·I'~~;;IIIIIr!tI lllliiillnililliíliiiil!tiilllillilill!mw:tlll/ll!IIIJilllitr'liil!1lliitl:!IIIIIIIHlHiillnllllllrr1111 rlII1IIII1I111H11IIilIIIIIIIJ!ill!iIIIiJi!llillllllilll!@i(

~ ~.., 11 1iI . ~

I.~~' il tO gepe =~I:.
~ .

I
~ 20 HP kétgéprcndszerü gÜLeke .l10 7:doilY 6 vasu k0111l1lIlaféle billenő ~

~ ekév~l teljesen üzemképes jókarban P f5.000 ~

II 6 drb. ~ü1önbözö gyártmállYu traktorok, kevesebb javitást ígénpye!n~o, i
@ Ge egyebkent üzemkepesek, egyenkent 1.1 v .

~ 14 HP E,·edeti Hoffherr Schrantz szivógázmotor 1000 111m-es végig gyü- ~
~ rüs cséplővel, szijak:Zal P 2.500I
:.~_ 8 HP Ererjetii expresz Hoffherr gőz111ögánjáró hozzá 48-as Máv. golyós _ ....
'€ cséplögép szíjakkal kOl11plet . .. P 3.000
~

~ 1070 111m-es Máv. golyós csapáf1:yas cséplő kis szijjakkal, ponyvával .
~ el11elővel, fecskendővel P 1.300 ~

I 800 ml11-es Hoffherr cséplő kisszíjakkal emelővel P 800 I~
~ .
'tE 342-es lv1áv. golyós cséplögép teljesen iizemképes P 1.000 ='"

~ 10C!{) ',)'lll-es gy(··lrl·l·~ ~--= fOflisOll tr~klor karVil:'.U ekével egyéves hozzá egy. _ " ~
~ HoItherr és Schrantz cséplő P 2.500 ~
('§ ~

~ 3 Jrb. 13 soros egy évet használt uj kanalas rendszerü vetögér· Az.1;
~ uj Veiögépekkel eg"enértékii darabonként P J50 I;
:I Ezen gé~lek több évi részletfizetésre megvehetők, első resZI.et' _.:
'€ cséplés után fizethető. ~

~ . ~

~ K fl t .~ R ésT R 5 A gépraktára, A j K A. I
~ Ezen .:;é:Jck k[iiöl1bözö \'idékeken vanna!-: tárolvfL Válas;·.bé!yeg rnelíékJendő ~

~~Il~~VIJ~Jjg~W'J!J!gj·9~~~l~Uil~.ullJ~~a.·1

a!eggazdaságosabb
Vezérkepviselet:

Autofelszere1ési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
ll. 2. -=-- TeL Aut. 812-41.

FI8K

!{ató BenedeB{l1ek a dévaváJJvai
határban kisperjési földje eladó. Érd~k
löc!ni lehet Gyo;11án, Árpád utca 1279.

Eg1 komplett 'ebédlö és szalon gar
nitura eladó. MegtekintheU\ Vass Gá
bor bankigazgatónál Gyoma, \lasul-u.

Butonl!k. Teljes hálószoba é,; kony
ha butorok, va13mint egyes darabok
u. nl. siffonok, ágyak) éjjeli sz;:krenyek,
kredencck, asztalok, tO~1Je'ltükr2:';k) vírt~g

állványok, függönytartó!; k/,i és réz
rézből. Továbbá hajiito·~t s;él:eJ.; ,iPan

d02:n Télldáron kér:;:::n i,'J~;n::1-;: 2S o}('~{>

árban á:·usjU:~.tn.::k. (Jábc!?"
:llluto,-eri:l;-c bé:·c:n·~l,..:;:cl[- 3::;::laj:JS i}13r

te:ep(~n Gyon1án~ Ko:ss1..l th L::lj\IS lItca
737. SZé1;~l.

111cge kel-'2~kedé-~::(:. 111atsL'.~dáLl Kos

sutl~ L3jCS ll:·:.::a "73'7. aS:-:Lé11{is
! ~'nester hÓ.Z;.i(i~11, 8.La! 1üszcran)k1 Cl

i kotkák, csokchidék, teasiitemények,
I ,Ell' (ry'l', 'l·o··I~~'·)'· ~ "'a· 'l"\.'l·~el' ac6',-~-, ... d:': t'-- "I L.~t.h, av. J t. L '1., \p ..... L.~

II l1;'\rrlli,--,':' ;1 f,' ~'ll {'J~~L'1 J.;r> f~") 1- Q.t~ü··~ '-J(}"Hs'i
'>.J t.. _,~, ol l,._ ~" i , ...-<-- t, J \. '-', LJ ... , ..... ;::.L.:., _"-,

l .0:; 11fl~,:tJ.rt2\si cikkek,k(:"liszcrcK~ tápsze--

I_,~~ ',', k ii~,~;:i".r:s g:~ 7~: ~á'.,i. n,VE'rz?:I~~::~,'~i~.il ,:-1. L,\.I ~'~Jl-, ~ l, l: .,:n ~ ....1,., '-.j" ~1 d IG.L)~_....-1. ;

I
CP'erC' e~·· krl-!·"~"),llt.·"U 5·... ·::.:~pk a lDDTL

. c-)~:~h'\')- ~j~!-"~·1:'~b'L::7·'~::e~~i:~~1-_-· ji\fi';j" ~:}y';~
~~._h, GO. -,,-,.I: c...,~'-, /~Lcl'( h. ilü. L::-

Szeri vásárlá~ után nleggyőzödl:et áru
lia ok,só és ió 1111nő2:ég6röl. l:::lózékE:ny
és piJlJ ('0:3 ! Szi \re~ pádfo

ké;' Ivl{rkns 17idon~é.

IÉd~~~~~w~;he't .B é k é s e ri =

i u,"'. 1;.);;;;,."",,5· ,{~.ior~"'-,i"l'''"'.:;,., ,,,",,,,,,,,,u;;;;". '.,10_ 'I,;;' ....}

I· ,~~~z~~~i;~l~~~~~

!. \'~~~~~;;JiFS~~~tI~~;~*~iI~:':~~~!~~~"=!~~~~~~
' .. ~ .. " ~ ..

szeme,:~ye59 jC1 }(8rs:,an

le'Jő Ber!

Balatonl

fej fej
·fej fej
fej fej

fej

Köszönetnyilvánítás.
fogadják hálás köszöne

tünket mindazok, Eik bennün
ket· nagy fájdaiilllmkbanugy
szóv.,al, nlini .irúsbau vigasz
talni 'igyekeztek és, drága h2
lottunk végt~sztesssgé]} . nl eg
jélentek.· .

Gyoma, jan. 26.
\"-:'

K1.·ün y,umo8 és~~~~~

r{öszöneü~yilvá'!1itás.

Felejtheteüer., jó leányunk
Kölc:seiMihál·l!11é

sz. Kató juliáll!12
ellml1"ta alkllmaból n·iilváni
tott részveWkért mind::zok
·nak.akik fákiaimunkhan igéz·
résivé,teI o-szÜizL~.k emttal
llJond háliks kö,'zöretct

·\~}::s és családja ..

SziiIetett = Pfeiffer )uliállila.
Mész.áros László, Mihály, 1<'.
Imre Sándór, K1a]élh Inm?

Jiázasságol: köiöttek: C;;:a
kt} fAá:rlon Ádám ]ulii':nn[]val.

EÜ.altaJi; Fekeie.Lás:dó 75.
éves, dál Lajos 51. liI/CS) l\öi
csei . Ivlihályné Kaió juliánlVJ
27.~ví2s, PClpisiván 85. éles.

fl.

III. I
ff Föld+Viz I II

II
kány II

A 4, .számunkban közölt rejt
vényeink helyes megfejtése: I. Bá·
rány l,stván: II. jenő. JIIlegfejtették:
Leimdöl/er Csöpi. Pető Piroska,
Dutkorr István) L/lezi István, 8ole
hovszky Pál.

A 3. és 4. számunk rejtvé!l)'ei
nek megfejtöi között kisorsoit
könyvjufalmat Laezi István nyerte
el, .. aki azt kiadóhivataluílkban
átveheti.



1929 fébr. 3. ÖYÚMAI 'llJSÁO

Bár6 Huszár Lászlóné Őméltósága
a gyo~ai határban fekvő póhalml
uradalmát, ki s e b b és n a g y o b b
.tétel'ekb~n igen előnyös feltételekkel

. eladásra. bocsátja !

....... --Érdeklődök .forduljanak a
. .

Bá'csy .és Társai
a h' 'hoz

,
oman.



OYOMAI: UJSÁO

UnU)ZIIIXUhllxxnnuruuuuuu::a:xuu:nn:

16.14 gy, id'26
16'5i fW 19'25
20',)0 ::n', 2'20
21'OG gy. 3''20

17';S0 gy. 20'-W'
20'29 gy. 2'j o
14'0-1- l (Y5'2 gy
19'2o. 19'45fn.

1929 febr.; 3.'

asuti menetre d

A "gy"' belüvel íelzcll Ryors-, a többI pedig' ~Z0rnélyvol1él!.

1928 október hó i-étől.

BUD-'.PEST - G YOl':tA. .

Bpestről indul 6'25 9'45 gy. 13'35·
Gyomára érjs. 11'06 12·42~n·. 19.14
Oyomárólindul· O-32 5'37 8'52 ~ry,

flpestre érk. 5'- f 1'10 11·45 B'Y.
G YOl':iA - O.t.KÉSCSABA

!5csllDaról indul 23" 15 4',34 Ö'U gy. 12··:jJ
Oyomáraérk. 0'1 T 5-27 S·51gy. 13'5-4
Gyomár6L indul 6'4-1 . 11'1412'43 gy. 19'26
!'\cs~bára érk. 7'M 12-08 13'21 Ry.. 20'26

Ijlllllll'IBIIXIXIXIXllliIIIJIIIIIIIIIXYXXIII!IIII

r;~~;~:ftt;:ftft~ö~~~;ft~ft:ft;;~~~~ftll
:6.11 :!fA

VARROGEPEIi.BOL

na~~o::;:~;:a7;:::~:::~m 'I'
2.5-)0 penqövel

leszállitoUam.

Az eladott gépeken rendes tan-t:8
foíyamonavarrástés mühimzést .

teljesten dij talanul tani'ttatoDl..

Ujonan berendezett üzletemben raktáron tartok
rádió felszerelé§icikket.,deiektorosé§
lárnpásk-é§zülékeketés hagszórókat.

Egy .elárusit6 nőtazonnali belépéssei felveszek.

DOMOKOS ALBERT
. vill~nyszerelö és' m üszerész.

WUWWWUUW~UUUUWWUWU~UU~UUUUUWUUUU~WUUUUU~U~UU

amikor ugvszólván f·enkinek a ke
reséte' iJelTl fedi a kiadásokat

PALLADIS
k:ön-yyou:ti\l-YA

Budapest, V. Alkotmány u, 4 szám,

mint fő - Vllo-y melték - foglalko
zással, ha értékes és érdekes könv
veinknek részletfizetéses terjeszM
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre.'"A ·mi kiad vá
uyaink mind Iilárkás, irodalmi liIU-.
vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép me!lék jövedelmet
biztosíthat magának. Még ma írjon
dijtalan ismert.et.ö nyomtatványokért,
..' amelyeket s?lvesen megküld a

Értesités.
Értesitem a t. uta7.ó közönséget,
hogy 6 személyes t~5zla, kényelmes

BÉRAUTOMMAL
ugy helyben. nlin( vidékre

SZEMÉLYSZAlllTAsT
jutányosan

VALLALOK.
MecrlJivások Herdy Ferencnél a

'"garázsban. Telefonszám 30.
Tisztelettel

TOTR LA.JOS
autótulajdonos.

Az anyagi gondok

.. nehéz n~pjaibdn.,

Legjobb tAjékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutálloméson,

Dohányt6zsdében.

- - - Itt levAgandő, - - -

6~.olda-L·.··

Bor., pálinka
Ajánlom saját termelésü kitünő faj
boraimat 1928. évi termelésü, kiváló
zamatos Siller vagy fehér bor
merje 45 fillér, 50 százalé~os.kitűnő
kisüsti törköly pálínka hterje 3 P,
bármely vasut állomásig száliitva,
kölcsőn hordómban, utánvét mellett.
Leo-kissebb rendelés 58 liternyi bor

b vagy 25 liter pálínka lehet.

Faragó I§tvctin
IilzönöbirtokOl!i
·Soltvadk.ert
(Pest DIleg-ye.)

Ingyen lffkhatik Budape~tel1'

h~eIŐfjzd~'a~GyotnaiUiságra".
rrí'ei't lapuIiktiavorÚa kísorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek ttilajdonosa
a sorsolás hónapjtIban tefszdsc
szerinH időben hároil1 n~ron.

át dijmentesen kapa klyáló
hírnévnek örvendő.Park nagy':'
szállodában Budapest VIIl,;'IBa
ross Jér 1'0 (a K~L~Upátyat:i~vai;
érkezési oldalával szemben)
egy els6rendüszobáL A kö
vetkező sorsolást febr. 19-én
fogjuk megejtQni és eredményéi
lapunk febr. 24~ikí számábull
tesszük közzé. Vágja ki
dZ alanti ..Utalvány-szelvényf'.' .
és adja be azt lapunk felelős

szerkesz!ójénél.

Lapunk Budapesten áHan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIn.,
Baross-tér 10.

GYOMA-ENDR6DI AUTÓBUSZ MENETREND

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 30 p.

12 Ó. ~ p.

t3 ó. 20· p.

14 Ó. 40 p.

18 Ó. 20 p.

19 ó. 40 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

d.élután

este

délután

délután

délelőtt

".
"

"

t. járat reggel

" délelőtt

1.

4.
~ 5.

6.

Félíételes megáBók:·.End:l~3d~öl indul:
Oyomán: ~

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut llarok ~

Piac-ter
-Artézi-kut
Hangya föüzlet

·Vágóhld
Iványi majom

GYOMA-ENDRÓDI,
ÉS BÉRAUTÓfUVAROZÓ VÁLLALAT

GYOMA

5 ó. 30 p.

6 ó. 30 p•

9 ó. -p. i
""

II ó. 20 p.

12 ó. 50 p.délután

re.ggeI

.reggel

délelőtt

délelőtt

"
"

"

AUTOBUSZ

GYOMA VasutáUomás, Kossuth Lajo3-ulca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRŐD Községháza icözött.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc;

G~'·o:rnáról indul:

t. járat

Telefonszám 11.

Endrődöu:

" délután 14 ó. - p. Napkeleti véndéglö
Kórház

7. " délután, 18 ó. - p. KondorOSÍ-ut
Piac-tér

8. "egte 19 Ó. 20 p. 8. este
. "

Feltételes megáHó helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 6OfilJér, helyben '30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes. havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Kiilön menet~J<re, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhetö.

2.

3.

4.

5.

6.

OYO,MAI UJSÁü
oh'Elsójénak,

!E2\ .- JMeghivó.
l\-1agán, vagy üzleti ügyekbeni uta
zások alkalmával BU D APEST EN
a legkellemesebb otthont nyujtja a il
legelőnyösebb feltételek mellett a I
keleti pályaudvar érkezési oldalával I

szemben levő . I

Grand Hotel Park
Nagyszálioda

Budapest, Vl!J. Baross-tér 10, niert
20 % engedményt kap

mint ezen lap előfizetője olcs6 szoh;}
árainkból

10 /J/ü engedményt kap
olcsó éttermi árainkból. (Kitlinö !Jázi

konyha.)
5 pengőt meg-l:akarH

autótaxi költséget, mert gyalog át
löhet egy perc alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi ITIagát II r
Elsörendii kiszolgálás, szigonlan csa-

ládi jelleg.
Saját érdeke

ezen előnyök folytán, hogy okvetle-

I
nül nálunk szálljon meg. Előzetes

szobamegrendelés ajánlatos.

UTALVÁNY-SZELVtNY.

ti ,@ÉWg_

mini a

nrJlc1 1\
.............. umönek

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON.

~·~~~~~-lWi'taJ"""·~""'l#~~._~~U'''''~'''-.~,",~''''''''''';·.·,",,-lMJg.'''4;;''.
N!omtatt~ él .. HUNGÁRIA" könyvnyomdai viillalat Oyom6.n. Fel81ós cégtulajdonos : TBKET .sÁNDOR.

•' Ir-'" ,~- ~



OYOn1d, 1929 febl"Uár 10.Ara 16 fiU ét,IV. évfolyaIT16. szánt
so' tG""7IT'-S 77r .---

POkiTiKAI, rÁRSAOAL·MI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

~_----~__~G- '.'-- =

::ri:

.,., ELÖf1jZEiT'I!t~í ARAK:
l'4c~rt~~e'<íf'{: -- ~' ,'1 pN'iíl{lM!~~!~t
fái évre.- - - -- '3 i:H.rn~e; .~O lmer'
t;ijés~ evn~- ,~-, -,- ~ pe-n~{;~,

'bsp~alfta fo ~ iN T ~ K déli l ~ Ör"..
i't'iegjeleliíl, m'i!q;jtm\Ía~arflap f"9i1~L

I
I
i fejelős :nerkesd6: WAGNER MÁRTŰN.

II

I s:z~rtu:::l>::;;w$~g ,~ kiad6hlvlittal:

! I <iH 'lj N G Á R J AH kÖflyvnyomda
I I Gy 'l;! m' 3. ,;Á~iJAHÁZ"

_ -i2S4

Hirdetések dijszabásai::
Egyhasábüs 1 errL-es hirdetés 20 fillér. (;tsiilri
hirdetésnél 10 százalék, ti:z:szerinbl 15 sz:~al~~'l

negyedévi birdetésnél 20 százalék és félévi hjrde-té~

esetén 25 százalék kedvezményt u.dunk.,

A dévaványai cipészsegéd ba.,
látra sebezte menyaszon~,!·

aztán önmagát lőtte aty":

lin/álos végü szerelmi dráma
tönténl Dévavány<'irl.

Ványai József cipcszsegée:l
rég'óla udvaroli Kádár Kalalill~'

néJk" aki él pJébánián szolgált.
A fiajaiclllber és a!eány el is
jeg'yezlék egymás!. Az ulóbbi
időben azonban a leány volami
rnia11 elhidegült vőlegényé1őLs ,
a jegyg-yürüt visszaküld/e. Va~

sárnap Vtll1yai József megj\;,
le-ut menyasszonya sZDIg-áluli
helyén, él pJébánián és revol,
v-ertfogo-ít a' i~ányra~ 'Három

A visszaküldött
jegygyürü miatt ..

lli!ásáéri Hajdu Béla vezető

karnagy s Faragó Károly társ'
kélrnagyoí illeti elismerés - mig
il soJó szömok beíaoitáséH
Nónay ferellC vig~ elnök vé'
gezte. Mind hármuk tudósai<
IcgjavM adták.

A dalárda vezetőség-c a sze·
rep[ő hőlgyeknek eg-y*egy
szép virággal kec!v'eskedett;
cr hallg-atóság pedig egy szép
müvészi est' g'ylinyörüségével
ki bo! távozo1t, ki pedig a haj:
nali órákig ropta éI jó magY<lf'
íáncoL

Egybevetve <IZ eg'észet meg*
álIapithatjuk, hog-y a "Gyomai
Dalárcla" már rég tul van él

kezdet nehézségein s iudásá~

val, rálermetségével merészen
kiállhat az eg-ész ország köz'
véleménye elé csak egyet: cl

g'yomai társadalom nyuj/on
megerlóSZereJ;211era 110naald

s nem anllyira anyagi támoga
tásra gondoljon, hanem, ha fel
hangzik a dalárda hívószavtl.
hogy "Énekelünk" jöíjön oda
mindenki szeretettel, gyüljön
köréjiik a falu apraja;nagyja,
biztosan tudiuk, hogy él mtl
gyal' nóta varázsa kimezsikáJja
cl zsebckből azt a sok*so1<: pár
apró fillért amelyre hiába, mé'
g-is csak szüksé~r van. Ha ige!'l
sokan keveset adnak löbbrc
megy. mint ha kevesen sohl1
adnak.

"Gyomai Dalárda l"~ Viszont
látásra Debrecenben!

harmadik
teUesen

Béla karnagy irlaát ig'ell üg'ye
SCll férfikarra.

Az ötödik szám Kiss Juliska
volt s Srrauss örök szépségü
és életli Cigánydaja a Cig-ány
báróból a leg-méltóbb g-yomai
in!crprelálóra talál benne. Ezu·
tán Szilágyi Esztike lill a zon
gora mellé_ ,,5chuberl !'v1oments
rnusiciab" pár SZáIÍlát jáJszotla
el finoIllan, kedvesen. Tehcj~

sége kezd 1ulnőni a lnomai
határokon. Nevét már miivész-

, körökben is ismerik. Kitar/ó.
erős akaratjal lloj:?")' jövő elé
néz. A dalárda ezt kövclőlcg

Lányi E. Magyar dalok cimii
miivé! aelia elő ig-en precizcn.
Utolsó elö!ti szám Kiss Julisl,a
és Varsal1dán László Ducljc
Offcnbach HoHmalln meséib{íl
él ••Barkaróla".- Mindkét szc~

repló igen precizen, pontos

összelanulitssal adia elő a zc~

neiroelalolll c bájos sajkaclaliJl_
l'dig- ulolsó számu] Lányi f.
I~cszket a bokor ci rn ii népdilI
egyveleg'éi énekel/e cl dalil!·,
dánIe f:zü'l él 111Llsor él Icgr\"~

nyesebb siker jegyeben befc·
jeződü1!. A karok precizbeta-

Leventéink InükedveJő

farsangimulatsága.

A "OyomaiDalárda" hangversenye.
A dalárda fag'jaihól alakult

szép számu közönség elől1

hang'versenyezetl egy igen si·
került müsorkcretében január
hó 20-tm a Központi Kaszinc')
na~{ytermében él "Gyomai Da
lárda". A műsoron, eltérve q;i:

QciLlig-i szokástól, már non csak

ét férfikar SZC'l'cpcll, hanem a
müködő tag-ok önnálló sóló
számokkal szen2pellck. Az első

szám Lányi E. Dal adalról
cirnü férfikarra irt múdala. Bő

vebbct nem inll1k erről; elég
ha lucli~lk, hogy ezzel él szám
mal nyerte el 1928~ban dalár;

dánk Nezőberényben az ezüst
serleg-el. A következő szám a
Beinschrólh házaspár páros je
lenete. Beinschró1hné pajkos
szobalánya és BeinsclJ röth1 01
pig müvésze igen nagy dcrlill
ség-cl !zeitette. I\'iajd VarSoncián
László ft t61e meg'szokott r\l~

linllé1\, dallamos baritonjitn ('1--'
ándalitolía a l1allg-atósi'Ígo1

, 5uppé "Boci1ccio" cimi'l UIX

rfljabó! "Ila már' Ilelil Cllyéll1 II

szi v\2d" ci rnű dá ll,') L A férfikcl r
ezulcin S<:hubert kiÍt, rnüdalár
énekerteel. Mind keltő1 Hajdu

tartózkodnak· az all',',OfJaIMI, 'I bak les-:wek és a
mert c!'! utódok még hitlJá~ generációban má{
nyabbak, még: nyomoTllltab- l kipusztul a család.

Statisztikai tanulmányok
uedménye szerint annak az
embernek, aki naponta fél Lázas készülődéssel nyü; l a lányok Akanlisz Icával.
liter birt iszik, 17 százalék- zsög- a levente tábor. Farsang 'Schmidt Marcsával, Fadgyas
ban csökken a munkabiró vasárnapján cg'V négy fC!voná- lvlariskával. Huíbcrl 't\1ag'dával,

sos bohózatlal lép a megél'lő C;~eglédi Mariskával, Puskás
'f"épessége, 'gyomai nagyközönség elé él llonkávaJ. Biró lllliskáva! él főbb

N~meforsz4fd halesetbizto-
v Hollel' szállóban_ Vig-adiunk l szerepekben : no meg a fiuk

siló ill/ézetek pontos statisz- Mert már jön Hamvaz(~sze.rda l)iró Bandivel, ifj. Papp Vaszi
fika i (Idatai szerint ezer em- s közelg' a Nag'ypéntek. val, Szántai Lekszivel, Izsó

per közül 82 olyan embert '5zenQs[)éla "ACsirkefog-ó" PirYllval, Kéri Gyulussal, Imre
ért baleset, akik ,~zeszes ital-. cimü 4 felvonásos 'bol1ózatái Pityuval és Szilágyi' Bercivel
lal Jlem éltek és ,2:;;9 olyan ádja elö levenléink l11űl,edvelö . az élén mind egyfől~",gyig

I f ,gárdája. A betanilás nehéz, ele bi/.:tos sikert jelentenek.
fmbert, akik alko/w J ogyasz.,.

hálás munkáiát a, Il1indanl1yi~ A Levente Eg-yesület Elnök,..
Mk voltak. ~~,_',l.\U"'~-"l'"""~;,,., ..,JI,<,t, jsmert Molnár :ségebizlon reméli, hogya

A.? elmebajosok-6Tszdia::::; Gyula az " .boh~m'· végzi megértő BYOO1élf l<ozi)nség az
feka aza/kohol számlájára a meg-szokott hozzáértéssel és cddi~r is mu/atolt szimpáJiával
irandő, bár magát az őrüle- tudóssal. A szereplőkegytől~ Ivesz részt c farsang-záró mu;
tet llem az alkohol okozza, egyig: i7..Zig~vérig mOkedvelők; Ia/sagon."

fwnún ct vérbaj. Vis?OI1t ct
venerikas betegségek létre
jötte az alkohol büne a leg-
több esetben. '"

]920-ban az egész világot
foglálkoztata a németországi
éhinség és nyomor ,. ugyan~

akkor Németországban 23
millió hektoliter sört ittak
meg.

Az alkohol legszorno.fubb
számlája a családok pasztu
lásában mutatkozik.

. Száz gyermek kőzül ]4
pusztul el az antialkoholista
és 32 az alkoholos csalá
dokbarl.

Megállapitást nyert, hogy
914 alkoholos családból szár;
mazó gyermek közül 37 halva
szil/etett, 121 ,ftyermek meg
halt pár napos korában, 38
gye1'mek nyolc hónap alatt,
a rnegmararadt 618 gyer
mek közü! hülye lett 322,
epilepsziás 131, elmebajos
145. A/Z!':( maradt tehát egész
séges.

A legszomorubb tehát az
il dologban, hogy az iszá
kos szillők gyermekei hiába

Az alkotlo'l
borzalmas
pusztltásail



GYOMAI UJSAd 1929. fehr. tó.

A hit és szolgálat
lTIozg'alma Oyulán.

1929, februárhó 14.,15.. 16s .:111
tarlandó roformálus napjainak
programmja.

14-én. csiHörWkön :D: e.
9-ll-ig. Asszonyok és leanvok
B'yftlése. EJöödéÍs/ tMi: l. Ifj.
dr. Slflbó AlijJár theol. trI, ta
nár. gödöllői lelkész: Az ,'lIlYö-'

egyház kincsei. 2. Kovtlcsné
Huszár lolán oZs !\ovácsy Mb-

~riucél filadelfiai - DiQknnjs~já

Eg'ylet lestvére : lvIi! VCIl szol
gálatoki'll végezhet (j lil') ar
egyházban? Az előadh::;uk lItán

megbeszélés. D- u, 5 ófil\cor-
Esti Islenlisz/eJet. ,/',.,z Igét 1111
dell ifj. dr. Szabó i\!adái,

f5*én. pénkk~n; D. e.
9--1 l-ig: Lelkészc:l( és lanitól<
gy ülése. Megbcszékst beveze·
1(, előadást tarlallaJ( :1_ C:icg- •
lédy Sándor ib. esperes. aHil
és Szolg:áli1t elnöke. 2. Dr.Vass
Vince él pápai theológia tanáM
ra. D. ll. !{űlön ifjusági gyül~s.

Q. u. 5 órakor Istcnliszlelel.
Az Ig-ét hirdeti: Dr. Vass Vince.
Este 8 órakor: M[:S(li-()S 2stél\'. 

amelynek főprogrammja tI r~~'
formátlIs $zellemü napilap ügye.
Előadáso.kattarfan(il\: C%cR!édv
Sándor él Hit és SU'!",'li':/ ('l~- ~ ('_.... '-. '"- .
nöke. !\'luraközy Gyula kec:s ..
l~eméti lcll<tpilsllor. (E%C'!1 ._~;:(

estélyen 1 P rés2vdcII dij fiq
zelendo.) -

J6-áll, szombafoll;D. ~.

9-11-lg. Presbilcrck l<onferen- 
ciája. Elóadá::;okat télrtanak: 1.
Dr. Viclor jános budapesli -
theolog'iai tanár: A presbi!cri
hivalás eszménye. 2. tvluraközv
Gyula kecskeméti lelkipász/o1-:
Mil kiván presbilereinl<iőla mai
eg'yházi élet? A g'yulai gyüié~

sekel Harsányi Pál esperes ll!'

fogja vezetni. -

Vésztőn küfön konferC'llciiJi
tarta riit és .szolgálat MO/
~:ralllla február 14-én, csütörtö,
kön, elJ/után. Tanilók és pres
biterek számára eJóaclás/ la l-j: 

Dr. Vass Vince a pápai thC03
Iogia tanára.' Istentiszteleten éLt:·

19-ét hirdeti Demjén István bll~

clafoki lelkipásztor, ft Reforn1t1
tus Híradó szerkeszlője.

GYldán f4,én, csiitörtöki')ll'
este 8 órakor miisoros estke
retében a Református figyelő

_SajlóestéJyt rendc?:. Előadási

tartanak: Dr. Victor János _bll
da pesti theóL ta nál', Bereczk y
Albert lelkész, a Rcformáills
Figyelő szerkesztői.

Az összes elóadá'sokés gyli
lések belépó-dij nélkül látbg'at,

- halók, a pénteki müsoros es,
tély kivéfelével. A ~;?'yulü} refor
mátus lelkészi hivatal korlátol!
számban szállásról is -gondos
kodik azon vidéki rész/vev(i/(
számára, akik a l\Onfer(-ncill
előtt legalább 5 nappal eLj az
igényüket bejelentik.

INGYEN JUTHAT

jó könyvekhez
ha előfizetöket gyUjt az

UJSÁ6-nak
minden 1 hónapos előfi

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. eim; Budapest

62, póstafiQ.k2~Z.! __.

cgy dI11criktli sLakférfi CI tna
~ryar költségvetést vizsf!"álva

azt kifog-áso!Jt1. hogy sokaJ
költünk kórházligyekn::. Egész
ségesebb állQpotnak tCH/'IIlil, I
ha a Is.ölbégvctés magas kór'
házi kiadásainak egyrészé/ tI

betegségek megelőzésénekne
lJé ot lllunkóiára fordi/anánk.

Ez a gondolat minket alföl
di mag-yarokal bizonyára meg'
kap, mert ha l{örüllléziink ma'
g'unk körül. száz alakban lát
JU], azoH.ala lényc..lol,et, áme·
Iyek bet('grségek csiráit hor
donák mag'ukban és amell-c-
k,et I~ém~ költSég'g,e~ el leheinc . ~,Hol, Hogyan: !'1iko~ h~rdes-I
lavohtatlf. Igy ](ljjuk e:-.ak él l ::sen - ezen hllrorn kcrdl?s he
magunk falujában is éfzokal cl Iycs Il1cgválaszolásától fü~~

nagy vizes és lefolyásJalan ár- reklámakciójának sikere. f: lé
kokat, amelyekben még hetek- ren utmutatásul . szolg-ftI él r~u-

kcl is egy kis eső uléÍn otl dúlf Mosse R. T. most me~-

pushad a viz és árasz1ja cl ielcnL 1929 évi Uj:,á}!ké!fa]ó~

dög-Ides bpz!, ha eg-y, ruca gusa. Elsií része az eladás és
Vil,ZY liba felkavarja vizéL a reklám raliona!izásár(')1 szól'

l~áthatjLlk. ha a '.faluban szét- tvlilsodik része llliu\c11 ludni
né/ünk, azokat a súikablaku, valót közöl-·~vIag-yarorszjg'na~

kicsiny házakat, melyeknek pi és hetilapjairól. A barma-
élblakai az első őszi hidea etik :'<2:E.: a vidéki lapokkal• , <:>

iclöben be7árlllnflk s csak maíd foglalkozik, részlelesen felso-
éJ késő tavasz lang'vos mele~e - rolja a teljes vidéki sajtót a

" - '"
Iliittatja ki. Belül persze az szükséges adatold<al együtt,
össze!nlvoll emberek párái sü- jovábbá térképe-kkel ellátolt
rLisili meg' és hasznáJja ki az el()ny,)~ csopoiÍ ajánlatokat
é!!clő levegől. Ha csak felnőt- 1al'jalméJ/ Cl vidéki propadan
Ick vannak az ilyen lakások- Járd vonatkozólag és lá jékoz
beHi, akkor még csak Jiirhető tatást t1yujl az c~'yéb reklám*
valamennyire ez (lZ állapot, leheloségekrói. A ne~;n'edik

mert azok nappali munkájuk rész ismerteti az ország :szó
v\.~g-zése közben tes/öket fri"iS rakoziató és szaksajlóját.
levegővel csak ellátják, de ha Az ötödik l'éSLbQIl ma~-uk a
járni nem tudó csecsemó is lapok kiadói szólalnak meg
kerül az ilyen lakásba, annak tájékoztató hirdelésekkel. A
százszorosan ross? sorsa van, kiáJlitásra éslartaJomra egya*
a,= örökösen fülledt Jevegóben aránt ldmagasló, 96 oldalas,
tüdeje már a kifejlődés első vaskos kataló~ustingye!l és
pjl!anatában a kórok melegá, bérmentve l,iildi hirdetőknek él

gyává változik ál. Rudolf ~losse R. T. hirdető-

Innen van az a rellenelesen irodája Budapest, IV., Vtrci-u!,-..
szomoru slatisztika,amit a ma- ca 18. Rudolf Mosse ház.
g-yarok tüdÖbajban való efpusz- ss --------~-~

tulása mufaJ. Irot1 bizonyíték HIRDESSEN
van aff'2löl, hogy ma Magyar, .LAPUNKBAN!

Iöv~sJ,El90tt Ie. árnelyek mind' ány,Kiss Erzsil<<?, Reisz l\'lan- f országon minden <5 percben I
taláHak:,Ványai "ezUtán nülga ci fllfnt bohócolq: i\ató Tarikc (nem tévedé,s) c~Y ember meg'-
eilehJol~9itotta a fegyvert. Cs(',rkész. Eke Esztikt Apród, hal iiidóbajban.

I~'4dár~Katalil1thalálos scérül Szila~'yi Oizik~:-Libapi;sztor, Kövessünk héJ! ci rnillcknf

Iés~e~ V:Úték kórházba, a t1alaI~: Szerelő ,Piroska: [)aiadér. Ba' arrfl nézve, högy a lehelő leg
erri\b~r:a-helyszinen megh~lt.A log lvtan~i RömL':]cilrjya, Nyit, tökéletesebben elózhessiik meg
véres 'eset oka' minden való'".: rai BÖzsike Pillangó, Szabó él betegségeke!. Az Országos
színüség szefini a visszakiil- - lVIdrgit Téhcosnö, ,Culák Ma- Stefánia Szövetség is ezen
döü-;egygyürü. Dévavimyán tild cipészinas, Gubucz Irán: munkálkodik. Ennek c':lia meg
nagy a részv'él 'Iííl -.- megrázó. Jndián,Némeih Irén Csibész, . itdogi1111í _ Illindenu)szill(itlel.
dráma. áldo.zatai iránt. l Varga Erzsike Gábor diák;> flkár belq,t. akár egészséges,-
!!!c'!!"~"!!!!,!,!"!!!!,!,!"","!"""";'""""!",!"""""""""""""""""""",,,,,,,,!,,,zwl.szilág·yi Erzsike Zsok\" lv1.ar-- Szülei! jó j(ln6csokkal. ha kell,

i joi Pirike Rozsabokor. IlI"':g· I'llhanemüekkel és g'yógy-

Jelm-ezesestély __ ..\ férfi ielme7.e~wk név50rfl ,57.erekkel i_s e!látni. Idegen lesz

G
i1 követke7Ö : Gácsi Elek bü- j ,zgy kicsit eleink ez a beavat'

:' _- '_ yomá.n. h6c. Kov.ács Sandor Csikós, kozás, de higyjük elmár clóre.
Ovuricza Vendel Török baSi]. hog-y c;,ak él jöt (lkarják és
Winkler Dániel Medvcrál1col, c",elekszik minden cgyesesel*
toló. - l ben.
'!""'......""'!!!'!~........""""""........~'!"""""""""~_."'!...~-~ I [vIa. amikor 6nnyi heh felett

Előzzük nleg' a I ~;~~s:~á:~:1 rL~(l~t;:l~:~:~':;;)~~: I
lh;gy legilli1Lb éi rnegszüleie11

betegségeket ! gyermekeink leslben-!élekhcn
való egészséges feinev('lkedé
S~; !'ől gQndoskodjunk.

A:Oyomai Ip.aros és keres
kedő Ifjaic Önkép7-ókőre fl ha
gyományos álarcos bálat L hó
3 m 6n rendezie meg, melyet
mint már je!eztük is szokatlan
nagy érdeklődés előzöH meg
s igy az erkölcsi siker nem is
máradhatott el.

A bál elsőrang-u és bibálian
megrendezése a vezetőség- és

-a rendezőség kiváló érdeme
kik egymással karöltve fárad,
hatatlanul é'lzon dolgoztak, hogy
az idei bál az edclig'ieknél is.
f{;'leclhelelienebb legyen.

OA. zenél Horváth Béla mezö
turi cig-"myprimás jóhirnevü 712

112kara szolgáltatta, kinek nlU
zsikája melklt a jókedvii fiatal
ság' a hajnali órákig' járta a.
ti1ncot.

H.lhükh:"fj !udó~iIOnluJah az

eredmény lefolyásárój s:wló
jelentését valamint éI többi jel
mesek névsorát alant közöljiíl<.

A nókközül az l-só dijat
. egy gyömö!csös kosarat 45
szavazaltal Béres Rózsika

.nyerte, ki "karnevál herce0'''
ielmeyéhen nagyfelltínést k:l,
teH. A jJ-ik elHat, egy gyümöl
csös tálat Kiss Rózsika spa
nyol táncosnő jelmeze nyer/c,
kicsal< 1 szavazattal III é'lrael i
('IaHól, hogy az J. clij nem
birtokába jutoIf.

A férfi l-ső dijat Kéri Gyula
viHe el, kinek "Orosz gárcJis
I€IJiSzt" jelmeze méltán kapta az
übszoluf szavazal többség-et

-(77 szavazat.) A II-ik dijat egy
.-üveg· likört él "Doklor ur jel-

mezes Haibach Árpád nyerie.
ki élénk mókákkal füszerezte
i.l másként is hatásos és ötle,

.Les - jelmest. A nők közül s7in-1
lián' ielentós szavazatot értek
d szép jelmezeikérí" Kiss Li,
duska virágárus leány, Szeretó
fionka Doni kozák, mig él ke'
vesen lévő férfi jelmezesek kö*
"íil csak Szilágyi István "Med-

, Vi:' « jelmeze éri el, legtöbb si
_kert.

-cA Jöbbi női jelmezesek név
:,;oraa következó: Sclnvalm

~ IZatica Virág'árus leány, Lad
nai Böske Ördög, Kovács Bö
zsike Tél, Hatvani Esztike
Sakl{, CSllvarsLkiElle sakk,
Csuvarszki Marg-it Cigányle'



1929fébr. 10. 3 oldal.

Magyarország dicsössége I
Legszebbek a magyar leányok!

Magyar népunknek szép és
. nag-:yon is megbccsülendő jel
lenwonása az, hogy mindenek
felelt szereJi ezt az édes ma
gyar anyaföldet. Atyáról gyer...
mekre és késő nemzedékckre
öröklődött át az édes anyaföld
szerelme, ezért érzi és éli át a
magyar sziv naponta a hajha...
tatlan költő örökszép himnu
szát, hogy: "A nag-y világon e
kivül nincsQn számodra hely".
A g'azdálkodás terén egész

nagy irodalma van már a nagy-,
közép- és kisbírtokoknak, a
nemzelgazdászok sokat vitat
koznak azon, hog-y ezek kö
zli! melyik a helyesebb. Abban
azonban mindenek egyetérte;
nek, még' a nag'ybirtokok vé
elői is, hogy ha szükség- - van
is egy nemze! közg'azdaság'j
életében a nagybirtokokra, a
ncmze1 éh:fképes ereje cl 1<IS'"

és középbir10kban nyilván III
, me:;L hol eg'y~egy egész csal

16d szive, verejtéke, élete, rCI
Illénvség-eés munkája kapcso
lódik cf<Vbe a elrág'a mag'yar
föleldcl. fzt érezte mcg nemes,
szociális érzékkel a háboru
u/án a !corIllány. midón főldhöz

iuttatni igyekezet: a küzdö map
gyal' népnek ezreit. Ezért ujabb
öröm reánk nézve az a k(lriil
mény. hog-y cl Illi lJatárunkban
elterülő p(l!J Cll Illi uradalom a
maRa telies egészében, 2500
holdnvi nag'yságában rclparcel ...

Bál.Vadász
Az ösöktől-örökölt\egneme;

sebb és leg;szcbb férfi sport
g-yakorlói, a Gyomai l-só szá
mu vadásztársaság minden év
ben kiveszi a részét abból is,
hog-y él vadász szezon elmul;
tával él társas élet kedves és

vidám szórakoztatásával szel

rezzen gyönyörüséget és örö
möt az ifjuságnak, valamin l
általában véve intelEgens kö
zönség'ünknek. E mulalscígok
évenkint kiemelkedő fénypont-

lázásra kerül s gyarapitani fo'l
ja cl rneg-becsülhetetlen ért~kü

kis és nagyobb gazdák egész
sokaságát. A felparceilázás
anyagi ügyeit a közg'azdasági
éleliinkben olyan hatalmas erő

vel munkálódó Bácsy és Tár
sai BanklJáza bonyolitja le él

Békéscsabai Takarékpénztár
Egyesület hatalmas tőkeerejé·

vel s igy minden reménység és
lehetőség meg van arra nézve,

hogy községiink törekvő é.s
igyekvő gazdaközönsége al~·

hető le~:rkedvez6bbfeltétekmel
lett szerezheti meg e tekin jé
Iyes határrészt .későbbi nem
zedékeink számára is.

Simon Böske keszthelyi ar
leány, dr. Simon főorvos

leánya nyerte el, pedig erős

ellenfelekkel, lengyel, görög,
spanyo/stb., Európa összes
szepségeivel kellett megküz
-denie.!

Műsoros estély.
Viiéz Pajor (Priskin) Gyula

vezetése alatt álló gazdasági
népiskola növendékei február
1~én, pénteken este müsoros
ísknlnj iinnopó1vl ronrlD2f.ou "'

szülők számára. Az érdeklő

dők tdljesen meg-töltöt1ék cl

terme!.
1\llinden egyes szám nagyon

jó volt s még él csizmás pin
cérek is ügyesen mozogtak a
tc:a felszolgálásánál.

Külön0sen jók voltak: az:
együttes énekkar és Pap Aran
ka alt hangjával, kit meguiráz
tattak, továbbá. Kéri Piroska,
Tólh Antal, Hajdu Ilona, Leh
nicky Erzsébet és Perei Mihály.

A sok fáradozásért és lelkes
betanitásért elismerés illeti mqg
vitéz Pajor Priskin Gyula tani;

,tót, ki beigazolta, hogy nem
csak lelkiismeretes tanitó, de

- jó karmester is s iskolája nö
vendékeit valóságos kis mti
vészekké képzi ki.

Földparcellázás.

A Gyomai Ujság" e!öfizetöinek
" 20 százalék engedmény.

VU., Baross-tér 23.
(Keleti pályauclvarraI szemben.)

Központi fütés, hideg--
~ melegviz, fürdők, tele
!fonos szobák, rádió.

érsékelt árak!

Párisból jelentik: Nagy
izgalmak között tegnap tar
tották meg Európa összes
szépség királynői között az
"első szépség királynő" vá
lasztást.

E cimet Miss Hungária:

Nagyon s/épek és kedvcsck
voltak: HcinfarJh J'VJihályné "Rö

zsabokor", Biró Marika,J(é~ I----~......_~----
fpénysepró" (akivel szivesen A
kotorJalnánk),5ene RÓ7si"Hó", I K
Heric'!' jóci "Ballerina", \{cs7el- €it y O ~f A }\.

kedvelt tCllálkozóhelyemann Erzsike- "Szobacica"
(vállé1lnánk). FacJgyas Mariska BUDAP l~ S TE N
..zsoké", Pelrics Gizella "I-láp CI

rém",Zölci Rózsi, Biró Esztie ÖZ PO t i
ke "l<ék frakk"~ja, Papp Gá~

borné "Tökmag", Pataki Margií Zá IIOda
"Pieró csikos", Pataki l~ózsi

"Pieró", Agoston Piri "Pieret",
Pfcifer józsef "Zenebohóc"
(aki olt is ki volt világitva, ahol
nem kell), Csapó Endre "Gár
Galiszi" és Lantos Géza "A
nag'y arató" icimeze.

Hajnalban azzal a tudattaj
ment hata mindenki - kivéve,
akik olt marac!lé1k másnap dé;
[ig, - hogy erre él bcí!ra éI'de~

mes volt eljönni,

Akántisz Ica "Ördög"~je I
olyan bájos volt, hog'y azt lát
tuk, egyik férfi sem bánta voJp
na, ha egy ilyen ördög elvitie
volna.

Nem volr1a tökéletes luclosi
tásunk, ha nem emléki?zrlénk
meg' ld.iiönpkülOn a nagyon szép
je!mezekről.

Uhrin Emília "E'iernyó" jel;
meze olyan volt. hogy elhatál
mzlllk, hog'y ezeniul, akár esik
az eső, akár nem, ilyen esel';

nyő mcllett akarjuk végig sé,
tái Ili az ' élei c!.

Akániiszlrma- "Héló";jába
és Hatvani Ica "PókMló"-jába
mindenki szeretett volna bcle
akadni.

C:u:q:\pinszky Eszter "Halász;
leány"-a' nagyon ötletes voll
s a ha! szerepére is mindeÍ1ki
vállalkozott volna.

Faragó Icus "Gábor diák"-ja
és Tóth Lajosné ,,t--,ilátyás
diák"~ja a fényes, rég'i magyar
udvart juttatta eszünkbe.

Fekde Gézáné ;,Gombá',-ja
és Pa pp lv1 cl iil d"Mézeskéllács"-él
oly hű VOlf, hORY cl'Z ember
ha bele kellett vülna harapni
nem tuóoti vOlna váiaszta:li a
kellő közölt.

Kiss Manci, Kiss Erzsike,
Marjai _Mariska "Cig'ány'
leány"-ok jók voltak a leg·telll

perarncnlumosabb "Cigá II yasz
szony" - Kruchióné - veze

tése alaIi, Hej dc sok .,dádé"
szereJne közülök asszonyt vin-
ni a putritTd. '

BrcuC'r BClla ,.57élkilcs"~a is
jó volt, csak cgI' hibái köveiejt
.z]: a 10iáslIabl){l bele keverJe
cl tojássárgájtd is.

AkánJisz Lajosné "Öreg pa
raszl",ja olyan élelhii és ter'
mészetes \'olt. hog'y sokan f('I·
Jek. hog'V cllévccités II lanyi:Íra,
akart menni.

Szigethy f=rzsike "Huszárön~

kénles",e pompásan odaillelt
a Tóth Manci "Bajadér";ja, a
Neumann Erzsi "Éj királvnök"
és t-(alö Teri .,EgyiptomI nő"-jc

Február hó 2-án, szombaton
esle volt l11L'g'tcHtva a GySE.
álarcos bálja, mell' erkölcsileg
és anyógilag- is a legjobban si;
kerül! bálak közé tar/olozik.

A rég'i jó rendező gárda Ma
daros Gyula elnökkel az élén
l;gy.ancsak kilelt mag'árt. Bár (1

táncban senki sem szakadt
n~e~r, cic a rendezés kilünő és
figyelmes voll. klcgláls70it,
hogy szákemberek rendezték és
akarták,hogy mindenki jól mu;
lasson. ~Iikor az ember belé;
petr az öreg Casinóba, az! hit-

, te. hogy tündérkcrtbelép be,
hol álarcos tündérek dévajkod
nak vele. A terem diszitése öt
Jetes és cJsőrangu, a hanflulat
pedig - mint mindig - kitLi
nő voll hajnalig-o

Eg'y dolog volt csak elszo
morifó, hogya GySE. Elnök~

s~ge l1c.m gondoskodot! idejé
ben arról, hogy minden egyes I
úlarcos dijat kapjon, mert azt
rnilll!cg-yik mefl'érdemel1e volna!
l\linl él-lcsLillünk, ez csak azért
törtéld, meri a ve:;:etőség nem
Vili! clkliszi.ilve, hogy ilyen sok
ú\nn:n:-; lesz.

\:'>'11' dZ clsöd.ijot Oláh Er~

xsikc .,Tavé1sz" jelmeze, él má
sodik dUal Szóllősy JJirosk(j
"KoHcöbogár" jelmeze nyerte,
a többj jelme7csek is oly gyö
nvörück, ötíetesek és szépek
voltak, hogy· mind megnyerték
a jelen volt közöns\?f' első di
ját: az "elismerés" ciiját!

, A legkedvesebh mcglepC:Ílis
volt az éjfélkor rendezeit rel
vonulás Kncr Endre fóudvaf p

'

mester vezetése IllelIetI. ~{ner

Endréné urnő, mint orosz cár
nő, művészialakitásáva! és frap
páns loálettiével (4 kis apród
vHle az usz-ályál) olyan vérbeii
eárnőt produkált - felvezetve
az elegáns aJyuska, Nikolajc'
vics orosz nagyhc'rceg (Mada
ros Gyula elnök) által és ki·
sérve 2 ulcs gárdista (Weisz
berg-er Pista és Kovács János)
által ,- hog-yazcmber hamar
jában nem tudta, hogya fö]p
dön van-e, vagy tényleg, mini
alázatos muzsik, a fényes cári
udvarban.

Az örök bohém, a mindig
flatól Junker Arthur clsőrangu

volt, mini galiciai zsidó rabbi
s azt hisszük, ily minőségben

cl vaióság-ban is meg'állná 9

helyé!.
Az első férfi dijat lvIadaras

Gyula elnök nyerte, ki azt a
tőle meg-szokolt uri g-esztussal
átengedte a lilik dijat nyerj
Papp Gábor "Bosnyák árus"
nak és igy éj II-:ik dijat a sorl

banlevő Ill-ik, Izsó István nyer
t.,;., mint "Maharpdzsa". '

Gy. ~5. E.
álarcos bálja.
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EK
Istentiszteletet,. A ref. temp

lomban vasárnap délelől! 9
órakor Isten1isztclclet lart t-lelI';

sányi Pál ref. esperes.
Az ág'osiai cvanRélikus tell1pe

Iomban vasárnap d. e. 9 Ó.

némel, nyelvii lstentiszte,ielel I
lad Feiler Emő ev. lelkész.

A róm. kath. lemplornban
reggel 9 órakor !stentisz!ciei
prédikációv<ll tarlja C"er
!lé/Y Géza plehános. D. u. 3
órakcr litánia.

Rágalmazás büntetése. fs
ll1cre!es lapunk olvasói előit,

hogy él közc!mnl! időkben fő,

li'lztelenclő Csernay Géza pJe
b!lnos urat Lakatos István
gyomai lakos rágéllmazás'
Sal sérfe!íc meg'. Az Ugy
midi! cljárá5 indüll, mely a
s?:arVosi királyi jár~sbiróság

elölt folyi le január. 28,án s
élna! végződött, hog'y Lakatos
lstvánt i)ünösnck nyi!vánilotta
a S7arvasi királyi járásbirósá~r

hfl/r)ság' eJöJti rágalmazás vél
ségében s ezérJ öt 2 hónapi
foghá7bün!désre. mint fő és
200 pengő pénzbünlelésre.
Illiili mcllékbüntcJisre itélle.

KÖszönetnyHvánitás. A Gyo
mai Dalárda január 20~án tar,
totl müsoros eslélyén felülti~

zcini szivesek voltak: J(ner
L:jdor 20 P, Uri Kaszinó 10 P.
\\!(igner i\llárion 7 P, Mezőturi

Iparos Daloskör, J\OVélcS La~

jos, cll'. Osváth János, Wagner
Józsd, Iványi Aladár, Iványi
lslván, viléz Varga Kálmán,
Nyisztor Péier, Bácsi Géza

jai a községünk körében meg; I
tartott báloknak, melyek él ldil-I
sőszépséll mellett családias l

kedvesség'ükkel emelkednek ki.
, Ez évben február hó 7-én az

Urikaszinó összes termeiben
zajloílle a vadásztársaság' báUa
ugy, hogy ismét a kedves em
lékek egész g'azdagságával

',lett <:lZ felejthetetlenné azok
" elŐtt. kik részt vehettek azon.

A - vádász t~rsaság lelkes na~

íalsága slylusosan és g'yönyö
rüen feldiszile1te él lermel zöld
girlandokkal körülvett vadász
aggancsokkal s él síma pürkctt
ragyog'ó fényözönben várla él Helyreigaziiás! lvIcnuc·;l1OIJ

9 óra ulán eg'ybeseregló eli, dn mult heli cikk lilik harnlDdik
, SZC~S közöUség·el. Szép és c16- beke7Clésébe hibé1 CStlS?olt éd

, ke'\ó kő?önség gyü!t ez alka~ kérjük az ill diilt betlikkel :'7('-

lommaI a Kaszinó termeiben deJt '3ZBVdk beszur6sávö[ olA
cg'ybe, kiknek l;;.eliemes szóra- l vasni: ,,/\kkor cl iarokb[Jlí ös' I
koztátásáróí él társaság és 61-I rnertcilcrn (J/ önj,:~i eljtJrhsJ, i
taláb'Hl veve az ifjuság akk'znl mc',y szerint (lZ u\vJszloJt

'gondoskodoH, hog'y ez idei l :zr(>:! il "gipsz mode/be i;ntik,

vadászbá\ is ~gyik fclcilhetel-! aZ[{;/l eltdvDii~iák róla ao: ' íti-ott
, lenül kedves emléke legyen (] ! ráflTpadt" gipsz dZlrnbkf1L,!! 0s

jelen vol/aknöK. A kedves lársZl- I Il1l'1'l ckldJr zls!obormü oly
S~~f fiatalsZJg~ j~ ]1011g-u!<1lba.n I, Csuli.ya roz.sdZl~Li~lii. min! [110.51

szebbné! szebi) tOllcokl,al s/,o- I ,~ frll enTlckmllvlInk, bC\\'}lllk
rakozoti, mig' a szülök boldo:;;;' ll1es1crsvgc:s pajjná\"'ilj s ennek
l:~yölr!i)rüsé~J~'í..'l nézic2k a jö~ Ickopi1sa ut~:n képz.öciik 0\'c,
vendö nyiló reménységeil1C'k ken ál igazi·· p.:Jlináia, mely

- nemes ször<Jko7ását! Adassék szépségé!, állalldóságát és

eHsmerés él Vadás:dársaságnilk értéké! emeli az emlékmiínek.

és annak vezetőségének éi/:ért Iskolaszéki gyűlés voll febr,
, a kedves. gondolakr! és a vcle 4,én, amikor is Répás Péil eiA
':c~;[yütt járó áldozalokérL me~ !lök bc?!eg'sé\-?l' miilitPélermann
Iyckkcl:cgy-cgy ilyen kedves !ó7serr.őjegy<,:öClllÖI,ö]l, Saj,
esaládi estél évenkint lllcgTcn- náJililal v-:lIék tudomásul, hogy

_deúic!z aiMsasélel Ji sz iéI r\ldnlisz lrmB lanltönö mcr;'
ör6mdnek emelésére!
"' -'1:'" _,~ f válasz!alván, t\,Jonokra ellcívú~ I

:dk községünkből. Helyél 111..'111'hlaautf-\ so I(iilik be. haneJll febr" 15·jól

éi tenger alatt. Iczdvl? helyettesités ulji:1n lál-

Százéves probléma már a Ca- I Uík cl ·öráit. rJel\'ciies(' az
lais és Dover közötti tenger"zo- ilf~ilit[lsáról ismert vitéz Pajor
ros alatti alagut megépítése. A (Priskinr Gyul~ lanító lesz.

gondolatot jrancia elme vetettefel
és már nagy Napoleon ajánlotta,
de Anglia mindig elvetette. Az
angol kereskedelmi világ .rokon
szenvezett a~ond(}lattal, a katOlwi I
érdek azonban ellltasitotta.· 1924- '
ben ujra felvetették a kérdést,

'clzonban a honvédelem sok stra
tégiai veszedelmet sejtett benne és
ismét eluta,~dotfdk.

Ma már komolyan foglalkoz
'nak vele, az 1924-es tervvel. Az
a/agat hossza 48 km. lenne, ebből

,viz alatt 36 km. esne A viz leg- I
nagyobb mélysége Dover és Ca
lais között 54 m. Ha az alag-
ut 100 m. mélyen van, még nIin
ditt 46 m. vastag réteg választja
el a főlötte levő víztöl, ami tel
jesen elég arra, /zogy a viz be ne
törhéssen. '

Ha az a/agat elkésziilne, LOJl

dontól Párisig 4 óra alatt lehetne
eljutni. Egyébként is szédületes
lehetőségek rzyilnának meg. Négy
év alatt 30 millió jont sterliJtg
(SOO millió P) költséggel épülne.
Megépitik-e? A Gibralfári szoros
alilgutjának megépitése már elha
tározott dolog.

5~5 P, J<erckes Károly, l<lein, I
Sándor, 3'50-0'50 P, özv.
Kovács Jánosné, brassói Grei
sing' József, dL jellei Viktor
3.:...3 P, Pétermann J6zsef,
Moldva}' Lajos, N. N.. özv.
Nagy Győzőné, Törzsök Béla
(lv!czötur), ifj. Debreclcni EndA
re, [)ölassa Pál Jenő, l\:aló La~

jos kgyző, !(olona Gyula. Né
meth GéÚl 2--2 P, Hegyessy
]olcínl'50 P. Szere!ö István
ny. vizmester. Nónay Ferenc.
(jlück Ármin l ~1 P, Szabó
i\lihály 50 nil. r:zen feli1!fizejé
súérl ez ulon is lltllás köszö
Ih'léf fejezi ki él D<'llárc!(l El~

nökségc.

t Rálwsi Jenő. i.apz6riakor
k?1pluk él l11egdöbbenUí hirI,'
li(/gy Ritkosi lenő <'ll ujság.
ir',J!,- f.:eledelnte ,')·án, pénkhcn
deli 12 ;', riJ Ic Ot' Il1cplwll. ,\ !WQY

~ 1(lí4YlIl'OI'~/ág \'iSSZéls7crz",sén
dolgozók l!íboI"iJ \'c7érd VCS7

kits cl bí'flIIC.

Felhivjuk él n.1gybl'l·sii cJ/vö
sl)ink figychl,;1 cl \VALTf~R ~llél'

g'cúdanJ'o!yam (buda;'csl, Rákó~
ui-ut fi].) :1I!01 lIjl,!Jon b.('\'C~

7ekll Icvekzö cddalásl'a. ameiy
lchciővé Il'S7i, 'hogy cl közép~

iskolai mFJgiIntanuJók lakót1C~

lyükön napi elfoglaltságuk mel~

Icll cl vizsgákra ",H-:és7lilh2';'
senek.

Erdélyi Béla I1H:gkdplu él

rntlg'flél, meg is érdemelte. Lz
zel háld Iste II ki~sil~ flgyelJ/1ünk
lis érdcklőJésÜllkJál11páJil alól.
;\nJipalikus figuráját e1nj'CJi él

(\ fOiZMz \'ilsaitaia. NL' hjgv~

il'lk,' hogy ö egy kor lipusa,
nÜlldenkor tud f,dlllutdtni cgy
egy Lyen clv,.'/.:rniill (11a~\01.

Az álraltlllos megdöbbenés
cSélk onnlln voiJ, fncrJ l109Ton
is \.:öz!iink élt,lársasilRufJkban.
isrner6seinkkel. AzJ' lJi"szük
igen j(l lecke volt mindenkinek
végkép megl!ndorocil1i cl felü ..
112tes, becs/elen. léIJa életlől.

f-Aosl riÍzzllk Je I1lagunkről a
gondolafoJ is, mint kutya II

vii:el. Erdélyi B0ia pedig' el,
mélked[;cllk élele fogytáig,
hogy érdemes volt-c g'azságait
elkövcini.

Mit mondana Oreta üarbó
nak, ha egy percig beszélhetne
vele? Ezzel él kérdéssel fordul
olvasóihoz a 5zin!lé1zi Élcl és
jutalmat tliz ki a legelmésebb
vá!osz bel&lclőjérlek, Ezutlal
i.s fc!tíinően gazdag' és válloe

zatos larJalommal jelent meg
a Szinházi Élet legujabb száma.
Szebbnél szebb képekben szá
mol be a hét szin házi csemé;
nyeirőf. a Pisla néni. az Irlandi
vászon és a Palatinusi' rózsái
premiérjrfről, érdekes cikl<ekel
közöl báró .llatvany Lili, fiar,

sányi Zsoll, Bárdos Arthur és
Adorján Andor io!Jából, a
sz~pirodall11i réSZDíi.n pedig
lvlál'aí Sándor, Andai Emő és

f

André dc Lorde novelláit közli.
"fiJmprimadonna leli P~rizs~

ban a Király színház kis g'ör~

lője". "Egy pcsti sLinés'é olJ
hagyja a szinpac!o! és festö
iesz" és még' szálnos szcnztí,r
ciós riport teszi rcndkivül VOll

zóvá Incze Sándor néps7erii
hetííapját. Ezenkivül külön
kollil és szindarilb l11('ll~kkL

pompás vicc-, autó-. divat-o
rádió és rejtvény rovatot lalál
mél:,l" az olvasó DZ Ili 37ámb011.
A Rádión köncliit:jj, a l\.ul\O~

rku szindarabkapllaJö él SZill
házi Éld szindarab oszfúlyá,
nál Budapes! VII. EI'z~éh~j

köruf 29.

Lopás és fufó verseny ft

gyomai vasuti iillomáson.
S;.' erdÉln <1 (1 ('\',1 \ ,111 'r il lvn >

\Jal/(If érKc'í'cll (iynmA!'[l f), l.
ki',riislauánvj)i:ll,(,,, ij;:kii iigV..::k

bCll, ld Icszáll\'d il \'Of1ütröl,
McmyóráiZl! kh elie Le; 1l1('f;llé;:

tc iL! i ek>l , Yé!C!lCllSCgh',J azon
!hUI il /Sehe mellé; Il'tl.:' \j"széi
IIg y'. hogy az (l tt>l,ir,' ,,,,scH.
,\Lb(~l1 il pillf1f1al!.'f,n (JdéiUr;rOIl

egv fiatalember, felkapici és fu
tásnakeredl. ELI U'J!JbCll '~Si

rcvcl1ék. ck csak pár percig
tartott az üldözés, mert (j fia,
talember birtelen .;:!:ill1í, n. J.
S;é')n~OrUEin utazoti c~;,\.' iV:::'(j "
e!R"o"doJkoJColt CI S,)(S for
gi:ln ClOsői:,ta-nés OLGI1, hogy

, milyen furcsa, hogy {Jkillek rei~

gel i'J1'i'Jnyörája . \'01,. tiL ,-'sj,:
ha tlldni akarja, ll<lm' óra. n1á's~
tól kell. hogy mcgkc::dezze. aki
nek meg nem \1011 reggel semmi
Iy(n órája, az cslli:'~ iga?,
hogy nem tiszta 1elkiisrneretlc!,
dc mégis ~ arany6rán nézi
meg' az id öl.

A földmive1ésligyi miniszter
egy konkrét eset kapcsán I" i·
[lwndolta, hog'Y (J buc]élpesti 111.

kir, kertészeti tanintézet elv(:g

zésél igllzoló okkvCl nwg'szer
z-:.:séhez a középiskola 1\'.
os::dályé'lJlllk sikeres elvépc\
se ulán eg'y évi kertészeJi ilyii
korlaf, el/ in/bel 3 éves tad,)
Jyamánal-:: :c;ikcrcs eJvég7.éf'~',

továbbá él kepesítő vizsga
letétele szükség·es.

Gerendási főjegyzői állás'
a volt községi f6jegyzöre kiK

mondojl hivatct/vesztés mini!
mcg:lircsedcit. A beliig\,tllinis.l
lel' most ellg'eclélyt adoít MUl,

bogy ez állás betöllessék.
!ll I'~' ~::=;;; .__.__~

ANYAKÖNYVi HIRE~{,

Születtek: Roosz Ousz/áv,
Jzsó Sándor, Suszter lVJargil.
Bartolf Liviéj Emma.

Házasagot kötöttek: 01(111
tvlihály Sánla Veronnal.

Meghaltak: Bácsi Sálldorl1l:'
Czeg'iédi Zsófia 78 éves, Ve
res István 68 éves, Izsó Sén
dor 1 napos, E. Nagy Imre 62
éves.



Papirgyárat akarnak létesi
teni Békéscsabán. A Békés'"
megyei Gazdasági Egyesület
ag'Uis elnöke, özrliczey Géza
gazdasági főtanácsos, főrendi

házi lag' tárg-yalásokat fo!yta~

lolt él közgaúlaság-i-, földll1i~

velésüg'yi-. és pénzügyminisz~

tériumokban egy békéscsabai
papirgyár alapilása iig'yében,

I amely a környék mezőgazda...
sági nyers Jerrnékeit lenne hi,
vatva értékesíteni. A kormány
körök a terv kiviteiéi megér~

lésse! fogadiák és mag'uk ré'
sZiÍről is iámoSlatják,

Royal-Apolló három hétig Jar.
tolt müsoron. Ez él film az
ulolsó évek legeg'észségesebe
hurnoru filmje, Amerikai. A
humor egy ifju szinészből su'
g'árzik, William Hines a neve
("A világ szeme" főszereplője.)

A kedves szemlelenségef még'
igy, ilyen mulaJságosan és fö
lényesen férfiasan megtestesiive
elképzelni is alig tudjuk. Re'
mek a színész és remek él

rendezés is. A darabban elő'

forduló egy~két lovaspóló játék
izg'almasság'a emeli a filmeJ
magasan a sablon fölé. Wil ...
liam Hinesen kivül Jack Holt
igen iigyes, a női főszerepben

Alice Day temperamentumával
és végtelen kedvességével tű

nik ki. "Elgl)rbitett éjszaka"
és "Kisértetek kabaréja" cimü
két igen kvalHásos burleszk
eg'észiti ki a müsort. Előadá...

sok: 9 és S órakor.

Márkl.ls l:I:idorné füszer és cse
mege kereskedése, ilIátszertára Kos
suth Lajcs utca 737. Vatay asztalos
mester házában, ahol füszeráruk, cu
korkák, csokoládék, ~ teasütemények,
déli gyümölcsök, ásványvizek, acél- és
bőrdiszmüáru, fésű, kefe, betegápolási
és háztartási cikkek, kötszerek, tápSze
rek, ipari és gazdasági vegyszerek,
nemkülönben mindennemű illatszer,
pipere és kozmetikai szereka legol
csóbb árban beszerezheíök. Már. egy
s;.zprÍ v:íl;:~rl~c! ui.&n n'-4ss:,..$~ö-dl~~t.--4-q,•.t-

im olcsó és jó minőségéről. Előzékeny

és pontos kis'lOlgálás! Szives pártfo
gást kér Márkus Izidorné.

Egy komplett ebédlő és szalóngar
nitura eladó. Megtekinthető Vass Gá
bor bankigazgatt1nál Gyoma, Vasut-u,

Butorok. Teljes hálószoba és konv
ha butorok, va1:lmint egyes dafab~k
u. m, siffonok, ágyak, éjjeli szekrénv~k,

kredencek, asztalok, toalettükrök, vi~ág
állványok, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlított székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar
telepén Gyomán, Kossuth Lajos utca
737. szám.

Nap utca 103 számu ház, az Öreg

I
pocosban egy uarab szőllőskertés egy
darab tehén-járás két, sertés-járil.ssal
szabadkézből eladó. Erdeklödni lehet
Tary Jánosnál, Kossuth u. 703, sz. a.

Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonát képező

fele része, előnyös feltételek mellett,
örök áron eladó. Érdeklődni lehet csak:
Kalo'Csa Máriánál Budapest, VIII, József
körut 23, f. 4.

A helyi Allattenyészl6 Szöv. ér
tesiti tagjait, hogy a t évi biztositás II

központ által jóváhagyva leadattak, A
f. évi dijak már befizethetők. A köz
pont által eszközölt árcsökkeJltések az
érdekeltekkel közölteülÍ fognak. A mult
évi hátralékosok felhivatnak adijak
befizetésére.

" polló" filmszinház
yomán.

Február 10*én, vasárnap: ERŐ ÉS SZÉPSÉG
Február 14-én, csütörtök: ÉDES JO SZERELEM

Február hó l O~én, vasárnap
érkezik hozzánk a kél imposz
lor, Zoro és Huru, hog'y az

Erő· és szépség
cÍmü 7 felvonásos hallalianLl!
l11ulatsagos filmjlikben ragyog'
tassák humortól sziporkázó
pompás ötieteiket. - Huru (ly'

Erőt, Zoro a Szépséget kép,
viseli ebben a nagyszerü film·
darabban, amelyhez él kisérő

zenét a moziláfogató kÖZÖl]:
ség- falrengető kacagása - fogju.
szolgál/alni. A mLisort "Dolly
Írónő lesz!' és "Buster udvari
bolond" cirnii burleszkek és
filmhíradó egészitik ki. Elö:
adások: 4, 6 és 8 órakor.

Csütörtökön, február hó 14
én cg'y pompás Metro film élZ

Édes jó szerelem
cimü 8 felvOllcisos vigjáték ki>
rül szinre, amelyet Budapest
legelőkelőhb fílmszinháza a

=

Köszönetnyilvánitás.
Ezuton monclok hálás kö

szönetet mindazoknak, akik
felejthetlen férjem elhunyta
alkalmával részvétöket nyilvá,
nitották, az utolsó tisztesség
t~telen megjelentek, hogy meg
osszák a veszteséo' fölött ér
zett fájdalmamat. '"

Özv. Veres istvánné

DUBLIKACIÚ.

Egy vándor órás becsapja
a soi;\'gyermekes, hiszékeny
anyákat..4 Gyermekvédő Liga
vezetőség'co megkeresést il1té~

zeit a hat()ságokhoz, hog'y egy
vándor órás m\?f!'zsaroljil egyes
községekben a hiszékeny, sok
gyermekes dnyákat. Annak fe,
jében ug'yanis, hogy jutalmat
es:-közölki számukra a Ligá
tóJ, kérvényi ir és ezért költ,
ségek eimén pénzt csal ki.
Ezek él kérvények be is érkez
tek cl Ligiihoz, azonban elin,
tézni nem tuclták, mer! nem á]]
hatáskörébe. Felkéri tehál a
hatósá~;okal, bogy erről meg';
felelő .11lódon értesitsék a la...
kosságolatovábbi becsapások,
illetve zsarolások mcgakadá,
h'o/ása véQeli.

Bodrogkereszturi terméskő épít
kezési célokra igen olcsó arban kap
ható Wagner 1Vlártoü Fiai fakereskedő

néJ. Ugyanott minden épi/ési anyagra
árajánlatot kérhet.

H>eresek a vasu! utcán, vagy annak
mellékuícáin idősebb.; maganos ház-

. tulajdonosl1áJ, esetleg ~ol1dozásért két
sz()bából és meJlékheJyiségekből álló
laká~t rriárcius I-re, esetleg azonnal ra,
Jelentkezni lehet Rákóczy utca 578.

Közegészségügyi vizsgálat.
Dr. Babó Tivadar közeg'ész~

ség'ügyi feliig'yelő Gyulára ér~

kezelt s ott valamint a közsé~

gekbcn évenkénti közegész'
ségügyi vizsgálalai! fogja meg'
tariani.

Akár:nJl.ilyen voros, a'
kármiiyen kemény, kérges rc ...
pedezeIt is a lószerszám vagy
lábbeli a Bodolin C'g'yszeri
használata után puha és fekeie
lesz, Kapható Gyomán: Ber,
kovicsAdoJf, i\:un Ferenc, S2i
lág'yi István, Schrőder János és
a Hangyában, Bodolin névre
vi~:rvázzon.

Hirek az adózás terén. A
község'i adóügyi jegyzőség' fel
hivja az ebtulajdonosok fig'yel,
mét, hog'yebadójukal rendez,
zék, mert ellenkező esetben a
kutyáikat kiír/ják, Egyben fell
hívja {iz adózók tlg-yelIJ1éi az
első negyedévi adó befizelésére.

C§end3r után §zalad,
tolvajt kiált minden gazda, ha
vaJakitJaijl. aki gyümölcsösit
dézsmálja, De: tétlenül nézi azt,
hogy g'omba és rovarkártevők

ezrei pusztitják gyümöcsfáit.
Pedig ez a kár jelentékenyebb,
mint az előbbi. A tudás, - a
kártevők és az ellentlk való
helyes 'védekezés ismerete
megvéd ezektő} a tolvajoktóJ is.
Ha elolvassa llIés Lajos g-az~

dzísági tanár álla! irott"Gyü~

möIcsvédeJem" cimU gyönyö,
rllen kiállitoít kis füzet máso~

dik kiadását és !{övetí utasitá~

salt biztos, hogy nem les.z sem
, férges sem rothadt g'yümöJcse,
Minden komoly érd'2kJődőnek

ingyen és portómeníesen küldi
MezŐgazdasági r.Ct. . Budapest
X., Hölgy ucca 14,

Kövesutat kapnak az end
rődi öreg~szőllősöl{. Endrőd

!<özsl:'g képviselőtrsiülete az
Endród~nagylaposi ul kiköve$
zésévr] kapcsolatban cIllatá,
roLia,' hogy a szarv,lsi u/tól
az öreg szőllőkön álvezeíő ut
kikövezésérc is kölcsönl vesz
fel és a várll1e~n'étől is hozzá
járuláSI kér. A lervezet köves

.utlal mintegy 400 öreg c:;zö!'
lőbeli lakos jutna a rég' óhaj,
toit köves uliloz,

.Meghivó. A Gyomai Dalárda
február hó 10 0 é11, vasárnap
délután 2 órako!' tartja meg'
rendes évi iiszlujitó közgyiilé~

sét a iparos!al1o!lc iskolában,
melyre a Dalárdct ctlapiló,
rendes, ptJdoió és müködő

tagjait Jiszlelettel meghivja a
Dalárda elnöksége. Mivel a
február D,ra összehivoH kö;:,
g'yülésen a tag'ok nem jelentek
meg határozaiképes számban,
CI 10 0 én tartandó közgyülés.
éllapszabályunk értelmében, cl

tagok számára való tekinte!
ndkiii határozatképes lesz.

ZártkörŰ tűzeset Oyornán.
Folyó é\' február 3·án, vasár
nap déluttm fél 7 órakor értcs
sités jött aiLizörség'hez, hog'y
a ~(ruchió AII'CI'I,félc házban
b21ső (li;>: VJIl, Eézi oi/ószci'",
rel cllátv.:'! rög'!ön 2 liizoll(S
jelent otl meg' s meg állapilot
tÉlk, hOJ)! él lakó féli\'e a kam
rában levő befőttes üvegekef,
tégl{jk~t melegiteit a azt ujság
papirba göngyölte. Ugyanott
voll eihelyezve a majorság is.
Az uisÉ<g'papir megvu1adt és
tőle tlL: l: I logoli cl slellázsi is.
A kamrában levő 5 lyuk és
2 macska,lllire a házbeliek ..
ésnevl?1ték a Jüzet, megflllacll.
az ii.'d!:iég'cn kivlil na:;;ryobh
,baj nem tör/ént.

13 év után' jelentkezett egy
hadifogoly. Hajkö Pál fÖiJmi ...
ves a mezőberény; határban

. 'lev6 kis tanyáról vonult be
Nagyvá.radra mint a 4. h, gy.
e. tartalékos szakaszvezeíőjc.

A kárpcíH harcokban 19 I 5-ben
orosz' fogságba került és 1918
ófasemmi hírt scrri ·halJotíak
felőle, ugy hogy holttá nyilvá...
nHoJfák és felesége férjhez is
menl Barllls An/a[ berényi kis
gazd~1hol, aki szeretettel g'on'"
dozla liajkó két kishadiá!'...
vájál is, A napokban azután
Hajk6 Pál édesanyja levelet
kapolt Szibériából Tomszk
városából, a lev",lben fia lu ...
datja, hog'y él és eg'észség'es,
csuk meleg ruhát kér és pénzt
a hazE1uíazásra. A levél érthelő
izg'alrnClI Ok070ít él családban,
kiilönösen az öubibáján kivü1
bigámiát elkövetet! asszonynál.

Az 1929. évi Vm. hozzájáru
lás kivetése. A V á'rmeg'ye
1928, évi költségvetését a Bel
ügyminiszter jováhagyta, ezek
szerint a városok akivelet!
adók után 5'24 százalékkal, a
!{özség'ek 13'55 százéllé!~{al já,
nIInak hozzá a vármegyei hoz
zájárulás fedezéséhe'z.

Versenytárgyalás. A szeg'"
halmi járcí.si főszólg'abiró ver~

sen ytárgyalást hirdet Szeghalom
község menházának épitésé...
vel kapcsolatos munkálatokra.
élZ ajánlatok I929 február 20-án
déli 12 /oráig cl szeg'halmi fő'

szolgabirói hivatalhoz adandók
be.
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VI A L T E R magántanfolyam
BUDAPEST, RÁKOCZI-UT 51. S:ll:.
Előkés2it középiskolai összevont

vizsgóilatokra, érettségire.
levelezŐ oktatás!

"'-~~se ~~ I ~
hirdetöiroda

BUDt),PEST, aV., Váci utca lB.
udoi·~Mosse~ház.

Te~efon: Aut 835--83 és 835·--85.

hirdc§§eil":l ~ .tEJr'ii>~ -.fe~;;e~ d -mril.O§t!: IDO:cgJ<E::~cnt

"MAGYARORSZÁG UJSAGKATAlÓGUSA~'
lh;:nadja Edv,áin.sáqra <ill. hirdetőknek

in.qycn és bérJt1l.1lentve :ancgkiHdi "'~

Eladó 0':;56 birtokok: 20 hold tanyával, 30 hold tanyával, 40 haid
- tanyával, 75 !Jold tanyáv2J, 82 hold tan-jával, 130 hold (anyávaL 40-50

:,oldas legelök vételéheL szükséges pélJLkölcsönt évi 10 százalék ka
matláb l11eHett folyósittatok. Eladó olcsó házak: Gyomán és Endrő

dön. Eladó korcsmák és vendéglök. Eladó 1 éves Hofherr traktor eké
vel, s;:ij(árcsával, vasrámás 48 colos cséplővel és teljes felszereléssel.

Eladók és vevőI{ forduljanai< teljes bizalommal:

KOV CS KÁLM N
ingatlan adás~vételi irodájához

Gyomán, SÓ1Y~11l1 utca 577 szánJ. (Az állomás közelében).

~-m-2f~~~1t::.-=d?~~~~&:b~
~~~-..,.._~~

Öt szemé!yes, jókarban
lev·ő Berliet

személyautó
,."Icsón eladó.

ÉrdekWdni lehet B é 1{ é s e n :

SCHŐN
vendégí5snéL - (Bérház.)

/\ kiadméÍllY lJilcléiil:
EL!::i<~

i r,)d cl scg-éd iis;' i_

1ási ár 10 százalékát készpénz
ben, vag-y az j 8S1 : ex. t.~e.

42_ §-ában mcghénározol1 árfo~

lyammal számilolJ óvadékké~

pC'3 ,-~rtékpapiroshan cl kikül~

elöli nél Jelenni, VBgy a bállat~

1)<.':nz:1ck eiőlegcsclJ birói 1121121·

be IwJyezéséről kiálliJoJi JeiéJi

elísmcrvény1a Idkükktinck ál
adni és az árverési fcltéfelckcl

aiáirni (1~81: ex. t.·c. 1-+7_,
150., 170. §_, 1908: ex- :'3C,

21. §.).
Az, k i él Z ing-a Ilan ért él lz ikial·

tási árnál mag-asabb igérl2JcI

tett, - ha többet igémi SCII!d

scm c:kar, - köteles nyolllbDl1

él kikitlltási ár sZJzalékn SZC~

rínt nwgtillapitoft bÉmolpénzí ,JZ

általa igér! ár l1gyanCJf11l\j szi'Í·
zakkáig kiq;-észilcl1i (190R:
XC!. 1, 3 C. 25. §.).

Gyoma. 1929. íal 1l!tli' 10_
Záhonyi sk. ki!'. ihil'(,s,~(2i

elnök.

FI8K PNEU
a leggaz;daságosabb

Vezérképviseiet:

_Autofe1szerelési
R.-T.

Budaoest, !V., Aran:vkéz
u; 2. -=--Tel. Aut. 812-41. '
~

51/1929. tkví szám. -

_Arverési hirdetmény
kivonat.

\ _Endrőd3Gyomai Té1karék~

pénz/ár- -Rt. vé-grehajtatönak,
Takács Imre vigrehajiást szen 3

vedő ellen inditott végrehajtási
ügyében él telekkönyvi hatóság

a \:;égrehajtási árverést 1970 P
tókek(~veteiés és járulékai be~

hajtása végett él g-yon1iJi kir.
já_r~sbiróságterüietén levő Gyo

ma. község-ben fekvő, él gyo
mlli542. sz. tkvi betérbeil A 1..
L; 2. sorszám 1388.. 1<"389.

hrszám alatt fog-!aH bá z, udvar
és keríhekB 2a!aljj Takács
Jmre,nevén álló ih rész iilc1ő

3<igre1500 P kikiálJásí i.1rlJan

elrendelte.
Az árverésl 1929. évi méÍr~

cius hó 23. napján délelőJl 10
órakor él telekkönyvi halöscíg

hivatalos helyiségeiben .~ Gyo

ma,kil~. járásbíróság- - fog-·
já.k m egla rla II i.

Az árverés alá kerülő ill~zal

](Jn~illetőség él kilúáitási ár kél

harmad ánál alacsonyabb áron

nem_adható .el.
Az - ál'verelni szándékozr,k

kötelesek bá!1é1lpénzül a kikiál-

~ i!1l P"":'l

~

ri:~

~ 11 r~~

~
i,;1j ~I ~I \ir;;

I ~ II

Huszár _LászkJné Öl
Póhalorn p sztai radalnláí

ige előnyös feltételekke~

Báró
hold

VEVOK: cl vétel utcíil senl -ál Hl!, senl községi véleiiHeléket nen} fIzetnek,
él szánióföldeket őszi vagy tavaszí \f,_>;:)nJ.:~l;. ,31 bevetve ka_pjcik,
vételár rendez~sére tőkeka at íörlesztéses hosszu lejáraJu, elsó helyi cs

hat h' napos lejáralu nlásodik helyi váljó kölcsön rendelkezésére ej ll.
rnely kölcsönök !Tlindenkor helyben a D á c s y ~s T á rs CI i ö él n k h á z tI n á l

lesznek rendezendők

-E' i1 kl Hd- "-rae 10_0 végett él

h
il

B



t929 febr. tó. GYOMAI UJ§Á(j _ 7. oldal.

ár ai B nkháa
,

·~yoma.
Érdekkö.zösségben a BÉK'ÉSCSABAI TAKARÉKPÉNZTÁR EGYESOLETTEL Békéscsabán.

Tisztelt gyfeleinkhez I
üzleti évről, hálás köszönetünket fejezzük kiBeszáIlTolvd az elnluH 1928",i

·lnegértő szíves támogatásukért.
IZöszönjük e helyen a bennünket kitüzöJt célunk elérésében nelncsak anyagiak....·

. kaL banern- bölcs es hasznos tanácsaikkal is ellátó nagy pénzintézetek jóindulatát.
A jövőben is minden ígyekezetünkkel azon leszünk, hogyahozzünk fordulók

1ndokolt hiteligényeít rníndenkor a viszonyoknak megfelelően - olcsón, gyorsan és
teljes készséggel - kielégithessük.

Gyoma; 1929 február hó 4,.én.
5ÁCSV ÉS TÁRSAI BANKHÁZA.

MÉRLEG-SZÁMLA
'. ~

VAGYON Pengő Pengő
I I TEHER Pengü PengőI "-

"

Készpénz 22,474'90 Tőke 24,000'-
ivlagyar Nemzeti Bank ,giró . 105'06 Folyószámla betetek 3,.,,)9,091'67
Magyar Királyi Postata~arékpénztár 2,055'53 24,t535'49 Hitelezők 189,330'90-
Kölcsönök: - Visszleszámitolt váltók 448,695'~

Váltókölcsönök jelz,-i1ag bizt.-va 940,365'- Áiruházott köksőnök 568,800'-
-.

Váltókö!csönök kezesség mellett 294,122;10 Előre feívett kamat 24,550'-

Folyószámla kölcsönök 336,546'26 1.571,033'36 .1928. évi tiszh nyereség 13,276'05

Értékpapirok : 1'9,953'77

Letét 120'-

Berendezés 1'-

Előre fizetett kamat 12,000'-

11.627,743'62 --II I 1.627,743152

VE5ZTESÉG-NYERE5ÉG-SZÁMLA
- - 'r

~ESTr~~~G.·:J
-- --- ,-_... _.- ~-~

_.
I I

I NYERESÉG
"1-l: Peng'ő Pengő I '\ Pengő Pengö

Kamatok: Kamatok:
folyószámla kamat 21,142'67 Foly(>számla kamat 16,542'13
Visszváltó és átruházott kölcsön Váltókarnat 122,186'27

kamat 95,009-89 117,142'56 .Értékpapir kamat 1,994"90 14ö,123-JO,

Költségek: Jutakk 24-19.

I
Tisztviselő fizetések 2,580'--
Üzlet költségek 6,695'73
Házbér 493-25 9,768'98

Adók 559-90
1928. évi tisztanyereség

.
13,276'05

J [ 140,747'49 I 140,74'7"49-

l

VASS aÁBoR

Gyoma, 1928 december hó 31·én.

KOVÁCS LAJOS

Űgyész: Dr. -CHRISTIAN KÁLMÁN

BÁCSY GÉZA

Kölcsön állomány: Emelkedé$ : BetétáHomany : Emelkedés:
1925 december 31·én P 256,517"14 P -- P 114.186"64 P _0-

1926 december 31-én P 492,193'14 P 235,676"- P 145,912"72 - P 31,126"08
1927 december 31-én P 1.116,424-76 P 624,231'62 P 267,315·18 P 121,403'06
1~8 december-31-én p 1.571,033'36 P 454,608·60 P 359,091·67 P 91,175~~~

-~ )



8 oldat

l ,C; '2(,
19'25
2''!O

. .--=).~~)

17'30 i-2Y. 20'10
'20'::;<):,;\. :.!'Jl~

1-1'04 !6'52 gy.
ll):~O jf)'4;) :.!\:

j (i.14 ;,n.
! ()'R I gy

20'30 iI\.,
21'Oó gy.

trenuti
1926 október hó t-étől.

IIH:!~~m-:$:.i'- (,,, YOí'lA

G'25 fj'45 í,n'. lő'őR

11'06 ~12'42 ~lY. 19.14
0'32 5'37 0'52 Q'Y.
fl' - 1U811·45gy.
GYOMA -BF:KJf:S('SAUA

!')csüháról \lill IIJ 2,3'15 4';54 ,';'14 gy. 12'47
GyomáréJ érle 0'1 j fl'?;! R'51 gy, 13'54
CivOJ1lál"ól indit! 6'41 11'14 12"4~5 gy. 19'26
[-,;ésahdl"o ,':r!e 7'34 1S2'08 15·21 gy, 20'26

,f)pcSll"öl indUl
(jyomttra (:1'1\.

U\'ollldr(ll indul
[)!;eslt'C' érk.

A ,;gy" be/iive! jelzell ..g'yors-, a löbbipcclig személyvo11é1L

~fi:~~~~~~~""~~~ft·P+rtl'1~'F.~~ftt·

l;l\ VII á ~ h i rü t(ÖHLEH éS,EXCELl:ti\j';
eF •. ' it ..,.... .• S_.V·· '.

~- ,,.:' ~"" P f·; í 't-:' ,~" ~F"VR'~.. T :t.'-! . ; v·,f r ,.,' ' ." ~

t rF~ s;..WQ~!d i'<.:düánl ,41c~itétt'E'n• .:,
.~ ~ ._. .., T== r'~. ~

.~ ~
';:5 ci \~fzl~ral gépenlí.eAlJ ~

1-j-JC~ V~il9'3V~i I
!~~~á.mtt)ttam,

l\z eladütt gépeken rendes fqllc I,'.'.'

folvCirnürla ValTáS1;23 ;nUhimzes!.1 telj.,..., •• dij'" í ...."'j ...nitt..........

~ tljono " berendeztli iü.ktemben ,-okloft'" lMlOk l,.I rAdiÖ fe18;1:e:i"elé~i~~ki~~t:detekto~'~j;é~ J
~ lAn~pAs.kés:if:iilekek:et~fi;; hd9§~Óii"t§lu'}t .. ~
~ . . . .
I.~ "1~~ltÓ"dt "zen,!'"ü~í b"lépj"'lel '<>"I""""\{.; I
~ OOi"'lOKOS AIJ'5ERT '1
~ villanys?t'rt:'!ö és milszed'sf. \ .,

·~~~w..~~~·~~~~~+N~~~,d

PAJ.,LADIS
k(h~"y~'ositálya.

Budancst, V. Alkotll1ánv u. 4 szám.
~.. , -

It 'O;r.gr;'ID

l,~qjöbb iáJékö;zic'"t,f~ kl!.

Vasuti és Hajózasi
Menetrend Ujság
kélphtltCilf7lnden Vas.utallot/\;1Son:

Oi)hánytózsdébe'n,

_~~~ ~~::~~ ~Jon~~~kI
nil....heii' nia1"j ...~n.}d'!r:~~ 1

g ;\111ikor 1'~YS7,iJI"ún H~l1f:illt"J: ~(.. kt:" ji . rese!e nem jedi il Kl:1(lLISo!w! I
!'O~éJ.YI pén~t kell'e·<h~·t l

-. .. '. I

mi'lú fii - vagy mellék -- fogIalkp- !i
zftssal, ha értékes és érdekes ki',ny
veinknek részIetf',í:Lt:téses teri~a~,:.tr- ~

, sl'l'e vállalkuzik. Mi ugyani" llleg- l
tanitjuk,hogyal1 kell eladni küny- ~

veket részletfizetésre,~A mi ki:1d'iú~

nvaink mind márkás,írotia\nli llJií
y'~~,_~nlelye)(llelLterjesztéséveL tel:;! t
tisztességes megélhetést vagy mill-

i d:ne:<~tre szép, Inellék. jövedelmet
, lm.toqlllat mag:lIlak. 1\1t:~ ma lrtlJll I

.. dijblan iSI.lIcrtető nyorntatvi\nyok~rt,
amelyeket szívesen Illegküld a

.r-' . '@~~;si~és. l
~·Ért2"item .' <; to 13t'l70 kÖzöI!:<e.'?;et,:
11Il):-.'\" t: :·:::~::'rft2h'~.'?'s- tl--~:.C~._ tP-.JTf-f:lfP2S.~-

fH~:RAUTÓrvijvL~t 1
G: '7~.~~,;.iI:';i' l:y'~_I~ ~,~ j.;.~,\ \~d'~Th';;~ S ~ij\{i
·:::;)&G 1~ll'=o~' """.""" !M. iIo:il='•. 1P'<.0,

iutányc'c,an

l vALL.AlOK.
l.Nieghh'isolc t:I!rdX _ f~~é~e2:6j a
: gJrázsbalL 'l'e\EtonS1SíTi _:~rl.J.i ~ 'j'j"Itelettel

I 'fO'I'I·;i. I.A.~OS
i irnt6tu·] ::w1onoo..
..............................=' * ",·,c,.• : ':_

ingyen lakhatik Büdapestel1,
ha elöflzel ti "Gyomai üjs6grn"
IlJertl'npllnk hélvónlb .kisors()j
clóiizetői.közöt j egy s7illiodcJi

lliEllviinyt, 111clyntk Jlllajdol){:;stJ

(j sorsüL~ís 'hónapj6ban tcbzé:"c
szeri,nü időben három napon
út dijmentesen kap cl kivbi(\
hirnévnek ör~'cllcló Park nagy
szá.ílodában rJudapcst Vll!" 5a~

:'oss !ér 10 (a KelelipálYéllldvar
érko:ési olda!áv(jf szemben)
egy e!sörenc1ü szoháL,Ö. jz6
vetkező sorsolá::;j fehr. 19~én

fo~Jjú.kme.g'Cjt(.'ni és C1'cc11ilényét
IÜpUilk I'cbr., 24 q iki SZámf\hé1l1

lesszük közzé. Vágja ki
aZ alanti ;.UlalvánY 3 szelv'2nyl"
és udju bé éÍzt lapunk felelős

:'3ze.rkcsz lóiénél.

~.z~~lí\l_\l{-i(- i~r;v61tfrr.-1~h;:l-~'. \flls.;
3áro5~-t~r HJ,

Lapunk JBudilpestin
dóai! o1vasliató !,J,

izé!:_

~...~ """.~-"~' ::. ~~:
t ilu.', páhnk<i~ l

I
'. A1Ztfl.10ill saját. ter~l'le...lé~'Ü k...it.~i.nö ..l."~.j.~....1..bOfain1at 1928. éVI termelésü, h\'iJlO

zamatos ·Si!\el" vagy fehér, bor. .
merje 45 fillér, 50 százaléko3 kitünt'> l
kisUsti törköly pálinka literje :> p,

i Mfmely vasut állomásig . ~,záll,itv;i,
~ kölcsön hordómban, utánwt mellett. I
I Legkissebb rendelés ,50 ljk::l~j öo, .~

!I··;:::;~p~:~,;~:' I
. ..:d)Uöbirt~ku"" .' I

l SoltvddiH~i~t i
I (Pe,.t ~e'ljye.) I
~-~O""e- ;" ......,....~

GYorvtll~-Er\jDRŐDI AUTÓBUSZ MENETREND \

p.

p.

6 Ó.

8 Ó.

10 Ó. 30 p.

12 ó. p.

13 Ó. 20 p.

14 Ó. 40 p.

18 Ó. 20 p.

Telefonszám 17.

este

este 19 Ó. 40 p.

felemelt kézzel, keH

"

Endrödröl indul:

1. járat reggel

2.
"

délelőtt

3.
"

délelőtt

4.
"

délután

5.
"

délután

6.
"

délután

7.

Feltételes megillók
Gyomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tj;;;:r.a fsh'iirl l1t sarok

Piac-tér
.' Ártézi-kut

Hangya föli;-:lef
Vágóhid

Iványi m~iJoll1

GYOMA-ENDRŐDI,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓVÁLLALAT

GYOIV1A

18 ó.délután

GYOMA Vasutáilomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRŐD Községház9. ]{özött.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

"

AUTOBUSZ
Telefonszám 17.

Endn}dön:
N:,pkeJetÍ vendégl!)

K/Jllláz
p. KondorOSí-ut

Piac-tér
8. "este 19 Ó. 20 p. " 8. "

Feltételes megálló helyeken már 40-SO lépésnyi távolságról
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 Hitér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 flHér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12menelre 6 P.

KiHöfI menetekre, vásárolrra autó, vagy. autóbusz a súliőrn~l megreit(1eibeW..

GyoJná..la indul:

1. járat reggel 5 Ó. 30 p.

') reggel 6 Ó. 30 p."-. "
3.

"
délelőtt 9 Ó.

4.
"

délelőtt 11 Ó. 20

5.
"

délután 12 Ó. 50 p.

6.
"

délután 14 Ó. p.

7.

Ufl1é1k
..... mn6ncl;

millI il

.. GYOMAI UjSÁG
olvascíiániJk.

iJU4.~_ ,,2~

UTALVÁNY·SZELVÉNY

::g~"; ,~~~~i~~k~,,,;,JI
'zások alkalmával BUDAPESTEN II
I[ a legke!leme'sebb otthont nyujtja cl JI

•. legelönyösebb feltételek melldt a I

Ikeleti pályaudvar érkezési oldalával'
i sze::! ben Ievi\ J.

~Ili Gr~~~y~~~~~::rk
i Budapest, VIII. Baross-tér 10, mert

·1 20 0;'" engedményt kap
l. l "1:' ö' l' lri mmt ezen ap ~\~~t~~~dr o eso s/o la I

I :1'0 ",O engedményt kap I
-i., olcsó eifermí árzdllkból.· (Kilül1i"I hú! I
(i konyha,) .li 5 pengő{ megbkarH .
~I autótL,i l,öltséget, mert gyalog át-
~I jöhet egy perc alatt a 'pályaudvarról.

il I\!á:,únk ..ot.thc,n, ~l''l:i . magá-l: l ! J
~: Elsorendulw;z01galas, sZlgorl!311 csa- I

&[ Jád i jeile:( . I

II Sajá-l: él'deke
!:::Len előnyök folytán, hogy okvetle-I

il nm nálunk szálljon meg, Elő;:etes I
II 3zobamegreíldelés ajánlatos.
V7C vzn í!bi r-:r7W"O'....re "bir

S""rh~szté5':rt és kiadáséd feleli'>s:
WAUNER i\\ARTm,T.



Gyoma, 1929 február 17.Ára 16 fillér.IV. évfolyam 7. szám.
B 'í? "'>--

p O l I T I K A I, T A R S A D A l M I ÉS K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I l A P

Anna.k a monumentális I kivitele mellett, még akkor
nemzetujjáépil() gondolat' is, ~élmikor nlá.r sem utazni,
nak, melynek magul1j-\ kö' sern imi nem tudott. Taná
zöH csak ClZ egyszerU csokat adoít, cikkeket su'
"revizió" nQ\'ct adtul,<~ kéí 3 g-aln'é.1zoH,· utirányt muta'
ségtelenUI legnagyobb és tott és mozga./ta tová.bb
Jegaktivabb szószólója, ve~ is azt él nagy g't2pezetet,
zére., harcosa. Rákosi Jenő mdy él reviziós mozgalom
volt, 9ki 87 éves korában éltelőerejétszállitjcL És ott
hagyta abba- a harcot és l esett el a legszebb harc
csak' akkor vált meg fegy~ I mezején, ahová csak cl

veré!öi, ékesen beszélő L:öJtők álmodják magulwt l
tallti,ó!, rnilzor már él. halál s ahol munkájával örök
Cr6Sí:clkkal e]voílszolJaőíilyomot fog, !Tmtatni az
a !\LizdőrérrŐJ .. - .A. revi' i utódoknak a további he·
ziós mozgalom ,:ezére 1<2~ Ilye§' illunkálkodáshoz.
t tC 't ll· t l il l .. Da.' I,Eos,'j' )1 12110" IIIeQ'II "It ! .. ,_c le él ~O. él , e lllel. co· K' '~ Ll

zülUnk ql1élkür, hogy meg-' .Ebbén a szomoru, tényben
Játhalta volna munkéiának talán nem is az a megren·
beteljesülését. Ö a reviziós ditő, ami a halállal van
Iilozgalcim ' első hősi'ha N kapcsolatban, hiszen Rám
lotJja, akiI" tényleg a 1egQ kosi jenő "gyönyörü kor...
'ilag-yobb harcok közepette határt ért els minden két
rag-adon magával a' ko, ségen felül állott, hogy egy
nyörte!en halá!. Az utolsó nagyobb betegség meg"
pillanatig küzdöt! eszméi fogja. szabaditani őt az

zeti gondolatnak minél szé
lesebb szárnyak<Jf adjot1
és minél messzebb röpit·
hesse cl győzelem legszél...
sőbb pontjai felé~ -Miótá
Tritl!1on átkos békéjét ránk'
kényszeritették. nem' yolt
nyug-odt napja többé tIZ

ősz ujscígiró fejedelemnek.
Minden képességét. míncl<m
müvészetét belevitte cik....
keibe és cl leg'szebb sza ...
vak arzenáljával, cl leg·
meggyőzöbb érvek sorával
hangoztatta él. revizió szuk
ségességét, mert lehetetlen'
nek tartotta és érezte,
hogy az igazságtalemság
ennyire elnyomhassa. az
igazságot.

Ebben a harcában nem'
rég egy ig-en ielentékeny
külföldi segítőtársat kapolt
lord Rothermere személye'"
ben. Mikor a. lelki köze!é'"
dés, a messzi távolság da
cára is megtörténtközöt
tük, Rákosi akkor voli

ag'gság hátralévő idejétől.

Rákosi halálában az a retA'
tenlő tragikum, hogy a ve...
zél' ment el. az cl vezető

harcos, akit llem egyköny
nyen lehet' majd pótolni
s akinek elhunyta mérhe...
terlen veszteséget ,jelent él

magyarság nagy és szent
ügyének: a reviziós moz'"
g-alomnak. És ez a vesz...
tcség százszor tragikusah...
bá, százszor fajdalmasab
bá és ezerszer elviselhetet~

ienebbé teszi Rákosi Jenő

halálát.

Mert azaggkorában is
tevékeny munkát vég'ző

Rákosi jenőben nemcsak
áz . ujság'irót, a vezércikk ...
irÓl és szindarab irót kell
néznünk és lájnunk, ha...
nc::m főként azt, ami Jé...
nyege volt: a nemzeti gon'"
dolat l{atonáját, aki min'

, den szavát, minden erejét,
minden tekintélyét arra
használta föl, hogya nem-

felelős szerke~tő~ 'WAGNER MÁRTO~.T-- Hirdetések dijszabásai~
Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20' fillér. (§tsz~ri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék. fL ','
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdeiés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk. .,

I ' Szerkesztőség és kiadóhivatal:

I
I "H _U N G AR lA" könyvnyomda

G y o ma, "ARVAHÁZ"

hősi halottja.iórev

E IL Ő Fl Z E T É s I Á R A K :
N~gyedévre - - - - "I pengő' 80 fiiiér
Fél élfree..- - - - - 3 pengő 40 fillér

, ligász svre -, - - - 6 pengei.
!Lapzárta PÉ N T E K déii 12 óra.

Megjelenik minden vasárnap reggei:
~-' --",.-

. Gyevi Mihá!y lakodalma.
Irta: Böszörményi Jenő. ~

~-\ovács Vera két hónapig élt
együtt az éával, azzal a hí!~

vény, rongy ~emberrel, aki ug'y
otthagyta a faképnél" mintha
Mha nem ismerte voJna. Egy
idl2i~ abban reménykedeit, hogy
meggondolja a dolgot és
visszajön hozzá. Majd kérlelte
~zépen. fenyegette keményen.
Minden hiábavaló volL

Ügyvédhez kelleti mennie"

Megindult cl váláper, mely
i!lnnyi izgalommal járt, ho~'Y

majdnem belehalt.

Vég-re megsztinta u ttkiI'jte~

te~ királyi Törvényszék a. sze
gé~lyassZollYt é5 az ember l

'* KÍ'5zl.$nsr:§gUr;k áltsl ~.;edve$e~ I
ismert Bőszörmé.....yi Jenő sl!:\1iiiFli:esi I
r~f.lelkés;l! é~ Iró tolláb61 "ii€íI'ŐOj

f,'",y" ci,l"l'mlliim~9j@ie!'üt könyv
aerkl\'l.ilzWiegl.lrskbel'l kaph:llte.

TÁRCA hibájából felbontotta a házas'
ságoL .

Ajog-e"rő:s iréletet meg'kapta.
[g'y !ettelvillt asszony. I
A1ig- teJt" el pár nap,szomoru

hirrcl jöttek a rokonok. Meg
balt az ura. Ekkor g'yászba

, öltözöit. Elment a temetésre.
Kikísérte a haloltját a temetőbe

és ugy, elsiriltta, mint' fl leg
kedvesebbjéL

19'y lett özvegyasszony.
De' nem sokáig-o Mert a szo~

moruság örömre fordulJ. Kérő

tünt fel a láthatáron. Igaz,
hogy elvál! ember, de legalább
nincs mit hányni egymás sze.
mére.

Elvált ember, elváli asszony,
OsszeillCnek. .,

Vera igenl l1lo11doJt Gyevi
Mihálynak.

Me~IálléipodJak az esküvő I
napjában. ,Ebben hamarosan
meg-eg'yeztek. Annál Jöbbet
ízmakodtak azon, tartsanak~c

lakodalmat? Ha. tari anak : ak...
kor a város népe ÖiSZ€tsQ~ja

a kezét, mert ahol elvált asz
szony a menyasszony: ojt
nem illik nagy lakodalmat
csapni. Ha pedig" nem tarjanak :
akkor azon botránkoznak meg
és valamennyi rokon meg'sér
tődik. A rokonságol meg kell
hivni. E körül nincs vita. Már
pedig- az atyafiság egymagá...
ban két szoba vendég-ct j9,\ent.
Hol vanna.k akkor még a vá~

rosi és tanyai szomszédok?

A ná.sznagyok meg- előkelő

urak. Az ('gyik: a Mihály iig'y
védje. A másik: a Veráé. Ha.
már eg'yszer na~rynevü embe
n~kct kértek fel a tisztségre,
akkor nem lehet garasoskodni,
hanem meg kell mutatniok,
hogy hála Istennek: van l

Azt határozták tehát, hogy
épen olyan fénnyel, pompával,
vendégség-g'el ünnepelnek,
min1ha ifju lány lenne él

menyasszony.
Elérkezett él várva,várt nap.
Az esküvő szépen, csend~

ben menl.

Elvá.lt asszonyhoz itt már
igazán nem illik él parádé.

A lakodalmi vacsora' a:e:óo'
ban más.

Oyönyörü vendégkoszorl1
sereglelt össze. Annyian .. vol,
tflk. hogy alig fértek. Azérke:'
zőket az öreg Gyevi Mihály
fogadta. A vendégek megkö...
szöniék él szives meghivást.
A házigazda megköszönje él

szives megjelenést.
Az utcára nyiló két ablak

közj, a tükör alatt ült él vő'

legény és él menyasszony.
MeHetJük él násznagyjaik Kő'
rmöt!ük a vendégek. Özvegy
Kerekes 'Tóthné az asztal vi.'
gére kerülI. Onnan tartott tc'
repszemlét. Megelégedetten
mosolygoft, ami nála a leg~

nagyobb ritkaság. Kiszámi
totta, hog-y hány hold a föld·
jük a megjelentelmek. Ez olyan
könnyünek látszik. Pedig ne
héz feladat. Mert ezren felül
igen bizonytalan az összeadás
i\.Z ~l'e~asszellyniil. A,z,értQSik
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rnentőakció.Téli
A kormányzóné Ófőméltósága és

Vass józsef népjóléti miniszter az
.időjárás mostohasága által sujtott
munkanélküli fővárosi szegényefC
részére mentőakciót szervezett,
mely mar e htten megkezdte mfi
kődését. Lényege az, hogy egyelőre

50 .vagó/l szenet osztanak szét a
szegények között, melelfedő sZ(Jbá~

kat dllitanak fel a fóváros kt1lŐll

böző részein és naponta mintegy
4000 adag meleg ételt adnak az
arra reászorulóknak.

idebent folyik magunk l<ö
zö! j', ele már egyre széle·
sebb hullámokat vet és
nemsokára elönti az egész
európai közvéleményt,
hogy fö)szabadithassa Ma
gya rországot.

Derék Jűzo)fóink reggel 7
órakor vonultak be Endródről

befagyott fecskendővel és jég'
páncéllal borítolt vizes ruhájuk-

ball. ' I
Ez az eset is fényesen iga, Tiltott házalás.

zolia él felállítot! lűzőrség szük.
ségességét ugy nyáron, mint A kereskedelemnek eg'y Hj~

télen, de igazolja azt is, hogy ból s mind g'yőkrabbanvissl~
Endrőd községe sem lehet meg térő panaszával kapcsolatban
élnélkül egy percig sem, meri széleskörü akcióI kezdelfa
ha' a jelen esetben Balogh há. miskolci kereskedelmi és ipar...
Zé'! leég, ngy a szélben'fél End. kamara.
rőd község is leég. A fűz épen Eg-yes cégek oly helyiség-ek
akkor iit kj, amikor nem véÍr, ben is üzik a közvellen fö
ják és az nem vár addig, mig ~"yasztó látogatásál, ahol az
a !űzolltSság'ot felállijják! HletD ipart vag'y kerc~kedelmltt

De fényesen illazotla azt h, ÜZŐ legális iparos \'agy keres
hogy a gyomai 1 főből álló keclő telephellyel bi;', Ezek
tíízőrség-készenlétsem eJeg-en. teli.csen akeldáfyléllantJI tiz!k
dő és télen sczm lehet azokat munkájukat,.. éJf\le1Jy.z] SlllvGt>

nyug'dijha küldeni. 'Bár Gyoma . káFokaL okoznak fl heh'b~H
község e téren kifejtett áldözat. teilervisclő icg-ális keresked\?-
készsége minden elismerést lemnek. .
megérdemel, a gyomai tűzoltó- Ezt mcgg6tJaI'ldó, a Mlskoki
parancS'Iiok kijelentése szerint Kereskedelmi és Ipqrkamart'l
azé.rt nincs meg-felelő számu körlevelet bocsájtott ki, amely
készenlét még, mert ezidősze- ben hivaikozott az 1900. '-'vi
riqt a megrenc1cJt szerek árá. XXV. i.~c. 1 §~ánal, ln/érJ,e
nak lörlesztése veszi igénybe désére, nwly a köveikezűlwt

az előirányzoit összegei. Amint tartalmazza: "ugy él belföldi.
allnak csaJ~ egy része - már mint a külföldi iparosok, kc-
ez évben - felszabadul. rög. reskedők vagy ezek meghi
tön előterjesztés iéteHk cl Ild. zotOaj az iparos, vagy kerc~

tóság'hoz ez ügybQn. ked6 lakóhelyén kivül - mín-
Addig is azonban kivánaJos, távalvagy min1él nél1dil ~

hogy Gyoma község' tűz6r5~- megrendelések gyüjjése vég-dj
ge elIátlassékazokkal a kisebb csak oly iparosokat. vagy l< C',

és egészségük' megóvására reskedőkei keresheinek fd,
szükséges szerekkel, melyek akikiízleti körükben élZ i1I\?ló
nélkül dolgozni Jélen, hideg•. áru eladásával vagy felbil5!;~

ben l~hetetlenség. náf-ásával foglalko7.ntlk."
Ezenkivlil eJismerési érde- A törvény rer1delkezése t:r~

mer - Enctr6d községt61 talán telmében tehát tiI1ViI van <'1.

mást is - él? el 2 derék tűz- kereskedőnek lélkóhely~n kivül
oljónk, akiket pa,rancsnokuk közveilenül él fogyasztót kere~"ni
csak CI legénység' elótt napi fel megrendelések gyüjfés(!',
parancsban dicsért meg; akik illetve áru eladás céljéból. t
éjjel, hjde~ szélben, egészsé. tilalom alól csak néMny kive",
gükei kockáztatva, él parancs' tel áll fem1 az irodalmI é's
nak engedelmeskedve, vizesen, miivészi termékekre és iekrv
fagyos kézzel dolgoztak egy leg a háziipar l<észifmény~irG,

más község: Endrőd község müszerekre, tudományos esz
Ja. kos:ágánuk va~yona meg- r közökre, varró!?'~pel~N~ és nak
mentesén ! . gyobb gazdasagi gepekre ,"'Ih.
, nw = vonatkozólag.

Egyidejüleg a kerület összes'
Öt személyes, jókarban első é.s másodfoku iparhatö,

levő Berliet ságaH - az alispánokat, pol&
, , I . t' gármesterektot és f6szolgahL..

S Z ero e y a II o rákat - is megkereste a mi:-;~
olcsón eladó. kolel kamara, k~rve, hogy a

Érdeklődni lehet B é k é s e n: szóbanforgó törvény rend~lke-

SCHÖN MÁRTON zésein~l~. s kii!önö:en bünteff~
• I • ~ _ . szankCIOmélk legszlgorubbilJ-

vendeglC)snel. (Berhaz.) kaIm'lzás'l érdekében Q szük...

Éjjeli tűz Endrődön..

kinozta, gyötörte, mig vé
gül elrabolja tőlünk, hogy
ne legyen többé. És Rá·
kosi Jenő örökre elment ...
O az első hősi halottja
annak a reviziós mozga
lomnak, mely még csak

Pénieken éjjel 3 orakor egy
endrődi lakos jelentkezett a
tűzoltói őrszobán azzal, hog-y
Endrődön nagy lűz van, segit
séget kérnek, m~rt az eodr6di
tűzoltóság lemondott. Az őr·

szobán egyedül Biró Gyula,
szolgálatot leljesitő tűzoltó, Jé,
vén, intézkedni nem tudotI, ig'y
a kéreimez-Dtaz Erzsébet,ligei,

.ben lakó Pal:ancsnokboz uta,
si/otta. Bár a segitségül hivás
nem az Elóijáróság' és az ot,
lani tőzoHó parancsnokság' ré.
sí::éről történi, mégis cmberi
szempontbó l CI segítséget meg.
tagadni nem !chdett különös
figyelemmel a llag'~ s;élvibarra.
Igy parancsn'ok inlézkedésére
2 tüzoltó egyelőkocsis moz'
donyfecskendővel kivonult éj ..
jel fél 4 órakor. .

Odaérkezve me~ál1apitolják,

hogy Balog, endrődi vendéglős

balija ég:, szemben a Grosz
fateleppel. -A tűz belülről kelej.
kezett. A mennyezet"": és él pad
lás-hh 2 órai szakadatlan mun
ka után ,eloitalott. A jelenyolI
lakoss~g, kik megértő jóaka·
rattal igyekeztek embereinknek
mindenben segitségére lenni,
CI lűz lokalizálása után a segil
ségért köszönetet mondoH CI

g-yomai 1űzollóságnak.

- És, ha eddig, - szólt
v,zgezetre anászagy, - csak
a fNndbarázdás ügyfelet lá/tam
kedves vőJegényünkben, mos!
örömmel üdvözlöm éi g"yőze

ele!mes harcost, kinek a Gond·
viselés él mai napoll legéde,
sebb álmait valósi/ajta meg-!

A hallgaióság áhitat/al szi'"
volt magába minden szót. So
kan könnyeztel<. Az öregasz...
szenyok pedig megállapitot·
Ják, hogy ehhez fogható szak
valatot még nem halIolI a
vilá~.

Csak Julcsél áÍ1gyi méliat.
lankodott amiatt, mert a váló·
perrel hozakodott elő.

- Kár olyan nagyon hány.
torgatni azt a kis fáradságot,
- szólt a mellete Dlő Dudás
sögornak, - hiszen nem lsten
nevében csinálta a tekintetes
ur, hanem ugyan sol<ba került.
Alig >Győzték megfizetni. -

Ezután egy kis szünet kö·
vetkezett.

(folyt. köv.)

igazán elemében. Soha
nem harcolt olyan heve#
sen, soha nem küzdött
olyan nagy kedvvel és lel
kesedéssel, mint ezekben
az időkben, mert ug'y
érezte, hogy van értelme a
küzdelemnek, már küIfoI
dön sem áll egyedül s fi

bará.tok sora egyre nö
vekszik. Ekkor ment, ro·
hant, utazott, nem törő

"'döft magas korával, e~ész
ségéveI; erejével, - csak
ment, mert meg akart győ·
ződni arról, amit a külföld
mond· az ő munkájáról. És
meggyőződött. Igaz, hogy
ennek a meggyőzőc1ésnek

alapján bizonyos pontban
revidiálni kellett álIáspontH

ját, de nem ez volt a lé
nyeg. A lényeg CI haza
megmentése, a régi ma- I

gyal' haza visszaállítása
volt.

De akkor már megfá
mac1ta egyre gyeng'ülő szer·
vezetét a veszedelmes i11#
fluenza, mely hónapokig

minden 1 hónapos előfi

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv: Cim: Budapest

62, Póstafiók 282.

iNGYEN JUTHAT
jó könyvekhez
ha eIőfizetőket gyUjt az

UJSÁG-nak

sikerült. Leg'feljebb' néhány
száz hold lehet a tévedés.

Iyiikor mindnyájan elhelyez,
kedtek, felállott az öreg Hosz
szu Nagy Pál és tiszta sziv
b61 jóétvágyat kivánt. Ezzel
hivatalosan. megkezdődött a
vacsora.

Az els6 felköszöntő CI Mi
hály násznélgyjának az ajkán
zendül! meg. Amikor harsá,
nyan szavalni kezdte, hog'y:
Tisztelt hölgyeim és uraim 1 ~

. abban a pillana/ban siri csenel
támadt és minden szem ráte
kintett.

Szi!rnyaló g'ondolatokban,
. köliői képekben g-azdag be
szédében örvendezve emléke
zeti meg arról, hogya tiszteli
vőlegényélethajója végre be
jllthatoit a boldogság napsu.
g-aras kikötőjébe. Majd réiér!
arra él kegyetlen vilmrra, mely
annyira megrázta az erős

férfiut.
- Az első asszonyt emIe...

geti, - sugta valaki.
- A válóperre céloz,

mondta félénken Q rn~sik.
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Ha van még az élefben valanli vágyam, csak az

lehet - mondotta: ft miniszterelnök -í' bogy ft
revizi6 kérdésének megoldását megérjem~

. lM7d6!1 István gróf ~e!'e~ökVé-, tot foglal ~. és ""ekb... .. "",",OMIJll mdésb.... b iJyer. a-.Ofl8!ranv wyilrdl:or&.' tegye, hogy """,mt .. ba1yie1M láres2tel~
·~zul a képá~löhá.7.han s b&kere~úó semmi !'ÍP.CS...-n~ at~it f'1'..ag~é'ü,j ~i M tud~ .0:& nem szolgaljcik en !ze ü.gyet. ~Ezek ;o jók k;t,. ~nel.y~~~ ~ ez:ni~k é ~ elle.::
kérdésében hozzáintézett mte~lláeióra,: .él:. BÓl lrijelml..... ""gy ue1mel< 61 PM'101>- lehetnek arra, hogy egy. gyenge, neps"erutlen .egeint f21ohUl~ kIJssz!f'!lek, mogzi<lel6 mu-

k- ~ .. bes éd t <mri tw.. . It';a!: tarlalmáfJGl telje$ tMrtékbm egyetérte1:, kermán! ~ !Daga nép~zer6.sÉg,gt HY'!12 Dyil~t. ködésiikk~l dloJj€~k m.eg. És én esak 8 leg..
a. ove~ew l..e: mu__o ... -- lItokkcl ~ar..oSt$a!;.61"zem magamet~ Kijeleo- kozatokkal megnlapoua: il€ nem jók 2r!'i\) !'.agyc~b E3jtiá1Ztta1 olv:l2b:!th.m aro~ fi

tem, hogy ~ sines !..lCkom a poniok· ho.;"". egy kOffl',(Íny, G:meIy ér.ti mIJgábc1J a.:t t:hnudisC'kat: amelyek egyes lapokba.:n II ·tit€

han, 13 a magrzm m;'i,.:"'p"et&~j';': heZyesMk tU eröt, '''.l.Jgy eZöbbr~ vigye en GS ü!!yet is gyar k-otletek ellen in!éti!:'tte1&. Bo...~ssang
tarlom, amit a ~rmáDY ezekbó! el tie fogad- Gmelynek ui'(;é" !e~;~3i); es az ügYr e.szeZ eló meg, t. kép\iiseIőtiu-s.a.im, d~ annak G magya?
;~at~a. "Ezt l$ZÖgezem s.zárt- mert ezzel is i$ &egítse c re-~i6t. .(Úgy r·an!) .A. külfóldöo kO'vet1tck, aki egy idegen dZlambc:..-n fgeMs hJ
bi.!.oo.yitaui akarom, hogy fJuftd !'aU eddiiJ az ilyen demünstra'dv nyiiatkc3atoknat: egé· '",úlyos jetaa."".atct 'Vige3 .! ~h ot't tS Z'i.~

is u (1'" edd; cme!y sume7yembe'l CUmadatt sun más hstb~k. van, mini; ::..hogy al! s t. frTe~;zt'j3a:;ek, lJ magyar ál1.1'rtlistigna'k, a m~

abbat; az w4nyba4, mir.,tJu: k tJ revúi6nfJk Iképviselő urnk' hiszik...- Ezeknek a~ .egyik olda- 9yar szu/cerénitásaak üj,"?1J~·elóje? cr.zl:.~k pt'CS5

r:1tadd1ya eolf!éko Ellenkezőleg, lm volta.'II az, tOD az: 2. hatásuk, húgy itt egy gyenge kor túse-t, tekú'ltélyét nem növ~h?:.: ~~~k ~ tám~

ill ak]ior, amil:O? & közvélemény ilyen in· ~ányzat kész még akkor is, ha. RZ idol:i: Ml?g ddsak. Ezek 'C$&E az:oa alkalmasalI. hogy azt
tenzíveD fogla.lk'Jzott GZzei a kérd·é.~l, Deh-- nem ért·ek ennek az iigynflk megoldiLJ.ra~ kn- a.iH.s.sák és hogy csekr:lyéth sikerre vvó n.
reeenh4'lD eXre ~ kérdésre kitértem, és 'igen Inndokba bocsátkozni és ·megprób&lja ennek IláM;-=:..:al v(:gez~'les~ a maga munk:ijét. Ha ~
bossré be~dbe:- ez re·t'iz-MS ssü'!.;ségét ha~go3- "....t'g'0616sitd..'~;át kakr.~~{}~s ~módD~ ~s.ak. azirt. t.. /:>;:é~vi~~Jí) Q~k~,t1k~.rják. e ~~l;loH~ik~1 t~
tattlJmv (EI.Jenzes és taps.) hogy ll'J maga pozt.C$ojat bet.poZtt~'~at térer;' m<'lduI, srn me.to.!:t~~ a I:ulugYl'u.!ll~rlerl

- Enné! ta k~!'désnél sem kivánok id6zni. mege,-ósítse, éö ne higyje a to kép-;iseWtár- -is a ko~inyt; a ko::minyelnököt t?hból :á

csak konstntálom, hogy amive] szemben 'á.l16st sam, hogy az nyeD demo!lst~ativ' !!~...iiatkoLa- .'izc-mPl?db6l_ támadEtÍ,. de hagyjimok bp'rtét "
~. ~ •• _ ~ I :l'. fogj21tam, nem az; volt, hogy II revizi6 szUk toknak ~STé5zt nm-r.s V'issz:ahat~-st1k ana a mag.tlar követek·nek, akik i1Jehé.a f~"::d.atot f)J...

~o Kep~eI~z: Rogtön ~eg kívanom~ $igas, nem az vert, bogy mindent ~I kell ko. táborra, amely minde~ €.!zköd fefhasz-ncil. fJe;;nek nehis kÖf"'W?1vjnye~; közötto A t. kép-
~. ,magam riS..zcI~J ~ ~ k;)~llY rl(?lv_ébe~ ti. Va- vetnünk SbbaD az uányban, heory .riettessük. hogy megakas85!: és leJ..etetl~r~5 tegy~ erme-A vi..s€lö urak nincsenek' is abbIlD a ~eJy~tbe:a,
!&szt a t~o .'!icpvLSelOLs.r~am által elllterJesztett k3z.elebb hoz~u.k &zt az idői:.. amrlybeD ez ft a fen:ns1: keresztillvitelét. Hi~!elJ ez ~pp(>n hogy megíté:h~ék, hO)?y p..zoknak 32 instrok:.

~f.erpeHSCIÓra, ~bír a.otat[3_n~ ~ hogy egy l"eT'...ri6 Eereutillvihetó, hanem. az volt~ hOg)' ern! gzolgál hogy ngyelmezt~se·öket: itt vaD' ,·iól;nllk, smeiyeket .lio!!I1ányukt:>l bpnnk,
olyan tá."g1ban, am~lyhen egy tor:e~Yhat6ság miv" meg esi 4 r..emsetet olya'fJ illuEi6k:ol, CtZ idó ho~ szerv:krdjetek, hogy kontra-! megfek.iol2"k-e vt:..~ !oem, nincsenek abba:t •

btáromtot horott es u. orszé~tesh~ for· ~mely~J: "Du'~ejnf~:,-~~~~~~~,irog~ L;önM11~ propp.~~~_d~·V~_,~égJob~a.n ~. er5~ebbeD meg h~Iyze~ hen, h9gy~ ~.:gíté1hes~k._ :O~._a --.~&- _

ilaJabb61 .s; célból, hogyo ""o~_lílM " m"..k~'''!1''t!i'"'',"",,_·~-1io.S8&ol;/iIrads6rti .k.dályöuTrol eZt. amil r :g meg lehet ab- tes B_ ma"". re$ze.,·ól{.12d.fu~1 abb." ll'
~~. részéről fo~alkozvao a kérd...e1. ota:. !il. ni!!,"!' ,!"!r~Z;1i01",,,.rc; iiliinldJe {ogjtik hoAl- .. ~áJyotDi. tn t.hát demo",,,al;,, r.yt1a1I,o,"- ;zel!e,\;ben, ah1Jml _'" irlmyb~. teljeSít.ik~
sitsa- a kormányt b,woyos ~a~t<l~&r•• mou- ltmo4 lriJÜmölCSéf olyan propaganda ~. olyan Ici..." hailand<5 Mm "a[IYo~. (Hely.slb.) nmb a kormir.y t.5lük elvárj. él' joggal el~
do!!!, uokatlan, hogy egy ~epV"l.s510, sSi magfl akciók, amelYek ·ellenzBci, f)(Jgy bdrm6ry' 01- .. \·árja. Ether; a tékintef1::e!1 csa/ti$ a I:ormthag

13 II lörvÓ<lyhat6ság tagj., ezt be nem Tárv~,· tlGh61 ...-010 ...""";1",,1;. ",ki!'; " maguk gyt'möz.. .to knll<q,YI8elell '!lZenall iel- le;,.t illelék.._ Méitóztasseg II kormányt ~
pt'eju<!iciu""': ",,.in 1"""1"".. ;,,!erpelIdci6Jo edi eu" CI lérezs ks~ai,.it-, W.u61ljcik. Ami adata _ madDi,J de "" ft ""'gyzr k&1Jelehel, meí1 e""
~~ ebb~ a kérclésb~ ellen állá.5tfoglalta.m., SZ volt, hogy ce f1!'S1~ - Má....o:odsZOl': én n6m tartom kü1kép",,':'8ekt; 'zd nem tesznek szclga7ato: 8e~ (I! ona4g

Váli!!.SZOlok SZ interpeJláeión z.zért, mert I t6ztessék (s ~ Tdilpolitikai lSkcl6iba uer.:eir;.!:e-: .vra hivriitottaknak,. kegy ebbe11 iigyof-nek, S&!:lS G rer~;iá ~!Jé':r,ek, ~t IOO~
i/J'I'JftyiN:J ftdgyfQ?i'Q~gú, a i;;é'Tdés, a magytJy f)lyG'JS form.á!rlJa,'tt bele~atkoZ'$i, amely el1er,· tU úgyben Aivata!J:!s y1Opag:nJdát fejte:me!i hatúm. -
i:tönélemenynek on1l'yi,.ü szé~ köreit ~(oglaJ. súlyOt8G c kG.,.má,nbtrvak a1'7ü te»dáló ckci6ját, l"i. Ne.", is ~z:lba.:i ezt tenniök; bár azt l!% in .t revJrgó elÖ14ész?_esc
éctae.tjt:J - rélre, hogyha 9 ID~ar kormány, hogy III ret:izió kÖEdebb kozasséi&. Mert bo-- ~ dít"táoyt, emely a Id:nk~p.i~eteti ~e.rtekró: _ É" ......."...ö1 "'ín l t k',,' 11t:I•.1 , ••

o' • , I ... It 11- 'd'" ~ .. • . i '.. I I .' ." • • ... UJ vu, al ua l o ep.1Se!.Oua.f; fl ret:JZlD
nem szogeZl le s maga élJaspa-ntJat e o l o· cs&nclot !téreK, fJlZ{;k aJ: t.:.-tesítGSck, a1"nelyeket lsz61, SOii:8D bll::onya:ra Igy iOgJll::: ~a~3""nraz.n1 rtöJ.;észíté.sef Bizon-yiha DeI!! v2'ami ;pc:-ciális
b2!2 eset1~ ti lW.3vé!emér.y ~elytek" sZak,.J ~~Hesek J'Öf"Ai: Z6ttUinak eulm (J kO'Nftriny szd· Boesánatot kérek] ha k::rk:l!pvi.5ei.eti 2ZCIVE'k '. ,,~,_ ~.: 'h 01- 7.~' t. . .. ":__'" .
,~. ., I" ~ 'I..~.;1 • _I .. , ~. runnl\.a'KOG:a~ 0_. !yeze~~.~ S3ennt 1"!-1nau;;l, am-i

.tMiedketr...$, - hogy szuksegst 15to:n anna.l!l.,. n-.d'f'tJ,"Am l;Qzcúbó M::zák a re1J"isi6 lehe:ósé~ ilyen hivatalos PTOpf~~?:-C8VeJ !ogb:ko.:~:"...3' hely~, c;; kii.Il'olitikac.(Zfl., kö3eleíb Aos a Teci---

"'....- még ebb~ a percben megadJam 3 vá· 'lét, har'..em ~á11ok1bb fJiezih (Hely~slés.) 5 ami e~ eSOl.k Q7ra lent3e :J0, kegy tgyfelol dUJzkre ..'-0-·" .... ,. ,....... 1" i 1 I· b 't k
~ ~ ~ .., • •• I _ .... .....:. "'-'.. ,VJ.::núen epe~ a.'Ile<y UJ arJ.. o at sze-
laatL ", enen i11áE:t foglaltam" az. volt, Mgy a 'et1~16 d:.::flJG, 6... z()mpr('f71l ff ,,1'0 alJ'ff eqlfl,;-lll-Q·.;/· rel és minoen téDé~, tJnel't'nes !~gít5~gGVel

Az etlys"llesség sziii!stge kbdés. otlpoUUlcai l'roarammp""toklcal I,ap- korm.nYil/fI. Mert méltözta;s,naE: , h.lyzetr-. •. b ,._. ,_ t' t'·k ",_ . _
... b .. 1 "h l l r g:i urat::-ago:.a meg uClun ~r.o::-ltODJ, mIL

Az "z. bat~-orot, &nelyre to képviroiS- e8()~~es3ék öse~~, mert h3 ezt ~ük, evvel flgyeI;ID e venni,.: e..'gY ~,y:m .. or5:<:lg, .a o f dec lépé.s. nmelynek segítségéve1 ~ tudjul.;
i:E...1I"SUDR bivatkQzott, e fovárosboo egyh3.~.-.ú.. Atm d reviri&' fogjuk m~gltö$eHttmi, haf'em ko~any s ti .koz,'eiemeny . t~.bb~~ge .~D F knpc50lni ó"kcl: 2 mi E'llenségeinknek vagy
.~_ o ••~ lOt '-. -_ e,nn~'l.. <:l \._{·~ro ... -'-_u. m6dat fag oo'li&' a f021r:to7, ~elyi1; esi ini- (elfog--Jso!l van, hogy a rCt'1Z20ra a~ ~ao neu II "UI"..,t • ,_ 'I k·' ~.... ,. E: t o ."
~g Ja".. e re, ~..... ..... ~~K ,'" llZh..., .."",I.J.lltl. " .t ~ "'" ",_ClUlS.lJleE: oreuOl, U] llexuso. a ed 0SZr
l~agyC'bb érdeme. Mert l~ank tisztáhs.n ciálja {JN

rQ
7 hogy ~ Mmze$ fiai egymds k~jt 6r1!tt meg, ff~ege~ge~ eg!! ~l!j(zn p.r()pQ,:~m:a ~z.ckü·l.:,té5eke~ t~Y('mtünk, amel!Jek közetebPI

_, b ." I b' { ,- '..4 - - re";"" megkasOf>Q'.B, efJe8ce'fi ""'" .l'-o.~al srolgti/JI)- aMelyet ll3 ,7leta lj,!"",,,,,,,, po Igar. Mnal a '-._'- - -~ 'fi d I 10 _'
azt<lol, ogs ;;OZt'!8" Ogu~k j(,M,"u <il vuiW· . ~ ....~. ..~ .. clek~ é h k.' 1 'l,nsyw-n:; a re'lii.z-~Of~O~o J): n eo 0Y.!lD epe:~
M3J akko" tt~ ebb&'O a kérdésben egy~ég6&ek nako (HQ6S8afit-artQ eU,~k h,lyeSte3 iB t~p3 ti rttntt: ~r ~e e~, Jn ~ a tU lj ~rma~~.í/ fe· amely M<l;-.rnron:z.1g presztiz-~t emeli~ emely
$ltJf1YUrsk, de' nem fogunk közp!abll jutni, tia- jabboldal<m és ti kösépe'A-.) fo~áMval el1.eTttetb~ !.s van, de bt-zonyara l~ (J NrJps;;i5vetségnJ! Magyarország ~ga.tát fel-

, o íM! - ól!08 "':elI",,"" fog te,,", .gy olyan propa!}and<it I' - . o 1''\ - 't - k o b - - .
nem magunk köz5tt fogun.;,. f.(,.! ." Citi o- Nopr61..nava demoDsfr#\ta' amel et ,at &iUálZarr.. ké visr:löje inau ra1n, :.:~.. i, amelY ..rel t rJ~ se~e ~eLn.-et es aJaI~
kat !eftdéS'fd ha ebben Gi l;érdéf~oen tJ flem- ft retbló Ugl'ébeD nem lehe! y e.~ . ~ _ ~ ..!l gu I ~:1tl elek so lepe,-ek t.r;er:lS l:()ze~ebb v~.zer'";n~k s

, ., eU k .... s {]/Melyet illetek~elem"l r;r..r~guTa..n!!, mert:.' . .... rt I d r~ c, t .. ~
zet 'Délt egységét sr..e9~a;r'ta1'S!I ftem 58"'" _ Amid5n kijelentém, hogy a tP.ügam r~- &Stm eJ!-tsel rn~gnM~4{ter~ az illetó frorouit1: ~evtzz.or~oz, ,me" .~e~e:. -5m..,1t\: LO"':OZO' t me;te .-

üp~$e1to. 8sér61 lwsMájcf.,...:,loI: akhoz, nogy tu or"cá!1- hely;etés saját OTouigrJhan, miu.tdn CJ1Yf!,n har.. ')C~. egyf·~t51 kuJfol<100.. oazt a .hlH~gl~Uito~
..- MáT ~dig IIJl·1ótt e? a!. egybanm bn~ O" • • • _ 'melyb:m cr;;. ~7!iC1i "'e-n~tO fe!1j~g~e lcn.etsc,.

- ._ ~ .... e gyáles a korm!J'5"paek a 1tatározah JG:t'a.sldtO:27S gulato: ~'emtens, am~~y a kO:Tí1!1Íl1Y felfogci.c" o...... ~ .. ...
tározat JéL""J5tt volna, ez " JIl"""lm .ll...· / lal'-'-ho' L_._" . I' k OU e'.'l s-' ~l - ,~ ., o '". A , ·es...ól"" ma>,eJöl fOKOZlOWsao hO'-l"J,rnl

, o _. og H,M; 8 fv.W ......Ki/ UJ ez e~....9 fto... ,;;,u,ggerU! • tlzenr:t n.ei'!'t l:'~tlaJ:a"o~ es r..em ewnyaso r..!! S7 _ t _ .
iJtii ~..ó $~r~en .ki-vdnt 12 'm:af'~s lc:ö!. jo~, ugyGfJíJkko, ee~jes ó!.-'?intuéggel meg kell hisz:em, az., aki tőlünk azt követeli, bogy kül 1 hbo!., hogy olyan :!e:~:e koJZt helyzet o :e,..e~
gy'Úlése e!.8 J'..i'1;~i bl5:Zen t. képvise1~társam. MD!:/ 15!i,",lja:~, kcgymt. érl~tmeu~ t! jú-~a.sl5t képviselet~1n.1.'"1Je: ~dJti!'lk ütacitást SOb3D tv 1~"fSf.k, ame7'ihen l! kerdJ~ $'i.7.;~N·{J ti.:uG k!lfll-

mterpet.látiójg is. !lme!y~ .eL-óízDen.. Jegyu..~ egYE3 pcmtjaif, fY!.!!ogy tltfldGi ~Mlaj tU1t irányban, hogy· hivatalos propagandá.t fejtse ..;,,~.,: fe!.t:et'T:zt!J ~~ .. .. .. , o., ..

Ile, eJIuktlr eI!l!eK fa s.KC".lónsk su.nelete a _.n.___ ~ If _~, l; ~... '.-1 'I.. I· :.t ~ l •• ~ 1_" "1 ~ I. - flT. D?m 1el~nb ~ ~i1lt~:l''''mn''':.1rl'l':::n"llQka_
• ~.. ,. Jf1~~IJ, r;-ogy e ogw.I.a ~ ormo..y ete"'l:i~ ,l(~$ ta, nem SUlmO ezes:s:el 3. Iioru_menreti .,~ "._' "" _~

f5városb:tn eUenú1rl ~~~tú v~l~ misképp tS F:mtokta~ tlm4! ".em n-ajtja -r6gre, ~ut ~ kel! :ae..1U szaimol aZM1 az ánas~al, :!tIle11yt'. Ja~! ~n::n Je;tc~11 ::;~'.,~~ ~~. az. ~u~ v~=~
hangzott, lcint az a: mLerpelli~Jo~ am~lyet úgy Aojtja "D-égr~, ~mi~d falán egyesek tBokat egy ideg~ korm5.n:vnfti akFJedita1t magya: le.nse;e::q \;":i!'Jt!1o: :;:lJz.~ ... bOZ23:e\'C5~n.1i nel~
t. képviselótárssm mo....~ mondott iti el. Hi· énelme6ték. .MegmGndom tehát és a mai Da,.. kŐ ... :-J hir~3to .. ~t, bOh'Y ~ajd .: re~lO m~e~1i .es önr:h!:ga-
~ abban pontok "iolta~ amelyek M.son~ . ".~ • • • toi megolrlast nJ er. ~z. a?J.uy! ... Jelent, bogy
ké en ellenzéki akci6.~ céZ}aif".J HT;ciflj41: ftJ-I' P_~ meg tell. hogy mondJa-tn, mu~eppe_ttr.é:- ..- ~ e.k~')l' t. ké~V"l...seiJ;té~ro a: fOgJ:' t ir.ely~.s külpoli!aroval fJ'!'epnrc7juk, elckéazl.J.
'9. pp :-f o • • J.. :Jr.~., "n ~ e'on- a t.;-.rmezem er.eket B pontokat és milyen oo..tgot k-erdeml: ml az.. Mut a magyar kovet te· jük !i fct.-izi6 sZ!Í17O.ttra ai lchetóséget. De fe!.
l!!t:S !r..af,fS~ c re;m5' J;;t'n~l!. ~ =-....-.:;.., ~lklJ" -. - k t , k t
~ esak ~e!em, de bes-~em to- tl;1 'I a

o
MGr~ny, ?E":"il;O; .§e ~ , a pot! o'a hett (I igenis teheti ut. hogy mbnden egyeF vet.ni:il kfrdest esalI akkor vetjük rel, .a7.'t&.

.., hi f' ' bátor les=t...ek 0!'!"f3 B ~.im:>- 'lF.:(JOaefJS Zeem. (H(Jll;u&~ lIaIlJuitI) ~'kalomkor, ami;~or- -rnód nyiIik arTc1. hogy az 7."'Or ar!! (!.z idő m--tgéT~f:'. ~ n-em f)Q.~-nk lia;'
F ár O'Y:~; • - T, Képviselo"116-z! Amikor s jo.vMla! ~g objelal" ig-ll.ti,g megáJ!apitésóhO! /;,oz:ájá. 10,.461; ,,",mífg," bl-1ndba bocui/I,;o",... (H••
tom a m.....- az n:ta3Ítás a!t mondja, hogy a lr.o:mány fejt- "Alha38o~, ~zt meg tt t~gyeo Ha Magynl" lye<g('b.) l"~m tJagy-..m-k hajlafldók idó dCtj

A Iwrm6D'Y e ln?-lJ"évA lesz:! sen ki oly"n kü!politilin működést, amely. o=ág bírn.vál, M"gyarorsIág jóhírét két- f'!"e~i a r,haéti m6g c NépszöoetségnB ..,,~
. 1\ fÖVlU98 jinaalalAl megvalÓ5ításhoz közelebb hozza .. revizió kér- ségbevon6 nyiJ.tkozatok, ojságoikkek, .öil.- mi"t ar-ogy " !'épvieeliJ!4r""", e:rt 1<ihlet.U,

_ Ami mfu' most t. képviselőtársam m- dél'ét, e' alatt nem é.."i:hdem m, hogy ebben mények !örtém.ck, ...i«1 kelli! ",1á,,#&00 I ""
!hét kérdéc-ét illeti, ern is kö\.el('.S,';(~rt'i- nt..<útú foo;iaitatt'ék lk"" vonatkozúlar;, hogy nelyeD," ~ """cáfolia. M.wohcti és ro.~ Pél11c Ilz bIGe!oll! 1q;Ó1lekl'e

leg a uun,agyobb nyiltsdggm é3 ő&-infes~g' ~ ko~~~~ :~;~~~::# ,,_~:~~~.~~ mf~SO~t~~~: ~:~ ..~~Iii~_a~:__~~ _~e~:;~:.~s!:~ __mu~!,.~ 1\._;.:\ ~~~~~~;~:_ötár~::~ _~~t'~olr:<lJ~: ~ogy nem

--



-
...- J[,:'[JgVu~.ar1-éG61!J"._aj:; _hogy. 1$3.. a.:J,oys;;id

olyml. él$~l:tis:;ClfrtJ1;; r~ö:.:iitt él, {logy !.rdpolj;~{..

kai. term. exp'e7f,:1;~f!,talff.5 r~ -szabad. A1;i..itt
ezpeririWRt-!;1.':'bí a..ltf!37 (!~ ~ l1UL<JiJ "é~~~rJL .~~
:Jrilatot tclu:t e!J'!p:s eszm-ébt-c~, do. kqckd.-3~i(J
ci'~,t!.gk fA: (n'f;:;;;(Í,fjW.Ll:, .(;'.H~-{"k a p..cm_-'!'"t1!ck l-$.t:i~

i":::/~~;,,1I~:;::';,r""'3 ,'o ;"1" (f j?óbc:fi!a-

-;- Igen.!i; <.:b-Ö~ 4 f!~~.~·el.'lgn l:.c'[!. t!A'...t-!~ii-cr;;" I dt.i!aTJ; l6ös€pen' és 'l:talkö=i'P~-) És 'h:Jg-jha Vim

'í.f?l.;,Z~":l5.--,-is megg}:öwaé-~~l.Il-~.-~.is t'!Jl.ami, .er.',i ,wlitil...m;~ l3'!-?n~ liP..ct,

'beu..$.:lt1tr.yi·erö7 hO[JT.J tot;áb'btr:gys t: "!li6glJ hz- úgy 48 tU WA astik, ügy $.."td c: ~~!:
'jij~ S· b~"i9Yea ~&~l..-;];clób. keilIJ id~ 17'~!J.r.,u,!J ~;,h<z " r.;,d""t!J1 !w&1j&. (Éli:>l;
lia~,. akko!") amik.or ez ~etövé vá:lik. Meri _bt>- 1:.e!y!.ilk, ilj~é.s éJ; ZDPS tS jo'bboYd-on, TW:~..

~~ 1:&clt: de t. i:épv:Se1őtina:m, ~O'? pen is baJközépa:J5.) Azé h!.$ a t. kép~E~ló

tat hang~zt~tj~,.hogy ~ kf)tlJIlány nem. ki:Ilóen ú!' és a!i hiszik tt1jk kik ike» t:4da~:ae iiJr...,'"
~iÉ:iteti a re.:bió 1:érd~ét, ugyanakkor_ S:::.:.emI"& nyelmtle,s. daai..ak li; hogy ~G frt4~ f"~iT~1
M~y~~~~.•a, ko:rmij'!l2:, hOSS m'Ulas:t~o~ rz.m Jasc" ~ekkcZ a eádaT.;!«il ~eii h~
l<!z koret.. {'l ezan 2. tere!i., ~~t:Illl'ehanya-5t kC.=ni ~akrl1 (1;] etóbt: k a;:~k'"4 GS Cfaforrá
t~z; :. a,l:.tr.l~ll . a; .~t:1:illtetbeIlJ hogy ta,l~n sokm, ame:"j,!;t::1; époe!3 CZ~~ B r:áilG1:oJ m.eg

leh..;tó: ~U,:<tZ'hla.kat.n.c1N '7tigfI:1o'i.-; .:iJ..;;[j. És éppen semmi..~e:3i i;évC$;1;'! H'lSZe!l t. képvi3~~ötá:.•
-her'M,,\!Zml'~ú~ .si:rgeU e:.~! .Azt; hiszi a tisztelt - . -
képv'iselö.lÍl', ....e,,":1 azt hiszik owJ!:, ~Jdl: iddal).. SImi vclt ""'''il idő, """lőtt Lill €wel, _ika~ ~rJY
j«k,~ je/szót mo, hogy, E.tlik" alrJaiILJya o m. WidYW 6lIlrmJ'rirfi1i"lltll ",,-""15... tW ol "kl ~ol
-1.~i:dc;r.ar.~7 .:...- fr.9!1Y e:.t elhwzi-k a ~'Jl./$ '!tépró. te.--tték, hog'"), ö Q eikighlib07Ú cl;tn6ja, hogy ~

·tf'1jek ebqen.. w· or$:J!Ígbaf</! V a:gy-~m ttpij~ t:VU t62, alci imp~~f..a cilok' /}nie.,1;/;6f!?r, Md

~: ~"Últ i;iPt,i...~!.fj· ú,-: 6, ·m-tt:...1enÍl."i7 aki_ s· és! B!Jd'M~O:, ag~ ·b~Iew-:lrqa~ a :~c
p4;-~$n~ tnuJ:a,~IiJt, a tr4dW..6:wzt 6 mmaa..~ as tSZén mQltd~ e.&,!~:, _:=er: tt,t'ifib j6l, hogy

t..~~-,:; ':Z:nzi ur;:;!':'e,. és z-rzesöCD~ atku (J I t·a as· tiíJt:m!.!ér[tá 'stem 1;e:aej~$~.h :;:e1; ~lf.e!Z

cSrYfi.lX!~0!'~igho3, n:cmem· Nag!J'-Mag'l.JM{;~.szUg- a.t:"i:üih ~!'Zqw (Úfjg f;í."ql.!·tf!'!J :;;~I ai- jDbb·
;'.,a~!rat (Blétir; i~jlJ11Zé5 &5 .taps (J.-jobGo'Wdon oIdaloc.), nart t~dfák jól, hogy űíy21"'. ~ádak

;os··().k<!!iipEn), Mgy ilyej"...ek~ k:1!d fcUtczm h3.!!gt)z'::.atá.sá.v&!,· :!J,11ely· . e1..hm ni1:m ~éCeS:eMe.

·es::el.. a1~Tfiúv.f1J s.:ew;~~ Hisze», ha oon fl:,.sg tik; si1:erü1 majd-'ar; O!5Z~~:oiyan -kijzí.aI!
ePé~' a.:; életben ew,mi "t:!Í?.PJ!I', 6gy _s ua.7:. ga.!;:,tot- teremt-w1; amely az ·9~ág.o~ az 5 em
!lZ: l.é;kd; !to:);) at.~).jJ.; G. &wd~k m~$o"!iMsá.t· jaik~~!l1~inik.. (ÚgtIriMiJ'- [;~t:..l !XMf!

~lt>'!'§i1-iá~i ·(Ér.irtF::-.lr.~~~r53 ét: t&J1..3-~-_M&!i-:',..,' t-~~ ~.,r~"" b 1! 7.trr?J.:fk~)

Il!~a:k te!&íík li "U;,,"'Imbt, """,-,:t "'ll fl€!)J llli:hi es f!, ~Pv"llt. (É4bJ; ~~ Ú 6i- j Ma nmcsenekoban kezek, melyek il Im:nn6Dyt
. áál:2IWja ~ !igy-t.~ IlEgYobbbi!~ jenzls.) . k" •li'

t6ay ez. ha "ett! szóltmk """""-~. T. l*lvi~e15- _ 'r. Ház! n.lipp&!, merlugyfo..tos!8gá- me~ oine •sae ; ,

WaMt, & ..;&t p=rlsomb6J fogok' 'elóadci !lci< tartem;mt a kkdést, "'kiilönÖ"...en fon- - T. Xépv'.selöház! :a:.. 1'Wmlycimfien ki l... cilya és -Je Mm~ !<iM. kt, is~
f:!.16J.. ~sz:-....rvé.ci-ót, ?J:Ct:!yet. & g.ér.EI2i konter-en- [osnak:~. hogy. a rerició kézdésé:n.é1 &!!emze.± het dobni a jeIs:He., h~"Y lL kOIminy elle:nsége a oyoi hogy e1k-Js:Jéga pc!it~ M+~ ~

~ tettem. egy.ségo m~óvas.sék, rá -úu l.':~tat~<Im bizo-- ra'FizióD5k, hegy hátráltatja a re","sót abb211 p{][JIJJr.bit joZ$J-tatt<!l: 'R'Ogg mértéroetJ .Marrp

..-~.A gén::I-ai 'koúel"'E:ilciiri ~zót volt a. ~egkú· nyes s:impt?'r.:uikra} a;me'fyek cs táoc.öi idJ. a hibban és biz.akodásba.!l; lLo-gy' ebb~ z. li:~:- Of'sz&) cE~ 5c!pcl:-iti,i;a.i ~~p~b~Z. Sa~.1
röllooz5'bb iigyek:ról, ópiumü~rm, köz;!ck~d~i ber.. I=$Zet::.:;.."iek és a.m-ely SZÍ!!lpWmá.k vz mu. minyban van an.nJi, bec.::.--Wet: nagy nem fogja azt 1:ell. tap2:5Ztah:.o-:.il, hagy 3 ~~~
f..gyeb'5l, péIlZ.ti.greb-öl és mh!dcic"'!c olyaIl tt!.tj3k, hogy eb1:ren. 3. k~rdésba G nemzet fci1edeli a. mrtyá.ka.t., és nem fogj3. fclfedr:.i &alatt Y.1mlak. egy~ poütikai _tinye:w~..~
iigyr-Oi,.·:amely ~" az áita1áncs he'iyzetb~ egységes fcZfogd.cit b~O"F1J(l3 t;e.Es€ly fett.yc- 2.zt a p.o}.iti:kZ.t, <:maiy~ ~övet. EgYf'f; .z.zor..ban 1- remélem. öntudatl~~ _.- __~~ ~I!!!.~
~;~J~'Ot é.PizkcP'1.€. És cl:kor egy mam lép- geti.. EI5Ő6Orb&t ~áI!Z.k, mnek 2. javzsia.t- fl:JYt~"tgtep.) eukd7 hogy C!itoo:'& ti; idóbm k'Yr"!'~'ap7<1pG;j~ joryf~,..:Lik ~ r~~
v~öj9·mi:n~..!l -egres birdés tárgja..lásániÍ1' tl.ak hi...~6rikam3 bizre.yitjz, hogy ~ j~vaslat 1r.e.gtma1J'b k~eJ:. roZfai; G!:~X; ~ZyaJ.; t"Mgk{j. ssembCl'L.
Íerent· és zzt Il..tOOT,z: ké..~ n:rlnket rend- eretLot'tJeg ~ e'l1M.-sél~j ak,cf.ó u1jára adafdf: ~otték Tissa I~4" gro! keút, iGBY ebbe» ~ - Mert ~atut E:ér2~ h edCi.g er.tek U

kim! ~el ez; so '}:-érdés, 2Zűnoan rm nem be és anoaIl o!yan pon.tok ~!'E:pdtek, am€- CY.'S3~t)(m !'eJ:..u:t csi/;:-&j~.. Ha. il retisió 1.:éT- e!öbb eJ:ilitett külföldi tkyaók ~ooy2.!'".).l'S%áG'

~-6.lh21~ {;irgyiht..g hozz;;' míg 3 f6-ráros 3 lyek biz.ahnatIm1.sigot fejeztek volna ki a d&~ ~JeA ~::politiJ.:ai ~V!U;;clU..9 ~YckJ;.tbo~!' cli('n pro-pa;ancát fcly'~attak aum' a eimel,
nleg' vah··sz:iH,,·a., míg az: egyetlen k!köt~..ili:Ik"rm..é..nnyaJ: szemben ahba!!. ~ iránybE.l'!, J'f:4!~et;'n.Ci& fel, mG tu"...cs..."'r~ 6i:i-~ Z:cseJv, ho:;y itt dikt:!tlU'a tan, nogy itt feua.alis ai'u."
liemzet~;áclle:n5rzés.:riatt-ál!. E:őyeikez5tt.!~ hogy fJtSgy !!:S-rOI ah~rja a f'e'O'Ósiót, T;~gy O:<M- amelYd!t ts ~1't '5""..egkStM~. (Ugy f.'íM'!lJ lD!!l ~an, ho;y itt, -a. ko~J Ha.b~*

épium ké:rd&e. Es ai!k!J~ ugyanez a kéFd~15, f'Y':JOS ~W~r{l.Szt..á..""O!:. tcrb:Ek, 4 :ixr~ff,?Jt 6 re- ÜEY f7tR~! 2'aps e j~bolda!..aG is -:$ ba!Jlczé- ptlC(:~(rt Íi~t elo - és !lason1ókat· D!O!1d~
ri:.e::,---i!!.~ fc~'ilt, é3~ !l!o!!.do~~ hogy :rend..k1vill ' tjio:,...!,; kéf'"céJsé"b~. A. krit.ika :::iudenkinek:st2.- psn.) lfig-:ícZmeztctC'f:l err~ ray~t5k-(J:S" G--"'o" - ~Q.y e~ekk~z ~ jel-i.rot:akh1J:J ma' e&e~ G 'cd--
ftam::s ~ ópinI!Ii:éroi3, ~an ~~ ~~l- b~,l, éc l!lZ'JLiban ~t lJ;;:....,e.m,- hogy ez olyan kul; cr1."':''''' 'tcJicrn. eo.:~ bi~kcd"Gk. poli~ikai :~tJ::al:. t:o::.:áteszik -:nég ~-t is, Mg,
bat t2.ngyija~ a. ere~ez;, míg 3 fŐ\70..ir~ k&-d~, ame1ynél m§g G ·kF.Mhi:oaJ is 6~a:!(R;- itt klikk..u..raWm 0lln, -Mg!) it~ a ko::e1d '~i*

5~ =,; Vll!).· szÁllva él a k>k~ idegen r,a.i; kell L_i. (U!J"d!'(JfIi,! " j.bb.ldal<m.) Iii- fiD-vapropaganda II rerizl6 ~.ta, i>-"!J!J a kcrrizá.fr,y tu.s,,>l· p!J1'.ireMliat,
cl1enórlis .látt árL É" ez mci ""pró!-napra S';'", ha a """",et egoyo:égét meg ikujnk cégére alflÚ . 'iwgy ako""';"'·"y ••,'nnoit ,-cm h<>}l,""ao te-$. '"

1,~._:.;q' k&d~ tiTgyaiásá~~. A ~~ pedig óvci, €nnü felté'!~9 3i:, l:ro:;"Y & pa.:d.ament· - ~ t. képVlse25!&5am, én íélte.JJi ezt ~ kér· !:.ó:-iZe"li.. titJti-asi] 6nlc!;3bjf~.,-é5 llsscri1ó ~<1da"

- en:n.ek az '\o--olt,llogy 3iI.!1i~or ennek az. idegeI? wn ülö nagy töb1:efg x:;.o ~z.~L1i:J211elyeztt'5sék d&-t 3.ttól ~, nOGY eu;cl 2. kérdés::-el be~poi-iit- kat h3!lgv~t3.l;;n.~.k, ;.une~~;ck· bizonysra. aIkal
Q~~ k&pviselSje fel:il~ :.? k~er'elldán, e!.lne:k a kérilés!lek ilyen kezelé5~e~ hogy l!.Z kci m&m,~ttmor- l;.a'Pesolkrsg~ csss;c.. Volt rrwsak arra, ho&"Y az o~zágri:1k jű hiri10vét:a
lJbt)lr~ "(J. ~S"C'b~i Z.;iüru-rt Q :M'~, EenTd meg lZ Mgy többség, ~:ely c k01'i!z4uyt támogatja.; ~ ídQ', 3:!:!rlkor belpolimmi m:~ntb61 kül: . kül!óldön ,e:orbitsúk, akkor, ,am,íkor eUk:8
nem 1:-~ll.g::Itl~ tót/bd. BoeS3ná;toi; ké:rek, a ~'"- ~~ briis~rdf'oet:tssék olyan jt..l'asiatokkal, ·.ame- politikai té!!ycz5k t.:im.Wt.i~ és. !'cigdtmactá!: ~:ckZa.\': aZa'p~lok, (tmi6.:o·,· e$c"l,; G ,tmk· '~-cm

'fu,;:-fgcsst:-g az, ,amely Öl... Egy ttor..n.ány, mncly Iy~ eiY~3~ eneJ,,;;Jü~ ~e.ndonci.ib:r.t s=cIgál- cs:t a;:; o~s=á[{(;'t~. I1~.;f.m, ott ~or~C&l; ai ~igrtZr.,. (eleZneT.; 1r"..eg a t&"i'!Jel:..nei:~ mMtd~-nesttrc egyda
r~o.zza· azt, hagy rámutassa.n~ L'!"!'a) ook.. Ei:;z~ C~ 2. legelí:ruibh ie.ltaele- annak, sal:.. (Mal.ü.sits GiM: Ma ~ ~ emí..igrin.s talin ~-!t+a/h"";ú "'Limpt6!ú'~ku"'k Iér.jeNM tút:..
hogy a t~je$ isn~Ien.ség&en- u enropai hogj az országban az &f!:JS&; eg:v: i1;r~ nagy $ti.g!. - ~~k fcLJ.,--5dJt<Í:!Od; 6 job"bo~~: ~~ j;l;!i;i~ áJgy' 'L'(fJt.;~ u~ t·a·...f.J : 1:~~!;:.
hdJ:z.e~~k, n:em. tuavm z. leh€t&.,~éL~ rn~:r- probl&ná:iá.! me;'5-vass&., S~"Dk~~k a;.;;Ob:.!) Eál2. I:i~~ ezeSn~k p~'t,)
legelni, idMOZ k&-déseket, .amel7J6l.; _elór~üí~- ..

["'!61",g CSf'l; 'lima-itiJ.3'it.iE3al taU!k"halnak, Az elleazé1i ké! Mdyája A megbélyegzetfek revizi6s kUkkje
~~dc:é:Jcssó ~C$~i o~~ orudYdt és ,....eD- tcs;; _ D'e t. kéP"isclo~_ -~"azt !iton;, h~"Y - 'r. ~6p~löhá.z: É.n ésa.k ~yi~ moildok, sér~; már _1Je~g ez G u-m:ct ~ ~~
"c:.dSd!a:ot !1$ g:rftze~ (HelyeeUa.) ~ clleDZ~ _ és :Q.l;lD. a:mvira. :::. l)3.r12m~tl hogy ha van itt klikk, illor·igen~ látaT.; ld.. ~ ~- h -"b a· "'>~désbQ m;ncle1!N

- Ezeket el ~eTI.tt mcnilanom, mert ~ ar.t eiknz&, hanem inl;.fhb tald" {; ,.,Jtába» je- arald,,, CIJY ~-is l>:iis/ócl (; ~od.-ió i,;énZi~ kij. ~~~"~;.::~;!~i?J:,;~oiL,:Uc::2:
~:m~i;~;O~:Y;o~~G~és~.~~: 'I' %:;:~1:=; ~~~~'..~~~I;:~;ci~Öl~, ~~~6c:~,~;ii::it~"';:;~;:"T"~;;;,:~ gii';t;, lW!J!J titol/ar'o<uJ, eseket ,sr"""--;';tól.
'l,-",g ~);~;(;ldo-a.. a .JG?}.gu~ tt:.l:.u mege:'Vt;7! c:gyl& .kalis.a ~ a.:; e~gC'i.st,;':.er.~ea!l ~1j' ~ t~fJ!J .,~! Taps a )cbb,!ii1r.wo"A ~ G ~pe-:..) (Zajos" élji!TlEés} _a Htb '!!zgjai: fcMn't:G tal),~

'A~"g a:lO[; ll: <ze.:f;tö fUi!rilu:tdmd::., melyek a orswgb~41 ~~~ iilacohü,nk ü:Ustt Va!]... És !l!)gyhs~ egy kli1±. a,~'kt)1' e:: a jJatettti- 6ohu:&l:.)

~~:é~~~:p:t:;~~:,:"'"~:,,::: I~tm;ós;:,:~:a;:';:':t~~~:~;.~~:~~,:= .~:;::::::=~:a.o~;:~~.'o:~~J=~k~~: g~::~ t::;ef"t~~~~:;~~~:z,,~
t~ melle~ yannak, addig r:ketcm ucrir.t ~~h~~ z. tÜ!'~lmet~~ éi'zclmi szP...mpO:lt- akii:. II rC7:i...'="i6t óJWjt.f(ik~ ak:""k, ~,t =.f.sz~2, l!:CfF::} kijcl~t~(:i, a:acl:-ek ~ .Ol~ V~.

ft7HaT.(;nscig~. r5-&idIátás ti NJps.::ö-::-~tsé!JMI ~1 ~f:i1·.iü.E~·b~~Y03, hogy G töliút,1; e~ eZJ'; l.m'd!! az {j mml.Opó!~m,ulJ (Ugy f;fJn! lj 5&0 vo:u.atkozt~ öt i3 taps1'tJ l:és=tett...~· ifj

·cm~k.t1 ~r&i$lIeJ; .fei::etésc. .!.mikor _%mig3? ~iA-itott !'é$;ek~ Q 1lW/]!Jil"3á!J:ia..~· !'ossz a joboalda1dn.), ~elyhez, !cis ne E.ZQljo~ hozzá, a ~. c· ninie,:.--tere$n5h i:ijelent-éseiulu UÜ~

~~~ aLt· az lIt!:.sit~$Í:. amelyet a. fó- sora; (Ug! vin! Ugy Yan.~ n "jobooIda.lcm. és mmt G!:3k kritikát2-· 8zŰ'rol, és ·akiI:; fm.r..e!i a !Jes~t·i6j~ alá -k~riirt. A :ninisztcreinök tife-o
~á..ioQs az (I~-Zággyül~· k~esztül _& Imr- a ,kö~p~n)~. e~n bizonyo~, -hogy nAp!"Ól· ké~iléf.!l:~J,; 5~T"tségéu~- fe!ii.J· e:lwrjai ba~'e- kntéseit m!!ld~éppell ci.hk~ d9 m~:s~oI
tiiányna.k sc1ni kíV<Ú!t, ezt . ilyen '--ert~~mbm ~~pra._ .~cn:iá1. am:n. intéz.k~~- fo}~, g~ a...~; (J bityC:r,;!-7' Gme~_ hoa!owira· s·il-. goztatja,' ho-iY 3· diploinZcia mai'~ml

-;~>(J'l!a4:0'" dU;1"~r:,d6lO clY~él·te!1Y.'kIM ~Jy~<. ~"~~~~~.~ek,m:- töt: ~,.!J r~~"":'·!~, ~" l=Y:~':'-ek~~~h-of: és';~~"'c.~.~.·,~·~...~_"_
_F:.>- ·-~;.ez:·,;;eIt.~"flSfttU'..o.m;ftnql!l_ezt'.~.~ ~:.te!me-- h~~~.),~~;-a. ..~~ .~~~_,: __~J~._~~.~: ~11_1: !?f!.r~~·~~~ c1ctQm din't{~-o-~-7!Ul:. _, ",~..u ·W XI.' \.~~.. :.." ""'~~

'~"".ikl<tt(b<f> él!. Vim a :i~vas!lltJ>.ili O~ "'ól:; .hJekt." u<J>ptmo"l-:il·.r.· ~""".tam köt téves;,;",mto=áit~'A r~é ·kátdérel; •
han".dik p~ntj"'· és a.aMlkozik &.u";,,! ."em ,1eZiet, Iliert bocsánatot kéiék;tr.:!Di!tilr azt f6re a JIszf61llIaD:kuekkd bclpolitibiké:raése:s r.~ ér",ntik.A:~'
cfjységére. Mir ~laltam 1'~ hOgy .en~ek ~.. j~.. :~~ni;:ll~~ .~:.fZJgy .. Némc~Ort~a9 ,.tcNi:tti..ne~ ,- T. fép~lláz!-:én. ,igenis ~kt51 fél- tere1nCk Tál~' ~5m jógw."ja él•. '- :.: !: .. -..

Y3S1aüiak ·legkivi!6bb része az, ho:!ycgtJsigc. r;JEo~lIosres;tz..").Ulegm~ 1$ ~gszá.Z'!áiJ em, tl-m eo tle:n:u:etnek egy.ségét, me.1"f;- ez...di;; .em ··EZ1I~n'Bcthien I~tvéri gróf:iité;;"c~~~
.,~ Z" h . ....-_ 1. H-" .... miSor ut Umm, hogy ug:i,maroS ~ egyen· tis.rla kéuol "!lúfflGk M ..."'" 1II.r~' T.:érff,é. felwálclt.. - - - ~ 0_
t.tra Ja;;" s.re, ~gy b.Ll:I.apt~tua....<:W.\: azíl.ll...az .:.. 7 ·~.'i . , . ,_. ~

cll.ntétck; llDlelyek &rl megelőzték és Tég· wtdms-égek, amelyek " tn3Jl.OOU BW:'f.Óaasbm A· .Ó I á ló· 1.- Ih <l:.

.u:"'5liónylJen olya....öveg j~tt 1éiro, amelyet !=ne ~cigJ~t.atcil.k, ~ ".,.$ik~~e~ ~ .bt-: ' rev~~ _e g ncs~ ~n~m munaulja
. d.... :,:.. F " ...., +-.-1_ 'vcnak C3 NCf.Yl.C&o ...s::af} a reo;-r...."'!o l:érdeset me;] .Bethle.u !.stwGl..il gróf ml'lifESZiterc.-ln6k: T., "eZpol$t~l:.:JmaI~ ,bb~ a 'ké~di.:.sL'.-.. rcl6 b...Zc.~:.i'l"

mm jJV"J8.ll e_!os:aQll~\lu:.~:!l- ~,K" .' l~·"~'··' A .... I'" ~ "'j' ~ J'
. ", jaZ. seId 'Htetta., miko= azt 12±om, hogy OLt _ ep\.I..5e ~- n t. b.:!,VlS:.O UI ,:n!O:-';-d.3~ Ja, Tése t,el..i1.1.tetibcn. Hát, én hi~eJll, ~ű!:,'j~ t. kél)~

1'tz éve: a nemze! egY$~éért még G: rt:pCLrlÚiús probléma. SatCS mc-:p:JldlHz, 11lOg~, eD, ~):@nyos m~egJ~C'")~c.&a.tre~ tette:u 01~-~ I~l:!cl:Ít:lr~aL1 a'l;bat-:. a meg2yó.;ödé..,ben él,? lW(jy,
,l.. Íllogi:l~ r&sz:6.i<::i1 e:.ak aa. tehetem nJikor azt látc-m, 1;(LCO'V Ma:J!Jc:ro.s::ríga1f, lí- tenQ.~nm.akn. vC'na~J.::.űzolag, 2Jh-..elyek a lC~IZlO ite. mi liol.."'..ap i~t biXC::C+jtl"t a ~::los tú!<JíS3t6..

hon~ hogy tis,{t:~[; politikai 1n'i'iki5désc;:; uta l;U! G t3Ta:n.b~ sujtot;·a1I4;;-cI; I:ör.""il .&u.sztr..t: kérdését rnondjn!:: nem egyém, de bt_onyos ljugcr.:, ka. holna..m{ü~j# n:'>l'eú,rl-f,fiulv a3 e.sk'ildt
c'bÓér.;. ~. cSOf'~ka Of"s.:ánbCJi.. min(l!'g azon -ool-,'" és .BolOlÍKorssá·fJ .semi, vetétt~ _m_.ég ..fö~ a...,tn;i.. p02i~k.a.i célb!;m akarják k~i}dlS;lUj]:tli. Éu ev; s~Jl..ct, aJ:.1..or l'~s:: dirom:""'wdi2 ~ laj-oclalimJ a:J

o - l b~€bOOn.!l.S!!l.__~g.í2.!ázt2.m meg. E..rig~dje I.:.trl;:>-:- ar.-~~ ..:.g.1 :. ~~ ~ .....;~,;..~. ~•• eJ':"_-. :':'" J,tam,.tnil';.(1er.; lépé~cm az: e6i()~ta~ hogy Q l1.em- ziri kérdését, Uikor arl _~en·_~dall~m;h~gy _ _ _ ...~ ......- ..... ""_ t.;" ....... '''' __ "" .. _ u.,;i), !:.i "

::.;"~ e9!Jsé[Jii, ~cirs!itl.almi, ü.;cl-mi, !ia=a~4gi 'tHI bi.toJ':!JC$ .tiir~~m..-.~se'!l- G_~~ ~g!J'oL'b ~ t'.,kepY~lOt;~.l'~: ...~~~~ ft& ~s tc- rK~rJt:iscv.;há:;: erre C:3-t:.[;; ~--t -z;a1as=alJúzt:n"t?,
't6ien, 'fc!e!:ezcti U,-en helyrcálU-tsa.m. (Elj~_ crcSt !5utat c r..5"n:~,;;€t: ssemp0t!tjaöJZ J:.ifdé, gyem;_E:l.~~~em: ... S:0J:T-~~üt:.án:3nl eppen I iway én ai; lá.:'o1tl, i.OJiJ .1.r!iZtria ~l Zegr:adil'ú"
·::iE.) Kcin hiszem: 1:061 egyetlen egy k;;;prJSeló mint" ·:Ü~tirIEtlei:. SÜl"!J~~3 tilyc,; id9be~, ~~ ~~~ ~s.n, ~~ e-n.c ~I,; hogy listébb c?kofofJtátn.Yt c!iv~tta -mt;} (Ü!)!! Vim!),

Y~!n~, aki' ezt két.::égbevD!l:lá és a1.-i bironyí. GZ.il:ot c! kirM3 m~g mcg€-r-rc. r.r.n-cs. (Ugy ID.1~e C~_0Z::~, ~ ufiY (jdf3,) ~, ._ .. amely e::,tryililliábal1 elképzellie~ö, azt lltoÚJ,
tani tud!tá.:: bÍJ.~ iutc!lciómban, más Ye~~tett, tf~. ~ ·jvbboItÍaloii.l . _.L ••.E::.g~~~~!.aJ.-=a:a;~:nO

: 4Jf:, á~Y.~es hogy AtI5ztriá.b~ :1 ko:mlny~t minde!2e:~t.!'e
3:aIkt'pvl.seY:ti .ha·t-o~~:~_ e3 ~ álI3WlaE wkkaI radik;j';; ::'l" l ..- - t .7i+. .' . t Fit h',.

U.•:'; ......0"".~1.."".v""nménel:..:J.en"'.... .&le.benv""l.a....I~·v;_~g.y..am·,·.•.•• kiíl~ oJmágcl6:m léW képvi..se15i "--<m he}-'0- ,.. '. _ ~"', mu: ..: ..,.< _:om,. "f"Y,UI!~L.-'llo.Iu ... !iu uu ~ DU ~....,J.. U1~ liU U -"::l ' ....._ ~ .J. I\C'mct!J1"Sz!ZgO!!:!3 G S;;()C'"":/'!-!-'l-e(:t.{fJ;r:1"taJ; t:(J;J!/!,!~j;
E~ J~k ..~, :ue.:::i z. !'"t~d2:Q ugyét ~~~l- ~rfJ,J11'..bf; _. é~ ~f ~ --e~é.ny? Ecv'i.:'irJf.,:v"j
tik e:.o' azalt.at Jl">7-- b~n?03 clI-e:o.t ..tcke.l.. •
k qt2&:ll2g'ti.k'. t' 4-'" ~ ~ ...,. ~ _." Jefl!jil:. S-"'tA jfÚott7 mti! f-!Z sem t;6f.lt~Ué[; fl

m:~ l ..~ - .C.S ~.~: ~~,: , W'T~~ aR$: I idr&1:Jt··és lt";.Ilrt::tOf'SX[!;-' i!,~41"tr. a.3 lj !e7dcfj:.~;a: ugy soo gaL85'a.I':- l.~ "':n~ Jtl'!'e ~. att Ikr~i1:uscí.bb h;O'f"mt..'4~.y..il!ia~ ~ d::=tiJ. . kfni-5ilik
T&3...0::z0Dls.to1:1: telJ~ m.fC!'ma:~ OtL.:J!.'&l:. c ,. _.. _. ' _ -,

• .. 1. il" ~ -r1kt. :.J." OOf1'J cs ·W!51.-~ csapa!o7utl_ a-mc1''jeJ; W'..eas.:iz1l-

~:r;~;::;;.FF:;'~:~5:~Z~~:f&~: :~~;~b :l~::~;;~; i.;~~::;~; '::~~!:;::.
tMl) h~ ~egy~ ~eki!itethe to. képvis~L3tá~...J!! :;~l ~~:Z:DDj-:~Jak ~ tei:!;ics..,. ~: _liepv'~e:oM:~'t1
azt, il -' . ~ -.7eJ;-..... ... 1 ,allitasOit? Legyen meg:;yol'Jdrc t. kc.'p'~rse!&.'";.'

ert!:2tÚ;; :.:r:.s's':::; :~kö~~u~a:;ol:.~!J. táT::un.. fu .~,z~ -teljes !lleggy6z{jdé~el'IL~'naom;
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A nemrégen lezajlott kölni
német sajtókiállitáson a legfel
tünőbb jelenség voll aZ, hog-y .
a német vidéki lapok óriási
peldányszámban fogynak. Van
olyan vidéki lap, amely 250.000
példányszámban jelenik meg.
19·y érthető az ft magyar em l

ber előII különös tény, hogy él

berlini ujságok szinte teljesen
ki vannak szoritva él vidékről.

Wekerle Sándor pénzügy·
miniszter állitólag az 1929/30.
költségvetés keretében haj1an·
dó felemelni a c.saládi pótlé
kot. Amennyiben ez tényleg
meg-történik, akkor azeme!ést

1929 junius elseiénkapják
meg a közalkalmazottak.

Elviselhetetlen hideg dühön
g·öll Európaszerle él mult hél

ten. Ha hazánkban csökkent is
pár fokot a hideg, de még
minclig' számolni kell sok he
lyen él katasztróffllis időjárási

meglepetésekG7t.

Az elmult január hóban 6
öngyilkosság fordult elő Bé,
késvármegyében.

Február 11·én éjjel megfal
gyo1! egy ember a nagy hide~'

ben Békéscsabán.

Mozgalom indult meg Csa
bán egy harmadik mozgószin
ház f~állitása érdekében.

Szegeden rendkivül élénk
rádiós élet folyik, a!lli nag·yw
részt a Délmagyarországi Rá,
dió Klub fáradhatatlan tevé

kenység'ének köszönhető. A
klub vezetősége mindent elkö
vet aziránt, hog·y a három vi
déki városba tervezett uj Ie'
adó-állomás közül az egyiket
.szegeden lJelyezzék el.

A nemzetnek nagy halottj(l
van. Az ujságir6k nesztora, a
sokoldalu Rákosi Jenő az d·
mult pénteken meghalt. Febru
(Ír lO-én temelték el az Aka
démia osz!opcsarnokából óri l

ási részvét mellett. A nagy ha·
loti részére a fóváros diszsir..
helyet ajánlott fel s a temetés

költségeit él magyar kormány
fedezte, mert Rákosit a nem
zet halottjának tekintette.

Pestvármegye uj közeg·ész'
ség'ügyi szahályrendeletet lép
tet~tj életbe az egész megye
területére. E szerint a ház/u
l ajdollosok a járdákat köteic'
sek tis7/Hani. A járdákra köpI
ködni lilos. .A városoknak
gondoskodni kell az utcák ön
tözéséről, Minden hónapbcln
meg kell vizsgá\ni minden is,
kolás gyermeket.

"Vidéki Sajtó." E címen
Thurzó Nagy László szerkeszI
tésében csinos kiállitásLl sajt6
tudományi folyóirat jl2!ent meg,
mely felöleli az összes sajtó
problémáka! s a vidék eziní'
nYil igényein~k ssziíkségletei-

A
GYOMAlAK
kedvelt íalálkozóheJye
BUDAPESTEN

a

özponti
zálloda

A Gyomai Vjság" előfizetőinek

" 20 százalék engedmény.

Vit, Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarrai szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, tele
fonos szobák, rádió.

Mérsékelt árak!

A komádi utat Zsáka és Fur-I
ta érintésével épitik Illeg s egy
szárnyuJtal bekapcsolják Ve~

kerdet is. Ezzel az uj utte!, ha
kiépül. je1cnlőscn javull1ak Bí
harmegye ulviszonyai.

A Dévaványa-körösladányi
ut kiépitését velte tervbe Szol
nokmegye alispánja, ha Békés
megye is vállalja a hozzájáal
Iásból a reá eső részt.

Magyarország 3749 üzem

ben levő gyára CI legutóbbi
statiszlikai adatok szerint
230.000 munkást foglalkozta
lott. A termelési érték 2'74- mi]·
liárd pengől képvisel.

.A napokban indult meg Pá~

risban él világ legsajátosabb
lapja, a "Koldusok lapja." Ez
tájékozlalja a párisi kolduso·
kal, hogy El hét melyik napján,
rllelyik templomban kinek lesz
esküvőj", keres;delője, teme·
lése. A lap él jómódu párisi
polgárok névsorát is tartalmaz
za, hogy ki, mikor Jogad és

más hasonló "szakmabeli"
dolgot.

Norvégia ev] ulsagpapirex·
porlja 135,000 tonna,

A statisztikai adatok szerint
Ang'liában 1928r ban 4 milliárd

.pengőí forditottak hidapi rek~

lámra.

Ritka ünnepséget ült egy
héttel ezelőtt Nyiregyháza leg

elterjedtebb lapja; a "Nvirvi l

dék," Fennállásának 50 éves
évfordulójál ünnepelte. A ma
gyar vidéki sajtó életében nagy
jelentőségü s ritka esemény ez I

A legujabb pénzügyminisz
teri rendelet szerint a lapok
nem rendezhetnek a jövőben

sorsjegyakciót.

Csehszlovákiában Pozsony~

ban, Kassán, Ungvárott és Prá
g'ában jelennek meg magyar
napilapok. Romániában, helye
sebben Erdélyben és a BánI
sághan, I,zolozsvárt, Brassóban,
Temesvároli, Aradon, Nagyvá
radon, Szatmáron és Maros·
vásárJlC' lyt.

Megfagyott
az országuton.

Vésztő község tég·lagyárat
épit körülbelül 130.000 pengő

köllséggel.

Mezöberényben bevég'eziék
az államsef?,éllyel készitett ál'l

tézi küt furását. A küt 720 mé
ter mély, percenként 125 liter
vizet ad, Teljesen [orrónak
mondható, 45 C fok h6mér·
sékleHi.

Békésvármegye most fogadla
el a 192g e re szóló munka ler
vét az áliaméprtészeli hiva/al
nak, amely szerint az eddig I
szép lendüleJtel fejlesztetl tör
vényhatóság·j utak még rok06
7011abb kiépitése kövelkezile
Tekintettel az autóforgalom ha·
talmas fejlődésére, minden uta!
t"rvszel"iien 5 méter szélesre

épitenck át. 1929. folyamán cl

még eddig' át nem épitelt utak
ból 25'136 km-nyi ujat fednek
be kaviccsal és 'szélcsitik ki
5 méterre. Az idén még költ
ségveté;;:;be bc nem illeszlhelő

utszakaszok karbantartására is
minden gondoskodás mQ~tör-

ténik. l

Az elmult héten Márton
László 23 éves gazdasági
cseléd hazafelé igyekezett a
községb~utközben azonban
betért egy kis búfelejtőre az
egyik tanyai ítalmérésbe.
Ugyiátszik azonban megár
tott a bekebelezett enyhitő

körülmény, mert időközben

elesett és elaludt az uton s a
dermesztő hidegben annyira
felfázott) hogy nem tudott
jelkelni, s az arrajárók ta
lálták meg dermedt állapot
ban. Aiter Márton tégla
gyárosnak köszönheti az éle
tét, mert az ő intézkedésére
bevitték egy közeli tanyába,
hol majd egy fél napig éleszt
gették. Kiízivták hozzá dr.
Szilágyi Ferenr községi or
vost, aki injekciót is adott
neki, nagy nehezen aztán
másnap, annyira magához
iért, hogy 171egszóla!t,

A hidegben való fekvési
azonban valószinüleg meg6

fogja feküdni fiatal barátunk.
Tanulság: csinján il bú

felejtöveI, mert az a szerve
zet ellenálló képességét csök
kenti s óvakodjunk a meg
fázástól !

Rövid ~hirek

mindenünnen.

séges lépéseket [e~sürg?sebll
b.zn tegy~k meg es mmden
eszközzQ! hassanak oda, hogy
megakadályoztassék a megl

rendelés gyüjlést korlátozó in·
tézkedéseknek bármi mc?don
való megkerülése.

Mementó ...
Azoknak a keveseknek} kiket a

Mindenható elárasztott minden
földi jóval s kik a kályha duru
zsolásánál hallgatják barátságos
meleg szobából a szél slivitését és
a vihar tombolását} jusson eszük
be} hogy embertársaik ezreinek,
nyomorgó magyaroknak nincs me
leg szobájllk, nincs jó ruhájuk}
cipőjűk és gyermekeiknek nincs
meleg ennivalójuk, mert nincs
munkájuk.

A kormányafővárosban téli
mentő-akciókat szervez} a vidéken
a jótékony női egyldek azok, me
lyek f5yiijtéssel igyekeznek a nyo
moron némileg enyhiteni} igénybe
véve a község segítő kezét is. Ez
azonban kevés, sok a sugény, az
elesett, a nyomorgó!

A .nyomornak, a szenvedésnek
a megértéséhez . nő kell, A női

sziv az, mely, az embereket, az
emberi tragédiákat megérti s a
fT)Jenoéd nM kéz az, meZy legjob-

'=> ~

ban tud segíteni, vigasztalni a le-
tcJröiteket, . a kétségbeesetteket és
letudja törölni a könnyeket.

Annál inkább jól esik} mikor
halljuk, hogy egy nem is nWf5yar,
csak a férje jogán az, vagy saját
magát annak tartó párizsi urnő:

Gyomai Imréné Dária Gansara
gan, Gansaragan bej, a eairóf ci
garetta király leánya, aki, mint
szobrásznő, a legegyszerűbb viszo
nyok között él Párisban férjével
egyiltt s ki vagyona nagyrészét
jótékonysdf5ra forditja.
. Kinek a szive idehúz hozzánk

a messzi távolból, hirét vette Vass
miniszter téli mentő-akciójának,

az itteni nagy nyomornak és segit
ségére sietett a gyomai szegények
nek. Weiszberger István sógora
utján 1 waggon fát osztatott széj
jel ugy, hogy az arra reászorul·
tak 2-2 mm fál kaptak.

A Gyomai Ujság szerkesztősége

lépéseket tett} hogy· a nemesszivü
adományozónak a rádió utján a
segélyezettek nevéóen köszönet tol
mácsoltassék élőszóval. A magunk
részéről kivánjuk, hogy azt a me
legseget, melyet sok, sok szegény
ember lakásába szeretettel küldőtt,
érezze a szivében s jutalmazza
meg hte a szegény, az elhagya
tott magyarok Istene! .

Bár sokan azok, kiknek mod
jában áll, utánoznák példáját,
melegitenék fel a kétségbeeséstől

megkérgesedett sziveket s törölnék
le a kétségbeesésnek megderniedt
könnyeit azok arcáról, kiknek fő

Gondja, hooy gyermekeiknek me
leg ételt ét meleg szobát miMI
ádjanak?

Bis dat qui dto dat!
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K
Istentiszteletek. A ref. temp

lomban vasiÍrnap délel6tt 9
órakor !sientiszt<?letet tart Harp

sányi Pál ref. esperes. lIrvacso
raoszlási ágendái végzi Dr.
Adamccz János segéd lelkész.

Az ágostai evangélikus temp~

[omban vas!'lrnap d. c. 9 ó.
német nye[vü IstentiszteleteI
larl Feiler Ernő ev. lelkész,

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikáciavaI tarJja Cser

nay Géza plebános. D. ti. 3
órakor litánia.

Gyászhir. VeíJük il szomoru
j'Clen/ésl, hogy él halmélO"\ri

"'.
község'i iskola majdnem há3
rom évtizeden cil volt buzg.ó
tanilójának: Olényik Sándor
nak özvegye szül. Pelrányi
Judilh nag"yasszony 75 éves

korában hirtelen elhunyt. A
megboldogult valóban niin/a
képe volt az igazi nagyas7 p

s7onynak, szelid, jó lelkének
áldásait érezlék mindazok.
akik vele érinlkezhel1ek. Ne
künk gyomaiaknak kü/önösen
dicsekedésünk volt él megbol
dogult. Gyermekei köziii a kg"- '
idősebb": Olényik istván Gyoma
szü]öite, országos iróink eg"yik
legtekinlél)'esebbje, akinek no- '.
vcjJáit, cikkeit és !-eg"élJyeii Leo
név al alt sokszor olvashatjuk.
A meg"boldogult ha10ltat csü
törtökön· délután helycztél<
örök nyugalomra él Rákóczi
ut 578. számu g"yászházból.

Elment az asszony ••• a ci
me Szederkényj Anna legujabb
reg'ényének, amelyet kizárólao"

t ilf:

éJ Háztartás (magyar asszonyok
közlönye) . közö!. A regény
egy féltékeny asszonynak ne
héz vivódásait írja meg, Sze
derkényi Anna ismert népszerii,
kijegecesedelt slylusában.
Ug'yancsak megkezdte a Ház
jartás a "Jóreménység' hajója"
cimü külföldi regény közlésél
is. A 30 év óta fennálló egye/
len magyar báziasszonyiap
hozza a legujabb divatot, kézi:
munkát, novellákat, él legjob]j
konyharecepteket; grafológia
rovatában pedig díjmentesen
állapi/ja meg az irásban rejló
képességeket és ad tanácsot
a7.:egyetlen mag"yar psicl10graz
fológus annak, aki irását élel p

kor, nem és jelig-e megjeJöIésé p

vel beküld i a lapnak. Háztar
tás, Budapest, IV., Városház
ucca 16. szám. lvlutafványszc\
mot ingyen küldünk!

Névváltoztatás. A szegedi rn.
kir. póstaigazgatóság, az eddig
"köröstarcsai' kitéréS p. U." eimen
szereplő postatigynökség nevét
"köröstarcsai tanyák p. U." névre
változtatta át, hogy az az állomás
nevével azonos legyen.

N.

Mennyi iskola épült az el
mult 5 év alatt a . vármegye

teriUetén ? A \!KlVL leiratára most
késziteíték el a hivatalos kimuta-

tási arról, hogy m'ennyi iskola
épült a legutóbbi 5 év alatt a
vármegye összes járásaiban.
Eszerint összesen 34 elemi iskola
és 4 óvoda épült 1,840.000 pengő

költséggel, amely összeg az állam,
a községek és az egyházak között
oszlik meg. Az egyes járások te
rülétén az épült iskolák száma a
következőkép oszlik meg: épült a
gyulai járásban 4 elemi iskola,
a gyomai járásban 5 elemi iskola,
1 óvoda, a békési járásban 9

elemi iskola, az orosházi járásban
8 elemi iskola, 3 óvoda, a szar
vasi járásban 3 elemi iskola, a
szeghalmi járásban 4 elemi iskola
(ebben a számban nincsen benne
a szeghalmi ref. egyháznak ujonan
épitett 2 tanterme).

ANYAKÖNYVI HIREK.

A finn Thunberg nyerte meg
a gyorskorcsolyázás viJágbaj
nokságáí.

Megalakuit a tokaji bor vé'
delmére szervezett eg-yesület.

Erdélyi ,Bélát felesé~myil~

kosságél'I élelfogytig tartó fegy
házra itélték.

Született: BartolfLivia Emma,
Máday Tamás Aladár László,
Hirlh Gabrielia lvlária, Nagy
József.

Házasság:
Diós Annával.

Meghalt: özv, Biró Gáborné
Sallai Klára 73 éves, Aranyi
Erzsébet 26 éves, özv. Olenyik
Sándorné Petrányi Judit 75
éves.

nek legerősebb harCOSé!. Misr I A békerevizióli és türelmetlenf!k lelé mert a I
kolcon (Eölvös-utca 1 sz.) i szélső ellenzék, az erőviszo-

,Előfizetési ára egész évre 40 kérdése. I nyak lIalódi ismerete nélkül
pengő. I most is igyekszik kihasznál-

Gyoma képvise!őtesluletefel- A békeszerződések revizió- ni a magyarság várakozó
sőbb hatósflgi rendelkezés foly- jának kérdése napjaink leg- közhangulatát a kormány
tán két főből álló túzőrségi égetőbb problémájává nőtte ellen. Teljesen igaza van
készenlétet állított fel. ki magát azalatt a másfélév ' Bethlemzek abban, hogy a I

A nagy hideg miatt elpusz- alatt, amelyet Rothermere revízió egyetemes magyar
tulnak a Körös halai. l •E op , ·t"l ' ·JhaJ nk

orajeuepese o" szami! tU .. gondolatával pártpolitikai
Bezárták az összes békés- Csonkaországunk nyomasztó

csabai elemi iskolákat a hideg' téren kisérletezni annyit je-
gazdasági helyzete, a meg- l t . t k k'.$ t . k' miatt egy hétig. ,en, mm oc aZi.a nl enne

. szállt területi magyar kisebb- a nemzetnek a félé!. Az idő
Kigyulladt a nyiregyházi tör- 'k ap "n pra ayo"ngülo"
, , ~, ,sege II 1'0[- a 6 jelfétlenül minekünk dolgo-

venyszek si ora alatt tudtak erőviszon a s nem utolsó /" , L. - • •

csak lokolizálni a tüzel. II y " .. . , l Zik S megerlelz az 19azsag
. .... .,., ".~ _. sorban a munkanelkulzseg diadalát. Addig azonban élJ-

Az uJ torok kulugymlnJsLtc, j aDt" t·' d' o 'nd , . I
kijelentette, hogy él békeszcrr ~~Y~~c O e,!e !e~~ !TUII I pen· e/szakitott testvéreink
ződés reviziójánál lVlag"vaíOr~ surgosebben es mrelmetle- érdekében nem tehetünk mást
szág melle1! foglal állást: nebbid jajongják fiiliinkbe Imint siettelítik és erősitjük

B ct t . ll' I a békerevizió f, mint a jelen I a nemyet e~6:nek eay"5gesu apes en Uj expor 1lva~ , l ' .' , ,- l 6 "e _
jaJt létesitetlelc A hivatal ill~ a~l~~.otok",.egyeti.e~z, gy~g~:,[t~ I o,'sszejOgásáf a szent ci! ér
~'yen áll rendelkezésésre millc1cll s40el et. l'vwlden s.Gamotz,,-, vobv dekében.
exporfőrneJ<. kü~földi le/figyelés, mely vi-

A május 4-13-között mc12"- szonyaink tarthatatlanságát
tar/andó budapesti nemzcl!<ö.l:i ismeri jel, a revizióban lát rM í'Jleghiv6
vásárra már lehel jelentkezni I egyedül kivezető utat. Nem I díjmentes .

él szeg'edi kereskedelmi és· csuda !zái, ha mind zajo- B himző- és varrói:anfolyamunk f

iparkamaránál. sabban hallj'uk a kormány' látogatására, melyet ,il
Gyomán

Az angol és amerikai unilá- telzetetlenségének emlegefé- az IpartesUHet nagytennében

riusok Budapesten unitárius- sql, kü!önősen olyan körök- 1929 febpJár iS-tói kezdődőleg
, 'rendezünk. Ezen aJI:alommal mé-házat alapitottak. A háza! eg"y bo"!, amelJJek lef!"érzékenJ!ebb

~ Iyen tisztelt vevöinket alapos
héttel ezelőtt avallák fel. szenvedői a triánoni viszc- dijmentes oktatásban

Meghalt Fejes Áron, a nag'y- nyoknak. I: részesitjü~, a SI,N~,E~ :arrógép~k
enUcdl' "'00 Bethlen Kolléo-iulll A 1,._ , a'dol'k- e'·s ta' es a hozzava16 keszuleKeK haszna-

l u 6 hOlmanyv L ' O - l Vb T" ., t 'b" '", ala an.. amtluK ava Ga (11jmen-
nag-ytekintélyü rektor profesz

p madók azonban nem járnak tesen: fellérne;11ü- és harisnyatömést

szor.a.. ..., . helyes utoá, arnikor a csonka l' a SINGER varrogepen, fellér- és
! l szineshillllést a SINGER varrógé-

. LItvmov, az orosz <u ugy! ország mostoha közállapo- I pen, a modern mühimzés összes

népbizlos ,kijelentette, hogy I faiért azt a kormányt vádol- fajtáit: mint maderia-, ajaur-, mo-
Oroszorszag nem mond le . ,. 1 7 t""bb t t ft I :Jogramlll- és smyrna-munkákat.
BeszerábiáróJ. Ja/c, amelY leg o e e a ~ Részvételi bejeJentéseket a tanfolyam,

1 - mult biineiérf vezeklő nemzet ! részére felvesz: Beleznay Béla ur,
Budapesten az elmulÍ heten fi Un t" '-f D 1 ir IGyoma-endrődi képviselo"nk,Gyoma,

~O f k l 'd . l' eUumasz asael c. e aKhor
u o os 11 eg IS vo I. Rózsa-u. 185. (J\ilíntaraktár ugyanott.)

. . sincs ezeknek igazuk, ami~ SINGER VARRÓGÉP RT.A sarkvIdeken melegebb az 1/ b of _ _" ~' 7 _. • I

'd - . t K" - - -b "or a e/{es",er",oaese!{ lelJ[- 9 ' Mezőtur.
I o, mm, ozepeuropa an. ~'~ro-_"""",,,,,,,,,,,~_~,,,,,,"=_~

• F - "" ziójának legjőbb akadályo-
Az angol klrály.elepult nagy _' : '. l ~,. T. o' , i-

b t - 'b -l 4oo/au a mo;:,wnz tlOi manYLe egsege o,
- ' kiáltják ld. Ezek csak a ma-

Sopron vármegye vezet az . b . 't . .. d .
. k l' l' "1' , " " t - [[UIC -aJat - erzuc, e I1l11CSe-IS o an {lVU l nepmuveles eren. ~

nek tisztában azzal, hogy
megfelelő külpolitikai előfel

tételek hiányában nem lehet
a revizió kérdését jelvetni, a
siker kockáztatása nélkül. 
Hiába sorakoztatnánk még
most fellegmeggyőzőbb ér
veinket a külföldi fórumok
elől; ha a kgtöbb nagyha
talom oktalan, söt rosszjn~

dulalu politikai rövidlátás
joglya.

Feltétlenül helyeselhetjük,
tehát azt a nyilt állásfogla
lást, amelyet Behtlen István

Kereki Lajos miniszterelnök multheti nagy
beszédjében a békeszerződés

reviziójáról kifejtett. Szük
séges is volt már a kormány
felfogásáról tiszta képet
nyujtani a bizalmatlankodók
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Meghívó a Gyomai Sport
Egylefnek 1929 február hó 17
én délután 2 órakor, határoz
zatképtelenség esetében ZS óra
kor az Uri kas;éinó nagytermé
ben tartandó rendes évi köz'
gyiilésére. TMgysorozat: 1.
Közgyülés megnyitása, jeg'y
zökönyvhiíelesitők kijelólése.
2. Jelentések az Egyesület 1925)
évi müködéséről. 3. 1928. évi
költségvetés jóváhagyása és
fe'lmenivény megadása. 4. 1929.
évi költségvetés jóváhag'yása
és határozat a köliségfedezet
iránt. 5, Titkár, háznag'y, pénz~

fáros és választmányi póttagok
válaszléÍsa. 6 Esetleges indit
VflllYO\C Közgyülésen csak a
közgyLilés elötl legalább 2 nap
pal clőbb Elnökség'hez benyuj
tott inditványok tárgyellhatók.
Alapszabály értelmében lagdij
jal hátralékban lévő tagok
szavazati jogukat a kÖlgyülé
SQn nem gyakorolhatják, Gyo
ma, 1929. február hó 9.,Ma
claras elnök, Schwalm ntkár.

Budapesten rendezni szo~

kotl tenyészállatvásár 1929.
március 21-25 napján fog
megtarta/ni a tenyészállat vá
sártelepen. A felutazók részére
50 százalékos vasuti kedvez
mény van biztositva.

A világ legjobb tehene. A
mostanában végzeJt ellenörző

fejét>ek alapján a 7 éves Daisy
. Aaggie Ormsby-t tartják a leg

ujabb világrekord tejelő tehe;
nének. Ez a hollsteini (lapály~

fajta) tehén 1 év Cll at! 15.012
kg. tejet produkált. A tehénért
jelenleg'i tulajdonosa 4000 dol
lárl (cea 25.000 pengő) fizetett.

Endrődön rózsatelep lesz.
Egy dániai virágnagykereskedő
cég rózsatenyésztő tejepet
óhajt létesitenia megyében,
mivel a magyar rózsa szin és
iIlatpompáia egyedül álló Eu'
rópában. Endrőd község ily
célra fel is ajánlott 100 kal.
hoLd terülrtet, hol a legmo#
dernebb bercndezésü rózsa/e
nyésztő hely még repü!őjára!#

taj is kapcsolatos lesz.

Gyomai vágóhid. Gyoma
község'él a földm. miniszter uj
vágóhid létesítésére hivta fel,
él község kijelentette, hogy uj

vágóhidiétcsitésérc nincs pénze,
hanem eg'yelőre a meg'levő

vágóhidnál egy kuta! lé!esit
és él vág'óhiclat al: előirt keri;
!é~scl !átjael. Ezek a munká,
lalok 2500 peng'őbe kerülnek,
melyre a községnek a marad
ványból van fedezete.

Iparos miikedvelői előadás

I Dévaványán. jól sikerült mü~

kedvelő előadást rendezel! a
dévaványai iparos mükedvelő

zenekar februéÍr hó 10-én, A
müsor olyan előkelően volt
összeválogatva, hogy akárme
lyik városi' szin házban megfe
leli volna, A zenei számok
"Óh azok az emberek" "jános
bácsi mulat" "a braziliai ültet
vényesek" meg ,;-3 iojás konyak
vezérképviselőség" stb. cimü
darabok összes szereplői mind
nag'yon jók volíuk, azonban
nem lebe! elbalg'atni Dávid,
Izabella, Odemük Ferkó, Jv'lor
vai Kálmán és Tarsoly .. Ká~
roly az est igazi mLivés7ei vol
lak, régen lál1unk olyan nivós
előadást mint az este sajnál
hatja aki nem volt jelen, volt
is intelig'ens néző közönség',
előadás után hajnali 4 óráig
táncoltak a kedves szép fiatal
lányok és férfiak a leg'jobb
hangulatban. A rendezésétI
Morvai l<:álmánt és Frei józse
fet elism·zrés illelL

A Miss Európa választás
filmje egy ujság hasábjain.
Vive le HongTie - amióia ez
a lelkes. dübörgő éljenzés fel#
hangzol! ezrek és ezrek ajká
ról Pá!'is utcáin, a világ min#
den nagy lapja Miss Európá
'ról ir, arról a magyar kh]ány
ról. aki a Balaton partjáról in
dult el szépségével, finomsá
gávaI és legyőzte Európa leg'·
szebb leányait. .4z első rész;
letes összefoglaló képet a Miss
Európa választásról a Szinházi
Élet adja e heti számában.
Incze Sándor, a Szinházi Élet
szcrkesz/ője részlvett a válasz
táson és annak minden moz..
zanatáról, minden érdekessé
géről, minden intimitásáról
hallatlanul izg'almas cikkben
é~ rengeteg gyönyörü képben
számol be lapjának leg'ujabb
számában. Valósággal film ez

a beszámoló, a Miss Európa
válasz1ás filmje s a Szinházi
Élet hasábjain fiimszerü válto,
zatossá~maI és elevenséggel
pereg'nek le írásban és, kép..
ben azok az események, ame
lyek olyan dicsőséget hoztak
a mag'yar nő szépSégének.
Miss Eurőpa albumot ad ezen
a héten a Szinházi Élet. Incze
Sándor nag'y cikkben számol
be Miss Hungári elindulásáról
és megérkezéséről, az ünnepi
ebédről, amelyet Európa szép
leányai tiszteletére adtak, pró
baszavazásról, Miss Mag'yar'"
ország' vetély!ársairól. A Szin
házi Élet leküldte munkatár~

sM Keszthelyre, érdekes ripor!
ban számol be Simon Böske
keszthelyi otlhonáröl, édesap~

járól, barátnőiről és a leány...

szobáról, ahol a kis Simon
B-öske először álmodot! arról,
hogy talán Miss Európává
választják Párizsban. Meg'haló
kedves gyermekkori emlékek
vonulnak fel él riporlban; Si~

mon B0ske lanárnóje arró] a
mükedveJó előadásról beszél,
melyen Bözsi Csipkerózsika
szerepé! játszol/a, elmondja,
hOjH Miss Európa volt az osz
tály legjobbtanulója és már
az iskolában ő volt a legszebb
leány. A Szinházi Élet kiadÓI
hivatala mindenkinek, aki be~

küldi eimét és egy pengő ér
tékü poslabélyeg'e!, nyomban
elküldi a Miss Európa számot
bárhova a világon.

A megdöbbenés moraja fu
tott végig a képviselőkön, mikor
a pénzügyminiszter kijelentette,
hogy évente több, mint 40 millió '
pengő értékü gyümölcsöt hoznak
be Magyarországba. A behozatal,
'oka, hogy a hazai gyümölcsvéde
lem nem áll nyugati szinvonalon.
Csak az marad meg, amit a
gomba és rovarkártevők meg
hagynak. Ez pedig kevés. Most
hagyja el a sajtót lllés Lajos
gazdasági tanár tollával" Gyü
mölcsvédelem" cimü gyönyörüen
kiállitott kis füzet második kia
dása, amit minden komoly ér
deklődönek ingyen és portó
mentesen megküld a Mezőgazda

sági Rt. Budapest, x., Hölgy-u.
14. sz.

'C',.
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

Közgazdaság,

Uj irányamezőgazdasági
termelésben.

(foly!atás.)

Termésozetes, hogy ha a tyuk
Jenyészlésnél igazi jó eredményt
akarunk elérni, itt is szakitar
nunk kell cl rég'i, ósdi tenyész
tési móddal és követn ünk kell
a modern higiénikus irányza
10L Ennek az irányzatnak hó
dolunk, ha lyúkjaink részére jó
nagy kifutóról gondoskodunk,
ahol kapargálással az élelmük
jó nagy ré.szét megkereshetik,
ahol nyáron a nag'y hőség el
Jen él fák ala1l hűs árnyékot
találha!nak. Ezért célszerü ösz~

szekötni a tyuktenyészfés! a
gyümö!cstermeléssel s ez él

kettő eg'yütt olyan jövedelmet
ad, amelye! a termelés egyik
ág'ában sem érheJünk el, külö
nösen ha a legfinomabb, piaci,
téli, álló almákat termeljUk.

Eg'y hold földön elültethetünk
50 drb. almafát. Amig il fák
kicsinyek, lehet termelni a föl~

dön burg'onyát, répát, tengeri!
stb. Ha meg'nőttek a fák, ad·
ják ezek a hasznot. Egy fa ter~

mését 40 kg·ra s kiIógramm#
jál 30 fillérrel számitva, egy fa.
után az évi bevélelünk 12 P,
az 50 fa utBn 600 P. Mivel a
gyiimölcstermésminden máso
dik évben szokott sikerülni, a
600 P-t két részre osztva is
évi 300 P, vagy három évre
e1osz!va évi 200 P bevételünk
lehet él g'yümö!cstermésbőI. Egy
hold földön tarthatunk 200 drb,
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Gazdatársak: i
Ha régi, terhes kamatozásu kölcsőnUk van. cseréljék
át törlesztéses kölcsönre. Ha uj kölcsönt veszn~k
fel, csakis olcsó törlesztéses kölcsönt vegyenek fel.
Csakis földbirtokra folyósittat 55 éves dollár kölcsönt

kellp.at és tőketörlesztés félévenkéntutólagosanl
II Kölcsönök illetékmentesek Közvetítési dio i
nincs. Tájékoztatót díjmentesen küld válasz
bélyeg· ellenében a

MAGYAR KISGAZDAK KÖlCSÖNiROOAJA
Budapest, 1., Alkotás-utca 34. szám.

aleg9a~daságosabb

Vezérképviselet :

Autofelszere1ési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

eladó.·

s·zőIlő.. és
gyümölcsös-kert

örökáron

. !
Kató jegyző ju~lajdonát·

képező fazekas kántor
féle révlaposi

Bor, pálinka
Ajánlom saját tennelésü kitünő faj
boraimat 1928. évi termelésü, kiváló
zamatos Siller vagy fehér bor
literje 45 fillér, 50 százalékos kitűnő

kisüsti törköly páiinka literje 3 P,
bármely vasut állomásig szállitva,
kölcsön hordómban, utánvét mellett.
Legkissebb rendelés 50 liternyi bor

vagy 25 liter pálinka lehet.

F a'l~agó I~tván
",:dSU3biri@kos

Soltvadkert
{Pest Jneg'Ye.)

Kettő kat. hold révlaposi
gyümölcsöskert

egészben vagy apróbb
parcellákban és egy

tehénjárás
örök áron

eladó.

Bővebbet a ,
MAOAY patikában.

I

......._------_..".,

Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonat képező

fele része, előnyös feltételek mellett,
örök áron eladó. Érdeklődni lehet csak:
Kalocsa Máriánál Budapest, VIII. József
körut 23. f. 4.

Egy komplett ebédlő és szalon gar
nitura eladó. MegtekinthetB Vass Gá
bor bankigazgatónál . Gyoma, Vasut-lL

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha putorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrényel<,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlított székek állan
dóan raktáron készen vallnak és olcsó
árban< árusittatnak. Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar
telepén Gyomán, Kossuth Lajos utca
737. szám.'

==
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DUBLIKACIÓ.
Bodrogkereszturi terméskő épít

kezési célokra igen olcsó árban kap
ható Wagner Márton Fiai fakereskedő
nél. Ugyanott minden épitési anyagra
árajánlatot. kérhet.

Szobabeli bl.ltor 2 ágy, schiffon,
tükör eladó. Visárszél 983. hsz.

Ferencsik Józsefnek Dévaványán
2 hentes- és mészárostizlete beren
dezve családi okok miatt azonnal eladó.
Érdeklődni lehet a tulajdonosnál Déva
ványán, Hajós-utca 37. sz. alatt.

Csapó Imre mészárosnál Gyom án,
egy szép szoba butor olcsón eladó.

Szeret6 imre kötéJgyártónál miden
féle gazdasági kötéláru, házi cikkek
és 1201. számu háza folyó hó 25-től

28cig önkéntes árverésen el fog adódni.

Nap l.Iltcá"103 számu ház, az Öreg
pocosban egy darab szőllőskert és egy
darab tehén-Járás két sertés-járással
szabadkézből eladó. Érdeklődni lehet
Tary Jánosnál, Kossuth ll. 703. sz. a.

A helyi ÁllattenyésztőSzöv. ér
tesiti tagjait, hogy a f. évi biztositás a
központ által jóváhagyva leadattak. A
f. évi dijak már befizethetők. A . köz
pont által eszközölt árcsökkentések az
érdekeltekkel közöltetni fognak. A mult
évi hátralékosok felhivatnak adijak
befizetésére.

Rejtvényel'-.

I.

Ha ezen nevek kezdőbefüit he
lyesen összerakjátok, az első test
vergyilkos nevét kapjátok:

Antal, Imre, Károly, Nándor.

II.

Vezeti: Kovács János.

GYERM EKROVAT.

A gőgös várur..
{Rege.)

Néhány száz évvel ezelőtt a
Maros jolyó közelében élt egy
gazdag várur. Hatalmas birtoká
nak határa. egészen az ország
határáig nyult. Legelőin a szarvas
marhák, juhok, disznók hatalmas
csordái éltek. Erdeiben a legkülön
bözőbb vadak faitái tanyáztak.
Ezenkivül földjein a hatalmas
gazdasági épületek egész raja
emelkedett, amelyekben a zsellérei
találtak lakást.

A büszke Vértessy jános vár
Urnak megvolt mindene, amit csak
szeme-szája kivánt. Sőt még csa
ládi élete is boldog volt. Feleséf5e
Ilona egy nemeslelkü, okos és
angyalian jószívü asszony. Négy
gyermeke közül egy leány, há
rom pedig fill volt. A leány Zsó
fika édesanyjának természetét örö
költe, épen olyan nemeslelkű és
jószivü, a fiuk ellenben apjuk
dölyfös, nagyravágyó és kemény
szivű tulajdonságait egyesitették
maj!ukban.

Leghornt, melyeknek az ev] l Egy napon János UI" születés \ volt. Ezek ápolták a betegeskedő
tiszta hozadékát darabonként napját ünnepelték. A kastély meg- édesapát, igyekeztek őt sorsával
csak 5 pengővel számitva, telt vendégekkel, kik napokon ke- Imegbélcéltetni.
1000 P haszonra lehel kilálá- resztül dözsöltek, mulatoztak. A sok csapás Vértessy szivét is
sunk. Igy egy hold föld évi jános ur megHnta már a sok egészen meglágyitotta. Szivében a
tiszta haszna 1200 P lehel. Ez vendéget és hogy egy kis ideig gyülőlethelyébe a szeretet lépett.
az uj irány, mely felé törpe- magára maradjon lesétált a kert- Most már nem bántotta a szeren
birtokosainknak, kisgazdáink- jébe. Amint az udvaron áthaladt csétlen koldusokat, sőt még segi
nak haladniuk kell. De ugy az egy rongyos külsejű koldus lépett tette is őket. A gőgös várurból
intenziv tyúktenyészléshez, mini eléje és kérte, hogy engedje. meg, egy emberszerető családapa lett,
a gyümölcslermeléshez szak- hogy az istállóban szállhasson ki még sokáig élt ezután - most
tudás kell. Aki enélkül fog 110z- éjszakára, hiszen már három nap már igazi boldogságban.
zá, eredményt nem érhet el. óta vándorol alvás nélkül. A vár- Az Isten porig "alázta a meg
Aki pedig kellő szaktudással ur azonban, ahelyett, hogy enge- tévelyedettet, hogy megjavitsa és
indul el,. megtp.lálja boldogu 3 délyt adott volna neki, dölyfösen azután ismét felemelje.
lásának bizlos alapját. rárivalt: Takarodj ki a házamból

Attól egyelőre nem lehet fél- te hitvány ingyenélő"! Mikor pe
ni, hogy lojás és gyümölcs ter- dig a vándor nem mozdult tá
ményeinket nem tudnók érlé' uszitva kutyáit. A szerencsétlen
kesileni, mert ~ mint fentebb embert Zsófika szabaditotia ki
láttuk - a friss tojásnak min' a kutyák közül, bevitte cselédjei
dig van külföldi piaca, a ne- segitségével szobájába és ott ápolta
mes léli almál pedig itJhon is mig az magához nem tért. Ezu
eladhatjuk, mert hisz nap, mint tán pedig gazdagon megiutal
nap vagón tételben érkezik az mazva bocsátotta utra.
Romániából, Olaszországból Mikor Vértessy l7legtudta leánya
és Amerikából a budapesti tettét éktelen haragra gerjedt és
piacra. határtalan dühében leányát majd-

A külföldre kivitt tojásérj nem megölte. Csak az édesanya
külföldi pénz vándorol él zse' idejekorán való közbelépése men
bünkbe; él g·yümölcs=bel1ozaial tette meg Zsófikát.
meg·akadályozása, illelve feles- Egy hüvös ősz[ napon az ispán
ie.gessé tevése esetén pedig az
a pénz marad országunkban, jelentést tett a várurnál, Izogy
amellyel most ilyen Jerménye-,. egyik zsellérje betegen fekszik,
kért a külföldnek adózunk. keresetképtelenül, ezért most nem

Tehál ugy él tojás, mh! a tudja me!5fizetni lakbérét. El
g.yümÖ1csJermeléssel nemcsak mondta mégj hogy ez a szegény
magunk megélhetését tesszük ember mióta beteg, négy gyer
könnyebbé, de kereskedelmi meke valósággal éhezik, kérte a
mérlegűnk javitásával Csonka várurat utaljon ki a gyerekek

számára valami kis segélyt. A
Hazánknal<. is nagy szolgálalot "keményszivii várur azonban nem
teszünk.

KURPÉ GERGELY. hallgatott ispánja kérésére, ha-
/lem kocsira ült és kihajtatott a
tanyájára.

Itt bement a zsellér lakásába
és tudomására adta neki, hogyha
cgy napon beliil nem fizeti ki
lakbérét, akkor kilakoltatja az
udvarra. A szerencsétlen beteg
kérlelni kezdte a várurat, hogy
legyen belátással és várjon tiire
lemmel mig felgyógyul, akkor
azután mindent megfizet. Ez
azo IIban hajlithatatlanulmegmaradt
szayai mellett és bizony másnap
a szegényházban fekvő zsellért
négy kis gyennekével együtt ki
költöztette a lakásból. Ekkor azon
ban a zsellér igy szólt a várurhoz:
"Átkozott légy te kőszivil, ki a
szegénynek tlem kegyelmezel, ver
jen meg az lsten téged"!

Az átok megfogta a hatalmas
Vértessy jánost, Legelőször két
jia halt meg, a harmadik pedig
kevéssel testvérei halála atán a
folyóvizbe fulladt. Nap-nap után
érték a szerencsétlenségek. Barmai
a leg/llőn egymásután hallottak
el, magtárait a tűz perzselte fel.

Ez a sok csapás megviselte a
hajdan gőgös váram!, haja egé
szen megőszült, egészsége pedig
mélyen aláhanyatloft. E váltságos
időben egyetlen vigasza,' hü fele
sége és szerető leánya Zsófika



1929 febr. 17. GYOMAI UJSÁG 7. olda1.

HIRDE88EN
LAPUNKBAN t

W AL T E R magántanfolyam
BUDAPEST,: RÁKOCZI-UT 51. Sz.
Előkészit középiskolai ősszevont

vizsgálatokra, éreHségire.
Levelezo oktatás!

"Apolló" filmszinház
Gyomán.

Február 17, vasárnap: A FÉRFI, AZ ASSZONY
ts A BON.

Február 21, csütörtökön: CJGANYV~R
(NASZUT A LfFTEN), CSERt::LJONK

ASSZONYT.

Cigányvér
(Nászut a Hiten)

Cserélj ünk asszonyt
cimü 7 felvonásos szerelmi
kaland igen ötletes rendezés·
ben. A főszerepekel Várkonyi
Mihály, Vera Reynolds, Phyl
lis Haver játszák. E16adások:
6 és 8 órakor. -1W§5

tése megragad, lenyügőz. A
mUsor vidám részét két nagy...
szerU amerikai burleszk tölti be.

Csütörtökön, február 21·én
két slágerfiImmel kedveskedik
közönségének él színház. Ezek
köziil a

egy 8 felvonásos vidám kalan·
dos aftrakció, amely egy all'
gol ifju nem mindennapi kap
léll1djait mutalja be, amelyek
során sokszor életveszélybe
is kerül. A főszerepek~t Rod
La Rocque, Lupe VaIez és
Warner OJand játszák. A mü
sor másik filmje a

A férfi, az asszony
és a bün

A komoly művészet irányait
kövelő amerikai Melro film·
gyár egyik reprezent-áns film·
jét mutatja bee héten az Apolló
filmszinház. Vasárnap, február
17·én kerül szinre:

cimü 7 felvonásos dráma. John
Gilbert és Jeane Eagles nyuj
tanak felejthetetlen müvészi ala
kitás! ebben a g-yorsan pergő,

izg-allllas világ-városi drámá·
ban. A történet g-yupontjában
él becsüleles férfi áhitalos sze
relme küzd a démoni nő sze
relméért. Nem ez az első film
dráma amely a szerelem át·
alakitó hatalmát jutlatja kifeje,
zésre, még-is találunk benne
meg-lepő, ujs%erü mozzanato
kaI. Természetesen logikus
cselekménye és állandóan fop
kozódó drámai feszültsége
minden hasonló drciimát feled
tet és minden összehasonlitást
elhárít. Az egész darab felépi.,.~

Földelad ird t
,
ny.

Báró Huszár Lászlóné Őméltósága a gyomai határban fekvő 2500
hold Páhalonl pusztai uradaimát k i s eb b és n agyo b b tételekben

igen előnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

veVúK' : II vétel után seIll állami, sem községi vételilletéket nem fizetnek
cl szántóföldeket őszi vagy tavaszi vetőmaggCll bevetve. kapják,
vételár' rendezésére tőkekamal törleszíéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu 111ásodik helyi váltó kölcsön rendelkezésére áll,
mely kölcsönök mindenkor helyben cl B ác s y és T éi rs cl i B a n k h tí z éi n él l

lesznek rendezendők.

..on.

felvilágositás végett a

rtidi Ban házához G""olIlán,
vagy a
r § oz Endr6iEI lj

Érdeklódők forduljanak bővebb



Teldntse meg "OPEL" kerékpárjaimat véteUlöteIezettség nélkül. - Több, mint HW drb.
"Opel" kerékpár fut már Oyomán egyetlen reklamáció nélldiJ. R a k t á il" o n : TORPEDÓ,
ATLAS, Oll~[ON és KPAG kerékpárok. KŐHLER és EXCELLA varr6gépek és mindennemű

gépalkatrészek.

18'26
19-2§j
9'9~
~ ,-o
3-20

l110cJeW

17-30 gy_ 20-40
SW-z9 gy_ z-10
14'04 1(fő2 ~-y_

19-20 19-;~5~',/_

i 6_14 2"Y
16-5J ~-y.

20'30 'J-l'
21-06 ~'y.

1imanyszereiő .Gs műszet'eszr:é!. Az OPEL és al: ,,1929
PATE~n-ATLAS" kerékpárok kizárólagos egyedárusitója.

A "gy" bctLivcl jelzett gyors-, CI többi pedig' személyvonat.

1928 október hó ·t-étőí.
~lJ01-;.PJESC:f-GYOM<l\.

6-25 9-45 g-y_ 1ö-35
11-06 12-42gy_ 19_14
O-32 5-ö7 . 8-52 ~ty-

5' - 1 í -10 11"45 gy_

G YOJ.'>iA. - .sÉKtSCSABA
Bcsélbaról illdu123'15 4-34 S-14g-y. 12-47
Gyoméra érk_ 0-17 5-27 8-51 gy. 13-54
Oyomáröl indul 6-41 11-14 12-43 gy_ 19-26
l)csab~ra érk_ ]-54 12-08 15-21 ~y_ 20-26

13pcs!ről indul
Gyomára érk.
Ciyomáról inclul
f)[wstrc érk.

~~~;~t$~~~W~i1ii5l!li~

:rriölJ[';i~";1"]ÖVüC!OrJOf'l'r"r'...K][EnDJ1,::1JA""!t1ríC7f:tA)üC2D,ry;nTIII 1t Ji ;t ]jla

I él legerősebbil
I ~i !egiob'b~ u II .,

LBERTOKOSDO

Ez évben uj kivitelben a moder;; német kerékpár technika

minden vivmányának érvényesitésével hozom -forgalomba.

Legj@bb ühjékoz-d:ato dl

Vasuti és I-'lajózási
enetrend Uj ság

kaphat6 minden Vasi.li:á!lomáson,
Doh;§.l'lytözsdébel1.

KÁLÁCSKO
ingatlan adás-vételi iíOdájához

Gyomán, Sólyom utca 577 szám_ (Az állomás közelében)_

. Eladó olcsó birtokok:: 20 hold tanyával, 30 hold tanyával, 40 hold
tanyával, 75 hold tanyával, 82 hold tan-fával, 130 hold tanyával, 40-50
holdas legelők vételéhez szükséges péllzkö!csönt évi 10 százalék ka
matláb mellett folyósittatok. Eladó olcsó házak: Gyomán és End:'ő

dön. Eladó korcsmik és vendéglök. Eladó 1 éves Hofherr traktor eké
vel, szijtárcsával, vasrámás 48 colos cséplővel és teljes felszereléssel.

Eladók é-S vevő:, forduljanak teljes bizlSlommal:

ÁN

Ingyen lakhatik Budapesten,
hé! előfizet él "Gyomai Ujságra."
meri lapunk havonta. kisorsoJ
előfizetői közöíf egy szá.liodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolá.s hónapjában tct:3zésc

szerinJi időben három. napon
át dijmeníesen kap él kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VíIl,_E)a~
ross tér 10 (a KeleJipáJYiJudvar
érkcnési oldalával szembeil)
égy elsőrendü szobáJ. _A kö
vetk~ző sorsolás! febr. } 9:én
fogjuk megejtQni és eredményé1
lapunk febr. 24-iki száméiban
tG5szük közzé. Vágja ki
az alanti .,Ulalvány#szelvény!"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesz!őjénél. _
- - - Ht levál1Jf<i!l.nd.6: - - '-

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható· a "Pa."};:
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

Szcrkl2sztöségnél bei1dandó.

...~~~~--.p", ~

GYOMA Vasutátlomás, Kossuth Laios~utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRÖO Községháza között.

Távolság 7 és jélldlométer. Menetidő 15 perc.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

urnak
urnőnek

mint il

GYOMAI. UJSÁG
olvilsójának.

G~fOrV1A-Er~~DRÖDiAUTÓBUSZ Ef\jFTREND

6~YO A-ENDRÖDL
UTOBUSZ ÉS BÉRAUTÓfUVAROZóvALLALAT

Telefonszám 17. GYOfVlA Telefonszám' 17.

6 Ó. p.

8 ó. p.

10 Ó. 30 p.

12 Ó. -'p.

13 Ó. 20 p.

14 6. 40 p.

18 ó. 20 p.

19 Ó. 40 p.

kézzel ken

este

este
felemelt

"
délelőtt

"
délelőtt

"
délután

"
délután

"
délután

1. járat reggel

"

Gyornaról

1- járat reggel

2.
"

reggel

" dé~eiőtt0.
"

4.
"

délelőtt

5. ", délután

6.
"

délután

7.

indul: '_0- Feltételes megáliók
~ Oyomán:

5 Ó. 30 p. ~ Kossuth Lajos utca
. QGróf Tisza István ut sarok

6 ó. 3ű p. i~ Piac-tér D2.
9 Ó. p. ti Ártézi-kut ~ 3.

11
' 'Jű Ü Hanvg~a ,fl·~düzlet t~C' 4.
o. - p. ri aga II

~ Iványi malom : 5
12 Ó. 50 p. o Endrődöl1 : h·
14 ó. p. kipkeleti vendéglő ~_ o.

Kórház U
délután 18 ó. p. Kondorosi-ut Q7. "

Piac-tér
8. "este 19 ó.20 p. S. "
Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról

_ jelezni- a megáHást.
Menetjegy Endrődig vagy vissza 00 fiHér, helyben 30 fmér, esomagjegy 20 fmér.
-Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Het§ kártya 12 menetre 6 P.

Külön menet-ekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffői'nél megrendelhetö.

TVleghivó.
Magán, vagy üzleti ügyekbeni uta
zások alkalmával BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont nyujtja a
legelőnyösebb feltételek lllellett a
keleti pályaudvar ~rkezési oldalával

szemben levő

Grand Hotel Park
Nagyszálloda

Budapest, VIII. Baross-tér lÓ, mert
20 n;oengedményi: kap

mint e;.;en lap előfizetője olcsó szoba
árainkból

10 ü/o engedményt kap
olcsó éttermi árainkb61. (Kitűnő házi

konyha_) .
5 pengö-l: meg-l:akarH

autótaxi költséget, mert gyalog át- .
, jöhet egy perc alaH a pályaudvarról. I

Nálunk oUhon érzi tnagá-i: 1111

IElsőrendü kiszolgálás, szigoruan csa-I
ládi jelleg_ ,.

Saját érdeke I
I
e~i!n előnyők_ ~ol.Ytán, hogy. okyetle-I
nul nálunk szaBjon meg_ Elozetes I

5zobamegrendelés ajánlatos.
'íi"íiií4 %

SzerkesztGlsért és kiad ásért felelős:
VIAGNER MÁRTüN.

~__~ ~__""""__"""", ~_"".~_""-~~~.".,,,,._~__~c """"_~

Nyomtatta él' "IiUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. f'~lclős c~gtuJajdono~: TEKET SÁNDOR.



Gyoma, 1929 február 24.Ara 16 fillér.IV. évfolyam 8. szám.

p O l I "tI K A I, T AR S A D A l M J f! S K Ö ZG AZ D A S Á G J H E T I L A P

EL ÖFlZET ÉS! A~AK:---
.NQ9yedévre .,~ ~- ~ 1peng5 eo, fmér
Fái évre -: - - - - 3 pengö 40 filiét
Egész evr~ - - - - 6 pengő.

Lapzárta PÉNTEK déli 12órs.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

-art} ,

FelelŐs szerkesztő: WAONER MÁRTON.

Szerkesztöség . és· kiadóhivatal:

HH.U N G Á R i A" könyvnyomda
.G y o III a, ,.ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijs:zabásai:
Egyhasábos I cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, [
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

. esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

,'A' múnkasz·eretet. munka eltar(ia, élteti és A munka mindenkihez hoz
táplálja Az életben lát- záillik, ezt kellene különösen

Minden komoly, rendsze-I a testi izmokat, e nullett juk és tapasztaljuk ezt a a mai időkben megjegyeznie
res foglalkozás munka, mely fejlődik, az elme, ·a szellem. messze, idegenbe kivándor- sok embemek. A rendes em
által hasznos célt törekszünk A rendszeres joglalkozás az lók példájából. A föld felii- ber talál dolgot, nem ismeri
elérni. A mWíka vagy testI> értelem,. tehetség, izlés fejlő- letét a mun/.a teszi széppé, az linalmat, a restséget, a
vagy szellemi. A test· és désére jó hatással van. Le- egészségessé, termékennyé, festi és szellemi tétlenséget.
szelleintevékenysége, mun-, köti a figyelmet, .vigaszt és .hassznossá és kellemes !akó- Csak a henyélni szeretők

kája, a földi javak megszer- örömö( szerez Ll mutatkozó lz elyiinkké. Azonban azt meg- irtóznak a munkától, pedig
zésere irányul: A szerzési siker .által a munkásnak. állapithatjuk, hogy csak lustaságllk beteggé teszi őket
vagy teszi az embereket Szellemi, ·és. anyagi, testi azon· ország lehet virágzó, testileg és lelkileg.

·'munkásokká, . amidőn is munka nélkül· tespedésnek melyben mindenki munkája A természet maga oltja
-!g'Ye~szik. birt~ká~a jutni an- i~dul, hally,aUik ale~t és a'l után igyekszik tisztességesen az ember lelkébe a munkára
nak,' anu nekI llllZCS, hogy lelek egyaranf. A -renaes jog- , megélni,. teljesíti a reá. bi- serkentő ösztönt, a nevelés
életsziik~égletet kielégithesse. . lalkozás és il józan mérték- zottakban hüségesen és lelki- feladata ezt ébreszteni és
Ernbec nem lehet el munka letesség az' ember' .egészsé.. . ismeretesena kötelességét,. müködéséf helyes irányba
néfktil,hiszen erre sziiletett, gének megőrzője.. nem fogyasztja ingyenélől1, terelni, jejleszteni, elinditani
'ez a rendeltetése. Minden, Munka nélküt az' ember heremódjára, másoknak a már a gyermekkorban. Az

.elo!gbzn(ké/Te:s-emúernek:kö- szellefnilegis seinmivétör"- keresrr...ényét. e/kényeztetés a munka és
·tefessége .. tehát a 'mllnka, pülne.' A mUlzkaelvonja' és -.Amunkaaregyes ember szorgalom csirájáfkiöli a
hisien enélkül nincs az éléf...· 'visszatartlasok'11i1szontalali' . jólétének' és'aközjólétnek gyermekből. Az- eZDuhultság
Jief( 'értéke: A restség; a he;"gondolaftól különösen .az is forrása, épen ezért a-lár- bizonyosan restségre, a do

- ' . .~yétés~ a'tnUnkaké'ülés Mn ijfükorban levŐ' embereke!; sadalommind-elT ép, egész- togtól való' irtózásra vezet.
"es siégyen az erős, egész.;;; Baját maga' es .mások Jlőft . segestagjatartozik, 1zazánk- Minden nap dolgozni, szor

séges emberrésiérő/. Sze-ifs emeli azémber:becséf és 'nakérdekébeiz' is, szorgal-., galmaskodni és takafékosnak
·ren·csés·:az,· ·ak[ megtanult tekinfélyéP:a jól és" tisztes- . :masan munkálkodni. Csak lenni, ez illő az emberhez;
'dolgozni, aki' híven teljesíti ségesen, pontosan végrehaj- az érdemes áz életre, aki ezen tlllajdonságokkal meg

kötelességét ott, ahová állit- tott munka: Bármely ponf- munkálkodifc-Avagyonket- áldva, sok szegény ember-
t f ből lett már vagyonos, gaz-

,. ta o t. jára kerü/jon' valaki a föld~: .tős köfelességé teszi a mun- dag ember, akit mindenki
Mtinkál· kiván a, test, nek,lza dolgoznitud és akar, kót, nemhogy mentesitené, tiszteletben, megbecsülésben

munkái a lélek. Ez erősiti akkor' megél' mindenütt,. a' jelmentené 'attól a gazdagot. tart.
!Sh4X::XS Jé

dezte a Vera násznag-yját:
:- Tudja-e a tekintetes ur.

hogy mit irattam a ·cukrász
szal a tortára ?

- Nem tudom..
- I-lát otl az első két ökör.

Az egyiken az van: Mihály.
A másikon: Vera.

- Végtelen kedves, - bó
Iintgatott a násznagy.

- A hátulsó két ökrön meg
a mi nevünk diszeleg. Az egyi
ken: Hosszu Nagy Pál. A m~

síkon: .És neje. tvtert mink
küldtük a tortát.

Eza lati ugy fogyolt q bor,
minfha a föld nyelte volna el.

Mihály regg'eltől kezdve sza-
. kada tlan itta a karcos!. Erősen

Jálszott rajta a bor. Olyan nyel
ven társalkodott, amely az
elvarázsolt királyfihoz egyálta
lán' .nQm illik. Ez él hang
viill.szinüle~ ismeretlen atün...

-eyevi Mihály lakodalma.
Irta :. BöszCSrményi Jen6. *

(folytatás.)

Majd a Vera násznagy jára
l<erüJt él sor.

Izgalottan várták, mert ugy
hirleil, hogy neki még különb
szava vall. Meg kell adni:
szé·pen beszéll.

Azt fej tqte ite, ho@'y a szerc-,
t~1 nem egyéb, mint dicsősé

ges szolgálat. Minél tisztább él

szeretet valakinek él lelkében:
annál boldog'abb, hél mások-

. nak szolgálha!. t\..imondhalat
Jan örömet érzett ő is, micl6n

* KözCinségünk által Kedvesen
~smert BöszÖrményi Jené$ szentesi
ref. lelkész és iró tollábÓl ,;Verő

rriny" eimmel mGgjltlent könyv
~rkeelll:~$éSJUnk"nk&,hgt'.

él szereteiben gazdag lelkü·
menyasszony igazáért harcol
hatott él törvény előtt.

- Na, itt .van! Ez is ci pert
hánytorg'alja, - zU21a Julcsa
ángyi. --:- Mintha bizony sze
gény-bizonyitvánnyal vált volna
el Vera 1

ErrQ a méltatlan támadásra
most senki sem hallgatotL

.Dudás sógor sem. Julcsa ángyi
offenzivája összeomlott.

A násznagy dikciójavé~é

hez közelgetett.
Befejezésül Tündérország

kapui! nyitotta mell hallgatói
előtl és bevezette őket ebbe a
csodás világba, amclyelt köze
lebbről kevesen ismertek. Dal
ba foglalta" a ragyog'ó szép
ség'ü királyleányt, TünMr p

ország fejedelmének a leányát,
aki sok szenvedés'uJtin vé~Te

megtaláltaszerelmesét : iilZ el ...
vQr.izs.lt· királyfit.

- Jaj, de [)orzasztó szép l
- ujongott boldog elragadtop
tással Kerekes Tóthné, - Nem
birom sirásnélkiil hallgatni.

Hát még' milyen volia meg·-·
halottság, midőn. a szóno'k Üll

n.epélyesen kihirdette, hogy a
királyleány nem más, mint:
Vera. Az elvarázsolt királyfi
pedig: Gyevi Mihály.

A . felköszöntő lejrhatatlé1111
hatást gyakorolt.

Alig csiIapult. az izg'a]oll1, I
már ujabbmeglepefés " várt a I
vendégserc'gre. Behozták a 101'

tákat. Nem· győzött· a szem
g'yönyörköc!ni bennmc A köz
vé lemény feifogása .szerini
azonban (>gyiket sem lehet
hasonlítani ahhoz a: négyök·
rös szekere! ábrázol ó pergel t

toriához, amelyike! lioss/lI
Na~y Pálékküldtek.

Az irf~ m.gygr m~gkér-



2 oldaL r
GYOMAi UjsÁd 1929 febr~ 24.

Mlkor fütyül a kondorosi vonat?
Kondoros-Csaba helyett Kondoros-Gyoma?

Isten rendelése is az, hogy \leSSégfudásra intsen a man
a munka és a szorgalom kaszereiet és szorgalom leg
általános célja legyen az szebb erénye. Az anyagi
emberiségnek és a jellemes boldogulás első feltétele an
emberek egyszersmind szor- nak, hogy hosszu és boldog
galmas, kötelességtudók is. élete legyen a m~gyar nem
A kitartó szorgalom az iga- zetnek, ezt pedig tanulás,
zi, nemes és követendő erény, tudomány 'és munka által
amely .méltó a tiszteletre, érhetjük el. Embertársaink
megbecsülésre. és hazánk javáért dolgoz-

. Nemzetünk mostani nehéz, zunk tehát egész emberként
sivár gazdasági helyzetében mindnyájan.
különösebben szükséges, IlOgy SZŐKE FERENC
minden magyar embert köte~ rel ig. tanitó.

Kereskedők'

gyülése.
Február hó 20-án az Or

szágos Magyar Kereskedel
mi Egyesülés gyomai jiókja
gyülést tartott, melyen mint
előadó megjelent a OMI(E
titkára: Nádor jenő. Az elő

adás keretében foglalkozott
a kereskedők sérelmeivel'.
killönösen a tuladóztatással,
q forgalmi adó vexatorikus
behajtásával je/meral! és ál
landó panrszokkal. Reámu~

tatott arra, .hogy a kere..,ke~

de/em szerepénél fogúa is
jogosan megkiIJánhatja és
"egyenlő elbánás e/vét." A
hosszu lejáratu mezőgazda

sági kölcsönnel kapcsolalbari
a kiskereskedő! hitelellátást:
a melyről' az érdekeltek ez
ideig, csak álmodhattak. Ki
fogásolfa még, hogy egyes
helyeken az érdekelt keres~

kedők közül senki sincseIt
benne az adó/e/szólamlás;
bizottságban. .

A1egvilágosffoffa a háza
fás és megrendelés gyüjfési:..,
rűl fennálló főrvényt, mely
nek egyes helyeken még nún
dig nem szereztek érvényt·
és ez által a legális keres:
kedelem megvédése .nem för-

litjük meg, hogy.a kondo- siessen segitségére épen él

rosiaknak, hunyatelepiek- keruletébe tartozá ezen
nek és endrődieknek, ha él négy községnek e fontos
Sárrétre óhajlanak eljutni és közérdekű Vasut fenti
-. ez csetben nem kellene terv alapján leendő meg
egy északsarki expedieióra valósitásában.
menni és körülutazni a vi- !!"-~~!""!!"'!""!!"'!""!!"'!""!!"'!!""""""'!!""""""'!'!!!~!'!!!.""""'I!!_

lágot, hanem Gyomán áj

egyenesen eljutnak fekuton
a sárrétre. Endrőd község
pedig, aki a vasutvonaltó!
eddig teljesen cl volt zár-
va s aki cddig küiföldnek
SZál11itott, épen ezért Kon
dorossal és Hunyateleppel
együtt bekapcsolódik köz
vetlenül. a budapesti f6
vonalba és mell6zheti cl

vasutvonal elérése céljából
eddig felesleg-esen mQgteH
félnapi utakat, azonkivül
ez él vasut cl legjobb tcrm6
földeken mellne keresztül
és a Iq~'nagyobb témya
központokat kötné össze
vasuttal.

Dr. Kecskeméthy Imre
ur községe érdekében
mindenesetre cl legjobbakéJt
akarJa s ml c tekintetben
szíves készs"ggel sietünk
segítségére, épen él kÖz
érdekélJcn. Felhivjuk . az
iilejékes községek vezetői..
nek' fígyelmét és községe..
ink érdel{ébenkérjül" hogy
Koncloros község közön
ségéveI sürgősen Jépjene!,
érintkezésbe e tárgybéln.

Ugyancsak ez utül) kIk
l{érjük a közLigyeinkben
lliindenkor lelkesen segitő

ország'gyülési l{épviselőnk

dr. Zeő!,e Antal ország·
gyülési képviselö urai, hogy

közlemény írójának egyéni
felfogását, hancmKondo
ros közSc?R közönsége han
gulatár is hiven tükrözi
vissza s igy ezen terv meg
valósulása csel én a. Kon'"
dorosi vasut 10 év után
serrifog' Békéscsabának
fütyülni 1

E közérdekü és minden-
esetre községe érdekeit

. védŐ közlemény irójának
eszméjét a Illögunk 'részé
ről örömmel fogadjuk és
mi is valószinUnel, tartju~\,

hogy e célra szívesen hazf'
na áldozatot ugy Endrőd.

mint Gyoma községe é~

az önállósitásra törekvő

liunyatelep is. Hogy ez
épen Endrőd és Gyoma
községének, Valaminl liu'
Ilya telepnek és Kondoros
község' közönséRének mi
lyen előnyöket jelentene,
arTa nézve csak (lzt em-

Az egyik vármegyei lap
ban e eimen -dr. Kecske~

méthy Imre kondorosi ld~

kos tollából egy közlemény
jelent meg', me!y válasz az
egyik vidéki lop "Legfe!
jebb ha 10 év mulva fütyül
a kondorosi vonat" cím
alatt megjelent tudósitásra.

E közleményben felvea

tette azt a nem mai tervet,
.hogy talán a kondorosi
vasut nem is Békéscsabá 6

ra fog megépülni, hanem
Gyomára. tehát ez eseja
ben. is bekapcsolódik cl

budapesii' fővonalba és
ezzel Kondoros község
közönsége csak nyerne,
mert Budapest elérése cél
jából nem kellene Kondo
rosról Békéscsabára és
Békéscsabától Gyomáig'
terjedő negativ utat meg
tenni. Kijelenjj még, hogy
al előadottak nem csak a
Z.

dérek (orszagában. A lányok
lesütötték él szemüket. Az öreg'
asszonyok csóvá\lák a fejüket.
Sokan mosolyogtak. Vera majd
eJBülyedt szég'yenJetében.

Mihály nem íágitott. Éjféllájra
. teljesen elázott. A megdöbbe,
nés akkor subant végig a tár
saséÍgon, mikor a násznagyjál
arra hivta fel, hogy ne magáz
zilk eg·ymást.

- Én is ember vagyok. Te
i5 az vagy. Én sem loptam. Te
sem IoptáJ. Egyformák vagyunk.
3zerbusz 1

Verával forogni kezdett a
világ, amint ezt hallotta. Azu
tán kirázta a hideg. Három'
sloregymásután rázta ki
annyira, hogy még a szine is
elváltozott. Majs:! elöntötte él

forróság. A7 édesanyja kiment
Q konyhába és ott siraHa:

- Sze~liny, kedves Verám I

Ha ezzel se lesze:] boldog:
[Ikkor inkább Iwfjak meg ebbc>n
(lZ órában.

A venclég-ek eloszlottak.

Mihály másllap tudta meg,
hog'y mi történt. Restel1121te él

dolgot. Különösen az bántotta.
hogy megsértette azJ a drága,
jó embert, aki ugy harcolt érte
II törvény előtt, hogy semmi
pénzzel nem lehetne megfi
zelni. ElhatároZla, hogy felke
resi és bocsánatot kér tő/e.

Ugy cselekeddt.

Szorongó érzésekkel nyitott
be az ügyvéd irodájába, ahol
él jelőll ur és a gépirókisasz
szony intézte az igazságot

- IHhon találom a tekinte,
tes urat? - kérdezte.

- lithon, - biztatta él jelölt.
-A szobájában van. Beme:-
b~t nyugodtan.

Mihály illendően kopDgtalott.
klár ott is áll az ügyvéd előt/.

- A tegnap esti zavargás
miatt jöttem. kéremalásan, nogy
cnf;redf'ln1C! k-:riek. Az ital az
oka. Nem éil. Ne tessék rám
haragudni.

Az ügyvéd meghangaita a
bo~sánatot kérő szavakat.
Ünnepélyesen válaszolt. Intette
az ügyfe/ét, hogy máskor ne
il:lyék. A bor sok rosszra rá
viszi az embert. Kijelentette
különben, hogy megbocsát.
Majd kezet fogolt. Mihályt
kedves barátomnak neveli·e.
Szivarral megkinálta és buc~m

záskor lisztelte az otthonva
Jókat.

Derült arccal sietett hazafelé
Mihály. Otthon minden1 elme
sélt. Az uiolsó szóig. Az asz"
szony bQlaogf.tn halgatta, mert

akármi történi Í!?gllap ~jszak<l :
csak szereti az urát. Az eIbe..
szélésből pedig orsz€lg-vil6g
lálhatta, hogy az ura nemakiir
milyen ember. ha még az ügy
véd sem restellette barátjállök
tisztelni.

Az öreg Gyevi }v1iháJyazon
ban ravaszul hunyorgatott. A:I:.
tán megkérdezte:

- Tudod-e fialJl, mit6l f~

lek?

- Ugyan mitől. édesapám '?
- Hát aitól, hogy ez az II ri

barátság sok pénzemhe kerü!
het még nekem.

- Nem baj I - patfogolt
Vera, - akármit megltr a :bev
rétság. Azután meg, ha édes'
apám sajnáJná, hála IsJenock;
telik az én ötven holdamból.

.V~ge-.. ...
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Beinschróth
fehérnemüek, valamint

'- .,":;;"

a' ·b··o r···n .e' női szabó, értesiti a n. é. hölgy közönséget, hogy
" . Deák Ferenc utca 471 számu lakásán, női és férfi

női és gyermekruhák, kosztümök és kabátol,\. varrását a legjutányosabb áron vá'Halja.
Ezuton kéri a nagyérdemü közönség szivespártfog'ását.

. .. ). - - - _. , .... . -----;,.,~"".~

'Mi történt az
elmult héten?

~ A magyar ujságlrókés lap-,
kiadók' felzudulva tiltakozléika
sajtó nóvella lervezete ellen.

Rothermere , lord szobrot
állíttat Rákosi Jenőnek Buda
pes/en.

Országszerte csökkent az
influenza járvány.

Fölépitik a vaiikáni áliam
hiányzó ;alait és uí pápai pénz/
s belyeg'el boznak förgalomba.

Alfoni spanyol kitáfy éde
!<:ezletet hívöl! össze a spanyol
hads~reg hangula/ának meg
is;merésére.

A berlini gázgyárban felrob...
ban/ 27.000 köbméter gáz.

Varga Gyulát, agyomaivolt
polgári iskolai igazgaJót a b1r6

'ság börtönbüntetésse1 sujlólia
hivatali pénzek elsikkasitása
miatt.

A mexikói legajábbtáZadás
eg'yre nagyoho méreteklZt öli.

Pozsonyban megteHet< min
dell e16készületéÍ az árvíz .el
háritására.

A washingtoni szenátus Jó
váhagyta él Magyarországgal
kötött c1öntóbiráskodási ,és
békéltető szerződés ratifikálá,.
sáL

Mussolini és Fasparri bib0
ros táviratban mondtákköszö
netet a magyar képviselőház

nak az üdvözlésért.

Rohamosan fegyverkezik lu
guszlávia. Elhalmozzák a szer
bek hadianyagrerldGléSseI a

~ külföldi gyáiakat.
Csonka-Magyarország lako'

sainak száma ném 8, hanem
9 millió.

Udvari vonatot épit/et cl pfÍ
pának (lZ olasz kormány.

szerv-ágatással kapcsolatos kiadások u.
nl. fogyasztási és ált. forg. adó; vága
tásiéskiméresi, vágóhid-használati di-
jak, dobolásiköltségek stb. eimén:

, 196'12 P kiadással együtt a kártalaní
tási összeg 2.536·36 peng{)iéeiÍi~íRéd~tt

A kériyszefvágottálJáfölfhusaés bÖ're
értékesitése folytán a 8 esetben . meg
térült I.Í57·S5 fi s igya szav.részé
1'61 az elmult l 928, é\iben'kártafaiííflls
eimén' reáfizetés, ületve .kiadása volt:
1.378'51 Pengő. ,

Állatorvosi segely, illetve ré'h'defés
közel 100 esetben vétefettigénybe, or
vosi vény 86 esetben állittatott .ki s az
igénybe vett s aszöv. áÍlá1fiiélett
gyógyszerszá;]] lákösszége: 3Ü2.~p&!
göt tett Ki.

Amennyiben a számadás a k5zpOi1t
által Cl ész niegszerkésztve es'átlTéileg
á~ta:a lesz elkészítve, igya. bevételek
és egyéb kiadások mennyiseg-éröla
tavasz folyamán megtartand'ókÖzgyli
lésen bárki meggyőződést szerezhet.

A
GY'OMA'IAK
kedvelt íalálkozóhelye
B'UDAP]+~'STENc

Mérsékelt 'árak!
A "GyonúliUjság" előfizetőinek

20 százalé~ engedmény,

VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz; fürdők, fele
fonos szobák, rádió.

a

ö'zponti
za,lloda

Irta: Molnár István ügyvezető,

A helyi' állatbízt. szöv, inult évi mü
ködését illetőleg 1928. évben az aláb
biak szerint alakult.

A szöv. tagok száma az eln:ult 1928,
évben ujonan belépő 42 taggal együtt
1256:o.I'a emelkedett. Ezek közül egyálta
án nem bi ztositott jószágot 55 tag,
201 tagnak biztositva volt 330 drb. ál
latállománya cea 110 ezer pengő ér
tékben.

KMtal~lnitva lett 8 szöv, tag, , össze
sen: 2.340'24, pengő erejéig. A kény-

Tilos a csókolódzás,
kézesők, kézfogás.

" Ál fatbiztositás.

A hevenyferfózóinftuenia á
spanyOl betegség' terjedésének
rÍ1ég~'átlása céliábóla ható~

ság biLdetményJ DoésáloJt ki,
111ely rniIideiliilt kivan függesztve
s élnrÍak betartásara . a közön-
ség' 'felkére'filc 'A 'betegség'

g'yogyitására biztos orvosszer
IÍihcsen és igy a prevenlív
Óvíri"tézk<.:·dések a legmegfeleJ

lőbbe~., , ',' ..' l
'LegJo~b tanacsokkal szolgaI l

á. következő' 10 parancsba
foglalt oÍ'\;ositanács.

1: Kerü!d:a tömeges össze...
jöveteit. '

'2. Kerüld a tüsszög'6 'éskö~

hőgő enibereket.
3.Étkezéselő/t gondosan

mosd meg a keZedet.
4. Paiarölda mosdóvizet.,
'5. Kerüld a- náthalázas bele

gek házait.
6:'Portól és ItIlfüf6tt szobától

őriszk.~dj.

7, Ovakodj a meg[üi!éstőL
8.-,Nlérsékletes józan élel

móddal őrizd meg a te,st elIen
állókóképességét.

,9. Kerüld a köpködés!' csó
kolódzásJ; kézfogást.

ro. Ha lázas: vagy horutos
vas-y 'maradj az ágyban és
hivass orvost.

Közvetlen telefon'
ö~sieköttetés

6yömai~sBüdapest

k " "tt-ozo·.

SIRFELJRATGK:
Tegnapelőtt péntek reggel
Szűcs JóskiJ arra ibtedt fel,
Hogy halva fekszik az ágyon
És nincs többé a világon.

*

Itt nyugszik .Szentpéteri .. Sára
EIM/ölt, ci pipa,
Meffmaraat a szára.

zsidót mondván, hogy lehet vala
kinek olyan nagy füle.

--=- Hát nem tagadhatom, 
válaszola zsidó, - hogy az én
fülem nagy e/5Y embemek, ,de vi
szafzt maga sem tagadhatja, hogy
a áiYiga Iiile kicsi egy szamárnak.

*

, '

'Trombitált az arkangyal,
Végs6t rugott Pdpp Antal
Befedték esir!zanltal.

*

Az Ország:os MiJgyar Kerés

kede/mi' tgyesülés g'yom-ai'

fiókía kérelemmel fordul' a sze

gedi kereskeclelr'ni és iparka

l1larél_ ujján a szeg'edi Po.sta és

'Távir(ia Igazg'atósághoz· az

iránt, hogy Gyoma;: és Bu~la

pest közön közvc!lentelefon

vonal létesittessék, azzal indo

kolva a kérelmeJ, hog'y ugy él

, mezőtúri, rili;l1. a mé~őbéréI;yi

telefonvonal' annyira jul van

terhelve, bogy kereskd.6ink és

iparossainl<- néhaói·ákig kény·

lelenek a kapcsolásra várni.

·Ez él köriilmény~több es-eJben

sulyos anyagi kárClkat ol<üzolt,

s igya rohamosan fejlődőkét

község Gyoma és Endrőd köz

ségek kereskedői és iparosai

békés fejlődése érdékébene

kivánság'teljesitése nemcsak

méltányos, hanem jogos is.

Mint értesüJtünk a szegedi ke

reskedelmi és Iparkamara a .

kérelmet pártólólag a napok

ban terjesztette fel a szegedi

Postaigazg'ütósághóz.

, Kár, hogy !Tem ,hoztam ma
gammal, ami 'iáehozott. Mellyel
anyóst vertem agJlOll azt -a bUll
kós botot.Mert hogyha a tulvi
lágon ilyen anyós vagyon, MOlld
meg jó barátom, mivf! verjem

, al?ydn?-

KóhnhOz iihegveállit be a
:cseléd:

-'- Nagyságos ur, nagyságos
ur, a nagyságának hármas ikrei
szf1leitek !

Rémes - mondja Kohn - az
, arasszony mindig tlllzásba vitt
,mjndeilt.c

féntlfzegaz arra illetékes
hátOsagok részéről.

Értekezett azonkivül a sza
bott ,árak előnyeiről, reá
mui.atott il kereskedök hiba
ira is;' kik' nemtöriidésiikkel
sa)dfjogos 'érdekeik megve
déséf is 'elmulasztják.

.Átgondál{'bé~édébenki
matatta" a szervezkedésben
-;-ejlőeröf,:akereseti lehető

ségek növélés~t,jelvetette a
gazdasági összeköttetések
gondolatát, mfjly az irreden~

fizmús'" fegyvere. Bebizonyi
tottá,' '/[(Igy mezőgazdásagi
Údékektitan a kereskedelmi
érdekeknek, kellehe k6vetkei
ni, ~de sajnos, nem igy van.
A -Franciaországban ,;, nem
Utiad6alapnak",' fleveze~t,

tiá1(unk 'forgalini adÓnak
,cs;ufiJ'rt /ogyasztd.si adó eb
t0?'u pJnrmáhan fenn nem
,t,qr/ható. Tartalmas, érdek
feszttiI és'Ctqnulságos _beszé
4é( a Magyar' Hiszekeggyel
ifitjezte,. '. be.
-::'Bz,'iltttit Harlenstein Ignác
tJ~'Őmke helyi jiókjánakel-"
:Yiöke azelőadóniik koszötle
_'téj]ejezte ki és il gyiilést
'-:b~zdrta. '
"1ft' óhajtunk reama/aini
árra, hogy' az OMKEmely
akereskedőkösszesegeér
aék-eMti szal! sikra, az ér
dekéltek részéről minden' tá
mog4Ü.jstmegerdemeI: Sokan

, azt hiszik, högy annak tag
sági dlja rettenetes sok, pe
dig az 'csak ,cSekélyév{ 24
pengő;'melyért aztán a tag
:mé.gkapjainég az 'egyesülef
hetilapját: " az "OMAE,,-t,
azonkivül egy 5000 pengős

baleset biztositási kötvény!.

A kupéban egymással szemben
ill egy sportruhás és egy zsidó.
II sportruhás csufolni kezdi a

TARKA KRÓNIKA.
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. ·"i:"-. :'::-;

Öt s~emélyes~ jókarban
'levő Berlíel-'

szem é I'y autó
'olcsón eladó.' '" ..

Érdeklődni lehet Biké se h:
SCHÖN' MÁRfON

vendéglősnél•. (Bérh.áz..)

Képviselőtestuleti közgyiiIés
lesz 1929. február 26,lln,mel\T.
nek fontosabb lárgyai: a csu'
daba,lIai közigazgatás tárg'yá'
ban in iézkedés. f{ir, Járásbi...
róság} épület feIépitésén-ek
kérelmezése. Vágóhidi ku! QS

kerifés épiikezQsi költségeí fe8
'dezésí2, F()rgalmi adóhivataJi
flsztvise/ők kéreime betegség
eseién 6 havi fizetés folYósi
tása iránt.

- • • '"o; '"

gyorsan folyósit kölcsönöket
a

Gyomai vasuti pálya
udvar rakterületének

kibövitése

ANYAKÖNYVI HIREK.

Született: Nagy József. Csa
pó Margi/, Hoffmann Erzsébe!,
f){lkó Zsuzsa, Szücs Imre.
-. Házasság: Görai Mádon
Vincze Ilona.
, Meghalt:. Szarka Zsigmond

54 éves, Weigert Mihály 24
éves, Szabó Si5ndorné Anmyi
}uliánna 24 éve-8.

Meghívó
" ,dijmentes

himzö- és' varr6tanfolyamurik: .
látogatására, melyet'·

Gyomán
az Ipartestület nagyter",éb~n.

1929 február 18-t61 kezd6d61eg
rendezünk., Ezenalkalommal'mé",'

Iyen tisztelt vevöinket alapos'
tárgyában az Országos Ma- kénytelenek meg-szakitanl, ami dlJmentes oktatásban .

gyarKereskedelmi Egy~sülés az időveszteségenkivülmég rész~sitjük, a SINGERvarrógépek
Ryomlli fiókja kérelmet terje'sz- anvag'i károsodással is jár. es a hozzávaló készlllékek haszná":
lett elő a Kereskedelmi 'Minisz- Minthogy pe.dig araktárterület latában. Tanitjuktovábbá' dijmen.,
ter urhoz és egyben kérte an... fele bÚell terület,' igya két tesen: fehéfllemü- és hari~flyatömésti

.' a SINGER varrógépen, feMf.., es
nak kikövezéséL A gyomai, va- rollélOlosan fejlődő község for- szineshimzést a SINGER varr6gé-
sutállomás rakterülete oly szül<, galmiit csak a Iegn'agyobb ne· pen, a' modernmUl1im"zés ö~~zés
hogy ~gyáltald~an nem felel hézséggel bonyolitia le ez i'lZ fajtáit: niint maderia-, ájoúr:-. 'lTio-
meg céljának, mert az, cea egy vag6ny. nogramm- ", éssinYrna-munk~kat.

Részvétel i bejelentéseket a ,ti:uuolyam:20,25 év óta ugyanCJzon lerü~ A szeNedí kereskedelmi és ' . , -
" . "ö részére felvesz: Beleznay Bél:;t u!";

lelen fek"szik. és ezen idő alatt iparkamimltól vett értesülés sze- Gyoma.,endrő<;liképvi$előnk/iypúitt;
b6vitve egyáltalában nem volt. rlnt II kérelem pártolólag lett Rózsa-u.t~5.(MintarakÜírugyarrótt;)

Két n,agyközséj.I:' Gyoma és klteriesztve a kl2reskedelmi $INGER VARRÓGÉP ·RT.
EndrÖd keresk12delme és ipél8 Miniszt~r ,urhoz. A rakodási 'Mez61:ur. J

ra van ez ~ItClI . mesbénHva. E id6 megszakitására vonatkozó Alapszabályjóvállagyás.:A.
két nagyközség-27ooo lelket . panasItárgyában felhivjuk az g"vomai öl1kéntes mZ:01tóI?2Y~_"-'
széÍmlál s a rés~nkr(J évcnkéniérdekellck figyelmér arra. hogy. let alapszabályai i a iH~iligYn1i.:;;-"
él'kező,•.5000 koc~i rakományt ha éi felek a kirakás! cl . vasuti 'niszl~r" jóváhagytiL "Az elnÖk...:
egyeJien mindössze 400 m. talatások miatt hosszabb,TQVj-, ség ez ut.onfs fdkel~i aie~y~';')

hosszu rakodóvágányon kény' debb 'időre megszakitják. ugy süte I rénd-cs és" pártoI6~tagjait;,'"
telen_ lebonyoJifani. De ezen ezen id6teifalommal a rakodá- . ·hogy az 1927 es: 1'928' évi fag-,.

. rakodóvág-ány egyben raktár.. si idő meghosszabbittatik ané!- '.' dijakat' benz~tni 'sziveskedje"'.·,·
vág~ny is s igy., él ,15irakást él kül aZonban; hogy e eimen .. nek, niert hátralékban levő tag";

, felek II tolatás miaH többször kocsiálláspénzt-kellene.fjzetni. köigyUfésÍ?n szavaúiti~:Jogo..b

", " '- .' '., '" " nerl1, ,gYákoroIhat '·A.rfyügtákaf',;

.-á.l'R"Ef(. •~~J~~~:;i~ik~z~;;~~n~r~"
• _~:;,~ .... ." "",: Ia~>Vád;;Feren~:,J1YtJg;ct~Js.l:l:-

Istentiszteletek. A ref. temp-" rékpéniJári '. v(?zérigazgazg:at9~
lombCIn . vasárnap - dél<216tf .9 tI dévaványai reL: egyház fQ;-:
órakor lstenfiszt"letet ta~1 Dr. gondnoka és törvénYha1ósiigj
.!\qamecz János segéd li4lkész. blzoJtS-ágifag 79 évc'skorában

AZ,ágostai evangélikus temp, februárbó 17"'én elhalt. Az- . - -
Iomban vasárnap d, e. 9 ó. elhunyiban Dévaványa községI;
némel nyelvü Istentlszteletet' egy fáradrmtatlan és a- kö"ér,,:
tart Feilet Ernő ev. lelkész. dekében' 'mindenkor lelkesen;

A Tórn. kath. templomban dolgozó, agilis ve:zűtőpoIRÚ~.

reggel 9 órakor Istentisz/eld rát vesztette el.
prédikációval /lIr/ja . Cser-
nay Géza plebános, I). ll. 3 A Qyomai K6zmUvelödésj'
órakor litánia. Egyesület keretében 1929. hth~

ruiJr 27"én Szőke Ferenc' 'il?:

'Apolló moziban, március: 6~

Rövidhirek

mindenünnen.

Judga' .és TODlanek képvis(>,·
löket ·v:~glegeseDkizárták a
tótnéppártbpL

Rybar professzor' bemÚl'€lt1eí· ,. §z~rdpi6jét')6h;zC~l1j~tc"[i'(iftk~l: .
a MilgYat"Tudömáhyos'Aka..:: Jejét"szása miatt >. "<s'

décriiéul az uFgravitációs ingát~, PekárOyul:~'~y: rninisitcr"
melynekeTkészültélótiási ér- a Mag-yarl<ü]ügyi TÚsaság al8
dek16dés kisérte a külföld ré... , elnöke Milánóban február 17-én

szérpI. (lZ "AssQciazione dí2gli amid
A Magyar Tud. Ak~démia dell'Uogheria"·~i.1Vatóiinnepé!yén

átirt a Kőzmunkák Tanácsához a oemzetekbará1ságáról igen
és arrakérte, hogy Budapest mélyen járó előadást tMtblt. '
vaJamelyikutcáját Vigyázó Fe... , A német vizipólósport fölé ...
renc grófról, az Akadémia nag~' nyes győzelmével végződöif a
örökhagyójának névéről ne_o b(,'~lini nemzetközi vizlpóló ...
vezze el. torna.

l,\iegfeneklett él kondorosi uj

Vflsut épitésének ügye.

Legolcsóbban és

"' NeWyorkban a rendőrség h:~

JartóztClHa CI Republic . szinház
egyik revüjének 'valamennyi

, A képviselőház delegáci0s

termében" az elmult hétfón kez,

dődött meg az a nagyszabásu

1anác~kozás, am"elyen az ujsá...

gok, ,biróságok ,és ügyészségek

vezetői," politikusok és jog-ász

kiválóságok szólnak hozzá az

igazs8gügyminiszter .által nyi!l

vánosságrá hozott sajtó novcl~

iater·vezethez.

A mult hét .folyamán az
egészorsz.ágban helyreállt a
rend él \~élsútf()rgalomban. .

Besszarábiából. valóságos
népvándorlás, '. indult ml2g El

Bánságba· CI szörnyU éhinség
miatt.

.4. Semmerirtg kórnyékén
vasárnap' farkascsordát látlak.
A f(ll"kasok többhefyütt nagy
ijedség'ef "keltettek él sielők .
között.

'lIC.·ácsy és· Társai·· Bankház.a
Gyoma. .. ..••

'Az elmult hétfőn délulán
Rómában él napket!ősödésé l

nek szokatlan' jelensége vol1
látható. Szabad szemmel/két
nap látszott az,~gen. Sokan
megcsodálfák a fünem<zoyt,
amely meIléknap néven isme,
relli.'s optikai jelenség.

, Nyíregyházán. segélyt kapI
nak a munkanélküliek.

, .
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án pedig, NónCJV ferenc az punk kedves o]vasóinak na~'Y- nát, a köz~ég lakossága azonban vatalos lapja.. Az anya és csecse
Egyetertési ütvasóban tart táborát ahhoz, hogy a. legjutá- nem, mert az állomás 9 kilo- mővédelmi számban az ország
,,6sm,agyar népsiokások" ci4' nyosabb áron a legkiválóbb méterre fekszik a községtől, amely-legelső tudó&ai tanitják meg ar.
men ~lői=ldá.sLm'lJyekel nagy... minőségii férfi és női <lngol hez azonb<lll mOut nem vezet. A anyákat arra, hogyan ápolják.,
szerii' szórakozlató müsor kö-' szöveteket vásárolhassa. '. AI- .teheráru szál!itása és a teher- gondozzák csecsemőiket. Modern
vet; $zinplldi Iréfák. ének és kalmi áraik páratlanulalacso- forgalorri iiyenformána miiuttal anya, szeretö szillő nem nélkü-.
zene~iáiTtök slb. nyak, viszont a nagy válaszlék összekötött mezöberényi áliomá- löz1Jeti az Egészségvédelmet, Elö-

Üzieteink zárórája. A gyo.. él legkényesebb izléseket is ki- son bonyolódik le. Ezek szerint fizetési ára évi 14 pengő. Kiadó
dégi/i. A SEMLER cég külö- l'gen fontos volna ha aka'I' a hivatal Budapest, vm. József kő-mai járás fószolgabirája feb4' , rut 42.

. nős sulyt helyez clfrV, hogy Köröstarcsai' tanya'k aka'~ Mezo--már. hó20;'án .. ~sle 8 órára -. , 'l nagyszámuvjdé.ld vás<.C1.' rló kő- berény vasutállomásból kiindulva Kö d l t á t bétér!eke.zleirehiv!a őssze az .' rre." e e a sz ma yeg
." . .. zönsége soronkivüli. gyors és K.öröstarcsa községen keresztül ügyébe')' A a' II bnly"'oclrösszes'kereskedók.et és iparo- . '• sz n cl ... "'0 '

Pontos kiszo.loálásban része- "t 'k k' t t 'Kö ö l d' .sokaLE;{'érkkezleten közöl' & epl ene l a vasu a r s a any ügyében ft minisztérium most
tetett ;~erűk .' . az, "hogya nyilt süljón: állomásig, Ha a kérelem rendes körrendelelett adott ki a vidéki
Ü1JeH~i~~ir6~~reskedók üzle, Elment az assz0tlY •.• a címe nyomtávlIvasut létesitése' iránt pénzügyigazgalóságokhoz.

S d k , . A I" bb . n.em vo.Ina telj·e.•. sithetö, az esetben Il'lel s' .. I 'I b~1 "et •J~ikélUl6rchlshó t~tól . augusz-:- ze er enYI ona eguJa rege- y zenn a szam él '" Y"'lSCI

fUSD1"ig, terjedó·jdóbenreg- nyének, amelyet kizárólag a Ház", . a község azt t<éri, hogy a fentebb át lehet irni aszövegrészének
gel6'árakor' nyHhatJák és este tartás Magyar Asszonyok Köz- emlitett vonal, mint keskenyvágá- első soróval vagy a számla
7 órakor·kökksek· bezárni. - lönye' közöL A regény egy. féité- . nyu 'motoros vonal épülj~i1ki. keltével. Áf szabad továbbá üt
mi~ at~lrip9szaI<bari: . 5zep" keny asszonynak nehézvivódásait Keveset jövedelmezitek Kö- ni a sziimlabélyeget kele/bé...
tember 1:-í61. március t-ig reg4' Jrja meg, Szederkényi Anna is- röstarcsa község földjei. . Kö- lyegzővel. A cégbélyegzöveI
gel 7 órakor liyilbéltnak és este mert . népszerű, kijegeces~dett röstarcsa költsége háztartási költ- való átilfés azonban tilos. .
6 órakorkötcl,"sek bezárni a stylus.iban: Ugyancsak megkezdte. ségvetését már évek óta' ai 50 MisS Eurppag-yönyörü aiz.
kiadottkereskedelmi miniszteri a Háztartás a "jóreménység Ha- százalékos pótad6 kereten belnl' zai képeit és izglllmasan érde
rcnckléf ertelmébCri. jója" címU kUlföldi regény közlé· . csak Ilgy tudtaösszeáliÚmi, hogy kes fiportokat közöl a Szin-

Le..·v·.e.n.t~ egy'.e~.iUeti gyUlés. sét is.' A. 30 év óta fennálló egyet- a kÖ7:ségi földek várható jövedel-házi élet legujabb száma Simon
'1' len magyar háziasszonylap hozza, mét·. "nagyo'n. magas Összegben y

A f t 'y"l /' va'l~sz' t' . Bö~kéról, Európa szépségkl.
lev~n e eg esu e '. "" ' a leguJ·abb divatot, kézimu.n,k.át, . vette... fel ·á .. köl.tségvetésbe: Ig'y' a .

. . c:\ b 22' ct rálynójéról. A Szin.házi Ékl ..m~nY(l)9~9. fe már ·en ~ -novellákat. a legj'obb konyhare~ költ.ségve.té.s.kerete.i n.em vó!tak,
. k 'I .~. .. " mult. heti lv1iss . Európ'a-sz'áma

u. 4.óra orVll ~zlmanYl gyu". cept~ket; -"grafológia rovatában.' betar.í/latÓkés a. f.öldek J'övedelme
1,( t t t tt ~ , . P"'I száz€z;cr példányban fogyoJt
I;;S,Cir o l1arsa.nyl···o espe· . pedig diJ'mentesen állapi.ti? m~.e.g eim.én. be.Ve.'te.lb.e ···.vett "ö.'ssze.gnek

l ölI I I It A ál t p el s Incze Sándor népszeriiresc.ö·· {; IZ ~a.ll· v (lSZ ~. az irásban"rej'lő' képességeket.. és, .csak mí,n.te.. gy egy'harmada .folyt'·
,;. b,(k' 't,{ l hetilapjának uj számaméHó

muD')' '." esseges meger "'S:l~. adtariá;csotaz .egvetlen... ma.gyar.. ,be..Ezé,.rt.á köz.se.·g k..é.. n.ytet'envo.n.
I. 1,( d,(: l' t' t'" j, . párja a nagysikerU elsóMiss
I\özm.egq ,<;gev,sr~ .12 tn e.z~Q. psic}lQgral(}!9gl1s.aJ1n.at~~a~i)rá- JuggőklJlcsönökfelvételévelmagán Európcl-albul'nnák. A Színházi
zemka17: '~$ .-, lj sp9r-L ~gy~et" sát életkor, nem és 'lerlge~meg= segtteÍlr.":i:i·m,eTjáfása:zonban.: Éld képeiből és nizzai dpo:rj,

Hgyé!. ;. ;::,:'" .,.-, Jt·.ealrÖt·álés~$,yeB)Udbatl}{p:~e;sl.dt,i.~~.'ÜI,.a,p~fár~si:~Z~ azk~r.,~dwéDY%!:"J1?~ l~;Mz~é~, Qn~agéÍqQl, klemeljük.a követ-
Holi HQgyan~oMikQrftird~~... - . l'V eladósodott. EririélfógYé!';.'a~~){é117·_ kezőket::rVliss"~:E:\l'rópáa·ílii..

sé,n '';;'': c~ziZnhil.rqm l<él'dés, h~·· ücca 16. szám.~Mtllatvány szá- viselótestüfet egyrészt a_már)eI-: zai)?alaisMeöHerrain délar-
tvis me.'gválaszo.lásátúl fügo'.. met i ...n.gye,Ú. killd.~.'nk.) .. .....!.. ' vett. kölcsönök .. viss+afizéféséré,

l5 . .' gentinai tangó-:zenekar~"al ft
r.akhímakcJójának sikere, Elé- Uthengerelések.Békés vár- máSrésita. "halaszthatatl~ln beruhá·· Rákóczi Índufóután. Estély
rin-:.utmtitafBsulszolgMa Ru,. megye törvényhatósága szép t~l~ zásokvégrehajtásár~ 140:000 P lvliss Európa tiszteletére. ÜIl-.
dblf MosseR; -r: most meg4', jesitménnyel igyekszikavármegye amortizádóskölq,őn··felvételet nepéiyes. fogadtatbs él nizzai
jeltiht 1929 évi lljságkaJaló· utait' a modem közlekedés követ- mondta kl. A beruházások" között ptilyaudvaron. A nizzai polg6r'

. gusa.. Elsf> része az· eladás és kezmenyeinek megfelelően k:iépi-' szerepelnek:' .21.000 P a gazda- mester üdvözli Simon Böskél:
ö reklám ratiol1€llizásár61 szól' teni:lgytervbe vette, hogy tekin... sági ismétlő' iskola építésére és Mademoiselle; eddig én fiaftl
~dásodlkr~sze rninden JudIli· tettel a nagy teherautó forgalomra berendezésére, két ártézi kut épi- lilot!am. az .ön szépsége most
\'alót közöl Magyqrorszég nfJ- keményebb. burkolással látja el tésére 47 .ezer pengő, . a tanyai engem fialalitott meg"~ mond,
P:Í és . hetilapjairól. A harma' az utakat. A tavasszal két játás- Ielemi .isko.la. épitesénél felmerülf ta Voronoff professzor Nizzá,
dlk. rész a vidéki lapokkal ban a következő ut.burkolato.k többlet köitségekre 2000 pengő. b \. A· t::' ' , k S'. , , an iYlISS l~uropana. Imon
fog}<1lkozik, j-észleteseri felso- kapnak kemény bazaltköhénge- Köröstarcsa község szóban levő Böske a párizsi Notre Dame
rolja:tl teljes vldékj sajtót a relést. FUzesgyarmat-biharnagy- határozatát a felsőbb hatósághoz előlL Simon Böskc emlékköny
s.zUkség(!s adatokkal egylilt; bajomi uton '1300 fm., Gyoma- most terjesztette be jóváhagyás ve. A legkisebbik Simon lany.

··Iov'ább§ térképél<kel ellá10tt körösladányi uton] 661 fm., Szeg- céljából. Ag'yönyörii és erdekes Miss
elónyös:csoport ajánlalokat halom-vésztői uton 738 fm .. és A volt hatos honvédekhez ! Euróba-melléklelen kiviir .(1

lartalmaz a vidéki propadaÍ1, 'Fuzesgyarmato'n a Széchenyi uton A volt m. kir. szabadkai honvéd- Szin házi élet uj száma renge.
dMCI vonafkozólagés tájékoz- -100 fm.-t hengerelnek .Je. gyalogezred Bajtársi Szövetsége leg érdekes cikket és képet
latást 'nyüjlaz egyéb reklám4' Köröstarcsa be szeretne kap- felkéri mindazokat a volt tiszte- közöl, izgalmas riportot és ké..
lehdöségc!<ról. A negyedik I esolódni a MÁv fövonalba. ket, altiszteket és legénységi állo- peket hoz a "kövér" Cochran
riÍsz ismérteti az ország szó· Köröstarcsa község a kereske- mányu egyéneket, akik a világ- görlökről, premierbeszámolóI
fokozlalóés szaksajtóját. delmi. minisztériumhoz a várme- hábofuálatt a 6. honvédgyalog- él Királyi családról, Fedók Sári
Az ötödik részb'ln maguka .. ké eZr,ed vagy a 6. népfölkel6 ezred Egyed Zoltán. feiks Jenő, Bus
lapok <:kiadóiszóla.lnak mea gye· alispánja ut]an azt a rel-

fl> mct intézté, hogy a kormány ál- kötelékében teljesitettek . katonai fekete László, Angeló cikkeit
tájékoztj:lló hirdetésekkel. A tal kilátásba helyezett vasutháló, szolgálatot, sziveskedjenek pon- közli s Henry Beraud "Kómé.
klállitásra és tartalomra egya4" . zat kiépitésénél vegye figyelembe tos cimUket levelezőlapon közölni diáslány II cimü regényének má
cm'intkimagasló; 96 oldalas. Köröstarcsa község érdekeit is és Hadzsity György ny. századossal. sodik fólytatáí'ál. Darabmellék~
vá-skos katalógust ingyen és rendelje el; hogyaSárrétet Kö-. (Búdapest, 1., Vár. Szinház-utca 7.) ·Iet az IrIandi vászon s az 'iZgyik
bérmentve küldi hirdetőknek il röstarcsa községen át a MÁV. A pontos éimen s a mostani állá- koltamelléklet a Miss Amerika
Rudolf Mosse R. T. hirdető' fövonalába kapcsolják be. A ké- son kivül tüntessék föl a katona- legszebb száma: il fekete ró...
Irodája Budapest; IV., Vtici,ut· relmet a község azzal. indokoljá, ságnál viselt rendfokozatukat is. zsa. A Szinházi Élet. egyes
ea ,18. Rudolf Mosse ház. hogya községnek 6200 5zin- Hogyan ápoljuk a csecse- számának áfa 1 pengő, ne
. A takarékosság elve a ru- magyar lakosa van, a község ha- tnöket? A jövő nemzedék meg- gyedévi előfiz~tési dij 10 pen4'

:1iézkodásbari. A 80 éves nm\t- tára 16.000 kat. hold és bár igaz, ujhodásúnk alapja. Félő gonddal, gó. kiadóhivataf: Budapest, Er
I'ftVisszélfekintó világhirü SEM, .hogy a fővonal mellett fekszik a nagy szeretettel kell ezért.gondoz- zsébef4'köruI29. Szindarab ka,
LER cég (Budapest. IV., Bécsi.. Köröstarcsai-tanyák . elnevezésü nunk a csecsemőket. Az erre vo- .lalógus{mind~n érdeklődőnek
utc"" 7.) már megkezdte nagy vasuti állomás is, azonban ennek natkozó tudást sajátithatják el az ingyen küld a Szinházi Élet
lltJtiÍri kiárusHását. A SEMLER az állomásnak csak a körülötte anyák az Egészségvédelemböl, szindarab·osztálya. Budt'ipcst,
c;~ teMt ismét hozzásc(liti la- lévö tanyai lakosok vehetik hasz- amely "a Vörös Kereszt Egylet hi· VH., Erzsébet·körul 29.
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alegga~dasá'9os.ab65

VezérképviseleL: ':':' .
Autofe1szeTeUsi
.. R.."'. 'c'._

.Budapest, IV.,AFanykéz.
u. 2.- TeL Aut. 8.1:2-41~.

~ !J

B..r, p.t\linka: ..
Ajánlom saját termelésü kitűnő Jaj:
borain:,at 1928.'évi' termeréSll, kivál8
zainatos : Siller' . :vagY'fehértfiJt.
literj~ 45 lill~r,.50 százalékoskWinő
kisüsti törköly pcí'línkaliterje3P,
bármely vasut állomás'ig ·.;siitllitY{l,
kölcs9u hordómban, utáf!v.ét meHet L
l.egk.:i~sebb j'endelés'50"Tité'nyi !ll)1'

. ~va'gy 25 liter: pálinka Téhet. ..··

'Fardqo' István':
. §z611Sbirio-ko§

S.dtvadkert. ".:;
(Pestme~n·"e.) .... ;

Kettő kat. hold révl(2p05i·
gyümölésösketf .

eg~szben .• vagy apróbb
parceJlákban és egy

,tf$hénjárás
örök áron
'elad.ó..

Bővebbet a
M ÁDAY paUkábéUl.
'-. -".:

,.. . . .. . r

U td, sforyalJnunk:l'
nagynlérvü emelkedés'eelveink'
helyességét igazoifa.Elvü'nk 61;,.
.csóri' a "légjobb-atnyujtanil:E I
lap előfizetöinek támogatását]
hálásan azzal kivánjuk viszi>.,
nozni, hogy. emelkedő kiadá-

sáihk dacára
20 százalékot····.<

adunk haióságilai megáH~plt-ott
szobaárainkból.

to sZdzalékot '''1
olesó éttermi árainkbóI(lp

c

501
firJéres menüt kivéve). ·.:'<1,

SCDl.Ini . " ici

kocsiköltsége nincsen niert' I
szemben vagyunk' a' Kel~t{1

. Pályaudvarra!. . .·1

Park- ..·1

NagyszállOda.;:J
'~'_rw;.::·,.~~iosS~ér :0'+',1

. -~

Butorok•. Teljes há:lószobaé"scKonY:; '.•
habutörok, valamint:egyes'c dil1"ab.ok
u. m..smol10k, ágyak, éjjeli·szekréllv.ek,
kredencek, asztalok, toalettükrök, vi~ág<
áliványok,függQl1ytartók fábót és rét'-'
rézből. TovábbáhajHt0ttstékekállaií~

dóan raktáron készen viil1Uak-ésolCS'ó
árban .árusittatnak. ·VatayJJ.ábo-:;
motoreröre berendezett .asTüHos -ipar~
telepén .Gyomán, Kossuth Lajos Jl.teá'>
737. szán1. . .. :.~: _.;~~

FePeFe kő

Rejtvén-yek. :

I'· ll.

Tri._--_.-

A
O

DUB.lJKACIÖ.

Lapunk 5, számában közölt rejt
véayek helyes megfejtése: 1. Ka
lóka, fl. Nagyitó, !Il. Hétfejü
sárkdny. Megfejtették: Katona
Tibi, Leimdörfer Csöpi, Bole
hovszky Pal, Laczy Istvan, Pető

Piroska.
A 7. számban klJziJlt rpjívények

Izelyes megfejtése: I. Kain, ff. Ha
rang, IIl. Szerszám.· Megfejtették:
Katona Tibi, Pa!oids Erzsébet..

Az 5. és 7. számban közölt rr:jt
vények megfejtői között kisorsolt
könyvjutalmat Palotás Erzsééet
nyerte el, ilki azt kiadóhivatalunk-'
ban átveheti.

eladó,'

,INGYEN JUTHAT

jó könyvekhez
.ha előfizeíőket gyUjt az

;·'UJSAG-nak
minden 1 hónapos előfi

.. zetö után 1könyv, minden
negyedéves előfizetőután
·3 könyv. Cim: Budapest

.c '.' 62, Póstafiók 282.

'Kató jegyző tulajedonát

képező Fazekas kántor

féle révlaposi

szőllő- és
·gyijmölcs.ös-kert

örökáron

C.' ..
'"

_ ..;;6,;:".• .;;.o;;.;;;ld;,;;;;al;..,.,....,. -.,;;G;..;;;,Y...;;O_M_Á_l_U;;.;;:·J;;..;;S;....Á.;..;O;;...···.............................--.. .........-.....0:.0...0-.......-.;.";.192.:;.;;;.... ;;.;.9.;.,,... ·~f~iii.io-~...tio·.....2.·'4........;:
7,,:"

Három nagy református. IGYE RM.·EK.. RO.VAT.llent n.zeg Rózsika előtt és igy szólt: I.H~sznált,~e J.·ó ka;bali.le.':o... :S...i.ng..... e..f'.....
gyülés. A hit és Szolgálat mQz- I "Az Istenke meghallgatta a te varrogép oks~n ·elado S~ege?yh<!Zzal~;

galma az idén sorozatos vidéki Az Idt"D mnadáxkái. imddat, latta azt is, hogy tc az ő' szemben Vasnl-utca 749.haz:szaIT)<~alt•. ,
. . . . d' . 'k ... . ;{ l' . Kalocsa-ház és telek, (Deák Ferenc .

konferenciákat rendez. Az első Messze, túl áz Óperenciás ten- ma ~t ad m:ly sze.letettel tup ~- utca) Kalocsa Mária tulaJdona'tltépÚÖr'
ilyen' vidéki református gyülés geren, Meseorszag egyik városka- lod Ily kerneny hcdegbm sezert fele része, előnyös féltéfele'k"1neffétt~,

Oyulán volt. A konferencián jaban lakott Sara néni kis leanyá- killdlJtt engem, hogy megjutal- örök áron eladó. ÉraeklödniJenet csak:'
megjelentek a város és vármegye val,. Rózsikával. mazzalak. Kalocsa Máriánál Budapest;Vm:.'J~se-&

vezeWi, közöttük Békés várme- Minden nap már korán reggel Hoztam neked aranyos ruhát, körut 23. f. 4. .
gye főispánja és a gyulai járás jelkeIt és munkába indulta váfos- cipőt, sőt egy nagy csomó tüzifát .Egy ko":,plett eb~dlőés szalon-'ga:r-

ban levő szövőg)Járba. Igy' kereste is, 110001 leo)'Jen mivel tüzelnetek. nbftrurba ekl~do. Mt~gt~lkinGtl1etővv·.ass Gá.."föszolgabirája, valamint a magyar. Ö.J' b o an 'lgazga ona 16ma, asut-:u,
református egyház legnagyobb meg a lakbérre és élelemre szük- Rózsika ámulatában térdre io,

séges pénzt. Mig ő a gyárban dol
egyházmegyéjének, a békésbánáti gozott, Rózsika otthon elővette kis gyottés klinnyes. szemmel klJszön-
egyházmegyének e$perese, Har- babájá~ a Izintaszéke( a labdáját -te meg a jó Isten ajándékát. Meg~
sányi ~~I vezetése mellett lelki- és azokkal játszadozott. igérte, hogy ezután még nagyobb
pásztorok, ta:1.itók, pié$bitérek és BeköszöntlJtt a hideg tél. A há- gotziiot f@g fordítani az éhező

a gyülekezetek női képviselői is. zakat belepte a fehér hó. A leve: madarakra.
Az els§ napon ijarsányi Pál es- go pedigjokozatosanhülnikez- Ti peáigkedves kis .olvasók,·ve;,.
peres elnöki megnyitója után ifju delt. Már'annyira hideg 1!olt,hogy gyetek példát'a kis Rózsikaról-és
Szabó Aladár. dr. gödöllői lelkész, .a kis madarak is megfagytak és ne feledkezzetek meg. a jó Isten
teológiai magántanár, az anya- élettelenülhuUotfak le a fákról. madarairól, kik -mig ti ame=
szentegyház' kincseiről beszélt s Rózsika egyik reggelen az ud- lpg szobában vagytok _ odaklitm . !fI*_WJili'iiitillJ •·•·

t
."·

egyházförténeti példákkal mutatta varon /zárom kis alélt verebet ta- fáznakéséheznek. F I'~K 'pN' E U'·- '.,
ki, hogy milyen kincsei az lált. Szivemegeseft a megfagyott Amllror csak tehetitek, szórjatok . .' V . ...••. ,: ':1 '.,
anyaszentegyháznak a nők. A állatkdkon, ölébe vette es bevitte egy-két m<rrzsdt elébllk és meglás..;.
Filadelfia Diakonissza Egylet őket a szobába. Este a haram kis sáfok, az lsten még fog bennete
egyik testvére a nőknek .azegy-:- Tlladdr m4r vigan csiripolt éSoröm- ket jutalmazni.
ház;ban .való szolgálatáról szólu.tt. mel szedegetfe akenyérmorzsáktJf,
Es!~ sajtóestélyt rendezett a Re- melyet !ds gazdájuk szórt le a
formátus Figyelő cimüegyházi
lap, amelyep Vidor János dr. föld're. A munkából hazaérkező
teológiai tanár és Bereczky Albert, Sára néni is nagy örömmel gyfj
a . Hit és Szolgálat fŐtitkára, az nyö,rkődőtt a bohóka kis mada
eg.yházi sajtószolgálatnak fontos- rakban.
ságát hangsulyozták nemzeti és Másnap délután Rózsika kinyi
egyházi szempontból. A második totta az ablakot, hogy kiszellőz

napón az egyházmegye lelkeszei tesse a szobát. Alig nyilt kiazon
és}anitói Igen' nagy számban ban az. ablak, a három veréb 
jötte.~ össze és Vass Vince dr. huss! - kiszállt az ablákon.
pápai te'ológia tanár :- Bereczky Amint Rózsika ezt meglátta, ke
Albert elő~dása után - a ktilső servesen zokogni kezdett: Óh ti
el1f;ns'égek támadásai ellen leg_hálátlanok - . mondotta - !zát
jobb védekezésnek az egyház bel- ezért ápoltalak én benneteket, /zogy
ső életét ki~pítö munkát jelölte most hiltlenül itthagyjatokJ".
m~g..· Este gazdag programmu Zokogásából szárnycsattogás za
sajtQ estélyt rendeztek, amelyen ja verte fel. Amint feltekintett, hát
Czeglédi Sáridor a magyar refor- uramfia, 4 kis verebet láton amint
mátus' népben rejlő hatalmas ős feje körül repkedtek, Nosza' volt
a,nyagról tartott előadást. Az most már öröm, visszajöltek aJó
utolsQ napon a presbiterek és barátok, sőt még egy kis jőve

ta.nitók számára, valamint a vész- . vényt is hoztak magukkal. Mind-
. tör r~formátus gyülekezet számára járt eleséget hozott elő és meg
Vass Vince dr tartott konferenciai etette őket.
elöadásokat: Rózsika ezután sohasem unta

magát, voltak barátok, a kis bo Kett6kat:f10Id ré\'laposigyüfÍlÖl-
hó madarak, akik örömmel elját- csöskertegészben vagy 'apróbb p<lr~
szadoztak vele. cellákban és egy tehénjárásörök áron

Néhány nap elteltével az idő eiadó. Bővebbét a .1Vláday patikában.
még hidegebbre változott.·S bizony, S:teret~ I..ajos Mirhó-utca 526.
sok szegény eniber, akinek nem számu házae1adó.
volt lüzifája, fogvacogva járt-kelt
LZ házaban. Sara néninek is e[Fo:..Bat"'rj5jn?~.r 'KUSS:lth Lajos', utca

J' 70L 'számu liá?.a' ·i%d\!. .
gyott a !üzrevalója, pénze pedig
nem volt, hogy vehetett volna, igy ·Bodrogkere~id(Jri·. terméskő 0.pit'-

. kezésicélokraígen .olcsó árban ... kap-
hdt kénytelenek voltak fületlen ható Wagner Mútón Fiai fakeresk~dő-
szoMban tartozkodni. Rózsika él .nél .. Ugyanotttilinden építési anyagra
nagy hidegben nem tudott.senki- árajánlatot kérhet.

fől sem segitséget kérni, térdrebo- Fere:ncsik Józsefnek Devaványáh
rultháf és imtidkozni kezdett: 2 hentes-' -és> rhészárosüzlete beren
,,6h~des Istenkém, segits rq./ifJnk, dezve családi o~ok miatt azonnal eladó.
!átod, nincs egy csöppízyi tuzrí?iJa-' Érdekl6dníJehet a .tlllajdonosnál Déya:
fánk sem, ha nem kapunk hama- ványán, HaiQs"ut<:a~1.· sz. alatt.

,Csapó Imr~ més~árosnál Gyomán,
ros,an, hdlmegfagyunk!". lVJ)g egy szép sióOa butor olcsón eladó;
Ró.zsika térdreborulva imádkozott,

Sz~r~tlSlmre kötélgyártónál ininden.
a négy kis veréb a vállára szalIt, féle gazdasági kötéláru, házi eikkek
mintha ők is segiteni akartak vol- és 1201.szál11u háza folyó hó 25-tol
na kis gazdajuknak imadkozni~' 28-ig önkéntes árverésen el fog adódni.

S lám, qz in.zadságot meghallgat Nap utca 103 számu ház,az Öreg
ta a jó lsten; néhány perc malvif' pocosban egy üarab szőUőskertés egy

. '. . darab . tehén~Jár~s két sertés-járással
nagy fényesség famadt a szobá- szabadkézböl·elaaó. Érdeklődni lehet
ban és egy gy8nyöril angyal je- Tary Já.nosnál, Kossuth u..703. sz. a.'
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5 fertály gyomai
tanyaföldiszántó

·eladó.
Bővebbet a

BAcsyés TARSAI BANKHAzANAL
GYOMA.

Hirdessen e lapban._.
"Apollól~ filmszinház

Gyomán.
Február 24, vasárnap: AZ UTCA ANGYALA.

Február 28, csütörtök: A SZINÉSZNŐ

HAZASSAGA.
Az Apolló filmszinházban adó egésziti ki a müsort.Eló

február hó 24-én a Fox film, adások 4, 6 és 8 órakor.
sludió gyémántfilmje Csütörtökön, február h628-

Az utca s'ngyala án eg: ~etrór::m •. IA szmeszno hazassága
cimU 10 felvonásos dráma ke- címü 8 felvonásos dráma ke'
rül szime. i~é! egészen fiaial Iriilmiisorra. Ez eIfilm Lengye1
amerikai szinész Janet Gay- Menyhért iáncosnójének ujabB
nor és Charles Farrel él fó' Ifilmváltozatát adja, amely a
szereplői a fiimn"ek, akik cso~ cselekményt az angol arisz,
dálatosan őszinte llliivészc!ük- tokráciának hátterébe helyez),
kel egy csapásra a filmjátszók sok romantikával füszerezve
legelső sorába kerliitelc A és persze jó befejezéssel. Az
darab témáját legkifejezőbben örök törlénet. mely mindig ui
ezzel a két ~zóval jellemez,.. marad: arisztokrata és szi,..
heli ti l< ; hYl11l1uSZ él szerelem,.. nésznő szerelme. A leány
ről. A film tárgya valóban a szépsége, tisztalelküsége végre
szerelem. él bontakozó. érle... is lefegyverzi a büszke ~saláct

lódó, megérett, boldog"sBgra ellenállását és mi sem áll utjá,
vágyó, megsemmisülésbe zu,.. ban, hogya szerető ~zivek

hanó, majd fájdalmakból hal, eg·yesiiljenek.Aszinésznőnagy
kan felocsudó szerelem, a ská1áju sú~repét Norma Shea
maga L egyszerüségében és rer iátsza. Kivüle mél" Roy
nagy,zerüségében. A Buda, D' Arcy, Owen Moore és Rúlpb

. pesten is rendkivüli sikert ara- Forbesnek van nagyobb sze..
lot! filmet a Corvin I\:amara és repük. Két igen ügyes bur
Capitól szinházak egy időben leszk egésziti ki a műsor/.

mutatták be. Burleszk és hir.,. Elóádás kezdete 8 órakor.

attenyé8ztojá§o
dambonként nyolcvan filléres árban. Comagolás önköltségen.

L.••.iN.apos .. CS.. i.\.Jék.. re. és .. növ.e..n..d.... é.kálla.'O.~.r.aelóiegj'zc..•'.st ,.e.lfo.gadU... 11...k....1.
Alföldi ..L~gttorna~ron1fltelep Bek~~csaba~

.Postafiók97.Telep:Dobozi-ut,községi iskolával szemben.

W A L TE R magántanfolyam
BUDAPEST,~ RAKOCZI-UT 51. Sz.
EI~:~é~Zlt~özépisko!ai összevont

\llz$gáratokra, érettségire.
Levelsz6 oktatás!

Ajánljuk az előjegyzés sorrendjében Westfáliából és Würtem
. bergböl.importált 280-313-as tojáshozamu szülőktől szár

mazó 400 darab elsőrendű amerikai fehér Leghornjaínktól

.Köra8!adányban a községtől 2 és fél kiiométerre,
Körösladány-Szeghalom közötti müut meliett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épUletekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 lnagyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

BACSY és TÁRSAI Bankházához GYOMAN.

tlIRDESSEN
LA.PllNK8ANJ

Földel d
,

I hird t
ff

ny.
Báró Huszár Lászlóné Ónléltósága a gyomai határban fekvő 2500
hold Páhalom puszJai uradaImát kisebb és l1ag~yobb tételekben

igen előnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

\l~VÓK : él vétel után sem állami, seI11 községi vételiIletéket nem fizetnek,
él szántóföldeket őszi vagy tavaszivetőmaggal bevetve kapják,
vételár rendezésére főkekamat íörlesztéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu nlásodik helyi vártó kölcsön rendelkezésére áll,
mely kölcsönök mindenkor helyben a Bá.csy és Tá.rsai Bankhá,zániill

lesznek rendezendők.

felvilágositás végett a

hoz GyoDlán~

i EI ljközsé

Érdekl6dők forduljanak bővebb

Bác8Y étiT ár§ai Ban ház
vagy a
r 8ág oz Endr3dön.
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irdessen Ia.punkban ..
Eladó O~CSÓ birtokok: 20 hold tajjyával, 30 hold tanyán), 40 hold

. tanyávai,75 hold tanyával, 82 hold tan "jával, 130 hold tany{,,·al, 40-50
holdas legelők vételéhez szükséges pénzköJcsönt évi 10 százalék ka
matiáb mellett folyósittatok. E~ad6 olcsó házak: Gyomán és Endrő
dön. Eladó korcsmák és vendégJők. Eladó 1 éves Hofherr traktor eké
vel, szijtárcsával, vasrámás 48 colos cséplővel és teljes felszereléssel.

Eladók és vevők fordl.lljarlaf< teljes bizalommal:

. KO ÁCS K l Á N
ingatlan adás-vételi irodájáilOz

Gyomán, Sólyom utca 577 szám. (Az állomás közelében).

18·~6.

19'<li
2'2~
0'~(J

17'30 g:\,. 2.0'40
20·20)]\,.. 2-l (;)
14:04: 16'5"2 g-y_
19'2ü . 19'4§ Zy.

16.14gy.
f6'51 gy.

20'30 ~n.'
21-06 gy.

trnuti
t~ricsjről indul
Gyomára érk.
Gyomál'ól indul
Bpestre .érk.

1928 október hó 1-ét61.
BlJDA.PEST- GYOMA

6'25 9'45 ~n'. 13'35
11'06 12-42gy. ·19.14
0'32 5'37 .·8'52 gy.
5',- 11'10 U·45íZY.

€l<YONA -BÉIi.tSCSABi\.
BcsabáróJ indul 23'154'34 8'14 gy. 12-47
Gyomára érk. 0'17 5-27 8'51 gy., 13'54
Gyom6röl indul 6"41 11'14 12'43 'iiv. 19-26
Fksflbáraérk. 7'54 12:08 15'21 g-y.' 20'26

é%7!~~~~_'i"'í5!'''iIJ!ij?jI'j!!i''fJiiiií§#...

~~dif]c~~~~~7Y~~iYXi&lti*ll!

Legjobb tá.jéK@ztató a

Vasuti és Hajózási
enetrend Ujság

. Lapunk Budapesten állan
dóan oivasfiafó a "Park
~zánoda" kávéházában. VHL,
Baross-tér 10.

kaphat6 m:l'lde'!1 \f9sutállomáson,
Dohányi:őzsdében. A ,.gy' biZ!Live] jeizeIt gyors-, cl többi pedig szell1ély\'onaL

r~~4'n~~.-fi~~~~~fifr-~*ft~AA~~~~~~"*ft~Aitftfltl

e .

~. Ez évben uj kivitelben a I1lOdern német kerékpár technika II
41: minden vi·,mányának é;·vényesitésével hozom forgalomba.
~. !i Tekintse meg "OPEL" kerékpárjaimat vételkötelezettség nélkül.. Több, mint '100 dr~._~

$.I'~ "Opel" kerékpár fut má..- G}.román egyetlen. Í..€.. kl".m.áció tléikb.'l. R.a... k. t. á r () 11: TüRPEOO. ~
ATLAS, ORiON és IPAG i\eré!{párok. KÖHLER és EXCELLA varrógépek és mindennemti

€l: gépalkafrészek. .. .

DOf\flO !.<l-OS· ALi:< eRT villanyszerelB és műszerésznél. Az OPEL és ú',,1929inodelü
nn ~ UCI PATENT-ATLAS" kerékpáro~ kizárólagos egyedarusitója. ...

~I~~~~~'~-~·!s~~'t.~~~tt,,»~~~~~~~~~~~~.~·~~Ifj

. Ingyen lakhatik Budapeste!!,
ha. előfizet ö "GyomaiUiságra"
mert lapunk havonta kisOl"sol
I!lónzet6i közöt{ e~;rY szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él· sorsolás bónapjában"tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen I{ap a kividó
hirnévnek örvendő Park nagy
száHodában Budapest vm,. Ba.;.
ross Jél' 10 (a Ee]eiipáiyauc!var
erk-ezési oldalával szemben)
egy e!sŐrendü szobáI. .4 kö
vQ!kező sorsolás! márc. 19=éll
fogjuk meg-ejtcwi és eredll1ényéJ

lapunk márc. 24~ilü számában
tesszük közzé. Vág·jaki
az alanti "Utalvál1"y'~szelvényt"

és adja be azt lapunk felelős

szerkesz!őiénéJ.

- - - JI.1' ievág.:uJl.d@ & - - -

alUil ll: j iTi $ i %lt)lC!!.TJif)fli fi 11 x:.

'" ._~••• 0.0. _ 0_" •• _ 0_ ••••••• _. ..... • __ •••• _. _. _ ••

.szerkesztőség·nél bcadandó. DF~ŐDI I\UTÓBUSZfJlEN'ETREND
~--~',~~_-.-~~~..,~---~

GYOMA VasutáHom~s) Kossuth Lajosoutca,Piac~tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRŐD Községházak5zött. .

Távolság 7 és fél kílométer. Men.etidő 15 perc.

6 6. p.

8 6_ p.

10 Ó. 30 p.

12é~,~p•.
, .-

ISt'C 20 p.

14 6. 46 p.

18 é. 26 p.

19 6. 40 p.

k~zzeI k@>l1

Telefonszám·

délután

délutáll

este
fel~·meit

"
"

"

"

."

1. jámt reggel

2. " d·itle]ött

~t " délelőtt

4.

endrődön:

GYOMA-ENDRŐDI,

ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT
·GYOMA

18 ó.

indul: n·feltételes megállók

5 ó. 30 p. ~ KOS~~O~l~~~tca
lj Gróf Tisza István ut sarok .~

6 ó,. 30 ,P' ~.." Piac-tér

9 ó.- p. g~.e,"..... Artézi-hí
I~ Hangya főűz[et

11 ó. 20 p. ~.. Vág6hiá
lJi Iványi malORl

12 ó. 50 p. ~

p. ~.i H,ql;~"jdi ""'ilu0glő 6..
~ l(órház

p..~ Kondorosi-ut 7.
K Piac-tér

19 Óa 20 p. ~~~,~~~ 8.

14 ó.

AUTOBUSZ

Feltételes megálló helye.ken már 40-50 lépésnyi távolságról
jelezni a megáHásí. .

Menetjegy Endrődig vagy vissza 00 fiHér,he!yben 30 fHIér, . c5űlfl.agj~gy 20 fiHér.
Kedvezményeii hsv! bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 m8n~tre ES P.

Kii1ön men~tekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soft'órnél m~gr@8delhető.

Telefonszám 17.

.---, ~." lb-yollna ]r~~

1- járat reggel

2.
" reggel

r,
dtÍlelőH·, ,).

"
4.

"
délelőtt

5.
"

délután

6.'
"

délután

7.
"

. défután

8.
"

éste

urnak
urnőnek

- pALL~2\:.DIS
könyvon:tálya

Budap~st, V. Alkotmány u. 4 szám:

nJÍnt fő .. --:.: vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veiriknek részletfizetéses terjeszté
s€re váJ1alkozik.Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell .. eladni \(öny
veket· ré·sz!etfizetésre.~A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megé!lJetést Végy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatvány)kért,

amelyeket szivesen 1l.1egküid a

GYOM.4.I UJSÁü
ol vasójánqk.

i

Az any.." ••q~nd"'l~I
neh.éz napjaliban.,

amikorugyszólvánsenkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

mini a

UTALVÁNY~ZELVÉNY

Szerkesztilsért és kiadásért felelős:

Wf,GNER MARTON.



Gyoma, 1929 március 3.Ára 16 fillér.IV. ~vfolyam. 9. szám.
YCZ" i

p O L f T I K AI, TÁRSADALMI ÉS K Ö Z G A Z D A S AG I HETilAP

ELŐFiZETÉSI ARAK: ---
Negyedévre ~ - - - 1 pengö 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 peng640 flilér
igéaz ~vre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAONER MÁRTON.

S:z:erkeszt6ség és kiadóhivatal:

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o ma, "ARVAHAz"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos . l em.-es hirdetés 20 fillér. ÖtsZÖli~

hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetéJ

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A rokonszenv és a
barátság.

Társasélefünk alapja azon
ragaszkodási ösztön, mely
minden emberben megvan,
hogy nem szeret egyedül
lenni, hanem a magához
hasonló emberek társaságát
keresi, azok között szeret élni.
Ezen együttérzés, ezen von
zalom, e szeretet mások
iránt, amely átérzi mások
örömét, bánatát, ezen titok
szerű érzelem a rokonszenv,
a rokonérzet. Az ember érzi,
Iiogyembertársaira van utal
va, a szükség köti össze
öket társaséletre. A rokon
szenv már a kis gyermek
nél is tapasztalható és ezt
ragaszkodásnak nevezheljük
nála, amikor azokat v~szi

. észre, akiknek körében állan
dóan tartózkodik) az idege
neket ellenben figyelemre
sem méltatja.

A rokonszenv érzete ne·

között, az ilyentől idegen- .sivár,. (!lZ ember benneannyira
kedik mindenki, kerülik a elhagyatott.
társaságát. Az életben pedig Barátunk az, kit bizal
oly nagy áldás és/szerencse munkkal megajándékozunk ;

mes tettekre ösztönzi azt, az, ha embertársainkban jó szeretetünkkel, jigyelmünk
kinek keblében ki van jej- akaratot, segitő, gyámolifó kel körülveszünk ,. örömei és
lődve. A hála, kölcsönös ji- támaszt találunk, ha rokon- jájdalmaiban osztozunk.
gyelem, udvariasság, szolgá- szenvéző keblek környezeté- Olyan szép, nemes erény a
latkészség, a részvét, becsü- ben élhetünk. A mai szere- barátság, hogy az csak jó,
letesség, türelem szép erényei tetlen világban különösen megértő, igaz lelkü, müvelt
azon értékes lelki gyümöl-nagy szükség van az egy-. ember szivében teremhet meg.
esők, melyeket a rokonszenv mást megértő, megbecsülő) A gőgös, pöffeszkedő, irigy,
érzete terem az egymáshoz önzetlen rokonszenvre, tár:... kapzsi ember jó barát nem
vonzódó emberek életében, sadalmi életünk szebbé, me- lehet.
lelki világában. Aki biza- legebbé, fokozottabban élén- A barátság célja a jóban
lommaI, szeretettel viseltetik kebbé tétele szempontjából is. .előhaladni, törekedni az egy-
embertársai iránt,. aki az * * * más támogatására, segitésére,o
emberi mé/tóságot -minden- Az emberi szivnek egyik inteni és óvni barátunkat a
kiben megbecsüli,. aki rész-legszebb virága, legneme- rossztól,. állandó hüséggel
vélte! tud viseltetni mások sebb jellemvonása a ba- gyámolitani egymást jó és
szenvedése, nyomora, sze-. rátság. A rokonszenv, köl- balsorsban és ha kell, sel111ni
rencsétlensége iránt; az ilyen csönös szeretet) egymás meg- áldozattól vissza nem riadni.
ember keblében könnyenjej- becsülése teremtimeg, amidőn A régi időkben jobban is
lődik a rokonérzet, a rokon- az igazi barátságban· két lé· merték,· szerelték és gyako
szenv nemes érzete,- amely . lek összeolvad. A társasélet- rolták az emberek a barát
nélkül oly rideg és üres· nek legbecsesebb köteléke, az ságot, mint. azt a mai, önző,

lenne az emberi élet. Hiszen életnek valódi füszere, mert számító és sz~retetlen ko-
aki önző, hideg) nyers, mo- bar~tok ..e.'s b.~rátság nélk.~l \ ~unk.'ban látjuk és t~pasztal-.
gorva életet él embertársai· az elet oly rIdeg, puszta es JUk. Sokan emlegetik, keve-
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TÁRCA
Lakodalom

anagykunságon.
Or. Szentesi Tóth Kálmán

"Lakodalom anagykunságon"
elmen készülö könyvéb61.

Amig a menyasszony kiké..
résének formaságai megtör/én
tek, amelynek a násznagy és
él vőti rigmusos beszéde tetfe
él derekát, amikor ajánlták a
vőlegényt, a menyasszonyt pe
di~ bucsuztatták, kint a lovas'
legényeket s a szekereken ülő

ket meleg mézes borral és jó·
féle szilvóriummal traktáIták,
bár a félvállra vetett mente
alatt ott diszelgett a kivaroll
szijju, szallagos, csikóbőrös

kulacs, ami nem hiányzoHa
slekerekről sem. Most bokré·
táztók a lovas legények lovait,
kalapjait, a szekér előtt levő

lovakat pedig felkendőzték.

Kendőt hl).ztak a cilllónyok he..
. .

I gedűjének vonójába, anagybő·
I gósnek meg a nyakára is kö--=============-- töttek kendőt. A menyasszonyt

vivó lovakat selyem kendővel

diszitellék fel. Igy mentek aztán
kendósön, csengő·hongó sze
kerekkel, muzsikával él lemp,
lom elé.

A templomból jövet ufba
ejteJte, eljött a nászmenet a
menyasszonyos ház. előtt, hogy
hadd lássa meg még egyszer
az uj menyecske, honnan hoz
ták el. Aztán egy körutat Jéve
-a városban, felvonuljak a vő·

legényes ház felé.

Mielőtt azonban haza érkez
tek volna, több rendbeli nehéz
ségen kellett átesniÖk. Egyik
legjellegzetesebb nehézség a
szalmából és sásból font kötél
volt, amelyet Jréfás emberek a
lakodalmas menet előlt keresz
tül feszitettek az utcán. Most
kellett aztán megmutatni, hogy
a lovas legény érdemes-e arra,
ho~y a nyeregben üljön? A

valamire való lovas legény ki valaki él tengelyvég szeget.
ugyanis átugratta a kifeszitett A lakodalmas menetet min·
kötelet. Amikor 1-873 körül dig nagy közönség kisérte.
Karcélgon Takács Sándor, meri a módosabbak esküvője

Csányi .Rebekát haza vlHe 24 kor él kocsikról perccet, kalá..
lovas legény vezette a Jáko.. csat. mézes mogyorót, néha
dalmas menetet s amint (I 0105- pén.ltis dobáltak közcíjük.
tani gimnázium utcából a Rá# OlykOl'egy·egy nagy puk·
kóczi utcába fordultak, ki volt· kanás hallatszoft. Valaki él fö
feszitve előttök a köteL Mind meg közzül hamuval tcIt fazc'
a 24 lovas á-tugratla aköte'lét! . kat dobott a szekér kerékhez,
Legelói természetesen a· vón olyat szóllott, mint egy mozsár
és a vőlegény, mert a lovaso- ágyu. A lányok visi/ot jak. Az
kat ők vezették, Aztán á nász- uka népe nevetett és sikamlós
nagy kocsija neki hajtott s a szólc\s módokat röpített a ko..
lovak szügyeikkel belefe·küd, csikban· ülők felé, amire azok
tek él kötéIbe s ugyszakitották megadták az illő feleletet. Köz
azt eI. Ebb~ bizony sok idő ben szólt él zene, fogyolt él

telt, de nem hajtott a talár kulacs tartalma, daloltak, eldör
senldL Ráérfek. mulatság volt dült néhány pisztGly lövés, él

az egész. lovak ágaskodtak és horkol·
Hogya lakodalmas menetbetak. Szóval lakodalom volt.

egyik6másik szekérnek kieset! A vólegényes háznill CI pitar
a kereke, az fel se tünL Meg-# ban fogadták él vőlegény szülei

.és legkÖzelebbi hozzátartozói
tör/ént ez még a fiatalpárt vivő él fiatal párt. akike/ rigmusos
kocsival is. Nevettek rajta. Tud- beszéd kiséretében adott élt.i:l
ták, hogy hamiskodásból kapta vófi s a ci~étrW "tusl" hU7.oH.
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AIIatbiztositás.

minden 1 hónaposelőfi

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. Cim:Budapest·

62, Póstafiók 282.

INGYEN JUTHAT

jó k Öny ve kh ez 'I.

. ha előfizefőket gyüjtaz .

UJSÁG-nak

'FOGALOM i
a közönség körében az a tisz-I
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20 %

engedmény adá5a mellett nyuj·
tunk ezen lap előfizetőinek.

Legol<:sóbbaD
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P l'50,es menüt kivéve)

10%
engedményt adunk.

SeInIni
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szemben vagyunk a Keleti Pálya
udvarral. Magyaros vendég

szeretettel várjuk családi
szálJodánkban.

,. ,"'-', .. " .. -:~-:' ,- ',',' .
A szöv.biztositotfá.llatállományában

a folyó évben ezideig '2 káreset forq~1t
elő. Január 19·én Ko~.ács Sándor szö
vetkezeti tagnak 320 pengő re .• értékelt
tehene ellésből kifqlyólag kéilyszer
váéatott, Qe husa ékoboztatván. Jan.
21-én Aranyi· Mihály szövetkezeti tag
nak tehene ellésböl történt megbete
gedés folytán elhullott, mely 400 p
értékü VG!t.

Kártalanitva lett: Kovács Sándor 256
pengő és Aranyi Mihály32D pengő

erejéig ezen· szövetkeZet áltaL
Biztositási dij eimén fizettek:· előbbi

9'70 P, utóbbi 12·10 P.· .
A folyó évben biztositva és a köz

pont utján viszont biztositva lett ez
ideig 257 drb. jószág cca 80.000 P
értékben.

Temetik az anyóst.·
Már az első hantok hullanak

él kor>orsöra. midön oclalép a
veíe e's a szoká.sos rög he,
ivett egy jókora zacskó fehú#
port szór általánoseJképpedés
közepette a: sírba, .,lvIii· esi.
nálsz, megőrüHél?;; ~ kér4ik
él körülálló rokonok ..miféle
por \'oltaz '1;' L':gy kis szóda...
bikarbónát ször/am él sirha
feleli . a bánaJos v6, hORY'ö
föld cg·l?sz biztosan és köny
Ilyen megtudja emészteni
a szeg·éllY 1110gboldogultal.
Azután gondosan sajálkezülq.r
felállitolta él kövelkeze) felirásu
fejfát: .,111 nyugszik az anyó
som. Óh mily jr'dlesz tnincl#
kettőnknek ez a pihenő l;;

A gyakorlötéri, tábori és
hárclériszolgálatokban az if·
jus(Íi:wal sztmben komoly kö
vetelményel<ct lámasztanak.

Arra az ellenvetésre, hogy
az ifjuság e katonai kiképzése
harcászati értéknélkül való,
l<itchcne1' lordnak köszönő

'levelére hivajkoznak, amelyet
Ang·lia mil1deniskolájá'nak

. n1Qgkülc!ö.lI. E levélben a lord
az i~ko!ar ifjuság katonai ki,
képzését életbevágó fonfossek
gunak Jartja és hivalkozik arra,
hogya világ·háboru kitörése óla
az iskolák 22.000 kjJünó, liszt
tcl ajándékozták mq5· az angol
hadsereg·et. _r

A Jisztképző csapajoktóI ki

kerülr tis2'tek kitünóségét eli, TARKA KRÓNIKA.
cséri az a körülmény, ho~n: a
hcÍboruball cgyikükel sem ell'
gcdték cl kiképző csoportjaiktól
él l1arclérre, mert, minI oklatók
iobban bcvállak. millt a \'ilág~

háborul iárt válogaloii emblTck.
A kalonai kiképzés nevelő

hatását még· azér! tarlják nagy'
ra, meri scm a személyes ér,
e!eket, sem pedig·, mint a s·porl.
szórakozási nem szolg·ál.

fószükségét akiképzésnek
?lbbell1 lájják, hogy Ang·lia pol,
g·árait, iparal és kereskedelmét
vezelő cmlh2io ekkcl láljtJk cl.
Szerintük vezete) embereket
csak katonai kihépzéssel lehet
nevelni, al}lire él leg'jobb szei'v
az iskolákliszliképző csapata,
üTe.

A hizonyiiványt nyert hélll~

g'dlók Icnilorittlis Iwdsercg
vagy a kiilön[cg·és tarjalék
tiszJjei lehetnek.

lv1inden kiképzési év 9 napi
táborozassal végződik, ame'
Iyel él hadsereg tiszljei vezetnek.

London kellős közepén is
g·yakran látni az iskolók ösz'
szes hallg·atóil teljes katonai
felszerelésben, amint ~~fyakor

latra vonulnak ki vagy ünnepe
ken sorfalat állnélk.

A ~:ryakorlajj kiképzés· a
csapatoknak és akiképzésnek
megfelelő különféle fegyverek,
kel töricll ik. .

A kiképzés a hagyományos
.ailgü! sL(:!i.'l11bclI e;;;yéniségek
(indíviJualiLi11us) nevelésére
törekszik, amellyel szemben a
csapat és tömegnevelés hát~

térbe szorul.
Kétségtelen, hogy az jfjuság

ily katonai nevelése az ango]
cserkészmozgalommal egye#
tem ben lord Róberts és Kikhe
ner lord szellemében a nagy
angol :1éphadsereg kereteit
képezi és azt szolgálja.

Carlyle népe ismét bebizo,
nyitotta az angolokat annyira
jellemző felismeréssel, hogya
világbéke korában különösen
szükséges, hogy minél nagyobb

k' PARK- .hadsereg·et teremtsene ' és ml- NAGYSZAllODA
nél több vezelőt neveljen~k. I· VIII.. , Baross.,.tér 10.

A. K. :..... .......__,;....__.

Szőke Ferenc
ref. ig. tanitó.

letével, bllzditó, .bátoritó sza
vaival még a szellemi tehet
ség kifejlődésében is előse

gíti boldogságunkat és ja
vunkat.

Sajnos, a mai időben ki
veszőbén van a hüség, és az
odaadó, .önzetlen és érdek
telen, igazi, valódi barátsdg
az emberek lelkében. Amig
a szerencse' kisér valakit,
addig a legtöbb bará/kitart
mellette, de amint a jó sze
rencse elhagyta az iIletőt~ I
bizo~y odébb állant;e!..: a volt
.baratok. . A· felketa napot
szivesebben üdvözlik az em
berek, mint a lenJ'ugvóf.

Boldog embemek tekint
he(iük azt, aki a jók tá,;s(l
ságát kereste és olyan sze-:
rencsés környezetbe jutott,
hogy becsületeS, istenfélő,

jellemes, kötelességtudó, jó
szivű barátok társaságában
élhet, azoknak nemesre, jóra
serkentő példáját követheti
életében. Nagy vigyázat és
alapos emberismeret kell
ahhoz, hogy jól tudjuk meg
választani barátainkat: fl
látszat után ne induljunk. A
belső tartalomra, a jellem
és szivjóságra legyünk tekin
tettel barátaink megválasz#
tásánáf, akkor nem csalat-·
kozunk.

galók en1litctt közlönye dicsé
retes~n em lili a katonai kikép
zést (akár tisz1i, akár leg·ény,
segl kiliépzésről van sz6)
j\:'ilemnevelő hatását, amely a
polgári erények legelsőbbje is.
Határozoiíság, fegyelem, önbi
zalom és felelősségérzet, a
liszti kiképzésnél ezenfelül ál,
dozatkészség, amellyel szemé
lyes érdekeiíalantasainak jó'
léte mögé helyezi, azok a kiváló
tulajdonságok mdyeket a kal
lonai kiképz~s nagyra nevel.
A kiképzés nemcsak agya'
korlatok sulykolását öleli fel,
hanem a sport éslorna utján
a test fejlődéséről és egész#
ségéről is gondoskodik, to#
vábbá a megfigyelés, felderités,
Jerepismeret, térképolvasás, az
emlékezőképesség' élesítése és
vázlatok '5zerkesztésének hasz
nos ismereteit is tanUja.

A tisztképző csapatok O, r. e.
kötelékébe tartozók a katonai
lantárgyakbój fiatalabb társaik#
nak tartott előadásaikutján ok
tatni is· megtanulnak.

sen ismerik és bizony még
kevesebben gyakorolják e
szép erényt. Az. igazi, hü
séges barát pedig igen tisz
teletre és becsülésre méltó,
mert elmondhatjuk azt ha
tározottan, hogy aki a ba
rátságban hüséges éS rendit
hetlen, az ilyen ember min
den jó, szép és nemesre is
bizonyosan képes és hajlan
dó is.·

A léha, kötelességet nem
ismer6, a szerénytelen, ille
met nem tudó, hazug. és hi
zelkedő, könnyelmű ·emberek
nem lehetnek valódi, értékes,
igazi barátok. Kerülni kell
az ilyenek társaságát,merl
a példa igen hatalmas tani
tómester, annak hatását ész
re sem veszi az ember sok
esetben, már a természete
önkéntelenül is alkalmazko
dik a mintához. A jó bará
tok jóra, nemesre tanithat
nak, a rosszak .bünre, sze
rencsétlenségre. Vigyázni kell.
tehát barátaink megválasz
tásánál. Amily nagy szeren
cSe a nemes és· szép fulaj
Cl6riságdkkal megáldoftbará
tok társasága feank nézve,
épp olyan káros· lehet a
rosszakkal való társalgás.

Ajó barát hozzánk min
dig igaz és igazságos, aki
sok esetben óktatónk, tanács
adónk, gyáinolitónk, aki ité- .

Az angol ifjuság katonai nevelése.
Közismert tény, hogy II "Nép-

. szövetségi denJŐbiráskodás"..
a "Kellog békepaktum" és a
J,ö!csönösleszerelésj szerző..
dés dacára a győztes államok
mindegyike .Iázasabban fegy..
verkezik, mint valaha.

Franciaország, Csehország,
sot él semleges Svájc is ifju..
ságát tnilitarizá'lta és annak
katonai' nevelése a hadsereg
felügyelete alatíáll. :

Az angol iskola ifjuság ka..
lonaineveléséta "Review of
!ncorporated Association of
Héadrriasters" legujabb számá
nak nyomán alábbiakban is..
mertetjük rész!etesen:·

Minden angol főiskolában

iskolai kadetí csapat van, amely-
. /)ől az angol hadügyminiszté,

rium kimondotí kivánságára
tiszti kiképző csapatok alakul
tak Ü. T .. C. (Officers Training
Corps). Ily módon háboru ese
tére katonai kiképző ésvezető

tartalékokat teremtenek.
" Az angol ~'imnáziumi . igaz·,
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Gyoma község Előljárósága f
évi február 28-án bontotta jel a
Csudaballán építendő bábalaktis
és hivatalos helyiség épitésére be
adott ajánlatokat. Ajánlatot ad
tak be:
. l. Beinsclzrotlz Mihály 14.584 P.
·2. Házépitési Sz6v. 13.575 P.
3. Mo/nar Imre 12.210 P, az

ajánlali összegből G70nban 5 szá
zálék engedményt tett, tehát 11.600
pengő.

4. Bartolf Mihály 11.926 P.
5. Haibach Ádám 1r657 P.
Minthogy ezek szerint legQI-

csóbb ajánlatot Molnár Imre tett.
~s megbizhatósága ellen sincs ki
jogás, a megbizá~t valószillilIeg
ő kapja meg. Döntés ez ilgyben
a legközelebbi közgyűlésen lesz.

Csudaballai
épitkezés.

Lovaspropaganda filmes elő

adás. Gyoma. nagyérdemü ki
zönségének tisztelettel hozzuk
tudomására, hogy az Orszá.,
gos Testnevelési Tanács kikül
döHje dezséri Rlldnyánszky fe
renc ny. á. huszárszázados

folyó év március hó 7~én dé
lután 6 órától 7 óráig a mozi
helyiségben a Magyar Gazdák
és Leventék lovaspropagan@a
filmes előadását tarna, az 1216·
adás teljesen ingyenes, lehát
bárki szabadon meglekin1heti.
Minél számosabb megjelenést
kér a Rendezőség.

A gyomai jótékony nöegye
sütet március 9"'én szombaton
este 8 órakor - a Gyomai
Sport E~nesiilejjel karöltve
tea estély t rendez, melyre ez·
ul on hivja meg a tagokat és
érdeklődőket az Elnökség.

Őstermelőí igazolványok
megujitása. A Forg'almi adó
hivatal megkezdte az ős terme·
lői igazolványok kiadását mi·
den piaci napon szerdán és
szombaton d. e. 9-12-ig és d.
u. 3-6-ig a Holler szálló eme·
letén.

Avasuti pályatesten való
h:özlekedéstöJ tartózkodjék a

.közönség', mert ez filtoil és
biinfetendő cselekményt képez.
Az ellenörzés gyakorlásával a
csendőrség és rendőrség bi
zatolt meg.

Telefon és távirda szolgá
lat meghosszabbitása. A hely
beli tí?lefOn tulajdonosok kér".
ték, hogya telefon és távirda
szolgálat reggeli 7 órától esH
9 óráig hosszabbiltassék meg.
Kovács Lajos főpo"tameslcr

ur a kérelmet a legmelegebb
pilrloJással terjesztelle fej s
igy minden remény megvan
arra, hogy az a közeli· napok~
Dön kedvl?7Ő eHnlézest fo~
nyernl,

A "Gyomai Ujság" előfizetőÍnek
20 százalék engedmény.-·

VU., Barossmtér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, te1e
fonosszobák, rádió.

Mérsékelt árak!

A
GYOHA lAK
kedveit találkozóhelye
BUDAPESTEN

a

Központi
zálloda

Presbiteri gyülés.
A református egyház pres

bitériuma gyülésf tartott már
cius l-én az esperes ur el
nök/ete mellett. Kiss Gábor
és Veress István presbiterek
emlékének jegyzőkönyvimeg~
örökitése után presbiteri tisz
tébe beiktattatott Arany Já
nos. A presbitérium részvé
tét fejezte ki Répás Pál lel
kész urnak és BarátJz Nli- I
!zály jJénztárnok urnak, kik I
mindketten betegek. Ezután
egész részletesen előterjesz

tetett az egyház ]928. évi
zárószámadása,mely helyes
nek találtatván, jóváhagya
tott. Tdrgyaltatott a község
azon kéreime, hogy ártézi
kut céljaira adjon el, vagy
~dgedjen át az egyház 60
négysz6gölnyi területet a
Grój Tisza István-uton levő

i1res iskolai p ortából. .. Az
egyház e kérelmet, tekintet
tel a község és az egyház
közotf levŐ testvéri viszony
ra: ingyen teljesiti. Ezután
kisebb gazdasági ügyek tár-

.gyaltattak s agylilés 11 óra
kor végződött.

_2!S!f!' "_

IGAZGATÓSÁG.

bát, továbbá javaslatot lett táv· 'l

besl.élö feltlllitása in111t is.
Pikó Béla ezenkivül java.,

soHa ilZ ut kiépitésél, és hogy
Ballára sinpárt épitscn az anya
község' fl személy és tellel"
forgalom lebonyolitása érde".
kéb~n; meri cl lanyai lakosok
jobblétél minden eszközzel elő
kelt mozdiiani. Javasolta, hogy
a kö·zs. mérnök a tervek elké
szítésével bjza~sék n19g s a
következő gyűlésen leg"yen cl
kö!íségekre nézve jelen/ésl.

A képviselőtestület az Elő].,

járóség éS Pikó Béla indilvá".
nyál elfo~raclté1.

3. A község kérelmczle a kir.
járásbiróságné'llc felépjlésélaz
igazstigügyminis:dernél arra va
ló lekinietlel, hogy a község él

f9rgalmjadóhiviJtal és Stef?1ni'l

l gyernlekgondozó részére he; I
. lyisége! kénytelen bérelni.

I
A lefl iltfúkedés egyhélll~;W-

l.ag elfogadtatott.
nyelvből. Ha a bemutatotl fel- 4 , Utkaparók fizeté~éJ cl k('p
s%Iás nem kielégitő, a tanuló ma- viselőtestükt [Iavi 5 pCllg(ivcl
gánvi?:sgálatra nem bocsátható. fc1emelie.
Magánvizsgálati engedély iránt 5. lárclajaviJásf egyelöre,amig
legalább 6 Izetlel előbb, teMt jul. a község fedezetct. talál, el·
l5-ig, okt. l5-ig és május l-ig halaszJolták.
kell folyamodni s a kérvények a 6. A gyomai munkáskör
folyamodó lakása szerint illetékes munkaalkalom adása iránJi
iskola igazgatóságához nyujtan- kéreime ügyében, minthogy a
dák be. A kir. tanfeliigyeföséghez, község momentán semmi
avagv a vall. és közokt. Miniszter, munkát adni nem Íltd. elhatároz·
Urh;z közvetlen benyujtott kérvé- l latolt az árm;:·járslllatok fclké
nyek tárgyalás nélkül visszakiil- . rése gyomai munkások alkal
detnek. A vizsgálati engedély kéz- mazása iránt.

,!!"""~~""""""",!,!,!",,,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,!!,,~,,!,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"!,,,,
besifése alkalmával fogjuk értesi-
teni a magántanulókat arról, hogy
ki, hol, mely iskolánál fog vizs
gázni.

Leghelyesebb, Iza a magántanu

lók szülei, vagy elűkészitői vala

mely polg. isk. igazgatósdgánál

személyesen is érdeklődnek.

. alkotása;
A Deák Ferenc utca folytató~

lagos kiépitése.
Munkásalap gyarapitdsa.
Hősök kertjének létesitése,
Réz~álic áráért a készjizetői

kezesség elyrillalása:
Hangversenyek után szedhető

helyhatósági engedély dijak.
Szegények ellátást dijának meg.:

állapifása.
..-K·Jegyzői .Árvalzáz· .Egyesület
segélyezése.

Az Árvaháznak ~polg. iskola
céljaira történt kibérlése fárgyá
bati hozott határozataifa förvény
hczfóság jóváhagyta.

Hirek" a megyegyülésről.

"Polgári iskolai
magántanulók figyelmébe.

Képviselőtestületi közgyülés.

Szeptemberben az Árvaházban nyUik meg a polgári iskola.
A, tavasszal végig ki lesz kövezve a Deák Ferenc ut déli része.

A vallás- és közoktatásügyi mi
,úszter Uf ujabb rendelele szerint
fendes korban levő tanulókIlak
csak abban az esetben adható ma
gijnvizsgálatl· engedély, ha állan
dÓ lakóhelyűkön nincs polgári is
kola. Kivétel a hatósági orvosi
bizonyítvánnyal igazolt hosszabb
(3-4 havi) :betegsf!g. A magán
vizsgálatot tevő akár rendes koru,
akár e kort meghaladott fanulók

elbirálásánál á rendes tanulók
kal szemben használt mél1é
ket kell alkalmazni. A rendes
tanulókkal elvégzett olvasmá
nyok anyaga a magántanu16k
tól is megkövetelendö. h1inden
magántanuló az írásbeli vizs
gálat megkezdése előtt irás
ban tal10zik bemutatni olvas
mányainak, a könyv nélkül ta
nult köIteményeknek és a
prózai részletelmek jegyzékét
ugy a magyar, mint a német

az Árvaházban
f)'ilik mega polgári iskola.

CA tavasszal végig ki lesz. kővez- I

.pe a Deák Ferenc utca.
Békés vármegye tőrvényhatósá

15i hizottsága február 28-ántar
toti gyiUésén dr. Sorbán Jánost
vci/asztotta Illeg az orosházi
.szolgablrói állásra.

.Gyoma községének a .napidija
sok llletmenyénekmegállap{tása
Mrgydban· Izozott határozatát feloi
dat/a sa beadott. felebbezés ét
telmébenujabb határozat hoza-

tálm vis$zaadta. .
il tiizörség rendszeresitése.
Az drvizvédelml szabály;mt meg-

(Jyoma község l<épviseI6".
.ks!ülele 1929 február 26·éln
· kéAzgyUlésl tartolf, melyen él
· követkéző ü~!"vck. tárgyaltallak :

1. Oella! .Mihály és Isai CSlI

daballai lakosok kér/ék, hogy
· a btlbalakeis a lurkevei és elé,
vaványai ut szögletébe épites'
sék. .A kérelem e!utasillatotl.

2 A. belügyminiszter' CI jClnya

· világ' közígazgalásának meg'
javiMsáhan rendelelel adot! ld.
A község minden Iehetől haj'
l,mdó mQglenni a ballai lanyai
lakosok érdekében és java'·
solja, .hogy lanyai kirendelt".
ség állitassék fel, a járjaikeze".
Jéslacsudabélllai fanitóra bizza,
hogy cl ballaiaknak ne kelljen
bef?iradniok Gyomára, szülész
női lakás! épiJ, CI kiszálló 01'

V:QS I:,észére] hiratatos SZG~
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galmas reg~IlY, Jc fr'jbh ("n;m.~1.

merj a Qráma alakiai. színte
éjnek a mozi vásznán és ._ a
valóságereiével hatnak.. Vár
konyi Mihálynak. meg' talár1
soha sem yolt oJyau gran.diózus
szerepe mint ebbcn il

fílmben, . ametyben alkalma
nyilik az emberi érzéselcmi.n'
den skáláját megjátszani. Phyl
lis Haver, aki/eddig- cs~p~n

vigiátéki szerepekben 'Iáliunl"
az elvetemüll·- bünös a:'iszon~
szerepében _. megTázó drá'mtll
képesség:éről . tesz. fényes. Id:~

nuságot. A gOIlOS7.~, Il1inde~rc

kapható ügyvéd alakjálRobert
Edesonsielllélye~i1i,aki aÓrií
mának egyik . fŐalakja.. A hatal
mas mLi~ortfilmhirádÓ-~s··~:~y
Ferkó hurlesz.K vezeli be.
Előadások .. rendes heiyárak
mellett, 4, 6 és 8. órakor.

" .

A SZillbáz·ez uton tudajj&.a
moziláiog'ató . közönséSiH:tcJ,
hogy rendszerescsütörtö!dcl6
adásait a. jobb időjárásbe~ll'

láig' nem folytatj(l.

Félárujegy" a budapesti kiállitásrll
kapható Hangyánál és Kovács János
trafikjában.

Kalocsa·ház -és telek,-(Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonát képező

felerésze, előnyös feltételek mellett
örök áron eladó. Érdeklődni lel1et$k:
Kalocsa MáriánálBudapest,Vm, józsef
körut23. f. 4.

.Naputcs 103:számu ház; az Öreg
pocosban egy -darab szőllöskertése~y

darab tehén~Járás két sertés-jáfással
szabadkézb6\eladó. Érdeklődni leHet
Tary Jál1Osnál, Kossuth u: 703.' SZdi,'

szólló;.- és.
gyUm0:1 CS 0t)~keTt

eladó..

Kató jegyző tulatdün6t
képező Fé1zekflS kántor

féle révlaposi

örökároll

Ba
II

I

_r ._s;i L!!

polló" fil szi
Gyomán.

Március 3-án, vasárnap: C H rc A GO,"
VARKONYI fUm!

"

ma.

Soha -tll~g film nem kcllcJJ
olYun rJ'lély benyomils/ a né·
zóközöns.zghen és nem rázta
ug-y meg CI lelkeket, minI a
világh\rii rendező Cecil B. de
Mille, CI "f<iráJyok királya"
megleremtőjének

.Chicago
címU 11 fe[vonéÍsos h(lf(jlmas
drámája, amely az Apolló
filnlszinházban március hó 3·
án, vasárnap kerül szinre s
anlelyet csak néhány hét előll

óriási anyagi és. erkölcsi si
kerrel mutat/ak be Buclópesten.
Ez a film egyszerü cime elle·
nére egy világraszóll) szenzá,
ciós esemény/ visz a vászonra,
amely n~m is olyan régen ját,
szódolt [e Amerika nagy met,
ropolisában, Chkágobanés
az egész világsajtó heteken át
fog'jalkozal! flz Ug"gyeJ. A hir,
hedt Roxie asszony bünpö,
rér6l Vé1n szó, anwly Chicago
milliós társadalmának (omlot/,
ságáról nb/otta le a leplet.
OIYdn ez a film mini egy iz'

egy üzlethelyiség és egy lakás haszon
bérbe kiadó.

350-400 dl'b: kölcs"önkönyvtári
bekötött, jókarban levö könyv olcsón
eladó. Értekezni lehet Végh köny\'
üzletében, Gyoma.

Élelmiszerüzlet nyilt meg március
l-én' Deák Ferenc utca 39.' szám 'alatt,
ahol naponta .friss kenyér és pékáruk,
valamirit liszt, korpa, tengeri, krumpli,
bab, borsó és hagyma kapható. Szives
pártfogást kér Bujdosó Lajosné.

Három esetlegkettö szobás pados
lakás kiadó azonna ii - beköltözéssel a
Hangyánál.

Kett6kat"holdrévlaposi gy1ímöl~

csöskertegészben vagy apróbbpar~

cellákban és egy tehénjárásőrők áron
eladó. Bővebbet a Má<lay patikában.

Szoret6 Lajos Mirhó-utca 526.
számu liáza· eladó.

Batári Sándor Kossuth Lajos lltca
70\. számu háza eladó.

Bodrogkereszturi terméskö épít
kezési célokra igen olcsó árban kap
halÓ Wagner. Márton Fiai fakeresked.ő

nél. Ugyanott minden építési anyagra
árajánlatot kérhet.

a

r

yorsanfolyósit kölcsönöket
/IT

es

és

DUBLIKACIO.

Nyilatkoza.t.
A "Gyoma-Endröd Kondoros" CIIllU

helyi hetifap folyó hó 24-íki St.úlldl{)aJl

megjelent "Króniká"-ra. l11ely U\bbek
között személyemmel is érthetetlen
módon foglalkozik, szükségesnek tar
tom kijelenteni, hogy én _szerzöjének
sem . barátja, sem komája, avagy
"Nyisztor"-a nem vagyok, miért is ez
uton óva intem a magát szellemes
nek tartó szerzőt, hogy a jövőben

disztingvál jon, vélt szellerneskedésének
tárgyát a maga köréből válassza meg,
mert ellen esetben még, ha papi palást
védelme alatt áll is, megtalálom a
módját, hogy magamnak elégtételt
vegyek. ' .

NYISZTOR PÉTER
______________ tak.ptári igazgató.

*) E rovatban közöltekért, felelősséget
nem vállal a szerkesztöség.

Vatay Gébor asztalos mester Gyoma
Ko,>suth Lajos utca 737 sz. alat érte
siti a nagyérdemű közönséget, .hogy
március 8, 9, lO-én megtartandó gyo
mai országos vásárra a kipakolást sa
ját házánál az udvaron fogja meglar
tanL Kérem .abutorvásárló közönséget,
hogy ott keressen fel.

Réti Jánosnak régi vásárszélen a
csi1!agosban 2 sertés járása kiadó és
burgondi répája van eladó.

Ksrbiner -- Józseféplilet . és butar
<jsztalos elvállal épliletezést, butorok
készítését és javitását olcsón és pon
tosan. Kéri a n. é. közönség szives
pártfogását. Ujtelep, Tiszamalom.
Megy~ri István ácsmesternek a

Horthy Miklós ut 1100. számu házában

NYILl~~TÉR. (*

\

be helyezéséről kiá!litolt le/éti
elismervény/ él kiküldöltnek á/
adni és az árverési feltdeleket
aláírni. (1881: ex. t.·c. 147..
150., 170. §., 1908 : ex. L·c.
21. §.)

Az, aki az ingatlanért CI ki
kiáltási árnál magasabb igére·
tet lett. ha többel ígérni senki
sem akar, köteles nyomban él

kikittitási ár sZc'zaléka szerint
megáliapHoH bánéllpénzt az ál
tellé! igért ár ugyanannyi szttza·
lékáig kiegészitcni. (1908: XC!.
t.,c. 25. §.)

Gyoma. 1929. január 10. Zá
honyi sk. kir. Jbirósági elnöl<.

A ki~dmány hi/eiéül:

ELEK
irodctseg"édHszl.

oicsóbbanLe

60/1929. 1kvi szám.

z

ANYAKÖNYVI HIREK.

. Átverésihirdetmény
kivonat. .

Gyomai Takarékpénztár vég
rehéljtatónak, özv. Paróczai
Lajosné sz. Timár Anna ugyis,
mint kiskoru Paróczai Vince.
Arina, Franciska éslv1ária 1.
és t. gyámja végrehajtást szen
vedő ellen inditoH végrehajtási
ügyében él telekkönyvi hatóság
avégrehnliási . árverést 440 P
tókeköveielés és jtlrulékai be·
haHása· . végett a gyomai kir.
járásbiróság teI'ületén levő End
rőd közsél;rben fekvő '3 az end·
rődi594. sz. tkvi betétbe_n A
I. 1.,2. sorszám, 2462., 2563.
hrszámalaH foglalt s Paróczai
Lajosné sz. Timár Anna, kis,
koru Paróczai Vince, Anna,
Franciska és Mária nevén álJó
ház, udvar és szán/óra 1200
p kikiállási árban elrenclelte.

A7. árverést 19-29. évi már
cius hó 21. napján d. e. 10
órakor Endrőd községházá
nál fogiák megtartani.

Az árverés alá kerülő inga/
Jan a kikiáHási ár ké/harma
dánál alacsonyabb áron nem
adható el.

Az árvereIni szándékozók
!<öt(l!esek bána/pénzül él kikiáI
jási ár 10 százalékát készpénz
ben} va~n az 1881: ex. L-c.
42. §-ában meghatározot! ár,
folyammal számitolt óvadéké,
pes értékpapirosban a kikü!
dötti1é. I letenni, vagy a bánat,
Dénznek előlegesen birói leíét-

-Született: Bakó Zsuzs(jnna,
Szücs Imre, K. Kocsis Lajos.
Ádám Eszter, MeIichcr Gyula,
Oláh. Veronika. Krutek Mária.

Elhatíak: Csapó' Sándorné
Kóny~ Juli(jna 24 éves, Molnár ].
76 éves, Forgács Istvánné Lip,
ták Jusztina 23 éves, Tandi
István 83 éves. Tandi Zsuzsa
5 é'ves, Szabó A. JuHanna 35
éves.

A budapesti tenyészállat ki
áUitásra 1zedvezményes féláru
ig~zolványok a Bácsy és Társai
Bankházánál kaphatók.
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FONTOS A SZŐLLÖVESSZŐK MEGBIZHATÓ HELYRŐL VALÓBESZERZÉSEI
Szöll601tványok: ripária ér berlandieri alanyokon, sima és gyökeres alanyvesszök, gyökeres hazai és othelló vesszők prima minőségbenkaphatók

államilag elIenö;,zött telepünkröI: Brtdacaonyvidéki SzöUötelep KezelC'.ége.TaJ)olca, (ii5aia Intqye}.

Helyi képviselőnk: Fazekas István,.községi szóllőkeze!ő.

·Alföldi Leghorn Baromfitelep Békéscsaba.
Postafiók97.Telep:Dobozi-ut,kÖzségi iskolával szemben.

..

Körösladá.:n:ybaD a községt51 2 és fél kilométerre,
Körösladány-Szeghalom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő ..

gazdasági épületekkel ellátott,
. néhai Ferencsik Károly féle .

170 ... magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődök forduljanak a

SACSY és TÁRSAI Sankházához GYOMAN.

Gazdák figyelmébe I
Mindazok szives figyelmébe ajánlom hirdetésem, akik akár ingatlan,

akar 'haszonbéres földet, akár pénzkölcsönt akarnak venni!

Eladó földbirtokok tanyával : 20 h. h.~ként 35 m. buza, 30 h.
h.-ként 20 m. buza,· 40 h. h.-ként 30 m. buza, 53 \l. h.-ként 30 m.
buza, 82 h. h.-ként 25 m. buza, 134 h. h.-ként 25 m. buza. Tanya.
nélkül: 43 h. l.l.-ként 12 m. buza, 50 h. h.-ként II m. buza, 134 h.
h,-ként 25 m. buza. Haszonbéres földbirtokok tanyákkal: 200 h.
IL-ként 200 kg. buza, 210 h. h.-ként 250 kg. buza, 300 h. h.-ként 60
kg. buza és 350 h. élő és holt felszereléssel. A földbirtokok vételéhez
szükséges pénzkölcsön 7 és fél százalékos tökekamat törlesztéses
hosszulejáratu, valamint 10 százalékos váltópénzkölcsönöket a vétel
megkötése után 24 óra alatt folyósittatok. Eladó olcsó házak Gye
mán: 10· drb. jókarban lévő cserepes családi lakóház pados szobákkal

. kedvező fizetési feltételek mellett. Eladó korcsm~k és vendéglők,

GYomán és környékén. Eladó 1 éves I-loffherr traktor ekével 48 colos
vasrámÁs cséplőv-eL:)2 lóerős Mercedes traktqr 1600 p, És több

gözmagánjáró garnitura. •

'KovAcs KÁLMÁN
, ingatlan adás-vételi irodája

Gyoman, Sólyom utca 577 szám. (Az állomás ~özejébim).

J(ettó kat. hold révlaposi
gyümölcsöskert

egészben vagy apróbb
parcellákban és egy

tehénjárás
örök 61'OJ1

,eladó.

BÚ'/ebbet a
MAOAY patikában.

FISKPNEU

cr
. a leggaadaságosabb

• Vezérképviselet :

Autofelszerelési
. R.-T.

. Budapest, IV., Aranykéz
-=::~ u.~. - Tel. Aut. 812-41...

tenyé8ztojásokat
darabonként nyolcvan filléres árban. Csomagolás önkölts~gen.

Napos csibékre és növendékállatokraelőjegyzésteJfogadunk.

Bor~ pálinka
Ajánlom saját t~r:nelésü J?t~lnő. faj
boraimat 1928. ev! termelesu, kIváló
zamatos Siller . vagy fehér bor
literje 45 fillér, 50 százalékos kitűnő
kisüsti törköly pálinka \iterje 3 p,
bármely· vasut áilümásig szállitva,
kölcsön hordóml1an, utánvét mellett.
Legkissebb rendelés 50 liternyi bor

. vagy 25 liter pálinka lehet.

Faragó Istvan
u3113birtokolll
Soltvadkert
(Pest ~eqye.)

Ajánljuk az előjegyzés sorrendjében Westfáliából és Würtem
hergböl importált 280-313-as tojáshozamusziilőktöl szár
mazó 400 darab elsőrendü amerikai fehér Leghornjainktól

Butorok. Teljes hájószoba és kony
hJ. butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlított székek állan
dóan raktáron készen' valmak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü
épületasztalos munkák készitettnek,
kültségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor mótorerőre berendezett asz
taJos ipartelepén Oyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

Földeladási .. hirdetmény.
Báró' Huszár Lászlóné. Ónléltósaga a gyomai hátárban fekvő 2500
hold Póhalonl pusztai uradaImátkisebb és nagyobb tételekb-en

igen előnyös feltételekkel eladásra bQcsátja..

VEVÚK : a vétel után senlállalllÍ, sem községi vételilletékel nem fizetnek,
a szántóföldeket őszi vagy tavaszi vetőmaggal beyetve kapJéÍk.
vételár rendezésére tőkekamat törlesztéses hosszúlejáratu, első helyi és

hat hónaposlejára1umásodik helyi váltó kölcsön rendelkezésére álL
melykölcsonökmÍndenkor helyben a Bá cs Y és Tá rs a i B a n k h ti z éi n ál

lesznek rendetendók.

Érdeklődők forduljanak bővebb felvilágositás végett él

Bá(:8Y é8 T ár8ai Bankházához GyoDlán,
vag~·a

köz8égi Elóljáró8ághoz Endr6dön.
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18'26
19'25
2'23
5'20

il

l ]'30 gy, 20'40
20'29 g'Y. 2'10
14'04 16'52 gy.
19'20 19'45 ~Y

16.14 fn'.
16'51 gy
20'30 gy.
21'06 gy,

6 ó.- p.

8 ó. ~ p.

10 Ó. 30 p.

12 Ó. - p.

13 ó. 20 p.

14 Ó. 40p.

18 Ó. 20 p.

19 ó. 40 p.

kézzel ken

ex

tren

délután

n

1. járat reggel

2. " . délelőtt

3. " délelőtt

4. ,} délután

5.' "

uti ma

A ..gy" belüvel jelzett gyors-o i'I többj pedig személyvollat.
!

1111""11111118'I""*I'IIIIIIIIIII*'I*I"IS"111

Bpeslról indul
Gyomára érk.
Oyomáról indu!
Bpeslre érk..

1928 október hó i-étől.
BlJD.l\..PEST - G yo:r-a

6'25 9'45 gy 13'35
11'06 12-42 gy. 19.14
0'32 5'37 . 8'52g'Y,
·5'- 11'10 11'45gy.

G YO~IA. -BÉKÉSCSA.BA.
Bcsábárór ilídul23'15 4'348'14 gy. 12'47
Gyomára érk. 0'17 5'27 8'51 gy. 13'54
OyomiÍrólindu16'41 11'14 12'43 gy, 19'26
Bcsabára érk. . 7'5412'08 15'21 gy. 20'26

("''Sd' ee.

GycnnAról indul:

GYOMA-:-:ENDRŐD I,
AUTOBUSZ ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

Telefonszám17~GYOMA Telefonszám 17.

~. Fec1tételes megáHók
. Oyomán; J

1. járat reggel 5 ,Ó. 30 p.t Kossuth Lajos utca

2~ " .reggel 6 Ó. 30 p.' Gróf Tisza István ut sarok
Piac-tér

3. défelőtt 9 §. - p. Ártézi-kut
",Hangya főüz!et

4. ". délelőtt 11 Ó. 20 p. - Vágóhid
Iványi malom

" délután 12 Ó. 50p. Endrődön:

" . délután 14 ó. '- p.NapkdetLvellcléglU '" 6. " délután
Kórl'láz •

7. " délután 18 ó. - p. Kondorosi:"uí. ;7. " este
Piac-tér

8." este . 19ó. 20p. 8. ,,' este

Feltételes megálló helyeken már 40~50 lép~$nyi távolságról felemelt
jelezni áthegállást

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 filfér;, . helyben 30 fillér,. csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20·P.Hetikártya12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnéJ megrendelhetö.

5.

6.

GYOMA-ENDR6ol AU-rÓBUSZ MENETREND
-~~*lt'tw~-~_~~""""~

;r GYOMA Vasutátlomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-fér, Horthy MHdós-ut és .
. ENDRŐD Községháza között•

Távolság "1 és_ fél kilométer. Menetidő- 15 perc.

AAAMRftAftRftARfift~ARft~ftRAftftRftftRRA~ftRR~ftRRRRRRftftARRft~~RR~~ftftn~ftRARAAftJl

I.
'a legerősebb

a legjobb . I
I

Ez -évben uj kivitelben a modern német kerékpár technika li i
nJÍnden vivmányának érvényesitésevclhozom forgalomba.

Tekintse meg "OPEL" kerékpárjaimat vételkötelezettség néH<ül. - Több, mint WO drb.
"Opel" kerékpár fut már Gyomán egyetlen reklamáció nélkül. R a kt ár o n: TORPEDÓ, I
ATLAS, ORION és {PAG kerékpárok. KÖHLER és EXCELLA varrógépek és mindennemü

gépalkatrészeJ<.

DO' M·O·KOS ALBERT villanyszerelö és múszerésznél. Az OPEL és az "i929 modelü
. PATENT-ATLAS" kerékpárok kizárólagos egyedárusitója.

~~~~*~UW~~YWWU~Y~U~YYUWYYWY~YeUU~Y~YUWY~~~~WU~ti~tiW~YUY~

Legjobb tájékoztató a:

VasutiésHajózási
Menetrend Ujság
kaphat6 minden Vasutállomáson,

Dohánvtozsdében.

Bővebbet cl

BÁCSy'és TÁRSAI BANKHÁZÁNAL
GYOMA.

5 fertály-gyomai
t~nyaföldi szántó

eladó.

Szcrkesztóségné! beadElIldó.

amikor ugyszólvansenkinek ,a ke
resete nem fedi a kiadásokat

PALLADIS
kön'Y'Vo!!ldál~a

Budapest, V, Alkotmány u. 4 szám.
. .

Az anyagi gond.ok

nehéz napjaiban,

UTALVÁNY-SZ.§cLVÉNY ...•
··:f

..................; $,: , ".. ·~~~6~ek
min! él

. GYOMAI uJsAo
olvasójánakc

§zép pénzt. kereshet

ÍTIint fő ......:. vagy mé1lék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfiietéses terjeszté
sére vállalkozik: Mi ugyanismeg-'
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre, A mi kiadvá"
nyaink mind márkás, irodalmi mű
vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosíthat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megküld a '.

111"'1111"'11111*1##1'1*'*'111111111111111111111

- -
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Lapunk Budapesten állan
dóan '. olvasható . a·· ."Park
Szálloda" kávéházában•.. VIn.,
Qaross-;tér ·t().

Szeíkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON,

~~~~~~~~.~

Nyemtatta.a ..HONGÁRIA u könyvnY0mdai vállalat Gyomán.Felelős c~gtulajdonos: TI1KHT 8ANDQR.

Ingyen ·lakha.ti~Qudapesten,
haelólizet él "Gyomai Ujságra"
m~rt lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy .szállodai
utalv<Ínyt, meJynektuJajdonosa
él )j;orsolás hÓnapjában tetszése.
szerintiidőbe'n három napon
átdijmentesen kap akivál6
hirnévnek örvendő Park.nagy
5~áHodában Budapest vm,. Ba· .
ross iérl O(al-<eleHpályalJdvar
trkezési oldalával szerÍlben)
C?g-y elsőrendü szobái. A kö
vetkező sOl:soJást márc, 19 3 éll

fogjuk meg'ejÍQni és :eredményél
lapunk márc, 24·iki számában
lesszük közzé, ~ .• Vágja "'ki
az alanti "Utalvány.szélvényl"
é~-.~djab.iélzt:i~apunk felelős
~zel:keszI0j~'néL:.
- ,;.; ;...Htleváq:andól·';';; ;....-

- __ - -_ _ .
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ÉS KÖZGAZOASÁGI HETILAP
-"""''''''"''''.·'·''''~~~~~A;~'''''''''''''''-''''~''''''r'''"·.,,=---,,-"';.,"".'"';»E_,._~_~~__,
NeQyedévre- -- -- - 1 ao fillér . Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON. Hirdetések dijszabásai:
f61 évre _. - -- _. - 3 401mér Egyhasábos 1 Clll.-es hirdetés 20 fillér. Öts:;:öri

evre --, --.- - 6 P>':l"1 >11 o. S:.::erkes:::1:l5ség és kiadóhivatal ~ . hirdetésnéj 10 százalék, tízszerinél 15 százalék. l
I "''''''?'''i''''' P É t.l T E w( déi! 12 óra. "H U N G R i AH könyvnyomda negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetéll

MegjelefáHI. minden va::lárnap fésgeJ. G y o m a, "ÁRVAHÁZ" eselén-25 százalék kedvezményt adunk. "
c.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiliiii~iil1ii5Iiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:li=-1Ii5ii!iiiIIIi5á1liliiii1lii!ll!llliill~~IIiii5iiliiiii:~

I 15.
lV[úrcius' lizenütödike a magyar történelemnek örökragyogásu ünnepnapja!
Nyolcvanegy esztendöve/ eze!öt! szebb, boldogabb, dicsőbb korszaknakhajnalhasadása

volt ez a tavaszi nap, - ma pedig megtépett, megszakgatott és ételül mezei vadaknak vetett
szomoru magyar életünkben a .feltámadás bizonyos igérete!

"" A történelmi március IS-ikét vérhullásnak tengerébe meri/helte alá a bécsi kama
rilla; meg nem mérhetö orosz segitséggel ki lehetett ütni az eladdig győzhetetlen magyar
JlOliVédség kezébö/ a diadalmas fegyvert; emberi, biinös nyomorusággal világosi és aradi
00 Ig-o tá ra ielzelett vonni I:e/et Európa megváftásra hivott magyar népét; gyüJöletnek hatai
múval le! lehetett reá Jlonni a Hajnmwk és BacJlOk csaknem két évtizedes gyászos uralmának
koroll~lekete éjszalaUát, - de, hogy március 15-én meg l1e pezsdüljön a magyar vér, egybe ne
dohbanjon a ma.f.>.yar sziv és fel ne lángoljon a magyar lélek: azt sem Bécs, sem a császári
Inda/om, sem semmifélefö/di, vagy alvilági hatalmasság el nem érhette, meg nem valósithatta soha!

Miért? ... Azért, mert március 15-ike a szabadság, egyenlőség és testvériség ner
vadhatat/anlll örök virágai! virágoztafta ki a magyar szivekben; azért, mert március IS-lke
a szabadság, egyenlősé/2: és testvériség mennyei fényözönének sugár:. évéjébe állitotta be il

magyar életet; azért, mert a szabadság, egyenlőseg és testvériség felfeszithető ugyan ideig
óráig világosi és aradi golgotai !,eresztre, bezárható ugyan ideig-óráiZ zsarnoki önkény szik,.
!a-sirjába, ele e nagy lelki, emberi és nemzeti értékek kitörnek és életet kérnek, összefűrik

minden zsarnoki önkénynek hatalmát és feltámadnak az emberek millióinak lelkében!
Kossuth, Petőfi, jókai s velük együtt felragyogó névtelen' magyar honvédek tízezrei,

az áldozatos magyar anyák. hitestársak megszámlálhatatlan sokaságai nem az égre ivelődő, egy
darabig fénylő, azután pedig elfünő üstökösök voltak, hanem a dicső magyar életnek örökragyo
gásll napjai és fénylő csillagjai, kiknek messze é vszázadok mulva is "áldó imádság mellett mond
juk el neveiket", kiknek lelkük tüze ott lángol a mi lelkünkben, kiknek vérük pezsdülése ott ujul
meg a mi életünkben!

Ma gyászban ünnepelünk, még pedig olyan sötét gyászban, aminő nem szakadott reánk
a mohácsi nagy tragédia óta. Sőt akkor legalább győztes, diadalmas hadak vettek részt maguknak

. édes hazánk megszentelt földéből, ma azonban jöldnek szemetei és sepredékei szentségtelenitik
meg bocskoros életükkel, müveletlen tudatlanságukkal, csalárdsággal és árulással elorozott drága
részéit a nekünk mindörökké oszthatatlanul egy, ezredéves magyar hazának!

És mégis ül1nepelünk, még pedig bizonyos reménységgel üljük az ünnepet! A Hajnauak
és Baclzok, a bécsi kamarilla milyen mérhetetlen nagy hatalmasság voltanak és mégis milyen muló
semmiségek lettek a magyar szabadság, egyenlőség és testvériség fénylve jelragyogó és sirból is
előtörő eszméi mellett, mint rothadt gyümölcsnek kell aláhullani, mint hiábanvaló szappanbuborék
nak kell szerte11ll/lani az erkölcsi és történelmi igazság nélkül egybeszerkesztett triánoni békételen
béke laza homokján {elépi/ett ideig~óráig való uj állomoknak, hogy felivelődjön megint aKárpá..
tolc koszoruzta ezredéves szent magycr föld jelett a magyar szabadság, egyenlőség és testvériség,
a magyar törlene/mi dicsoség örökké tündöklő glóriája!

Ünnepeljünk azért kegyelettel, méltósággal, imádsággal és reménységgel s midőn áldva
emlékezünk nagyelődeinkről, kapcsoljuk egybe a multnak tüneményesen fénylő emlékeit a revizió
nagy hajnalhasadásának szent reménységeivels tegyük vérré, é/etté, igazsággá a boldogitó tudatot,
hogy "lesz még ünnep egyszer a világon!", jog még lobogni Kossuth és Pelőji láng/e/ke Kolozs
vár, Kassa meg Pozsony felett, a szen! háromszinü zászló alatt fogunk még ünnepe/ni mi és gyer
mekeink a ma elrabolt tájakon, mondván: "A nagy világon e kivül nincsen számunkra hely,
áldJon, vagy verjen sors keze, itt élnünk, halnunk kell!"

HARSANY/ pAL
. tSperes.
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Leventéink .
évi versenyprogrammja.

VI.
Leventccgyesiilcti kegycieJi

staféta versel'Y GjOIllt'IJ 1929.
október 6-án (1 léÍrsaclálll i C'gye~
sliletekkel, c"crk(:szcLkcl és
intézetek bcvonástlval [csz mcg
fadva, ugy, mini a mult évhen is,

Erre nézve inlézkedések ké
~őbb adatnak ki.

VII.

A vármq,l'Yci levcnte hajnr.,Li
birkozó verscny Szarvason ks? '
I11cglartva ·1929. október 1\(')

J0-án.
Csak 19 éven felüli Icvcnkk

veheÍliek rés:d uz aláhhi s111y
csoporlok s7crin!, JCiSLt2S Si'C

rinii sztlmbFlIl:
Lég'Slily,
Pchelysuly,
IZönll y liSli ly,
IZ b közé II és
Nagy középsuly l'sopnr1.
Ncvczési 110iáridö ] 929, S7C p-

lcmbcr hó 29. '

O[lözel: Vulmncnllyi v('r~ c
nyeken az clóir! kifogásta!éJil
sport öllözc! (fehér Jrikó. fekck
cloit n(l c! ráft. f{yomai LE. pajfs),
csak az LISZÓ verseny nél kifo~

g'ástalan lISZÓ (melles) dres,;z.
PJirkozú versenynél birkf>/ö
dressz, mig a céllövö vcrscilYJ
nélrencles levente diszrllhil,
vag'y rcndes, fekele polg'ári {ll
ha. A felvonulásnál !ollas Bocs
kay sapka. mig' a lövés7~ olall
széles karimáju puha, va~n

szalmakalap napsütés ellen. A
kerékpárosw2i'scnyrc ilZ l)!JÖI
zei majd Clin később kiadandó

\".
A vármegyei k",?nle bajno

ki kerél<párosvcrscny .szan'cl
son lesz Il1egJarJvit 1929. szcp
Icm ber hó ]5-én (rossz jdr')
esetén szeple m ber 22.).

Csak a senior (l. szd.) cso~

por'! indulhat. A verseny 100
km-cs lávu ország'uli verscn\,.
melyre letszés szerinli szám
ban lehet belH:,ve/ni. Részletes
intézkeciésck késóbb lcsznek

, kiadva,

Ncvezé.::i lJatárjdó i 026.szcp
tembn hó 1.

táitól, hogy mindegyik legalább 2,1 IV.
gyümölcsfát iiItessen életében. Miért I A vármegyei levente USí:Ó~

ne te!zetnők meg ezt mi is? Tudod, verseny Orosházán lesz nlC'~'

mit jelent ez? Azt, hogy Izq 15 megtarlva 1929. szeptember hó
ezer lakója van Oyornáiwk, 30.000 l-én (rossz idő csetén szcp~

gyiimöúsjLfvalleszz'öbb vagyonunk! tem ber S-án).
Azt jelenii, /zeg)' !leln lesz töhbr> Ug'y a senior, mini a junior
kopár ud!'ar, hanem árnyas fáid csoportban íctszés s7crillJ in-
lesznek, annak gyümölcsét elad- dulhatnak éj leventék (lZ f!JtJhhi
hatod, fáfát - lía kiszárad - versenyszámok han :
felhasználhatod ! Házad előtt az 100 mtI' gyorsusZéís.
utcán fáid lesznek, melyeket Te 100 mir hátuszás.
ápolsz, Te locsaIgatsz, Te ÓVSZ, 100 mtI' melluszéÍs,
de Neked illatozik tavassza!, nyá- 400 mir ~ryorsusléás.

rOll Te pihensz meg azámyékában 1000 mtI' gyorsllszás.
s ősszel Te eszidgyiimölcset! 4100 mtr gyorsuszó staféln
l11agyar népem, Neked élned s és mLillszás.
dolgoznod kell! Ne bizz másban, A staféLában indulho( cg\'
csak Isteilben ssaját erődben! Ta- csapat.
nuld el az olasz n."pvezér förlze- Nevezési határidő 1929,' a1l-
tet/en akaraterejéf s fogj hozzá a I g'uszius hó i5.
hibák orvos!ásá!loz még ma, mert I
holnap már késő lehet!

Magyar fajom, itt a tavasz ül
tetsz-e vagy tovább haldokolsz?

tflr[va folyó év május hó 19~én

(Pünkö:",d#vé1sárnap), rossz iclő

esetén később.

Bcnel'cz\1i2í a SCllior csapa!
bB az l. szd., a junior csa$
pa tba a ll. szel.

Az eg'yes versQnyszámok
mindkét csopolt r2szére:

100 m!r sikfulás.

400 "
800

1500
Mag'asllf.rr[JS.
TávolugTéÍs.
Bllzogánye! c, bás.
Suiyc!obás.

-{ 100 mir slat'é/D a junior cso,

portnak.

4400 mIr stat'é1a a senior cso
por/nak .

Mindkét csopor! a j{()lelező

szabaclgyakorlalokon is részt
vesz. Erre e~'y későbbíinlézl

keclés fog' jönni. Az eg'yes ver
senyszámol\ra tetszés szerinli
számban lehet benevezni. A
slafélcíkhn élzOI-I!)élll ugya seJ
nior, mini cl illlli, )1' csoportba
lehelt)lci~ okvcJI<?niil 1-1 cSo#

Pél!.

Ncvczl:si Iwiélric!ö ]929, ITléÍ- I
jus hó 5.

lll.
A várl11eg'yei levcnle bajnoki

céllövő verseny fJc?késcl1 lesz
mcgtartv(l ] 929. jllnius hó 16-án
(rossz ielő ese/én junilJs 20-án).

Ezcn versenyre az egyesü
leti, illetve a járási céllövö ver
seny eredménye alapján törlé
nik hivalalbó] a bejelentés, il
tejve benevezés.

Az egyesületi céllövő vcrseny
eg-y kc5 sőbb llleg'határozancJó
11éIpOn, ele lehetőleg még' Pün l

kösd elóll lesz megtariVél.

1.'
A vármegyei levenic bajnoki

mezei fujóverseny GyuIán lesz
megtar/va f. évi április hó 14-én'
(rossz idő esetén 21 ~én) vaR

sárna!).
Benevezl1el az I. szd. (18

éven feliiliek) a seníor esoport~

ba. A verseny távja 5-6. k Ill.
A JI. szel. (18 éven aluliak) a

junior csapatba. A verseny
iávja 0-4 l<m.

Minden csopor/ba egYJegy
4-4 főből álló csapat indulhat.

Nevezési haláridő 1929. áp
rilis 1.

ll.
A várnwgyei !evc;:nte a(JcJikai

bajnokverseny és, sjJorlünne...
pély Békéscsabáll lesz meg...

l\~]r~!~!l .. a . v~,rn:cg?lei t~:tl:C' I'

ve[esI felugyelcseg' 06-1/ 19.ó9,
sz. a kiadoít verseny kiirásá·
bai] haIWSlllvc//otlan rneQ"kiVál1- ,D J L'

ia, hogya véÍrl1leg'yci lli1 ;;yol:h

levenie eg'yesLi\Qlek a kiírl ver-I
'senyszámban létviszonycJikhoz,
mérlcn!<el:őszálllban vCl:5'\'e
nek n:iszJ, felhivom a sporlked~

velő levenlék fig'yelmét ezen
versC'nyekrc és elvflroIll, hOf/!'Y
ezcn),iirJ versenyszámok l11ind~

egyikére leg'alább eg'y$egy csa
peltol bC'nevezhetLink és a le
venlék megfelelőtrainig ulán
011 Illeg' is állják majcl a helyü
ket és él gyomai levcnte zász~

lónak meg' is hozzák azt a ki
vánt eredményt és sikert, amil
minden eg'yes levenlélől e zász-

.ló, Gyoma község' és főleg

szeg'ény meg'lépetl, letiport Ha
!.iltlk lleg'kövelcl.

r~emélve, hogy e felhivásnak
nwg' lesz CI megkivt:nt sikere,
alábbiakban közlöm az cfl'yes
benevezhető versenyszámokaL

.1929,

INézzetek szét sajá.t és szomszédo
: tok háza fáján me/Jnyi cl kihasz-

I ,. 'c ' . ','; "

I liálat!an helJ'} Tutlini Fj vagy
"gYOlzu:;i népem. Te is ! Bemied is

ott valla turániatok: a vétkes
nenztöPődömség! Fájnak a sebeid,
nl/lcs betevő fa latod, nines fllllfl

kád, nincs !zely,hová fejed lehaji
sad! Te csak vársz, cSflkvársz tii
relmesen! Oh mondd,mi lenne ebből

a-(alaból ,mi len.ne ~bböl,az O~SZá!f-1
boi, Iza nem mzwúg masoktol var-
nád a segitséget ?! Ha n€m Vár-I
nál csodá~{,~t lelkesbarátll!I.ldÓl
Rothermerwl, hanem lesnecI a
jóv(Ítételi bizotts(g eredménytelen
ségeit, ha nem törődn él, mikor
tesz már valamit a község a hi
bák orvoslására? El tuiJod kép
zelni, mi lenne air/wI', ha egyszer
Isten s sajá~ erődbe bizvaneki
fognál dolgozni? Én tudom! Földi
szemeiddel meglátnád a paradi- I
cSomot. I

,Mussolini csak azt kérte fascis-

Jrta:SZERETET.

" '··'ValahányszoTMussoliniterveiről
olvasok; mindig megragadja lelke
met ennek a 'fétfinek csacjálatos
lelkesedése; elni akarása, Micsoda
akarater;;, mennyi 'lángész van
abi/an az emberben, ki minden
tcLlpa{atnyi földet' kiakW ,s ki 'is
tud használni. JóL tudja, hogy
nzinden nemzet aszerint lesz _gaz
dag vagy szegény, hogy a termé
szeti adottságait mennyire tudja
kihasználni. S mivel ezt az igaz
ságot nemcsak látja, hanem me,g
is érti, vasakarattal fog hozzá,
hogy hazája kincseit minél jobban
kamatoztassa.

Bár bámulatos sokoldalusággal
minden téren megstivlelendőujdá

sokat hoz, bennünket legjobban
gazdasági intézkedései érdekelnek.
Hazájában a gabonanemiiek ter
metését annyira fokozni, akGlja,
hogy az ország lakói számára
elegendő legyen s igy a külföldről

való behozatal feleslegessé váljék.
A selyemtermelés fokozását epPr
fák ü!tetésével mozditja elő.Ezzel az
egy intézkedésével /zárom, legyet iif

, egy csapásra, Bámulatos módon
. kihasznál, nzinden rögöt. Az' utJk

menNi, a parlagon hevera rossz
termőföldeket, hol eúlőtf 'csak
gyom termett, epeifákkal ülteti mil
liószámra fele. UtasitáSának másik

,eredménye, hogy az elegendő

mennyiségii eperlevél 'miatt több
,selyemhernyót tenyészthetnek s ez
által az évi selyemtermelés foko-
z:ódik. Harmadik igen fontos kö
vefkezménye, hogya lakosság
számára uj kereseti 'lehetőséget

biztosit s főleg azoknak, kik más
foglalkozást ugy sem folytathatná
nak, mert hiszen ismeretes,. hogy
a hemyótenyésztéssel főleg asszo
nyok, gyermekek s öregek bibe
lődnek.

Szinte magam előtt látom a kis
olasz falvakat hangyabolyként
nyüzsgő, dolgozó lakóival! Musso
[ini törhetetle/r akaratereje ott él
nlÍnden olasz lelkében s órömmel
veszi ki mindegyik -a nemzet lljjá
épitésének munkájában a maga
részét. De ezzel szemben másik
látomás is fünik fel lelki szemeim
előtt, mely, már nem tölt el béké~

vel, megelégedéssel, hanem izgat,
nyugtatanit:ez, az alföldi, falvaink
képe! Látom szülőfalumathosszu,
kopár utcáival, hol nincs egy
egészséges lonzbozatu fa, melynek
árnyékába menekülhetne a nyári
hőségben az ember. Az llgyneve
zet! járdátlanoldalonutcrjk szélén
alig van egy-két Jerde, árokba
cliilni akaró fa. Látszik, hogy
senki sem törődik velük csak ugy
éZnek isten kegyelméből s ha ki
pusztulnak senkinek eszébe nem
jut ajakat ültetni helyiikre!

Látom a csupasz udvarokat is.

Mit tanulhaíunk
,'MussQ,linitől?
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rJSL,.JejeS inté, zkcdésben lesz I
Fnegállélpitvil. ~\ díjazás él szo
kásos. ugy csopor/' min! egyé
ni. külön él scnior éskillön fl

junior csoport szám<Íra.
tvlegjegyzem. hogya senior

csoportba öreglevenIc nem ne
vahd be.

Az összes versenyek él

,J\1ASZ" szabályai szerint ren
dezteJnek.

* * *
Dolgozzunk vállvetve. szor...

galommal. mert a vármegyei
felügyelőség ezen verse~yek

alapján fogja az országos 'ver
senyekre él nevezeseket eS2
közölni s remélem, onnéln a
Ryomai levente sem marad el.

Egy szebb jövö reményében
ki a kiizdőtérre t
.-....
Ünnepeljünk, nemzeti Un
nepünkön március 15-én.

MerilsLink hitet. reménységet
fl dicsöséges multból, hog'y
-kitartásllnkban nem csügg'edve,
ll1unkacrőnk-cf, akaratunkat fo
kozva; mielőbb visszanyert
Illtáraillk között adhassunk há
IM a Teremtőnek mflgyarsá
glmk ll1 cgtartásáérl.

Ünncj)eljűnk a revízió jeg'yé
]lL'll. l</,veieljiik azt ig'azságunk
jllCialáb.:n. Igazság'unkról g'yőz

ziik nh',,;' ellenség'einket,hog'y
<inkén! visszaadják elrabolt
határainkat és abba'n élő test
v.?reinkct.

löjjön el mihdenki az ünne
pl!lyre.

Az ünnepély sorrendje:

Minden hitfelekezetnél iinnepi
L.,lentisl.!eiet délelőtt 8 órakor.

Nyih'ános iinnepély délután
2 órakor a Hősök Emlék...
szobra előtt.

1. I-liszekegy. Énekli cl Gyo
mai Dalárda.

2. N"m veszüí:lk el soha.
SZBvalia Győri Lajos levente
uldató.

3. Ünnepi beszéd. Tártia
Péllotáslstván ref. hitoktató
lelkész.

4. l\lagyar zsoHár. Énekli a
Gyomai Dalárda.

5. t,lárciusi Vizió. Szavalja
PclD Vazul levell!e segédoktató.

6. Nem, \lern soha l Énekli'
11 Gyomai Dalárda.

7. Himnus? Játsza a Levente...
TüzoJl/) zenekar. Énekli a kö
z()nsésr·
v li'

'I f{~tö .,ieg'yző tulaid,onát
kepc!ó Fazekas kantor

i
~ féle révlaposi

! Nll~'
~ sza 0- es
t gyümölcsös-kert

öröká.ron

eladó.

Belső tűz l
a gyomai Takarék.,
pénztár épületében.

!-Iélfőn regg'el 6 óra tájban
vette észre a gyomai takaréku
pénzttil' hiva!a]szolgája, mikor
füleni ment. hogy él _ takarék...
szobája tele van füsttel, rög...
tön felszaiaHatotl a tüzoltó ór
szobára, honnan pár perc
mulva megjelent él szolgálat
tevő tüzoltó kézi oHó készü
lékkel felszerelve s megbontva
a falat megál1apitotta, hogy él

tnloldalon levő mozi helyiség,
előadás alatt tulfü!ölt izzó kály-·
hája okozta él bajj és gyujtotta
meg' él falba falazott fenyőfa

ajtófélt, mely tüz kb. 10-14
nap, óta lappangot! él falban.
A mozi helyiség ajtajának J<,i
nyitása után. a falból ElZ elégelt
ajtófélfát kiszedték és igy cse
kély kárral a nag'yobb vesze
delem elmul1ott. Mindamellett
hálát adhatunk az isteni g'ond~
viselésnek, hogy ennek a kitö
rése reg'gel felé és nem az esti
órákban és nem mozi előadás
alatt történt.

Mi történt az
elmult héten?
Lengyelország csatlakozolt

a kisebbségi kérdésben a kisp

ántánthoz.

Egy kémkedő szerb diplo...
matát, Mihajlovics Kosztát, le ...
tartóztatíák Magyarországon..

Románia titokban megeg'ye
zett él ki'3ajátított lengyel alatt,
valók kártalanítására.

Uj kommunista összeesküvést
fedezett te! a budapesti rendőr
ség. 15 pesti kommunistát már
át is adtak az üg'yészség fog;
házigazgatójának.

Március 4-én este 9 órakor
a londoni rádió Bartók Béla
és S7:ékely Zoltan haÍlgverse
nyét . közvetítette a londoni
Szin ész Klubból.

A
GYOMAlAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN

cl.

Központi
zálloda

VII., Baross-tér 23.
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, tele
fonos szobák, rádió.

Mérsékelt árak!
A "Gyomai Vjság" ~Iőfizetöinek

20 :százalék engedmény,

H I E
Istentiszteletek. A-rel'. temp

lomban vasárnap Mielőtt 9
órakor istentiszteletei tart Dr.
Ah.lamecz János segéd lelkész.

Az ágostai evangélikus tempo
Iomban vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. D
órakor litánia.

Volt gyomai tanár uj be
osztása. Mindnyájan kedvesen
emlékezünk vissza Krecsmárik
Endre volt gyomai' jelenleg
szegedi állami polgári iskolai
tanárra, akit most az a kitün...
tetés ért, hogya kultuszminiszp
ter a Budapestről S"zcgedre át
helyezeH állami polgári iskolai
tanárképző főiskola igazgató
ságához osztott be szolgálat
tételre"
Mezőberényben bevégezték

az államseg'éllyel készitett ár
tézi kut furását. Akut 720 mé
ter mély, percenként 125 liter
45c. foku vizet ad.

A Gyomai Jótékony Nőegy

let március hó 14-én csi.itörIÖ
kön délután 4 órakor az Uri
Kaszinó nagytermében tartja

,ez évi rendes közgyülését,
amelyre a tagoka! ezuton is
tiszteletlel meghivja az elnök
ség. A közgyűlés tárgysoroza.,:'
tának fontosságára való tekin
tcctíel kivánatos a tagoknak rpi
nél nag'yobb számban való
megjelenése,

, Felhivás. A gyomai KözponJi
Kaszinó választmánya szerdán
tartott gyűlésében . elnőkének
inditványára elhatározta, hogy
a sport érdekében fedett kugli
pályát állíttat fel. Ezuton hivja
fel az elnökség helybeli iparo
sainkat, hogya kugli pálya
elkészítésére vonatkozó irás
beli ajánlataikat Kovács Lajos
főpostámester urhoz, az Uri
Kaszinó elnőkéhez nyujtsák be.
ahol a továbbiakra vonajkozó
lag bővebb felvilág'osiJást is
nyerhetnek.

Magyarország összlakossá
ga. A Slaliszlikai Hivatal kimu-
tatása szerint, Csonka-Ma-
gyarország' összlakossága
8,250.000. A stalisztik~ azi is
kimuta!}a, hog'y 100 éven felüli
életkorban élő D1 férfi és 772
nő van közöjli'ink. A nők tehát
állag'ban hosszabb élclkorl ér
nek cl, mint él férfiak, -

A Gyomai KözmüveIődésÍ

Egyesület él nyáriszünet beállta
('lőH, még csak három előadást

rendez. tvlárcius 1D'án dr. sar
kadi Nagy Pál tart értékes és
hasznos q;részségügyi előadási
a Polgári olvasóban., hol köz~

rcmüködnek még: Molnár Gyu
la, LadnClY Lajos.' ifj. Papp
Vazul, Lehnicki Ida és Erzsé...
bet és Juhász Mariska. A ma
gyar nemzet, március 151 iki
ünnepét, előző este, vagyis 14·
~n tartja meg az egyesület az
Apolló mozgóban, melyen részt
vesz a Gyomai Dalárda is.
Beszédet Domokos János ta...
ni/ó tart és az ünnepélyhez
méltó müsort Szőke Fen,wc ig.
tanító, vitéz Varga Kálmán.
Molnár Gyula, ifj. Papp Vazul
és Lehnicki Erzsébet egészítik
ki. Szezonzáró előadás él Fel...
s6részi Olvasóban lesz meg'
rendezve, március 20,án, me l

Iyel máris nagy érdeklődé:,

előz l1le~.

Szerencsétlenség a vadásl
fegyverrel. Fehér Lás71ó kOl1 u

dorosi földbirtokos, lJiresgo'
lambvadász ketrecbcn tarloit
sasmadara részére varjut ak{]rt
lőni, fegyvere 2-ik csöve fel u

robbant és tövig összeroncsn1!a
bal karját valamint megsérült
jobb kezefeje is. Éleh'cszélycs
sérüléséve! a gyulai közk(lr
ház ba szállitották.

Müvészestély lesz az Uri
Kaszinóban folyó év március
hó 24 1 én, vasárnap este ,')
órai kezdettel, melyet Réf11Y
Zsóka operaénekesnö rendel::.
Az estélyen szerepelnek Kom
lósi Emma a. Király SzinhéÍz
tagja, Rémy Zsóka opera énc--kesnő, POIJy Mihály él teré/:-
köruti sZÍIlpad tagja, nagyalá...
sonyi Paál Marg'it zongora...
müvésznő, Vargha Tihamc'r
szinmüvész. A bevétel részben
a gyomai önk. tűzoltó testiJlet
felszerelése javára fürdittajik.

A budapesti tenyészállat ki
állitásra kedvezményc~ félárn
igazolványok a Bácsy és Tár:'CJi
Bankházánál kaphatók.

ANYAKÖNYVI HIREK.

Szn1etett: Lukács Ilona, Fa
raQ'ó Gyula, B. Kiss I~óza. Alt
Sándor.

Meghaltak: Wrana József 2
hónapos, Czeglédi ~Ii!lály 25
éves, Cs. Szabó Róza 25. G yz,,,,
log' Gáborné !{éri r~6za 2<3
éves.

Házasságot kötött: lv!olIlúr
Káimán G. Kiss Eszterrel.

INGYEN JUTHA1~

jó könyvekhez
ha elő.fizetöket gyiíjt ~Z

UJSÁG-nak
minden l' hónapos előfi

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetöután
3 könyv. Cim: Budapest

62, Póstafiók 282.
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"Apolló"filmszinház
yomán ..

Má,rcius hó 10-én, vasárnap

J

Hölgyek figyelmé.be!

Értesiten] az iJ'en tisztelt
hölg'yközönséget, . hogy el
vállalok mindennemü ruha
varrását, valamíntkosztürnök
és kabátok készilésél. A
ilölg'yközönség- szíves pár!;.

fogásátkéri :

Arany Regina női sza.bó .1.

JókaiAu.

annyira mint uj filmjében; cl

"Csillago.k ujj,'\" ·Imil Egy gyt;~

. llloltalan, naiv kislányböl' hires
színésznővé, PéÍris kcdvCllCévé
emelkedik, az!án Ichan)'atlik,
szegény lesz, öngyilkos, !Jo),.!\,
vég'!'c régi szerelmese oldiJli'm
folytassa élz életet ujj, ahol,
kezdie : normandiai boldOR (s

ti szja, cg'yszcrii éic!soriJ() n.
Ciarbó ezl az óriási 'sktikll (."1
Fag'i'ldóan zengi vvg-ig' il nl()/~

dulaloknak és il jdkkn0k ti'
kélclcsség'0vcl. IZiliinö fl pali

nerc is, Lars Hanson, akin, k
szemében, ,:gyéniségébcn kü
lör:ösen né1gy L:rfías mcleg5(:~;

lakm:ik. Az jinnepi milsorJ
Filmhiradó, Állatkert a mel
lényzsebben és Finom Ids
család cimi! kél olyan bl1i'~

leszk vezct\ be, amel yel{ mi lj

den eddig Játol! más burleszl\,.'1
rncsszcfélüll11nlnak, E]őiJdásuh

4, 6 ,:;s 8 (')rakor.

OK-L

telekkönyvi vagy egyéb biz-'
tositékkal kerékpárok, varró~"

gépek, motorkerékpárok .. és,
ezek alkatrészei, mezőgazda

ságigépek, stb. cikkekben
felállitandó lerakat részére

, kerestetnek. Ajánlatokat "Ál-
landó &:isten~ia" jelige alatt"
ERDŐS J.ÓZSEF hirdető iro
da Búdapest, I1~, Vité:i~ll. 2, sz;

továbbit.

eSI
Az Apolló filmszinházhan

március hó tO-én, va:"ámap
a világhiri.í Greta Garbó pap
rá(1c2s nagy filmje CI

Csillagok utja

kertil bemLljdlá~I'éL Egy s/e'
f!,ény ki1asziloH Lilny a diese),
séQ' rnágaslai<Íru crnc;k~dik.

hogyazulén minden! elclobjon
illc1g6!'J! a férfkrt, akiI jobban
szerel minden fénynéi,gazdag'-.
ságnál. Nag'yjában ez é1Z alapja
él darabllclk, élmelyre Vic/or
Seaslröm, a nagyhirii llOf'vég'

rendezö a pazar éslcnyli~özö

cselekmény! felépiteIle. Orcda
(Jarbó Illél él t111lljálsziÍs vili1g'
márkáju. t\iindcn viltlg'!'ész n~pe

rajoll~' érle. NC'rncsak azér!,
mert érdekes ilrcában il Iegkli
Lönös,'!>I), s;:irlk fil,JrllOritó va
rázs van, !Jelllern ilzir! is. mert
Hlc'gdöbbenl6en nagy tehets",,);/'.
~ohá sem /bizonyilolta be ezt

G4ZDAKÖ:ZÖNS,ÉGÜNK F1GYELM'ÉBE'" ...•. 'I
v. ~ov~cs Lajos qyo.ma; pe~k FerC!lC u.tea 1.42~., sz~m alatt v~n Bac:1,;er éS.
Mc~!cnar hudapesti cegkepvlselete es blzomanYllerakata.Évtlzedek ota el
ismert elsőrendü minöségii gyálimányokkal.állok a nagY~f\.temü gazd:aközüll'
ség rendelkezésére. Raktáron tartok: Bacber gyárjegujabb egyes-, kettösfogi:llu
ekék.et. A MelicJ;;ar gyár sorvetö,sortrágyázó vetogépei, továbbá speciális,
kukoricalTJÜvelő eszközei, közöttük az északall1erikai John Deere gy.ár kukodca .
négyzetbe iiltetöi és ,a Joszton kévekötő aratógép, ugy !Mogatokra, mint trak-,
tor vontatásra is szállithatók, mely a jelenkor legtökéletesebb és legtarfósabli
aratógépei és aratógép alkatrészei gyáríáron ,megrendelhetök; EIsőrangu és
,minőSégű íHportáH amerikai zsineg továbbá minden tekintetben jövö takar
mányozó gépek: szecskavágó, répavágó,morzsoló, daráló, stb;, stb. Bármi.,.
hren 'mezőgazdasági gépre van szüksége, ugy szerkezet, mint tatósság szem
Pontjából a legjoBb márkákkal szolgáí"ll;itok,lnég pedig ugyan olyan kedvező
ároQ. és feltéteJekkel, mint budapesii központom. UgYilllcsak megient\elesre

.1

elŐj.eg,YZCk e.. redeti amer..ik.a.í b.őt.er111ő. n.emes,itett k.órón érő tenger.i vetőmag,otés ugyan ezen fajta tengeriböl egy éves lerll1ésünek kisebb mennyiségben
v~tésre kapható és saj?,tten)Jésü arankamentes heremag van eladó. Ugyancsak
fenti szám alatt száraz bükkhasáb, fürészelt-apritott tüzifanJÍndenl,or kaphat<i

Tekintse·meg dusan fejszerélt

Bu torraktá ra i n k a t
PALA-<:E· BUTORCSARNOK

Budapest, VII.,Dohány-'utca 62.

Részletfizetési kedvezmény.

.!3Y9~~n, a Vasut-utcában, forgal
lilashelyen 712. számu ház öröiS áron
eladó. Éraeklődni lehetiJgy'anott.

Karbiner,JÓzs,e.f épület és butor
asztalos ;elvállal épütetmunkákat, ,bllto
rokkészitését ,és javitísát. olcsón és
pontos.an. Kéri a n. é. közönség szives
pártfogását. Uj telep. Tisztunalom.

Megyeri J~tván, ácsmesternek a
Horthy j\1iklós ut 1100. sZ?,IllU házában
egy üzlethelyiség és egy lakás haszon
hér-be kiadó.

,350,-.400 dTb. kölcsönkönyvtári .
bekötött, iÓkarhall levél ]<ünyv olcsón
eladó. Értekezni lehet Végh könyv-
.üzletében, Gyoma.

.Éleh"iszef':Uzl{'t nyilt meg l11arClus
l-érÍ Deák' Fe'renc utca .39, szám atatt,
ahol naponta friss kenyér és pékárllk,
valan.intliszt, korpa, tef1geri, krum pii,
bab, borsó és 'hagyma j(apható. Szi.ves
pártfógást kér Bujdosó Lajosné.

Hár9.m esetleg kettő szobás pados
lakás kiadó azonnali beköltözéssel a
Hang-yánáL

Ke~ő kat. 1:t91d tévlaposi gyümöl
s>öskertegészben vagy apróbb par

cellákban és ~gy tehénjárás örök áron
eladó. Bővebbet a Máday pa,tikában.

Szerető Lajos Mirhó-lItca 526.
számu háza eladó.

Bodrogkereszturi terméskő épit-
ke7.cési célokrajgenolcsó arban kap
ható Wagner Marton Fiai fakereske~,ő

nél. Ugyanott minden épitési anyagra
árajánlatot kérhet.

Félárujegy a budapesti kiállitásra
, kapható' Hangyánál és Kovács János
trafikjában.

. Nap utca 103 számu ház, az Öreg'
pocosban egy darab szőHöskert és egy
darab tehén-Járás két sertés-járással
szabadkézhől eladó. Érdeklődn í lehet
Tari Jánosnál, Kossuth u. 703. sz. a.

. Efadó szép massziv keményfa teljes
ebédlő; háló és konyha butor, háztar
tásidolgok takarék tüzhel,! kálylw,
könyvek, stb. Deák Ferenc utca fO.
(Alsó lakásban.)

. !3utorQk.TeJjes hálószo,ba és kony
lIa butorók, valamint egyes darabok
ll. lll. siffonok, ágyak; éjjeli siekrények,
kredencek, asztaiok, toalettükrök, virág
állváJ1yok, függönytartók fából és !éz
rbbőL Továb-bjl hajlitott szék~k ál}4n
dóan raktáron késze,n vallnak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendű

étJiill't'~sziaios - n;\lnkák . k~szitettnek,
ki\IIségvetéssel diJtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett asz
t;llos ,ipl,lrt~l~pén. Qyomán, Kossuth
Lajostltcá737. szám.

A .ZsÓfia gyermekszanaíó-
. riumok miiködése. Száz olda
Jon gazdag illusztrációkkal most
jelént meg él Zsófia gyermek,
szanatóriumok 1928 évi jel~n'

tése dr. Fodor Oszkáregész,.-
ségüg'yi fómnácsosszerkesz'
té-s:ében. N<;m miqden m«gha~

to4tsáS- nélkül lapozzuk a je'
kntésJ, amely cimlapjánRil.kosi '
jén60ek 'élethu arcképéf hozza,
aki' veZérlő szelleme vblt e
nagy fonlosságu' gyúme'kvé,
delmi munkának. A hállapon a
Heim ich Kálmán hűvösvölgyi

hagy;a,téki gyermekszanalórium
e.mIéktábltija előlt látni Rákosi
jenőt. egy más helyen a bibor-
nokherce~'primástfogadja,n1?lid
oH tdlBaJatons7abadinak nevé
ről ernevezelffőujján és gyö,
Ilyörködlk abban a . hatalmas
gyenneksrr(lgben,a~nelyaszi·nle
amerikai méretü Zsófia gyer'
meí<sz<mat6ril,lmok áldásai! él,
vezl. Rákosi Jenő több gyö,
nyörii beszédét tartalmazza a
jelentés, amelyeket a' nagy ba
latoni gyermekvéde!mi napbn,
a Heinrich szanalórium avafá'
sán, a Bakfis napon, Vass Jó'
-zsd miniszterről, LordRother-
mere fejedelmi alakjáról. Óvári
Ferenc 70 éves születése év,
fordulóján és más aikéIIméIkkor
tartott, sok helyütt proféciaielÓ
relátással él nemzet jövőjét ille-
tőleg. Rott Nándor veszprémi
plis~ök a "gyermekek püspö,

J<e" szózatot intéz él társadap

lomhoz, Józan Miklós püspök
megénekli Rákosi Jenő mun'

.káját .e téren, amely CSllpl'l

realitás, csupa lett. Sziklay Já:
nos az Ol/hon irók köre nevé
ben beszél a Zsófia gyermek,
védelmi munkáj~nak nagy je'
lenlóség'érőLDréhr lmre állalil
titkár mag'asztalja él Zsófia mun
kájál. A BalaJons7abadi, Bala,
lúnalmádi és Hüvösvö]gyi gyer
mekszanatóriumokban . tavaly
2642 g'yermekel goncioztak a
Salvator rendház irg'.a1mas nő

vérei és beosztott tanerők

79113 ápolási napon. A Zsófia
. hái'om intézetének szezonüze,

lile 343.000 pengőt igényel,
amelyből 83.000peng'ő ezideig'
fedezetlen. Rákosi jenő jelmon-

'data zárja be a ielenrést: "Aki
. nek !slen adott; adjon a gyer
mekeknek. Mert aid él gy<>rme

'. keluiek ad, az az Istennek aci."
Adományokat· szerkesztósé'

'günkis elfogad a Zsófia sza
'natóriumok javára.

Legolc,sóbbanésSYQf ri fOIV,ó$lt kölcsönöket
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aieggazdaság~~2bb

Vezérképviselet :
Au20felszcreíési

R,-T~
Budapest, íV" Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

G~~:t""""!:l""'" ""-'='''''_.'~'-'r'''''''''''''s.

~ 'I

I.Keltő kat. hold révlaposi ~

gyi'Jmöicsösked: I
eg~szben vagy ap

pmcellákban és egy
tehénjárás
örök áron

eladó,

d<ll:bonként nyolcvan filléres árban. Csomagolás önköltségen..
N.. pos csibékre és növendékállaiokra előjegyzés! elfogadunk

Alföldi leghorn Baromfitelep
Pü3tafiók97.Telep:Dobozi-ut,községi iskolávalszemben.·

Aj:nljuk az előjegyzés sorrendjében \A!estfáiiából és Würtem
. bC1""ből importált 280-313-as tojáshozanw szülőktől szár
nL:zl) 400 darab elsőrendüamerikai fehér Leg\wrnjainktól

Meleg-, barátságos-, tisztaszoba
árból

20 százalék'l

. bőséges-, izletes-, háziétkezési
árból

! 10 százalék.
! engedményt kap Ön, mint ezen

i lap előfizetője l:.

Budapesten
a l

í Park- .
iNagyszállodában,
i V!II. Baross-tér 10'1
"''...~ t.1!

IFON~=; s~~S~;-~~=;==~;;;-==--~-=-E L BESZERZÉSE!

~ sz3nőoltllál1yok:.ripária ~:' ~.erlanclieri 21~!~yo!(Qn, sima és '. _', • ~ " _ r , gyö]:eres .~~~zaa és (lih.,,:.!;) vessző~prima minőségben kaphatók
:/. alianlljag elJenorzot! telepunkrol: E~,-da<C§<!I>1í"Y"'·'id<"'ir:;l.s,zo]ÜI'il'Q!2'TIejJD J\'\c'r'zC!!lQH.ege., T a~::{D)l(:a., (~a.la D-:leg-ye).

I~_ Helyi t~~~~~=e~_.~.--~~~~:~gi ..~~='=m"~=~'= ~~_i

I
f)árö Huszár Lászlóné
hokI Póhalonl pusztai

igen ·e!,<5nyös

éltósága a g'yonlal
l 1 i se es

feltétele el osra

a1árban fekvő 250f)
ag"yobb tételekben
ocsátja,

V~VÓK : cl vétel után seIn állanl}, senl ·közs~gi il etéket ne01 fizetnek
él szántóföldeket őszi vagy tavaszi vefőnlaggal bevetvekapják,
vételár rendezésére tőkekanlal eszíés-es hosszu .l-ejáratu, első helyi cs

hat hónapos lejára ásod hel kölcsön 'tendelkezésére áll,

mely kölcsönök nlindenkor helyben a B á c s y és T á r sa i B ankh á z dn CS l
lesznek rendezendők

Érdeklődők ford

Bác~Y"""í!liliiliA

él a gositásvégett a

Gi'Yon~án,~
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5 fertály gyomai
tanyaföldi szántó

eladó.

irdesse

ti

ITekintse meg "OPEL" kerékpárjaimat vételkötelezettség nélkHI. - Több, mint leO drb.
"Opel" kerékpár fut már Gyomán egyetlen reklamádó nélkül. R a k t á r ü 11: TOHPEDÓ,
ATLAS, ORION és IPAG kerékpárok. KÖHLER és EXCELLA varrógépeli: és mindel1nenlÜ

t: gépalkatrészek.

lOOMOKOS ALBERT villanyszerelő és mí."iszerészné!. Az OPEL és az ,,1929 Jlwdclü
_ PATENT-ATLAS" kerékP8.ro.k ~.:iZárÓ!agOs egyeL.lárU.'i ('ii..a_

~YUWWVtitilC~W.,WW~~t4Y~~!6f#~~~IS~~~~t'F""O~V,~~;;"':30~~" 'oc ,

Ez évben uj kivitelben a 1110dern német kerékpár technika

minden vivmányának érvényesitéséve! hozom forgalom ba_

A ..gY' bcliivcl iclzcll hr)ors-- a jöbhi pl'di~ ~/CIll(;IY\OIlüi_

D u ••n XI xn i IIu:n.u:J U :o:rn:n::n:::or~.A-'"1lT..J>.·...!l,'..II..'AL~

j-l'oO R)'
';'02C) h'\

j -i·04
19'~O

ló.1..j,gy_
ló-51 gy_
20-30 gy,
21·06 gy.

[jpcslrúi il1cllJl
Ciyomára érk_
CJvomáról indul
l)rlestre ,,'rk_

1928 október hó 1-étőL

IHJOAPESI' - GYON"","

6-25 l)-4fi QT, 15-()fi
11-06 1:2-42 ~~\'_ 10_14
O-52 5-37 S-52 gy,
5-- ll-W 11-45gy_

(;; YOj-i)ta. - U.ÉI'-.:tSCSARA

Bcsabáról il1du123-15 4'34 S-14gy_ 12-47
OyoITlára érk_ 0-17 5-27 S-51 gy. 13'54
Gvom6ról indul 6-41 11-14 12"43 gv, 19'26
l'.\csab<~ra érk_ 7"l,4 12-00 15'21 g\"_ 20-26

I. a leg~rősebb
.........._~ I a legjobb ,

Legjobb tájékc:u:td1:l• .a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomá50n,

Dohártytözsdébe.n_

Bővebbet a

BÁCSY és TÁRSAI BANKHÁZÁNAL
GYOMA.

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIII.,
Baross-fér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha ,előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorso\
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap él kiváló
l1irnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII" Bél~

ross IéI' 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy· elsőrendü szobáI. A kö
vetkező sorsolást márc_ 19;(7n
Fogjuk me@'ejtQni és eredményét
lapunk márc_ 24;iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány;szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkeszi őjénél.

- - - Ht lcvágando: - - -

5zcrkcszf6ségnél beildillldó. GYOMA-ENDRŐDIAU'TÓBUSZ 1\/lF FTRE D
UTALVÁNY-SZELVÉNY

urna k
urnőnck

mint il

~ """"""--__-.AP""""""'~~-"~~""""'..r""

GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRŐD Községháza között.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

p.

13 Ő. 20p.

18 ó. 20 p.

12 ó.

19 ó. 40 p.

14 ó. 40 p.

este

délután

délután

délután

este

"

Endrödi~öl in.dul:

1- járat reggel 6 ó. p.

2. " délelőtt 8 Ó. p.

3.
"

délelőtt 10 G. 30 p.

4."

"

"

"

GyoJ.ná.J.~ól indul:

1. járat reggel 5 ó. 30 p.

2.
"

reggel 6 Ó. 30 p.

3.
"

délelőtt 9 Ó. - p.

4.

5.

7.

Feltételes megáHók
Gyomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza Isiván ut sarok

Piac-tér
Ártézi-kut

Hangya főüz!et

délelőtt 11 ó. 20 p. Vágóhid
Iványi malom

d~luta'n 12 o' 50 p 5'- •. Endrődön: ."
délután 14 ó. - p. N~pkeleli vcnJéJ:!ö 6."

Kórház ~

délután 18 ó. - p. Kondorosi-ut ~_e 7. "
Piac-tér '

8. "este 19 ó. 20 p. oc 8. "

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel kelJ
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 imér, cso·magjegy 20 fWér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20P. Heti káriya12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

GYOMA-ENDRŐDI,
AUTOBUSZ ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

Telefonszám 17. GYOMA Telefonszám 17.

6.

PALLADIS
kön..,.-vosztcil..,.-a

Budapest, V_ Alkotmány 11, 4 szám_

GYOMAI UJSÁG
olvasójának,

amikor ugyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

Hd ;ae;

szép pénzt kereshet

! mint fő - vagy mellék - foglalko
i zással, ha értékes és érdekes köny

veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis m'l!g
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre, A mi kiadvá
nyaink mind márkás,irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának, Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megküld a

IAz anyagi gondok 1
nehé.z napjaiban,

Szerl,esztrésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

~~~~.....~..~:s;t1'(;ItJ'lp~~ ~ ...

Ny~mtiiitta a !"HUNQÁRIA" könyvny~mdai v~llalat ~YQmán. Fel,lős ~égtulajdonos: TiiK~T SAND~R,
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P OL I T I KAI, T AR5 ADA. L MI ÉS. KO,Z·G AZ D A~SA.G I H,ET I LAP

E L Ő FI Z E T ÉS I AR A K :
Negyedévre - - - - '1 pengő 80 fillér
Fél. évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Sgész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap re9~~'~,

Felelős szerkesztő:WAONER MÁRTON•.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U NG AR I·Au könyvnyomda
G y o m a. "ARVAH~"

Hirdetések clijszabásai:
Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszi:ir~

hirdetésnéL 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén25 százalék kedvezményt adunk.

; s

Ahaza,szeretet,.

(Folyt. köv.)

DR. ADAMECZ JANOS
rej. s. lelkész.

emlékeit jelelevenifeni} azok
ban gyönyörkiidni,amultak
nagysagábóllelkesedést} hi
tel, kifartást, önfeláldozási,
hazaszereteje1~_'~an.ubzi. Ha
valamikor volt, ugy most
van legnagyobb szilkségünk
lélekben elzarándokolni Kos-

.suth .Lajos és Petőfi Sándor}
valamint nagy és dicső·kof

társaik emlékéhez, !zogy a
márciusi ifjak nyomdokait
követve, kötelességünknek is
merjük e mostani, reményte-

NagjJ és szent kötelessé
get teljesitett a magyar nép,
midőn az 1848 évi' március
IS-ike" a magyar szalJadság
iinlJeplnek Si..ik élJjordizló~
ján, március IS-én, kegye
letes hálával emlékezet/meg
az 1848-as nagyidők esemé
nyeiről és nekünk oly örök
ké szép, nqgyon értékes, ha
talmas vivmányairól. Nekünk}
vergődő és leigázott,. meg
csalt magyaroknak jól esika
régi dicsőséges idők kedves

kiegyenlítetlen háborus sZámláil~ igy nyulik át az Atlanti Oceánon
vanl1ak, amit Amerika minden vildgrészünk felé . .. s mert tag"
pillanatban bevasalhat rajta. Nos, jainkban egy kissé a lelklink is
amig Amerika nem követel, Fran- hordozzuk: igy kulcsolódik át
ciaországnak sem mulhatatlanul mijelénk egy földrész lelke is;
slirgős a német jóvátétel . .. de nem érdektelen hát megtapasi?:
ha egyszer Amerikának eszébe talni, speciális viszonyaink szem
jut (fogalmunk sincs, mikor jut szögéböl, persze: milyen ez a ha~

eszébe) a francia számla: másnap jóra szállt lzullámsinen közelitő

már a német fizetni fog ("le boche /élek.
payera", amint Párizsban mond-
ják) s vele egylitt fizet a magyar
diaszpora.

A gazdasági Amerika karja

Csodálatos Amerikaa
Nincsenek csodák s még ke- del ezelőtt, az elaggott görög fi

vésbbé csodálatos földrész s leg- lo~ófia és az elaggott római ál
kevésbbé csodás Amerika: a ci- lamszervezet csak ugy hódolt meg
Illünk helytelen. a hódító Evangéliumnak, hogy

Nincsenek csodák, leKfeljebb, az uj PIet üzenetét belepréselte a
csak jelenségek vannak, mik pon- dogmák keretébe s megalkotta az
tatlanu/ illeszkednek a lelkünkkel Egyházat, az egyetemesség és ki
egybekarolt élet szeletébe ; kiilön- zár6lagosság római jegyében . ..
leges feltételezettségek vannak, Amerika tehát, jóval Lindbergh
mik eIii/nek mindennapjaink otf- előtt, közeledik felénk: körülbelül
honossá unott törvényétől; távoli azidő óta, mikor Európa ugy
öss.refliggések vannak, amik ku- gondolta me!;.oldani a maga prob
scu1lfak, rejtélyesek, bels/ík: egyet- témáját, ·lIogy tizmillió embert
len vii/ana/ban, nem tudjuk a nem egészen természeti uton mu
végs6 szálig felfejteni őket. . . . [asztott ki az árnyékvilágból,

Nincsen tehát csodálatos Ame- ugyanannyit nyomorékká tett s
'?f~li sem; s ha mégis ezt. írtuk: egy világkrizis olajüfőjében, min

!elldálll1potban kifejezett tál'ol- den becsllletes erejét arra feszi
Ságüt érteltük alatta; azokat a tette, hogy elvdlassza a levet a
belső kilométereket, mik két vlfá- héjtól: agyiJztest a legyózőtfől,

ggJ'má~.~gL.~ii!Jin .. sZc~.~::!a- tl~ ·ántd~!q~ ~... ~özponti .h~~almak
na«·; azt a kimondhatallarl tényeg-.:' • tol, a kijiiététtet a kijizetóft5l, a
killönbséget, aminek csak pontat- jóvátételt a jóvátehetetlentől. Eu
lan és hozzávetőleges je/ztije a rópa azóta egy kissé haldoklik
"csodás". - s ennek a gigantikus hul/dnak

Amerika napról-napra, percről- mosolygó és puffadó vámpirja s
percre közeledik hozzánk. Azt ha kegyes lesz (s jól felfogott
gondoljuk, mi megyiink őhozzá s érdekében kegyes) elnéző birája:
alig vesszlik észre, hogy ő jött az öreg Európa köldökéről lesza
át hozzánk: fiatal, nyers, brutális kajtot! magzat: az uj Amerika...
életét belelömi Európa életjormái- Csak egy példát 110zunk : köz
ba, mint ahogyan másfél évezred- tudomásu} /zagy Franciaorsziígnak

TÁRCA
KaszInózó táblabirák*)

A.ró:uaszinii ló.
Sümeg-Csel1iből Döbröcén

át Nélgyg'örbőre vezető hepe..
!Jupás utat döcögve járta a fo
g'at. A bokorverte lankás hegy...
oldalból kihallatszott a madár
clal, a hakukszó. Az éli! párká
nyim tányérozó nap sugarai
csókolódzlak a hajLadozó fű

szálak harmatcseppjeivel. A
fehérszirmu vadnárcisz . sárga
kehelyében ágyat vetett zöld..
há/u bogárkák melengeflék
csillogó testüket. Himesszár..
nyu pillangók kergetődzve jár
ták il virágverle bokros magas..
latokal. A iermészet nagy
csendjébe belerikácsoJt a
ti:ívoli erdóségből a szárnyra
kélt fácánkakas. Azt hallgatiam,
amikor elnyomott az álom. Az
olÍlomországot járó gondolata
imban· a. sZQmszé.dos- Tátika

várának nagyasszonya, soly..
mászó várkisasszonyai szine..
sedlek ki. A Tolnay-kastély
bukkanó hidjánál ébredtem fel.
Ahogy végtgbaIlagtam a kas'
télykert árnyas utján és benyi
toltam az oszlopos előcsarno

kába, mintha csak álmom foly
tatódott volna, amikor előttem

termett a kastély bájos urnője.

Tátika solymászó kisasszonyát
IáJtam, nyomában megjelent
szőkefejű barálnőjében. Ahogy
megcsendiilt a kastély asszo
nyában a sziveslátás mele~

szava, csapongó álmodozá
somhan Kidei Czompó Mári..

ában, az egykori szépséges
gersei Pethő Frakszin nagy
asszonyt véltem felismerni. Ál.
mom folytatódott, amikor a
szekrények rejtekébőlgyönyör
ködietésemre elókerliHek a
lyoni brokátok, a fínomrajzu
sanlyli csipkével átvont sely
\fnes ruhák. A remekmivl1 J~l'Ü$Z-

szeli csipkeékességek, a dom
borhimes menyasszonyi zseb..
kendők, a nagymamák kelen ..
gyéinek levendulaHIatos emlé
kei. A vitrinb61 a bécsi, prágai
porcellánok. Az aranyozotl
ékszerlartóból, a szaltyánb6rös
bársonyos dobozokban nyuj
tózkodó gyöngysorok filigrán
mivű, zománcos karkölők, ék·
köves melllűk. az "empire" és
él Bidermeyer-kor asszonyi

ékesiiégei. Tekintetem rajtave
szelt a finomrajzu régi Tebris,
a selymes Sirász, a ruganyos
~)zultán szőnyegeken.Demind-,
ezeknél jobban érdekeIt a kas
tély régi urának, TolniiY Ká
rolynak, Deák Ferenc egykori
zalai köveltársának, később·

Keszthely képviselőjének em..
léktárgyai. A választói állal
éHnyujloH diszes album képei.
a festeiics grófok ősi Jészké
nek, l-<eszlhclYllek régi utcáit,
köz;ipüleíeit tárttil elém. Alie-

!ikoni ünnepségek szereplői,

Berzsenyi Dániel, dukai Taká<:s
Judith, Kisfaludy Sándor, Kiss
János, Spissich János alispán
daliás alakjai elevenedtek meg
lelki szemeim előtt, amig Fes
tetics György gróf eg·ykori ci ..
merpe:izsos emeletes kastéIyá"
ban, gyönyörködtem. A lelűnt

nagy idők emlékeiben buvár..
kodók lelki örömét mégis az
a meri/eit papirból összeróH
fóliánskötel váltoIta ki belőleíll,

amelyet a könyvtárszekrény

fenekéről hámozott ki a kas'
tély jelenlegi ura, Tofnay Kor
nél barátom. A naplőszel'ü

"kéziratos" Lexikonban lapoz..
gatva, szárnyra,kelt az idő. A
szomszédos ebédlőben meg"
csörrent az ezüst, a ház aSié p

szonyánakebédre hivő csicser
gő szavára sem tudtam meg'
válni a kéziratköfett6I. Ugy
ér~zt,em, hogy (lZ abban fel..
J~iy·z~ít tilbl~bir~·ir~fákkiil] J1Il~g
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Történeti tréfák (Egykoru míivészi képeklícI).

lennek látszó' inagyar éjsza
kában is előljárni és vi/ági
tani a hazaszeretet fáklyájá
val.

Isten után első a haza. A
hazaszeretet szent érzeImét. ~ . ,.
gondosan elültetni, fejleszte
ni, ápolni kel[ már a gyer~

mekkorban., Ezt cselekszi' a
gondos, értelmes, becsületes
és gyermekeit szerető apa
és anya. Az- iskolák is erre
törekszenek nevelni, tanitani,
előkészíteni. És ez jól is van
/gy.Hiszen' az ember élete
ugy lehet nemes és eszmé
nyi; ha a hazaszeretet hat
ja át és tölti azt be. Az ön
Zetlen, hüséges munkával és
kötelességtudással párosult
hazaszeretet az igazi, a va
lódi. A mi magyar hazánk
!71Ostani nehéz sorsát azon
ban nem,· szóval és mellve~

réssel, nagyhangu fenyege
tődiéssel' telietjfik, jobbá,
szebbé és boldogabbá,hanem
dologgal, tudással, aldozat
készséggel.

Munkás honszereteÚe van- .- .'. '",

ma szükségünk. Nem,zelünk
a,nyagi boldQgulásar, közgaz-
dasági életénekJl~ euje,vj
rágzása az első és legfonto
sabb feltétele ,·annak,' hogy
hosszu és boldog elete. legyen
a magyar nemzetnek. Tud'o-:
mány és munka' által kelL a .
sok mulasztást, hiányt és
elmaradottságunkat pótol
nunk, ha· azt akarjuk, hogy
anyagilag,erősödjön népünk

és a szellemi erő, fejlődés

terétl is haladjon előre.

Anyagi szellemi és erköl
csierőteljességre törekedjünk
tehát és ezzel hazaszerete
tünket már be is bizonyi(iuk"
.midőn legjobb,. tudásunkat,
tehetségünket hazánk és em
bertársaink javára, előmene

telére közrebocsátjuk, 'azok
hasznára és javára iéyek
szünk lenni mindenkor.

Midőn a kötelességét hi
ven és becsületesen megteszi
az ember azon munkakörben,
ahová rendeltetett, már ezzel
is igazán szereti hazáj/ti.
Mindenki vezér nem lehet, {[
seregben szükség van a jó,
megbizható; pontos közka
tonákra is. Ha a !zazaszere
tet· nemes érzete, egymás
szeretete, megértése és meg
becsülése köti össze a 'má
gyar .embej-t a másik ma
gyartal,. ha osszejogunk és
egymást támogatn!, segiteni
igyekszünk,. ha józan szor
galommql, tudással, becsület
telharcolunk 17azánkboldo-

. ~..". .

gulásáért,. akkor egész. bi~

zonyosa[l 'sikert. aratunk és
a veliink szemben felríllitott
igazságtalan és emberIelen
.tria/lOnibékepontokat meg
"változtathatjuk" reményünk
lehet Magyarol~szág feltáma
dásában.

Ragyogjon hát minden.
magyar előtt mostani n(!héz
s6rsunkban az 1848-as nagy I
idők' minden .szép ,emléke.

.Tanitson bennünket a sza
badság napja arra, hogy
az elmult, az elhanyatlott
márciusok hamvaiból· kikél
nemsokára . az uj március

'15., amely a most rabság
ságban sinylődő magyarság
feltámadását, szabadulását,
tavaszát zugja a világ min
den tája felé.

A magyar szabadság
,születésének napja emlékez-·
tet bennünket régi nagysá
gunkra, .dicsőségünkre, a

Kaszinózó

Eg'ész DunéÍnJul l1a~n voll a
hire~neve a napo]eoni harcok
lczajlása után Sümeg'en rnc1:'l'in
elult "Uccai kaszinózásnak."
Veszprém cleste óta a (örök
járom, . fclvirradtJsa idejéhen
Sümegh váraIcit a piispöks~~'

székes helye. .A. vár puszlulása
uján Kossulh szabadság-húcá~

nak lezajlásáig él padányi t')irö
Márjon által épiteit barok··di
szes kastélyban vertek , eg:v
házmegyénk kc~:n'll!'ai állanc1ó
Janyázöhel yct.

De egyéb vonzóereje is volt
Dunántu! leg'feslőibb szépségii
városának. IH éHe át napjait a
magyar érzés, magyar szó
uttörő apostola, I.-\isfalllely Sán
dor. Köréjegyülekez/ck a
szárnyai alal! fclnőtt ]-lelikoni
lan/peng'eJőtársaságtag'jaLNégy
meg'ye nemzetes ura} és .• táb,
labirái, élükön [.:'C'stelics György
gTóffal és a szomszédos Nyir
lakon nyaraló hazabö1csével.,
Deák Ferenccel.

A gondtalan életet élő Nem-

szabad gondolat, szabad szó,
a szabad sajtó korszakal- ~

kotó nagy ünnelJére. Lássuk
meg a visszatekintés, il meg
emlékezés napjaiban hossutlz
Lajos, Petőfi Sándor és a
többi márciusi ifjak örökké
ragyogó, fenséges ,példájái;
vegyünk abból hitet, remény
séget, csüggedést nem is
merő, önzetlen munkás haza
szeretetet.

SZŐKE FERENC
ref ig. tanító.

táblabirák.

zetes urak, a nYéÍri reRg'clck
sllg'árverésénél, az esJi alko·
nyal nagyesendiében, a gyógy
szcr!éÍrelőlli kőpadon, a Só
ház oszlopos erkélye alatt, 
vidáman Jerc~fcrélvc, - ClnüH
ha!lgoilák él Bag'las~hegyróJ le
szürőJö kakukszól, a kélslély
kert fü!cmÜJeciaJát.

A Süm-eg regeköllóje köré
gyülekezett "uccai kaszinózók"
rendes vendégei voltak: gróf
Fes/eiics Oyörg\,(;11 és Deák
ferenccll kivül az itt székelő

Kurbétyi György, a hires va:
dász l'v'lakay Antal és él kés(lOh
primási székbe üI/deU nagy
g'azda, Kopács\, József püspö
kök társaság'ában .'SkoHy f)cr~

talanőrnag-y, Vajda Ignác IH,'t:'
személynök, Hertelencly György
püspöki fisk1ls és a nagy is~

kolaalapitó, Ramassetier Vince.
Közöttük lábal,lankodott a tt; \1
labirák tréfacsinálója, - Rosly
Antal örökös patvaristája- a
bicegő Csukly Pepi.

A derüs tréfálkozással 5ZÖ'

sok derüs órát szerzek olva,
sóimnak. A pompás ebéd is
szinte jobban izlett, amkor a
házigazdám a becsomagoIt fó
liánst azzal a kedveskedéssel
nyomta markomba, hogy vi-

'g'yem magammal téli estéim
szórakoztatására.

Az ezüstfényű Rapid föző

alatt meglobbant a borszesz
'kékes lángja. A Jörök kávé
illatos gőze belerezgeH a go~

molygó fÚsJkarikákba. Szivar....
szó, a fekete kéjes szürcsöl,
g'etése kötött megeredt a, be~

széigető szó is Festetics Lász
lógrófról, a nagy Fesletié~s

Györg'y fiáról be$zélg'ettünk,
kinek HohenzoIlern Hechingen
Josefine hercegnővo!t a hit
vese. Laszló gróf meleg barát
ságban éH Tolnay Károly kö...
vette!. Sokszor meg'hivta ven'
déglátó asztalához, kikocsitott
velegazdaságába. Eg'yizben

'valami'ügyesbaj{)s 'do~gáj;a

nemes grófnak sikerrel iiltézte
el Tolnay uram. Sietett is sze
mélyesen hirül adni eredmé'
nyes működéséí. Amilyen örö
met váltott ki a hiradás László
gTófbóJ, éppen annyi fejtörésJ
okozott, hogy miként viszo....
nona követ barátja szivessé~

géL Az ebéd közben fe1szol,
gált badacsonyi kéknyelű, a
somlai furmint gyöngyöt verő

leve, édesatyja tréfáját Kisfalu~

dl' Sándorral) juttatta eszébe a
nemes grófnak. Mire a lako,
dalmi ebéd végéhez értek, már
lestet isö!tött gavalléros gon~

c101ata, amikor meghivfa Tol~

nayt fenéki ménesének megte~

kintésére.

A kékg'atyás csikóslegények
nagy ostordurrogtatás közt te
relték össze a szerteszét lege
lésző neinesvérűesikókat. Nem
is fogyotf ki az elragadtatás
dicsérő ~szava a követ ur ajkán,

c!<üJönösen amikor előttü!< ,el,.

táncolI Kóra és Vanda arabs
vérü csikókat meg'pillan totta.
László gróf mag'a is nag'y sze
reteJtel csüg'g'öt! ménesén, ked
velI lovait maga keresztelte el
történeti nevekre. Amikor együtt
volt az összeterel! ménes, meg
szólalt László gTÓf.

Válasszon belőlük, követ ur,
ka olyan kedvére valók csi~

kóim!
Nem használt Tolnay uram

szerénykedése, ki kellett vágni
a szóJ. V álaszfása az egymás
hoz illő Kóra és Vandára
esett. Amikor a ménesmester
féket vetve a csikókra, előve,

zeJte, ujbóI megszólalt László
gróf:

- De már azt nem enge~

dem, hogy két lovon járjon
nemes Zala vármegye követe.

Igy került László gTóf aján
dékából "Kára, Vanda, Zápo
lya, Kadisa," a később me,
g'yeszerte hires négyesfogat
Tolnay Uram birtokába~,

Ujra fel10bant él borszesz
lángja. Szépség'esbáziassz o,..
nyunk kedvéskecléséb61 mCí~'
ismételtük a török kávét, kós·
tolgatva a karcsupohárkákba
öntött édes, erős ilatok neci'"
vét. László grófról beszélget,
Wnk. aki nevelőjének, pélcri
Takáts Józsefnek és édesany,
jának, Scheller Judit grófnőnek
társaságában - édesatyja' ál.
tal bereIt - Lobkowitz herc~~

gi palotában, - a császárvá~

rosban - töltötte el ifjuságál.
A pozsonyi kispapi ruhát leve
tett péteri TakáJs Kisfaludy tár
saságában á/élt ifjuságának
egész hazafiasság'át, beleöll~

tötte neveltjébe - László gróf~

.ba. A jó talajba veÍett magyar
érzés magva akkor hozta meg

hajtását, amikor 1819-ben
. édesatyja halála után - örö'

kébe ülve - végleg beköltö...
,zött kesz:thelyi kastélyába. Fe,s
.,tetiC:g G.yörg~r ~róf jó -sz:elle...
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gató mondottak lelkesitö,
hazajias ünnepi beszédet.

Ezután a tzovendekek a
tanári kar vezetése mellett
a Hősök szobrához vonultak,
hol az igazgafó rövid talpra
esett beszéd kiséretében a
növendékek koszoruját he
lyezte el.

Délufán 2 órakor a köz p

ség tartotta a Hősök emlék
szobra előtt ünnepélyét, ho
va felvonultak a Leventék,
tüzoltók, a cserkészek és az
egyesületek zászlóik alatt.
Az utakat, járdát ellepte az
érdeklődő köiönség. A Gyo
mai dalárda tagjai. teljes
számban kivonultak és 3 szép
számmal szerepeltek. Szépen.
szavaltak Győri Lajos és
ifj. Papp Vazul levente ok...,
tatók, a tőlük már megszo
kott ügyességgel. Az ünnepi
beszédet Palotás István ref.
hitoktatiJ lelkész tartotta, ki
nek magas szárnyalásu,
/wzaszeretettől izzó tempera
mentumos s ia magyqr lélek
fájdalmait feltáró szónoki
leJ1diiletfeLelőíl.dol1_h.észéde

nagy hatást tett a megjelen
tekre. Ez alkalommal mutat
kozott be az uj levente és
tiizoltó 'zenekar 24 tagja ifj.
Erdélyi Imre karnagy veze
tése mellett

Este az összes társas kö
rökben: 48-as alsórészi, fel
sőrészi, azEgyetértés o!vasó
körben, az Ipartesfületben
és az Uri Kaszinóban ün
nepi vacsora volt. Az Ipar
testületben az ünnepi szó
nak Domokos János tanitó
volt, ki tartalmas hazajias
beszédével lekötötte mind
veglg hallgatói figyelmél.
Az alsórészi olvasó egylei
ben és az Uri Kaszinóban
az ünnepi beszédet a kiváló
szónoki képességéről messze
földön .hires,mindnyájunk
által szeretve tisztelt Har
sányi Pál, a reformátusok
aranyszáju esperese tartotta,
ki gyujtó és hazafias lelke
sedéstől hevitett magas szár
nyalásu beszédével' lelkünk
magasztos ünnepévé avatta
március IS-ikét.

.Hiszek egy Istenben}
Hiszek egy hazában,
HL')zek egy isteni örök igazságbGl~,

"Hiszek ]i;[agyarors;zágfeltdmadásá-
. [ban! Amen.

Március 15~ike

megünneplése.

MérsékeH árak!'
, . .

A "Oyoniar Ujság" előfÍzét-őinek
20 százalék engedmény.

A
GYOMAlAK
kedvelt találkozóhelye .
BUDAPESTEN
r a'

Kö-:zponti
óSzállod'a
VII., Baross-tér' 23.

.(Keleti pályaudvarral szemben.)

. Központifütés, hideg'
melegviz, .fürdők, tele
fonos .szobák, rádió.

Községünk lakossága is
méltóanmegünnepelte már';'
eius IS-et. Az ünnepély reg
ge/8 órakor kezdődött, ami
kor minden hitjelekezetnél
annepi Istentisztelet volt. A
déiel/Ht folyamán a'. ref is-

.kola és a polgári iskola tar,
tott jól sikerült előadást, hol

, a kis növendékek sz/!repeltek
sze l;Jbnél-szebb hazafias sza
valátokkal.Az előbbi helyen

vánsága éppen kapóra jött,
mert László gróf egyéb, na
gyobbbevásárlás céfjábó!ép p

pena császárvárosba kés? li It.
Utnak is indult már a g'yapju,
val megrakolt tizenkét társZe
kér gazdatiszjjéveI. Hitvesélie!<.
kivánságát tll!ZOít gavalléros
gesztussa! intézte el László
gróf és megvette a Rothenthur
mer Strassen virágzó koppan~
tógyár összes készletél, mell'
több volt Magyarország egy
évi szükségleténéJ. Ugy a €sá
szárvárosban a nyári . idénYn~
felhalmozott összes fürd6ruhá.
kat. Halála utéÍn ai eZüstöIt
kupalaku koppantókból még'
bat lác\ával, .a mrdőruhákból

pedig" száz tucat került. elő a
keszthelyi grófi kastély· paci lá,
sáró!. (folyt. köv.)

*) Szemelvény.Darnay Kálmán"l(a
szinózó táblabirák" két kötetes müvé-.
ből. Érdeklődőknek képes tájékoztatót '.
küld a szerző: Sfrmeg (iaJá-megye). .

n~s ruhá~.az.. a!.)árs~.áz szive~ ITakarékossá eY ., vitéz Vaiga kálmán tanit.Ó,
1:1l~~t gyonyo;-kod:elo korfeslo. .' ~. utóbbin Paál Sámuel igaz
!nrrellelI mesclgeles, mely mosl l Lapl1nk mai számához csatolt
kiadásullkban két kc>klbcn liap- "Takarékosság"-i melléklefrl'ez
világol láL 'uton is felhÍ\~jllk t. OlviI:,;ók(izön-

A "Testőrszcrellllck" - Kis- segiink jig)'1' fm é!,
faludy Sánclor életFegényiZ, - ' E takarékossági akció, liuként
él ".Bujdosögyöngysor". - il a prospektllsból l71egálfapitható a
[)okoÍly és fl balalonmenli vá'- vel'iíközönségnpk ij;en sok eWnyt
rak történeteinek ~slerzőjc nyujt, többféle s,zükségletét több
ujabb maradandó becsü kön\,v-fjzletbenszerezheti be 7 és fél
vel kedveskeclik o!v(:lsóinak. A . havi hitellel, készpénzáron, kamat
szinmélgyarsággalmeg-irl régi .' menteseTI, 6 rés.zletben, havonta
történelek megédesitikaz ékl egyszer egy helyre történő lefize
küzdelmeinek goncllerhes öráii: téssef. járáslInkban a lefizetés a
Szívéhez férkőznck mindazok- Békésmegyei Altalános Takarék
nak, kik szivesen clmereng'e- pénztár Rt. gyomai és endrődi

nek a leWnt idők emlékein. fiokjáindl eszközlendő, mely körW
fokozódotlabb érdcl>Jóc\ést vál- mény egymagában is megtakari
lanak ki él lllagyarpél[Jság: és tás't jelent.
aDunántul főuri, nemes, föld- A"Takarékossáf;" kötelékébe
birtokos családok köréb(2n, tartozó cégek e rendszerrel a mult
kiknek elődjeik közve/len SZ0- ban előfordult .hitelezési veszte
replői voltak a sümegi. uccai segeknek nincsenek már kitéve,
kaszinózásnak. l{i ne o!vasná árkalkulációjukban ily vesztesé
szívesen él szcllemesplispöki geket nem 'kényszerültek a fo
tréfákat és azokat a jóizü aclo- gyasztó, illetve vevőközönségre

mákot, melyek cl SÜl11-"~fl'i, pá- áiháritani A vevőközönséget tehát
pai és szenllászlói barátok ko- felár nem sujtja, hanem ellenkező

loslorának refektori.umábnn el p leg eladósodás! kizáróan szükség#
hangzotfak egykor. Kit ne S1" letét reális árakon szerezheti be.
dekelnének a, csuszós tekintelü . Az intézmény l17 ország lla-

. fábiánné. !lDgyasszony, él nem~ gyobb" városaIban igy Békéscsa
zeles kisasszonyok kedves bán iskitiinően bevált s a társa
kalandjai. Darnay Kálmánnak dalom nlÍndell rétege anflak elő

sajló alaH )evő .,- ország'os nyNt élvezlzeti..
érdeklődést kiváltoit .,- lábla- .
birótréfái első kiadásu köteteif ~.........'!'!""'~""""" ...........................""""""""""",""",,~
kedvezményes áron:. a két kö
tet fiízv.c II p, eg'ész vászon'
kötésben 18 P, bőrköléses

emlékkiac\ás él szerző kézira
tával 40 P, megszerezhetik,
kik aL 58'028 széÍmu
csekIdapoll legkésőbb 1929
március 24-ig' arra élőfizeinek.

A könyveket megjelenésük
kor bérmentve küldi fneg a
kiadóhivatal.

Bármily irányu felvilágositást
készsé,g-ge! ad a .szerző. Ci,
me: Allami Darnay Muzeum,
.sümeg (Zalavármegye).

mének, Nagyváthy János kor
mányzása ~latt valóságos min
fag'azdasággá alakultak át grófi
uradalmak. Ennek a gyümöl
csét, a hárommiliió évi jöve'
delmet élvezte László gróf.
Ki ha részben örökölte is a
kuHura mezejét, mélyenszántó
lehetségeit nagynevű atyjának,
főuri hajlamai mégís már irány
ba terelték gondolatmenetét.
Nem ismerte a pénz értékét,

igya jövedelem' nag'yrésze
gyümölcsöztető befektetés he
lyeit kedvfelései között uszott
el. Tolnay Károly és nag'yapám
mesélgeléseiból maradt fenn
ez II kis jellemző apróság':
A hercegasszony emlékébe
höz/a, hogya kastélyban nincs
o' gyertya hamvát elvevő kop,
p,mtó, fürdőruha is kellene a
nYlÍlri idényre a kastély sze
mél'yzctének, A hercegnő l:<i-:

--

Akit Slimegen meg nem szólnak,
Rendcken meg nem lopnak,
Eger:,z(;'gen fel nem akasztanak :
,\'1. vigan járhatja a világot.

A kaszinózó táblabirák tár,
:'){lsóg-{lllak közel félszázad évig
fl él pG)s tagja volt Eitner József,
kinek lángelméjében örökiőd

tek meg az utókor számára a

most k6zreadandó Jélekderilő

lörténeti tréfák. Mesélgetésé
nek kiFogyhatatlan szava mondja
kisdiák korában - anyai uno-

kájának, Darnay Kálmánnak,
II sümeg'i állami DflrnaY#lllu,
Zelll11 alapitó igazg'atójának

toIlába a táblabiróvilág' derüs
Irél'áit. Az ő négyévti7edes
loJlsercegtetése alatt öltött szi-

rakozó táblabirák száma meg'
növekedett az iinl1epeken, viv
sári sokadalmClkon ide csiiill
g'eltek Zala, Somogy, Vesl/
prém. Vas ll1l'gye fő- és IlCnl

zcícs uraiból : aBosnyákok,
Baloghok, Babossok, Bmczák,
BdtlhYl1ny gróFok, Bessenyeick,
Bez\';rédiek. Bogyayak, a Csá
nyiak. Cser/ánók, Dőryek, Es
lerházy grófok, farkasok, fá-,
bihnok, foriniosok, Gaálok.

(jyikák, Oyömörcyek, H(>.lyeyek.
él zalabéri és szcntg'yörgyi
liorválhok, Inkey bárók, Kül
leyek. Kacskovicsok. Magya
rak, Maróthyak, IvlClyerok, !vies
terházyak, Mihálovicsok, Moj
Zi?wk. Oszterhueberek, Ros
iyak, Robozok. Rl1myak. Saá'
ryak, Sárközyek, Skublicsok.
Somsichok, Svaslicsok, Sze,.
gedyek. Szücsök. Szilyek, Ta
kácsok. Talliánok, Tarill1yiak.

Tolnayak, Törekyek, Tubolyok,
Vízlendvayak stb. Az ő me,
sélgeJésiik kapcsán öItötJ széir
nyat Dunánluloll a később

szállóigévé vált - a Kisfalu
dyak vilroséÍban elöször fel~

hi1rlglOII - lalólös mondása
fl hazahölcsénck:
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'HIREK
Istentiszteletek. A ref. temp

lomban vasárnap délelőtt 9
órakor lstentiszt"letel tart Palo·
tás István hitoktató lelkész. '

Áz ágostai evangélikustemp·.
romhan vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvü Istentiszteletet
tart feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tar/ja Cser
nay -Géza plebános. D. u. ;)
órakor litánia.

Tilos ezután a járdán ke-
"rékpározni. A járási fŐs7.01ga~

birá" egy ·13 §·ból álló hirdet
ményt illetve rendeletet adott
ki. mely szerint május 15.ig
minden kerékpárt be kell jelen
teni az Előljáróságnál,boi azok
nyilvántartásba vétetnek és min
elen kerékpár igazoló lappal
és rendszámmal lesz' ellálva,
mely utóbbi a kerékpárra fel·
erősitendó. Kerékpárral közle·

.kedni csak a kocsiulakon le·
heí. azonkivül minden kerék·
pár csengőkészülékkel és lám
pással látandó el. Intézkedik
azonkivül a rendelet"a kitérés
tárgyában is.A rendelet az ellene
vétőkre 100 P pénzbüntetést,be...
hajthatatlanság esetén12 napi
elzárás! óJlapit meg. Reméljük,
hogy e rendelet szigorube...
iartása '" végre Telrd-cr .teremt a
járdákon és í"l biciklisták és /a
licskások befogják látni, hogy
a gyalogjárda nem azért van,
hogy az azon közlekedőgyer
mekek és öreg'ek életveszede
lemnek legyenek állandóan ki ...
téve.

Hatóságilag engedélyezett
gyüjtés. A polgári iskola igaz
gatósága él hatóság által aláirt
következő gyűjtőivet bocsáj ...
toHa ki. "Hozzátok fordulunk,
kik érzitek és tudjá/ok, hog'y
él szebb·' magyar jövő, igy
gyermekeink boldogság'a aitól
függ, mily lelki kincset tudunk
részükre biztositanI. A lelki
összetarláslegfőbbszimbóluma
a zászló. A magyar zászlóban
iátjuk él dics6 multat. a sivár
jelent, s az áldozatkész közös
Qlhatározásból eredő boldog
jövőt, Nagymagyarországot.
SJiviinkről szakadt gyerme...
keink ily irányu nevelése ér
dekében nagy áldozattal fenn...
tartolI polg.fiu és leányisko'"
lánknak szerezzük meg azt az
örömet, hogy zászló alal! cso
porlosuJva fohászkodhassanak
hazánk boldogulásáért. A kö...
zös vér s verejtékkel megszer
zet! haza szi;',;bolumának méltó
formában való megszerzésé·
t~:,: iáruljanak közö~ áldozat
':":L::éige!." A -gyüjlőiv már
él napokban megkezdi kömt...

" ját, tekintette! a70nban arra,
hogy csak egy Jeítkibocsájíva,

felkéretnek mindazok, akik e
célra aclako+ni óhajtanak, de
április IO... éig CI gyüjtdiv hozzá
juk nem jut el, hogy aclomá,
nyaikat a polgár~ iskola igazga
tÓjániÍl adjilk le

Levente és tfizoltó zeneka
runk 24 tagja március 15*én il

Hősök szobra előtt mutátko·
zotl be a közönségnek ifj. Er·
délyi Imre ,karnagy v~zetése

meJlett. A rövid 3 hetes tanu
lás eredményekéni eljátszott
Himnusz és két induló méltán
meglepte a ,közönséget s él

végén elhangzott éljenzés bi,
zonyitoHa. hogy jó indulatu és
megértő közönségünk már is
szeretelébe fogadta e kis zene
kart, mell' olyan vonzóer6vel
hatott mindenkire. Exek il ked
ves kis katonák - jól is fes ...
tettek a· kis dobossal e~'y[Hl

egyenruhájukbéln - bizony
fáradhatatlanul tanultak hetek
óta minden.este csak a~ért.

hogy Gyoma község lakossá·
gát meglepjék és zcnéilikkel
szórakoztassák. Igaz, hogy a
szigOrt! krilikát még nem bir-
ják el, nem. is akarnak inég
versenyezni 'fricsay Richárd
zenekari fóigazgatő vezetése
alaH álló 1·:5ő hondvéd gyalog
ezred régi, preciz zenekarával,
d~ ki tudja mit hoz a jövő?

A jóindula/u kritikát elbirják
és meg is érdemlik. Az az
igyekezet, az a nagy lelkese...
dés és szorgalom,' az a jÓin...
dulat, mellyel él közönségnek
örömet akarlak szerezni: min
den elismerést megérdemel.
Ugyancsak elismerés illeti meg
a fáradhatatlan karmestert ifj.
Erdélyi Imrét - ki még sok
kellemes órát, fog szerezni
közönségiinknek - és azt a
ve7etőséget, me ly e zenekar!
mellszervezte és létrehozta.

Magyar jövő - magyar if
juság. Az ész és célszerü
egészségügyi tndást terjeszti
az Egészségvédelem. Megla ...
nilja az egyéneketarrEI, . ho·
gYiln ápolják lesti.iket és mit
cselekedjenek betegségük ese
lén. Legutóbbi száma a gyer...
mekvédelmel karolja fel; meg
mutatja a kövelendőirányt. A
közlemények között kiemel·
kcdnek : Rottenbiller Fülöp
államtitkár, Horváth Mihály

. cgYl2temi tanár, Barabás Zol ...
tán gyermekmenhelyi igazgató.
Demjanovich Emil egészség...
ügyl főtanácsos ~s dr. Prág'er
lviárton főorvos irásai. Külö·
llÖS jekntő~-éget kell tulajdonF
lallunk EI gyermekmunkáról
szóló tanulmánynak, amely al
kalmas arra, hogy az arra iIIe
tékesek megfontolás lárgyává
leg'yék. Az EGÉSZSÉGVÉDE
LEM,a müvelt közönség Qgész
ségügyi folyóirata. Ára évi 14
pengő, Sierkesztőségés kiadó
nivatal: Budapest. VIII. József
k.orut 42. "

"Mesék az irógépről •••" I
S7\?mfi.iles !udósitónknak sike
rült tudomást szerezni arról,
hogya Gyomai Iparos és Ke
reskedő Ifjak Önképzőkőre

viga!mi bizottsága, 320ma'"
ilázylstván: "tvlesék az iró'
gépről" cimü, nag'y~ikerii re'
génye nyomán irt Ö felv. ope~

" rettet hozza szinre Husvétün,
nepén il Holler ~zállodá[yan.

Továbbá. hogy az énekszá~

mokat Nónay ferenc száza,
dos kiséri,a7 önképzőkör.most
beszerzetl uj pianinóján.

Alfi mer, az nyer! Régi
közmondás és igaz is, hogy
csak az nyerhet, aki rendel
sorsjegyet a most április 12-én
kezdődő 111.' kir. osztálysors·
iiitékra. Óriási a kereslet az uj
sorsjegyek iráni, mer! a pénz
ügyminisztérium lén yegesen
megiavitot!a az uj jáJéktervef,
ugy hogya nyerés! esélyek
sokkal jobbak, min eddig volt.
Ezentul 42'000 készpénznye'
reményl sorsolnak ki, közel 8
millió pengő összegben. Fele
a sorsjegynek okvetlen nyer!
Dembinsky B. főárusitó, Buda
pes!, ll. Zsigmond ucca 8. mai
lapunkhoz meltékelt egy kar·
Ion lapot, melyről ajánljuk a
rendelőlapot levágni és kilöJlvc
még ma postára aelni. A sze
rencse forgandó, tehát próba
szerencse! tvlinden egyes sors
jegynek egyforma ci nyerési
esélye. Málha az itt ajánlott
sorsjegyek lesznek fortuna ked
vcltjei! VéleHentől függ az ön
szerencséje is, tehát ne mu]asz
sza el az alkalmat!

Az "iskolánkivüli népmüve
lőrlésbefejeződéseHalmagyon.
1929 március 9-~n szombaton
ahalmagyi elemi iskola tan~

tennében tartotta meg- az otlani
tanitó Krncllió Mihály a körzet
lakóinak rendezell általános
ismeretterjesztő tanfolyam be·
fejező, ünnepi előadását. A
bezáró iinnepségen kir. tanfel
ügyelőnk Szen/kereszty Tiva'
daris megjelent. A miísor ke...
retében a fiatalság mutatko...
zott be szép sikerrel a halll1a
gyiak elóH. A. tanfolyam veze·
tője ez alkalomma) nagy nem
zeti katasz!rófánkról "Trianon"-
ról S annak követke7ményei ...
ról tartott előadást. Az elő...
adás végeztével Szenlkereszty

.Tivadar kir. lanfeliigyelö beszélt
il megjeleníekhez. Beszélt fa~

junkról, annak jó és rossz tu
lajdonságairól. Kiemelte a leg...
átkosabb magyar tulajdonsá'"

, gota szélhuzást, a pártosko...
dásl. Beszélt a kultura s mű

veltség fontosságáról. Kedves
és népszerii szavaiért, meg
azért, hogy időt, fáradságot
nQm nézve eljött közénk, fo·
~radja a körzet lökóinake.z
uttal is halás kÖszö::lefét. Fb...

g'adjuk meg szavéliból halma~

gyiak meg mindnyájan, hog'y
összetadunk, "tanulni, müv,(>
lődni fog'unk. Ez az eg'yik leg
biztosabb uj az inleB'er él nagy
Magyarország' megépitéséhez,

LeszállitottáJ< a forg. adó és
közadók után szedhető adó
pótlékot. 1\1árcius 11,ik~nlé;

pett életbe a P.!vL rendelete.
mely az eddigi 3 százalékos
havonkénli adópótlékol lesz~l

litotta, 1 száza!árEl. Akármi
lyen rég'i is ,az adöfartozás,
megelégszik a kiDcstár ,az e{j·

digi36 ,százalék évi kamal
helyett .. 12 százalékkal.

r

A helyi állatblztositó szövetke
zet a lépfene elleni védőoltást a folyó '
évben április hó 4" 15, és 25_ napjain
eszközli·az alábbi helyeken és időben:

I. oltóhely: Mázsaház d, e, 7 órakor.
ll. oltóhely : Gá l Antal hasitásmentita
nyája d. e. 10 órakor. Ill. óltóhely:
Szabó Benedek keselyüsi tanyája d. e,
"ll órakor. IV. oltóheJy, Béress Lajos
hasitásmenti tanyája déii 12 órakor.
Ujonan belépni szándékozók tehenei
oltásnál benmtatandók, hol értékelve
lesznek.

Szezonzáró előadását tartja
a Gyomai hözmi.ivelődésiEgye
sület, 1929 márcitls 20-ikim
este 7 órai kezcleJtel a fels6~
r~szi Olvasókörben, Közremü-
ködnek; Nónay Ferenc ny, Sztl'

zados, Szőke Ferenc ig. tani/ö.
vitá Varg'o ['(álmán, Szerel6
János, Laclnay Lajos, Lehnicki
Ida' és MajduIJona, P)efeiezé~
sül, Molnár Gyula és ifj, Papp
Vazul, "A raizolD" cimü Ilj.
tréfás párjcl(2netet játszák el.
melynek minden monda/a, har
sogó kacag-á5't vájt.

A Gyomai Sport Egyesület
mükedvelői, a napokban kezel
ték meg-, husvéti előadásuk

próbái!. Ezuttal Bus fekclc
l~ászló a "Pista néni" - "P<Í
ros csillag" - "Buzavirág" és
több nag'ysikerü szindaFéllJ
szerzőjénck, "Árvác~ka" cimri,
hang'lIlatos, magyaros histol'i,
áját hozzák - szinre, melyhez
Zerkovitz Béla irt, könnyed,
minden fülnek tc>tSZŐ5 muzsi'
kát. Derék mLikcdvelőink ré
szére eg'ytö];egyig- jó és hág
tás szerep jutoti; kedves amo
rozó, bájos masamócllány, pili
kos táncos szubrett, komikus
vizesnyolcas, szimpatikus fis,
k~lis, mulatságos mama, kÖg
zibük lévedt pjlykés lajbi sth.
Megem litjűk még', hogy a gon
dos rendezőség sok ötlettel és
beléJszáll10kkal füszerezi a
darabot, tehát azoknak is lIi,
donságszámba megy. akik má
máshol látták ezt a kedves
szindarabot.

Süketnéma, aki esküvője

napján szólalt meg. Nyiregy,
házán hihetetlennek tetsző,

csodálatos dolog tör/ént. Eg
Paulusz Anclrás nevü fialal
ember. aki születésétől kezdv
süketnéma, megnősült" és
polgári szerfarlás ulán nászki
séretével az evangélikus temp
Iomba vonult, hogya szoká
50S VélIIásos kötelezettsé~ne
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DUBLIKACIÖ.

ANYAKÖNYVI HIREK.

Házasság: Tari István Va/ai
Eszterrel, Bukva Menyhért Pardi
Erzsébettel.

Meghalt: fekele János 2 hó
napos, T. Kocsis Lajos 6 éves,
Csáky János 61 éves, Püski
Péter (holttá nyilvánitás), fC 3

kele Benedd{ 41 éves.
Született: Garai Erzsébet,

Csurai József, Oraveezlenó,
Nyiri Mária, Weigert Mária V.
Kovács Jolál1.

MAROSVÁsARHElYIEK TALÁlKOZÓHElYE

Budapestlegelsőrendümodern családi szálJója, az

István irály szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.

Mérsékelt árak. Modern berendezés, Központi fü
tés. Melegvizszolgáltatás.Lift. Elsőrendü konyha.

1\. Nyugoati pályaud:var lnelleit.

A szokásos lóvízsgáJat folyó
évben a kövelkező helyen és
időben fog" megtartaini : község
házánál március 21.d.e. 9-12,..
ig", cl. Ll. fél 2-3-ig,márc. 22,
én d. c. 8-12-ig; a Béres Mi
hályné hasil(Í<;i fanyáján márc.
23~áll d. c. 8-12-ig' a kevi-ut
mentén levő Szakállas András
fanyájéÍban. felhivatnak él Jó'"
tulajdonosok, akik március l-én
lovaikat a jelzett iclóben· nem
mutattá k be, a ielzett napon
annál is inkább mulassák be.
mert él mu!aszíók ellen a legI _

szigorubb eljárás fog" folyamat.
bél tétetni.

szabb idöre alkalmazott ugy,..
n(évezett sommás munkásokat.
gazdasági nyári cselédeket is
15 nelp alaH s flbejelenJés al
kalmával a.z 1 P 20 f hozzá,

. járu'Jási dijiH azonnal be kell
:fizetni. lvlulaszlás eselén az

. esetleges kArakér! felelőséggel

tartoznak, azonf9lü! - ez kihá,
gási eljárást is von maga után.

A TiszántuIi Mezőgazdasági
Kamara Debrecenben gyapju,..
hozam versenyt rendez, melyre
a jelentkezők március hó 30,..ig
irásban a TiszátuJi lvlezőg-az...
daság"i kar:naránál jelentkezhet. Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc

utca) Kalocsa Mária tulajdonát képezéi
nek. Felhivás a főjegyzói iro- fele része, elönyös feltélelek mellett

Az Országos Magyar Gaz- c1ában meg"tekinthető. örök áron eladó. Érdeklődni lehet csak:
daságí Egyesület március hó'" A fertőtlenítő tanfolyamot Kalocsa Máriánál Budapest, VIII. József-
ban Budapes/en tenyészállat és elvégezni óhajtó szegényebb körut '23. f. 4.
mézőgazdaság"i g'ép kiállilást I I f Ih' k h Wagner Márton fakereskedőnek a. em )ere { .e Ivatna, ogy je,.. Matakertben egy szobás és kow/hás
renclez. Ennek alkalmából Bu- leIltkezzenek a fójeg'yzői iro,.. lakása van haszonbérbe kiadó.
clapestre ulazi:Ísra féláru vas* dábvn. A tanfolyall11 hónapig Etadó egy teljesen jókarbanlevő
uti jeg"y. igazolvány a Bácsy tart BudaPQsle'n,.. il jelentke.zók karikahajós Singer varrógép igenjutá-
b l

'1 l l t· . . nyos áron; érdeklődni lehet· a nagytra-
an ma "ap 10 G. lakást,tdies ellátást kapnak,' fikban Gyomán. . .
Östermelési . igazolványokat . utÜ{ölt.'3é~~f a község fizeti. FUszerUzletnek nagyon 2lkalmas

má.rcius 6,tól április 1,..ig szer- A Levente Egyesület elnök... megfelelő nagyságu uj helyiség kira
da és szombati piaci napokra sége felhivja a leverrfeköteles kattal, kéziraktárral és pincével ellátva,

, Gyomán a legforgalmasabb helyek egyi-
. hosszabbitja és adja ki a forg. eg'yének szüleit, gyámjait és kén, a Horthy Miklós uton épült uj
adóhivatal a délelőtti órákban. munkaadói!, hog'y a levente,.. sarokházban, folyó évi julius hó Hől

A gyomai járás főszolgabi~ foglalkozásra mindenkor küld* kiadó. Értekezni lehet Gyomán Wag
rája 351/1929. sz. határozatá,.. jék el fiugyermekei1{et,· vag'y ner Márton fiai fakereskedésében.
val a Gyomai Nagyáruház*nak cselédjeiket, mert most már Karbiner József épUlet és butor

asztalos elvállal épület munkákat, buto
benzin-, petróleLllD', gázolaj,.. mind.zn mulasztás szigoru rok készitését és javitását olcsón és
raktár létesitésére engedély! pénzbirság'gal fog sujtatni, azon pontosan. Kéri a n. é. közönség szíves
adott a község külterületén. egyének is, akik kélhetes en' pártfogását. Ujtelep, Tiszamalon'i.

A gyomaí Nagytakarék ké,.. geclélyt kérlek, de még nem Három esetleg kettő szobás pados

l kaptak, tartoznak meO"J·eJenni. A lakás kiadó azonnali bek61tözéssel a
ri rési.vényeseit, hogy ideig e- 15 Hangyánál.
nes részvény-elismervényeiket jövő vasárnap két órakor kez- Ketté> kat. hold révlaposi gYÜl11öl-
cseréljék be. d6c1ik a rogJalkozás. csöskert egészben vagy apróbb par-

Az eJőlJ'áróság fiayelmezteli cellákban és egy tehénjárás örök áron
Az 1929. évi mezőgazdasági o eladó. Bővebbet a Máday patikában.

munkára ke11ő időben való biz- a lakósságot, hogyahirdeté· Szerető Lajos Mirhú-utca 526.
tosilása érdekéből agazdakő- seket mindenki hétköznapokon számu háza eladó.
z0nség figyelmefejhivatik; hog'y az adólig"yi irodában beadhatiá, Bodrogkereszturi terméskő épit-

I h
·. mert vasá.rnap csak a küllil- kezési célokra igen olcsó árban kap-

ezen munkálatokra e et61eg ható Wagner Márton Fiai fakereskedö- .
csakmez6g'azdasági munkásó... kóklól lehet á/venni t O óráig, nél. Ugyanott minden épitési anya<>ra
kat és fö!eg munkaképes ha.. azontul senkitől sem. árajánlatot kérhet. ". .
dirokkantakat szerzódtessenek ..1 Félárujegy a budapestikiállit1isra

V á fi ci r o lj· o n kapható Hangyánál és Kovácsjános
le, külföldi munkások alkalma- trafikjában,

• ,. t r ," cséplésiés szántási cél.okra
zasa li os, az ara aSI es csep* Nap utca 103 számu ház, az· Öreíl"
lési ~zerződések pedig az elől· - téglaalaku 5 kg. sulyu pocosban egy 'Jarab szőllöskert és egy

iáróság' előtt kötendők meg. 7000 kaloríás darab tehén-Járás két sertés..:járással, · b'k tt t szabadkézböl eladó. Érdeklődni lehet
A gazdasági cselédtartópeCSI - ri e· e, Tari Jánosnál. Kossuth u. 703. sz. a.

munkaadókfelhivatnal<. hogy könnyen gyullad, jól ég, Butorok. Teljes hálószoba és kony-
a cselédeik után fizetendő !loz- jóltárolható,lényegesen ha butorok, valamint eg"e5 darabokolcsóbb és ép olyan jó, J

zájárulási dijakat legkésőbb e mint a porosz szén. u. tn. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
hét folyamán annál is inkflbo V.asuti fuvardíj alacsony. kíedencek, asztalok. toalettUkrök, virág-

állványok, függönytartók fából és réz-
fízcssék be az adópénz/árba, KérjenhasználatllJtasitást. rézbiíl. Továbbá hajlitott székek állan-
mert amennyiben ezen idő alat! Egyedárusitó; dóan raktáron készen vatmak és olcSG
nem leljesiíenék, II balesetből Winter Herrmann Rt. árban árusittatnak. Ugyanott elsőrend.ü

kifolyó összes ktlrokért a csc- épűletasztalos munkák készitettnek,Budapest, V., Vilmos császár ut 72.
lédnek felelősséggel tartoznak. Telefon: Aut.'" 112-69. Levéleim : költségvetéssel dijtalanul szoliálok. Va~

. Budapest 62. Postafiók 285. Sürgöny- tay Gábor motorerőre berendezett asz-
Hasonlóképen bejelenteni lar* cim: ..Winterherr" Budapest. talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
toznak az i211Y hónapnál hosz": ~_=__._~ . OK ib' Lajos ut~a 737. s~ám.

"" * *

I
lJláSI szerezzenek. akik nem
mennek el minden vasárnap a
hirdetési meghallgaini. Bizunk
benne, hogy olvas(') közönsé·
g'link czt megértéssel fogadía,
nem is kérünk érje egyebet,
mert hisz ez nálunk ncm üzlet.
i.! Jap árát sem emeljük. csak
azoknak akarunk vele szolgá'
latol tenni, akik a hirdetésekre
nem járnak.

Kedvcs Olvasóinkkal oröm
mel ludajjuk, hogy lapunk,
illely mindenkor azt a cél! szol
g-álta,hogy olvasó táborát ide
jekorán értesijse az őt érdeklő

hivatalos eseményekről és hc&
Iyi dolgokról, elhatározta
bár ez anyagi áldozatába ke'
riil - ilogy maÍ naptól kezdve
)<özérdéki.i Hirdetések" cirn
alalt közölni fogja mindazo!<a!
a hivalalos hirdetéseket, me'
Iyek a lap zártáig' - péntek
délig - il községhez megér
keznek és vasárnap kerülnek
hirdetésre a községMzánál,
ho~v i~y arról azok is tudo-

KÖZÉRDEKÜ
HIRDETÉSEK

"'Jeget tegyen. l\/likor az eS 3

kelö lelkész kezébe örlta i'lZ

eskü szövcgét. ho~)"y azt ol~

vassa el, él si"i\,dnéma először

halkan, akadozva, azután mind
~rthelőbben, hangos szóvalol
vasTa fel az irélst. A templom
ban jelenlevőközönségre mély
hatást telt a rendkivüli jelenet.

Nagyarányu JcészlHődések a
Budapesti Nemzetközi Vásár
ra. Ebben az évben május
4-13.:ig tartják meg a Bucla
PQs!i Nemzetközi Vásár/,
amelyre már hónapok óla ké
szülődnek. Az eliclei vásárra
annyi elacló-kiállitó jelentkezett
CI világ minden tájáról. hogy

. öwk él helyek, ahol az elő·

z6 évek vásárait rendeztél<.
1110SI már" nem tL'diák befo·
gadni a kiállítók hatalmasra
nőtt tömeg'ci! és igy kényle·
lenek a városligeti iparcsar'"
[lokot a vásár céliainak meg"'
fclelően teljesen ujjáépfteni s
íJ. meg"nagyobbiiot! területeken
szcbbnél-szebb kitJlIitási csar
nokokból egész ui utcasoro:<at
épitenL Ezck az épitkezések·
már javában folynak s május
4"ré olyan némzelközi kiállitás
fO~5'ja várni a Iálogató közön
ség"ct, amely nemc:"ak méretek·
ben, clc részleteiben is messze

. felül fogja mulni az eddigi
budapesli tavaszi v<'isárokat.
Az ezidei .. kiállitás a vásár
nemzetközi jelentőségén felül
páí'aflanu! tanulságos is lesz s
különösen sok tanulságot fog
nyuitafli akiskereskedőknek

és a kézmüiparosoknak, akik
szakmájuknak és iparuknak
minden uidonságaivals ezek
nek a;: ujcIonságoknak készi· .
tési rnódjaival is meg tudnak
majd ismerkedni. Hogy pedig'
mindenki _ meglekinthesse ezt
a pürallanul nagyszabás u kiál
litást. az összes vasu!ak és ha
józási váJlala!ok féJáron való
ulazásra szóló kedvezményt
engedélyeztek a vásár látoga·
tói részére.
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INGYEN JUTHAT

jó könyvekhez
ha előHzetőket gyüjt az

UJSÁG-nak
minden 1 hónapos előfi

zető után l könyv, minden
negyedéves előfízetőután
3 könyv. Cim: Budapest

62, Póstafiók 282.

amely PiÍris legnag'yobh szell.,.
zációjává válile Az idegeket
feszitő drámá1 sok humoros
jelenet tarldtja és cnyhili. F(í
szereplői Mária Paudler,VaJ
ter RiHa és Uve Jens Krafft.
A müsor méÍsodik filmje

HaHó! Ki lesz apárom?
eg'V 8 fe!vonásos végtelen ked
ves, érdekes és a végkifejlő3

désig' sok furcsa bonyodalmas
epizóc!dEtl tarkilolt r~ndkiviil

mulattató víg'játék, amelyen rell
geteget fog nevelni a publikum.
FőszereplőiLianeHaid, George
Alexander és Siegfried Amo,
mind ismert nagy nevek. Elő

adások: 4. 6 és 8 órakor.

_______ u,._,, • __ . '!!'!!__

palló" filmszinház
yomán.

Március 17-én, vasárnap'
+. 11

EZU·~POK

HaHó! Ki lesz a párom~?

A

szőllő- és
gyü möl csös-kert

Kéltö jegyzö tulajdonát

képező FcW?Í\élS kántor

féle révlapósi

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

<iröb:'lron
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I GAZDAKÖZÖN5.ÉGÜNK FIGYELMÉBE! I
IV. Kovács Lajos Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám alatt. van Bacher és I

Melichár budapesti cég képviselete és bizományi lerakata. Evtizedek óta el
iS,mert elsoren.d~ minőségü gyártmányokkal áI~ok a 1?agyérdemü gazd.~k.özön-

I
seg rendelkezesere. Raktar.on tartok: Bacher gyar legUjabb egyes-, kettosfogatu
ekéket. A Melichar gyár sorvető, sortrágyázó vetőgépei, tov-ábbá speciális
kllkoricamüveIő eszközei, közöttük az északamerikai John Deere gyár kukorica
négyzetbe ültetői és a ]oszton kévekötő aratógép, ugy lófogatokra, mint trak
tor von(atásra is szállithatók, meJy a jelenkor legtökéletesebb és legtartósabb
aratógépei és aratógép alkatrészei gyári áron megrendelhetók. Elsőrangu és
minőségü inportált amerikai zsineg továbbá illincten tekintetben jövő takar
mányozó gépek: szecskavágó, répavágó, morzsoló, daráló, stb., stb. Bármi
lyen mezőgaidasági gépre van szüksége, ugy szerkezet, mint tatósság szem
pontjából a legjobb márkákkal szolgálhatok, még pedig ugyan olyan' kedvezö
áron és feltételekkel, mint budapesti központom, Ugyancsak megrendelésre
előjegyzek eredeti amerikai bőtermő nemesitett kórón érií tengeri vet&.magot
és ugyan ezen fajta tengeriből egy éves termésünek kisebb mennyiségben
vetésre kapható és sajáttermésü arankamentes heremag van eladó. Ugyancsak
fenti szám alatt száraz bilkkhasáb, fiirészelt apritott tiizifa mindenkor hpható.

Két elsőrailgu fifmatrakció
szerepel március hó 17-én,
vasárnap az Apolló filmszín
ház 11llisorán, meíyek köziil

I Az ezüstp6k
i címii 8 felvonásos rendkivül
I ügyes beállilásu detektívregény

IPárisban játszik. Valaki "ezüst
pók {(név alat! megfog'hatatlan
módon a le~;-vakmerőb betö-
réseket és rablásokat követi
el Párisban. A megTémü!t péÍ

risiak mindenre elszánt bandi
tát gyanitanak a teltesben, de
a Jeg'nag-yobb apparátussal
megindiiuH nyomozás sem

tudja a iciles kilétét kideriteni, l
csak a végén derül ki a tilok,

-+-
Rejtvények.

"-f.

Kieg-észítő rejtvény.,
rva

- éka
- rdő

- ánc
Ha a hiányzó betiiket felülről

lefelé olvassuk, egy bibliai alak
nevét kapju/c.

járatban vagy?" jóska erre elme
I sélte a gyiirii történetét.

A kis manó örömmel kláltott
fől: "Óh, Izisz azt a gyüriit o egy
sas madár rabolta el és mikor itt
a Sár,,?" tó felett repiilt, beleejtet
tea vizbe. Megö! iilt jóska erre a
szóra, már látta magát, amint ki
rályként lPpdel a nép sorfala előtt,

'I azonban arca ismét szomoruvá
változott. jó, jó kedves kis mm7óm
- mondotta - most már tudom.
lzol a gyürii,de hogy hozom fel
a tó fenekéről? Mi sem könnyebb
annál .:...- felelte a manó. S ezzel
se szó, se beszéd, belevetette ma
gát a tóba. j6ska még jóformán
magához sem tért az ámulatból,
midőn az erdei man6az elveszett
száencsegyiiriivel ot(álloit o előlte.

Kedves vándo!:, te jót tettél wlem.
fogadd hál e gyiíriit viszonzáské
pen:! jóska örömében megölette
a kis manót és megcsókolta jobb
ról is, balról is.

o Á manó pedig egy kis o s~Dba

fujt és a k8vetkező percbenf/JY
gyönyörü} négylovas hintó termett
ott. Beleiiltette Szikla jóskát, ma
ga pedig a bakra iiIve, közibük
csapott a lovaknak.

Nélzdny szempillantás elteltével
Sziv király birodalmának határá-o
hoz érkeztek. Amint' átlépték a ha
tárt, egyszerre világosság lett, a
a fák kihajtottak, a mezőn nrJtt a
zőld fiL Elérkeztek a királyi pa
lotához is, a király nagy örömmel
fogadta jóskát és könnyező sze
mekkel köszönte meg, hogy elve
'izett gyüriifét visszahozta.

Néhány nap elteltével jóska el
jegyezte feleségül a király gyö
nyörii szép leányát. Egy Izét mul
va pedig megtartották a világra
szóló lakodalmat. Hét napig és
Izét éjjel mulatott a lakOdalmas
nép és falán még most is táncol
nak, ha abba nem hagyták., '

Vezeti: Kovács János.

Tekintse meg dusan felszerelt

8utorra ktá ra i n k a t
PALACE BVTORCSARNOK

Budapest, VI!., Dohány-utca 62.

Részletfizetési kedvezmény.

6YERMEKROVAT.

A szerencsegyűrü.

Nagy szomoruság uralkodott
Sziv király birodalmában. A vá
rosok o és falvak Mzaingyász
zászlók lobogtak. A tündöklő nap
pedig nem ragyogott az égen s
igy még nappal is sötét volt. Mind'-

'ennek az volteizOka, hogy a
,király elvesztette a birodalom sze
re;lcsegyürüjét.

Az egész népet valami babot/ás
félelem fogta el. Az embérek egész
napokon át futkostak az utcákall,
mezőkön, mindenki arra törekedett,
hogy megtalálja a csodagyürüt.
De hiába volt minden keresés, ii
gyürü nem került meg.

Sziv király végső elkeseredésé
ben fatárakat o küldött az ország

. minden részébe és kihirdette, hogy
aki megtalálja az elv.eszett gyürüt,
ahhoz hozzáadja leányát feleségül
és átengedi neki o trónját.

Nosza volt most már futkosás,
az emberek százával indultak vi
lággá, de bizony' eredménytelenül
tértek haza.

Szikla jóska, a falu legszegé
nyebb legénye is nyakába akasz
totta a tarisznyáját és a szeren
csegyiirü keresésére indult. Ment,
mendegélt sok napon} hónapon ke
resztül, de bizony agyiirüre se
holsem talált.

A hetedik hónap végén egy ha
talmas tóhoz ért. Nagyon fáradt
volt s ezért leült egy nagy tölgyfa
tövébe, elővette az elemózsiáját és

o jalatozni kezdett. Amidőn meg
szegte kenyerét, egy kis manó je
lent meg előtte és igy szólt: "ló
ember, segits rajtam, már három
Izét óta egy falatot sem ettem, kér
lek} oszd meg f'nnivalódat velem!"
Óh} kész örömmel, - felelte jós- \
ka - gyere közelebb és láss az
evéshez! Igy ettek együtt jóska és
az erdei manó sokáig szótlanul.
Végre a kis manó megtörte a csen
det: "Mondd kedves jóltevőm, mi

Legolcsóbban és gyorsan folyósit kölcsönöket

n
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I

a

r
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figyelmébe!
Mindazok szives figyelmébe ajánlom hirdetésem, akik akár ingatlan,

akár haszonbéres földet, akár pénzkölcsönt akarnak venni!

Eladó földbirtokok· tanyávai: 20 h. h.-ként 35 111. buza, 30 h.
h.-ként 20 111, buza, 40 h. h.-ként 30 m. buza, 53 h. h.-ként 30 m.
buza, 82 h. ll.-ként 25 In. buza, 134 h. h.-ként 2:5 lll. buza. Tanya
nélkül : 43 h. h.-ként 12 111. buza, 50 h. h.-ként 11 Ill. buza, 134 h.
Il.-ként 25 lll. buza. Haszonbéres földbirtokok tanyákkal: 200 h.
h.-ként 200 kg, buza, 210 h. h.-ként 250 kg. buza, 300 h. h.-ként 60
kg. buza és 350 h. élő és holt felszereléssel. A földbirtokok vételéhez
Sziikséges pénzkölcsőn 7 és fél százalélws tőkekamat tötlesztéses
hosszulejáratu, valamint 10 százalékos váltópéllzköJcsönőket á vétel
megkötése után 24 óra alatt folyósíttatok. Elad6 olcsó házak Gyo
mán: 10 drb. jókarban lévő cserepes családi lakóház pados szobákkal
kedvező fizetési feltételek mellett. Eladó korcsmák és vendéglők,

Gyomáll és környékén. EladÓ I éves Hoffherr traktor ekével 48 colos
vasrámás cséplőveL. 32 ]óerös ly\ercedes traktor 1600 P. És több

gőzmagánjáró garnitura.

KOVÁCS KÁLMÁN
ingatlan adás-vételi irodája

OyoriJán, Sólyoní utca 577 szám. (Az álJol1lás közelében),

.I~örö§ladányban a községtől 2 és fél kilométerre,
Körösladány-Szeghalom közötti mtint mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Fenmcsik Károly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődök forduljanak a

SACSY és TARSAI Bankházához GYOMÁN.

at

aleggazdaságosabb
Vezérképviselet :

Autofe1szet'e1ési:
R.-T.

Budapest, IV., Arnnykéz
~':~ u. 2. - TeL Aut. 812-41.

~\eltő kat. hold révlaposi
gytimölcsöskert

Ci:5észben vagy apróbb
parcellákhan és egy

tehénjárás
örök áron

eladó.

Bő'.'ebbet a
M Á DAY patikában.

FISKPNEUI
ffl ih Wtt*@etÜf.jji tM ?MR

AjánJjukaz előjegyzés sorrendjében Westfáliából és Würtem
berg.b61 importált 280-313-as tojáshozarim szülőktől szár
mazó 400 darab elsörendii amerikai fehér Leghornjainktól

L1araiJonként nyolcvan filléres árban. Csomagolás önköltségen.
Napos csibékre és növendékállatokra e1őjegyzést elfogadunk.

Alföldi Leghorn BaromfitelepBékéscsaba.
Postafiók97.Telep: Dobozi-ut,községi iskolávalszem6en.

I
lUt a sforgalOl.unk !
nagymérvü eme~kedése elveiJJk 'I

helyességét igazolta. Elvünk 01-,
csón a legjobbat ·nyujtani! E I
lap előfizetőinek támogatását I

I
hálá~an azzal kivánju~~ v~sz~-l
noznt, llOgy emelkedo klada-['

, saink dacára I
20 százalékot I

adunk hatóságilag megállapitott
. szobaárainkbóL

10 sZdzalékot
olcsó éttermi árainkból (1 P 50

filléres menüt kivéve).

SeJnIni
kocsikbltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Park
"t'-Jagyszálloda

V1\ l., Baross-tér 10.

P M ig --
I

il III

t
,

I I n ml

Báró Huszár Lászlóné Őméltósága a gyomai határban fekvő 2500
hold Póhalom pusztai uradaImát k i sebb és -n agy o b b tételekben

igen előnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

VEVÓK : a vétel után seIll állami, sem községi vételilletéket nem fizetnek,
a szántóföldeket őszi vagy tavaszi vetőmaggal bevetve kapják,
vételár rendezésére tőkekall1at törlesztéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu második helyi váltó kölcsön rendelkezésére áll,
mely kölcsönök n1indenkor helyben a Bácsy és Társai öankhtIzánál

lesznek rendezendők.

+.. JI.. '

oz~e

Érdekl6dők forduljanak bővebb felviIágositás végett él

Bá(:(fiyé~ T ár§aiBan házához 6rYODlán,
vagy a

iEloljaró§ághoz Endrödöne
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18'26
19'25
2'23
(i'2@

6 ó. -p.

S ó. -p.

10 é. 30 p.

17'30 g·v. 20'40
20'29 gy. 2'1 G
14'04 t6B2 &lY
19'20 19"45 gy.

16.14gy.
16'51 g'Y.
20'30 l-:n'.
21'06 gy

12 ó. - p.

13 ó. 20 p.

14 ó. 40 p•.

18 ó. 20 p.

19 ó. 40 p.

kézzel kell

tr nd

Telefonszám 17.

n

lapunkban ..

EndrödréU indul:

1. járat reggel

2.
"

délelőtt

3.
"

délelőtt

4.
"

délután

5. " délután

6.
"

délután

7.
"

este

asuti m

irdessen

A "g'Y" beliivc:! ic:lzclt g'yors-, a Jöbbi pedig szcméiy\'oml!.

lU II X !OlI !il: II X XI! lj lOI II n il xx ji U H III II IOn n III n::xxx n lOt u l! ,

1928 október hó 1-étől.

BUDAPEST - GYOMA.

6'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12'42 gy. 19.14
0'32 5'37 8-52 gy.
5'- 11-10 11'45 gy.
GYO~!A - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul23'15 4'34 8-14 gy 12'47
Gyomára érk. 0'17 5'27 8'51 g'Y. 13'54
GyoméÍról inclu16'41 11'14 12·43g·y. 19'26
r)csabára érk: 7-54 )2'08 15'21 gy 20'26

Bpeslről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpcstrc érk.

GYOMA-ENDRŐDI,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

GYOMA

~..... I u: U n): n: n XiX !ti lIU=rrrxD·1 II ll( II llIlJrXXT1'YXJ[11 ii IX tn J

GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRÖD~ Községháza között.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

AUTOBUSZ

Gyo:llláról

1. járat reggel

2. " reggel

3. " délelőtt

4.
"

délelőtt

5. " délután

6. "
délután

7. " délután

GYOMA-ENDRŐDIAUTÓBUSZ MENETREND

indul: 1Feltételes megállók
~ Gyomán:

5 ó. 30 p. J Kossuth Lajos utca

6 '30 J Gróf Tisza István ut sarok
o. p. i1 Piac-tér

9 ó. - p. í Ártézi-kut
. ~ Hangya főüzlct

11 ó. 20 p. ~ Vágóhid
. ~ Iványi malom

12 ó. 50 p. ~ Endrődön:
14 ó. - p. , Napkeleti vendéglő

~ Kórház
18 ó. - p. ~ Kon~oro~i-ut

" PIac-ter
8. "este 19 ó. 20 p. ~A!n1I1IJJ~lIl111H~IIIIIllI~IIlIlJll.!Mil!llIIIll~IUIIlIIIJJl!IIIIn:If.ö.lWIIIIl~It!.!UIlIfUJ 8. " este
Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt

jelezni a megállást.
Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérietjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön melletekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

Telefonszám 17.

Legjobb tájékoztató él.

Vasuti és HajÓzási
Men etrend UIság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánytőzsdében_

IT.ekintse meg "OPEL" kerékpárjaimat vételkötelezett.Ség nélkiil. - Több, mint 100 drb. J
"Opel" kerékpár fut már Gyomán egyetlen reklamáció nélkül. R a k t á r O n: TORPEDÓ, ~

ATLAS, ORION és IPAG kerékpárok. KÖHLER és EXCELLA varrógépek és mindennemü i
L

gépalkatrészek.

DOMOKOS ALBER·T villanyszereJő és müszerészné!. Az OPEL és az ,,1929 mo.t1eIÜ
PATENT-ATLAS" kerékpárok kizárólagos egyedárusitója.

UUWWYU~WWWWUUUWUYYWYWUUYWWUWWUUVUYUUWUUWWUWU~UWUY~~UY~~~~

Bővebbet a
TÁRSAI BANKHÁZÁNÁL

GYOMA.
BÁCSY és

5 fertály gyomai
tanyaföldi .szántó

eladó.

; "

Szerkesztőség'nél beadandó.

szép pénzt kereshet

amikor llgyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Szerkesztésért és kíadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

urnak................................................ urnőnek

mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójéÍnak.

PALLADIS
kön-yvos;ztál-Yd

Budapest, V. Alkotmány u. 4 szám.

AZdD.yagi g9ndok

nehéz na.pja.iban,

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni kőny

veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
. tisztességes megélhetést vagy min

denesetre szép meJlék jövedelmet
biztosíthat magának. Még ma irjon
díjtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szívesen megkmd a

"*I"'*II'II"IIII#I'IIII'III!"I"IIIIIIIIII!JII

Xl!!'llli x liliXiX S 4*ilil

NyemtattQ él .. HUNGÁRIA" könyvnyemdlli vállalat «iyoIT!án_ Fel~lős cégtulajdono~: TliKmT SANgeR.

Ingyen lakhatikBudapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsoi
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolas hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap. a kiváló
l1irnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapesl VJII,. Ba~
ross iéI' 10 (a Kelelipályauclvar
érkezési olclalával szemben)
eg'y elsőrendü szobál. " A kö
vetkező sorsolás! márc. 19~éll

fogjuk me~rejj(.mi és eredményét
lapunk márc. 24#iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalványpszelvény!"
és adja be az! lapunk felelős

szerk'2sziő j én él.
- - - Itt levágandó: - - -

.1*111111111111"111111'13'1111111111111111111"'*

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIII.,
Baross~tér 10.
3)'113*1111"11111111 1 11



Gyoma, 1929 március 24.Ára 16 fillér.IV.. évfolyam 12. szám.
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Hirdetések dijszabásai =
Egyhasábos Icin.-eshirdetés· 20 fiBér.Ötszwi
hirdetésnéllO százalék, tizszeriné! 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék "és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adut;lk.

---I .. . •
I Felelős szerkesztő: WAONER MARTON. I
II' SzerkeszUSség éli kiad6hivatal: I

_l~,H__U _N_~ ~o~la~::ÁR~~:lz~nYOmda l
-- ~E7T--'-------37T73--------;yr;QfiiP>5---------~ -

E L Ö Pl Z E T É s l Á R ti. K :
Negyeclévre- - - - 1 pengő 60 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér

,Egész évre - -" - - 6' pengő..
. !.apzárta p É N TE K déli 12 6ra..
Megjelenik minden vasárnap reggel.

"Csodálatos Amerika.
Csodálatos Amerika lelke metafizikai fantomokat ker

. legközvetlenebbül bölcse!etén get, megjeledkezik a jilozó
keresztül tárul "meg előttünk. fia egyetlenül me/táés igazi

Amerika egyetlen, s.zóban tárgyáról: az életről és eb
összejopJaltbölcselete a prag- ben az emberről. A klasszi
matizmlls.Megafapitója l;Vi!- kus európai filozófia lépten

.·/iám james,szakmájárd néz- nyomon elfelejti, hogy nem
.ve természettudós, ami leg- az ember l'an a bölcseletért,
kepésbbe gdtolja abban, hogy . hanem megfordítva: ez böl

. egy. tárgyilagos és ihletett cselet van az· emberért; s
könyvet ne irjon a .vallásos . mig eurólJaiértelemben a

. tapasztalal lényegéről s a bölcselet plafondisz e min
,tej-ml'szettudomány szük csi- den tudományok palotájának
f!:Glépcső}én_iJte" hágjon fel a mennyezetén " erkély, ahon
azokba az őrtornyokba) nanvégigsétáfok· a jelensé
ahonnan az egyetemes életre gek felett,. ezzel szemMn a
nyilile. a kilátás. pragmatizmus gazdálkodá-

A'pragmatikuSbölcse.lef sában a bölcselet az az alap,
végső alapelve a 'gjJakorlat, amin az Élet grandióZllS
.a Tett. . Kiindulópontja egy": épülete épül. És. mert az
fhjiasan nyers leszátJwlds éleI örök mozgáS, örök ak-

.cr klasszi!\us :európat6ölcsé"- dó; örök átmenet, .örök di-:-··
szettel,ál,nelj;" iáialat! a.vég- namika: . az igazi es haszA

. okot, . a? ős principiumpt, ci nos bölcseség szükSégképen.,
·.'lényeget es egyéb misztikus az lesz, amig az Élettel'ugy

csendül összhangba, hogy hiszek benne, sveszfek-e
az élet gazdagodik és tágul. valamlt egyáltatiín, ha nem
A bölcseletben az élet tájé- "·hiszek benne? És ha józan
kozódik önmaga jelől _. és értelmed erre azl feleli, hogy
ha . erre Európában azt· csak javadra szolgál egy
mondják, hogy,az igazi filo- kozm/kus eseret/iszony köe
zófia végcélja mégis csak ted és a náladnál milliószor
az igazság (és· teljesen jüg-nagyobb "Hatalom közt;
getlenüI attól, hogy össze'- egészen amerikai nyelven

. csendül...e azÉletskálájával),· szólván: ha ugy tudsz üz-
erre lamesék azt felelik, leti viszonyba lépni az isten
hogy ninés igazság, de igaz- séggel; hogy az barátod és
ságok vannak s ezer lehet- üzletfársad ct jelenségelf mö
séges igazság között az a gölt: fogadd el habozás nél-

:. . I·

legigazabb, amelyik"legköz- kül a kozmosszal kötött bu-
vetlenebbül juttat el egy siness:"t: jöldi munkád lesz
gyakorlatilag is értékes és termékeny s eredmény a
érvényesvégponthoz. Épen földfeletti összeköttetésben ...
ezért: netőril a fejed rajta, - A klasszikus európai
van-e Isten, vagy nincs: ugy filozófia nem fogadja el

. sem te döntöd el; de pró- filozófiának il Jamesi prag
báld. egyszer ugy felvetni a . matizmusf. Szerinte a filo-
kérdést: függetlenül altól, zójia epugy nem lehet lenni
hogy .a valóságban is léte"- akarásunk végső alapelve,

mint ahogyafl nem ·lehet a
zik.. e egy tettek felelt árló, "tenni akarásés legkev~sbbé
szuverén és itélő hatalom: az d célja, hogy az élef
mit nyerek akkor, .hogyha Biideckerelegyen ....

E .±!&SE MC

Kaszinózó tábJabirák*)
Arózsdninű ló. I

A sütő nap lefele fányerozo1t
··a kisgörbői magaslatok mögé,

- a kaslélykert sétautjaiil bo,
lyollgva, -.:. letelepedtünk,· a I

.. vac!sző!ővel befutott· törzsű

. Platán fa alá. Ez a százados
!örténeti nevezetességíi fa ár,
Ilyékában sokc!é!utánt hüsselt
.ál vidáIil beszélgetés közt De
ák ferenc, barátjával, Tolnay
Károly követte!. Igy önkényt",,.
kna haza bölcsére terelődött

beszélgetésünk sora.
A Tolnay-kUl"ia nemrégiben

épüff át kastéJlyá. félszá7ad
évnél tovább homlokzatának
ékesség'e, vörös márványba
faragolt sisakos hős fejet áb,.
rá70ló szobordarab volt, ame
lyet él kastély jelenleg'i. ura a

*) Szemelvény.Darnay Kálmán"Ka
sziriózó táblabirák" két kötetes müvé
ből. Erdek..lődőknekképes tájékoztatót

.. küld a szerző: Sümeg (Zala-mdlID'e).

sümegi muzeumnak ajándé
kozott. A XV. századból eredő

sisakos fej évéken 'át a muze
um had történeti termében diA
szelgett, mig' ki nem tudódoJ/
a budavári Mátyás-templom
karbahelyezése alkalmával,

.hogy ez Kinizsi Dál sirkövéA

nekkiegészitő része. Sieítem
is feljuttatni méltó helyére. Ma
már otl· diszeleg a templom
falában, kieg'észitve a törökv?ró
bős, a későbbi országbiró sir
emlékét. Hogy miként kerüli a
sírkő fejrészlete a Tolnay-kUl'ia

falába, annak történetét most
.mesélte el Kornél barátom:
1847-ben Deák Ferenc együtt
kocsizoJt fel Tolnay Károllyal
Budára, Hazajöltükben lá/oga'
tás t tettek SQtllogy-Oszlopá
non keresz-tkomájuknál, vlzeki
Tallián Dálnénál. Itt tartották a
hosszu ut nap pihcnőjél, mert
a nagyasszony lakodalmi ebéd
je belenyuloll az éjféli órákba.
A reggeli nap már az égbolt
ját járta, l:lmikor a kipiheni né
~ye~ tánc~ló . I~vai, a"Kóra,"

)} Vanda,""ZápoJya"és "Kadi- .
sa" Veszprémef· utba '.',ilve
nagyvázsonyi ménkovcs utját
járta. Deák Ferenc· éles szeme
pillantotta meg a Kinizsi vár
menti árokban pirosló már
ványtömböl. .Nyombem oda is
szólt a kocsi'3hoz, az őszba

jUSZl\ Világos Józsefhez és
megállitaJta a fogatol. Kocsira
is tették nagy erőlködéssel a
közel félmázs~s márványfejei""
melyet ott felejtettek,a monda
szerinti törökölő, - Kinizsi Pál
sirkövének fellárása alkalmá,
vaJ.

Amikor a négyes bdordúll a
Tolnay-kuriába, csillagó ezüsl
tel teritelt asz/(l! várta őket a
platánfa alatt. Deák Ferenc
megéhezve, vidáman telepedett
Ie az asz/al mellé; megslokott
karosszékébe és tréfálkozva
odas zóH gavalléros barátjáhOl ,

. akarcsu növésű szőke kör
szakállas Tolnay Károlyhoz:
Tudod fráter, ,urnak lenni köny
nyű, de urnak megmaradnj,
ahh.oz nagy Judomány kell.

Hogy Tolnay Károlynak ez/ cl

tudományát elörö!<ölfék utódaI.
bizonyítja a kasiélJyá áJvedleH
ősi Tolnay-kuria,

Szűr!<űle/es esie lelt. Még
egy pillan/ást vetve a kastély
sarkaiben diszelgő harangala·
ku szomoru k6risfákfa, a cso·
dás szépségű százados jege·
nye nyárfasorra és elbucsuz
kodtunka kastély urától és
szépséges· asszonyét1ó1. Ami
kor végigkocogtunk CI hegyi
uton, ugy éreztem, hogy Tol,
nay Károly köv<?tigazi" szelle
mi hagyatékát, il F6liánsos
Lexicont én szorong,atom hó
nom alaJt.

Tolnay Károly beák Ferenc

és Hertelendy Károly utódja.

k~nt 1847-t848-ban - együtt

ifju Csuzy Pállal voItZalavár...

megye köve/e. Elnyomatt'isunk

után·, CI magyar alkotmány haj

nalhasadásiin, 1861-1868-ig
pe~ig Keszthely képviselője.

(Folyi. k~v.)
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Lehet, igaza van; de a I
raktum marad: ha Kantot,

·Beethoven!, Goethet Európa
is .szülte: de a legszélesebb

.. demokráciát és Fordot és
Newyorkot Amerika termelte
ki és épen a· pragmatizmu
sából.Ésmégsem Amerika·
aranyai vannak beraktározva

. az európai bankok Wertheim
·szekrényébe, .hanem· inkább
ugy áll a helyzet, hogy a

·világ aranykészletének 60
százaléka hüsöl az Uj Vi
lágban és vár a végzetére...
S hogy ez igy van, annak
kissé az is oka, hogy az
antiklasszikus" barbár Ame
rika elfelejtett filozófiát
egy európai értelembe vett,

·igazi filozófiát -. termelni
magának,. s veszedelmes
vakmerőséggel az Életet je

_ lentette ki akkor, amikor mi
. fejünket a csillagokba ver

tük az örök Igazságért . ..

Dr. Adamecz János
ref. s. lelkész.

A Faluszövetség
tanulmányutja
Olaszországba.

,A Faluszövetség egy husz'
napQs g'azdasági tanulmány
utat rendeL május 4-től 22,ig
érdekes és tanulságos pro
gamma!. A tanulmányut célja.
az olasz mezőgazdasági,ipari,
szövetkezeti, gvümölcstermelé
si ágazatok és a vele foglal,
kozó intézmények tanulmányo
zása. A tanulmányuton csak
45·en vehetnek részt, akik má·
jus 4-én indulnak Triesten át
Novarába, ahol a hires rizster
meló mezők~t, az öntözést és
acsatornázást fogják megte·
kinteni. Utána. MiJáno és kör
nyékén ~v~ 2azdaságok és
üzemek megtekintése a pro'
gTamm· egyik sarkalatos pont.
ja, összekapcsolva egy haj6·

·uftaI, végig a Chomói tavon.
Majd Genova, Róma, Firenze,·
Bologna, Pádua környéki me...
zőgazdaságok és ipari telepek
megtekintése után él pünkösdi
ünnepeket Venéziában föl1ik.
A faluszövetség, mint .első gaz~

dasági tanulmányutját, ugy ezt
is az Olasz Királyi Követ8ég,
valamint az olasz, gazdasági
élet vezetőivel egyértelmüen
rendezi meg. Rómában a ta,
nulmányut résztvevőit fogadja
él római pápa, az olasz mi...
niszterelnök Benitó Mussolini,
továbbá él fascisJa párt fójilká ...

·ra Augusto Turali ésAlessand-
ro Martelli földmiveJé:sügyi

miniszter. A tanulmányut részt-I
vevóH több helyen él városok
és gazdasági intezmények ven
elégül látják. Az egész utazás
Btidapesltól Budapestig ll. o.
gyorsvonéltoll történik, amely
idő alatt a társaság rendelke'
zésére egy külön Pullman ko,
esi áll. El,szállásolás a legjobb
hotelekben, Részvé/eli dij az
egész husz napra 470 pengő,

amelyben bennfoglaltatnak a
ll. oszt. gyorsvonati jegy, szál
loda, étkezési diiak,borravél'
lók, .a társaság és a podgyász
vasutra be- és kiszállitása.
Tekintettel a megállapi10lt IéI,
számra, ajelenlkezési határidő

április í 5. A fenti· ósszegből

a jelentkezéskor 250 pengő

fizelend6bc, mig a löbbi háj
ralé!zos összeg legkésőbb áp
rilis 16,ig ldildendó be a Fa,
luszöv·etség közpordi pénztá-

. rába.
A tanulmány\Itra vonatkozó·

lag' minden erdcklódőnek rész·
\etes felvjlá~Nsiiással szívesen
szolgál il Faluszövejség' (B\I'

dapest,lX. ker. Üllői-u! l. II. em.).

Leégett az Endrődi

Kereskedelmi R.-t.
áruüzlete.

Kedden reggel 4 óra tájban
kigyulladt az Endrócli )<:ereske·
deJmiR.'t. üzlete. Azujonan
megalakul! endrődi tüzoltóság
Szabó József parancsnok ve'
zetése alal! 3 fecskendővel vo
nult ki a tüzhöz s .derekasan
megdolgoztak, mig a hatalmas
tüzet lokalizálni tudták s meg~

mentették az üzlet m.zlleH levő

lisztraktári, fakereskedést és il

közve!lel1 szomszédságban
levő Ipartestiiletet. A bolthe...
Iyiség teljesen leégett. A kár
meghaladja az 50.000 penfIőt,

melYi1ek kis része térii! meg
biztositás révén.

/!>.. székház elótt fárolthalal ...
mas viztartánynagy segifsé ·
gére voll a tlizoltóságnak. Elis
merés illeti meg az endródi
füzoltóságot derekas és g·yors
beavatkozásukért és annak buz
gó parancsnokát Szabó Józse
fet, ki maga is égési sebeket
sz~nvedeH. A gyomai tüzoltó
ság is segítségre sietett, azon
ban beavatkozásokra szükség
nem volt.

Dr. Pá!kfl Pál főszo!gabiró

Éi kora reggeli órákban sze'
mélyesen is megjelent a lliz,
nél. Utána Wagner Már/on
jár. tüzrendészeti felügyeló, a
gyomai és endrődi lüzoltópa
rancsnokok bevonása mellett
még az oltás ideje alatt meg'
inditotta a vizsgálatot, hogy a
lüz keletkezése okát megálla'
pitsa és intézl<edelt, hog'y a
takaritási . munkálatok idejére. ,

az üzlet beszakadással fenye-I
getőmenyezetefeltámasz/assék.

A tüzet d. u. 3 órara sike'
rült teljesen eloltani.

Hazavitték halott
gazdájukat a lovak.

Feke/e Benedek 38 éves
gazdálkodó régebben beteges...
kedet!. azonban - minthogy a
község-t61 14 km távolságra la·
kott - nehezen szánta reá ma
gát, hogy hazajöjjön a orvos
hóz.

A napokban rosszul lett, ko
csira ült és hélzahaitolt Gyo
mára az apósa házához. A.pósa
az udvaron volt, mikor meglá'
tojt egy kocsit. Megismerte a
lovakat, azonban az ülésen
nem ült senki, kinyitolJa a ka'
put s a lovak behuzták a ko
csit az udvarba. ekkor lá/la,
hogy veje a kocsin holtan
fekszik. Valószinü, hogy az
állandóan betegeskedő embert
u/közben szivszélhüdés érte s

. lecsuszott az ülésről. A IOVik,
ismerve a járás/ dZ após házáig,
szépen hazavitték g·özcláiukat.
Özvegye és két gyermeke
gyászolja.

&2z

H-I RI: K
Istentiszteletek.

A reformájus templomban
virállvasárnap, valamin! Nagy,
penteken d. e. 9 órakor isteni
tiszteletet tart Harsányi Pál es'
peres. -Nagypén/eken d. u. 2.
órakor prédikál fl Ic.~átus. HlIs
vé/vasárnap d. e. 9 órakor az
isteni iis.zteietej tartja Hflrsá...
nyi Pál esperes, urvacsorai
ágendát végzi dr. Adflmecz já
nos segédlelkész, d. u. 2 óra
kor prédikál él legátus. Husvét
hétfőjén d. e.9 órakor és d. u.
2 órakor predikál cl legátus.

A lutheránus jemplomban vi
rágvasárnap d. u. 2 órakor
kezdődik Jézus szenvedése tör
téneténe~ a felolvasása, amely
folytatódik hétfón, kedden, szer
dán, csütörtökön a reggeli kö
nyörgéseknél, nagypénteken is
teni tiszteleltel kapcsolaiban
és befejezést nyer a nag-Y~én'

tek délutáni könyörgésen. Nagy
péntek délután 2 órakor kon'
firmándusok vizsgájá. Nagy'
péntek reggel 8 órakor urva,
csoraosztás német nyelven, 9
órakor Istentisztelet Jézus szen
vedése történetével. Délután 2
órakor ima jézus szenvedése
történetének befejezésével.
Szombaton este 6 Órakor elő

készitő Istentisztelet irás ma,
gyarázaHal. Husvét vasárnap'
ján d. e. 9 ór<1koi' és cl; u. 2
órakor német nyelvü lsten tisz-

teletek. Husvéthétfőn reggel 8
órakor urvacsoraosztás ma~yar

nyelven, 9 órakor magyqr nyel
vii Istentisztelet, délután 2 óra
kor német nyeJvü ima. Mind
ezen funkciókat FeiJer Ernő

lelkész végzi.

A gYOmai r. kath. plebánia...
templomban tartandó husvéti
szertartások idórendje: Virág,
vasárnap: reggQI 9 órakor bar
kaszen1elés és szentmise, Jé
zus kinszenvedése történetének
éneklésével. Az énekkar sze'
replói: Nyisztor Péter pénzin
tézeti igazgatő; Nónay Ferenc
nyug. százados, juhász Sándor
polg. isk. tanár, vitéz Pajor
Gyula gazd. szaktanitó és Kiss
Gergely nyug·, vasuti altiszt
urak. Délulán 3 órakor Iytania.
Nagyhétfőn: regg-eI 9 órakor
énekes szentmis~.Nagykedden:
regg-el 8 órakor csendes szent
mise. Nagyszerdfin: re~nlel B
órakor csendes szentmise,
délulán 3 órakor gyász,zso;..
loz:sma Jeremiás próféta siral
mait négy szólamra a lempIo 
mi énekkar énekli. NéI~Ycsü'

tör/ökön: reg-g-el 9 órakor
szenlmise és oltárroszjá~, dél,
után 3 órakor él lemplomi
énekké1r Jerémiás sira I111 é1it éne
keli. Nagypénlekcn: reggel 9
órakor csonka, mise Krisztus
Urunk kínszenveqése tör/éne
t~nek énekkari éneklésével c
szentbeszéd és sirbatétel, dél,
utáA 3 órakor a ternplorniének i

kar közremüködéséve! gyász'
zsolozsma, Nag'yszombalon:
re~n?el 8 órakor j[jz-, husvéli
gyertya- és kereszJvizszefltelée;,
9 órakor énekes szentmise,

. este 6 órakor feltámadás,i kör
mene/. Husvétvasárnap : reggel
8 órakor a hivek állal atemp
lomba hozandó husvéti gledc,
lek megszentelése, 9 ór<1kor
ünnepi zenés szenlnlise orgo
na és hegedű kisérettel, a kg·
méltóságosabb oltári szentség'
kitételével és szentbeszéd, déj~
után 3 órakor vecsernye. Hu-s
véthétfő : reggel 9 órakor éne
kes szentmise.

Tisztelt Szerkeszto Ur!
Felkérem, hogy a köz- és igazság

érdekében sziveskedjék alábbi helyre
igazitó soraimnak b.lapjában helyt alini.

A "Békésmegyei Közlöny" tegnapi
száma "Leégett az Endrődi Kereske
dehni Rt." eim alatt olyan meg nem
érdemelt dicséretben részesitette alul
irottat, mely dicséretet az igazság ked
véért is teljes egészében át kell hári
tanom Szabó József endrődi főparancs

nok _bajtársamra, kinek erélyes és
gyors intézkedésével lett a hatalmas
tüz lokalizálva. A vezetésem alatt se
gitségül ment 8 főnyi készültség egy
általában nem avatkozott bele a tüzbe,
mert arra már szükség neni volt, azt
eredményesen elvégezték a hetekkel
ezelőtt ujra munkába lépett endrődi

derék bajtársaim.
Mi tüzoltók nem várunk dicséretet

munkánkért s !la munkánkkal gyor:;
beavatkozással és tudásunkkal hasz..



1929 márc. 24. OYOMAJ UJSAGi 3. oldaL-

A gyomai kir.. jár6sbifósá@·,·
min! telekkönyvi hatóság·tól.
712! 1929. tkvi. szám.

Árverési hirdetmény.
kivonat..

Wahl Béta és fia budapesH
bej. cég végrehaHatónal< Szücs
Ernő végrehajtást ?zenvedó el
len inditott végrehajtási ügyé,
ben él Jelekkönyvi hatósétg
utóajáll!atra az ujabbárverest
78064 P, 5 f. t6kekövelelés és
járulékai behajtása végeI! a
g'yomai kir. járásbirúság terü
letén levő Endrőd községben
fekvő s az endrődi 2589. 57-.

tkvi. betétben . A L 1-4 . sor
szám 9620., 9621.,' 9622. és
9623/1. hrszám alatt foglalt ház,
írdvar éskeri és szántónak 1)
3: alatti Sziics Ern6 nevén
álló illetóségére 660 P, kikitil
lási árban.

Továbbá ugyanezen hetét
ben. A I. . sorszám 9620/2..
hrsz. alat! foglalt szánfónak 1)

3. alatti Szöcs Ernő nevén
álló illetőségére 370 P, kikiál,
tás! árban elrendelte.. : .

Az árverésJ .l9.29. évi ápri-,
lis hó l3-napján délelőtt·10
órakor Endrőd kÖzsés;;házá ...
nál fogják megtartani. . ..

Az árverés aItr kerülö ingat~

1an illetőség a kikiáHási ár"
nil! alacsonyabb áron nem ad
ható el.

Az tirvere1ni· szándékozók
kö/elesek bána1pénzü1 él Idkk'
állási ár 10 százalékát \kész.. '
r)énzben, vag·y élZ· 1&')1 : LX.·
I.-c. 42. §·ában meghaJározoH
iIrfo!yammal számilott ó,vilMk
képes érlékpapirosbán cl kj~

Idildötln<í.1 letenni" vagy él bir~

nalpénznek el61eRes birói [c#·

téf be helyezéséről kiállilot11e
téli elismervényt a kikiildöllnek ,
áladni. és az árverésifcltételQ- 
ket aláirni. (1881:· LX. f.-c.··
JAl., 150., 170.§§. 1908 :LX.,
L-c. 2l. §.)

Az, aki ain~faflanért -a kiki
áHásiárntil magasabb igéretet·
tett, ha többe! igérnisenki sem
akar, köteles nyomban il kiki
áltási ár százaléka szerint meg
állapilolt bána/pénzt az álti:lla
igért ár ugyanannyi' száullé
káig kiegésilfeni (1908: XLI.
L-c. 25. §.)

Gyoma, 1929. február hó
23. Záhonyi sk. kir. jbirósági
elnök. A IIJadmtiny hiteléi:il

ELEK
irodasegédíi$zt!

ANYA.KÖNYVI HIREK.

Született : Braul1 György Pál,
Munkácsi János~ Mayer Mária
ErzsébeJ. Lévai Elek, 'Wagner
LaiosÁdám,\/ékonyLajos.

Meghalt: Aranyi. Jánosné
Márton ,Terezia67 éves, Wag..
ner Lajos Ádám 2J1apOs,ozv.
Gecsei Lastlóné Szilág'yi Esz- .
ter 75 éves:

·'MAROSVASÁR,HELvIEK 'T-ALÁlKOZÓHELYE··

Budapesflegelsőrendü~odern családi száHója, az

István irályszálloda
. VI.,Podrnaniczky-utca8.··

'Mér~éke1tárak.Modernberendezés.Központi fü
tés~.Melegvizszolgáltatás.Lift. EIsőrendükonyhá.

. Á.N.YU~éllti pályaudvarmeUett. .

&nt~ nyerni fog ha ~esz
egy szetencsés számu sorsje..
gyeta most kezdő.dó XXII.
Ma~,nar . ~\ii·. Osztálysol:sjfrték
első osztályu huzásához. Mint
hogya szeréncseszám kiválasz
Jása .a .Ieg·fonio.<>abb, a Benkő

Bank rt. (Budapest Andrássy
ut 56), ahol oly sok és hag'y
főnyereményt fizettek már ki,
megkönnyitve· oJvasóinknak e·

szám kiválasztását. egy ismer
tető mellékIetet ad mai lappél
dányainkhoz. Ez az ismertetés
melyen 21 szerencseszám van,
a legillkalmasabb arra. hogy
Ön is játszva megtalália sze'
rencseszámát. Rendelje meg él

számot azonnal különben el ...
késíl<.l. osztályu huzás már·
192~._ április 12-én és 15-én..

KÖZÉRD'EKO
HIRDETÉSEK. .

Az 1929 évi. rögzitett·· ált.
Kereseti adó lajstrom f. hó
március 18~jól április 2-áig· 15
IH'l[)i ki)z.szcmlére vankifévc
az adóügyi jcg-yzői .... irodában
mely iclöalalt azt bárki meg'
kkinthcti, tlPI~i1js 2·jól -17~ig
Icrjcdö ieló aIedl él mások ke'
n~seli. aclójára vonatkozó ész·
revéleI megkhet6..

Békési ,országos vásár leg,;.
közelebb március 22, 25 és
24,érl, Turlí.evénmárcius 233
án és Füzcsgyarmaton 2.3 és
24·én lesz. /

A község, ballai - legel5jére
él jószág heiratás mcgkezd6·
(Jött és felkéri az Előljáróság

él g'azdákat, hogy minél hamél
rább irassék be jószágaikat,
nehogy él járásuk· lilás község
béHekn(>k legyen juftatva..

A fattyasi tehéntartógazdá
ság március. p-én vasárnap
a hirdete~ után· gyülést tartol!,
me[ynek tárgya'él fattyasi te·
h~n,leg;előiterületbóJ 10 és fél
járás ki::v:onás'l.:

Leventebál. A Gyomai· Le~

vente eg'yesüleJ f. évi ápritis
hó 1~én (Husvét héjfőjén) él

Felsőrészi Olvasókörben este
8 órai kezdettel l~eventelJálat

rendez,meJyre ezulon is Gyoma
község· ~ hazafias közöllségét
és tánckedvelő ifjuság·tlt tisz'
teleltel meghivja élZ Elnökség.
Belépőclij személyenkint 1'50
P. A tánczenét Farkasinszky
Imre jóhirnevü zenekara sz.ol,
gáltatia. Miután az esJély tiszta
jövedelme a Levente zenekar
alapja javára fordUtatik, remél
jük, hogy sikerekben ez a· bál
az eddigi Levent.z mulatság'o,
kat felül fogja mulni.

Elmarad a tüzoltóság javára
hirdetett hangverseny. A mz, .
ol/óság· - RélllY Zsóka ope..
raénekesná levele alapján 
ér/esíJi él t. közönséget, hogy
a f. év márcJUs243él;ehirde,

. tettnaúgv'tíf§eny 2tekinfett~la

gyomai 3 egyesület ,~busvéti
C'lőadására - nem lesz meg~

tartva. Az előre megváHott je4

gyekárát a gyulai hangver...
seny ulán Gyorm1n a tüzölló
örszobc'in ~Rémy Zsóka . .főren
dező visszatéríti. A visszafize-:
tés pontos ideje·· hirdeiményi ...
leg' közöl ve lesz. Amidőn

szives elnézésl kér az előadás

cll1alaszJásáért, egyben a kö
zönség· j()inc!ulatát is kél i fcnn'
tartani él ké;;6bbi időre·.

Simon Böske diadalutja Pá
rizson, Genfen, Bécsen át
haza Budapestre. Incze Sán-
dor érdekes cikkben számol
be ezeIl a hélen . a Szinházi .
Élelben l'vliss r::möpa ki."IIföl'di
c!iac1alutiárö] és iltllOni r()gad~

lalásiÍrö] és ünncplésérő/. Si-
mon Böske 24 órája fJ,!csbcn,
ahol kitudódott, hogy l-<ttlrnán
Imre is l\.liss Európa rokona.
GyöJlyörü képek Miss l':uróp_a .
g'enfi látogatásáról, Simon
Böske a genfi Ujságiró Szö'
verség' hankelJjiln. Filmfelvétel
az éJkezőkocsibEln Hegyesha
lom és Oyőr kozöl!. A Szin'
házi Élet husvéti számában
kezdi el közölni Simon Böskc
né.lplóját. Incze Sándor. nép'
szerü helilapjának e hQti uj

számában "Párizsi revü" 'Cím'"
mel Halvony Lily irt érdekes·
cikket. Molnár Ferenc Berlin'
ben elkészült uj darabjával, a
vllághirü magyar iró első nyi,
latkozata legujabb vigjátékáról.

I
Értesítés. A Központ (Uri)

Kaszinó uj könyvtárnoka ez~

aton ('r/csiti él Kélsúnó fogjan,
hogy a könyvtári órákat min:
elen pénteki napOil délután
5-7 óráig' tartja .. A ránk kö-·
velkező héten. nagypéntekre
való tekinteltel, csiitörlök dék
után 5-]3ig' lesz kÖnyvtári
óra. Gál István könyvlárnok.

Özv. Schröder JánoS'l'lé őzedi

majoron levő 30 kishold földje azon
nal eladó. Érdeklődni lehet a tulajdo
Hosnál.

Tekintse meg dusan ·felszerelt

Butorraktárainkat
PALACE BUTORCSARNOK

Budapest,Vll., Dohány-utca 62.

Részletfizetési kedvezmény.

A
GYOMAlAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPI~ST:EN

a

Központi
Szálloda
VII., Baross-tér 23.
(Kdeli pályaudvarral slemhen.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, íele
fonos szobák, rádió.

Mérsékeit árak!
A "Gyomai Ujság" előfizetőinek

20 százalék engedmény.

!(cttő kat. hold révlaposi
gyümölcsöskert

egészben vagy .apróbb
parcellá.kban és egy

tehénjárás
örök áron

eladó.

Bővebbet a
NI AOAY patikában.

nára válunk a !zöznek ezzel csak haza
fias "kötelességünket tejjesitettük" ,
mely szót sem érLlemel - ez minden
kinek kötelessége!

Az elmult hetekbe;n a Balogh féle
kereskedés égésekor kérettek át se~it

ségül azzal az inc!okolt kéréssel, ho~y

h:mondott a tüzoitóság,- mostis
azért siettem segitségére bajtársaim
nak, mert 5 ház és fatefep égését je
lentették, ez utóbbi esetben a segitsé
gül hivás indokolatlan volt és egyéni
jóakaratból és tulbuzgóságból történt.
Hogy hasonló eset ne ismétlődhessék

meg, kérnem kell a t. közönséget, hogy
saját kezdeményezéséből sohse kérjen
segitséget a szomszéd község íülOltó
ságától, mert a segítség kérés elbirá-:-
lására egyedül a· helyi tüzoltóság fő
parancsnoka és a politikai hatóság
illetékes. •

Ha a felhivásnak alapja van és illeté
kes helyről jön, mindenkor, éjjel-nap
pal a legnagyobb készséggel állok
ne'llcsak Gyoma, de Endrőd község
közönségének szolgálatára is a köz- és
uemzeti vagyon védelem érdekében, de
ugyanakkor legalább is annyit ezzel
szemben joggal elvárhatok, hogy a
tiizoltóságot ne riassza éjjel-nappal
akárki, csak azért, hogy esetleg arra
kiváncsi, hogya tűzoltóság milyen
szépen, milyen készültséggel és hány
perc alatt vonul ki, mert erre csak
tiizrendes7.etí felügyelő hatóságomnak
van joga.

Hogy felszerelésünk elsőrangu, az
igaz, ez azonban nem az én érdemem,
hanem hatóságunké, ki támogat ben
nünket, modern felszerelésekkel ellát,
belátja a tüzrendészet fontosságát s
azt, hogy szentelt vizzel - gép nél
kül nem tudunk tüzet oltani l

Sapienti sat.
Szcrke"ztő Ur szivességét megkö

szönve, vagyok
UVOlllil, J029 márc. 22.

. teljestiszte1etíel
LEIMDÖRFER ZOLTÁN

tüzoltó főparancsnok.



1929 m árc.24.

o
="

:r:

o
=.:

Drótkerités.

INGYEN JUTHAT

jÓ kÖny ve khez
c,haelőfizetőket gyüjt az

UJSÁG-nak
minden 1 hónapos előfi

zető után 1 könyv, minden
.negyedéves előfizetőután
.3 könyv. Cim: Budapest

62, Póstafiók 282.

WELSZ MIHÁLY
Békéscsaba

Telefon: 49.

Szopós

BÁRÁNYHUS'
pünkösdig

állandóan kapható, megrende
lésre postán is azonnal szálJitja

Fi.lszerUzletnek nagyon alkalmas
megfelelő nagyságu uj helyiség kira
kattal, kéziraktárral és pincével ellátva,
Gyomán a legforgalmasabb helyek egYI
kén, a Horthy Miklós uton épült uj
sarokházban, folyó évi julius hó l-től

kiadó. Értekezni lehet Gyomán Wag
ner Márton fiai Takereskedésében.

t:U
N

t:U

~ A legtökéletesebb és leg- ,S
:QJ gazdaságosabb k e r i t é s ~

E anyag tetszés szerinti sü
5JJ rüségben és magasságban
,~ rozsdament~s drótból leg
2 jutányosabban beszerez-
2 hető:

~ KISS GÁBOR
szi tás-mestcrnél

Gyoma, Deák Ferenc u. 19.

DUBLIKACIÓ~
Tisztelettel értesitem Gyoma és ~

kQrnyéke érdekelt nb. közönségét, hogy
;lZ Angol-Magyar Bank gabon il- és ter
ménybizományi bevásárlását átvettem.
Mindénféle 'gabona, termény' félét és
tóldbu,záj'a-:'Iegmagasabb napi áron
veszÜtlk"valamint.uj buza kölcsönt

'.. folyó~tunk __.A nb. közönség :szives
_piÍrtfog~sát k~rjük és vagyunk hazafias

F··-I- y- .. -- - • "h' - tisztelettel Jakab és Perei Kistemplom
, l m§z.ln az ,__~ utca 1342.'.(Berei ház.) c

---=..

-. OYomáTí~':;" Vá:~~~'~~=",:a ~~dJ,iSe::;!:t~
O.T. K.-::Oy.S. B~ 3~1 «()...-:l). c· ,. haszonbérbe is kiadó.

. I. o. bajnoki. Biró: Baranyai;" Mál!Of"Q4ténr"';vasámapr:;: Özv. Izsó_Sándorné-házánál egy

A megkezdódo tavászi futbalf- ÉVlti'::AL::'MÁJ~' csinosan butorozott szoba azonnali
beköltözéssel kiadó. Érdeklődni lehet

szezónltjabb;'vereségget :4ndult'{[Az. ApoJJé-JHmszinház folyó. 1527. szám -alatt.
Oy. S. E. részéroif;;'bár a muta- chó 24-én,.rvasárnap•.c,-Monty.. Karbin-er"Józsefépül-etés butor
tottjáték alapjánc~a gyözelmefds Ban~s -fószerepléséveJ. aki a asztalos. elvállal épület munkákat, buto-
meBérdémelte, volna. k ke's ·te'se't e's J'av'ta'sa't olcso'n ésos ,Vig)'ázilt" nászulasok "... ban ro, ZI·'. l .

Azonban-mig Q'Gy.-S: E. óel-< ' pontosan, Kéri a n, é. közönség szives
" "'k l "tt" t -z. t nyujtoHpOInpás, (I1t'lkitást,Clz, pa'rtfo-g"ása't. UJ'telep, TI·szamalonl.

SO esatarala '.ffPU e o l eitete ;,;.;,} , "
l 'Eo ' t k k fi aTwol-JUmmüvészet hasonló re-' Kettökat.-hold révlapösi gyül11öl-ensel;l:Jen 'egymas .J.igyeezte . It--" m - =

eke"az ,. csöskert egészben vagy apróbb par-
lülmulrii és megelégedlekc1egy'goi-" É. va -atmá~'fú cellákban és egy tehénjárás örök áron

'lal, addig az G. T. K. gyorsltífJL1J J ....-cimii 8klvanásos páratlanul. eladó: Bőveboot a lVíádaypatikában.
csatáretla If.:.ik· félidő első· 15,

nagyszerU' viujátékotmuiatja- Bodrogkereszturi "terméskő épit-
percébélTrogott -,,3 góljukkaia e> , • 'Ik - ó 'b

pe~ i(.néz6 aki ezt a porupás kezes I ce o ra Igen olcs ar an kap-
magukjavára döntötték et ameécs fi" t 'l 'f' l " , ható Wagner Márton ~Fiaifakereskedő-

! me e vezlU ogla, )!lonY8fasorsát. nél. Ugyanott minden építési anyagra
- A gyomaiak védelme 'a! II-ik ~zj fogja.-gQI:l-dGlni>ime, ilyen· árajánlatotkérllet. ' '

félidő :elso IS peréétol-eltelti11'fVe': pek kelllenni az igazi rilmvig- A helyi-állatbiztositó:szölletke-
átél<nald~llicsoda,'kedves>és , zet a lépfene elleni-védőoltást a folyó

kifogástalanul' 'látfael jeladaMt:)C 'b "1' hó 4 15 '25 ' -
meglepőel1:' ujszerü .már mag'a; ev en apn IS .., . es . napJam

Ekkor közbe ··is -csuszottnéhárry . eszközli az alábbi helyeken és időben:
ni ötlet'ls,'ho'ffy- 'ftz'Eur6páb('(-lziba,amibOl a gólok születtek' 1-' ö' I. bltóhely: Mázsaház d, e. 7 órakor.

. - 'bb' -',J"v t'" utazofimtil amerik-ai"fiás-:ttlias..., II.'oltóhely:Gál Antalha~itásmentitameg, a tova ['luO en ai an ufra
ok lettek a pálya llrai s hogy pári elkiséria·'mama. a sár... nyája d, e. 10 órakor. llI.oltÓhely:

kányszerü€VLzordanycós:vaki $zereíő János keselyűsitanyája d. e.
mégis" veresé1i-érte a .csapatot, 11 'k IV It 'l l B' L .

~ a .legmheteHeoebbl),.bDflyodai",,;, ora or. . o o le y: eress aJOs
aztacsatársorok 'számlájár-a le-" hasitasmenti tanyája déli 12 órakor.
Izet imi; makat· cr'okOZZéI. Valóság:os" Ujana,,' belépni" szándékozók tehenei

AcsatársoflJana két szélsoJe-' franGiavigjáték",ötlcl;.ézi·\ per· -ortásnál, bemutatandók, hol értékelve,

lentett'csak' komoly-:veszélyt, azJ sze:' amerikai ''ifeJdolgózás.hlln lesznek.;
és \rérbelHilrnb:ortyod'éflmakkal~':' Kalocsa.,.Úz:cés telek (Deák Ferenc

orosháziak kapujár-a. Kdr:'/zogy "~cs nemcsak:-a. téma, namesak,: !ltca) KaJocsa Mária tulajdonát képező
l!elyzeteikbOl -sohasem' loffek; há'- fele része, elönyös feltélelek mellett
ne1J1 öílzetleltlil 'beadták a: /abdiit;~ a -bonY0dalm-ak ujszerüelc eb· örÖk áron eladó, Érdeklődni lehet csak:
amit a belso trió niinfaszerlien el pen. az aranyos vigjatékban;/ Kalocsa Máriánál Budapest; VHLJózsef-
rontott. Az Ulzrin_Szildgyir$zó.kePI~IVlickháseanép~zerü M()titY~- körut;23.f; 4. -:.- ~ ~.

trió _volta csapat, leggyengébb- ~~n~s}-"'J1'1menw(1)lcg\tiltogatot.o;~,. ~..,,;;.----- .......-~-=- ......_~---------~
.része. tabb, _ötlelessiggeL, kigolJclo.!t";' GAZDAKÖZÖNSÉGONKA FIGYELMÉBE! I

A mezonyben dolgoztak ugyanj i trükkök -is, amelyek,ezeket a - -
de a kapuelőft rossz: Jzelyezke- -vidám";;kompnkáci-ékab,-'Okoz-'" V, Kovács"Lajos Gyoma, Deák Ferenc utca 1427, szám alat!. van Bacher és

Melichár budapesti cég képviselete és bizományi lerakata. Evtizedek óta el-
déslikkel nem -tudtak.egYF,egész"--;. -ZÓk"2 "\z;<}Pl'Ó keHemeUensé- ismert elsőrendű minőségű- gyártmányokkal állok a nagyérdemü gazdaközön -
séges1lelyzetet. ~sem .feremtefffrj·,gckbót az_életYeézedclnmska~ ség rend~llrezésére;Raktárontartok: Bachergyár legujabb egyes-, kettősfogatu

ekéket. A Melichar gyár sorvető, sortrágyáz6vetőgépei, továbbá speciális
amibOl- gólt-Iohettek,volna. landigdmindel'lte-lszen:vcddllogy kukoJ1icamüvel&:eszközei, közöttük az északarnerikai John Deere gyár kukorica

Nagyon'Szer-etnénk;;haaz,in-- végrcca nászéj,szllkéJjához; el. rtegyz~t~-ültetŐjés ajoszton kévekötő aratógép, ugy lófogatokra, mint trak-
téző ur a most következo.-Cs.;A. 11'Sson;cc6iJliall<! 'Dean~;'ii1 i fe le, torYQntatásra is szállíthatók, mely a jelenkor legtökéletesebb és leg;tartósabb

, aratögépei és aratógép alkatrészei gyári áron megrendelhetök. Elsőrangu és
Kelleni meccsrekisérletképen. uj, ség'.~ értliefóyécteszi-ilztél :1ö.;- mFnöségü inportáltamerikai zsineg továbbá. minden tekintetben jövő takar-
csatársort próbálna ki, amely Je.,. rekv4sL-Lena~aRidáv jV'Í'.s~ont mányozó;gépek: szecskavágó, répavágó, morzsoló, daráló, stb., stb. Bármí-
het, hogy beváltz'a, de lehet· az is, _. . ;T Iyen mezőgazdasági: gépre van. szüksége, ugy. szerkezet, mint tatósság szem-
ho"y 'nem. ' Mindenesetr,. .. l'tt 'a'Z' mint é1nyós;,;azösszcs. anyó· pöntjából a legjobb márkákkal szolgálhatok, még pedig ugyan olyan kedvezö

ő. ,,, J" k A é áron ésfeltételekkel,'mint budapestiközpontom.. Ugyancsak megrendelésre
alkalom/mert a us. A. K.<'ellen .80 <.mln+a épe-;·. ,111 Üsort k t le.ro,'je,.gy.z.ek.cred.eH alll.erikai bőtermő nemesitet.t kórón érő tengeri vetőmagol
akárhogy is 'állitják: ifjsszea~ccsa-, kitünő burleszk;~sF.i1mbitradÓc: .. és ugyan ezen fajta tengeriből egy éves termésünek kisebb mennyiségben

, '1" k' Elő ·A~ k 4 6 vetéstekaphatóés sajáttermésü aranka_mentes heremag van eladó. Ugyancsak
patot,.vereség<nélkiil -nem jövünk.~ egeSZlj<.h . - 00050 ·;·_c, fenti-szám alatt száraz búkkhasáb, fürészelt aprított tüzifa mindenkor kapható.
haza. és8 ÓTa,ko-r. , _

. - . ,-._: - - '...-"....~~~--~~~..,....... ~.........~~~

8·· ··· ..,··.... "'~~-,.<:....
. "
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FONTOS A SZŐLLÖVESSZŐK MEGBIZHATÓ HELYRŐL VALÓ BESZERZÉSE!
SzőllőoJtványok: ripária él.' berlandieri a!anyokon, sima és gyökeres aJanYllesszők ayö:'eres hazai és othello' ves ",. . -- é b ..'l'} .... .." '" .' '" ,.. . SZOK prima mmos g en kaphatok

a laml ag ellenorzott telepunkroJ; BilLdaUODyvidéki szönötele"" Kéllelös'" e T' l ("iT- l )
. - lY. "'9, a)l>o ca, ..:;a ft IDe9ye •

Helyi képviselőnk: Fa..zekd§ I§i-vciD községi slöllöi'12ze!ö.

sAcsy és

~ö.rös~ad.ányba.n·a községtől 2 és fél kilométerre,
Korosladany-SzeghaJom közötti mŰllt mellett fekvő, sok és

. jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 lnagyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

rARSAI Bankházához GYOMAN.

G~zdák figyelmébe!
Mindazok szives figyelmébe ajánlom hirdetésem, akik akár ingatlan,

akár haszonbéres földet, akár pénzkölcsönt akarnak venni!

Eladó földbirtokok tanyáva!: 20 h. ll.-ként 35 lll. buza, 30 h.
h.-l{ént 20 m. buza, 40 h. Il.-ként 30 lll. buza, 53 h. h.-ként 30 m.
buza, 82 h. h.-ként 25 m. buza, 134 h. IL-ként 25 nl. buza. Tanya
nélkül : 43 h. h.-ként 12 m. buza, 50 h. h.-ként II m. buza, 134 h.
ll.-ként 25 lll. buza. Haszonbéres földbirtokok tanyákkal: 200 h.
11.-ké11t 200 kg. buza, 210 h. h.-ként 250 kg. buza, 300 h. h.-ként 60
kg. buza és 350 h. élő és holt felszereléssel. A földbirtokok vételéhez
Sziikséges pénzkölcsön 7 és fél százalékos tőkekamat törlesztéses
hosszlllejáratu, valamint 10 szúzalékos láltöpéllZkö!csönöket a vétel

I
megkötése után 24 öra alatt folyósittatok. Eladó olcsó házak Gyo
mán: lO drb. jókarban lévő cserepes családi lakóház pados szobákkal

. kN.!Vező fizetési feltételek mellett. Eladó korcsmák és vendégl6k,
Gyomán és környékén. Eladó l éves Hoftherr traktor ekével 48 colos
vasrámás cséplővel. 32 lóerős Mercedes traktor 160{) P. És több

I ... KO ~ATl6á~áró~Ai~lr~'AN
ingatlan adás-vételi irodája

Oyoll1án, Sólyom utca 577 szám. (Az állomás közelében).

•

aleggazdaságosabb

Vezérképviselet :

Autofelszerefési
R.·T.

Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

lrMí9"'" § la

Ga.zdaiársak 2
Ha régi, terhes kamatozásu kölcsönük van, c;3eréljék
át törlesztéses kölcsönre. Ha uj kölcsönt vesznek
fel, csakis olcsó törlesztéseskölcsönt vegyenek fel.
Csakis földbirtokra folyósittat 55 éves dollár kölcsönt,

kamat és tőketörlesztés félévenként utólagosanj
A kölcsönök illetékmentesek. Közvetitési cli.
nincs. Tájékoztatót clijmcntesen küld válasz
bélyeg ellenében a

MAGYAR KISGAZOAK KÖLCSŐNIRODAJA

Budapest, 1., Alkotás-utca 34. szám.

II
Butorok. Teljes hálószoba és lwny- ~iIJIi!ill_"liiB!lEBiII ~

lu blltorok, valamint egyes darabok
p. III. ,;j ,ionok, ágyak, éjjeli szekrények,
lm~dencl:k. asztalok, toale!tükrök, virág
álJvilnl'ok, függönytartó]{ fából és réz
nhbűl. Tóvábbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vallnak és olcsó
iirban áru:'liltatnak. Ugyanott elsőrendű

épületasztalos munkák készitettnek,
,Itöltségvetésseldijtalanul szolgálok. Va-
tay Gábor motorerőre berendezett asz
taios ipartelepén Oyornán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

rp *,a.." .& 'fM';

thir
ts

I
.,
aFöld I.......·

Báró. Hu~zár Lászlóné ÓITléHósága a g'yonlai határban fekvő 2500
holdPóhalom pusztai uradaInlát kisebb és nagyobb tételekben

igen előnyös feltételf2kkel eladásra bocsátja.

V~VÓK : él vétel után senl állanli, senl községi vételiIletéket nen1 fizetnek,
cl szántóföldeket őszi vagy tavaszi vetőmaggal bevetve kapják,
vételár rendezésére tőkekanlat törlesztéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu nlásodik helyi váltó kölcsön rendelkezésére álL
mely kölcsönök mindenkor helyben a B ÉI c s y és T éÍ r s a i B a n k h it zá II ej l

lesznek rendezendők.

Ir·· :I~aOZ8e

Érdeklődők forduljanak bővebb felvilágosítás végett a

Bát:8yésTársai Bankházához G-yolllán,
vag.." a

i Elöljáró§ághoz Endrödön.
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I I a legerősebb
I a ,legjobb

IEz évben uj kivitelben a modern német kerékpár technika

minden vivmányának érvényesitésével hozom forgalolll ba.

Tekintse meg "OPEL" kerékpárjaimat vételkötelezettség nélkül. - Több, mint 100 drb.
"Opel" kerékpár fut már Gyomán egyetlen reklamáció néJkiiJ. R a k t á. li" o n : "TORPEDÓ,
ATLAS, ORION és IPAG kerékpárok. KÖHLER és EXCELLA varrógépek és mindennemü

gépalkatrészek. . "

DOMOKOS ALBt.....RT villanyszerelö és míísze.résznél. Az OPELes az ,,1929 modelü
. PATENT-ATLAS" kerékpárok kizárólagos egyedárusitója. "

~UYUUWUWWWYWWy~YUUUUI8iU~UUUU~~w~~~~~~y.l!8W~

Xilllllljjilnllili*ljIXljiliIXIIII#II#-I!llllljIZi~

17'30 g.y.
20'29 gy ':2'10
14'0416:52 gy.
19'20 19~45 gy.

16.14gy.
16'51 g.y .
20'30 gy..
21'06 gy .

uti

A "gy" betiivel jelzeIt gyors-, a többi pedig szem~lyvoilat.

II 1I1UlCU II aiX lU !I II n II il!! UliJtIOíXUXU Ü; íU1!JiJJ[llz.J:J:Da

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomt'iról indul
Bpesfre erk.

1928 október hó i-étől

BUDAPEST - GYO.t"fA

6'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12'42 gy. 19. [4 .
0'32 5'37 8'52 gy
5'- 11'10 11·45gy.
GYOMA - BÉKÉSCSABA

Bcsabarólindul23'15 4'34 8-14 gy. 12'47
GyoI1lára érk. 0-17 5'27 8'51 gy 1;J·54.
Gyomáról indul 6'41 11-14 12'43 g:y. 19'26
Plcsabára érk. 7-34 12'08 15'21 ~,;-y. 20-26

Va

irdessen
bA

Leqjob~ tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánytőzsdében.

I

Bővebbet a
TÁRSAI BANKHAzANAL

GYOMA.
sAcsy és

5 fertály. gyomai
tanyaföldi szántó

eladó.

1I1I11111111111111I111I I

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIU.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon

. át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
száno~ában Budapest VIII,. Ba#
ross jél' 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobáJ. A kö
vetkező sorsolás! ápril. 19~én

fogjukmeg'ejtcwi és eredillényét
lapunk ápril. 28#iki számában
tesszük közzé. - Vágja ki
az alanti "Utalvány#sze1vényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - :rtt ievága.ndó; - - -
.................... _-----_ .. -.-----_._--_ __ .

Szerkesztóségnél beadandó.

UTALvÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSL 1\!1Er~ETRE D
urnak................................................ urnónek

mint a

GYOMAI UJSÁG
o!vasójánal<.

.....--~-~-------~-------.;-
GYOMA Vasutál1omás, Kossuth Lajos~utca, Piac-tér, HorthyMikJós~utés

ENDRŐD Községháza között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

Telefonszám 17.

Endrödröl indul:

1. járat reggel 6 Ó. - p.

2. " délelőtt 8 ó. - p.

3.
" délelőtt W ó. 30 p.

4. "
délután 12 ó. ~ p.

'-

5. " délután 13 ó. 20'p.

6. " délután ·14 ó. 40 p.

7. " este 18 Ó. 20 p.

GYOMA-ENDRŐDI,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

GYOMA

5 Ó. 30 p.

6 Ó. 30 p.

AUTOBUSZ

Gyorrtárol indul: Feltételes megánók
Gyomán:

Kossuth Lajos utca
GrM Tisza István ut sarok

Piac-tér

9 . Ártézi-kutO. - p.
Hal'lgya főüzlet

11 ó. 20 p. Vágóhid
Iványi malom

12 ó. 50 p. .. Endrődön:

14 ó. - p. ~ Na~keleti vendégli§
. Kórház

18 Ó. - p.g . Kondorosi-ut
.g Piac-tér

"este 19 6. 20 p. =illUllur lIU1i1Ut IlWJlJI lUlIllJII'I1J1I1IIJ1 8. "este 19 ó" 40 p.
o

Feltételes megálló helyeken rnár40-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel keH·
. -jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fiHér, helybet:l 30 miér, csomagjegy 20 fmér.
.<edvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártye/12 menetre 6 P.·

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

Telefonszám 17.

7.

8.

1. járat reggel

2.

3.

4.

5.

6.

FOGALOM
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20%

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek. .

Legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P 1-50#es menüt kivéve)

10%
engedményt adunk.

Se:rn:rn.
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szemben vagyunk a Keleti Pálya
udvarral. Magyaros vendég

szeretettel várjuk családi
szállodánkban.

PARK
NAGYSZAllODA

VIII., Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Nyomtélttél a ",rlUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat @yornán. FeleÍős cégtulajdonos : T~KET SÁND@R,



IV. évfolyam 13. szám. Ara 16 fillér. Gyoma, 1929 március 31,

p O L I T I K A I, T Á R S A' D A l M I É S K Ö Z G Z D A S Á G I H E T I l A P

E LŐ FI Z E T É s I Á R A K :
.Negye\iévre - - - - 1 pengő SO fillér
Fél évre- - - - - 3 pengő 40 miér
Egész evre - - - - 6 pengő,

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik. minden vasárnap reggel.

---·TBífsf?77'R~------

Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTűN.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

L"H U N G AR I A." könyvnyomda
, G Y o ma, "ÁRVAHÁZ"

---

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em,-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

NAGYPÉNTEK-,-HUSVÉT.' l h~g~ annaku,tána an~ál J)om- is tatárdulásnak idején, JVio.,
pazobb fensegben, dzadalmas Ihácsnál is török pusztitás-

A keresztyén hitnek és holott amaz 'e~yetl~n Iste~- I u!ulásb~n a, k~tsze~~~~~!.ő nak, hosszas évtizedeiben,
életnek egyik oldalon világot embernek jeltamadasa utan negyblzonyossagaval JOJJen azutan még háromsz'áz éven
megrázó nagy tragédiáját, annyi sok millió keresztyén el a Husvét, a jeltámadás ! át is, mikor osztrák szivta

'. -másik oldalon pedig örök lélek zengi boldog örömmel Az ezredéves magyar di= volna halálra, magyar pusz-
'életre diadalmas győzelmi a szép dicséretet: csőséget, a világháboruban tulására a vérünket az életün-

ünnepét veszi körül ma egy- Él a Jézus, a mi fejünk is káprázatos jénnyel fün- ket, de a Nagypéntekre min-
jelől könnyeket hullajtó ke- K~resZ~?}ének 1n~keljünk döklő magyar hősi vitézsé- áig annál diadalmasabb
gyelettel, másfelől pedig ör- l!.l ~yozedelml el2~~~t I get igy alázta és gyalázta káprázatban ragyogott fel a
"'le de o" h07sa'nna'v'al ann')Jl' Ulven szent husve-tunnepet. {"ld . k b H 't T - {It' d' k

"V lZ Z - M d'r' d'" meg jO szemeteme , ocs- usve naK, a Je ama asna
sok millió keresztyén lélek. 't" egre:, 'dl Ol es meg l~SO,- koros népeinek gyülö[ködő tüneményes fénye!

l O, - j aj a mat szeJ"Zo es . ' ,
Egész keresztyén hitünk- , t [' 't d' 1" f serege, - az eZJ edeves ma- En magyar népem! Dol-

Vigasz a as a o, Iwnnyet 7a- d' " 't '1' ! '
nek és életünknek tengelye kasztó s hozsánná! teremtő gyal' lc~osef[e " a Vl aIt, Ja- gozz, higyj, remélj, szeress!
a Nagypéntek és Husvét, o. 'Ok l "k' k' f. :. boruban lS kaprazatos feny- Meggyujtjuk még az öröm-

" 1 oro eo,epee etjensege- lt"d"k"lt h"·
ezért állapította meg örÖI{ " b" nye un o o magyar OSI tüzeket Aárpátok bércein

sen nagy llnnep az em, ej i- 't ' 't 'l"k "tt J, bölcsességgel nagy Pál apos- , .:.., 00.'" , , Vl ezsege s ve o. egyu a Adria oyönoyénél Fiuméná!
t,ol, f10!!y Krisztus halála és seg eges", tOl tenerenek s e magyar életet igy vonta tria- tS 6. "

~ hatalmas történetben annak . o c,, • a nagy magYal Husvetnak
feltámadása nélkül nincsen hogy csak Naaypéntek lltá~ ~0l1l g~lgotm~el~esz~re kIS, ünnepén ',-,, eljön még az
líere;.szlyéJrl;;. hit és nem lehet következhetik ba Husvét és teSbn~gd~ bn~m~erkek el~akult idő, mikor nagy magyar őszi
keresztyédélet! h N,' k .',. o'1'- o ZO o unene r mamora hervadás s triánoni ayászos

ogy agypente uran ··t " k· 'It' f· A ö

A Golgota halma a viMg- zonyosan elköv.etkezik, a l~eg~jl van. a. r[Q a:_. " ~ pusztuiás után boldog feltd-
födénetenek ,legszentebb he- Husvét! c! ~ere n;lrajtunk es a nu ,madásnak, ujjásziiletésnek
[yévé lett csaknem kétezred Megrenditő és megdicső- fzal~kon! verőfényben, napsugárban
év előtt,holott amaz ártai- itő, - fájdalmat szerző és Am nekünk hinni s vérré gazdag tavaszát~fogjuk ün
lan és egyetlen fsfen-ember- vigasztalást adó, könnyet és éleffé J<eIl változtatni az nepelni, hogy azután azt

, nek hulIó, vérében talált ki- fakasztó és llOzsánnát ferem- örök isteni igazságot: Nagy- mondhassuk :
,engesztelődést Istennek bünt tő örök előképe e két fensé- péntek után következik a "Hol siJjaink domborulnak
büntető igazsága, - Ari- gesen nagy ünnep annak, Husvét és Nagypéntek után Unokáink leborulnak

, ,máthiai józsef sziklasirja pe- hogy szent és nagy eszmékre teljes bizonyossággal eljön a És áldó imádság mellett
dig a világtörténelem legna- eIjöhet egei és földet sötét- Husvét! Mondják el szent neveinket I"

gyobb győzelmének helye ségbe boritó gyászos Nagy- Láttunk mi már gyászos HARSÁNYI pAL
lett csaknem kétezred év előtt, péntek, - de csak azért, Nagypénteket Sajó vizénél I, esperes,

ry'

jáig róHa a faállások létfáiL
Otl költötte el ebédjét is, lA.
templom hajójában elhelyezeit
hat oltárképnek messze föld.,
ről csodájára jártak. A keresztre
feszített Krisztus haldoklásának
megörökitésében egyesítette
r~ubens és Tiepoló hires mü...
vészetét. Az 1759. auguszlus
6cán tartott templomszentelés
után Sümeg város polgárai
hódoló diszmenetet rendezjek
kegyuruknak, Ezt a jelenetet
megörökitelte a mester akó...

. rus nyugatra néző falán. Ó
vezette "puIinderjében" diva·
tos csatos félcipőben a róka;
málás dolmányu városatyá'
kat.

Biró Márton lelki örömének
osztályosává akarta tenni vá;
rosa lakóit. Jo~bá~yainélk@kör~

TÁRCA

Kaszinózó táblabirák*)

A rc):.uaszinU ló.

Nag'y gyönyörLiség"gcl la·
pozgatok él ;,Lexicon" cimet
viselő láblabirói feljegyzések·
ben. Van abban minden, ami
cl mult század első felériek
"literalus" urait érdekelte:
"Elavul! és ujabb mag'yar sza
vak." "Az uralkodók és a kül
földi nemesi c'3aládok ieg'y'
'zéke. " "Oktató szavak, részint
latin, részint mag"yar nyelven
fell éve. " lJ A magyar nemesi

*) Szemelv~ny.DarnayKálmán"Ka
5zinózó táblabirák" két kötetes müvé
MI. Érdeklődőknek képes; tájékoztatét
Wa a uerz6: Siimeg (Zala-mllliye).

családok összeirása megyék l
.szerin!." "Lóverseny müszÓ·
tár." ,,18ö...[,iki poz:son\Í ke·
ring"ök és egyéb táncok jeg'y'
zéke." iMzetek báró Eötvös,
Széchenyi, fáy András mUlt"
káiból slb. A g"ondtalan táb·
labiróvilág valóságos élettükre
ez az elsárgult kéziratkötet,
amelyben nagy g'yönyörüség'p
g'e1 heteken át olvasg"athat, aki
örömét leli a multra való visz
szaemJékezésben ...

ToJnay Károly volt az egyet-
, len tag"ja él sümtg'i gyóg'yszer
táreJőtt kaszinózó táblabirák·
nak, ki Kisfaludy Sándor, gróf
festetics GY'örü'v Deák Fe·

~ c:7 ; ,

rene és él társaságukban élt
nszpréllli püspökök adomáit
irásban is megörökítette. Ezek
a feIje~yzett j'Dizü tréfák az

én szivemhez állnak Jegköze· I
lebb s_ szinte jó! esik, ha azok
ról mesélg'ethetek:

Sümeg" nagy püspöke, pap
dányi Biró Mártoll, ahog'y a
XVIII. század közepén befe·
jezte a remckben készüU nye
regtetős püspöki kastélyá!,
hozzáfogott él sümegi plébá,
nia-templom épiléséhezo .Az
oszlopdiszes barok tcmplo#
mot kis Magyarország egyik
Jeg'becsesebb műemlékévé avat
ták Maulbcrtsch Antal csodás
frcskói. A nagy bécsi mester,
ki 1758-60-ig Sümeg város
lakója volt, tudását, lelkesedé.".
sét belelehelle alkotásába,
Nag'yapám meséJ~"ejéseiből tu c

dom, hogy él hires mester csak
hálni járt fel a püspöki kas,·
télyba. Napkeltétől napnyug'"



Mi történt az
elmult héten?
A képviselőház befejezte a

közig-azgalási javaslat általánqs
vitáját. Ezután a Házat április
9~ig- elnapoltt:lc

A holland és német kisgaz'
dák bejelentették, hogya má'
jusi lovasnapolua lóháton jön
nek Magyarorszá~Tél.

Zágrábban le,lőlték él legno'
gyobb zágrábi ujságnak, a

'szerb diktatura pártjára állt
"Novosty " fÓsíéerkesztójét.

Meghalt az elsó magyar ll1i
niszterelnöknck, a vértanu
!3alihyány Lajos 2Tófnak a- Ic,
ánya. 89. élet~vében.

A német birodalom óIlami
törvényszéke mcgscmmisitelle
a szásl: ország-g-yűlési válasz
tásokat.

Március 22-én nyitoira III cg
Horthy Miklós kormányzó lin
nepélyes kiilsöségck közöltaL'
Ország'os t\kz(iQ'azdasáf~i hi;
á!Iitást és Vásá 1'1.

Az Olasz "Garibaldisták Szö
vetsége" országos propagaIl'
elát inditott Trianon rcviziójá,
ért.

Károly, oláh extrónörökös
kibékiilt az anyjával, mostmiÍr
nem kell al/öl tartani, hogy
puccsal szereZ/e vissza jogait.

Imaolm Dsuidsiro japán ja~

nál' némeJországi tanullllány~

u/ja alkalmával több clöi'ldást
tartott a némeleknek él buda;
pesti Nemzelkö;!Í Vásárról.

Az indiai vasu.tasok .sztrcÍjk
be léptel<.

Március 17-én mC.Rke7.c1te
rendszeres közvetitéseit él har
madik jug'oszláv rádióálloI1lás,
a belgrádi.

Pécsen csőrepedés folytán 1
ház.összeoIl110H,6 ember meg
ha It.

2. oldal

Nóta szó.
Benn sir; a cigány hegedii
Kinn száll; kontrázva a szél
Állj! Igy a nóta egyszerii
Most az én vén szivem zenél.

Halkan üti már a taktust
És felzokog benne a bánat
Könnyekkel viharzón huzza rá!
Egy percre! Aztán megállhat.

Lesniczkyné Furcsik lVlargit
nagylaposi tanitónő.

Kövesi Albert.
A mult század nyolcvanas

évei egyikében, még mint" Gyu- I
·t" ' d' G' ISZl ,a az sc, .-Ja yomara ve,

tette, mini egy nag-yobb vidéki
színtársulat főrendezőjét, Ki),
VIi::S, l-

Kis városokban anjul hama
rabb égnek le a társulatok,
mentől számosabban vannak s
ezért prosperált legfényeseb,
ben hosszu időn át a Rózsa,
heg'yi család: apa-, mama meg
három irtó betyár g'yermekből

álló kisded trupja, kik ezen
taglétszámmal játszták Shakes
pearet, Moliért és minden más
vigjátékot, drámát, szinmlivet.

A Kálmán gyerek volt köz,
tük a legádázabb.

Denikve: a partra vetődött

halaknál is szárazabb helyzet
be került az illusztris társulat
és a község egy polgára meg-

hivta a harminchat tagból álló
I

társulatot krumpli soiréra.

A szerény Jitu)us mög-ölt lu,
kullusi vacsora rejtőz0tt és

hogy senki feszélyezve ne le
gyen, négy akós hordóban
állt csapon a nektár és a g-ar
con házigazda a nedükezelést ,
a vendégekre bizta.

Nagy nyitott terraszon a pla
font veré éjféltájt a derii

Az ifju, alig huszonöteszten
dős Gyuszinak az ad,hoc fe

lesége erkölcsös, csökönyös,

GYOMAI UJSAG

idősecske hölgyike volt, ki I
kezdie unni a nag-y \ j~asságot.
Biccent egyet fejévd, hogy
menjünk! Gyuszi mosolyogva
int, hog-y: nem! Néhány perc
mulva szól a nő: Mozog'j!
Gyuszi jobbra~balra imbolyog
va mozog-, de rendületlenü] a
széken ülve.

Még pár apró jelenet és kJ
áll a nő, komor, kimért, dc
rém udvariasan invitálja élete

hii párját: "Albert! 1<: isc>1'Í':.'n
haza! "

I<:övesi lehelett a tudója, hog'y
nejénél ez a superlc;iivus: szó
nélkül felállt, kúonfogla nőjél

és angolosan el.
A házig'azda jó falusi szOP

kás szerint kikisérle vendégeit
a kiskapuig- és 0/1 elköszönve
tőliik, indult vissza vendégeihC7.

De csak indull. meri künt
nagy, hang-os, elő/te slokaJlan
jelenet vette kezdetét.

- Tc vén szipirtyó! Meg-inJ
elrontoítad a szórakozásomat!
Be nt mi ndcnki isten i II SÚl I'a~

kozik és rfId meg riÍjiill- il IID-

zamenés ?!
- Neked az muléliság?
- Az, mert \'ér van bennem

és lélek! S nem savr), mint
benned!!

- Kisérj haza és jőjj vissza!
- Mit! Kisérjelek ? Majc! re,

piilekI Dc Uin, hogy Q/lllon él

Kleinék udvarán érsz földel!
(És nem is egészen ig'y.)

Se szó. se beszéd; a n Ő
nekivág él sáros utllelk és I(ö'_
vcsi baiIag vissza- dáriclözó
társaihoz.

A házig-azda meg-elő/i és
mire Gyuszi beér, már ott ül
él7 asztalnál.

Az ut a kiskaputól odáig jjz
lépés és az elég volt ah07,
ilog-y Kövesí vig fLityörészés~

sci térjen vissza és a küszö
bön, stellungban szépen sza·
valja, hogy'

- Nincsen a világ-on több
olyan derék asszony, mint a
Lina! Kijelentetk, hogy sose
fáracljak, haza talál ő maga is!

KNER
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Kutyák
veszettsége.

Gyoma közséijben többször elő

forduló veszettség aktuálissá teszi
ezen betegsé~nek az ujság hasáb
jain való ismertetését.

Általában intelligens emberek
nek is helytelen fogalmaik vannak
a veszettség keletkezéséről. A ter
mészetes fertőzés rendszerint ve
szett állat harapása utján törté
nik, kivételesen ugy, !zogy beteg
állat nyála véletlenül friss sebbe
kerül. A nyál legerősebben fertőz

il nyilvánvaló betegség folyamán,
de fertőző lelzet már kettőtál iit
nappal a veszettség kitörése eMtt.
Veszett. állat lIarapása annál ve
szedelmesebb, minél mélyebb vaIt
és minél közelebb esik a fejhez.
A harapássalbeojtott Vii"cIStlZ
idegpályák mentén halad a k"Öz';'
ponti ide~rendszer felé, altol: az
idegsejtek ingerf!Ítetése az öntudat

;ll1egzavarását és később az ide/;-:
sejtek elfajulása, bénulásokot von
maga után.

A betegség kezdetén az állatok
magaviselete megváltozik, ameny
nyiben szeszélyesd(. kedvtelenek
és szívesen elbujnak, a hiVásnak
nem szivesen engedelmeskednek,
nyugtalankodnak. kapornak, fek
v!Ylzelyeiket gyakran változtatják,
l1lorognak. tekintetük zavart és
alattomos, közeledésre vagy ínger
léste erősen jelizgulnak' és az
elűjük tartott tárgy után kapnak.

Nem esznek, ellenben ,minden
féle nem _emészthető tár.f!)lakat
szednek fel. Nyáluk folyik. Ké
sűbb a nyugtalanság. izgatottsiJg
fokozódik, elkóborolnak ottllOnllk
ból és a veliik találkozó embere
ket, állatokat hangtalanul megtú
madják és megmarják. Lám:oTl
tartott, vagy eliárt kutyákon clii
höngési roJzamok észlelhet<'ik,
ugyanakkor a gégeideg bénulása
miatt az ug-a/ás rekedt, nyelés
nehezitett, innen a viziszony. A

sütéssel egybekötött népünne' l
pet rendezett, vendég"iil látva a
környékről összesereg-lett ájta
íoskodókat is.

A püspök alkotása volt Sü~

meg tavacskája, a "Sárállás"
mögött nyujtózkodó sövényke
ritéses, huszholdas g-yiimöl l

csös. Ez a "Somkert" való,
ságos paradicsom volt, amelybe
szinte bekivánkozott Ádám és

Éva bibliai alakja. Gyepverte
zöld pázsitján sorakozó lom·
bas fák soméréskor piroslottak,
pipacsnyiláskor a mezőség. Itt
tartották a népunnepélyt! A
hevenyészeH asztaloknál a ne'
mes urak, a láblabirák, együtt

szórakoztak a pázsHon tanyázó
jobbágyokkal. Városunk kegy,
ura az Emauszba járás emlé;
kére e népünnepély t állandó-

sitotta. Minden év husvét hét-I
fóién vC'l1déJül látva hiV\!it. Az
Emauszba járás szokása az
1762-ik évben bekövetkezett
halála után is fennmaradt. Csak
az ünnepély külső képe vál,'"
tozoft meg. A nagy piispök
ulódai megfeledkeztek a ven'
dégJátásról. Az ökörsütést a
tanyátvertlacikonyhások pó
tollák. KHarkult a Somkert

zi)ld pázsHja a pirostojásáru,
sok sátraitól. Sőt a körhintá#
sok, vasan büvészek is la·
nyátvertek. Begördültek a nép,
ünnep fényének emelésére az
állatseregletes vasrácsos ko,
esik is. Ezek az álJatseregletek
ősei voltak a gyermekkorom,
ban oly sokszor látott állat,
bódék nak. Még ma is fülembe
cseng a bohóc~kikiáltók ha,

daró szava: Itt láthatók a vi.... I
lág legvérengzőbb állatai; A
farkas. medve, jaguár, február, I
márciu'), tiprilis. Vé1~rY: Nézzék
meg a világcsodát, a repülő

kutyát, mely hol repül, hol nem
repül! Tessék besétálni, most
éppen nem repül l

1838 husvéiján nagy hűhó,

val uj álIatseregletes érkezett
Sümegre, mely ékes betükkel
kirajzolt röpcédulákat is hor~

dot! a nemesi házakhoz. Nagy
hangon hirdetve, hogy az óri#
€Isi kigyó és egyéb vérszopó
állatok társaság-ában látható a
nemrég- elhalt Mehmed basa
kis török lova. Nincs megfest

ve, mégis rózsaszinü füle,
farka, sörénye. A hirdetmény
ugyancsak belemarkoJt a ka·
szinózó táblabirák kiváncsisá'

gába! Tolna)' íZároly unszo'

lására Deák ferkó, Kisfalucly~

val is hozzájuk csatlakozva,

felkerekedtek a látványosság

megtekintésére. De ugyancsak

nagyot néztek, amikor a fölIeb

bentett függöny mögött közön

séges fehérszürke "ponny"

ropogtatta a szénát. A hirtele!lv'

haragu Kisfaludy nyombat

szóra is fogta akikiáltót :

- Hát ez CI rózsaszinü Jó?
- Hogyne, kérem, nemn'.

zetes uraim! Éppen arról volt

hires Mehmed basa, hogykerl.

jében csak fehér rózsák viri.

tettak l
Vége.
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MAROSVÁSÁRHELYlEK TALÁLKOZÓHELYE

Budapest legelsőrendümodern családi szálJója, az

István irály szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.

Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fü
tés. MelegvizszoJgáltatás. Lift. Elsőrendü konyha.

A N~u.qati pályaudvar Inellett.

rágóizmok bénulása miatt az áll
kapocs lelóg, a kutya nyitva tartja
fl száját és nyelvét félig kilógatja.
A betegség 4-8 nap mulva el
hallással végződik.

A betegség miatt elrendelt eb

zárlat leghumánusabban ugy esz
közölhető, ha a kutyát az udvaron
kifeszített drótra fűzött karikához

kötjiik.

Veszettség ellen egyszeri ojtás
,<;allJeojtott kutya a veszeftséggel
szemben egy évig védve van) aZért
kivánatos volna, hogy ezen ojtás
minél jobban elterjedjen, sőt Iza
Svájc és japán nlintájára nálunk
is kötelező lesz, akkor ezen vesze
delmesbetegség. teljesen meg jog
szil/wi. K S.

5

Rövid hirek
mindenünnen.

Szeged és Debrecen vezet,
rlek a vidéki épi/kQzésekben.

Budapestet nem fcnyeg-eli
árviz.

Évente 75 millió pengő ter'
het jelcnl a magyar termelésre
a társ.adalombiztositás.

li IR E K
Istentiszteletek.

A rclormátus templomban
husvétvtlsárnap d. e. 9 órakor
ol isfenitiszteletef lartja Répás
Pál kikész, urvacsorai ágenda!
végzi Hnrsányi Pál est)eres,
d. u. 2 órakor pr.~dikál Nagy
Máté László legátus. Husvéi
hétfőjén d. e. 9 órakor és d. u.
';2 órakor predikál Nagy Málé
László legálus.

A lutheránus 1emplomban
szombaton este 6 órakor elŐl

késlitÖ istenIisztejet irás md
jYélrázzötlaJ. Husvét vasárnap
ján d. Q. 9 órakor és d. u. 2
órakor német nyelvü istentiszI
teletek. Husvéthélfőn reggel 8
órakor urvacsoraosztás magyar
nyelven. 9 órakor magyar nyelI
vű istentisztelet, délután 2 órd
Iwr németnyelvü ima. Mind
ezen funkciókat feiler Ernő

lelkész vítgzi.

A .gyomai r. kallí. plebánial

templomban tarlandó hllsvéli
5l-crlartások időrendje : Nagy
szombaton re~H~'el .3 órakor
Hlzl,husvéligyerlyal és kereszl
vizs~enlelés, 9 Órakor énekes
:szentmise, este 6 órakor fel-·
lámadási körmenet. Husvél
VilSÓfnilP reg'gel 8 órakor a
hivek általa templomba ho,
ílandó husvéti eledelek meg
5~enlelése, 9 órllkor ünnepi
zenés szenlmise orgon.:l és
hcgedü kísérdte!, él !egméíló l

ságosabb oltári szenl~ég ki l

tételével és szentbeszéd, dél
után 3 órakor vecsernye. Hus
vé/hétfőn regge! 9 órakor éhe
kes szentmise.

Halálozás. MolnM (Muilas)
Ignác a gyomai kereskedők

közbecsülésben álló nesztarál
sulyos csapás érte. Hüséges
felesége hosszas szenved~s

ulán 57 éves korában elhunyt.
Halálát nagyszámu rokonsága,
leslvérei, 3 gyermeke, 2 kis
unokája és :veje dr. fardos
Gáspár g-yászolja. Temetése
márciu'> 27,én cl. u. ;) órakor
volt Gyoma község közönsé,
gének oszlallan r~szvéle mel,
lett. fájdalmukban őszinte rész
véltel osztozunl<.

A Gyomai Jótékony Nőegy

Jet segélyre szoruló 61 sze,
gény család között 200 kg.
lisztet, 56 kg. cukrot és 25 kg.
zsirt osztotl ki a Husvéti ünne
pek alkall11ából. Pénzbeli se p

gélyt kaplak : ketten 10-10 és
egy 5 pengő/. A Nőegylet

Csernay Géza plébános urnak,
amiért az Árvaház egyik hel
Iyiségét a kiosztás céJjaira át;
engedni szives voll és Végh
Béla urnak cl csolllagoláshoz
szükséges papir dijtalan szál,
lilásáért hálás köszönetét fe;
jezi ki.

Kovacsics.Major pör a Táb·
Ja előtt. A szeg-edi kir. iJélő,

tábla most tárgyalja dr. Kova l

csics Dezső főispánnak dr.
Major Simon elleni rágalmar
zási pörét. A gyulai törvény'
szék br. Major Simont rátralp

maz.:ásérl 2000 pengő pénz l
biintetésre ítélte. A kir. Hőlőr

tábla h,dybenhagyla a törvény
szék iJélelét. Dr. Major Simon

. további felebbezésl jelenteti be.

Cooper és May J{ároly . óla
nem volt még iró, akinek ka,
landos regényei ug-y Jcbilin
cselnék az olvasói, mint Emil
Droonberg-nek páratlan érde
kes és izgalmas lörléntei. Kal
nélda és AlasLlIa zordon vi-dél
keire - a prémvadászok hó,
mezóire és az aranyásók ka
landos viléifJ-,jba - visz el ben,
n_ünket a zS(l1iólis írú, aki szi
nes és drámöi elevenséggel
meséli el a hajmeresztő eselel
ket. és lélekzelfojtó epizódokai,
amelyeknek ő mag-a is része'
se vagy szemtanuja volt. M<2g~

haló ellentéte a vad jeknelnek
<:lZ él tiszta romantikus szenzl
lern" amely végig-vonul Droon,
berg valamennyi regényén és
szerencsés befejezésével telje
sen kielég-ili az olvasó!. Adil
szes kiállitásll kötetek értékét
nag-yban emelik a szövegbe fű

zött, külön rnűlapokra nyomott
miivészi, mélynyomásu illusz
trációk. A "Palladis" kiadásá,
ban megjelenI pompá.s köny;
vek csekély havi r~szletfizelés

r~ is kaphatók.

Európa legjobban tejelő te
hene. Döry Frigyes paréldicsom
puszlai (Tolna Ol.) földbirtokos

.országos hirnevü simmenJháli
tehenészeiének Ruca nevü lep
hene a tejellenőrzés adatai
szerint ö64 nap alatt 14.349
kg. tejet adoj! 3'85 százalékos
zsirtarlalomrnal. Ez a hatalmas
teitermelés - amely megkö~

zeliti a napi átlagos 40 kg'.
tejbozamot -- minden tekintet~

ben egyedülálló és megdöntöt
te az eddigi rekordot tartó hip
res Augusztának a tejhozamái
is, amely tudvalevőleg' . 12.707
kg. tejmennyiség volt. A RUCél

tehén 7 éves, adalail a Tolna
vármegyei gazdasági egyesü
let szarvasmarhatenyészlő és
tejelést eIIenörző szakosztálya
valamint az AlsódunánluJi Szar
vasmarhalenyésztó Szövetség
tartja nyilván és a leg-utolsó
ellenőrzés próbafejő napján is
23 és fél liler tejet adott. Ez;
zel az eredménnyel Ruca az
egész európai konlinens legjob
ban fejő lehene leit.

Vigécek nem fogadtatnak.
Ezt a feIirást gyakran· láljuk
egyiklméÍsik hivalal ajtóján kj,
függ-esztve, amiből arra lehet
következtelni, hogya vigéc
urak belülről csöppet sem szi·
vesen látott vendégek. Nem
értjük alatta a tisztességes ke,
reskedelmi lItazá~t, de aki a
piaci lég-y módjára tolakodó,
erőszakoskodó vig-échadat ldl
dobja, az nag-yon okos dolgol
cselekszik. Hiszen alig- van

A
GYOHAIAK
kedvel1 taJálkozóhelye
BUDAPI~ST:EN

él

Központi
Szálloda
VII" Baross-tér 23.
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdők, tele
fonos szobák, rádió.

Mérsékelt árak!
A "Gyomai Ujság" eJőfizetőinek

20 százalék engedmény.

ember, aki ennek a hazug"ság-
ból élő társaságnak löbbé-ke
vésbbé áldozata ne letl volna.
Ahová beteheti a lábát, 011 rá
beszél, becsap, hazudik, eskü
dik mindaddig, mig- a meg-ren
deló-Iapot alá nem - iratja, élkl ~.

kor már az Ő jutaléka biztos,
eg-yébbel nem törődik; beug-;
rot! a pasi, fize! a paraszt. 
Ezek ellen a lelkiismeretlen
vigécek és kiküldőik ellen
emelt 1110st szót él Kereskedel
mi; és Iparkamara, erősen

havgsulyozva azt, hogy eltel
kinte aHól, hog-y a közönség
becsapására utaznak, mérhe;
telJen károkat okoznak ugy él

helyi iparnak, mint a helyi
kereskedeJemnek. A Kamaw
köriratban fig-yelmezteti a kö
zönséget, hogy óvakodjék az
ilyenfajla vigéceklól, a rendör
hatóságokat pedig felkéri. hog-y
amennyiben ilyeneknek jön él

nyomára, azollnal értesítse élZ

I?lsőfoku iparhatóságot is.

Bethlen Margit grófnő a
Szürke ruha első próbáján a
Vigszinházban. A Szin házi
Éíet husvéti száma érdekes
képeket és riportot hoz a mi·
niszterelnök fclesé2-ének uj
szindarabjáról. - fedák Sári
Rózsahegyi Kálmánról irt cik,
ket. Karinlby Frigye,> megirta
a Különös közjálék paródiájáJ.
Gbrlstalisztika, Riport fedák
Sári uj lakásáról, Simon Bös~

ke naplója, Grafológusi:ako!a.
Egy józsefvárosi cukrászda
liollywoodban, Elkészül Moll
nál' ferenc Rabok cimi.i regé,
nyének filmváliozata, Greta
GCl"bo az első férfiról, első

szerelmérőlbeszél és elmondja,
hogy miérl utazott haza Svéd
országba. Farkas Imre husvéli
ajándékÉl a Szinházi ÉI<?I ol,

. vasóinak. Különösen gazdag
és érdekes husvéli számában
kezdi közölni a Szinházi Élei
Myriam HaJTY: "A gyönyör
szigete" cimü szenzációs 'rc·
gényét. Darabmelléklel d ,)v1iss
Amerika", ezcnkivül kottamel,
lékJe!, novellák, riportok gYC)6
nyörü képek teszik gazdag-g-á
a Szinházi Élet husvéti számát
amelynek ára l pengő. Ne 6

gyedévi előfizetésidij 10 peng-ő.

!{iadóbivatal: Budapest VII.
Erzsébet köm! 29. Uj szinda,
rab jegyzék inzycn!
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Meghivó
dljmentes

himző- és varr6tanfolyamunk

látogatására, melyet

Endrödön, a Korona-mo::i
helyiségében 4 héten át

1929 április 8-tói kezdődőleg

'rendezünk. Ezen alkalommal mélyen
tisztelt vevőinket alapos
dijmentes oktatásban

részesitjük, a SINGER varrógépek ,
és a hozzával0 készülékek haszná
latában. Tanitjuk továbbá dijmente
sen: fehérnemü- és harisnyatömést
a 'SINGER varrógépen, fehér- és
~j';,e3himzést a SINGER varrógé
pen, a modern mühimzés összes
fajtáit: mint madeira-, ajour-,monog
ramll1- és smvrna-ll1unkánkat. Rész
vételi bejelentéseke1 a tanfolyam i
részére felvesz: Beleznay Béla ur
Gyoma-Endrődi megbizottunk és
ifj. Jósepovics József ur, a postával

szembel1.

SINGER VARRÓGÉP RT.
Mezőtúr, Erdődy-utca 12.

A.z elmult évek statisztikái
alapján jelentős emelkedés
várható az ország motorke
ré!{pár áHományában. Örömc
mel tapasztalhatjuk, hogy az
utóbbi évek folyamán, kLilöno
sen az utolsó két évalal! meg
kétszereződött DZ elmult évek
motorkerékpár állománya. Ma
már Mag-yarországoll minteg'y
8000 motorkerékpár van forc
galamban, ami hatalmas növe-
kedést mutat az 1927. évi .5ta~

JiszJikával szemben, melyrwk
majdnem mégegyszerese. A
motorkerékpárt megszokiák,
maid megszerették, ma pedig
egy igen fonJos közlekedési
és sport cikk, melyet mindenki
meg-szerezhet magának. Az
utolsó évek statiszíikáinak ug~

rásszerLi emelkedése jog-osan
arra enged következtetni, hogy
az idén éJ jelenlegi állomány
körülbelül 40-50 százalékkal
fog emelkedni, ami 3-4000
clarab motorkerékpár! jelenI.
Az 1928;as statisztikát szemc
IéIve, meg-figyelhetjük, hogy
melyek azok a g-épek, melye~
kel cl közönség- leg-szíveseb;
ben vásáro!. Leg-több lelt elad
va a Poch g'épekből, 536 da
rab. Utána a következő márc
kák sorakoznak számszerint
Méray 330, A. ]. S. 231, Sa~

roIeCl 129, Indián 125, Gillet
és F. N. 119, Arie! 118, Rudge
113, Harley Davidson 104.
A többi g-épekből lOO~nál ke~

vesebb lett eládva. Legszebb
eredményt a grazi Puch gyár
fiókja érte el. honnan a forga
lomba "kelti!t összes gépek
1/6-od része !<erLilt ki, pedig
nem kevesebb, mint 104 féle
gép szerepel él s!alisztikában.
A Puch,gyár Európának egyik
leg-régibb s eg-yben, legnag-yobb
szériákban dolg-ozó moiorke
rékpár gyára. Oyártrnányaik
nem csak Ausz!riában és Mac
fHarországon uralkodnak min
den gyártmány! feli\lmulva, ha
nem Franciac, Olasz~ é:s Né,
metországban is közszerc/et
nek örvendel1dc A Puch-gyár
tökéletesen megoldotta a slrd-

Ipaképes. elpuszlilhat9tlan,
Igyors, kevés i\zemfoQ'y'öszJásu,
le~'hos'szabb iurákra is aJkal~

mas és emellett olcsó motor~

kerékpár problémáját. Ára a
lehet,') iegalacsonyahb, melyet
a nag-y szériában való gyárc

lássa1 lUc\lak elérni, magyar
szempontból pedig az a fon~

tos, bogy nálunk ugyonannyi:.'rt
lehel meg'kölJl1í él Puch gépet,
mint fHár!ási helyén Grázban_
A gyár D közvenjő keresk"Jlel
mct kikapcsolja és l\'lag-yaror;
szágon gyári áron, g'yári fiókja
révén hozza forgalomba a gé-

I
pei!. Ezek azok az okok, ml!

Iyek a Pucb,gyÉlrtI1lónyo!<al
oiyan népszerüvé tették a mult-
ban és amelyek fen1 fog'ják
tBrtani él PucbhcQCl il Ól liá 1 a
jövőben is. mcrt a Puch·p,'y'ár
lér,yleg' megoldotta a .,Min'
denki molorkerékpárja" proD
!émáiál.

"Kukliné feltámadott sirj fl
ból és tovább prédikál;"
Anyák isko!iÍjcl, Ola5,(n";;i~gj

levél; Izabella fói!l'rcé~~!(]szc

szany, Ci;;: uj Néli:nQ5si:ony;
Szederkényi Anna legjobb re
génye: Eli/lent D7. !-\ss7.ony;
Báró Wlassils Gyula: 1J Écles
Anyám" cimek alatt közli él

"rIddMtás" lvlagyar Asszo~

nyak Köz!önye- regényeit és
e]beszéléseit.~Külöilös, és DZ

országban egyedülálló része
még- a lapnak a gTafolög-jai
rovat, mclyben egy csodálalos
képességű gTafológus a hozzá
fOl'c!ulóknak írásaiból meg'c
mondja annak lucIott. vag-y
SZlJilnyadó képességeit és hác
Illulatos tehetséggel ad taná~

csotaz élei nehéz kiizdelmec
iben, vagy kétség-es eseteiben.
A tal'!DJomban g'dzdag lap
egyes száma 70 fillér, előfize

tési ár negyed évre 6 pengő.

!(ldCló!Jivala! : Budapest, IV.
Vérosház ulca 16. ll.

Amerika iegnépszeriibb tró
ja. A new,\lorki "LiberJy" ci~

mti folyóirat körkérclés! ini.?;
íett olvasóihoz, hogy kir tar
LJnak legjobb regényirónak,
iliclőJeg-: melyik reg'ényirónak
a könyvei ragadlák meg leg~

jobban? A beérkezett vála~

szoknak majdnem 90 száza...
léka Edgar Wallace angol rc~

géllYirÓra escít, akinek szen#
-zációs köte/el valóban ig-azi
remekei a d",tektiv-iroc1alomc

nak. Az ang'ol és amerikai
kritika egynang-ulag a "mese
mondók fejed.zlmé"-nek nevezi
Wallacet, akinek páratlan fan
tá/jája viharként ragadja ma~

gávai él Illegszédü!t olvasó!.
A/~ eredetihez méltó forditás~

ban adla közre a "Palladis"
részvénytársaság és csekély
ITflvi részlejre is szállijja a mii
vészies cimlappal Jiszes kÖ:1Y
vd<ei.

I Eltörlik a társadalombizto
sitói kézbesitődijakat. A Tár
sadalombiztositó Intézet veze-
tőség-c az IPOSz I11egbizotlai~

val meg'beszélést tartott. Ameg
beszélésen az lPOSz meg-bic
zoitai a vidéki kézbcsiJéseknél
felszámiJott 76 filléres porlónak
elengC'dését kérlélc A Társa'
uBlombiztositó Intézet vezelő

ség-c rnegi~rérte, hog-y április
l;IÓI k2zdve ezeket a kézbe
sitési dijakat elengedi és csak
a második s további fclszóli
tások Dlkalmával számitjákfcL

Megalakl.llt a Békésmegyei

I
Egyetemi Ifjak Köre Szegeden.

. A békésmegyci származásll,
szegedi egyetemi és főiskolai

hcdlgéllók s7.crdiÍrl este ci DM!,E
diszlerIlléhen nugy' érueklődés
lllCllejt lelkes és mindvégig'
cnw!kcdet! sZil1\'OIlDlu okakuló
inülésl tar!otlak él Bd<ésmec
gyci Egyetemi !fjak Köre .sze-
g-edi Csopor/rónak mcgal(11\Í~

[ása céljából. A korclntil<:i liszt
ségre l,rccsmárik Enclre SZl';

f:recli !anÉ1r és aÍ"cheologllsl
kérlck fel. aki csaknem hároJ1l
évlizcddci ('/écl(,! i,-jnökc volt a
budapesti Békc'SIl,C'gyci E~tyc·,

iemi Ifjak l(örénelc Az alakuló
:.nülés CI r-liszelzegy elmondéÍ
sával veJle kezdetét, amely lán
a korelnök szereletre, összec

lélrlásl'é1 és izzó l1azaslCreic:Jre
bUl.dilotia DZ iFiakat s a g-yLi~

lésl l11e~rnyijoJla. A Kör elnö~

kének jitkos s/éavazás utján
nag-y lelkesedéssel Benczur
13éla tanárjelöltet válasz/olták
meg, aki mint az előkészitő

bizol1ság elmík s él mozgalom
í1lcgszervezöje l1lélt811 rászol
gál/ a bizalomra. A vezetőség

többi tagjai is nii!J(! lelkcs és
agilis hölg-yek és ifjak. Alelnök
Ul1rin János, sz. orvos, jegy
ző l~avasz Anlal oh. aljegyző

Ujfaiudy Margit mh. pénzláros
~\ökénycssy Zoilán jb. ellenőr

Konrád Emil bh. háznagy Ma
jor Isiván Ryh. A választmány
tagjai: Bagol Márla főis{c h.
Kurpé László mh. Téchy Olic
vér jh. Varg-a Kálmán 011. A
megválasziolt elnöknek I<recs
márik Endre tanar, korelnök
buzditó beszéd kiséretében
adta 61 éli. elnöki 5z~ket, arra
kérve ugy az elnököl, mint az
ifjuság-ot, bogy legyenek mind,
annyian izzó lelkesedésü apos
tolai é1 magyar kul/urának és
a mag-yar hazaszeretetnek"
Majd Benczur Béla elnök isc
merteite r0ndkivül gazdag, tar
talmas munkaprogramjának
tervezetét, amelyet általános
tetszéssel fogadtak. Az elnök
eS'yben köszönetet mondoH
meginditó szavakkal a korel~

nöknek fáradozásáért. Az aja'
kuló gyülés a leg-lelk-esebb
hang"ulaJban ért véget. A I<ör
célja a szegedi egyetemre se
regló békésmeg-yei egyetemi
és főiskolai haIigalókközött a

I
társas szellem fejleszJése,a
hazafias érzés ápolása össze'
jövetelek utján, önképzés, sza-O
valalok, szabadelóadások által,
tudományos és szépirodalmi
felolvasások. Megismertetni Bé
késmegyében a szegedi kir.
ferenc József !uc!ományegye
temet és annak tudományos
intézményeil, jó hirnevél ter
jeszteni és megvédcni, a vég,
zeit gimnáziumi tanukikat fel·
viIágositani a szeg'edi viszo
nyolu:ól lelkiismereJesen és él

valósághoz hiven, a heiralko·
zásoknál segítségükre !enni.
Tagjainkal minél nagyobb er
kölcsi és élnYClgi lc1mogatásball
részesiJeni. AJ1]ikor e l\ör meg
alakuláséÍt a Ille~n'(' ltirs6déll A

mának III c! () lllásf: , d lJuzhik,

egyben kérjiU, l1legél'ló támo·
íFltásllkat s rcm.:ljiík, ho~n'

lels/éslikkel fOgllllk ti1lálkozni.

I(ÖZÉRDEKÜ
HIRDETÉSEK

A Gyoma-Endrődi Hitelszö
vetkezet 192C). íhi lNírc:ius 24
én, hatf;rozalkép'lclcIl"-é~ csc.
tén 1929; évi aprilis l-én cl.e.
11 órakor (jYOIll[lll a község
háza nagykrmélwn évi rendes
köz~-yiilést IElr!, I1lciyrc a szö'
vcikezet lagjai ezennel lllcgl1i"
valnak.

A gyulai kir. ügyészségnél
selcjte:zés alá kniilI1ck ik/alü
~önyvek, ügylaisiromok, péllz~ •
büntetést nyilvÉInlélrló j,önyvek,
fogházi és veg-yes iratok, fLA
gyelmi üg-yek iratai, kezek:'ii
könyvek, s/atiszJikai könyvek,
közigazgatásra vonalkozó ir<l~

lok.

A köztenyésztésre nem szánt
összes mének megvizsgálásM
a földl11ive!é:"üg-yi miniszter il

vármegye egész icrületérc - elc' .
rendelte. Ezen vizsgillat közsc'
günkben f. évi cíprjJis 1O-én (j.

e. 9 órakor lesz a kÖ/éséghá/d
udvarán meg-tarlvCl, amlről,az~

zal a figyelrni2z1eléssel érie;-.i1A
tetnek a méntulajrlonosok, hogy
senki részérőlscmmincnlü ki.
fogás nem fogadtatik cl éSöki
a ménjét az elrend(clt időben

és helyen a bizottság elé nem·
álliJja, kihágást kövl?t el, me!y
sulyos pénzbüntetést von magél
után és cl vizsgálat utólagosan
az ő költségére fog megtarlaJ
ni. A tenyészigazolvánnyal ej,
látott mén-lovak nem vezeten
dők elő, csak az egy éveri fe;
ltili mének,

A ballai legeltető társulat
részvényeseifelkéretnck, bogy
a részvényeik ulán járó ha,
szonbért a hét folyamán a pénz
tárnál fizessék be, merj cl 'ke,
sedelmeskedőktől' kamat fog
számiilalni.
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Önkéntes árverés.

Három c1arfJb ökörszeh:?r
és egy rosta április hó
6-án délelőtt 9 órakor
Gyomán (Kistel11plom~utca

1343. htizszárn alatt) azon
nali készpénzfizetés melleJt
a legtöbbet igél'őnek el fog
adatni.

Dr. Messinger
ügyvéd.

Kal'biner József épület és butor
asztalos elvállal épület munkákat, buto
rok készitését és javitását olcsón és
pontosan. Kéri a n. é. közönség szíves
pártfogását.Ujtelep, Tiszamalol1l.

Kettő kat. hold révlaposi gyümöl
csöskert egészben vagy apróbb pa1'
cellákban és egy tehénjárás örök áron
eladó. Bővebbet a Máday patikában.

Bodrogkereszturi terméskő épit
kezési célokra igen olcsó árban kap
ható Wagner Márton Fiai fakereskedö
nél. Ugyanott minden épitési anyagra
árajánlatot kérhet.

I A helyi állatbiztositó szövetke
zet a lépfene elleni védőoltást a folyó
évben április hó 4., 15. és 25. napjain
eszközli az alábbi helyeken és időben:

l. oltóllely: Mázsaház d. e. 7 órakor.
ll. oltóhely: Gál Antal ha~itásmenti ta
nyája d. e. 10 órakor. 111. oltóhely :
Szerető János keselyűsi tanyája d. e.
11 órakor. IV. oltóhely : Béress Lajos
hasitásmenti tanyája déli 12 órakor.
Uj'ónal1 belépni szándékozók tehenei
oltásnál bemutatandók, hol értékelve
lesznek.

Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonát képező

fele része, elönyös feltélelek mellett
örök áron eladó. Érdeklödni lehet csak:
Kalocsa Máriánál Budapest, VIII. József
körut "23. f. 4.

Füszeri.i:zletl'1ek nagyon (llkalmas
megfelelő nagyságu uj helyiség kira-

I kattal, kéziraktárral és pincével ellátva,
Gyomán a legforgalmasabb helyek egyi
kén, a Horthy Miklós uton épült uj
sarokházban, folyó évi julius hó l-től

kiadó. Értekezni lehet Gyomán Wag
ner 1Vlárton fiai fakereskedésében.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. 111. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek. asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
rézből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen val1nak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanótt elsőrendli

épliletasztalos munkák készitettnek,
költségvetéssel dijtalanulszolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

PUBLIKACIÓ.

Rejivények.

I.

Óvó Óvó Óvó

Özv. Schrőder Jánosl1é őzed
majoi'i 30 hold földje tanya épülettel
fele terméssel szabadkézből eladó. Ér
deklödni lehet a tulajdonosnál 649.
házszám alatt.

Élő szegfi.i megérkezett Kis Klein
hoz. Kérjük a vásárló közönséget, hogy
mennél elöbb beszerezze mivel vasár
nap zárva.

A Fogy. és Ert. Szöv. husvét va
sárnapján d. u. 6 órai kezdettel rádió
estélyt tart, mely alkalommal a rádió
kör fog megalakulni. Mindenkit szeré
tettel hivurtk és várunk.

A Vasut-utcában Olényik féle 578.
számu házban egy külön bejáratu szo
ba villanyvilágitással, butoroz:va vagy
anélkül, esetleg koszttal kiadó. Ugyan
ott izletes olcsó ebéd és vacsora koszt
kapható.

Tisztelettel értesitem Gyoma és
környéke érdekelt nb. közönségét, hogy
az Angol-Magyar Bank gabona- és ter
ménybizümányi bevá5árlását átvetíem.
Mindenféle gabona termény félét és
zöld buzát a legmagasabb napi áron
veszünk, valamint uj buza kölcsönt
folyósitunk. A nb. közönség szives
pártfogását kérjük és vagyunk hazafias
tisztelettel Jakab és Perei Kistemploll1
utca 1342. (Perei ház.)

V '" " "tl ..dl § dA'Oa) @ll
cséplés i és szániási célokra

téglaalaku. 5 kg. sulyu.
7000 kaJ.oriá.s

II.

á=O

l" l 111 n

Ipécsi brikettet.
Könnyen gyullad, jól ég, jól
tárolható, lényegesen olcsóbb
és olyan, mint a porosz szén.

Vasuti fuvardij alacsony.
Kérjen mintát és használati utasitást.

Egyedárusító:

Winter Henmann Rt.
Budapest, V., Vilmos császár ut 72.

Telefon: Aut."' 112-69. Levélcím:
Budapest 62. Postafiók 285. Siir- ~

gönycim: "Winterherr" Budapest. ~

.. i fii@#klJ~~..mt2'Ei;gr;;lEi~

Messze, ott, a/wI az Ég a Föld
del egybeolvad, állott az id6sza
.kok rengeteg erdeje.

A hideg téli napok után végre
kisütött a nap; arany sugaraival
- mint, egy szerető édesanya 
körülölelte az egész Földet és már
olyan melegen sütölt, hogv Tal'asz-'
tünde is felébredt kristály barlang
jában. Kiment a rengetegerdő szé
lére és amint megpillantotta, hogy
a napsugarak milyen gyönyörlien
csillognak a kis erdei patakban,
örömében bukfenceket hányt. Ez
után pedig visszamenve barlang
jába. !elöltötíe királynői palástját
és nét;y kis tündéréve! együtt a
légbe emelkedett.

RepiiItek hegyeken, völgyeken,
országok határain keresztill. Ame
re jártak, a természet jelölfötte ta
vaszi köntösét. Az erdők fái rü
gyezni kezdtek, a maSk füszdlai
már kidllgták kis fejüket, a hideg
földből és boldogan hajlongtak a
tavaszi szellőben. fölébredtek a
bogarak és pillangók is és ezek
is vidáman !Iancuroztak a tava
szi napfényben. Megjöttek a kis
madarak is és vidám csiripelésük-

I kel betölö!tötték a falu csendjét.
Az emberek arcán II fél által /

okozott redok kisimultak és mint
ha ő/c is vidámabban jártak-keltek
volna az utcákon.

Mindezeket Tavasztiinde idézte
elő) ugyanis röptibe nlindcnfelé
ontotta szarujából a lágy tavaszi
szellőt s vele együtt a megelége
dést, boldogságot, mert hiszen
van-e nagyobb boldogság, mint a
Tavaszt ismét viszontlátni.
Amidőn Tavasztünde az egész

.vildgot teleszórta a tavaszi boldog
sdgga~ visszaindult Kristdly:-bar
langjdba. Itt már vál'tak reíÍ a
kis erdei manók és örömkönnyek
kel iidvözölték Tavasz !ündérkét.
Azatdn pedig egymás kezét' meg
fogva, kört alkottak és lágyan
dalolva táncoltak a Tavasz tisz
teletére.

Mi is kedves kicsi olvasók, örül
jünk és vigadjunk, mert hiszen
1avasztünde már nálunk is járt
(nézzetek csak ki, milyen fényesen
süt az dIdott jó nap),üdvözöljük
hát a tavaszt és vidáman énekel
jük el: Ldnc, lánc, eszterlánc ...

16YERMEKROVAT.,
A ta.va.sz..

SDORT

ANYAKÖNYVI HiRE~"C

Született: Vékony Lajos,
Bato~LAndrás, Oláh Ilonka.

Házasság: ScháI Mór Blasz
Erzsébettel.

'M'eghalt: Balog' Jolán Irma
8 hónapos, Moinár- 19náczné
Sr&infcJCI Regina 57 éves.

CsAK. GySE. 5-l) (4-O)
Bajnoki. Biró: Lapu JI.

Mint már előre is jelezNik a
gyomai csapat nem me!zetett
mint hajdan -- vérmes remények
'kel a CsAK pilyára. Elsősorban

is azért mert a teljesen fiatal já
.tékosokkal teletüzdelt GySE. nem
volt biztos, hogy helyt áll e nagy
nevü ellen felével szemben, má
sodsorban pedig azért, mert nél
külőz/e rendes kapusát Kmteket,
kit, CI kaplIs poszton ritkán sze
replő Kovács helyetfesitett.

Azoaban a csekély számban
átrándult kisérők örömmel tapasz
ta/lzattdk, hogya fiatal iátéko
sok iránti szefepeltetés sÜlgetése
nem volt hiába való, mert azok
szokatlan tiizzel és lelkesedéssel
jdtszottak és azon igyekeztek, hogy
az eddi~' történt nagyobbaránYll
vereséget métsékeljék, ami ha az
alantiak nem történnek - sike
riif is.

Ugyanis a nagyobbardnyu ve
reség mdr akkor előrevetette az
árnyékát, mikor a birói tisztség
ben Lapu JI. II pályára lépett.
Már az első percekben kiállitotta
Gecseit, majd két egymdsutdn
indokolatlanul megitélt ll-essel
igyekezett hozzájárulni, hogy a
CsAK. győzelme nagyobbaránYll
legyen, ami ikY aztán sikerült is.

Különben is hisszük, hogy a
GySE.. vezetősége nem hagyja
ennyiben a dolgot, hanem jelen
tést tesz a biró ·lehetetlen itélkezé
sei miatt az illetékes helyen.

Értesités. A gyomai levente
egyesület által tervbevclt Hus#
vél.·hétfői levenie bál éi közbe
jött'akadályok miatt elmarad.
Elnökség.

Legolcsóbban
,.
es gyorsan folyósit kölcsönöket

h'n
a

rIfT......,ács
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, -=-= ~.1J1i.~HMjliinllln~.*••n8rm.n
GYii~~~ ; INGYEN JUTHAT ~ UJ GÉPLAKATOS MbIi:E~Y
oltványokl I j'O' ko" n1ivekhez G ~ ~l . t'J - ~ >, Tisztelettelértesitem a nagyérdemü közönséget, hogy a társas ;-

Vidékünkön bevált jeg~ ~ ha e1őfizetőket gyüjt az I~ ~ ~ U"vll's.zlo~ nIl~gySZÜ~é~ T.;' T ~
jobb faiokkal szolgc;lha~ ~ , '€ - l'. LJ. LJ l'. LJ ~
tok, darabonként 80 fil~ ~~' J S A G- n a k ~ ~ Kossuth Lajos utca 696. szám alatt ~

~ ~ (Berkoviccsal szemben) rendeztem be, Elvállalok mindenféle ~
IéI' és 1 pengő, 50 dara$ minden 1 hónapos előfi- I.... mezŐ<1a dasáai aépek traktorok és autók javitását Villany _.

/
._ E b Z b '" , • - ....

bon felüli véte!né! 10 () () zető után 11cönyv, mh1.den . oa,) erőre berendezett praciziós esztergapadon mindenféle vas- ~

l ' - és fémesztúgálást és más géplakatos munkát. Kérem a n. é. ;:ji
ell gec m cn y. negyedéves előfizetőután I cn közönség szives pártfogását. ::s

, ~ ~

Zöld Peter 3 könyv. Cim: Budapest . Tisztelettel ' ~

Gyoma, Jókai-utca 846. sz. i 62, Póstafiók 282. II ~ KOCSIS fMRE GÉPLAKATOS MESTER. ~
1_ 31 Egy jó ,,,"dból ,'aI6 Ugy" fi"' ',""ló",. f,I""'k

~;:~:i::~yi:::=a;:é~től 2 és f~;Q-~:i~:~~-I-I.I.,. I 'UY~WU~D. .
; Körösladány-Szeghalom közötti müu! mellett fek\'ö, 8ük és ~. III
~ jókarban levő I~ .

I gazdasági épületekkel ellátott, ,',!;,..I.• I irdessen lapunkban!
néhai F'erencsik Károly féle ~

170 roag'yar Id szántóföldj
elhoJálOZdáS miatt II" polló" filmszinház

ela -ó. III~ yo-"ma'n ..Érdeklődők forduljanak a ..

BACSY és TARSi:\i házához G'tOMÁN.
~= ~~~==-=. -~-- Husvét vasárnapján:

I nm=ff= e ~O ~~~=~~;~"~';;~-=~I_

V. Kovács Lajos Gyoma, Deák ferenc utca 1427. szám alatt van BaclJőT és
Melichár budapesii c~g képviselete és bizományi lerakata. Evtizédek óta el-j
ismert elsőrendű minőségű gyártmányokkal állok a nagyérdelllü gazclaközön
ség rendelkezésére, Ra;.[taron tac'tok: Bacher gyár legujabb egyese, kettősl'ogatu

ekéket. A MeJichar gyár sorvelö, sortrágyázó vetőgépei, továbbá speciális
\{ukoricamüvelö eszközei, közöttük az északamerikai John Deere gyár kukorica
négyzetbe ültetői és a J052ton kévekötő aratógép, ugy lófogatokra, mint trak
tor vontatásra is száliithatók, me]y a jelenkor Jegtökéletc:sebb és legtarlósabb
aratógép ei és aratógép alkatrészei gyári áron megrendelhetők. Elsőröngl1 és
minőségü inportált anlerikai zsiiieg továbbá minden tekintetben jövő takar
mányozó gépek: szecskavágó, répavágó, morzsoló, daráló, stb" stb, Bármj
lyen mezőgazdasági gépre van szüksége, ugy szerkezet, mint tittósság szem
pontjából a legjobb márkákkal szolgáihatok, még pedig ugyan olyan kedvező

áron és feltételekkel, mint budapesti központol1l, Ugyancsák megrendelésre
előjegyzek eredeti amerikai bőtermő nen'esitett kórón érő tengeri vetőmagot

Iés ugyan ezen fajta tengeriből egy éves termésünek kisebb mennyiségben
vetésre kaphaté ~s sajátterrl1ésü arankamentes heremag van eladó. Ugyancsak

" fenti szám alatt száraz bükkhasáb, fürészclt apritott /üzifa mindenkor kapható.

~_ """""" ......--, ra==m '"'"="~Q=

Szibériá.ban.

hétfőjén:

A-zéqö folyaIn ..
(Monty Banks) magával rel'

gadó pompásl1ll1l1Orának és
végtelen iig'yesség'ének adju
nem mindennapi tanujcléL löÍj,

tuk 'öt cl "Vigyáí:at l1ászu/asok"
és legl!lóbb az "Éva almája"
cimii vigiálékbéJil is és elmond
hatíuk, ho~n' uj filmjébcn,élZ
"ÁillCirexpress",hen olyan
nag'yszeriit és lökéleteset nyuH.
amely ri/kiJia párjáL ..4 film
cselekménye is elsőrang(J.

Bravurosan val,llJerö Jelenetei
,állandó kszlillségben larjjáka
nézőL ParInerei is kivélei néj,
kül kilLinöek. A ml!sor máSOl

I (Uk filmje

Az égő folyam

cimLi 7 felvonásos nilgy (dtrr~k

ClOS t1rtimfl Ilgy ti1l:li:llmilaj.{,

I
mint rcndc/é<?séo,,'n Sl:illl~.n V!,'
sőrangu fiilll, fred Meg'](11l
clrálllájél ClZ l1l:1,'rikfli oic.imezők,
kalandok és Iwli'1[ldorokbfHl
~razdag vi!á~'lhfl Visii il nézc.t.
Danny O' J\kilflCk, )aspn
Thorn, cgy siivlclcn gazembtT
fondorlaJaivéll kell nwgküzck-.
nie. Thom felrobbanJja Danny
olajforrásáJ és felgyujlfa il tdiJ
l"ildó petróleumot. Az égő fo'
IYélm JángbaborjjjiJ az egégil.

Jelepet és Dannynek cS(1k élek
kocká:datásával sikeriii, hogy
ég'ö házában rekedt édesafll'l
ját és -menyasszonyát et lál1l:,....
tcng'er fölöl! kifesziJctt drójkl;'~

télen át megmen/se. A szenzfJ
eiós jelene/ekkel telilelt cs~'

lekmény merész megrenclczél'c
folytonos jzgalomban 1at'ljlltl

nézőt. Főszereplők : Mary
Carr, Pauline Caron, Me. Ore
gor, Miekey Moore.

Előadilsok mifldkét napon
4, 6 és 8 órakor.

RélUnapok

Husvét
ÁUlO"i'eXpress..

Az Apolló filmszillhilz már,
eius hl) 31··én riusvét vasill"
napjáll a

Rémnapok Szibériában

ci III li 7 fv:lvonéÍsos grandiózus
bohózat, amelyben Pilotti

eilllli 8 felvonásos drámát mu-
I lajja be, f:z aiaJJ CI cilll alaJt a

cári sze[ll Orcszország'ot meg
semmisiiö forradalomnak egy
kirag'adoll epizódja van meg'~

filmesitve. A film mindig töb,
bct ael, mint a való::,ág', - az
események érdekesség'c, él sze
replők fig'urája, cselszövések
és forradalmi szcrelmek sok,
kal inkábh váincl1z érlhct()V(2 és
szemléictessé a \'cÍsznon, mint
111{lgáiJan ct \'i'J!óságiJdIL Na~'y

sZJnesz alakilásán keresztül
'lép közelhonánk aSzenitő]

Cédává váló Oroszország icI,
ke: ton Chaney halha!alJéJlI
sí:obrol illlit jálékával és maszk·
jc"Íval eg'y orosz muzsiknak, aki
szerelmcs földesasszonyábél.
Ez a szerelem alá;;albóJ, gőg'·

höl és miszjikus imiídcllbóllc'
vődik össze, cg'ykénJ vonva
be su'!'f'!'();;(lillV'1 és éllanJas
g'ollllolalokkal az imádotl Szir
nikov Taíjána g-rórllö alakjáí.
Ta/jána szcrcpéí él csodasz(~J2

I Barbara Bedford, Szcrg'ej mu
I /ésik szerepét pedig' Lon Cha

ney játsnl. KivUILik még' Ri
cardó Corteznek és Huszár
Puffinak JUI jelentős szerep.
/".. Illiisort két ki/Linő amerikai
burleszk és hiradó egészíli ki.

Husvét hí2ll'óh':n két szenzá,
ciós filmaJlrakciót mU/élt be él
mozi.

,A mUsor első nlmíe élz

Ámorexpress'J
PALLADIS
kó"nyvosztálya

Budapest; V,. AlkotmáIl.lI-u.• .t,

il an.yagi.Va .
gondjai

le
VoJU1.a i '-,

vagY ha
"'vedelrne
j O •

+'ut] aneJll J
. denre,

rHIn , t
keresete



1929 márc. 31. OYOMAI UJ8ÁO 7. olda!

Drótkerités. \[
- ~
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~.

yeln1ébe!
Mindazok szives figyelmébe ajánlom hirdetésem, akik akár ingatlan,

akár haszonbéres fölclet, akár pénzkölcsönt akarnak venni!

fEladó földbirtokok tanyáva!: 20 h. h.-lzént 35 m. buza, 30 h.
ll.-ként 20 lll. buza, 40 h. h.-ként 30 m. buza, 53 h. h.-ként 30 m.
buza, 82 h. h.-kén! 25 111. buza, 134 h. h.-ként 25 m. buza. Ya l1ya
nélkii!: 43 h. IL-kén! 12 m. buza, 50 h. h.-ként II m. buza, 134 h.
h.-b:ént 25 m. buza. HasLonbéres földbirtokok tanyákka! : 200 h.
11.-ként 200 kg. buza, 210 h. h.-ként 250 kg. buza, 300 h. h.-ként 60
kg. buza és 350 h. élő és holt felszereléssel. A földbirtokok vételéhez
Sí~iikséges pénzköicsön 7 és fél százalékos tőkekamat törlesztéses
hosszulej;íratu, valamint 10 százalékos dltópénzkölcsönoket a vétel
megkötése után 24 óra alatt folyós ittatok. Eladó olcsó házalz Gyo
mán: 10 clrb. jókarban lévő cserepes családi lakóház pados szobákkal
kedvező fizetési feltételek mellett. Eladó korcsmák és vendéglők,

Gyomán és környékén. Eladó l éves Hoffherr traktor ekével 48 colos
vasrámás cséplővel. 32 lóerős Mercedes traktor 1600 P. És több

gőzmagánjáró gamitura.

KOVÁCS K LMÁN
ingatlan adás-vételi irodája

. Gyomán, Sólyom utca 577 szám. (Az állomás közelében).
Bő'!ebbeJ él

MÁDAY patikában.

FI8K Pr~EU
aleggazdaságosabb

Vezérképviselet :

Autofdszere1ési
R.-T.

Budapest, !V., Aranykéz
~':~ u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

,; ,ta1ibJiilitW&9H&-~

IKett;-I:.at. .:1O;~.. r(vlaposi I
gyumolcsoskert

egészben va:;ty' apróbb
pnrccllákban és egy

tehénjárás
örök árc)ll

eladó.

Szopós

B;~RANYHUS
pünkösdig

állandóan kapható, megrende
lésre postán is azonnal száJ litja

WEISZ MIHÁLY
Békéscsaba

1-- TelefOn-:· 49.

Kiárusiiás! ~ Budapest, V., Vilmos császár ut 32. SiJrgönycim: Intercelen'lI Egyszerii kezelés. - Nagy teIjesifmény. - FeHHmulhatatlan munkaerő megtakaritás. I
?;~~ú ~~.p~öz~~~~?~~S ~"'UIl.um••~~!I.WJUU••UN~5.,,~.~~.1;
a Horthy Míklós (Endrődi) uton
CI l'v1o!l\iÍr l_ászló 1140. számu
házában levő iizletébó! a festő

árukat aL árak leszállítása mcl
kltkíilrusilja. Sima kék férfi
elókötónek való feslőt, fehér és
sárga vászoakat továbbra is
árusit. Az üzlet nem szünik meg'
továbbra is fest, tisz1it; mos és

vasaL

• 74 nrn II Jn. annuu ux

~ SP .," kIII_n 'Hiri f"nl e-a s

I I
páró Huszár Lászlóné Ónléltósága a gyonlai határban fekvő 2500
hold Póhalolll pusztai uradaimát kisebb és nagyobb tételekben

igen előnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

VEVÚK:a vétel után sen1 állanli, sem község'Í vételilletéket nenl fizetnek,
él szántóföldeket őszi vagy tavaszi vető111aggal bevetve kapják,
vételár rendezésére íőkekamat törlesztéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu második helyi váltó kölcsön rendelkezésére áll.
mely kölcsönök mindenkor helyben cl B á c sy és T él r s a i B él n k h ti z (fr n il l

lesznek rendezendők.

Érdeklődők forduljanak bővebb felvilágositás végett a

B lI JI T JP +B hl$:#h ~ ~d<:§ye§ ar~al. ··ao_aza·> oz ~yOlllan,

'.vagya
1+ 11 ;lJ 11 h E
Jaro~agoz ···.·n
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~~i!l'-~'r~''''~~il"l''Z'i."'I~~ft-~~'~~~~ft~'~''I "OPEL" OTORf~ERÉKPÁR KÉPVISELET. i
I p~ ndg~i'R-si9Ll"fi,K~§e~1 által. kedvelt .,,0 PE L(ipÓ kerékpái.'ok,
iE az ,,1929 PATENT-ATLAS" jelenjeg forgalomba levő legerősebb kerékpárok ~'

i ~-' , 'l ---'I' 'l' I~.".•._ EilZarO agos egyeuarusnasa
~ ~ ~
~ S ~ r, ..i v.iilna.rayszerelő és műszerész műszaki keresIí:edésében. , ~

~ Raktáron továbbá: "TORPEDO", PUCH-lPAG" és
1~ keréhp&rok, "t{ü!fftLERc~ és "EXCELLA"
:t.'" ",.p • " , ,. , ., 1 U ~"UNr..s
~ varrogepeli<, vlHamossfl.gu es rauw c!!ü(e." "J u-

I izzólámpák, gépalkatrész és gépolaj.

i I(edvező részletára](, rövidebb időn beim készpénzárono Kerékpáro k javitása és köksönzése.
~ . '. . ~

~,l;jtJ'~~~~~..}liil~~~~~~~~~~~.~ó~~~~iu.E~-lii~~-/';;-~<tV..,lt~-ti-~~~"w

17-30 gy. 20"40
20·29gy. 2'10
14-04 16·52~t{.

19'20 19-45 ~n

16.14 gy_
16-51 gy
20-30 gy_
21-06 gy.

Im

A "gy' be!üveljelzett gyors-, a többi pedig' személyvonat.,

~-=~~-=~~~~..=.=-_=-==..~~.~~-~--
~~~~~íf12"~5?;f.;;'"2J2~~~~4f"~>%mi4,?4i:~~~~k_

opcstrői indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

1928 október hó i-étől.

iHJD A Pi::ST - GYO~fA

6'25 9-45 gy. 1ö-ö5
11-06 12-42g·y. 19_14
0'ö2 5-ö7 8'52 gy
5- - 11 -10 j 1-45 gy_

G YO ["-!A. - BÉKÉSCSABA
Dcsabáról indul2ö-15 4-ö4 8-14g·y. 12'47
Gyomára érI<. O-í 7 5-27 8-51 gy. 1ö-54
Gyomáról indul 6"41 11'14 12-4ögy_ 19-26
e>csabára érk. h,4 12'08 13-21 gy_ 20'26

Leg-jobb t,á;j é"§:~_ozta.to d

Vasuti és aJozási _
enetr~nd Ujság

kspható minden Vasutállomáson,
Dohánytözsdében_

Ha régi, terhes kamstoúsu kölcsönük van, cióeréljék
át törlesztéses kölcsönre. Ha uj kölcsönt. v.í.Csznek
fel, csakis olcsó törksztéses kölcsönt veg-yenek fel
Csakis földbirtokra folyósittat 35 éves dollár kölcsönt,

kamat és tőketörlesztés félévenl,ént uiólagosanj
A kölcsönök illetékmentesek. Közvetirési cli.
nincs. Tájékoztatót dijm2l1tesen küld vá.!asz
bélyeg ellenében a

R KISGAZDAK LCSÖNIRO
Budapest, L, lZ:\lkc:r~ás~utca 34. szám.

MAG

Lapunk Budapesten állan-
dóan olvasható a JyPark
Szálloda" kávéházaiban.
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa'
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
II sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen Imp a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIU,. Ba~
ross IéI' 1_0 (a Ke!eJipályaudvar
érkezési oldaláva1 sze-mben)
egy elsőrendü szobáL A kö
vetkező sorsolásl ápril. 19~én

fog-juk rneg'ejkni és eredményéJ
lapunk ápril. 28~iki számdoon
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvá.ny~szeivényt"

és adja be azt lapunk felelő::;

szerkeszlőjéliél.

- - - Itt levágandó: - - -

Szel"keszlóségnél beaclancló_

r

61 ()íVi E DRŐDI l-ÓBUSAl~ ME ETREND
~....;.-~~~~~--~~---

G'{OMA Vasutállornás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Mildós-ut és
ENDRŐD Községháza között.

Távolság 7 és fél kilométer. rvlenetidő 15 perc.

6 Ó. ~ p.

8 ó. - p. .

10 Ó. 30 p.

12 ó. - p.

13ó. 20 p.'

14 Ó. 46 p.

18 ó. 20 p~

19 Ó. 40 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

"
délelőtt

" délelőtt

"
délután

"
délután

" délután

"
este

Endrödröl indul:

1. járat reggel

3.

7.

GYOMA-E DRŐDI,
~S BÉRAUTÓFUVAROZÓ VALLALAT

GYOi\~A

AUTOBUSZ

G.",-o Ilná].~61

1.. járat reggel

2. ?1 reggel

3.
"

délelőtt

4. " délelőtt

5. lj délután

6.
"

délután

'7 délután,.
"

1\ ~fu~~~;'!;;~7~

J><-"-"'- ..........._A. ri Feltételes megáHók
le

~
Gyomán:

5 Ó. 30 p. j Kossuth Lajos utca
- Gróf Tisza István ut sarok

fi Ó. 30 p. li Piac-tér 2.
'!i' Ártézi-kut

l ~ :: 20 :: ~ H"~~ó:,~~""
~ Iványi malom

12 Ó 50 r,
, p. ~ Endrődőn:

14 Ó. - p. ~ N<lflke\~~~~;;~,~Ildégle

18 Ó. - p. (§ K6udorosi-ut
~ Piac-tér

8. n este 1g Ó. 20 p. • 8. " este

Feltételes megáHó helyeken már 40-50 lép~snyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrödig vagy vissza .60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjeg.y 20 fillér.
Kedvezménye~ havi bériétjegy20 P. - Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

Telefonszám 17.

a

UTALVANY-SZELVÉNY

OYOl\llAI UJSÁO
olvasójának.

mint a

urnak
urnőnek

Dark
Nagyszállodában,

VIII. Baross-tér 10.

~

l
l'. lOS . ~

ft ~
~I Meleg-, barátságos-, tisztaszoba;

árból I
20 :'iizá.zalék~ --

b6séges-, izletes-, háziétkezési
I árból

I 10 §zázaiék
engedményt kap Ön, mint ezen

I B:~:;i;:~~n

Szerkesztésért és kiaciásért felelős:

WAGNER 1'vlÁRTON.

~~",~~-----~"""''''~----~'''''''''''------'''''''''''''''''''''''-'''''''----Nyomlatta a ",HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomá.n. Felelős cégtulajdonos : T~K~T SÁND@R.
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_~~P OLI T I KAI,· T Á R S A O A ~ M I É S :K Ö Z G AZO A S A G I H ET I L A P
~ ,~__ 3~_!:tiz:z:: . •

Ei ŐFI z E-T E S·I 'ÁR A:K:·
NegyedéVié ~ - - - 1 pengő 80 fifl~r.
Fél évre ..:C..'., - - - - 3 pengő 40 fillér·
Egész·ev~ - .- - c-: 6 pengő.

LaPi.~rta P É N TE Kdél112 óra.

__ ._~.!:~i~~nik .minden. va~sárnap reggel._~_

Felelős szerkesztŐ: WAGNER MÁRTON.

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

"HU N GA Ri A" könyvnyomda
G y om a, "ÁRVAHÁZ"

JE

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Április 2-án a magyar, len
gyel és cseh studiók közveti~

tí2tt~k. Berlin rádiómüsorát,
melynd~legkiemelked6bbszA
maa' híres mag'var heg~dü.,

mÜ~'ész : Szigeti József játéka
volt.

A .budapesti .VárosHgetben
hozzákezd tek már .a Budapesli
Nemzetközi Vásá,r pavill()n~.
váro~.(ínélk építéséhez.

Budapest és Mohács közölt
megindült él hajóforgalom.

MagyardiákokbÓl álló ujj·
társaság- látogatott el husvét·
kor G~n9vába.

A husvéti ünnepekre három
osztrák cserkés7.csapal és 90
i:!HgT)~:cserk-:·sz érkezeít Buc.1a~
p~stre· CI Magyar Cserkész
Szövetsig: mgghivására, h.0g-y
a+ üfÍ'.fl€p~keí Mag1'arors~.2'on

t~lt$~k.

ut.

3 ESZ E2g

Világkörüli
Ifj. Megyeri Sándor békésföld

vári lakos e hó végén egy hosz
szabb tanulmányutra. indul Olasz
országba, onnan Eszakafrikábl1,
Egyiptomba, Szentföldre s az Égei
tenger szigefeinek érintésével Gö
rögország, Törökorszáf!" Bulgária
és Szerbián át haza. Ezen tanul
ságos hosszu utra eddig több
társ jelentkezett a megyéből. Ifj.
Megyeri a csoportot tiz főre sze
retné kiegésziteni, mert akkor a
küljöldi utakon 15-20 százalék
kedvezményt lehetne kapni.

Ugyancsak nevezett ez év au
gusztus hóban egy Németországba
induló kirándulást is szervez. /JJ.
lvIegyeri már hosszabb ideig volt
kint Németországban. Az öccse
jelenleg most is kint vall s mind
a ketten a Magyar Gazdaszövet
ség által rendezett Magyar-Német
gazdaijJusá,gi csereakció folytán
ismerték meg a német mezőgaz

daságot. A Németor,szágba induló
csoport julius 26-án este indul
s a társaságnak alkalma lesz az
aratást látni Németországban,
mert ott akkor aratnak javában.
A németországi kiránduJással egy
bekötve ef:;y dániai kirándulást
is tervez ifj. Megyeri, amely utra
Békfis környékéről eddig 8 jelent
kező társ van.

Akit bármelyik ut érdekel vagy
részt akar venni, iljon azonnal ifj.
Megyeri Sándor gazdálkodó Bé
késföldvdr címre, akinél az utak
pontos leirása s költségei is meg
tlJdhafók

Rövid hirek
mindenünnen.

A Magyar földrajzi Társa
ság Rothermere lordol tiszte'
le/beli tagjai közé választotta.
A lord meleghangu levélben
mondott köszönetet il tár~HlsijÍíl'

nak meg'választásáért.

Csehország csak ezrQtlcsi
nyug·dijal ad a volt osztrák
magyar lábornokoknak.

Bécsben terjed az C1ulóipuri
munkások szlrcijkja.

Míhályffy VHmos hivatal@s
képviselójeJöltnek Moh&C"s<öln
nem Q.ki::ldt eHenje[öltje.

Rablógyilkosság
Orosházán.

Az elmult héten özv. Pataki
Mihályné orós!uÍzai lakost a köz
ség-töl pár kilométerre levő laká
sán Izalva találták. A csendőrség

erélyes nyomozást inc(itott, mert a
jelekből arra következtettek, hogy
az öreg asszQnyt nem csak meg
gyilkolták, hanem ki is rabolták.
A rablással 3 fiatal ember volt
alaposan gyanusitható, a kihall
gatá') és a házkutatás azonban
eredménytelen volt. A napokban
aztán a csendőrség az egyik fiatal
emóernél Olasz Jánosnál kit ál
landóan megfigyelésalatt tartot
tak, rajtalltésszerüen ismételt
házkutatást tartottak, !lu:ly sikerre
vezetett és a Pataki Mihálynétól
el/opoit 710 Penf!,ő készpénzt a
szalmazsákba rejtve megtaláliák
5 pen~ő hijján. Olasz János a
tablógyilkosságot most töredelme
sen beismerte és azt is, hogy II

pénzt az első házkutatás után
rejtette a szalmazsákba, azt hi
vén, hogy most már nem kell
semmiMI tartania. Kijelentése sze- .
rint tettét anyja szavára és bizta-
.tására . követte el. A szófogadó

gyermeket lelketlen anyjával egyiitt

besiríllitották a gyulai kir. tör

vényszéki fogházba, fzol rövidesen

számolni- fognak az ártatlanul ki-

. aftott .emberéletért. .

Árpád a sváb Pasziráner fó·
bérlő karrikaturájában váltott
ki hailOtát. Kisebb szerepekben
Néme!h Géza, Bolehovsz!<V
Jenő, Balogh Lajos, Kéri Ist·
ván, WalÍner József és a kis
fadgvas Jancsi lökéleJesen
meg·állták he]yükeJ.

BeszámoJónk nem volrlQ. tö
kélelcs. ha a fáradhalatlan és
önzetlen Nónay ferenc szá
zadosnak müvészi zongora
kisérc!éért., al őszinte elisme·
réssel aclósol< maradn6nJc. Ker
tész Gizike SLl~'Ó ircleme él

16mpaláz és zökkenómenles
előadás.

Végül az áldozajkész és a
halacl[,s irarnában meg' nem
torpanó önképzökürnek az uj
pianinöhoz sok szerencsét és
hasonló jó sikerl kivánunk.

AOYQrllai Iparos és ~<eres'

kcd6:ffjakÖnképzőköre Sza·
'maházy fenti cimii reg·énye
után irt opercítcí adlél elő G

husvéli iinnepeken nagy siker
rel.

Mint már többször is irtuk
az Önképzőkör a mükedvelés
terén ismét eRY szép haladás:
ról tett tanuságot.

Az előadás sikeréért nem is
tudjuk, kinek nyujtsunk előszőr

dicsérete! : a vezetőség·nek,

rendezőségnek vag·v Sí':ercp:
lőknek, de tény. hog·V a kö,
z0nség' érdeklődését minclnyé
jan l1leg~rdcmelték.

.~ Vilma s7.crepél alélkiló l<:i:"s
Juliska kellemesen csengöszop
rán hangjával és színpadi rá·
tcrnlQltség·ével bizonyítoita be
eze II a tére lJ tc helségéL .:)z i, , ~~~~~~_!"S3i!!!'L2'!!!Z~J12~_._"!"~._~._!!!'_......~._....._3i__....._~

·lágyi Ilonka "baha" szerepé,
ben elsőrang·u volt. Já1ékában
a legriclegebb kritika sem talál·
baiolI több kívéÍnni valót. Bánld
Jolán mlivésznőt alakilö fad·
g·vas :vlariska kis szerepéből

is l1Jgy szerepet ludollterem
teni. Ker/ész Böz~ikc - fiatal
leány létére - Lchmanné sze,
repéhen vivlo ki il közönség
lelj-:s elismcréséL A g-örlók
l<:ardos Juliska, Hajdu MarisiÜl,
Bárdos Irma, PilPP Aranka és
Wallner Zsuzsika bájos meg·'
jelenésükkel emellék a darab
ér/ékét.

A férl'iak közül elsősorban

meg kell cmli1enünk Honti
vezérigazgat('l :'i7crcpéhcn ját·
szó Szántai Eteket. kinek i?Z

volt az első nagv szer~pe.

[.ebilincselő megjelenése és
gyönyörü baritonja egy csa#
pásra meg·hóditoltcl a közön·
ségel. Szalóki Lajos a bohém
~<irálv Félix szerepében igazán
sikerült bohém hivaralnokol
vitt ~. szinpadra. Megjelenése'
mindenkor sziv ből jövő kaca·
gást vállolt kL Szentgrólhv
gróf alakitásilban Balogh Gézátl,
igazán nem lehetett meg·látni.
hog·V ujonc mükec!velő. Jenei
Bálint. min! Róth aligazg·ató.
Na~y Endre, minl RuiJin cég··
·vezelő és Kéri Gyula, mini
Széky' Emil epizód szerepüket
kedves közvetlenség~eI. Ugye
sen ... ~ldották meg. Haibflch

. .Mesék az irógépről.
~ .... , ... \ - .

Mr~,történt az
elmult· ··héten?
Zsitv~y igazságűgyminiszter·

a sajtóarllzét Úll1ulság·ai alapján
kljescn átalakitolta a törvény
javaslatoL

Rothermere lord elvállalta
500 magyar cserkész an12·liai
utazásának 170,000 pcngös
kőlfségTit.

A meidkói kormánycsapatok
uiabh e'rőditéseket foglaHak cl
él fclkclőldöJ.

Óriási károkat okozotJ Ame·
rikáhi111 az olvadás. A kár
IJoz/iÍvclőlegcscn 50 millió
ti, lliilr.

Elindult Bzelső repjjl6~ép

il lonc\öll:--indiai rcpLil{)járalon.

HU$VM másnapján megnyUt
a Bllclflpesl-Arad közöHi lele
fon.

Megindult a perlekedés az
@.lhunyl Ballhyány 1I0ml gröl'nö
végrendelete körül.

Nagy sikkasztást k'plczlek
k' (JlVr,,'netje~n!irodánáJ.

Egy bécsi mérnök I'eltalfdla
fl me~I:Q:rség'cs szemel.

Elkészült·a kOInmlInizmlls alaH
vlÍrlalluhalált hajj Návav test~

vérek ,zmlékoszlopa KiskÍJt1~

ré \egI' l1É1zÉln.
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fonjosab[Yfál"gyai 'él kövctknók:
Az ui ári-:zik lii épitésének OCÜ1

itélése. Szcszfinolniló készlilék
b~szerzésének elhatározásu,
.székesfővárosig\'crmckek nya
raltatása. IUilclita hilköiség
kérvénye az ovodai ÜI'CS lelek
kicserélése iránt. Napidijasok,
pén71árnokok és ellenőrök ké
relmc l'i/:elésük rendezése iránt
A Hősök Utja déli sZClkas7.ánólc
egéSzben bazaltlcrrccit1cl1 \'al(:

kiépitése. Ezcnicivill löl-h ap;
róbb fon1osságll [igy kcrül tÉlr
gyalás alá.

Cserkész-ünnepély táncmu
latsággal. Az 557. sz. ,,r»otoncl"
escrkészcsapcl 1929, április
6·án (s7omba!on) este S órai
kezcIciieJ. Gyomán, az Uri iza
szi II óha II III ü-sDros c~crJu?'Sz

ünnepély! I:cnc!cz,amclyre szc#
reteltcl lliv me~ mInden érdek·
lődőt a Parancsnokság.

Az ün1lepély után táncmll~

Ialstlg lesz, FaI'kasinszki 15s
zenekara ll1uzsikál. Megállapi~

tott helyárak nincsenek, dc il

csapat nyiJri láborozására ' és
az ünnepély kiadá~aira szeIlH':"
Iyenkénl 1 P szíves adomállyl
kérnel-<- Az egész esapaJ lázi'1i
szorgalolllll1al dolgozik. 'tlO).!\'
előaciás\lk c:"crk0:'i7ékhcz rn~l·

jó "jó I1lmJ!,a {{ legyen és re
métjük, ]wg'y az credméllY
sem marCld ci.

Öngyilkosság. .szujó Imre t5
évesg'a:.rc!a;-;/fgi c~(?léd ünnq;
méÍsodnillljt: II l' l:3zeg'()döf{ Tólh
Lá:3zló g'f!J:dálkodóhoz és mils~

narielfogli:llta helyét. A 2'<'Jzdtl
"megmagyarázia neki, hogy Illi
lesz a kendője} azután bejöJ j i'l

faluba beleg' feleségéhez. Délu·
tán fél 6 óra tájban kimeni
ismét a Jallyára, mikor kétség
béesve ItJtld, hogy az uj csqléd
aházelőili g'erendára felak6sz
jotta ma:...jM. semmi irást n~'m

hag'yott Ii,íira, igy tellének ol<i'j
ismeretlelLSzegeny édes i'lnViCl

gyászoliél, kit a közelmu]Jbán:
elég sok ':s sulyos CSElPÓS éri
férje Anll'riktlbafl 10 év t'dd

i'3meretlen helyen Váll, 1 gyer
meke 3 évvel ezelőtt föheJŐl,te

magt1t. l felnött leánya pedig
szódát iv,,;t. A csapásból, •ami
eszegén ) anyát érle, egy is
~ok.

EK

MASSEY-HARRIS-FÉLE'

kévekötő

ARATÓTGÉ

HI
IstentiszteieteI{. A ref. lemp

lomban vasárnap dél elölt 9
órakor lstentis:tcletct tarf Har
sányi Pál esperes.

Az ág'oslai evaIlg"élikus tCl11p~

lombon vasárnap cl. c. 9 ó.
mag'yar IlyelvU Istentiszle1ctet
tari FeUer Ernő ev. lelkész.

A róm. ka il1. templomban
reg'gel 9 órakor Islen!iszte!el
prédikációval farlja Cser
nay Géza plebános, D. ll. ;:;
órakor lilánia.

Eljegyzési hir. Zolnai Zol
nay j~éla a gyomai forg. acló6

hivatal fönökc eljeg'yezte a
jászapáti főjeg ',"ZŐ bájosJeányál
l'<;'hindl Mária Teréziái. Oszin
tén a 'legjobbakat kivánjuk.

Eljegyzési hir. Szabó Piros
kát eljeg'yezje Cséti János D;Ü
vasuii lísztvi"elő .székesfehér
várróI. Grail\!álllllk.

Köszönet. A Gyomai IpélroS
és f\.ereskeclő Ifjuk Önképző

körl2nck vezclőség-i?, a husvéti
ünnepeken nagy sikerrel elő

adott "Mesék az irógépről"

cimu opQrelt darab közremli-

ködóinek i NÓll.a~. Ferenc ,~zá
Zélclos urnak, kl onzetlen fara
dozássaI igyekezett a elol-ab
énekszám részének sikeres
előadását biztosi/ani," Molnéir
(JYllláné szinmüvésznőnekpe
dig a szereplők "betanitása
iránti tcvL.'kenysC>f,;'(:c'rt, valamint
az összes szereplőknek, kik
mind hozzájárultak él síkerhez,
köszönetet mond.

Gyoma község képviselő

testületeközgyülést tart 1929.
április hó 6-án, a közgyülé_snek

GYOMAI uJsAa

MAROSVÁsARHELYIEK TAlALKOZÓHElVE

Budapest legelsőrendLimodern családi szállója, az

István Király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.

MérsékeJt árak. Modern berendezés. Központi [ü

tés. Melegvizszolgáltatás. Lift. Elsőrendü konyha.
A.. N'Y"g~ti pályaudVAr xneUett.

TARKA. KRÓNIKA.

teremtenünk, hogy a fejlődésre a
biztos és jó alajJot lerakjuk. A
giliszták jelenlétét ma miir nem
szabad csak ugy hallgató/ag tu
domásul venni, /wnem azokat a
malacokból feltétleniil ki kell
pusztítani, annál is inkább, mert
ma már egyszerii, kebalazással a
gilisztákat a malacokból biztosan
el lehet hojtan i.

Elháritnatatlan akadály.

Hány esztendeje van meg hátra
barátom? - kérdi az egyik fe
gyenctőí a miniszter} aki meglá
togatta a fe/!;J!lzázat.

Azt nem lehet tudni kegyelmes
uram ~ jelel a, rab.

Hogy-hogy?
- Csak agy, hogy életfogytig

lan vagyok itélve.
Gyermekszáj.

A tiz éVl fegyházra itélt rab
kis' fia tesh'érkéit olvasva igy
kiált fel: jé, hogy fog örülni a
papa, ha hazajön a bőrtönből és
meglátja} /zogy már ilyen sokan
vagyunk a családban.

Kárba veszett.
Egy öreg csavargó, akit éppen

most tartóztatott lea rendúr ma-
gában beszél: '

- Rémes, pont ma vágattam
le a hajam a borbélynál. Odabent
ingyen elvégezték volna.

A reJldŐrsf~gre beállít egy kis
fiu. Kérdi a biztos:

..,- Na mit akarsz kisfiam?
- Biztos ur, hullottak} hogy

tegnap elfogtak egy betörőt és a
mama kéreti} tessék megmutatni
nekem} mert a papa már két nap
ja !lem volt ott/IOn.

2 oldal.

Hog'yan nevelnek
szép malacokat

Alnerikában ?

Debrecenben nem szavClzhal.
aki munkanélküli seg-é!ybcn
részesült.

Kiadják Magyarországnak
az aracii vértanuk szobrát.

Az őszi buza és rozsvetése
ket csak lényegtelen rag'ykárok
érléte

A b,e1ga kamara elvc:!..'ite az IlílllnntMmft••~~' , , '1,','

IZI~enzé!{ .iavaslatát" Illely, a ' A VILÁOHIRÜ
nokre IS kl akarta terjesztem a .

választójogot. I,'
A Maniu-kormány bÍl:alméls

rendeletben lItasilotta a főispi!#

nokel! él székelyek eloJáhosi- I
tására. I

Benes ui monarchiát akar ~ " lóvontatásra vagy traktorüzemre.
cseh vezetéssel. ~ Késír9éqgel §zolgAl l.'ésozleteli ajáIdaital ."

Vá~::~::~~r~o~'~:~aj~~ v~l;g"O~ I Nemze~kö:zi Gépkereskedelmi rt.
magyar reviziós mozg'alom; ~ Budapest, V., Vllrnos császár ut 32. Sürgönycim: Intercolon.
ban is. ~ Egyszerü kezelés. - Nagy teljesítmény. - FelülmulhatatJan munkaerő'megiakaritás.

A fővárosi közmunkatanács I
visszaállít néhány régi Ll Ica6 " Kerületi képviselő: KERTÉSZ LAJOS Gyoma.
n8v(:1 és senkiről sem nevez ~•••~••ljlllli'~\~flJ,' '1I,11~~'!'i.l/I~,II!~I~,'~!Ill$!.'~~~~

el utcát, csak. tiz <Ívvel az ii!efő

halála után.

Állatorvosi megfigyelések sze
rint Magyarországon a sertések a
választási kortól kezdve 3/4 éves
korig 60-90 százalékban óélgi
lisztákkal vannak fertőzve s ez az '
oka annak} /zagy oly gyakran lát
juk a leválasztásig szépen fpjlett
malacok jóétvágyuk ellenére a le
választás után többé-kevésbé le
maradnak fejiődésükben, pupos:...
hátuak, soványak s emellett po
cakosak [es:mek} nlindinkább le
gyengülnek és a végén elpusztul
nak. A bélgiliszták nemcsak ezért
okoznak felbecsülhetetlen nemzet~

gazdasági kárt} hanem azért is}
mivel az ilyen bélférges malacok
(sertések) a fertőzö betegségeknek
sem tudnak ellentállani} miután a
bélgiliszták a bél falán keresztül
kaput nyitnak a pestises} orbán
cos stb. fertőzéseknek, másrészt
pedig a giliszták mérget is ter
melnek} ami a malacok egészsé
gét szintén aláássa.

Az amerikai Egyesült-Államok
ban a kérdés fJntosságát már ré
gen felismerték s ott a hatóságok
vetti/{ kezükbe és telték kötele
,:Ó"; éT sertések bélférgességének
irtását} mivel ilyehmódon már a
süldők qualitásában,jejlettségébell
is óriási nemzetgazdasági vagyont
mentenek meg. Nálunk sajilOs
ezen a téren még nem törtüLt ha
tósági intézkedés, pedig nzinden
sertéstartó gazdának tudomásai
kell venni a megcáfolhatatlan
tényt} hogy a ~:ilisztdk 3-9 ,hó
napos korig} teMt épen abban a
korban vannak" leginkább "jelen,
mikor minden feltételt meg keLL
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500 hold szántó
legprimább humusz, Mezőlllf-török

szentmiklósi országut mentén,

kedvező áron és feltételekkel

eladó,
esetleg kisebb parcellákban is.

Tárgyal:

Dr. Andor József
Budapest, VI., Andrássy-ut 56.

I
lakóhelye szerint illetékes köz;
ségi előlj~róságnál, akár i'J be
jelenlőnek lakóhelye szerint il~

letékes árvaszéknél, va@-y pe-
dig közvetlenül a m. kir. bcl
iig'yminisztériulll ba n Iegkésé\bb
1929. április hó 30-ig' kell elö
1erjeszteni.

A bejelentés elmulasztása
eselén az ig'ényjogosuIt sze
mélyek értékei a Szerb;Hol'vM
Szlovén gyámpénztiirak kucr
lésében maradnak, illetve ezek
rendelkezésére fognak b0csát
ta1ni és az értékek későbbi

igényeik alapján előrelátható

lag csak hosszabb _ideig JarJó
eljárás után lesznek visszaszc
rezhelők.

A bejejentőnek a magyar
állampolgárság-ot megfelelő ok
mánnyal kell igazolni. ha ilyen
okirala nem volniJ, b<>adv(j
nyában leszármozási és illető

ség-i viszonyait részi-elcsen meg

kell jclölnie. A bejclen/éshcn
il:hclőleg' ponlosan fel kell Jün,
felni azt a g'yámpénztárt, amely
a beielentőnek ériékéJ kezeli
és az1 az időpontol is, arnikor
fl kiadni kért érték gyám pénz
tári kezelésbe került.

A bejelentés érdemleges el~

intézését megkönnyiiené, ha be
jelentő az igényére vonatko7ó
árvaszéki határozatot csalolná
beadványához.

Gyoma, 1929. április 3.
!ZATÓ LAJOS,

jegyző.

Hirdetmény.
A magyar kormánynak a

Szerb-Horvát-Szlo'vén {{irály~

sággal kö/ön egyezménye értel
mében él Szerb-Horvál-Szlo
vén lZirályság kiszolgáltatja a
gyámlJatóságai, vagy eg'Yéb
hatóság'ai által letéíkéní kezelt
azokat az értékekel, (letétileg'
kezelt készpénz, pénzintézeli
betétkönyvekci, értékpapirokal,
államadóssági eimleteket, drá
gasá~Nkat stb.) melyek magyar
álla rnpoJgárság'u kiskoru aka t,
vag'y g'ondnokoitakaJ, avagy
idöközben önjoRuakká \iált, il
klőleg gondnokság alól fel
szabadult személyeket illelnele

A fentiekben foglaltakra Je
kin/ettel felhivatnak mindazok
nak CI mag'yar honos kiskor
ruaknak és gonclnokoitaknak
lörvényes képviselői, valamint
az időközben önjoguakká ,,2111.
illelőleg' gonclnoks~g ain! fel
szahadult mag-yar honos sze
mélyek, akiknek akár lelétkénl
kezeli érlékeik vannak II Sur\)-

- HOI'váj-Szlovén ~\irálysáll t'cn p

hatósága alá kerüli tC'rü1etcken
müködő RYdmpénztárakőrí~

zetében, akár pedig készpénz-
követelésük van ilyen gyiim r

pénzlárakkal szemben, h0::iV
sajB! . jólfelfog'otl érdekükbcn
jelentsék be letét jük kiszolg'ál~

tatására, B"Bf?'Y készpénz-ki')
ve/elésük kiegyenlitésére iUJJ
nyuló -igényi'd<et.

Ezen ig-éllybeieJenlést azok
nak a magyar állampolgárok
nak is érdekükben áll meglen
Ili, akiknek vag'yonát (kész~

pénzél. leléti értékeit) vola111c-ly
magyarországi (kiilönösen Vi'IS.

Zala, Baranya és _Cson~TiicI
vármegyei) gyámpénztár kezeli
ugyan, azo)lban lakóhelyiik
g-yanéÍnl a gyilrnpén/lárnál (ál"

vaszéknél) olyan község V (ll I

nyilvántartva, amely él Szer/),
Horvát-Szlovén Királyság' fCfl p

hatósága ,alá jutott.
A b?jelentést - bélye2'menles

beadványban akór a bejelentő

A "Gyomai Ujság" előfizetőinek

20 százalék engedmény.

Mérsékelt árak]

A
GYOMAlAK
kedvelt taláJkozóhelye
BUDA.P"~STEN

él

Központi
Szálloda
VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Központi fütés, hideg
melegviz, fürdök, tele
fonos szobák, rádió.

l -DUBLIKACIÓ. I~i\1\1lil!lill~~~~nAfifi~~.~
_ Bogár Géza hentesnél, Kiss István ~
tulajdonát képező 8 darab csolmlk áp- ~ ~ If J/".,
rilis 7-én d. u. 3 órakor iinkéntes ár- 1_-_ 4 ~ - ~ ~
verésell, akál darabonként. akár együt- M a.a.V~S.z..-, ,tP-

tes<:'!1 eltidatik. Ugyszinté!1 ct kikr,t", E ..;rl:)k.ed._~~,ese,bb h.ivn.~Öke_ ~
deszkák és bódé is, !,'~ '- , I@:-::--_:

Macskás Jánosnak B, NI. endrődi ~

iH\tárban Varjasipllszlúján 2iJ hold -
1200 négyszögölivel és 10 (jles épiilct- I ~
tcl eladó. Gvomán KisteI11ploI1l-u[ 1333 I
sz. alatti háza 431 négY:'J_ö~i;les kedtei . r
kedvezmél1yes áron ejalY', j

Egy jókarban levö sJ.ab:;L!ollluló,
kontrafékes kerékpár jutúnyos.an eladó
(Jvo111án 581. szám alatt. '

·Özv. Schröder Jánosné özelÍ- I
l11iljori 30 hold földje tanya epülett.e!' ~9:"=~~ _ C I p .1_-:feje terméssel szabadkézuől eladó, Er- ~ _

g~;~~fl~\i ~f~\~~ a tulajdo110snál 649. I -A ~l)."DI:N- )D~ j. n A l:l1[....T
I Tisztelettel értesitem Gyoma és I II ~A - .L ~ L;-. ~ ~JPAl' ~
I körnFéke érdekelt nb, közönségét. hogy ~,'=_= . '"' a.~.4\ -A VE'D~\~,EG(,{ ~

az AngoI-I\~agyar Bank .gahona- é~ ter- ~ ...,41";' fJ!!P
ménybizoli1ányi bel'ásárJását átvettem. I '
Mindenrele gabona-termény félét és '
zöld buzát a legmagasabb napi áron " ::. K Ü LÖN B E N U,&'Pf'ÁNZAT ~
veszünk, valamint ujbuza-kőlcsönl

foIyósitu nlé. A nb. kőzönség szives ~I\1,IIIUI!l.IIIUI\l.I\IUIJI.IIIUIII.IIIU1I1.IIIUI!lI\lUill.lllUliIlJIIIIIi.1I lilii1.lIIllil!,1I IlIill!i1111 1I,IiI lJI1I.lnllllll 1.1 Uli 1.1 IIUIII.IIIUIII.IIIIIIII,III~III!III
pártfogását kérjük és vagyunk hazafias ~~~~~~~~~.~~'fD
tisztelettel: Jakab és Perei Kistemplom
utca 1342. (Perei ház.)

Karbiner' József épület és butor
asztalos elvállal épület munkákat, buto
mk készitését és javitását olcsón és
pontosan. Kéri a n, é. közönség szives
p.ártfogását. Ujtelep, Tiszamalom.

Kettő kat. hold révlaposi gyümöl
csöskert egészben vagy apróbb par
cellákban és egy tehénjárás örök áron
eladó. Bővebbet a Máclay patikában.

Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonát képező

fele része, elönyös feltélelek mellett
örök áron eladó, Érdeklődni lehet csak:
Kalocsa Máriánál Budapest, vm Józser
körut 23. f. 4.

FUszerüzletnek nagyon alkalmas
megfelelő nagyságu uj helyiség kira
kattal, kéziraktárral és pincével ellátva,
Gyol1lán a legforgalma$abb helyek egyi
kén, il _Horthy Miklós uton épült uj
sarokházban, folyó évi julius hó I-töl
kiadó. Értekezni lehet Oyomán Wag
ner Márton fiai fakereskedéséberl.

Butorok. Teljes hálószoba és kony-
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. síffonok, ágyal<, éjjeli szekrények,
l<redencek, asztalok, toaJeHükrők, virág
állványok, függönytar16k fából és réz
böl. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcs6
árban árusittatnak. Ugyanott elsörendli
épilJelasztalos munkák késkittetnek,
költségvetéssel díjtalanul szolgálok. Va
tav Gábor -motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán. Kossuth
Lajos utca 737. szállJ.

-ANYAKÖNYVI HIREK.

Gróf Weinkheim Ferenc
mágori uradalma a véSZ/Ől

határban levó parcellákban el
adatik, erre vonatkozó hirde!;
HH~nyaz iktató hivatalban meg

kkinlhelő.

A községi kertben - neme§i~
klt gyümölcsfák kiültdésre
I,aphatók.

Legelők javítási és fásitási
kö!csöne. A ,földmivelésügyi
minisztérium fásilásra, kutak
!étesitésére, legelők gyepesité
sere ésfeljavitására20 évi tör
II2Rztésre 4 százalékos kölcsönt
folyósi! él legeltetési jársélsá~

goknak. Erre a kölcsönwélkció
ra annál is inkább felhivjuk a
Icgelfetésitársaságok, földes
gazdaság - vezetőit, mert in
dokoÍlesetbel1 a földmivelés
ügyi minisztérium ezt vissza
nem fizeíendő segélyként is
f!)lyósitjfl.

-Figyelmeztetik a' lakosság,
hogya Deák ferenc '- Gróf Ti
sz-a István ut közö ti levő göd
rök között vályogot verni és
onnan földet hordani nem le~

jwt, csak él vág-óhíd me!lelli
részről Ic~het földet vinni, vagy
vály()got verni.

Horto bágy-beretty6vidéki
társulat fi~yelmezjeti a lakos
ság-oi, hogy \a védtöltésen és
o'11elle'll elvonuló 4 méteres

védólerülelen engedély nélkül
sem szekérrel, sem lábas jó
szágg'al járni nem szabad, mert
élkit bejeJentenek, a legszigo
rubban bUntetil<.

A mezöberényi országos vá
'sar április 5., 6. és 7-én lar/a
fik, vészmenics helyről minclcn
flnc állat felhajtható.

-A tiszántuli mezőgazdasági

kamara az országos lestneve
lí?si tanács támogatásával f. év
május 28-fól junius 2-ig' Bllda-_
L)I?stcn ,országos lovas-helet
rcndC'z, jeJetlkezni lehel április
15-ig az ikta/ó hivatalban. VéJ~y
él főjegyzői iródában.

KÖZÉRDEKÜ
HIRD·ETÉSEK

Házas~ágot kötött :lkr·[Cr
dűs Lajos-·- Gábor Ilona, rlor
\'<'1111 Ji1nos -:- Olaioslrén,

Meghalt: 1-loffl1lClI1I1 l\lik]()s
né fkrzer Erz::-i 56 éVes. Sző

ke Lllkócs 72 éves. Nyitrai La r

ius 64 éves, I)iiski A:lwrl 3;)

~\'\.>s (holHcí llyilvi:nilás).

Született: ~\is Benedek, Ge
:-;cJ>.Aihály. l,cl'(Jki ErzsélJcl
i\nIHJ. VflrsfllH!ór EHá Sáru.
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.Huncu.! as.zők:-e

cimií 5k;vOll!lSOS; refldl<l\'iil
mulatságos magyar .. bllrles> k
egészili .kL

.Elöadások.nuUólkezdve 6
és 8 órakor. Pénztár:4 ·órá
tól.

mint fő .-- vagy mellék - foglalko
zással. hii értékeséséJdekes: könv
veinknek . r<!:szletfizetéses terjeszté
sére válhdkozikMi .ugyanis meg
tanitjuk, t10gyan kell eladni ke.ny
veket rés"ll etfizetéJre. A' mi kiadvá
nyaink mind márkáR, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést. vagy min
denesetreoszep rnellék:jöveilelmet
biztosíthat magának, :J\lég ma irjon
Liijtalan ism ertető uyümtatványokért,

arnelyekd súvesen megk{jjda

PALLADIS
köu't"Von:talya

Budapest; V.Allwtmany u,4 szám.

a leggaz-das-ágosabb
- Vezérképvlselet:

Autofelszere1tsi
R.-T. .

• Budapest, IV" Araayl\éz
~~~ u. 2. - Tel. AuUH2-41.

szép pénzt l\:.ere!ihet
. .

Az anyagi qondok

nehéz napjaiban,

amikor ,ugyszólván senkinek a ke~

resete nem fedi a kiadásokat

FI3K -PNEU

szitás~mesternél

Gyoma, Deák Ferenc u. 19.

Drótkerités.

cimü 8 felvonásos, pomptls vigl

játékol, amelyet Monty Banks,
a kitLinó és Gyomán is nagyon

•kedveli ang'ol buricszk.szinész
rendezel! és amelyben neki
magának is van szerepe. Ez a
<;1 ara b teljesen eltér él IllQg'szo-
kolt Zoro·Huru filmektól, meri

Szopós . I
SÁRÁNYHUS

pünkösdig
áll~mdóan kapható, megrende
lésre pos,tán is awnnalszálliija

WEISZ MIHÁLY
Békéscsaba

Telefon: 49.

."Apolló",film,szlnház
:Gyom'án.

Aprilis 7*:én,vasárnap: ZORO-.HURU:

A po:~ty.a,u,t,<a,.§/ok~.
. Nincsen l'ilmszinész. akiről összeftiggö tndalmil vanc2S

annyit beszélnének az embe, lengelyé! cgykQHloly bi\níí-HY
rek, mint az '2iválhattlt1amJ! képezi. ill11elybcn Zoro éslluni
összetartozó és jáJékukban kéi pompás:, ragy.ogö ölletek,
egymást kieg·észitó. kedves két lől szipOI'kázó, könnyekig;Hn{'~

hUlllorisiáról, Zoro és HururóJ, veilejö, llUll10rOS _ főszerepel

akik kifog-yiJalatlan pompás jálszilc Csak aoyi! árulunk l'l
ötlcJeikkel minc/enkOl' a kBca 6 a rés~lekkból,hogy Zoro qn
R'ás könnyeit CSél]ják a nézők volt ~azC!ag sZélppan~n:áro~1

szemébe. Nag'Y L.'rc!emük ez, játszik. élkit teíjesen c~erb(Jj

különöscn manapság, amikor hagyott az eI111éke~ólelJelsé!?e

az éleI nehéz terhei sulyosod- és emellett még kleptoniáni<í:-;

l:a.ka~ e~nberek,re. ;z . ,Apolló I is. SZán.ltalan kaland és 17gíll
fIlmszlIlhaz fQlyo ho 7-en, va· mas bony,oda1om fordul elő (l

sárnap mutatja beZoro és darabban é;.; iJiZóllyos,hogV
Muru idei második filmjét, mindenki c~~y POillpéÍ::; élm011V

kellemes emkk"~VI?l fog 1<1-
Apptyautasok . vozni a 1ll0zib(·)1. -A r11i.ÍsorJ (l

::r::
\:l.),

N
;;-
..."

~ A legtökéletesebb és. Jeg- ~

~ gazdaságosabb keríté.. ~.

~ anyag tetszés szerinti sü- ~.
5í3 rHségben és magasságban iiO:
'''l rozsdamentes drótból leg- ~
2 julányosahlxJn beszerez- ~..
;:: heló: (1),

~ KISS GÁBOR ~
::l.

~

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

C~ettó k~L ;,old révJaposi
gyümölcsöskert

v.;:észbell Vél~n apróbh
parcenóldJCln é~ egy

tehénjárás
örökárol1

eladó.

~ ,Bö'/ebbet élr ADAY ..~a.tl_kál)an~

álló 1/12 l'ész illclós(rérc 160
p kikiáltási árban.

A g'yomai 2699. sz. betét~

Pí?n At1. sorszám 3215. hrsz.
alat l. fogi aII s Pécs .t..cI áIII ne~
v"~n ,.tíl:ló. s?-:(Ínlóra 460 p
kikiáHcísi árban.'

Végl'd a g'YOIlléli ;)217. sz.
belétbenAtL :-;orsz. ö217. hrsz.

, alatt foglalis Pécs Ádám lh'

.ven álló Sz.il.lll(JrCl -l-40 II ki-
kiál tásiárbaneirendeIi c.

Az árv~I:ést·19-2~~.évi május
hó 1. napjánd. e. 10 órakor
a telekkÖnyvi hatóság hivata

. los helyiségéb;en Gyoma kir.
jár~sbiróság· fogják megtar
tatpi.

Az árverés alákcrüló lng'al
.Ianok él kikiáHási éÍr kéthrtr~

111 ddá ll,á I i:J IaCS011 y [l II /J áron
nel1ladhaklk cJ.

Az árvereini sz/Hldd,ozók
ki)te\csek hánarpéIlliil a KI~

kiáltási (Ír 10 szf17aléktít kés/:
péllzben. vag'y il! I R31. LX.
tc. 42. §-ában l1lcglwtározott
árfoiyammal .SÚlIllilol1 óvadék~

képes érlé1,papirosbfln él ld~

knldöt!nél lclclllli. hogy él ]Ji:Í,

natpél1l:I1ck előlcgcs birói le
tétbe helyezéséről kiállifol! l(>~

Jéti elismCl"vényt akiküldöttnek
átadni és az árverési feltétefe~

ket aláírni. (1881. LX. Je. 147"
150., 170. §§. 1908. XL. Ic.
21. §.)

Az aki at: ing'őtlőnért él ki;
kiáltásiárnál magasabb iRé~

relet telt, IEi többei ig'érni senki
sem akar, köteles nyom1)(!ll a
kikiáltási ár százaléka szerint
megállapjlolt bánatpénzt az
általa ig·éri ár u~n'allanllyi szá
zalékáig'kiegé5>.zileni. cl 908.
LX!. Ic. 25. §.)

Gyoma, J929 február 12.
ZÁHÖNVI sk. kir. jb. elni)k.

A kiadl1ltmy hiteléül,

ELEK irodaseg·édtiszl.

AM

•

IFisk Cord Pneu
CHroen, Ford, Chevrolet

a1katrészek
a u-l:ófe1szerelések

Nagy József Budapest,
Vl., Andrássy-ut 34.

Telefon 221-97, 285-63.

Meghívó
díjmentes

himző- és varrÓt~r1f9!yamllnk"

lá toga i J,o;ira,,111 elyet

Endrődön, ~ lSorprJa.~pt,o:zi

~ helyiségében' 4 ....héten.::.-át
I"S~9 'április 8,..tól ke21~tődöleg

I re,ndezünk.Ezenillkalqmmal mélyen
tisztelt vevőinket alilpos
dijment~s oktatásban

részesítjük, a SINGERvarr6gépek
és a hozzávalÓ. készülékek haszna-,
latában. Tanítjuk _jovábbá dijmente'-'
sen: fehérnemü- és harjsnyatöm~stI
a SINGER varr.<;ígépen,fehér-:és
szineshimzést a SINGER vaFrógé-:
pen, a i'nodern mühímzés összes
fajtáit: mint madee.ira-, aiour-'Illo..nog- '.
ramm- és smyrna-munkánkat. Rész-

v~tel.i bejelent.és.ek.e.l... a .. tan..f?.. l
Y
.'.a.m.1reszere felvesz: Beleznay Bela ur

Gyoma-Endrődi megbizottunk és
ifj. Jósepovícs JQ.zsef'ui:, a PQstával'

lszemben.
I 'I SINGER VARRÓGÉP RT. Il Mezötúr, Erdődy-utca 12.

.. A gyomai kir. járásbiróság, mint
telekkönyvi hatóságtól.

455! 1929. tkvi sz.

Árverési
hirdetroény..kivonat.

Corvina Állalános Biztositó
Rt. végTehajíalónak Pécs Ádám
végrehajtási szenvedő eJien in~

Jiioti végTehajtiisi' üg'yébcn a
It,li?kkönyvi ha/óság a végTe~

hajiási árverési 1200 P tőke;

kövelelés és járulékai behaj;
fasa végett cl gyomeJÍ kir. járás
biróság területén levő s a
Gyoma község'ben fekvő s a
gyomai 304. sz. lkvi betéIben
A. I. 1., 2. sorsz. 1458., 1459.
hrsz. alaii foglalt kert, lakház
é5 udvarnak Pécs Ádám nevén
álló 1/6 rész ille/őségére 400
p kikiálléÍsi árban.

A ~;ryül11ai 755. sz. beiéiben
At!. Sor'3z. 3150. hrsz. alaH
fog'lalt szán/ón ak Pécs Ádám
nevén álló 1!14 rész illelósé,
g-ére 34 P kikiáltási árban.

A gyomai 1354. sz. beJétben
At!. sorsz. 3372. hrsz. alaJt
'foglalt s Pécs Ádám nevén

le y.

n··..·.·.··k·.c

: :., -. . L

., .aza
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GAZDAKÖZÖNSÉGONK FIGYELMÉBE!

Körö!iladányban a községtöl 2 és fél kilométerre,
Körösl(jdány-Szeghalom közötti münt mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdaS'ági épületekkel ellátott,
néhai ferencsik Károly féle

170 lnagyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

BACSY és TARSAI Bankházához GYOMAN.

V. Kovács Lajos Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám alatt, van Bacher és
Melichár budapesti cég képviselete és bizományi lerakata. Evtil-edek óta el
ismert elsőrendű minőségű gyártmányokkal állok a nagyérdemű gazclaküzön
ség ren(Lelkezésére. Raktáron tartok: Bacher gyár legujabb egyes-, kettösfogatu
ek~ket. A Melichar gyár sorvető, sortrágyázó vetögépei, továbbá speciális
kukoricantüvelőeszközei, közöttük az északamerikai John Deere gyár kukorica
ni:gyzetbe ültetői és a joszton kévekötő aratógép, ugy Iófogatokra, mint trak
tor vontatásra is szállithatók, mely a jelenkor legtökéletesebb és legtartósabb
aratógépei és aratógép alkatrészei gyári áron megrendelhetök. Elsőrangu és
III inöségü inportált amerikai zsineg továbbá minden tekintetben jövö takar
manyozó gépek: szecskavágó, répavágó, morzsoló, daráló, stb., stb. Bármi
ly.:n mezőgazdasági gépre van szüksége, ugy szerkezet, mint tatósság szem
pontjából a legjobb márkákkal szolgálhatok, még pedig ugyan olyan kedvező

áron és feltételekkel, mint budapesti központon!. Ugyancsak megrendelésre
el5jegvzek eredeti amerikai bőtermő nemesitett kórón érő tengeri vetömagot

-es ugyan e.zen fajta tengeriből egy éves termésünek kisebb mennyiségben
vetésre kapható és sajáttermésü arankamentes heremag van elacló. Ugyancsak
fenti szám alatt száraz bükkhasáb, fürészelt apritott tüzifa mindenkor kaphat6.

yelmébe!

li
lapunkban!

li

azdák fi
IvIinclazok szíves figyelmébe ajánlom l1irdetésem, akik akár ingatlan,

akár lJaszonbéres földet, akár pénzkölcsönt akarnak venni!

Eladó földbirtokok tanyával : 20 h. 11.-ként 35 m. buza, 30 h.
h.-ként 20 m.buza, 40 h. h.-ként 30 m. buza, 53 h. h.-ként 30 m.
buza, 82 h. h.-ként 25 111. buza, 134 h. 11.-ként 25 m. buza. Tanya
nélkUl : 43 h. 11.-ként 12 m. buza, 50 h. h.-ként II m. buza, 134 h.
h.-ként 25 m. buza. Haszonbéres földbirtokok tanyákkal: 200 h.
h.-ként 200 kg. buza, 210 h. Il.-ként 250 kg. buza, 300 h. ll.-ként 60
kg. buza és 350 h_ élő és holt felszereléssel. A földbirtokok vételéhez
sziikséges pénzkö\csön 7 és fél százalékos tökekamat törlesztéses
hosszuiejáratu, valamint 10 százalékos váltópénzkőlcsönöket a vétel
megkötése után 24 óra alatt folyósittatok. Eladó olcsó házak Gyo
mán: 10 drb. jókarban lévő cserepes családi lakóház pados szobákkal
kedvező fizetési feltételek mellett. Eladó korcsmák és vendéglök,
Gyoll1óÍ.n és környékén. ·Eladó 1 éves Hoffherr traktor ekével 48 colos
vasrámás cséplővel. 32 lóerős Mercedes traktor 1600 P. És több

gőzmagánjáró garnitura.

KovAcs KALMAN
ingatlan adás-vételi iroclája

Gyomán, Sólyom utca 577 szán1. (Az állomás közelében).

rn
O
>. Tisztelettel értesitem a nilgyérdemü közönséget, hogy a társas
:; viszony megszünésé\'el

~ M fj ff E I. Y E M E T
ti ROssinth i,d.jU~ Ui<d 696. I!IizáIn. AlAtt
rn (Berkoviccsal SZembl:ll) rendezte.Jl be. Elvál~aiok mindenféle

I
E m~zőgazd:l:::"gl gópek, t!aktorok és auk"< javítását. Villany-

- -~'tf.lQ) ~rő~~ berendezt!t praclziós eszlergapadon minelenféle vas- ~:::t~
es femesz1t;rf;alást és más géplakatos ndwkát. Kérem a n. é. ,;

közönség szives p;i;·[;ügását.

ti-~ KOCSIS IMRE d~~e~~ekATOSMESTER. ~
> ~. Egy jó családból \'aló ügyes fiut tanulónak felveszek.

. _~"1U.~IJ;MljJ'1.lllillJJ1IU

INGYEN JUTHAT

jó könyvekhez
ha előfizeíőket gyűjt az

UJSÁG-nak:
minden 1 hónapos előn-

t

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. eim: Budapest

62, Póstafiók 282.

...

Gyülnőlcsfa.

oltvanyok!
Vidékünkön beváit leg,
jobb fajokkl'l! slolgálha~

tok. darabonként 80ril,
lér és 1 pengő. 50 dara'

_ bon felüli vétel nél 10 %

engedm~ny.

Zöld P~ter

Gyoma, Jókai-utca 846. sz.

• 'j

nt~hir•
I

,
Földel d

tételekbennagyobb
bocsátja.

Báró Huszár Lászlóné Őméltósága a gyomai határban fekvő 2500
hold Póhalom pusztai uradaImát k i seb b és

igen előnyös feltételekkel eladásra

VE.VOK: cl vétel után senl ál1anlÍ, SelTI községi vételilletéket nelll fizetnek.
él' szántóföldeket ószi vagy tavaszi vetőmélggal bevetve kapják,
vételár rendezésére tőkekarni.1t törleszféses hosszu iejáréltu, első helyi és

hat hónapos lejtll'atu második helyi vé~Hó kölcsön rendelkezésére áll,
mely kölcsönök mindenkor helyben a Bácsy és Társai Bankház~nál

lesznek rendezendők.

+.on.

felvilágositás végettÉrdeklődők forduljanak bővebb

BáC8yé8Tár§ai aD házához GYOID
vagy a

öz_éVi El31járo§ághoz Endr

fi,
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18°26
19'2§,
2-20
()-20

n

i\ii!W§éi ,

17'00 gy. ' 20-40
20'29 gy_ . -2' j (:}

14'04 . 1()'52~n
19°20 19-45 ~lV.

16.14gy.
16'51 ~n'

2Ö'30~no
21'06 g-y.

trn

lapunkban RI

w

ti

irdessen

A "gy" beliivel iclzcll gyors-o a iöbbi pedig' szel11élyvonat.

opeslröl inclul
Gyolllára érk.
Ciyomál'ól indul
Bpestre érk,

___'~-..-c._~=-<C2'1.>'~~ =-== SJ "'-"= .-

~~~~m~

11 H n n nil: u j[ H fO,( tS ! Ji:n; lOK]! ji iC( ti l'í II ll"]:JtTYT][TT lU U ~ ll: lll:

1928 október hó 1-étöl.
BUDAPEST - GYOMA

6-25 9'45 g-y_ 10'05
11°06 12'42 gy. 19014
0-02 5'07 8°52 g-yo
5°- 11'10 11"45gy_

ljy O r-t A - BÉKÉSCSABA.

Dcsdboról'illcluI20°15 4°04 8'14g-y. 12'47
Gyol11ára érk. 0'17 5°27 8-51 gy 13'54
Gvomóról ind,:! 6°41 11'14 12'40gy 19'26
P)csabára érk_ 7-54 12'08 15'21 gy. 20'26

Legjobb tájé.k@Jf:ia.tó a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomtson,

Dohi'mytőzsdáben.

r~-:o;~o~~PARK;r~~s~·~-·Ml
~ }\,:nag3/KöZŐn3iég által kedvelt ~OPE L-' kerékpárok, Ii az ,,1929 "'.odem.PR..'1 T.. ~NT-ATLAS" J.·elenleg fo.rgalomb3 levő legerősebb kerékpárok .1I 1~izáró12gos egyedárusitása . . .

~ O rra O k O S I. b er t " -
Raktáron továbbá: "TORPEDO", PUCH-IPAG" és
"ORiON': li.erékpárok, "KÖHLER" és "EXCELLA"
varrógépel{, viHamossági és rádió dkkek, "TUNGS-

~' RAM"' izzó!ámpák, gépaU<atrész és gépolaj.i Kedvező részletárak, rövidebb időn belül készpénzáron. Kerékpárok javH2sa és kőicsőnzése.
~~W~i1l{;V~üéliWiil$~~~~.,,;~l:\\ii~~-»~~~~~~.j

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
mer! lapunk havonta kisorsol
előfizetŐi közö!1 egy szálioclai
ut<':!lványt, melynek tulajdonosa
CI sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnéynek örvendő Pad;: nagy
gzáHodában BudapestVlll,_ f)B;

ross tér 10 (a Ke!elipálYCluclvar
érkezési oldalával szemben)
egy eJsŐrcndi.i. szobái, ,D, kö
velkező sorsQlásl ápril. 19~éll

fo!,]"juk megejteni és eredll1ényél
lapunk il pri L 28~iki szá 111 é: böll

lesszi.ikköué
o

' Vágja ki
az alan ti "UtaIvány~szelvéllVi"
és adja be azt lapunk felelős

szerkeszlŐjénél.

- - - l!H lievág-dn&ó: -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szál1oda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

R~J~lW~MJJ4jp';M~i~1J~iJ_8'·~..~.~.
--~.------ -. --~~~~-.}~

~....

Gazdaiár§ak ~ I
r-Ia réoi, terhes kanntozásu kölcsÖllÜk van, cseréljék

~ .

át törlesztéses kölcsönre. Ha uj kölcsönt vesznek
fel, csakis olcsó törlesztéses köÍCsönt veg-yenek fel.
Csakis fölclbirtokra folyósíttat 55 hes dollél' kölcsönt,

kamat és tőketörlesztés féléven!<ént utólag'osanj
A kölcsönök iIIetékmenteseko Közvetítési cli..
nincs. Tájékoztatót dijm2nlesen küld válasz-
bélyeg- ellenébenal'

MAGYAR KISGAZDÁK KÖlCSÖNIRODÁJA.•..
Buda.pest, L, Alkotás-utca 34. szám.

il1-

GYOM.A-Et~DR6DI AUTÓBUSZ fV1ENETREND
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-uka, Piac-tér, Horthy Miklós-uFes

ENDRŐD Községháza között.
Távo!ság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

.... :

fl Ó~ -- p.

G ó, -- p.

10 Ó. 30 p.

_12 ó" - p~

l '.. , °0 '-.
j O,.,w p.

14 Ó. 40 p.

18 Ó. 20 p.

19 Ó. 40 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

Endrödll'öl indul:

1. járat ref;g;el

2.
" délelőt t

3. " délelőií

4.
"

délután

.5. ll, dél II h't:l

6.
"

-délu ttm

"
este

N3.pkeletf ,veJldégl~

Feltételes megállók
Gyomán:

Kossuth Lajos utca
OrM Tisza István lit sarok

Piac-tér
Ártézi-kut.

Hangya főüzl·et

Vágóhill
Iványi malom

El1drődéin :

- p.

GYOMA-ENDR6.DI,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VA.LLALAT

GYOMA

18 Ó.

délután . 14 Ó. - p.

délután

"
reggel

"
délelőH

"
déJelőH

"
-délután

"

f~UTOBUSZ.

L járat regge! 5 Ó. 30 p.

6. ."

Telefonszám 17.

7.

8. " este " este

. FeltételeS megálló helyeken már 40-50 Iép-ésnyi távolságról felemdt
jel~zni a megáHást~

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fHIér, CSOmlJ.gjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. . Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vá.sárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél mt'g:rendelhető,.

mint a

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

I . - II'IUta ~forgalJ:nunk:
Inagymérvü emelkedése elveink I
I helyességét i.gazoJta. EI YÜI1 ~ O~:.

[
'esón a legjobbat nyujtam ! J.:,

lap, elöfizetőjne~ ,t~moga~ását
Ihalasan azzal kIVanjuk VISZO

Inozni, hogy emelkedő kiadá-
saink dacára

20 §zd.zalékot
adunk hatóságilag megállapított

szobaárainkból.

10 Slzázalékot
olcsó éttermi árainkbóJ (l P 50

filléres menüt kivéve).

SeD:l.D1li
kocsiköltsége nincsen, lilert
szemben v'agyunk a Keleti

Pályaudvarral. [

I
Park- III,

. NagyszáBoda
I VIllo, Baross-tér 10. I
'l.:..._~ ~__~.~

Szerkesztésért És kiadásért felelt"" :
WAGNER "IArnON_

~~ ~~~"~~".~~'--'":-.~~~~

Nyomtatra a .. HUNGÁRIA" köny·,jnyomdai vállalat ~yomán. Felelős tligtuldjdono5: TJ.iK~T 3r\;--,JD0R.-
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, '

p O l I T 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 A G I H E T I L A P

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 penga SO fillér
Fél évre - - - - - 3 penga 40 fillér
Egész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Meg-Lelenik minden vasárnap reggel.

I Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkesztaség és kiadóhivatal:

"H UN G AR I AU k.önyvnyomda j
G 'lom a, ..ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai =
Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

törvény.
Az egyes embernek épen

ugy, mint az összeségnek
szüksége van a törvényre.
amely szabályozza nyilvá
nos és magán viszonyainkat,
életl<örLilményeinket, tettein
keL Törvény nélkül nem
tlllhatna fenn sem család,
sem község, sem ország,
sót a világ sem, mert ez
is egy iegfőbb valóság örök
és bölcs törvényei által kor
mányoztatik. Törvény nél
kül nincs tulajdonjog, nincs
személybiztonság; beállöna

- e!lélkül a felforgaTás, a pusz
tulás kora. A törvény egy
célra irányozza töre'kvésein
ket, egységet teremt az em·
berek között. Az erőtlen

nek olTalma, a hatalmon
levőknek fékezője, a sza
badság védőpaizsa.

A törvények sikere azok
nak szigoru, pontos és
ig'azságos alkalmazását-ól,

megtartásától függ. Nem
elég a törvényeket holt be
tükben megirni és meghoz
ni, hanem szükséges azo
kat üdvösen, igazságosan
fog'anatositanL Szükséges
a polgároknal< tudomására
adni, azokkal megismertet
ni, mert csak igy· tudnak
ahoz alkalmazl,odni; üdvös,
hasznos voltáról el<ént le
het meggyőződni. A tör·
vényeket legalább föbb
pontjaiban, vonásaiban is
mernünk kell, mert csak az
tudjCl magát tájékozni, el·
járását indokolni, jogai fe 8

lett őrködni, aki ismeri is
azokat.

Az olyan ember.akLB
törvényeknek nem engedel·
meskedik, ellensége önmB'
gának, embertársainak,
nemzetének, hazájának. Az
emberi társadalomra egy..
formán kiterjedő törvény
felett, vagy azon kivül nem
állhat senki, aki összeüt-

közésbe nem akar jönni
vele. Ha fejetlenség, ellen·
állás, kiiátszás kap lábra
valahol, ott vége a jó rend·
nek, a békességnek; ott ki
üt a forradalom, amely csak
rombol, de sehol sem épit.

A rendre. fegyelemre
szoktatással már ét család
ban veszi kezdetét a tör
vény tiszteletben tartásának
állampolgári kötelessége. A
szülői háznál az apa és
anya, iskolában a tanitó
szóval kifejezett akarata
törvény a jó gyermek
előtt, melyet megtartani tö·
rekszik is minden helyesen
nevelt gyermek. Szoktatni
k~I1 tehtlt él.,. szépre.. _hasz
nosra és jóra már kicsiny
korában a családi nevelés
körében él gyermeket. Rend
és okosan alkl1lmé'zoft fe·
gyelem nélkUl lehetetlen jól
nevelni.

Amint a családban szük...
ség van a rendre, azonké·..

pen a társas együftéléshez
is ez kell. SzUkséges to
vábbá' az is, hogy igazsá
got szolgáltassanak ott,
ahol arfa szükség van. Er
re valók a törvények. Ezek...
ben van szabályozvB az
egyes ember joga és kö
telessége. Természetes
azonban az, hogy olyan
törvény, amely mindenki
nek egyformán jó és tet
szik is, olyan nincsen. ilye
nek például az adótörvé·
nyek, hogy mást ne említ
sünk.

Különösen mostani ne..
héz helyzetünkben, Tria
non óta vannak sokféle és
nehéz terhekQt reánk rakó
törvényeink. Anyagi boldo
gulásunk, közgazdasági éle
tünk fejlődése és felvirág
zása lenne pedig első fel
tétele annak, hogy hosszu
és boldog élete legyen a
magyar nemzetnek. Az igen
szűkős anyagi jövedeJem-

TÁRCA

Erzsók néne.
Erzsók néne kis ablakán
Kopogtatást hallott este:
- Erzsók néne itt az óra
Még' ma éjjel velem jössz te!

- Jaj galambom, sok a dolgom,
Várhatnál még e~y kevéskét,
Mig kimosom a ~zennyesem

S megfejetn a kis tehénkét l
Meg'olvasom tyukocskáim,
Batyuba kötöm a vánkost,
Kiszifálom alisztemet,
Megsütöm a zsiros lángosl.
Sorra veszem cipellőim,

Ócskát, ujat egy rakásra,
Va~C11t szoknyám, csipkés réklim,
(De ho~y senki meg ne lássa l)
Prémes bundám, selyem kendőm,

(Szeri száma sincs azoknak t)
Bibliámban a sol< bankót 
(Egytől egyig mind megvannak !)

Pislog éi mécs, árnyék lebben,
Zörren az ái, ablak koppan:

- Erzsók néne nincs alkuvás.
Én velem kell jönnöd mostan.
Búcsúzz el él tehénkétől,

Öleld meg él kapufádat,
De csak gyorsan. egy kettőre.

Mert ideki sokan várnak!

-'- Jaj galambom. siet~k hát.
Csak még ezt azt kapom össze,
Itt él batyu, benne minden,
S fel van a hátamra kötve.
Minő csoda, te jó lsten.
Ezt sohasem hittem volna,
Hogy m~g házam, tehénkém i$
Elfér itt e kis motyóbat

... S már él faluszélen járnak.
Szántóföldön, szőllóskertbe,

Majd felkapnak könnyü lábbal
Egy szép nogy ezüst fellegre.
fellegrő! fellegre lépnek,
Csillagról csillagra hágnak.
fénylik is gyémánt kapuja
Szép tiindöklő mennyországnl1k.

Elói halad Erzsók nél'lq
Reng, ropog a szoknya rajtll,
A sok mezlte'len IlÍl~k

Megy utána sompolyogva.
Már ott vannak, egy lépésre
A mennyország kapujától,
A sok mezitelen lélek
Be is repült csak maflótóL ..

De nem ugy ám Erzsók néne,
fennakadt CI kis batyuja
es akárhogy igyekezett,
Nem tudott bemenni raj/él.
Csak kukucskált, csak nézdegélt,
Ahogy szállt be a sok lélek.
falubéli is voU köztük,
Rimánkodva kérte őket:

- Sohse adtam, most már adnék
Legyen mindenbŐl r~szetek,

Osszátok szét; mind amim van,
Csak most egyszer segitsetek !
.szörnyü ez igy, se ki, se be
Szorulni az ajtófélen,
Segitsetek jótét lelkek,
Pokolnál rosszabb eszégyen l

... Zeng, bong az angyalok kara,
Gyönge szó nem hallik f61e,
S igy maradt ott Erzsók néne
Őrök id6t1enidókre.

MÁNYINÉ PRlGL OLGA.
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Az Országos TársadalonJ~

biztositó 1"lézel g)'ulai kerü/c!i
pénztára az Intézet ()nkormán "
zati szerveÍ, kö:.gyiilési, vala.
mint kerülcJi pénztári vá.las/ ip

mányi tagjainak és póJlagjCiÍ
nak válaszjásánál a szava7(;J
jogosultság ifFuolásáu] szaiD
gáló szav6/ó:lgazolvÉlIlyokllélk
egyelőre a !Jilzkrl{;si munkc~

adók részére !ö!Nnő kikézbc
sitését megkezJte.

A ház/ariá~i lllUlJKéléJdók iga~

zolványáfl(lk kiküldésc után ri)·

videsen 50r kerül él gyári, ipö
ri, kereskedelmi stb. munka~

adók szavéJzói igazolványának
kiküldésére is. .

Ugya háztartási alkalma·,
zottak, mint a gyári, ipari, ke;
reskedelmi s/b. alkalmazoltak
szavazói igazolványa él mun
kaadó SZoV(lzói igazolványával
együt! eg)' boritékban lesz él

lllunkaaad,'/{ eimére kiküld vc

s az igazol'lányokat a munka u

adók elismervény mellett él

munkahelyi!kön fogjéJk az
1700/1929. ein. N. M. M. sz6 p

mu rendelet 134. §... ának 2.
pontjában foglalt rendelkezés
szerint az <1!kalmazotlaknak ki
kézbesitel:i és az elismervény!
megőrizni.

~v1Ullkaadók és
IllU nkavá lIalók
(a lkal mazottak)

figyel IIIébe i

ve az egyházmegyének, mint
vaiami falusi egyház. Az volna
há! a természeles dolog, ha
az ilyen nagy egyházakat oly
képen függetlenitenék az egy-

. házmegye fenthatósága alól,
mint ahogy önálló joghatósá
gok élvi?znek a politikán vár
megyékben a törvényhatóságu
városok. Dr. Révész Imre püs
pökhelyeHe~ fclfogá::'G szerint
három ilyen nagy egyház és

pedig a debreceni, a budapesli
és a hódmezővásárhelyi volna
az amely önáiJó eg-yhbrl'c
gyévé alakulhatna át s jeleni ..
gi prLsbilériumaik tölthelnek ..

az egyhfL m.gyei k,,/~~\ " "'
sZLrepcL .A. lelval, 110l:f/ [nál'
a leg'közelebbi hckkbcn pres
biteri érkkezle!et fognak tarD
tani Debrecenben és a módop
zatokat megbeszélik s a kivitel
lehetőségét mcg{,jlapitják, az p

tán a hódmcLövásárhelyi és
budöpcsli testvéregyházak kép
viselőit Debreccnben meghiv#
ják, hogy közös érteke)' le/en
állapodialEIk meg a további
teendőkre vonatkozólag, Re'
méiik, hogy él legközelebbi
zsina10n él kérclés megoldást
fog találni.

Debrecen egyház
megyévéalakul.

Busan szólaltak meg először a
róm. kath. templom harangjai, I
ez.ekkel együtt összeolvadó haJ--I'
móniában siratták a református ',
és evangélikus testvér harangok
ez elmuló hét hétfőn délutánján
a gyomai társadalmi élet egyik
igazán mindenek által szeretett
tágját, immár áldott emlékezetű

Mácz Ákos gyógyszerészt. Az
egész udvart és az utat megtöltő

nagy közönség, melynek soraiban
megjelentek az összes' egyházak,
hatóságok és testűletek képviselői.

nyilvánvaló bizonysága volt an
nak, hogy egy közbecsülésben és
mindenek tisztelő szeretetében élt
férfiuval lett árvább és szegé
nyebb nem csak a mély gyászba
döntött család, hanem társadalmi
és közéletünk is.

Mácz Akos több, nzint egy ne
gyed század előtt került gyomára
s nem csak hivatalos életének
murikakörében volt előzékeny, ha
nem baráti szeretetében és kedves
ségében is annyira közvetlen, nlin-

. deneket megbecsűlő volt, hogy
méltán jutott neki is osztályré
széiii az áttalános tiszteletadás,
halála pedig mi/tán keltett anyi
sz,'r:,tJ sziiJhen /iijá részvétet. Tár
sas szórakozQsainak iegkedvesebb
alkalma volt il vadászat nemes
sportja, holott soha meg nem fá
radott. De nem volt a közéletnek
soha semmi olyan nemesebb irá
nyu megmozdulása, melyből ő ki
vonta volna magát s minden vo
natkozásban értékes életének ked
ves emlékeit hagyta maga után.

Évek óta tartó sulyos betegség
ben szenvedett, melyMI sem tudo
mány, sem áldozat, sem szép csa
ládjának szerető és hü gondvise
lete nem tudta őt megmenteni.

Temetése hétfőn délután fél 4
órakot volt az egész közönség
nagy részvéte mellett.

A jó ember emlékezete legyen
áldott 1

A debreceni ref. presbitérium
arra él f",lfogásra helyezkedett,
hogy az olyan nagy gyüleke...
zet, amely 70000 lelket szá.m...
lál. és igen nagy számát foglal-

o ja ma-gában az inteliigenciának,
nem maradhat .ugy alá rendel ...

Intézet

SZŐKE FERENC
ref. ig. tanitó.

Társadalombiztositó
önkormányzata.

Irta: FRÜHWIRTH MÁTYÁS országgyülési képviselő.

A

ből a keresetnélküli, sze~ A törv6nyhoz.,á.s .1.,.J)tel.es- Ihato..·..... e...seménye..~.re. le~et kO."vetke~-1
génységben tengődő pol# séae a jó törvények alko- tetm~ Az egesz Tarsadalom fl-

t . "" . l J ., gyeImét fel kell tehát. hivnom
gárolmak bizonyára nagy asa me vC.i: az orszag erc# " .

• ,"oo " ." erre a fontos lIalasztasra es mm-
crőfeszitésükbe kerül ma Jet a mezogazdasagl\es lpa- den egyesiiletnek, {;;inden organi-
az adónak pontos bcfizc-' ri tHrllelés, va!aminta ke- zációnak és minden embernek, aki
tése. Pedig ha tiszteletben· reskedeléri fcjlesztésével a nemzeti gondolatot féltékenyen
tartja az ember a törvényt, fokozzák. A maroknyimo~ őrzi, kétszeres kötelessége lesz eb
igyekszik is akkor államp gyarságjövőjét. biztosílani ben a küzdelelT.ben résztvenni.

polgári kötelességének ele- él gazdasági élet megala~

get tenni minden téren. Hip pozásával;. az ipar, keres p 1·!-------Ilm5~--l:!!~

szen tudni kell ait, hogy kedelem leheiő IfIrnosalá# M Acz A KOS I
minél erősebb az állam,. o

sáva!, a tudomány és III ü
annál többet tehet a pol#
gáraiért, mert állam és pol- veltség foI<ozásáv~l érhetD

gárság csak az egym<;is táp jük el legbiztosabban.

mog'atása és segitségével

lehetnek naggyá 1

A magyar társadalomnak leg- kerületi pénztár és az egyes nagy
na15yobb intézménye a Társadalom- vállalatokban szervezett vállalati
biztositó Intézet. Az állam után a pénztárak mellé ugYl/evezett vá
legnagyobb szervezet, amely a lú- lasztmányi választanak meg ugyan
kosságból igen sok embert őlel fel. akkor, amikor a közgyülési tago
Csonka-Magyarország lakosságá- kat. A köigyülésen a gyáripar, a
nak csaknem huszonnégy szdza- kisipar, a szabadfoglalkozásu mun
léka tagja a 1ársadalombhiositó kaadók és háztartási alkalmazot
Intézetnek. Több, núnt 220 ezer fak munkaadói külön-külön cso
munkaadó és csaknem 800 ezer portokban szavaznak; a munka
biztositott fizeti a járulékokat a vállalók, llgymint: munkások;
pénztáróa. Az ujabb törvény sze- tisztviselők és háztartási alki1[ma
rint a régi intézményhez, amely-' zottak szintén maguk közül vá
ben a biztositottak betegség és laszta/zak a kőzgyiilésbe tagokat a
baleset ellen voltak biztositva, most jobb és baloldalon.
már az öregségi és rokkantsági Mindenki előtt világos,' hogy
biztositás révén is ujabb tömegek ennek az intézménynek a vezetése
csatlakoztak és miután a bizfosi- a nemzeti érdekek szempontjából
foltak családtagjaira is vonatko- felette fontos, Innen wagyarázha
zik a szociális segélynyujtás, két tá az, Iwgy a közéletben jelentke
és fél millióra becsülik azt a tö- ző politikai és .gazdasági irány
meget, amely a Társadalombizto- zatok igyekeznekmegszerezni a
sitó Intézetben érdekelve van. Ez Társadalombiztositó Intézet önkor
a hatalmas intézmény az öregségi mányzatának többségét.
és rokkautsági pénzekkel együtt Az első választási megmozdu
kb. 120 millió pengőt forgalmaz lú.shól világosan látható, hogy
évenként, tehát tetemes pénzössze- egyik-másik választási csoportban
geket. Az intézménynek 2200 or- kétféle irányzat fog egymássalmeg
vosa van és csaknem 2000 tiszt- ütközni. Az egyik oldalon a szo
viselője. Munkaadónak és munka- eiáldemokrata párt és a radikális
vállalónak tehát egyaránt köteles- erők, a másik oldalonpddig a
sége, és érdeke arra törekedni, nemzeti alapon álló és a polgári
hogy ennek az intezménynek a gondolatot képviselő e/ők ielent
a vezetése nemzeti és szociális o keznek és külön lajstromokban o

szempontból megbizható kezekben vesznek részt ebben a nagyon
maradjon. fontos választási küzdiemben. A

Az intézet elnöke május 12~ére munkavállalók és egynéhány mun
kiirta az önkormányzati szervek kaadó választási csoportjában az
megválasztását. A Társadalom- érdekeltek nemzeti blokkban tömö
biztosító Intézet legfőbb önkor- rültek és jelölteket állitanak.
mányzati szerve a közgyülés, amely Az egész nemzetnek azazér-:
360 tagból áll és felerészben mun- deke, hogy a nemzeti erők győ

kaadóbó~ felerészben munkavál- o zelemmelkerüljenek ki abból a
lalából választható. A közgyülési küzdelem ből, amelyben az inter
taj;okat országos lajstromokban és nacionálizmus fog megküzdeni a
titkosan fogják megszavazni. .Az nemzeti gondolattal. Tehát nem
országos intézményt a kőzgyülés, csak a Társadalombiztositó !nté
illetve a közgyülésből kiküldendő. zet közgyü!P.sének egyszerü töb/J
40 tagu igazgatóság fogja irá- . ségéről van szó, hanem sokkal
nyitani. Az intézethez fartozó 23 méfyebben fekvő és a jövőre ki-
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Képviselőtestü

leti közgyülés.
Gyoma község képviselő..

tesIülete f. évi április hó 6-án
közgyül,ést tartott. A közgyü",
lés rideg'ségébe eg'y kis hu
mort hozott bele Pikó Béla
felszólalása az uj artézi kul
épitésénél, ki azon inditványt
lette, hogy a Hartenstein Ignác
jó gondolatát házasitsák ösz...
sze a Vincze Andor másik jó
g'ondolatával, mert ebből egy
még jobb lesz. Pikó Béla kÖZl

gyülési tag' ur bebizonyito!la,
hog'y nemcsak jó g·azda, ha
nem a humor iránt is van ér...
zéke. Az ael hoc házasság' köz
vetítő iroda felállitásához graN
tulálunk, azonban agg'ályaink
is vannak: ugyanis megfeled#
keze1t arról, hogya két jó
gondolat különböző vallásfele
kezethez tartozik! (?) A szii#
lók pedig előre nem egyeziek
meg. Mi lesz ebből?

Ugyanitt emlitjük meg Kruchió
Lajos, talpraesett inditványát,
melyet szinle jólesett hallani
ettől az "gyszerii, de józan
gondolkodásu városatyálóJ.
Ugyanis az artézi kut helyét
kifogásolta s inditványozta,
hog'y az megfelelőhelyen, eset...
Jeg a népkertben furassék meg,
annál is inkább, mert akkor
meg'valósulhatna az a 20-30
év óta vajudó s a lakosság
részére épiiendő ingyenes ár...
tbi fürdő. Kár, hogy a min..
den szépért, jóért lelkesedő

szelle'mi vezetőség olyan köny
nyen elsiklott e kérdés tárgya..
lása felelt ez több fig'yelmet és
meggondolást, alaposabb hoz·
zászólásokat érdemelt volna
meg' s mig a kisebb fontossá-.
gu ügyeknél elhangzott viták
sok időt emésztettek fel, addig
erre alig pár perc jutotJ. Any'
nyit megállapi/unl< azonban, I'

hogy ha a Pénzüg'ymilliszter
ur ötIettermelésrC' 40,000 P",t

a

I .I
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1/ .. hIVC. II
O vigyáz a védjeqyre, }TIer} tudja, .Ji
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Cserkészünnepély.

ben fogja kerületünk országgyü
lési képviselője dr. Zeőke Anlal
beszámolóját is megtartani. A
közgyülésen ugya gyomai,
mint az endrődi kisgazdák
teljes számban fognak meg

jelenni.

A Botond Cserkészcsapat
április 6,án tartotta az Uri
Kaszinóban ünnepélyét, mell'
fényes erkölcsi és megfelelő

anyag'i sikerrel zárul r.
Az ünnepélyt Paál Sámue]

polg: iskolai ig'azgaló, szerI
vező testületi elnök kedves
beszéde nyitoJta meg-, aki mé
lyen szántó magvas gondola#
tokkal fejtegejje a mag'yar cser
készmozgalom céljait.

A vigjáték, monolog' és a
kedves cserkész nóták azután
gyors egymásutánban követ ..
ték egymást. Az előadás de ...
rüs hangulatban folyt le és él
vezte a közönség- a jó kis
müsort.

Büszkék lehetünk cserké..
szeinkre. A fiuk alapos cser#
kész rnuukát végeztek, de a
legalaposélbb munkát végez/e
a fáradhatallan cserkész pa..
rancsnok Ruszka Sándortanár
ki a szereplőket kiválogalta,
nagy fáradsággal betanilaJta
és az egész ünnepélyt CSel"1

kész lel~iismerelességgel reIl~

dezte. Az a tanár aki a jövő

reményeit a kis cserkészeket
ilyen lelkesen és buzgósággal
neveli és vezeti, az nem csak
jó tanár: de jó magyar is és
magyar hazafi a javából.

Előadás után Farkasinszky
tette derültebbé a hangulatot.
A kis cserkészek csak azon
busulnak meg ma is, hogy kis
ünnepélyükön nemjelenlek meg
a polg. iskola leánynövendé'
kei és igy nekik nem igen ju#
tott kis táncosnő-.•. ?

Jótékonyság.

Békésvármeg yei
Kisgazdák Egyesü

lete közgyülése.

Ha valah?l segiteni kell, ha
valahol adni kell s ha valamit
szépet, jót, a közre hasznosat
kezde.ményezni kell: ott mind
dig elől laláljuk mint vezelőt

Kner lzidort községünk der.zk
nagyiparosál. Az április hóban
tarlott közgyülésen lehurrogták
ugyan egypáran mikor azt in
elítványozta . közbeszólás
alakjában - hogy a községi
napidijasoknak leg'alább isolyan
fizetést adjanak, mint ő a
nyomc1ászainak és arányosit..
sák azzal,- most azonban meg
kell nyilvánosan éljenezni, ami
kor az elmult héten a reform.
elemi iskola szeg'ény tanulói
részére névnapja alkalmával
nagy mennyiség'ü irószert aján
dékozott.

Nem tömjénezünk - csak
igazságosak vagyunk, ha ki~

jelentjük, hogy a nyomdai ipar
és a jótékonyság terén a Kner
név fogalom. Tartsa meg a
jó lsten dZ öreg Kner urat és
jó szokását: sokáig!

A Békésvármegyei kisgazdák
demonslr.ációs közgyülést tar..
tanak Gyomán 199-9 április
28-án melyen hitvallásI tesz ...
nek a kisgazda eszme és gon
dolat mellett. A megyéből ér#
kező vendégek vasárnap r~g#

gel mig a Budapestről érkező

vendégek (l szombat déli és
esti vonattal érkeznek Gyo
mára és magánházaknál szál,
lásolják el őket.

A közgyülés cl. e. 10 óra'
kor kezdődik és ennek kereté..

dok nehéz helyzetét s egYfeJŐII:" ...:.,·.·~~~~iiiiiiii~ii~~ijiiiijij~~~~~~~~11
minden nehéz pénzügyi helyzet :'i·
dacára is hosszu időkön keresz
tül függőben tartották követelésü·
ket, másfelől pedig igyekeztek
azon, hogy lehető legjobban
adassanak el az eladásra kerülő

értéktárgyak s igy lehetőleg men
tesüljenek ez ártatlan emberek a
fenyegető veszélytől. Tényleg igy
is történt s a magyar gazdáknak
hálás szive ezért látta vendégül
a Bankház igazgatóit és tisztvise
lőit egy nagyon kedves vacsorán.
Mennyi könnyet lehet el nem hul
lottá tenni vagy - felszántani és
mennyi bold0g örömöt és gyö
nyörüséget lehet szerezni még a
rideg pénzügyi világban is, ha az
embereknek szerető és jó . szivük
van. A Bácsy és Társai Bankhá
zának gratulálunk dicséretes, em
berséges eljárásához és azt ügy
felei részére jövöben is gyakorol
ni kérjük.

.A hálás szeretet
örömünnepe.

Körülbelül ez a cim felel meg
legjobban itt közlendő kis hirünk
nek. Az elmult szombaton kedves
vacsorát rendezett öt tekintélyes
gazdálkodó és az ő házuknépe
Endrődön,azÖregszölőbeliHangya
nagytermében, melyre a Bácsy
és Társai bankház igazgatóit és
tisztviselőit hivták meg és az ot
tan körül lakó szomszédokat. A
vacsora nagyon szép bizonysága
a tisztes' magyar gazdálkodó em
berek hálájának és szeretetének.
Az történt ugyanis néhány év
előtt, hogy Venczák Vince fej
leszteni akarván mal mának üzlet
körét, öt derék endrődi magyar
gazdát arra kért fel, hogy áIlja-

· nak érte jót. Ők vállalkoztak is
rá, ám azután, mint ismeretes, a
Venczák-cég fizetésképtelen lett,
csödbekerült, ugy, hogy az öt de
rék magyar gazdaembernek és
azok családjának romlását idézte
volna elő a jótálás aláirása. A
hitelező a Bácsy és Társai gyo
mai bankháza volt, hol az igaz
gatók a törvény betüje szerint
azonnal élhettek volna jogaikkal,
ám ök átlátták e szegény csalá-

Az 1929. évi március hó 23-1
án alkalmazásban álló, de idő

közben foglalkozásból kilépett
alkalma?:ottak részérQ, jelent#
kezésük eselén, a szavazói iga
zolványt a volt munkaadó sz.in
tén köteles kiadni.

IvUndazok a munkaadók,
akik 1929. március 23#án bizr
tositásrel kötelezett a lkalmazot
tat foglalkoztattak és mindazok
a mUnkavállalók, akik 1929.
március 23-~n biztositásra kö
telezett üzemben, házlartásban
alkalmazásban állollak s 1929.
április 20...ig bezárólag szava
zóiigazolványukal nem kap#
ták kézhez; a gyu1ai kerületi
pénztárnál szóva!. vagy irás
ban felszólalhalnak s bizonyi#
tékaik alapján a szavazói iga#
zolványuk kiapását kérhetik.

A szavazói igazolványoknak
helytelen kiállitása, vagy az
illetőnek más választói cso#
portba, aIcsoportba történt té#
vtS besorozása miatt -'- indo'"

· kaik ismertetése mellett - szin
tén felszólalásl lehet beadni,

· illetőleg helyesbitéstlehet kérni.
A betegállományban levő, de

egyébként választói jogosult ...
sággal biró munkaváll61ók ré ...
szére a szavazói igazolványo
kat az Intézet közvetlenül
kiildi ki.

A szavazói igazolványokkal
történő . mindennemű vissza...
élés a vonatkozó törvényes
rendelkezések szerint kihágás
s szigoru meglorló intézke
dési (pénzbünletést) von ma
ga után.
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MARosvAsÁRHElYIEK TAlAlKOZÓHELYE

Budapest Iegelsőrendümodern családi szállója, az

István Király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.

Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fü-: .
tés. MelegvizszoJgáltéltás. Lift. EIsórendü konyha.

A. Nyuqati pályaudvaR' :rnelletta

ti.izött ki él I<~zigélzg(j I~si .re~ l
formnál, ebbol egy kis reszt
meg~rdemelne Kruchió Lajos I
képviselő már csal< özérl is,
mert él pusztában elhangzott
eg'yszerü szavával felhivla a
figyelmet a rómaiak által kLll~

/ivál t testápolásf<l. Csak egész·
séges, ép testben kbet élJ lélek!

A közgyülésről szóló rcfe~

rádánkat az alábbiakban adjuk:
1. Az ártézi Iwt épitésnek

oclaitélése függőben hagyatolj
a biztositék kérdése lisztázá~

zásáig, rnely élzonban már ren,
dezletett s jövő héten e tárgy
ban rendkivüli közgyűlés lesz.
A mélyfurás 1930·ban CI VI.
ártézi ku/nál kilátásba helyez~

tetett, il népfi.ircfő ekkor lesz
aktuális.

2. A súilésmői lakás épité~

se Molnár Imrének itéllete1t
oda. a szerződés eg'yhangulag
jóváhagy atott.

3. A gazdasági ismétlő isko
la épitési köllségeit a /isztvi·
selői lakások épitési költségé
ből fedezik.

4. Uj szeszfinomitó készülék
beszerzése határozlatoJi el, bár
elhangz01t olyan indilvánv is,
hogy olvasztas'>ék be a kÖ7~

ségi szeszfőzde a Fruklus ke
zelése alá s ez esetben ing'ven
gépet kapna a község. Kner
Izidor, volt szeszfőzde'igazga
tó világ"itotta meg igen érde
kesep e tárgyal s ennek halál
sa alatt elvetette a közgyülés
az "indítványt. Semmi kapcso·
lalot nem kiván a Fruklussal s
a község nem óhajt a fiókja
lenni egy társaságnak, de meg
hasznos is. a' konkurencia a 2
szeszfőzde között, igy még az
ingyen gépre sem reflektál.

5. Székesfővárosi 20 gyerl

mek nyaraltdttisát elhatározJa
a közgyiiJés.

6. Izraelita hitközség'nek öz
ovodai üres lelek kicserélése
tárgyában beadolt kéreime fe
lett nem határoz a közgyülés
addig", mig más megfelelóbh
helyet nem ajánlanak fel a hit-
község részéről. "

7. Községi cselédek és al,
kalmazottak kéreImét a társa
dalombiztositóba való bejelen
tés iránt elutasitolla azzal, hogy
ez nagy megterhelést jelent a
községre, fizetést 6 hónapig
ugy is adia, hogy él családJa~

gok is részesülhessenek azon
ban gyógykezelésben és se
gélyben, alapot lélesit 300-300
P,ig terjedő hozzájárulássa!,
melyból azután segélyeket ad
a szükséghez képest.

8. Vármegyék és városok
mentőegyesiilelébe és várme
gyei kert~szeti egyesületbe
való belépés irán1i kérelmet
fedezet hiányában elu1asilotfák.

9. Napidijasok, pénztárnokok
és ellenőrök fizetését rendezte
a közgyülés.

tO. fekete Gáborl il község I
kölelekébe felveHe.

11. Pikó Béla imlilványát,
hogya Hösők·utja eléd szaka
sza egészben bazallterrecitlel
épile~sék ki: Vissliwonta.

12 Vaszkó l_ilio~ illelöség
megállapitcísa iránli h'relmé\'C1
el ulasiltalülL

13. Polgári L.;;ko\o l (J'2.6N.7 
1927/28 0vi SÚl Ilhlllásüill<J k
jóváhagyása - ludc)ll1ásul vé~

tetett.
14. Pon;salllli Lajos küllcrü

leti kézbesitő kordé javitás
költség"ei mcglérilésc il"iínti ké
relme elu1asillafolL

15. Nyiri Sándor és neje
csereszerzócfése (zöllllla posi
területre nézve) elvileg' jóvá~

lwgyafoll és ellnek lléVSlerinli
szavazással való elllctlározá·
sára az ujabb kÖl~y[ilés má·
jus 28-ra kiliizetel1.

Gyász istenitiszte!et
Vitéz Siménfalvy TilwTt1ér tá·

bornok a várallallul elhalt \ilél.i_
szék törzskapi/án\áéri az el
mult hét szerdáján a g'yornai
ref. Jemplomban Harsányi Pál
ref. esperes gyász btentiszle·
lelet tártott, amelyen a vitézi
rend tagjai vi/éz Varg'a Ká I~

mán vit. hadnagy vezetése
alaH, továbbá a főszo!gabiró

ság és az clőljáróság képvise
lői vettek r~szt.

A Rákóczi harangot motor
készülék huzza. A debreceni
reL nagytemplom hires Rákóczi
harangját eddig kézi erővel

huzták. A mult hélen a presbi
t-.zl"ium elhalMozta, hogya ha
rangot ujharángállvánnyal sze
relik fel s a harang huzásra
eg'y harangozó gépet vásárol
nak. A Ílarangozó gép 1220
aranymárkába kerül s egy hel'I
fondi cég szállilja.

IA GYOM:AIAK
kedvelt 1é1lálkozóhelye
BUDAPI-:STEN

él

Központi
Szálloda
VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE
KÁVÉHÁZ

Tulajdonos:

Grosz

H I R E K
Istentiszteletek. A reL temp

lomban vasárnap c.Il!lclőtl 9
órakor lstenli~7;k!etct tart Ré
pás Pál ref. kikész.

Az ágoslai evan~~likus temp·
10l11bun vasárnap d" c. 9 Ó.

német nyelvü Istentiszleleiel
larl I·-eiler I:rnó ev. lelkész.

A róm, kaJh. templomban
reg'gel 9 órakor ]slenHszlelet
prédikációval ImJja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Személyi hir. Dr. Baltazé.Ír
Dezső, CI tiszántúli református
egyházkerület püspöke él me'
zőtúri fógimniÍziulllhoz az CZI

idei éreltségi VilSgáldlOz a bé~

késbánáti reformálus eg'yl1áz
I1lcgye és él g'yomaiak nél~n

ncvű esperesél: Harsányi [.lá! t
küldle ki éretls,;gi elnöknek.

Gyomai Levente' Egyesiilet
f. IIÓ 14·én a fioller SÚllló
nas;rytennébel1 7 órai k"lelet l

tel tea estélyi rendel Far·
kasinszky lnm? zenekéirál1élk
közremüködése mellell, melyre
a nélgyérdemü köznnségel tisz
teletlel meghivja a Rendezőség.

Közgyülés. A Gyomai Ipa'
ros és ~(ereskedó lfjök Ön
képzőköre vezetősége ér/esili
tagjait, hogy F. hó 21-én, azaz
vasárnap d. u. 2 órakoL rend
kivüli közgyLilést lart, melyre a
tisztelj tagok minél" nag'yobb
szárnbani megjelenésél kéri,
hogy az határozatképes leg·yen.
Tárgy: Alapsz.abálymódositás.

))Mesék az irógépröl" . .. A
hU5véJi ünnepek ala It nagysi·
kerrel l2ióJJütt, f.-'l1li cimü ope
rettet, érteslú:sül.k sz~rint köz
kivánatra megismétli f. hó 21,
én az Iparos és Kereskedő

Ifjak Önképzőköre, mérsé!<el1
helyárakkal, a Holler szállóhan.

Cserepes virágokat szoba·
növényeket nem elég mindig
csak vi.Z7el öntözni, meri ak
kor azok Jápanyagokbal1 hi·
ányt szenvednek, - éheznek.
Az ügyes háziasszony "Sirius"
növény táp sót használ s virá·
gait l1lililknki irigyli. 1 P 20
fillérért kapható mindenült.Lásd
hirdeJési rovatunkat.

Két renaissance eimen jeleni
meg a napokban Szucly E]e~

mér sajlófőnök uj könyve. Ell
Rondolásában és célki1üzésé·

VIRÁGKEDVELŐKNEK
FONTOS:

Ha igazán gyönyörü cserepes vi
rágokat, s:zobanövé~yeket,.k~rti
virágokat akar nevelm, hasznaljon :

. Kutasy-féle

Sirius növénytápsót.
Ez a 16 év óta nagyszerlien bevált,
többször kitüntetett reális készit
mény nagy segítségére lesz Önnek!
Virá"ait bámulni fogják! Szerezze
be a~onnal. de csakis Siriust fogad
jon el! Egy csomag (15 adag) bő

utasítással 1 P 20 fill." Kapható
drogériákban, gyógyszertárakban,
mag- és virágüzletekben mindeniJH.
5 csomagot bárhová bérmentve küld

~ a készitő cég:

Kuta§y Dániel
"Sirius" laboratóriuma

Balassdg:"'YarIndt.

ben egyenes folyla/asa a "Tritl-
"non 1I1án Páns f:clé"Jcimiill"'!lJ
rég l1lcgie'knl könYVl'llek. iviind
kellö a latin szelicm elölti hó
dolat s a szerd) lI~V Jáija, hogy
Magyarországot régehhi kor
szaka i (All.jc> II k, tvl til y(Í.:-; _slb.)

egyenesen e slciiern' örök()sC·
vé teszik. Nyilván u.i kif()f.[i1~a

ez a lllaRVar-kliil"iildi s1'011cl11\
kapcsolaloknak, egészséges
visszahatás bizon yos egyolda lu
tcmhwciák elien. r:zl al uj fvl
fogást a Slerző ui sLinlézis
alakjában viszi ai: olvuSó ·elé."
Talán elóslör Jörfénik él ma
gyar irod[J!omlian }zj<:érle1 az
essCl y il "sztrak la bb lörckvései!
a novella konkré/abb szingaz
dagságával harmóniáballozni
és egy kiinyv kereiében egye·
siteni. A könyv bolti ára 4 pen'
gő. Megrendelheló lapunk ki
adóhivalalábiltlés kapható min
den kÖllyvkere~kedésben.

Meghivó
dijmentes

himző- és varrótanfolyamunk

látogatására, melyet.

Endrödön, a Korona-mozi
helyiségében 4 héten át

1929 április 8-tól kezc1ődőleg

rendezülik. Ezen alkalommal mélyen
tisztelt vevőilJ::et alapos
dijmentE:5 oktatásban

részesitj[,k, a ~.!\CER \'arrógépek
és a hozLávaló keoiLülékek haszná
latában. Tanitju!; lO\'áLlJá dijmente
sen: fehérneill tí- és lJarisnyatömést
a SINGER varr6gépell, fehér- és
szineshiln,é:;t il SINGER varrógé
pen, a J: oJcrn mühimzés összes
fajtáit: min t madeira-, ajour-, monog
ramm- és sl1Iyrna-munkánkat. Rész
vételi be;elentésekel a tanfolyam
részére felvesz: Belemay Béla ur
Gyoma-Endrődi megbizottLink és
ifj" Jósepo';Ícs József ur, a postával

szemben.

SINGER VARRÓGÉP RT.
Mezötúr) Er"dődy-utca 12.
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a gyomai régi nagy választókerületnek szeretett és országhirü volt képviselője vasárnap április hó
14-én délután háromnegyed 5 órakor gyorsvorsvonattal községünkbe érkezik, hogy mégegyszer
személyesen találkozhassék régi választókerületének kedves közönsegével. Vasárnap délután fél 6
órakor az Alsórészi Polgári Olvasóegylet nagytermében előadást fog tartani. Idő rövidsége miatt
más helyre nem mehet, igy itt jelenjenek meg azok, kik őt látni s hallani kivánják. Este 8 órakor
~arabás Béla tiszteletére az Uri-Kaszinóban lesz társasvacsora, melyre mindenkit szivesen lát a

Rendezőség. Jelentkezni lehet Spitz vendéglősnél.

ANYAKŐNYVIHIREK.

Születtek: fekete Endre, Hu
nya Mária-Magdolna Varga

Juliánna.
Házasságot nem kötött senki.

Meghaltak: Mácz Ákos 65.
éves, gyóg'yszerész. özv. Var...
ga Lajosné Barla Rebeka 82.
éves, ÖZ\{. 17Só Gáborné Haj
du Mária 79. éves.

Felvétel a Széchenyi Kollé
giumba. A Széchenyi Kollégí
umot fennlartó or~zágos egye
sület, melynek elnöke dr. Ug
ron Gábor ny. miniszter, társ
elnökei pedig dr. Rubínek Ist-

· ván és dr. Dési Géza ország
gyLilési képviselők felvételJ hir
det középiskolai és szakiskolai

· nevendékek sziÍmára.A kollé
gium a főváros legszebb he
lyén létesült, ahol a növendé...
kek napi ötszöri kitünő . ellá
tásban részesülnek, állandó
tanári felügyelet alatt állanak,
lelkiismeretes korrepetálásban
részesülnek. A kollégium kor
mányzótanácsa ugyancsak fel,
vételt hirdet a kaposvári Ugron
Gábor fiunevelőintézelbe is.
Akik a kollégillmba felvételt
nyerni óhajtanak mielőbb ad...
ják be kérvényüket. a kollé
gium igaz2'atóságának. (Buda
pest, VI. Podmaniczky utca 41
sz.), ahol a felvételi felvételek
is megtudbalók és minden kér-

·dezósködésre részletes válasz
nyerhetó.

. XIV. Lajos ágya a pansI
Louvreban nem lett olyan hi
res, mint amilyen hire van
városunk és vármeyyénk kö
zönsége elótt él budapesti
Központi Szálloda ágyainak.
Jó pár hónappal ezelőtt nyilt
meg él Keleti pályaudvar köz'"
vcllen szomszédságában, a
Baross téren ez a szálló és
amint van az országban egy'
egy éllerem, amelynek .legen
dás lell a konyhája, ugya Köz'
ponH Szálloda lett az a ház,
amelynek legendás hirü az
ágya: A legpuhább fekvést, a
legkényelmesebb pihenést, /eg
rózsásabb álmot nyujtják ezek
él Linget-ágyak a hófehér és
'riilgy~góan tisztaágynemü kö~

zepette. A közponli fűtés és
állandó hideg és melegvizszol
gáltatás biztos, egészséges
védelmet nyujt a hideg ellen,
az intim, finom berendezés pe
dig oHhoniassá varázsolja a
szép szobákat. Különben az
egész száltodának ilyen a jeI
le~e: pompás kis családi ház,
kényelnws hallal, irószobával,
Iifttel felszerelve. Meg kell em~
lékezni ezenkivül él személy....
zetról, mely mosolygó szolgá~

lalkészségge\ leljesi1i a vendé
gek minden óhaját. Mindezek
tetejében a szálloda szoba árai
a legelőnyösebb polgári árak,
amelyeket a legszerényebb vi
szonyok között levők is köny
nyen megtudnak fizetni. A Köz
ponli Szálloda testvérvállalata
él főváros egyik nevezetessé
gének az OsJende kávéháznak
(VII. Rákóczy ut 20.), melynek
ragyogó helyiségeiben minden
este az egész ország kedvence,
Vörös feri énekel és muzsi
kál.

6YERMEKROVAT.
Vezeti: Kovács János.

A fészek fosztogató
Sugár Pali, a falu legvásottabb

gyermekei közé tartozott. Édes'"
apja már régen meghalt s sze
gény betegeskedő édesanyja hiába
intette hibáiért nem használt az
semmit sem. Mindig valami csi
nyen törte a fejét s hacsak lehe
tett borsot tört a derék szomszé
dok orra alJ. Ezek megllnva a
sok okvetetlenkedést bizony gyak
ran el-elhegedülték a kis kötekedő

Pali!, de ez nem javitotta me!;;
néhány órával később már vidá
man zavarázta a mezőn békéserI

legelő állatokat.

Egyik őszi délután elhatározta,
hogy madártojás keresésre indul.
Nem sokat gondolkozott s lépteit
a falu szélén lévő erdő felé irá
nyitotta. Ideérve felmászott egyik
tölgyfára és annak odujából, .
hol egy kis madár család lakott
- kiszedte a tojásokat. Igy járt
kelt egyik fáról 'a másikra és
buzgón foszlogatta a kis ártatlan
madarak fészkeit. Közbenliem
vette észre, hogy az ég egészen
beborult s a fekete' felhők hara,.

gosan hömpölyögnek. Már egészen
egy sapkára való tojást szedett
össze, midőn dörögni, majd vil
lámlani kezdett nemsokára pedig
megeredt az eső.

Pali megszeppenve állott meg
az erdei ösvényen, majd pedig
futni kezdett az erdőből kifelé.

Az eső egyre jobban ömlölt
Pali nem tudva hova' menni egy
kis barlangba menekült.

Alig ült le a nedves barlangba
mindjárt elszenderült.'

Egy hatalmas sas megragadta
és a légbe emelkedett vele. Repül
tek sokáig, mig egy sziklabarlang
hoz nem értek. Itt a sas elengedte a
remegő Palit, majd egyet károgott,
(A sas nem károg. Szedő.) mire
számtalan kicsi és Tlagy ma
dár repült köréje. A sas kilépett
a nagy tömegből és egy kiálló
sziklára felszállva igy'· szólt~· ked
ves Madár testvéreim! Ime elhoz
tam nektek, ezt a vr;ísott fickót,
aki nemcsak embertársainak kel
lemetlenkedik, de még (i kis éne
kes madarakat sem hagyja nyug
ton. A mai napon is {osztogatta
a madárfészkeket az erdőben, de
én elcsiptem s most elhoztam,
hogy megbüntessük. Mondjátok
kedves Barátaim! mivel birntessük
meg ezt a fiut. Dobjuk le a
szakadékba - kiáltották a kis
madarak.

Ha ez a kivánságotok - mon
dottaa sas - igy megteszem.
Ezzel megragadta hatalmas cső

rével a remegő Palit, felrepült
vele, majd bele dobta a hatalmas
szakadékba. . . . Pali rémülten
sikoltott s midőn fölnyitotta sze
meit a barlangba t«láltamagát,
hova az' eső elől menekült. Re
megő lábakkal feltápászkodott és
megindult hazafelé. Otthon sirva
panaszolta édesanyjának a dél
után történteket és megfogadta,
hogy ezentuf soha, soha többé
nem bántja, a madár fészkeket.
A boldog édesanya pedig össze-

. téve kezét, hálát adott a jó Is
tennek, hogy egy álommal jó
utra téritette a fiát.

-+
Rejtvények.

K
á=ő

rös

PUBLIKACIÓ.
Tisztelettel értesitem Gyoma és

környéke érdekelt nb. közönségét, hogy
az Angol-Magyar Bank gabona- és ter
ménybizományi bevásárlását átvettem.
Mindenféle gabona-termény félét és
zöld' buzát a legmagasabb napi áron
veszünk, valamint ujbuza-kö!csönt
folyósitunk. A nb. közönség szives
pártfogását kérjük és vagyunk hazafias
tisztelettel: Jakab és Perei Kistemplom
utca 1342. (Perei ház.)

Elköltözés miatt folyó hó 14-én
vasárnap 2 órakor önkéntes árverésen
eladatnak ebédlő, háló, konyhaberen
dezés, szönyeg és külömböző háztar
tási dolgok: Deák Ferenc utca 20
szám.

Egy jó karban lévő asztalsparhelt,
egy gyermek kosár-kocsi, 2 mm mü
trágya és akácfa-csemeték eladók
Rózsa utca 1052 szám alatt.

Pálinka ár leszállitás történt a
Hangyánál és fogyasztási szövetkezet
nél. 1 liter Törköly pálinka 3 pengő,

t liter Rum 3 pengő, a mai naptól
kezdve lehet ugyis kapni, hogy' csak
ujkor kell érte fizetni. Ugyanottujbu
zára pénzt is :ehet kapni kamat me:1
tesen. A békéscsabaí malom ból a korpa
megérkezett, lehet kapni.

A helyi állatbiztosit6 szöv. ezévi
rendes közgyülését f. hó 14-én, hatá
rozatképtelenség esetén f. hó 28-án d.
e. 11 órakor tartja a községháza ta
nács' termében az alábbi tárgysorozat
tal : 1. Igazgatóság jelentése. 2. Zár
számadások előterjesztése és felügyelő

bizottság jelentése. 3. Mérleg megálla
pítása és felmentvény iránti intézkedés.
Esetleges inditványo~ Minél számo
sabb megjelenést kér a vezetőség.

Macskás Jánosnak B. M. endrődi

határban Varjasi pusztáján 20 .hold
1200 négyszögölivelés 10 öles épület
tel eladó. Gyomán Kistemplom-ut 1338
sz. alatti háza 431 négyszögöles kerttel
kedvezményes áron eladó.

Karbiner József épület és butor
asztalos elvállal éptilet munkákat, buto
rok készitését és javitását olcsón és
pontosan. Kéri a n. é. közönség szives
pártfogását. Ujtelep, Tiszamalom.
Kettő kat. hold révlaposi gyümöl

csöskert egészben vagy apróbb par
cellákban és egy tehénjárás örök áron
eladó. Bővebbet a Máday patikában.

Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonát képező

fele része, elönyös feltélelek mellett
örök áron eladó. Érdeklődni lehet csak:
Kalocsa Máriánál Budapest, VIII. József
körut 23. f. 4.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha hutorol{, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok,toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlított székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatna~ Ugyanott elsőrei!dü

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay· Gábor l11otorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.
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Drótkerités.

BŐ'lebbci éJ·

MA.o AY patikában.

csávákb()I, l'élhoHra boxol v(t~~y

husz csirkl'fogót, félájultra csó·

kol egy elszánt l1ószemélyJ i,:S

olcsó sikerhez segit egy ügyet

len, de csinos, sz.óke deleklh'

kisasszonyL ~\.iilönósen kedves

jálékol produkál egy laliGtl

szoborárus öltözetében. Álld

lában az izg-a]m(ls és fordu!d-'

los csekl\ínéll'}l pompás, 1111
maros cpL'ód(;k tal kítják. i\

törlénel s/in];,']}'" a ),n'önyürü
St. Moritz. Svájc J('~~szcbb th·

jai, nem7cll,(',/i ékltűl csillogö
melropoli:='élÍ vOllulnak el el<'H~

Ilink s7illes l'org'ulélgban. A
miisorl egy Idtünő burleszk

és filmhíradó egésziH ki.
Előadások: 6 és 8 órakor.

Pénztár 4 órától kezdve.

::r:
lll·
N
pr

;; A legtökéletesebb és leg~ s:
-Il) gazdaságosabb kerités ~.

] anyag tetszés szerinti sü
sil rüségben és magasságban
-~ rozsdamentes drótból leg
>. jutányosabban beszet:ez-
2 llető:

~KISS GÁBOR
szitás-mesternél

Gyoma, Deák Ferenc ti, 19.

Ihettő kat. hold révlaposi
gyümölcsöskert

eg-észben vagy upróbb
parcellákban és egy

tehénjárás
(jrök áron

eladó.

be.mutat

polló" filmszinház
Gyomán=

Férfi-férfi ellenm

lJ,

minden l hónapos előfi

zető után l könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. Cim: Budapest

62, Póstafiól< 282.

iNGYEN JUTHAT

jó k Ön bJ ve khez
ha előfizetőket gyüjt az

UJ SÁG-nak

GyiiInölc§fa
oltvaDyokl

VidékUnl(ön heviJ1t leg~

jobb fajokkal :-:,zolg'álhu~

tok, durabo! ikéill 80 fíl~

lér és 1 pengö. 50 dara~

bon felülj vétllné\.lO %

engedmény.

Zöld Péter
Gyoma, Jókai-utca 846. sz. l

Fédi0 férfi ellen.

Harry Piel ezu/tal CI svájci !la

vasak közl szerepel vag'y liz

féle maszkot öltve, egy jól~

es6en izgalmas filmlörténcl kö

zéppontjában. Egy nemzetközi

szélhámos ban dál üldöz ele~

gáns hotel~hallokon.nagy ban

kok trezorjain, 1itkos föloalalti

barlangokon, ny?tk1öró hegyi

ösvényeken kere,sztlil~kaslll.

Közben szenzáci6s trükkökkel
huzza ki magát külőnbözö

é:1111elynek cillle

llarry Piet

Az. Apolló filmszinház áP-1
rilis hó 14-én vasárnap eg'y

rendkivül iig'yescll m('grende~

/\.'1 i, izgalIllils 10 felvonéÍsos

Hirdessen

2.30.

Ulána-~hírek.

Csütör1ök, április 18.
.9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45.. Hangv. folyt.
12. Harangszó az egyeteIlli temp

lomból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25; Hirek.
12.35. A hangv. folyt.

1. Időjelzés időjárásjelentés.

2.30. Hírek, éJelllllszerárak.
4. Rádió Szabad Egyeteni.
4.45. Időjelzés, iuőjárás, hírek.
5.10. Előadás.

5.40. Hangv.
6.50. Gyorsírási ["llfolyallJ.
7.25. Angol nyelvoktatás.
8. Előadás.

10.iO. Időjelzés, hirek, időjárás.

10.30. Hangv.

Péntek, április 19.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. Hangv. folyL
12. Harangszó az egyetemi tem p

lomból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hí-
rek, élelmiszerárak.

4. Mese.
4.45. Időjelzés,:időjárás és hirek.
5.10. Előadás.

5.40. Hangv.
6.45. Francianyelv.
7.25. Előadás.

7.30. Előadás.

9.20. Időjelzés, időjárás és hírek.
10.30. Előadás, Majd hangv.

Szombat, április 20.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó az egyetemi temp

lomból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirele 
12.35. Hangv. Folyt.

l. Időjelzés,időjárás. - 2.30. Hírek,
élelmiszerárak.

4. Elbeszélés.
4.45. Idője!zés, időjárás, hirek.
5.10. Irodalmi délután.
6. Balet délután.
7.25. Előadás.

7.30. Előadás.

10.20. Időjelzés, időjárás és hirek.
Majd hangv.

Szerda, április 17.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.- 9.45.

A hangv. folytatása.
12. Harangszó az egyetemítenJp

lomból, időjárás,

12.05. Hangv. - 12.23. Hírek. 
12.35. A hangverseny folyt.

1. Időjelzés, időjárás.

Hirek, élelmiszerárak.
3.S0. Morse talltolyalll.
4.10. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirel'.
5. Zene.
6.25. Előadás.

7. Rádióamatőr-posta.

7.45. Olasz nyelvoktatás,
20.30. Hangverseny.

10.30. Időjelzés,

cigányzene.

lD 11

I 011l_.
Vasárnap, április 14.

9. Hirek, kozmetika. -10. Egyházi
zene és szentbeszéd a Egyetemi temp
lomból.

11. Unitárius istentisztelet.
12.10. Időjelzés, időjárás, szimf.

hangv.
3.30. Előadás.

4. Rádió Szabad Egyetenl.
4.45. Időjelzés, időjárás.

5. Gyermekkar est.
7.10. Sporteredmények.
7.15. Hangv.
7.45. Előadás.

10. Időjelzés és sporteredmények.
Majd cigányzene.

Hétfő, április 15.
9 ..15. Hangv. - 9.30_ HinJ.:.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangverseny.-12.25. Hirek.
- 12.35. Hangv. folyt.

1. Időjelzés. Időjárás. - 2.30. I-iirek.
Élelmiszerárak.

4. Asszonyok tanácsadója.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirek.
5.10. Tót-magyar nyelvoktatás.
5.40. Hangv.
7. Néllletnyelv.
7.25. Felolvasás.
a. A wieni rádió leadóállomás mü

sorának közvetitése.
9.30. Hangverseny.
10.20. Időjelzés, hirek és időjárás.

Majd jazz-band.

Kedd, április 16.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folytatása.
12. Harangszó az egyetemi templom

ból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
- 12.35. A hangverseny folyt.

2.30. Hirek, élelmiszerárak.
4. Mese.
4.45. Időjelzés. Időjárás. Hirek.
5.10. Felolvasás.
5.40. Hangverseny.
6.30. Mit üzen a rádió?
6.55. Előadás.

7. Előadás.

ma.

gyorsan folyósit kölcsönöket
a

lIT

es

, S Társai Bankházcs
olcsóbbanle
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Mindazok szives figyelmébe ajánlom hirdetésem, akik akár ingatlan,
akár haszonbéres földet, akár pénzkö!Csönt akarnak venni!

Eladó földbirtokok tanyával : 20 h. h.-ként 35 m. buza, 30h.
h.-ként 20 m. buza, 40 h. h.-ként 30 m. buza, 53 h. h.-ként 30 m.
buza, 82 h. h.-ként 25 m. buza, 134 h. h.-ként 25 m. buza. Tanya
nélkül: 43 h. h.-ként 12 ill. buza, 50 h. h.-ként 11 m. buza, 134 h.
h.-ként 25 m. buza. Haszonbéres földbirtokok tanyákkal: 200 h.
h.-ként 200 kg. buza, 210 h. h.-ként 250 kg. buza, 300 h. h.-ként 60
kg. buza és 350 h. élő és holt felszereléssel. A földbirtokok vételéhez
szükséges pénzkö!csön 7 és fél százalékos tőkekamat törlesztéses
hosszulejáratu, valamint 10 százalékos váltópénzkölcsönö}{et a vétel
megkötése után 24 óra alatt folyósittatok. Eladó olcsó házak Gyo
mán: 10 drb. jókarban lévő cserepes családi lakóház pados szobákkal
kedvező fizetési feltételek mellett. Eladó korcsmák és vendéglők,

Gyomán és környékén. Eladó 1 éves Hoffherr traktor ekével 48 colos
vasrámás cséplőveJ. 32 lóerős Mercedes traktor 1600 P. És több

gőzmagánjáró garnitura.

KovAcs KAlMAN
ingatlan adás-vételi irodája

Gyomán, Sólyom utca 577 szám. (Az állomás közelében).

O'

GYOMAI UJSÁG

ih. e

aleg9a~dasá90sabb

Vezérképviselet :
J\utofelszerelési

R.-T.
Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

FJ8K PNEU

~.ftfi!i1i1ilfi11l.~~iMifi·. ,·.i . . . . . . . . . . i1"_
I A VILÁGHIRÜ MASSEY-HARRIS-F~LE ~

i ké~eköt~ i
.~ L~d lóvDntat!a<?aItraktorüzemre. I
.~ " Ké.z.ég"e.,,,tgái ré.ztete. ajanJa:

o

:

e
! Im.; rOt-I•.

~{eresk u I I mo

"-;os,c, ,"S2ar 32. Sürgönyeim : Intercolon.
. "J!gy '.dje.sitmény. - FeHHmulhatatian munkaerő megtakaritás.

Kerületi &-(épvise!ő: KERTÉSZ LAJOS Gyoma.
o~)4~U!~WJ[lI1!~~~•••~gl. 'II I!I' I il' II 'l

Körösladányban a községtől 2 és fél kilométerre,
Körösladány-Szeghalom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
ÉrdekJődők forduljanak a

BAC5Y és TARSAI Bankházához GYOMÁN. I '

j;

1929 április 14.

PALLADIS
könyvosztAlya

Budapest,V. Alkotmány u. 4 szám.

~l! :'~v -~ ..!L ~;~\ 5~ eg-
,.U', ilOg(1!l ke;, la:1. I{Öny
veke[ rész:diizeiésre. o, ti kiadvá
nyaink mind márká:=;, l,~dali'li mű

vek,. amelyeknek terjeszr:sével tehát
tisztességes megélhetésl _0.gy min
denesetre szép mellék ,ö,,;,delmet
biztosithat magának. iVlég ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megküld a

Fisk Cord Pneu
Citroen, Ford, Chevrolet

alkatrészek
autófelszerelések

Nagv J';,z 8,;daoest,

Föl I
e_ PH. *fi'!

II II

tm
,

I Ir II

Báró Huszár Lászlóné Őméltósága a gyomai határban fekvő 2500
hold Póhalom pusztai uradalmát kisebb és nagyobb tételekben

igen előnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

VEVŰK : a vétel után sem állami, sem községi vételilletéket nem fizetnek,
a szántóföldeket őszi vagy tavaszi veíőmaggal bevetve kapják,
vételár rendezésére tőkekamaí törleszíéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu második helyi váltó kölcsön rendelkezésére áll,
mely kölcsönök mindenkor helyben a Bácsy és Társai Bankházánál

lesznek rendezendók.

Érdeklódók forduljanak bővebb felvilágositás végett a

B JI ~ T~ .. B h~ ~h c.. ~,él«:8ye§ ar§al.an aza oz ~yoJnan,
vagy a

'Ir ++ JI .. rl~~I+ ~.11 IL h E d ~~d++.aOZ8eVI ~ o JarO~d.g· oz n ro on.
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18'26
19<25
2'23
3'20

r
17'30 gy. 20'40
20'29 gli. 2'10
14<04 lö·52gy.
19'20 19'4.5 ~<n,

l(i.14gy.
16'51 gy_
20'30 gj'.
21'06 gy

Bpcslról indul
Gyol1lára érk.
Gvomál'ól indul
l"Jpestl'e érk.

1928 október hó i-étől.

DUUAPEST-GYOJ">lA

6'25 9'45 g<y. 13'35
11'06 12·42gy.19.14
0'32 5'37 8-52 gy.
5'- 11'10 11'45gy.

G YO!'~A - BÉKÉSCSABA.

Bcsabaról indul 23'15 4-34 8'14 gy. 12'47
Gyomára érk. 0'17 5-27 8-51 gy, 13'54
Gyomóról indulG'41 11'14 12'43g<y. 19'2ö
!)csabára érk, 7'34 12'08 15'21 gy. 20'26

Legjobb tájéko~tató<il

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutá!lomáson,

Dohánytözsdében.

rfil'"'UW~~\I!-!I\'~"*~~~~~~~~;""~i'iF~í'Sh'ílW~'

I

"OPEL" rViOTORi·\EREKPÁ.R I'\EP\/ISELET. I·.
A nagyK@zön§ég altal ked'velt ~O IP:E Lé> keli"ékpá!:·ok."

I
az ,,1929 li10delii PATENT-ATLAS" jelenleg forgalomba levő legerősebb l.;erékpároI{ ~

kizáróíagos egyedárusitása ~

omokos Ibert I
villanyszerelő és mtiszerés? mÍÍszaki kereskedésében.I Raktáron továbbá: "TORPEDű", PUCH-IPAG" és I

~ "OmON" kerékpárciÍ{, "KÖHLEj:~a és "EXCELLA" I~··
l varrógépek, viHamosságl és rádió dkkek, "TUNGS-

_ RM/i" izzólámpák, gépalkatrész és gépolaj.

Kedvező részletárak, rövidebb időn benU készpénzáron. Kerékpá.rűkjavH&saés kölcsöl1zése. !
iu~~~~~~~~"~~~~~~,,*··~~~~~~~~'i;;;',::,c~<~~'~''l:io':$-",w-!.$~-::i~~~w~i5~~

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk Ílavonta kisorsol
előfi1-elői között eg'y szállodai
ulalványt, melynek tulajdonosa
11 sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
hirnévnck örvendő Park nagy,.
szállodában [)udapcsl VIlI,. f)QP

ross Jél' 10 (a l\:elclipályaudviJr
\~rkezési oldalával szemben)
egy elsőrendLi s/'llíi:t ..-\, k()

vel kczö sorsolásJ éÍ wi l. ] lj--l; I J

I'{)gjuk lllcgejll'lli és ci'edllll'ilyél
Ia punk á pri I. 28-ik i :'i zá: II iJiJtll1

tesszLik közzé. Vágja ki
az alan li "Utalvány~szelvéilj't"

és adja be azt lapunk felelős

szel'!zeszjőjénéL

- Itt Jevdgandó:

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

~:_-~~
~

Gazdatár§ak ~ I
I~a régi, ter,hes k~:n.Jt.?ziisu kölcs.ön~~~ v~n, cseréljék ~I~
at törleszteses kolcsonre. Ha U) ko!csont vesznek·.
fel, csakis olcsó törlesztéses kölcsönt vegyenek fel..
Csakis földbirtokra -folyósittar 35 éves doilár kölcsönt, ~

kamat és tőketörlesztés félévenként utólagosanj ~
A kölcsönök illetékmentesek. Közvetilési dL ~
nincs, Tájékoztatót dijmwlesen küld váiasz- ~
bélyeg ellenében a ~

MAGYAR KISGAZDAK KÖLCSÖNIRODAJ.a~
Budapest,!., Alkotás-utca 34. szám. ~

-~"'""'~"""'.""""';''''''''',~

~üü.lY&Id&.ul.lJ·"
~~.

Szerkesz töség<nél becJ dal1(ki.

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMl\-ENDRŐOIAJJTÓB D
GYOMA VasutáHomás, i{oSSJ.1:ti1 Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Mil{16s-ut és

ENDRŐD K5zségl1áza közútt.
Távolság 7 és fél kilvinéte'" Nienetidő 15 perc.

fl ó.. p.

8 Ó~ fl·

10 O~ 30 p.

12 ó. - -- p.
<:·Y o. 20 p.lJ

14 Ó. 40 p.

18 Ó. 20 p.

indul:

Telefonszám 17.

délután

délubr;

este

este 19 Ó. 40 p.

felemelt kézzel keH

Endrődön:

Napkeleti vendéglő

-~~~

I Feltételes l~egállók,: ~;.- :En,d.rÖd)1'~1
Gyomai]: . : "

Kossuth Lajos utca ~ L Jarat regge i

Gróf Tj7:i~i~Etut sarok ij!:: :: :::::;~
Hangya föüzlet ~.

Vágóhid : 4. " délu t{cn
Iványi malom ~

~ :: ::
~ 7. "

p.

GYOMA-ENDRŐDI,

ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT
GYOMA

5 Ó. 30 p.

6 Ó. 30 p.

9 ó. - p.

11 Ó. 20 p.

12 Ó. 50 p.

14 Ó.

AUTOBUSZ

GyoJ.náA"ól indul:

L járat reggel

2.
"

reggel

3.
"

délelőtt

4. " délelőtt

5.
"

délután

6.
"

délután

7. " délután 18 ó. p. Kondorosi-ut
Piac-tér

8. "este 19 ó. 20 p. 8.· II

F81tételes megáIió helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csom"gjegy 20 fillér.

Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 r'c:':~netre 6 P.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél mcgrendelhetö.

Telefonszám 17.

urnak....< < <:< urnöl1ek

mint a

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

0114 WiM iQ

FOGALOM
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20 %

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek.

Leqolcsóbball
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P l'50;es menüt kiv~ve)

10 %

- engednlényt adunk.

SeJnIlli
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szemben vagyunk a Keleti Pálya
udvarral. Magyaros vendég

szeretettel várjuk családi
szállodánkban.

PARK
NAGYSZAllODA

VIII., Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
WAGNER MArrroN,

~~~~~"'~~~~~~~~"p.~ ...-~o~~
NyomlaHa él .. HUNGÁRIA" kCilnyvnyomdai válllllat Gyornán. fel01ős cégtulajQQnos: T§KET SAj'mOR.



IV. évfolyam 16. szám.. Ara 16 fillér. Gyoma, 1929 április 21.

pálinka vámfózéséí, a kifózöl!
pálinka felében, - ig·y u1asÍ ...
lolta el a rendőrség· fizetés u

emelési kérvényél. Ugyancsak
egyhangulag szavazott meg a
Szegedi Vakok Intézetének évi
20 P lag·ságidijat, majd elha p

tároz/a, h<)g-y a község-, mint
erkölcsi testület, belép fl map
g·yar integi itásért küzdő Tár p

sadalmi Egyesületek Szövet...

Képviselőtestületi közgyülés.
A községi Képviselőtestület

igen fontos ügyekben való 10
nácskozásra gyüll össze elég
népes számban aZ elmult ked
den. HatárOZatait csaknem
minden dologra vonatkozólc1g I
egyhangulag hozta. Igy bizia
meg Hrabovszki .Ádám békés
csabai kuHuró mestert egy
mélyfurá'itl árlézikuj mUllká!a-
1aival, - igy állapitol1a meg a

millióidobott I hozatala felesleges. Hazafi- tóközönségünk egy része két
O I atlannak nevezhető luxus kell héttel előbb eszik pl. ujbur-

Magyarország agrár jel- ' illetve megfordítva a kérdést, l, ahh~~, lzog~' eredeti prágai gonyát, karfiolz~ vagy ká J

lege nemcsak a szántóterü- hogy 43 millió pengővel ká-I so!l~at. egyunk ugya?akko,:, posztát, mint az idehaza fo
lef arányában és a lakos- rosÍfjl1k-e meg az országot I a':!.~ko! ~la~y~r~rs~ag alzg gyasztható volna. A legna
ság foglalkozás sz'erinti meg~ ille/ve annak mezőgazdasá-· ~llJa serteselt klvmn!. Ugya~- gyobb összeggel azonban a
oszlásában jut kifejezésre, gát. zlyen luxus kell ahhoz IS, gyümölcsök szerepelnek,
de elsősorban a külkereres- Hangsulyozzuk, hogy itt ~ogy külföldi vajat, sajtot összesen 12 millió pengővel,
kedelmi mér!eO"ben. Ha csak a felesleges mezőgaz- es turót együnk ugyanakkor, s ebből is közel 7 millió
ugyanis külkereskedelmi mér- dasági behozatalról van szó, an:ik,or itthoni tejtermelésünk pengő esik csupán narancsra
legünk tételeit áttekintjük, mert hiszen ezenkivül még valsaggal küzd, és kűljöldi (js banánra. Ehhez már iga
azt kell találnunk; hogy ki- számos olyan ipari cikket hal~ka.t h~z~~~k be, .akko~, zán nem kell kommentárt
vite1ünk legnagyobb része a hozunk be, amelye.', behoza- an:zkOl bOVIZU folyomk es füzni. Tisztán a közönség
mezőgazdaságra van alapit- talára nem volna éppenség- p~r~t:an B~l~t~n~nk a /eg- izlésén mulik, hogy inkább
va, amennyiben az összes gel szükségünk. De éppen ~zvalo.bb mznoseft.u Iza/akhoz a zamatos magyar almát
Idvite/ értékének 75-SO szá- ezt a 43 milliót lehetne a juttat!a az orszagot. A tej- fogyasztja-e, avagy a kénj/
:zaIda esik a mezőgazdaság leg~'önnyebben megtakari--t.ermekek b~.hozat~lá~á~azon- I szerérett egzotikus gyümö/
produ!dLlmaira. Ezzel tulaj- tam, ha a fogyasztók és a ban egy bokkeno megls van, I csöket, amelyek sem tápér
donképen semmi ujat nem ~~rmelők ,komoly akarattal s ~bben ~ gazdák, Él!etve tékben, sem izletességben
mondunk, hiszen ma lépten- l ossze!0!f!1~~ak. Hogy mimó- te!ga~d~sa![unks~eruez~tlen- nem nw/hatják felül az itt
nyomon halljuk harlO"oztatni· don ernefJuk el a megtaka- sege zs nzbas. Tej termelesünk hon terme!teket. De ebből a
a mezőgazáasági termelés rilóst, azt megtudjuk akkor, ugyanis nem oszlik meg 12 millió pengőből a gyü
orszáo-fentartó jontossáO"át. ha ezt a 43 milliós tételt egyenletesen) s mig az §sz- mölcsfermelőknek is jut egy
Sokk~f inkább külkere;ke- elemeire bontjuk. tendő egyik időszakában fe- kis szemrehányás, s ez arra
delmi mérlegünk egy másik .. Igy mindenek előtt, az le~leges ~ennyi~éget,p'ro.d~- serkentse őket, hogy alapo
tételére kell irányítanunk a osszegne~, k~. 10-.~d res~e kal, ~ddlg ~z ev maszk zdo- sabban válogassák meg a
fiO"yelmet amely tétel álta- gabonafelek lmportjara eSIk szakaban vzszont csak olyan termelendő gyümöIcsfélesége-
lá"'ban el;ikkad a külkereske- és ennek is jelentékeny része keveset, hogy a tejszükség- ket és azok minőségét meg
delmi statisztika számtenO"e- tengerire. Talán ez az egyet- let kielégitésén felül alig jelelő kezeléssel tartsák meg.
rében. És ez 'az, hogy /:ze- len tét~,l, amely némileg m~ra~ tejn:ennyiség vaj és Ez a 43 millió sulyos se
zőgazdasági kivitelünkkel mentheto, mert ezt az elmult saJtta vala feldolgozásra. be a magyar mezőgazdaság
szemben milyen értékben ho- "év k~t~sztrójális sZár~zsága Tejga~d~ságunkat tehát nak. Legyünk azon, hogy
zunk be mezőgazdasági ter- foly tam rossz tengentermés olya~ lranyban kell megszer- ezt kis belátással, igényeink
melvényeket, olyan· mezőgaz- okozta. ff De :.nár k:vés?bé ve~l1l, hogya, t~!termelés nek meg sem érezhető mér
dasági termelvényeket, ame- mentheto a kovetkezo tetel, ar~nyosan os;todjek el az séklésévela jövőre behegesz
lyek behozatala teljesen je- ame~y.a jelesleges mezőgaz- egesz. eszte~~obe~. .. , szük. A "Magyar Hét"
lesleges, mert azokat vagy dasagi b:h~zafal. értékének , E!u:~ony.~ert es. ~?ldseg ugyan már réges lezajlott,
idehaza is termeljük, vagy negyed re~z~~ teSZI ,,- kere- fe!.ekel t kazel.4 m..zII~.o pef7- de ez a 43 millió felesleges
pedig ha nem is termeljük, ken ,ll mzlllO p,eng~ - ,ami go.t adtun~, _kl ku~oldre, ~ mezőgazdasági behozctal uj
de azok itthoni termelvények- az allatokban es foleg aIla~ mzndezt mlel t? Az~rt, mel t ból országgá kürtöli, hogy:
kel teljesen pótolhatók. ti termékekben jött be az ugyancsak hazajzatlannak "Fogyasszuk a magyar föld

Ennek a felesleges mező- országba. Ebben az összeg- nevezhető luxusból jogyasz- termékeit."

gazdasági behozatalnak az ben természetesen nincsenek
értéke az elmult 1928 évben beleszámítva azok a tenyész
közel 43 millió pengő volt. áIIatok, amelyek áIIatállomá
Mindjárt ki is jelenthetjük, nyunk feljavítása céljából
hogy ez bizony szégyenfoltja hozattak be küljöldről. E!~

a mi agrár mivoltunknak. lenben igen nagy tételben
43 millió még egy ország szerepelnek ebben a II mi/
mérlegében is igen nagy I liós tételben a kül/öldről be
összeg és egyáltalán nem le- I hozott különféle tejtermékek,
het mellékes, hogy 43 millió mint vaj, sajt és turó, kü:'
pengővel többet vagy keve- lönféle elkészített hUS, vála
sebbet dobunk-e ki küljöldre, mint halak. Ezeknek a be-



céiból

emelő lFI1císéiról 1l1indcI1 Ul\<ill

énekkari előadáson Ille~gyö~

zőcl!Icliii!k, jlllidó!; CI i:clIIQnk
halmOlí i c,j il él !lJ üv ~ sz i, k lj Cll)~
!Cg' jökr~':ciC3 :,zépségg'Cl,
dással VClil Q10ncI\.'(l. lvIDgvar~

ország ,.lalo::,(ji ,il: OI':"ZclgoS
Vus('nyl'l' íléih! igyck,'ci!el
és érckklóc!éssc] készülnek,

y a magyi:r dal lllHiepLIl
nl é l j jC' il sz,~" ['C}I_'] 11 C ~~l" i ick
és u feUoKozoJt éi".j \~.!;: j je; '.j .~; 11 ~k

küIllOly zenei ~~k(!r(~5s(!!. ~ud

séllir~yekezzeriek ckg,-'I
fl] Livés/ilc(2' liik~'! l..'ksd
luni.

H!RDESSEN

~'i~Á~i~~~~töI~~=~
~ . JfONTOSi j-h;, igazán gyönyörü cserepes vi
rjgo~<at, s::ob,m6vényeket,kerti
VirágOk.3t akar nevelni, használjon:

Kuíasy-féle '

Sirius növén;1tápSÓt.
I Ez a l ci é'l óta nagyszt:rüel1 be'láJi, '
a többször kitüntetett reális l:ész::-'I m,él~Y '.lagy. segitsé~ér~, lesz Önnek l
,J Vlragalt béJ!11ullll lOinak! Szerezze
. be azonnal, de csakis Siriust fogad-

jon el! Egy csomag (15 adag) bő
ut",:sH:áss8i1 1 P 20 fm. Kapható,

~ drogér!áklJaJ! ... ,gyó~yszert~rakban, '
~ mag- es Vlraguzletekoen nllndenütt.
~ 5 csomagot bárhová bérmentve küld
~ , il készitő cég:

! 1l1~td~V-W' Dán l
~ C';j-;l ... " 1.....'1 1 "ro /\,.:, ". ..--i ."c)" ..1: ,,001 "kulll""
~ Bd~d&§ia'9rY<:>'J:'nh"~.
~~~~...;;..~~,;,,;;;........~-,.;.;;-.......,<".J

m2rctekk,~ I I!i ró lz li i ILll jj 11 [1 CIWI1

közsé;:;{ÜJil\ DéJlé;!'déja CSé;~(

azon e5'2;\)cn tud rés:dvenlli.
ha él. kÍa ásük fC'c]',-'zé3érc sziik~

ség'Cs éHJ'; egiakCJI eló ludja va
larníkc211i ier,mklli. Teljes bí~

zodalominci: '2S lisdelelici for·

du! c7'2rt Daié'!!',!éink veze lő'

5égc (jyorna ~<özség ncnle~)~ 1)

S!olldolko:<ó Idkosságáf:~jI,

hogya [11og'yar dal lelkes [Wi)'

lóíllak ön scgitségére. i,

Ljlödés id D:ilárc![lPk ékk·
ben is clkövejkczik bizom r."

san, !Ic: magyar !es!\'érC;lr[c
áldozatr;s !':'~/""Qg'Cl, fán],)'
g'aló SZC:li_' ,":",; "ie!IH:k eJő:<,

giteni cl l1'211ZeL céJeKért kiJ/,'
dő claio-rok i"117,i:en, mag'as,:
los mur:káiái.

GyonJé1 r:J'i'~:'~~ l1agyérde:Jiű

képvise:ötecc!liktc és eJőljt:rö
sága; fi :, 'iJlli'i,,,i) iár:oac!ci:;,i
eg'yesliJ, ," és iniézelek: d

meff.zrtőczQrelellel vi~;e!kl (i()

alapilö, ; ..':llies és péÍrto!ó lag
jai DaJá; (!Ilknak; minden dai·
keJveiő \::;; érdekiődő lakos~

lársunÍ<11 k szeretetébe ajé.ril~

juk a község'ünk hirnevét, erh

kölcsi sikerét előmozditó Da#
lárdánk kéreimét. A magyélI'
lelkek eg\ségét, összefog6sát
ünnepéWik Debrecenben, nen
szabad Oilnan hiányozniok él

i;;-vomaia;znak.

SZÖ!ZE fERENC
ref. ig', lanitó.

I._'~.~ \:Cl-1l'i~~~-!ös(d\k l rn~'g:

]:~!j .;-trc a vóro:'\ j",~~~

sz..2r61. A j,:ij~~, [lGpl ~fl,~_z~s,

d h ,,:\(;] i)\o,JiCkniC'lt

egy-eg'V 5Z l'll.H:? i 'tI r'.:~szér('" 5
pengőbe fog' kerülni. A !lapi
élkezésben bcnnfoglalta1ik a
reg'flc!i, kél süleménnyeJ; az
ebéd: leves, sült, köret, saláta,
lészla. két kenvér ; a vacsora:
ug'yanélz, min! az ebéd, kves
nélkül.

l..,,1inclen elaleg'yle! érintkezés
be? lép azon vendéglővef, ame J

Iyet rés;;érc Debrecen városa'
kijelöi, ilUgy kLwjijé az illető

vendéglövel az élkezésben
részvevő személyek számát jó
előre, bogy minden meglepe;
tés el legyen kerülve.

I)cbrcccn V(JíOSQ ,:':7: egyes
cla!iFdák ,1száLásolásáröi rnár
gondoskodoil, .Aki száiloc!i5i
Taktlsl óhait. magának kell

g'ondoskoclni, l!Ogy szob;;! fog
!ajtassoll le rés;~érc,

Hogy cl v0,nclégc!" éli(21,'S,~

ak?1(!á l , nkbil 11C' iirkönék, az

DiiidiJla" eilnü <.?Iőkép be!llu~ 'I

léJlÉl:::]. Eslr" 1<') órakor viriJgiin,' •
nCi',hy. ji, 11iozgók(:,pszjnhá~ l
zaki)ön bL'tnujajják él szegedi l
XXI. Dalosvel'Sc:lyt és a X,
i' , l)' i" ., f"" IIKCSl OIOSU:,!:': j'Cry .11ll1jef. I
, ~J_unius, ZiO·

c
• ~Ll~, ':é: yc s : ~j.(: ll, I

iI-;,::1eicl(;k fLI 1,.";·)110 Ui'élIg,

Disáözgylilés. i:2 ÓicJ!wr a
Kormányzói clij nyeriescinek
vcrseIlY:éi:SC a Csokonai·Szin·
htJziJOll, 2 órakor IIépüllllepély I
a nagyudőben. I

z, órcdwr jury,ülés. verseny- .
cr\:cJ'TiéllV cl.dcJn!ésc, i

5 . I .. I ' I I( (Ira {or OSSZ,<éln 1CI11'.iVCr- i
seny, az egyeteini sp()rJPtJ~!y:m,1

Fél 8 órakor diszközgyLiJés. I'

dijak kiosz!ésa, 9 órakor disz- l
Ilalígvcrscny.

11 óráió! indull1ak ci kÜ!(Jn"

vonatok Dcbrcccllböl,
A ve?rscny egés,: larlélil16 I

öleli!: kirándulások a 1-101'10--1

b':J[úra, !<iéÍllili'Ís lllCgiek,jnjl,~se'l
.~\Z e~rYü 11 c s karo k I.." 1h.-' l.:. ,~~!~

vcliaminl a verseny kk'n1elkedó .
r,jszei! riSl!:ó r köz,'clitcIli I
i\ Rákóczi·hC:lc;np:/Lll-:2ístd h I
Jovcibbilic: El r,! íÓ. A SZL1!Jj;j I
cliszc:lőC1dásoIl a hangverseny I

számait, az e?lsC) díjat nyerj
daicírcliJk énekél mikrofonok
vC'szik fcl c2S közvelitik buda~

fenti sorokban ismerteitem
az Orszál;roS Dalosverscl yre
vonatkozó fontosabb luc!niva c

Jóka!. A "Gyomai Dalárda"
íelentkezett ezen versenYJ e és
pedig a könnyü műcla] cso;
porJban óhajt részlvenni a ma
gyar dal fejlődése, terjeszlése

és megkedveltetése érdekében
rendezendő hatalmas arányu
Dalosverseilyen.

A dalnak az ernb,zri Iéiekre

kibaló nemesijő, Jelkesitő, fel·

a

27000 P-vcJ, -- él D 'élk fe~ I
rcnc-utca kiépítési I:' :ségénck I
Ieg'aláhb 20000 P-S I'észlejé~

vel, - a Gazdasági Iskoia
költségének 25000 p. s részlc
tével s ily körüiméllvck !,özölt
110Z la mei2' a l<ép\'j:",,'! ö tes i ii lei
fenti haiál'ozulát, Tik':',' ha il f,.:
ienfcs hulösdg'ok illjéll i11~~~'

nem scmmjsjl~cli1ck, <J k,:'),,' ,:-1

Dalosverseny,
Dalárdánk
Ors~ágos

ségébe s itteni képvisc!lctésre I

Harsányi Pál esperesI kérlc I
fel és bizta meg.

Egyhangulag állapitoila meg I

a kiskoruak tőkéjének 1928.1
II-ik félévi kamalkuicsill~.s
ugyanígy HéJ/e oda a piactéri
kutmedence épitését a Wa~;!'l1er

cégnek.
Ennyi egyhang'u határozat

után került lárgyalásra a köz-"
ségi ingatlallfOl:galmi iileték gi há;,tartás jl'lcn szanált ireiy~ i
ügye. E nagyfontosság'u s az zetében, hul cl póiadó! a sziík-I
egész községi köljség'velésre j, ség mérvche?7 felcili,-'!I:: Sl'll! I'

é~ htt~~artásra. kihaló cl010g'_llehet, azt Í1~~ná ;~:~)-2,é] Utál1"
nal hiabanvalo volt a főjegy~ hog \1 nem IC!l::! kll\uvcznl él I

zőnek minden jóakaralu fe!; Deák fer'211c-li!céií, meg kell I
világositása, okadatolása, ér; állani egyé h, :S/"lJ:ségcsnck I
velése, hogy t. i. a folyó évi megállapito:J köz,jpiikezésnéL I
költségvetésbe már fel van vé- ami azt is je?lcnii, hogy cl I1lUl1- .1

ve e eimen 30000 P-nyi jövcc kaalk,alo.111 I.~cvcsh,cdik, mikor I
clelem s azt pótolni semmibő] I arra IS ~g,~I~cn ~711ks~'? vU,lna, I
nem lehet, - hiábanva]ó volt De ku!onlJCll JS éJ !\c:p"lse·· I
azon felviIágositása, hogy mig lőtestülelnek ha mCiI' ily hcdÉi~ i
a község szanált helyzetben ro?atot kimondott, nyomban

:-,an.: min~ad~ig' néjkül~~hejet~ I arTo is ,halár()?!1j~I<!:CI:,,~oi ~
tenul szukseg van e JovCde-l lla , hog)' az ',:. CInieli '2,UGI ' u
lemre, mind nem hélsznáIl s<?m- hiány fedezésé j',-' h'nne!1 a
mit, a többség 18 szavazajial 41 clőtl'remieni G oUOOO P Ili/iil I.
ellenében eltörö,lni kiV, tintel. I mer'! a m3j', íll.C:-'(1!icíi;;!lfil l,ö:l~

Pedig a jövő évi kidtsé2ve" ségvelésr egy ii II Uj(, g ho-

tés is már előre ,.n,legtcrhei~, II zolt határo',,:alía: j',,:::lboríléJlíi lel
letett a kuífurás!;()/ hifm,;,xö. jes lehete!lenség,

2 oldal.

Amidőn a XXII-ik Országos összes dilLs.;\'k:kk L::él1ckcl-

Dalosversenyről, él hivi'!talos tek.
lapunk nyomán, ezen sorokban Ezen csoporlok után, iUllius
tájékoztatót óhaj lok nyujtani a I 30-áll déklőtt 12 órai ke/dej~

közönségnek; azon hitben va~ lel, a7 ez évben e!sö alkalom· I
gyok, hogy ,ezzel szolgálatol .mal rends/ercsilel! l(ormfjliY~ I
teszek ~ ~a!?yar.,dalkL~i!árár:ak,;::oi dij:sc>p,:r!bar: kladandö I
nemzetI onerzetunk fi?Jleszlese- I vC!ndordl)c;j r"'g'na,, VCTSCi-:yez- '
nek, községünk érdeklődő és :1\ az erre: beielenil(ue!l DC1~

a magyar dalt szerető lakos~ lcí;'dák. A \ersennyci kapcso-
ságának. iéiios ün!1epségck rendjé\, az

Az Országos Magyar Dalos- eddigi l~c;;áilal:o~ások ,~l~~~ I
szövetség és Debrecen sZélb, j'c1!l, a j.zovc!kezokepcn kozla,: .

kir. város által rendezendő ,l~I~i,uS ~;:)', t::rk~zés, (~,élu!án I
XXII-ik Országos Dalosvel'- 4 ormg D(fllfnéH< az osszes
seny fényes és nag'yszabásu lziílönvunatok,) Bevonulás ,:l

kulturünnepéiy lesz, amely ju; Bika szálioda ,,::.z ahoi ~I:':

nius hó 28, 29 és 30-án fog ifien szines és meleg, barál:,á-
végbemenni. A versenyre je?- ságos fOWldlalás !örténik. Necgy I
ientkezet! 202 dalegyesület. A cmelvénYt2i' 202 kos/~orusk;

működéS tagok száma össze- ,'i!lY kChzoruaa ilr meg él DiJ-
sen 9147. Pl. Budapestről 31, iárdák zászlóil, az ősszes da~

Miskolcról 11, Debrecenből 9, losok éneklik a l-lymnust, a
.5zegedről 6 dalárda jelenjke- ]-]iszekegyeJ. Az üuvözlö be~

zel í. ADalosversenyen 5 c:so- szédc!<~t, megafunokkaJ ~el~ I
porlban fognak versenyezni a szcre]ven a t~ret, bal!haiO'iCJ
jelentkezett Dalárdák. 1. I{i~' i~-! yekeznek lenni a IéI' leglá; j
rály-dijas csoporl és a Vegyes volabbi részén is. fél 8 órakor
kar csoport. 2. Nehéz műdal diszközg'yülés, 8 órakor a
csoport. 3 Könnyebb műdal Csokollai-.5zinházban a "tvla-
csoport. 4. Népdal csoport. 5, gyal' Dal Diadala" ci III ii é!ö-
!{ezdők csoporJja. kép hermtlalása. 10 órakor

A Versenyek 5 jury előtt szerenádok koszorus ieányok-
fognak Iebonyolitódni, amcly nelk és nolabililásoknak.

bizoHság mindenike 5 tag'ból Junius 29. 6ctól 7~ig épresz-
és egy-egy pótlagból áll. Juni- tő, féf 8-iól fél 9-ig !sientiszte-
és 29-én délelőll fél 9-tőJ fél let. Ezután addjosversenyek
2-ig; délután 3 órától tart a lebonyuliiása, 6 órakor össz-
verseny mindaddig', mig az kari próba él i\ollégiuf11 uc1va~

illető csoportban jelen/kezel! ián, 8 órélkor CI 1) fviagyar Dal.
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Fagykár.
A szokatlan téli időjárás által

okozott károk most derűInek ki,
amikor nehezen ugyan, de mégis
csak elkövetkezett ránk a tavasz.
Amikor zsendűlne a természet és

. virágbaszökkene minden rügy, ak
kor látjuk, hogya tél nagy ká
rokat okozott nekünk. Különösen
a szeghalmi határ jehér, szikes
jöldjének őszi vetéseiben komoly
megállapítások szerint 90 száza-

lékos kárt okozott az abnormis

időjárás. Le kell ezt a nyilvános

sáu előtt is szögeznünk azért mert
'='

a vármegyei gazdaság i felügyelő .

- hisszük, hogy jóhiszemüleg és

a megye más részéről befutott je

lentések alapján - azt a jelen

tést teile jelsőbb hatóságoknak,

hogy Békés megyében jagykár

nincs. Nincs megyénknek azokban

a részeiben, ahol a termékenyebb

jekete jöldek vannak tulsulyban.

Békés, Békéscsaba, Orosháza vi

déke valóban nem panaszkodhatí!c

a téli jagyok által okozott" bajok

miatt. járásunkban azonban, be

.kell vallani őszintén, baj van. Be-

széltem olyan gazdával, akinek

70 hold buzavetését 5-6 .hold

kivételével lehetne ujra szántani.

Lehetne, de nincs miből, va,gy mi

vel. Gazdasági jelszerelését telje

sen igénybeveszi a szokásos tava

szi munkák elvégzése, a vetőmag

utáni jelesleget is régen értékesí

tette már ilyenkorra a gazdálkodó

ugy, hogy ujabb vetőmag beszer

zés is jelentékeny nehézséget okoz..

Hivatalos vezetők ls hatóságok
legteljesebb jóindulatu támogatá

sát érdemli ki igy az a népréte

uünk a oazdálkodó társadalom,'=' , '='

amely nemzethiiség szempontjából

a legkijogástalanabb. s mint adó

alany pedig legnélkiilözhetetlenebb.

Grosz

C!l4flt4R4dJ
VAN KI fiZETVE

DE.

óvátéteJi szakértők memo D l
dumál.

A magyar királyi kuria ér,
nytelenitett eg-y végTendeleD

mert pO'3tán küldték be a
zjegyzőnek.

Tömeges szerencsétlenség
tént elmult vasárnap Buda,
sten három halottal és Jizenht
yos sebesülttel.

Brunet francia képviselő,

yelemi tanár 5udape.sten
őadást tartott él kisebbseg"ek
Iyzetének javitásáról.
Oroszországban óriási terü~

ek kerültek viz alá.
Bartók Béla él római AUD

usteoban óriási sikerrel ját
otta a római filharmónik~s

sérele mellett egyik ré!pSZOD
áját.

ÜGYNÖKÖK,
kik mao"ánfelekkel érintkeznek,
Szövöt{'ablakredőny eladásához
kerestetnek, magas jutalék

mellett.

Feiszt redőnyüzel!'e,
Kispest, Eötvös-utca 24. SZaID.

A GYOHAIA.K
kedvelt találkozóhelye
BUDAPI~STEN

a

özponti
Z ' Iloda

VII., Baross-tér 23.
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan b:r~n~e
zett kényelmes csaladI haz.
Központi fütés, hide~-.~eleg
vi~. Mérsékelt polgan arak.

E lapra hivatkozóknak .
20 százalék engedmény.

Testvér,válJalat :

OSTENDE
KÁVÉHÁZ'
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Huszonnyolc állam dele
tusai ültek össze a \eszere
konferencián, Genfben.

Mi történt az
elrnult héten?

Az ameribd rutének n
szavazásél egyhang"ulag" a c
hek ellen dön/ölt,

A kisántánt killivólla
memoréllidumot nyujtolt be
kisebbségi kérdésben a n
szövetséghez,

A légrádi evangelikus
gyar iskolát bezárták a s
bek.

A multheti romániai sz
torvá!asztások több he
véres összeütközésre veze

MegalakuIt az U) len
korméÍny, melynek pénz
miniszterségét a budapest
gyel követ velte át.

A németek nem fogadi

Olva.sókörbe g"Ylilek~ztünkJi~:-I
leleiere, nemcsak ezen eg'ykl
tagjai. hanem mind alöbbi egy-I
letek éi is. Meg a régi r~.jo~gó I
párfhivek ből a még koztunk I
járó három'négy és (?lek, meg
a már övéikilez meglértek gyer
mekei: unokái.

Hallhaltuk ujra azon varázs
latos, szivbe markoló beszé,
det, mely kiinduló pontja volt
az 1892, ben hozzánk kerülé p

sének s amely most is nem
eg-y szembe csalt könnyeket!

Bálran mondható, hogy ha
az ország"os poJi1ika parancs
szava el nem szakítja tőlünk

ma is ő képviselne a Házban
. bennünket s akkor köztünk

s n'em lelketölő, lelketgyötrő

idegenben élne: miben csak~s

az él vigasztaló, hogy ott IS
missiót teljesit. Vezére, lelke a
mag"yar-pártnak, melynek ~a

egyellen hivatása: megtartam él

magyart magyarnak!
Pár barátj szó adta tudtu

Barabás közénk jövetelét é
nem hirdette dob, sip, harso
gó küdsz?, mégis az Alsó:~

szi Olvasókör népes összeJo
vetelén tuJ, az· Uri Kaszinó
bensőségesünneplésben része
sitette. ahol ugyancsak ali
szürkéIIeIt már ősz, kor/ár
koponya, h~1l1em az állala, j
részt nem ösmert uj gene.rac
hódolt rég} nagy vezérünkne
fehér teriléknél: szürkületig.

.Azzal távozott közülün

hogy: .
lsten veletek! E1Jem veg"e

kiható kedves élményt sze
tem lelkembe!".

Melynek buskomor hangu
tát hangos "ViszontláJásra
enyhitell€.

1929 április 21.

Dr. Barabás Béla.1
Innét indult tüneményes élet

utjára és ha !dválóság'a, tehct~

sége tette a delegáció elnöké
vé, Aradvármeg'Yc fóispáni
székébe, él románokszenálu,
sává: első megmozdulása nem
saját tuda/ából ('r'edf. hanem a
mi hivó szavunk lépteIte az or
szágos politika küzdőterére,

[{iválasztása nem véletlen
volt.

Amikor e1.:ry országos olyan
mozgalom, mely demonstráció
is akart lenni oly szükláfókörü
politikával szemben, mely nem
engedte érvényesülni böJeseink
azon tanácsát, hog'y a magyar
király enyhitse az osztrák csá
szár vélkét a legvitézebb, Jeg,
nagyobb tizenhárom magyar
mártirhaláláért és küldjön q:ry
tenyérnyi cserfalomb-koszorut
a magyarok Golgotájának tal
pazatára: egy ily szokatlanul
fontos és fenséges gyásziinne
pély nagybizotlsága akinek
oly szerepet juttalolt, mint az
ifju horban lévő Barabás Bélá
nak: az olt helyben kiforroft
egyéniségnek kellett hog~ le
gyen. Miről azonban - J~en

j('rmészetesen - a gyomaJak
mitsem tudhaltak.

Minden magyar tizenhárom
jának vesztőbelyén olyan lel,

, kes, g'Ylljló beszédet hallottak,
mint eladdig- soha, ~egtoldot,

ták Aradon tartózkodásuk ide
jét és másnap azzal mentek a
kifünő sZónok nyakára, hogy
felajánlották a tizenegy nag'Y'
község"es mélmul-válaszlókerü
let országg"yülési mandátumál.

- Soká lesz az még bará
tim hisz két év mulva jár le a
nlo:stani követek megbizatása.

- Tessék csak nyugodtan
beigérni: érte jövünk annak
idején! "

S ugyancsak idejében, félév
veI a választás előlt megismé
lelték kérésüket.

[dó kellett a szerte leve) köz
ségek bejácásiira és járták is:
Gálos Dániel, V. ~{iss Imre,
!-(urcsó Mihály, Béltári István,
Veress Lajos, Erdélyi János,
Erdélyi Gábor és csallósaik s
!lem volt. hatalom, mely gátat
emel hetet! volna a jól kicgyep
nesitelt diadalmas utba!

Háromnegyed évszázad ter·
hével a vá·IIán, mi hozla most
közibénk országos hirii egy'
kori képviselőnket?

Feleljen rá Ó maga:
" ... Csak éppen megmutat
ni magamat megyek közétek:
lássátok, hog"y még megva,
gyok; élek és érezzétek irán
latok való régi szeretetemet,
mely mindig élni fog lelkemp

ben."

Minden köriiimény tekinteibe
vételével csak az Alsórészi
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Budapest leg'elsőrendümodem:családi szál}ója, az

irály szálloda
VI., Podmaniczky~utca 8.

Mérsékelt árak. Modem berendezés'. Központi fü
tés. Melegvizszoigáltatás. Lift. Elsőrendü konyha.

A NYi.ll9aii pályaudvar :rm.eHeU.

MARosvAsÁRHElYIEK TAlÁlKOZÓHÉlYE

István

belépő jegyet a kiállilásra és Magyarország nemzeti va
féláru vasuti jegy váltására I gyona 32 milliárd pengő. Dr.
szolgáJ ó igazolványt kap por· Fellner Frig·yes egvclemi tanár
tómcntesen. Aki vadásziFofeál a Mag-yar Tudományos Aka~

óhajt kiáliitani, annak levélbeli démián él minap eJöadásl lar-
megkeresésére az ügyvezető t01l Magyar-ország nemzeJi
alelnök bcjeleniési ürlapot is vag)ionáról. Előadósa kapcsán
klild .. Csak 1923·ban eieite!t a nagynevű ludós professzor
vad trofeája trlli/haló ki. A 11'0- sok évi ludornéÍnyosbuvárko.
fcák bejelentésének és bekij[, elása és aclatgyiijtése alapjáB
désének legvégső határideje Magyarország össles nemzeti
május 5.

vagyonát 34'7 mii!L:'!rd pengő;

Mi történt Bethlen I'\'largit ben állapilolla meg- amiből le
grófnő premierjén a függöny I vonva cl külföldön fennálló
előtt és a függöny mögött. A 2·6 l11illitlrd tartozást aliszla
Szinházi Élet uj száma érdcc' nemzeti vagyon éri ékéül 32

. kes cikket és képeket hm: milliárd pengőt jelöl meg. Szá-
Bethlen- Margit ~.trófnő sziJl~ I mitása szerint a nemzeti Vél;

darabjának bemutatójáról. gyon leltárábélI1 a magyar föld
11-25 milliárd pengővel szere;

Egved Zollán a berlini, bécsi
pel, az ingó vagyont pedig

és budapesJi Molnár Ferencről 10'52 mi!Jiárdra értékeli. Ma-
irt cikkel. )'v1i lesz, ha tapso!· gyaro;'szág- lóketm JOL ása (j

nak és nem lehet ismételni. kiilfölddel szemben 2657 mií-
ida Incze Sándor. Stresemélnn liárd pelJgö s véglil a nemzeii
némelkLi!ügyminisztcrlapsoll vagyon íényleges dologi gya..,
leg1elkesebbcn Hatvany Lili rapodása 2'37 milliárd pengő

premierjén. Er-dős Renée: Az Simon Böske menyasszony.
én ker/em. Különös közjáték a Miss Európa, él szépségkiróly.
miskolci Nemuti Szin !Jáz ban nő érthető irigységnek került
a .,Nem élhetek muzsikaszó kÖ1:jJontjába. lrig-yelték sokan
nélkül" premierjén. A prima- szépség·é! és azt a szerencsé··
clf}!![1cl!< babái, g·yönyörü kéc jét, hogy szépségét el tudta i:;4

p..-ld<ei. Bethlen Margit gTófnő mertetni. lrigyeinel< tábora mo::;!
"Ruhák" ciiilii l1ovcliájc1. l\Lzg- még inkább szaporodha!ik,
jelenik a tvL! kj !,lögcJzill, Kál- mert amint !{eszthelyről hiriik,
mán Jenő krokija. ! .eJlgye\ Simon Böske· régi ideáljániik
t\íenvbért már négy. év előlt menyasszonya lett. A vőlegény

ir! beszélőfilm scenáriul11OI. egy gazdag lapo/cai borkeres'
kedőnek, Schvarll EndrénekMeg-alakult Pesten az első női
25 éves fia. Simon Böske ju'

futballklubb. A repülő filmsztá- niusban í?cks anyjtmak és va'
rok. Nem igaz, hogy egy fürI lószinük'g \·C'C'~t'-'nyé!lek kisé'
clőkád miatt bontol/am fel pá· retében az alllcriÍ<é1i SZéPSl;[.[

rizsi szerződésemet.Meg-alakull versenyre fO~J \!ic1.'ni és a ver.
a pesti lii Dagover kll,Jb. Cha- seny iezaí1ása lIián fog meg
nelt, a viIághirü dívatdiktfltort történni ClZ i_'gybel<elés.

nem akarlák be~>ngedni a can# Tüzeset. [929 április lO-éil
nesi kasLinóba, mert nem volt este kifn'ldadl Balogh JÓí'sd
elég elegáns. Incze Sándor 67 éves p,:cegöJörliszliló vésl
népszerü helilapja a 5zinházi tói cigány putriia s az elagg()tí
Élet különösen nagyszerii szá· öreg-et 10 órakor, amiko,' G

mot ad ezen a héten, darab· többi l1luí...;ikus cif.tányok haí"a~

I1lQlléklelül a·" Vakablako!" tértek a vcnclég·foftaclóból, a
közli és a Vili te kártyázol c. hamvadó IllItri fala mellett fér
egyfelvonásos bohózatot. Ezen- den góug"o]va, meghalva, öss/c~
kivül kottamelléklet és re&Tény égve tal~dák. Meg-i!letőclésscl

egészili ki az e heti uj számot, velte ezu: ,szomoru hiri Vés/I(j
amelynek ára 1 peng·ő, negyed· lakosságcl. mert aztmondhallll,
évi előfizetési dij 10 pengő. az öre.g· j)-Jlaló (közismerlncvc
Kiadóhivatal: Budapest, ViI., szerint) J leghccsiilclcsl hb
Erzsébet körut 29. sz. A rádión cigányok közé tarlozo/t. L()~

l,özveJilett szindarabok és ka· pásért ViJgy aréie büncsclek~

baré tréfák megszerezhelók a ill'znyért még csak gyallusilvil
Színházi Élet szindarabos7téÍp sem volt soha s mint vicces,
lyáncil, Budapl?st, VII., Erzsé'" komikus, szerecsen cigányt
bet·körut 29. mindenki sajnálja.

ben: foglalJakhoz m.é!!~'.ll . I11Ó~ \
d0sItotta alapszabu,\ cll t cs az

e.:r~.I szóló határ.ozal~1 csütör-\
tokon, azaz t. ho 18-an beJer
jesztelte a belijg'yminiszterhez
leendő felterjesztés vég'elt a
községi főjegyzői hlva1alboi.

Statisztikai közlemények a
mult évről. A mult évhen lJ)(~~

kés vármegyéhen 3157 há?Qs·
ság köttete1l. Élve születel! 8486
egyén, elhai! 6054, ezek SZC~

rint cl természetes s/öpc1rolÍiis
2432 volt. Egy éven aló! 1588
egyén halt el. A gümókórban
elhaJtak száma 885~ót tejj ki.
Ezek szerint 1000 lélekre cseH
házasságkötés 9'5, élveszüle·
tés 25'5, halálozás 18'2, sza
porodás 7'3.

Kétezerötszáz dollár fizetést
kap Berlinben egy magyar fiJm- i
szinész. Erről közöl némél és
beszélőfilm-riporJot a 5zinházi
t:let e heti száma, amelybe
Bethlen Margil grófilő, l\()sz
tolányi De-zs6, HalmayTibor,
John Galsworlhy, Szép Emő,

Váró Andor, Egyed Zoltán ir·
tak cikket és noveJlál. lv10lnár
Ferenc, Karil1lhy Frigyes, Sza
bolcska Mihály, Farkas Imre,
Erdős Renée, Surányi Miklós,

. Móricz Zsigmond, Bibó Lajos.
Csalhó Kálmán, Pászjor Árpád,
Harsányi Zsol!, KéiImán Jenő,

Bús Fekete László, S!e1la Ador
ján, Zsolt Béla "nyilaH<07nak"
a tavaszról. Érdekes képek és
dokumentumok a jubiláns Rá
kosi Szidi életéből. Kuplé Jelt
a Perzsa vásárbó!. Simon Bös,
ke naplójának uj és érdekes
folytatása. Myriam Harry re.
h'rénye a Gyönyör szige le és
nég'y szindar(]b.). M. Barry:
Öreganyó katonája. Az asszony
és az irógép. Nőli Károly: A
diéta és László Miklós. Egy
()ra az őrül lek házában. Ezen
kivLij rengelq5· cikk, g'yönyörü
képek, remek vicclap. koHa,
mel!ékleJ, érdekes rádió, autó
és divatrovéd van még' a SZln
hilzi ÉleI uj számában, amely
!lek ára 1 pengő, negyedévi
előfiz.etési ár 10 pengő. E.iaclÓ
hivata!: Budapest, VII., Erzsé.
bet körlll 29. sz. \~inden Jé,·
jvó szindarab és kabélréü'éfa
megszerezhető cl Szinházi Élel
~zindarab oszlályánál Buda'
pest, VII., Erzsébet körut 29.

A MÁV. igazgatósága 50
százalék utazási dijkedvez
111 én y t engedélyezett a Nem·
zejj Vadászati Védegylet Bú
clupesten, a Mezőgazdasági

Muzeumban május 18-28-ig
tartó vac1ásztrofei'l kiállilásának
vidéki látogatói számára. Aki
ezl igénybe venni óhajtja, küld
jön Nadler Herbert ügyvezető

alelnök eimére: 5uclapi2st, ~J.

Városliget, Mezőg'azdaságiMu
zeum 2 (keltő) peng·őt, me/y
összeg ellenében póslán egy I

HIR
Istentiszteletek. A ref. lcrnp

lomban vasárnap délelőtt 9
őrakor lstenHszt<>letet tari Har
sányi Pál esperes.

Az ágostai evangélikus temp·
Iomban vasárnap d, e. 9 Ó.

né met nyelvü Istentiszteletet
tart FeiIer Ernő ev. lelkész. A
speyeri birodalmi gyülés 400
éves évfordulója alkalmával ün
nepélyes istenitisztelet lesz.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Répás Pál gyomai lelkészt
egyházmegyei pénztárnokká
választották. A békés,bán áli
református nagy egyházmegye
folyó hó 18-án tadotla ezévi
rendes tavaszi gyülését, melyen
Harsányi Pál esperes ajánla
tára Répás Pált, a gyomai re"
formátus egyház szeretett 1e1
kipászlorát egyhangulag egy·
há71negyei pénztárnokká vá·
lasztotfák. A kilünJetésnek sziv
ből gratulálunk!

A négyszázéves protestánt
izmus. Négyszáz esztendeje
annak, hogya németországi
Speyerben összegyülekezeti bi·
rodalml rendek ünnepélyesen
"prolestáltak" a kalhoJikus
többség reformációellenes ha'
tározatai ellen s innen indult
lélekhóditó világ'utjára a 11 pro
testáns" nevezr?t. Ennek a tör·
téne/mi ténynek cmlékét ülik
meg ebben az évben a világ
protestánsai Speyerben; s ez~

zel kapcsolatban közöljük,
hogya békés-bánáli reformál
tus eg'yházmegye Harsányi Pál
esperesI, a kiváló gyomai lel,
készt kérte fel a jubiláris világ
konferencián egyházmegyéje
képviseletére. Harsányi Pál es
peres elfogadta a kitüntető

megbizatást és felkérést s ig·y
dr. Baltazár Dezső püspök ur
ral, ki a Protestántizillust Vé·
dő Nemze1közi Szövetség
egyetlen hivatalos szónoka, 
együtt vesz részt akonferen·
cián.

Szülői értekezlet. A gyomai
állami polgári iskola igazgató
sága értesiti a lanulók s7üleit,
hogy folyó hó 24·én, szerdán
d. u. ;) órakor kedvező idő

esetén a polgári iskola udva·
rán, ellenkező eselben az Ár~

va ház 1an1ermében szülői ér·
lekezlelet tarI, melyre a szülő

ket és érdeklődőket lisztelet·
tel meghívja.

Alapszabály módositás. A
gyomai Némelvárosrészi Ol,
vasókör vezetóség'e f. hó 14-én
d. u. 2 órakor az eg-yesület
nagytermében él 174.000 B. M.
sz. belügyminiszteri rendelel'
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I
nünk kell oiy mive!ési rend
szert, oly 1ermelési ágak kl;
használását, amelyeknek tanul-
ság·át minden nehézség nélkül
lehet érLikesiteni és amelyek~

l nC?!, termelése nemcsak a tőkét

. emésztik, liElnem a tőke visz,
S:O::él Jd.:í:oa mellett meg'hozza
annak kamatait is és ráköltött
lllulIka bérét is megfizeti. Ezt
a célt szolgálja ez él kis rovat,
amely a mai naptól minden
héten szólani akar olvasóink,
hoz, eg'yrészt időszerü. gya'
korlati célt szolgáló cikkek
közreadásával, másrészt meg
a hozzánk intézett kérdésekre
válaszolva igyekszünk gazda
társainknflk seg·ilségére lenni,
mert javulási nehéz helyze;
tünkben csak akkor várhatunk,
ha célszerüen, okosan, a mai
időknek meg'felelően ceruzával
a kézben, minden lépést át;
gondolva és megszámo\va
gazdálkodunk, Jobbat, 1öbbet,
de a legolcsóbb módon ter,

melni ez legyen a jelszó!

l\.. gy. f.

Vizsgáljuk meg a tengeri
vetőmag csirázóképességét.
A 1928. évi tengeri sok gaz;
daságban az idei erős fag·v
miatt a g'óréban megromloll,
olyannyira, hogya tengeri
csirázó képesség·e csak 40·50
százalék, vag'yannál is rosz;
sza bb. Ezért az 1928. évi ter,
mésü leng·erit előzetes csiráz
tatási vizsgálat nélkül nem
célszedj vetésre felhasználni,
meri su ly os csalódás érheJi
azt a gazdát, aki elveti tenge 2

rijét anélkiil, hogy annak CSÍ2

rázóképességét megvizs2'álta
volna.

Baromfitart6k figyelmébe.
Gyoma és Endrőd vidékén a
tyuktojás oly apró, hogy kül;
.földre szálliíani nem lehet.
Szakkörök ti legkomolyabban
foglalkoznak azzal a g·ondolat
tal, hog'y él tojást nem darab 2

számra, hanem suly szerint
fogják venni, tehát jó lesz már
,nost is olyan baromfit besze·
rezni; amely megfelelő nagy"
ság·u tojást termel. A magyar
tyukhoz veg·yünk legalább ne;
mes kakast, hog'y annak t0jÓ
képességét és magát a tojást
megjavilsuk illetve megnag'yob N

bi/suk.

Bérkelteíési telep Endrődön.

Mint értesülünk, cndrődön má
jus hó elején bérke1tetési telep
létes, amelyül egyelőre beten~

kint 600 tojást képe" kelJelni.
Természetesen ez csak a kez'
det. Itt kell megemlitenünk,
hogy a földmivelésügyi minisz;
ter támogatásával az ország#
ban 5 nagy bérkeltetési állo,
Jllást létesi/enek 5000 darab
tojás befogadó képességgeL
Az első telep Nag·ytétényneb
szerelés alaH ólI.

Gazdasági rovat.
A háboru befejezése és a

hirhedt trianoni béke meg'kö;
tése, jobban mondva reánk
kényszeritése óta g'azcliilsági
helyze/ünk lejtőre került és
nap, mint nap nagyobb s na:
gyobb sebességgel rohan íe
fele. fájó szivvel kell leirni,
ma már ott tartunk, hogy alig·
akad gazdálkodó, kinek birto!za
ne volna meglerlwlve.Ezt a szop
moru és veszélyes állapotol
sulyo::,bitja az, hogy az illeté
kes körök sem akarnak kellő

erővel és tempóban seg·itcni,
de legfőként neheziti a bajt
ama körülmény, hogya ma:
g'yar gazda nem akar ósdi fel
fogásától elszakadni,nehezcn
akar tudomást venni az ielök
változásáról. Nap, mint nil})
erőteljesebb és erélyesebb
alakban kell foglalkoznunk az;
zal a g'ondolattal, hog'y őseink
egyhang'u termelési rendszeré
vel szakitanunk kell és keres~

AZ ENDRŐDI ANYAKŐNYVSŐL:

Születtek: -
Ki vannak hirdetve: Dávid

Antal - Hanyecz Emerencia.
Házasságot kötöttek: 
ElhaItak: Homok István 15

éves, Iványi Ede 4 hetes, Pely;
va Máténé szül. Czikkely Ve;
ronka 19 éves, Szabó Máténé
szül. Tóth jtlliánna 56 éves,
Dávid Etei 9 éves.

I
Orvosi kitüntetés. 1v!éJgyar

ország· kormányzója dr. [(o;
vács Pékr, cl1drődi községi
ügyvezetö tiszti on'os!, éi köz;
eg·észség·iif~y lerén é\ ti edeken
ál szerzeIt érdemei ,.'lismer,z
séiil él m. kir. egészség·ügy; Í<or
mánylanácsosi cimmel liinteite
ki. A derék (Wi0.; kilünlc!ése
nemcsak az cj](.L·ődiek, haneJIl
ag'yomaiak körében is osztDj
lan örömet keltetl.

Mamuth agyarat találtak
Endrődön.'Vigh István endrő;

eli gazdálkod6 tanyáján kufá·-
sás közben 7 méter mélység'
b<?n akadályra talált. Látva,
hog'y ill valamely rég·i leletről

lehet szó, sietve felkereste Ster
czula lenő gyógyszerészt és
megkérte, fáradjon ki tanyájára
és nézze meg a leletet. Ster;
czula Jenő azonnal autójába
ült és kisietett a helyszinre.
Kötéllel leereszkedett a mély;
ségbe s örömmel állapitotta
meg, hogya lelet egy hatal;
mas Mamu1h-agyar. Nag'y fá
radsággal sikerült az agyart
felszinre hozni, de bármennyi
re is vigyázva dolgoztak, még
is több helyen eltöredezett, Az
agyar kb. ;) méter hosszu és
20 cm átmérőjLi. Jelmtést tet'
tek a budapesti muzeumnak.
Nagyon kivánatos volna továb
bi ásatást folytatni, hátha ott
található az állat másik agyara
, t"es cson.vaza 1,'0.

Csütörtök, ápriiis 25.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek. 

9.45. Hangv. folyt.
12. Harangszó az egyetemi tem p

loinból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. A hangv. folyt.

1. Időjelzés időjárásjelentés.

2.30. Hirek, élelnllszerárak.
4. Rádió Szabad Egyetem.
4.45. Időjelzés, időjárás, IJirek.
5.10. Felolvasás.
5.40. Hangv.
6.40. Gyorsirási tanfolyam.
7.25. Angol nyelvoktatás.
8. Hangv.
10. Idiijelzés, hirek, időjárás. Utána

gramofon.

Istentiszteletek. Az endrődi

róm. kath. templomban vasár~

nap, délelőtt fél 8 órakor szt
mise, prédikál: Szvetits Vildor
s. lelkesz; fél 10 órakor szt
mise, predikál: Csernus Mihály
apátplebános; 11 órakor diák
mise, predikál: Vlagyovits Isf~

ván s. lelkész. - Az öregkerti
kápolnában: délelőtt 8 órakor
szentl1lise, preclikál : Ancziú
Györg·y s. leCkész; délután 3
órakor vecsernye>,

ENDRÖDI HIREK

Szombat, április 27.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó az egyetemi temp

lomból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. Hangv. folyt.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek,
éleImiszerárak.

4. Előadás.

4.45. Időjelzés, időjárás, hirek.
5.10. Felolvasás.
5.40. Hangv.
6.45. Zene.
7.45. Vigjái<!:k.
1O.ldőjelzés, hirek, időjárás.

·10.20. Hangv.

Péntek, április 26.

9.15. Harigv. .:..... 9.30. Hirek.
9.45. Hangv. folyt.

12. Harangszó az egyetemi temp
lomból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hi-
rek, élelmiszerárak.

4. Előadás.

4.4~. Időjelzés, időjárás és hirek.
5.10. Előadás.

5.40. Orosz népdalok.
6.40. Francianyelv.
7.25. Előadás.

7.30. Előadás.

10.30. ldőjelzés, időjárás és hirek.
Majd hangv.

I 12.00. Hang·v. - 12.25. Hirek. 

112.35.-,.~ ha:lgve:·s:~: folyI.
i. lüo]elzes, Ido]aras. _.. 2.30.

Hirek, élelmiszerárak.
3.30. Morse tailfoJyal11.
4.10. Előadás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirele
5.10. Előadás.

5.40. Hangv.
6.40. Rádióamatőr-posta.

7.30. Olasz nyelvoktatás.
8.10. Hangv.
9.15. Kurucdalok.
10.15. Időjelzés időjárás, hirek,sport

eredmények.
10.30. Hangverseny.

iti

:.;.30. Előadás.

.::. Rádió Szabad Egyetem.
4.45. Időjelzés, időjárás:

LiO. Hangv.
:3.30. Sporteredmények.
7. Előadás.

9.30. Időjelzés és sporteredmények.
I.bjLl cigányzene.

Hétfő, április 22.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
;1. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangverseny.- 12.25. Hirele
-- t 2.35. Hangv. folyt.

i. Időjelzés. Időjárás. - 2.30. Hirek.
;' ,cimiszerárak.

'". Asszonyok tanácsadója.
"L45. Időjelzés, időjárás, hirele
5.10. Előadás.

[;.40. Hangv.
"I. Németnyelv.
7.35. Felolvasás.
8.15. Hangverseny.
10. Időjelzés, hirek és időjárás.

j.,:;jd jazz-:band.

:,Doxa", "Omega" stb. svájci
úníkat, ékszereket részletre is
,,',:són szálIií Téth József Sze
r,cd, Kii1csey-utca 7. sz. Képes
;':l;~gyzék ingyen.

Kedd, április 23.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folytatása.
12. Harangszó az egyetemi templom

[j) I, időjárás'

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
- -: 2.35. A hangverseny folyt.

'f. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek-
I',. imiszerárak.

,t. Mese.
,1·.45. Időjelzés. Időjárás. Hirek.
t'. Felolvasás.
f' .10. Zene.
G.30. Mit üzen a rádió?
-;: .30. Előadás.

8.15. Előadás.

10.15. Időjelzés, hirek. Utána
c;;;~'tnyzene.

Sz~rda, április 24.
~ .15. Hangv. - 9.30. Hirek.- 9.45.

I' I ~1l1gv. folytatása,
i l. Harangszó az egyetemi telllp

l, 0ól, időjárás.

Vasárnap, április 21.
SJ. Hirek, kozmetika.
·10. Rel. istenitisztelet.
( j .15. Evangélikus is1enitisztelet.
;2.15. ldőjelzés, időjárás, szimf.

r~.~7:RÁGRED~~~Ő ;~-;~Z';
ij '. FüN'lv.3> i
~ lIa Igazán gyönyörii cserepes vi- I
~ ,jgokat, szobanövényeket,kerti
~ 'J ;tágokat akar nevelni, hasZIláljOl) :
~ Kutasy-féle

. ~ Sidus nöuénytápsót.
:1 \ ~,' a 16 év óta nagyszerücn bc:váJt, ,
~ tiJbbször kitüntetett reális készit-
~ lJlénynagy segitségérc lesz Önnek!
t; Virágait bámulni fogják! Szerezze
~ he a'z(mnal, de csakis Siritlst fogad-
~ jon el! Egy csomag (15 adag) bő
~ ·utasítással 1 p 20 fill. Kapható
~ droaériákban, gyógyszertárakban,i Jnag- és virágüzletekben mindenütt
~5 csomagot bárhová bérmentve küld ~'

~ , a készitő cég:

~ lii. u t oa § y l) ei II i e l
~ _ .,Sirius" laboratóriuma .
1__ Bala§§d9~arIllat. ~
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{IEgy rejtélye§ d§szony..}

GRETA GARBO
iátsza. Nagy film, egy nagy
film minden 1<iválóságé'Ivcil.
Izg'alma:;all '::·(lckcs cselck~

mény: I.m1l\ig Wolf!" reg'ény0~

bői, reJnck rel](kzés, oIY'~11l

halásos, Z1I1ílikll rltlnyirfl kris,
lályti.szta é" lugiku-; fe/épiks,
aminő i," il Z(1l i c>.(lk Fred Nib
10, a "Ben-Hur" viIághirü ren
dezőjéneh kcz,~ alói hrülll\.:f
ki. f:s lllilllleneken Iul: Grefa
Garbó. r> il csoelálfl/os (1::>Z'

szony. aki 'szépségben, nJ(i/é-'
gásban, cL;'yéniségben, ják;l,
ban és V(]['clzsban felülrnlllli(l~

tallan, miiJCJenekfcleJtálló. So
ha még cselekmény ennyire
feloldó. ('í:;zinie haiéÍsLl neiJl
vol1 rilmhn, mint ebben a do
rabban, il:llikor két szerelmcs
embernek ilnnyi sok kalanclii]
és szenvedése uJán egy nCiRY
filmélmény hanguléllában ön'
kénle len li! ta psra verőcl ik cl

kezünk. A müsort a "Szeren~

csétlen flótások" és "Örökbe
fogadott mama" cimU 2~2

felvonásos ki/ünő burleszk és
Filmhiradó egészili ki. Elő ..
adások: () és 8 órakor,pénz.
tár 4 órátó!.

polló" filmszínház
yomán~

•desse LI. _.

Szenvedély

(Egy rejtélyes asszony)

cirnii, lenytigözóen érdekes, 10
felvooéÍsos orosz iárgYll elrá'
ma, amelynek női főszcrepél-

.fl. kgulólJlJi idóben egész
Európában az orosz lárgyu
l'ilmek felé fordult a közönség
érueklódése. Ezek él filmek
tartalmuk szépségében, rende- I
zésük tökéletességében és pa-I
zarságában, valamint szerep
osztásuk naffyszerLiség'ében
minden más filmet messze fe-

I

lülll1ulnak. Az Apolló filmszin· I
ház s7á~1101va ~ ,körii\lllénYd~-I
kel, cis' >ilck lW:Mo ·ta -cl a VI:

c1éki Jllo7g-ószinházak közölJ,
hogy színházában orosz ciJ<
lust rendez. Egymáslllán fogja
megjelentetni a "Szenvedély",
"Kozákok", "Kreutzer szoná
ta" és "Karenina Anna" CilllÜ
orosz tárgyu, gTandiózusan
nagy filmekel, amelyek a re
gényirodalom leg'szebb alko,
lásail képezik. Elsőnek kerül
siinre április hó 21-én,vasár
nap a

~~Aftfift~~~fift~ft~~ft~ft~~ftft~~ft~ft~Üftftftftft~l

IBacher ekék, Meiichar vető- és mütrágyázó
gépek, Wallis trakto:oK, CSéPlőszekfények'l

I Raktáron vannak a viJághirLi JOhJJHiiton.-. éfj Massey...
i liarrhi f.ilc kévekötő ararógépek ló~ és lrakJorüzemre,
I: pótalkatr'észek és eJsőrenclli kévekötő zsineg, vafamint az
I összes mezőgazdasági gépel<. I~aphatók a BaclJer és I
I N1illi~~ g~6~~~;;"Ó~~Cj~:""I.

Gyoma, Deák Fcl'ene ulea 1-+27. sz. J
~~~YUW~~~~~U~~~Y~Y~~~~~~~~~~~~

lóvontatásra vagy traktorüzemre.
I~é!!ii2':§éggel ~zolgál ré§zleáes ajánlattaJ.

NYILT~TÉR*).
Nyilatkozat.

Ez uton hozom tudomásukra az igen
tisztelt munkáltatóÍm és vevőimnek,

hogy Nagy józsef lakatos segédet alkal
mazásából elbocsátottam. Nevezett ré
szelm'e sem munkát nem vállalhat, sem
pénzbeszedést nem eszközölhet, mert
érte sem erkölcsi, sem anyagi felelősé

géget semilyen formában nem vállaJ ok.
Gyoma, 1929 április 19.

DOMOKOS ALBERT
villanyszerelő és müszerész.

----

*) E rovatban közöltekért, felelősséget
nem vállal a szerkesztőség.

Nemzetközi Gépkereskedelmi rt.
Budapest, V., Vilmos császár ut 32. Sürgönyeim :Intercolon.
EgyszerU I{ezelés. - Nagy teljesítmény. - Felüimulhatatlan munkaerő megtakaritás.

I Kerületi képviselő: KERTÉSZ LAJOS Gyoma.
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Láda Lajos ácsmester tudatja, hogy
kisebb nagyobb ács nllmkát a leg
jutányosabb áron vállal. Lakik Rózsa
utca 927. szám alatt.

Pálinka ár leszállitás történt a
Hangyánál és fogyasztási szövetkezet
nél. 1 liter Törköly pálinka 3 pengő,

l liter Rum 3 pengő, a mai naptól
kezdve lehet ugyis kapni, hogy csak
ujkor kell érte fizetni. Ugyanott ujbu
zára pénzt is ~ehet kapni kamat !l1e:l
tesen. A békéscsabai malomból a korpa
megérkezett, lehet kapni.

Macskás Jánosnak B. M, endrődi

határban Varjasi pusztáján 20 hold
1200 négyszögölivel és 10 öles épület
tel eladó. Gyomán Kistel11pJom-ut 1338
sz, alatti háza 431 négyszögöles kerttel
kedvezményes áron eladó.

Karbiner József épület és butor
asztalos elvállal épület munkákat, buto
rok készitését és javitását olcsón és
pontosan. Kéri a n. é. közönség szíves
pártfogását. Uj telep, Tiszamalonl.

Kettő kat. hold révlaposi gyümöl
csöskert egészben vagy apróbb par
cellákban és egy tehénjárás örök áron
eladó. Bővebbet a Máday patikában.

Kalocsa-ház és telek (Deák Ferenc
utca) Kalocsa Mária tulajdonát képez[í
fele része, elönyös feJtélelek mellett
örök áron eladó, Érdeklődni lehet csak:
Kalocsa Máriánál Budapest, VIII. józsef
köru t 23. f. 4.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toale!tükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlított székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendii

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va-

I tav Gábor motorerőreberendezett asz
talos Jpartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

ANYAKÖNYVI HIREK.

PUBLIKACIÓ.

Született:: Varga Juliánna,
Simon luliánna, Matyi Teréz,
Dékány JuIiánna, Schvalni Gyu
la, Adamik Gyula.

Házasság nem köHeteJt.
Elhalt: R. Szűcs IsJvánné

Csapó Erzsébet~30 éves, Do
bó Laios 36 éves (hoJJJá nyil
vánitva), Fekete József 21 éves'
(hol1tá nyilvániíva), özv. G.
Nagy Sándol né Bányai Zsu
zsánna 82 éves, K Imre Is/
ván 72 éves .

Ragadós állatbetegségek.
Veszetfség: Szeghalom. Fü~

zesgyarmat, Gyoma. Lórüh
kor: Füzesgyarmat, Körösla,
dány. SertéspesJis: uyoma.
Sertésorbánc : Füzesgyarmat.

Meghivó. A Gyoma és Vidéke Tej
szövetkezet, mint az Országos Magyar
Tejszövetkezeti Központ ta~ja, 1929.
évi április hó 21-én, határozatképtelen
ség esetén:;:április hó 28-án d, u. 2
órakor tartja~11. évi rendes~!közgyülé

sét Gyomán, Grót Tisza István ut 400.
sz. alatt a:'szövetkezet nagytermében,
meiyre az üzletrésztulajdonosok tiszte
lettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1.
Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezetö és
két jegyzökönyvhitelesitő kinevezése.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság

évi jelentése, az évi zárszámadások, a
mérleg és eredményszámla bemutatása,
a veszteség feletti határozathozatal. 3.
Az igazgatóság és feIügyelőbizoltság

részére a felmentvény megadása. 4.
Az alapszabályok 42. §-ának módosi
sitása. 5. Az esetleg lemondott igaz
gatósági és felügyelőbizottsági tagok
helyett ujak választása. 6. Veszteség
iránti intézkedés, esetleg a szövetkezet
további sorsa feletti határozathozatal.
7. Esetleges inditványok. Gyoma, 1929.
evi április hó. Az igazgatóság.

Elköltözés miatt folyó hó 21-én,
vasárnap délután 2 órakor önkéntes
árverésen különféle ingóságok eladat
nak. Deák Ferenc utca 20.

Kőszegi Dániel Mirhó-utca 532.
szám alatti háza szabadkézből eladó.

Báthory Gábor Gról1jTisza István
ut 396. számu háza eladó, esetleg ki
adó. Ugyanott egy női kerékpár és
Rádió teljes felszereléssel eladó.

Egy tehén- és egy sertésjárás,
nyári hasznáJatra kiadó, esetleg örök
áron eladó. Ugyanott 10 mm kukorica,
ku tágas, kutgém és kapuoszlopnak való
akácfa eladó. Kéri Antal Hantos utca
1497, sz,

Egy csinosan butorozott szoba
villany használattal azonnali· beköltö
zésre kiadó öev. Izsó Sándorné volt
fakereskedő házánál 1527. sz. alatt.

Házy Imre nYug. főjegyzőnél ócska
nád, ócska vályog és egy jókarban le
vő f@érozott gyermekágy kapható.

Tisztelettel értesitem Gyoma és
környéke érdekelt nb. közönségét, hogy
az Angol-Magyar Bank gabona- és ter
ménybizományi1:(;bevásárlását átvettenl.
Mindenféle gabona-termény félét és

. zöld buzát a legmagasabb napi áron
veszünk, valamint uj buza-kölcsönt
folyósitunk. A nb. közönség szíves
pártfogását kérjük és vagyunk hazafias
tisztelettel: jakab és Perei KistempJom
utca 1342. (Perei ház.)
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Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

PALLADIS
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Eaelapest, V. Alkotmány u. 4 szám.
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! resete nem fedi a kiadásokat
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~ veket ;·eszletnzetesre. ]O, III l kJadva
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18'26
19'25
2'23
;)'20

17'30 gy. 20"40
20'29 fn'. Stl0
14'04 16'52gy,
19'20 19'45 g\f,

16,14 gy.
16'51 gy

20'30 lJY.
21'06 gy

trti

A "gy" belüvc! ielzcJt gyors-o a jöbbi pedig személyvonat.

Bpcstról indul
GyoJ11éÍra éri"
CiyoIl1éÍról indul
Bpeslrc érk.

1928 október hó 1-étöL
BVli1JAJlI::ST - 6YO~fA

6'25 9'45 gy 13'35
11'06 12'42l-'Y. 19,14
0'32 5'37 8'52 gy.
5' - 11'10 11"45 gy.
G:YONA - nÉKJ::SCSAHA

Bcsabaröl indllJ23'15 4'34 8'14gy 12'47
Gyomára érk. 0'17 5'27 8'51 g'y. 13'54
Gyomál-ól illc\1I16'41 11'14 12"43 gy. 19'26
I)c~'iabára érk, 7'54 12'00 15'21 gy, 20'26

Legjobbtájékoztaltó dl

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutái!omáson,

Dohál'lvtőzsdében,

r{lt~~'W,f'1~\l't~·~~~~~~..'l'~~'

I "OPELH IV10TORKERÉKPÁ.R KÉPVISELET. i

IA nagylE.ÖZÖ1l1U~ég által kedveit ~O P E 1..0.6 kereJ<.:,párok, i
az ,,1929 modem PATENT-ATLAS" jelenleg forgalomba levő legerősebb kerékpárok !

iC kizárólagos egyedárusltá;" b' e r., ", II
.,~ Ortl0kos I . , .
l viiIanyszerelő és műszerész műszaJ,;i kereskedésében. ~

! Raktáron továbbá: "TüRPEDü", PUCH-iPAG" és ~
~, "ORION" kerékpárok, "E:ÖHLER" és "EXCELLA" ~
i van-ógépek, villamossági és rádió cikkek, "TUNGS- I
e: RAM" izzólámpák, gépallHltrész és gépolaj.

. Kedvező rés:detárak, rövidebb időn beHil készpénzáron. Kerélrpárok javitása és köícsönzése. 3

~'~~~?'~'t,~~~~~~~~.y<IY~~~~~~~~"i-'i;f~''.f·~~~~W~,\i;!-;,y~''!V~~~~~ ,

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér to.

Ingyetf' lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa·
él sorsolás hónapjában tciszésc
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest Vlll,. Ba~
ross lér 10 (a Ke!etipáiyaudvar
érkezési oielaláva! szemben)
egy elsórendü s?ohhi. ;:... kö
vetkező sorsolást ápl'i!. 22~é!1

fogjuk megejtQni és ere(\I])(2ílyél
lapunk ápril. 28~iki Sí::ám{iLJan
tesszük közzé, Viígja ki
az alanti "Utalvány~szelv(::l1vt"

és aelia be azt lapunk felelős

szerkeszlőjénél.

- - - IH levág&.ndl. ~ -

~~,!.MI'RjA~~.M.l.I~\!llJa~W'lml!,1.~~í.!ll~,,' '\:""~)M~W,
__...._~ .------~~~~~~-:~~,--> -~-~~~~.r::~;'.<.~~

IGazdatá:l'§al~ " I
.' Ha régi, terhes kamatozásu köicsőnük van. cseréljél; ~

át törlesztéses kölcsönre. !-ia uj kölcsönt vesznek ~
fel, csakis olcsó lörlesztésE:s kölcsönt \'eg'yenck reL ~
Csakis földbirtokra folyósittal 35 éves dollár kölcsönt, ~

kamat és tőketörlesztés félévenként utólag'osanj ~
A kölcsönök illetékmentesek. Közvetitési dL I.'

~ nincs, Tájékoztatót dijmcntesen küld villas7;--"
bélyeg ellenében a

MAGYAR KISGAZDAKKÖlCSÖNIRODAJA~
Budapest, I., Alkotás-utca 34. szám. ~

_.~~~~~~
M ~~:~"yffffl1~~~usYh rfi'~h-~':'rs~

Szerkcsztöségnél IJI?(](ianciii,

UTALVÁNY-SZELVÉNY GY()í\;1A.-Eí'JDRŐO! jó,JJT"ÓBlJSL ~~1E~~ETREND
GYOMA Vasutállomás, Ki}s~~~th Lajos-uka, Piac-tér, Horthy MHdós-ut és

ENDRŐD KözségÍíáza között.
Távolság 7 és féi kilométer. Nienetidő 15 perc.

1. járat reggel

indul:

p.G ó.

8 Ó~ p.

10 Ó.. SO p.

~2 Ó~ -- p.

13 Ó. 20 p.

14 Ó. 40 p.

18 Ó. 20 p.

19 Ó. 40 p.

kézzel kell

~ Endrőd!!'.!)}

H1. járat regge 1

p23'. " délelőtt
fi délelőtt

H4. :: délutá;;

H5. " dél~átún

: 6. " délután
~

N2.pkeleti vendéglő

KÚilliÍL

Endrődön:

feltételes megállók
Gyomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

Piac-tér
Ártézi-kut

Hangya főüzlet

Vágóhíd
íványí malom

reggel G Ó. 30 p. -

" i'~
"

délelőtt 9 Ó. -- p.

~"
délelőtt 11 Ó. 20 p.

délután 12 Ó. 50 p.
"

~délután 14 ó. - p. -

"

"
délután 18 Ó. - p.

2.

3.

4.

5.

6.

N EM. T R OKK.

VALÓSÁG!

f
Meleg, barátságos-, tisztaszoba

árból

20 ~zázdlék,

bőséges-, izletes-, háziétkezési
árból

10 §zázaié!i:.
engedményt kap Ön, mint ezen

lap előfizetöje

Budapesten
a

Telefonszám 17.

Park
Nagyszállodában,

VIII. Baross-tér 10.
AUTOBUS7

Telefonszám 17.

GYOMA-ENDRŐDi,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

GYOrVIA
Szerkesztésért és Jciadásért feleli'ls :

WAGNEf< MÁRTOf",

~~~~"'~~"JJt..P~~_~~~~~~,.A}~

Nyomtatta él ~HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállaléH 6yomán. 'Felelős cégtulajdonos ; TBKS:T Sid'JD<ilR.



IV. évfolyam 17. szám. Ara 16 fillér. Gyoma, 1929 április 28.
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HETILAP

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százaiék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Gyoma község ünnepe..
Ünnepet ül ma e mi

vendégszerető községünk
egész közönsége, mikor
Békésvármegye gazdakö
zönségének képviselete
gyülekezett ma itt egybe:
mi pedig köszöntjük ked
ves vendégeinket magyar
szivünknek minden megbe
csülő szeretetével!

Kétségbevonhatatlan az,
hogy a nemzet egyetemé'
ben egyaránt nélkülözhe'
refTen és megbecsülésre
méltó minden társadalmi
o5ztály, mely a mag·a nem-
zet építő kötelességét hü'
séggel és becsülettel telje·
siri, kétségbe vonhatatlan,
hogya magyar kézmü és
gyáripar éppen ugy tud
fényt és dicsőséget sze
rezni a magyar névnek,
mint ahogy tudó~ájnk és
tanult embereink messze a
hi1tárokon innen és tul tele
tudják szórni tudásuknak
?

TÁRCA
Da.ru János.,

~~

IDeg a no.
Álmos, fuHa/ag volt acsönd,

rekkenő a meleg; az augusz'
1ti 'Si napkévék, mint milliónyi
Izzó tü furták át a levegőt. Ez
a vastag, bágyadtság,köd rá,
ütlepedett a verendára is, ahol
társascígunk épen a levesnél
larfott. Hetyke legyecskék és
nef1ézröptü unalom bogarak
döngicsél/ék körül a fejiinke/.
A kis doktor egykedvüen, ma·
gábasüppedve kanalazotl és

nagy, viz{Cnyős szemeit. a ker'
fi dáliákra meresztette, ame'
lyek tikkadtan csüggesztették
tc rózsaszinü szirmai!<at. Nem

különben cse!ekedeJt a sápadt
Kfenóczy, aki egyébként igen
éknk és ötletes fiu szokoJt
lenni, de most ő is vagy tized
szer olvasta meg, hOllY vajjon

fényével csonka és meg
tépett hazánk trianoni sötét·
ségéből is a.z egész nagy
világot: de e- napon külön
és na.gy megbecsülő tisz
teletadással, szeretettel ma'
gyor gazdatestvéreinket
köszöntjük lapunknak ve-
zető cikkében ugy, mint
akik legnagyobb számuk
nál fogva, a szent magyar
földdel való elválaszthatat
lan kapcsolatuknál fogva,
ősi és érintetlen magyar
tisztességtudásuimáI fog
va méltánneveztetnekegész
magyar nemzeti életünk gel
rincének s valóbán megér
demlik, hogy szivünket
kitárva, megbecsülő szere'
teHel és tiszteletadással
köszöntsük őket!

Ma minden magyar sziv
nek együtt kell dobogni,
ma minden magyar lélek
imádságának egybe kell
fonódni, ma minden dolgos.

hány gomb is van a kabát,
íán ? ... Az egyeJJen, aki han
gokat hallatoj/, én voltam: két

'>égbeesel1 bókokat eregettem
a szép, hervadó háziasszony
felé, - szegény kj~ bókok,
de rég kikoptatok már! ...

Egy kivétellel valamennyiünk
arcán egy néma óhaj tükrö,
ződöit. Hogy mennyivel éde'

sebb volna most végignyujtóz
kodni otthon, a kis pamlagon

. és aludni egy fenemód-nagyol.
A kivétel nem barátunk, Ra'
kolnoki Daru János volt. Ti,
lokzatos ábrázattal ült mellet,
tem és jobbra-balra feszengett
zsirosJerencjóskáiában. Közbe
közbe álJandóan sötétkék la'
vairé nyakkendőjét igazgatla,
melyet külön ez ünnepélj'es
alkalomra függeszte/t a gallér
jára.

Látszott j'ajta; valamire ké·
~zül ...

Álta.lában igen üdekes·e~·yé-

magyar kéznek egymás
segitségére kelJ sietni, hogy
letiportságunkból felkelhes
sünk, hogy megalázott·
ságunkból uj dicsőségre

magasztaItathassunk . fel,
hogy trianoni keresztre
feszitettségünkből Nagy
Magyarország virágnyiIá·
sos husvéti feltámadására
futhassunk : ily érzések és
gondolatok között hivjuk
egész nemes olvasóközön
ségünket, hogy tiIjünk
együtt ünnepet körünkbe
érkezett tisztes gazdálkodó
testvéreinkkel !

Ök pedig érezzék közsé
günk falai között a magyar
vendégszeretelnek boldog
ságát és melegségét. Ta
nácskozásaikon és köl
csönös megbecsülö szere·
tetünkön legyen a magya·
rok Urának, Istenének gaz
dag és bőséges áldása
boldog magyar feItáma'
dásra!

HARSÁNYI PÁL
esperes.

111seg volt őke~He!me. Ö volt
a főhátramozditó a helyhelI
városházán és verhetetlen tÓ'3zt
bajnok. Egy kissé költőnek

is érezte magát, titokban. ver'
seket irogato1t, beszédé!Je pedig
folyton belevegyitelt egy,egy
durranóan fellengős mondatI
cikornyát. Noha már erősen az
ölven körül járt, percre sem

hagyta abba ténfergését él
szoknya körül ... Az ég ment
sen, hogy hosszabb diskur'
zusba kerülj vele, mert vége'
hossza nincs meséinek. me'
lyekben gáláns kalandjait es
viszonyait teregeti az orrod
elé. És minden hőstelte után,
mint meg,megujuló röfrényt
füledbe zengi:

- Bizony öcsém, ez vagyok
én l Tanu!hattok tőlem l ...

Képzeljiink el mindezekhez
egy köpcös, SZUSZOlló alakot,
foghijjasan feketélő szájjal és

a.kkora. tenyerekkel, hOllY min-

Vármegyei bajnoki
levente mezei
futóverseny.

Békésmegye törvényhatósági
testnevelési bizottsága folyó évi
április hó 14-én, vasárnap ren
dezte meg az idei vármegyei baj
noki levente mezei futóversenyét.
Ennek alapján történik meg
Debrecenhen az országos ver
senyre való benevezés.

A vármegyéből beneveztek
juniorok II csapattal á 5-5 fő,

széniorok 8 csapattal á 5-§ fő,

összesen tehát a versenyen részt
vett 95 levente.

Festői látványosság volt a nagy
levente tömegeknek a változatos,
akadályos terepen való futása,

. árkokon, sövényeken és korláto
kon keresztül.

A verseny végeztével dr. Márky
Barna vármegyei főjegyző szép,
lelkes buzditó beszédet intézett a
leventékhez s ennek végeztével
kiosztotta a nyerteseknek a szép
érmeket.

Eredmény: Junior táv. kb.
3.5 km. Csapatverseny : 1. Bé
késcsaba 34 pont. 2. Békés 52
pont. 3. Szarvas 67 pont.

Egyéni: 1. Szombati András
Békéscsaba 13 pelc ~46 másod-

22

den mozdu!atáná! szélviharlóI
fél az ember - és előttünk áll
teljes portréja nemes barátunk
nak, Rakolnoki Daru János
uramnak ...

Hát, mint mondom, igen
ellaposodotl hangulatban csü'
csültiink az aszta! körül. Egy:..
szerre csak látjuk ám, hogy
nemes barátunk leteszi a ka'
nalat, megtörli a bajuszát és
hósi pózba vágja magát ala
dardélnyám lovag. De még szc·
lesebbre terpeszkedett ben l

nünk az ámulat, midőn - szi
vére illesztve lapáltenyereit 
a következőkép fordult a szép
özvegyhez:

Egyetlen bálványké o

pem ... A szivem lángoló mé
Iyében emésztő tüzek pokla
éget. .. Ki kell mondanom,
hogy imádom önt forró, lá
zongó hevülef!,,! és megha'
lok, hélnem lesz az enyém ...

Háziasszonyunk olyan sze-
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Lesniczkyné Faresik Margit .
nagylaposi tani/óllű.

..

Fény és árny.

Fisk Cord· Pneu
C:ií::i:oen, Ford, Chevrolet

alkatrészek
a utófelszere1ések

Nagy József Budapest,
Vr.. Andrássv-ut 34.

Telefon 221-9'7, 285-63.

Fény nyomán jár az árny,
Mi is találkozunk. Válj
Nelly.

1 órakor. Az ebédkerej~n be·
lüi felköszöntő a Kormányzó
Ur () Főméltóságáraés a Fen
ség'es Urra. A fenséges Ur
válasza és él hadviseItek ré~

széről a Fenséges Ur tidvöz~

lése.
A díszebéd keretében él köz·

ség az e!esetl hősök özvegyei!
és árváit és a badirokkantakuJ
meg'venclégeli.

Vonatok érk<?zése.
Gyoma felól: Reggel 5 óra

30 perckor. Délben 13 óra 40
J)(?rckor. DéluJán 18 óra 09
perckor. Éjjel 22 órn ,35 perc
kor.

1:..'11 csak sziirke árny vagyok,
Mint sirodm borulok
Nelly.

lezé'3i beszédd és 11 szoborra
helyezi koszorújál.

d) Hiszekegy. ÉJ,ekli a I\ö~

rösladányi Dalcgylet.
e) A szobrot megáldják az

egyhéÍLak lelkészeí.
f) Üdvözlés a századil< le·

leplezés alkalmábó1.
g) A szobor elólt tartandó

beszédek.

h) Alkalmi dal. Énekli a Eö
rcjsladányi Dalegylet.

i) A koszoruk elhelyezése él

Illcgállapitott sorrend szerint.

A tömeges l11egkoszoruúls Halkan susngllak il jiík,
alait a Dalegyk1 hazafias da· Átölelem (l kereszíjiíd
jnkal énekel és (Jz iskolós Nelly.
gyermekek virág'ol szórva, el· /
vonulnak a szobor előll. Emléked nekem a Pf/Y,

j) Seb'ök ferenc községi fö p Oly örök, édes és llIé/y

jeg'Yzó a szobrot a közsé~' NeUy.
gondozásába veszi.

k) A Icleplezési ünnepély
bl'fejezéséüJ a Szózatot énekli
a lJa~nközönség.

A leleplezési ünnepély után,
amely mintegy déli 12 óráig
tartana, a lovasbandériuIll. él

volt harctéri katonák, a vitézek.
él leventék, él cserkészek, CI

tLizollók és esetleg más Ie.s p

tüleiek e!vonn:<isa . JÓ"lsef Fő-

herceg' elótL U!ána al~cllsé·

g'es Ur vo!1 katonáival ci·
IJeszélgel.

,\ FtShcrcqr mcgszcl11kJi él
IOVclSI)cml!ériulJlo1. él rold<unlcli<.
hdd\iJ/_\cg'yek és hadiiÍrvák
CS()ponjtJ1. Ezulán Jiszcbéd a
h:nség'cs ur és a meglIivolt
vendégek líszkktére d~llIlán

Szoborleleplezés
Körösladányban .

Körösladány község' közön~ I
ség'e a viIágl1áboruban elesel!
hős fiai emlékét hirdelő sza
bormüvct József Fóherccg' táp
bornagy ur Ö kir. Fensége
jelenlétében. 1929. évi május
hó 5. napján leple-li le. Ez CJ

100pik hósi e1l11éks/obor. ome p

Iyel Ö Fensége lepkz le. Ez
a nap a község legszebb hap

zafias ünnepe, amelyre liszk
leltel nwg'hivja cl község clöl p

járóság-a.

Az ünnepély sorrendje:

1. A Fóhel'ceg' Ö F -211ségc és
kiséretének üdvözlése délelőtl

9 órakor a kiizség pi<lclcrén
felál!ito1t diadalkapu eiói/. a
hivalaiosszell1él'yek állfil. az
öss/es vendégek ielclliétében.

2. Az üdvözlés utáll Ö [~ell

sége. kisérele és él vemkgek
tiszteletére villásreggeli gröf
Merán János kaslé!\fIiHlll.

3. Ünnepi mise a r. kath.
tcmplombuIl és ünnepi isfen p

lisztelet a reL templomban dél
előtj fél 10 órakor.

·L Az ünllcpi iskni liszJele A

tek után dék'lött fél II órukor
a szobor eltSH kezdöc\ik éj szo
borklepJezési iillllCpély és pe A

dig:

a) riiIllllusZ. Énekli cl Körös
ladányi Dclicgy!ct.

b) f<L-s UISZ]Ö fóswigCillÍrö
felkéri () F~'lls,;g(:1 ,jZ LillllCpi
beszéd me5,2for1ásiÍrCl és a S7.0§
bo,' leleple7.ésére.

c) József kir. herceg' Ö fcn
sc'g'e cimonclja a szoborlelep·

• ti leggazdaságosabb

~
t iJ~ Vezérképviselet :

Aui:ofe1szere1ési
R.-T.

Budapest. IV., Arallykéz
~':~) u. 2. - Tel. Aut. 812-4l.

ItMWtt-

FI8K DNEU
i~

perc. 2. Nagy Zsigmond Békés
14 perc 1 másodperc. 3. Uhrin
Vendel Gyoma 14 perc 2 másod
perc.

Széniorok táv. kb. 5-5 km.
Csapatverseny : 1. Békéscsaba 27
pont, 2. Szarvas 47 pont, Gyoma
50 pont.

Egyéni: 1. Megyeri István
Gyoma 21 perc 11 másodperc.
2. Ambrus Imre Szarvas 21 perc
19 másodperc. 3. Benge Géza
Békéscsaba 21 perc 25 másod
perc. 4. F. Kiss Sándor Gyoma.

Reméljük, hogy ez a siker buz
ditólag hat a többi leventékre is
és sokat közülök fellelkesif az
atlétikai iránt.

A nagyobb lev. egyesületeknek
atlétikai oktató trénerük van, mint
pid. Békéscsaban Török Béla ok
tató, aki is a leventékkel minden
évadban hétköznapokon tornate
remben s a szabadban foglalko
zik. Gyomán levente atlétikai tré
ner nincs, annál nagyobb értékü

afení elért siker, amit is derék
gyomai leventéink rendszeres
tréning nélkül is elértelc.

A vármegyei felügyelőség a f.
évi április hó 28-áli Debrecen
ben megtartandó országos baj
noki mezei futóverseny re a vár
megyei csapatba nevezte a sze
nior csapatba: Megyeri István és
f. Kiss Sándor gyomai Jevenléket,
valamint a junior csapatba Uhrin
Vendel gyomai leventét.

lWC

mekkel nézett rá, mini egy
hólcIkóros. Rég"i, rossz német
regények jutottak eszébe ilyen
émelygőségekkel spékelve. Mi
löbbiek csendesen összemop

solyoglunk. No nézd csak, a
vén kecskét! Ez ugylátszik.
nemcsak mesélgeti a nő·

üg-yeit.
Az asszony undorral igye·

kezett tréfára csavarni a dol.
got.

- Enyje János bátyám, hogy
képzel ilyet! Én már él/es nő

vagyok, maga pedig egy örök
ifju siheder! ...

Csakhogy nemes barátunk
nem az a férfiu, aki visszap
riad. Ujabb tragikus póz. Alig'
hanem a helybeli ripacstársu
lat Hamletjéből vette kölcsön:
-. Hiába döfi belém a guny

keserü fullánkjait l Holnap a
folyóba vetem magam. Fekete
hullámok vigyenek a halálba
egy mártirt, akinek meg kellett
halnia, mert szeretett, . ,

A helY7et igen kinos volt.

Majdnem kirobbant belólünk
al- elfolytolt vad hahota. De
lviárta assz(Jny elvccszilelle Hip
relmét és ideg'csen vibráló
snijjal csak unnyit IllondolI :

- Ugyan, hag'yjon békében ...
menjen a pokolba, maga vén
hülye! ...

* * *
Másnap János bátyánk szo~

bájában döngött a padló. Ha
talmas léptekkel sétált fel és
alá az öreg és azon lünődö!t,

hogy mikép játsza meg a nagy
jelenetet? Vajjon zsakett, avagy
ferencjóska feszüljön a testén,
midőn beleugrik abba a sze'"
gény. gyanutlan folyóba? A
zsakelt - ugy gondolta
előkelőbb és elegánsabb. de a
ferencjóskában határozottan
vall valami különös romantikus
varázs. Azt már elhatározta,
hogy a folyó Icgcsekélyehb ré
szét fogja kikeresni, még' pedig
olyan helyen, ahol közel van·
nak a halászok .. o Istenem.
nem lehet tudni 1.•. Az a bo~

lond viz nem gondolkozik ..•
Már vagy félórája ~raIJoppo·

zott igy összepvisszfl. !-fol a
légymocskos tükör elé dobbant,
amelyet majdnem bezuzotl
terjedelmes gesztusaival. hol
az ágya elé. melyen fentebb
emlitett disZfuhái hevertek, Egy.
szerre csak kopognak az ajp
tÓn. Fiatal pmaszll611yka lépett
be.

- Tessék, ezt a nemzetes
asszony küldi.

Kis csomagot és levelet tett
le az asztalra. Nemes barátunk
mohó izgalommal kapolt utána.
Hát mégis ... mégis! ...

Egy uszónadrág volt a cso·
magban. Rövid, fekete uszó·
nadrág. ,.\ levél ben pedig csak
ennyi!

"Kedves Öregem, tiszteltetem
a halakat."

* * *
Alig pár napja annak. hogy

iSlllét találkoztam rakolnoki
Daru Jánossal. Itt Pesten, a
körutoQ. Ug·ylátszik. még min-

dig él. Elgondolkozva baIdö
tolt el rn cl l.;ltc 111. dc én meg-
f G · . •og·tam. onJoltul11, klugr~tol!l

a nyulat a bokorból.
- Nini, János bátyám iti

minálunk ... Hogy van? .
Rámnézeit. Látszott, hogy

zavart egy kissé.
- Szervusz öcsém. " H,)!

mi csak megvolnánk, ugy k(i·
zépfinoman ... Hát te? Hogy
meg a firkászat?

- Köszönöm rosszul. Mé~

szerencse, !lOgy annyi kedves.
szép nó Vclll itt, Pesten. Tudom.
maga is szereli őket. János béí
tyám! Emlékszem hires kal.:md p

jaira. melyeket mindig emlegT'
tett.

RáncOk borzólódtak a hOIll

lokára.
- Én az asszonyokat. Ugyan

eredj már 1 Soha életemben.
Hilvány bestiák azok mind! No
lsten áldjon. o,

Dörmögve elsietett. Ottha
gyott faképnél.

•••
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Cserepes virágokat szobo 3

növényeket nem cl~g mindig
csak vivel öntözni, mert ak
kor azok tápanyagokban hi 3

ánytszenvednek, - éheznek.
Az ügyes háziasszony" Sirius li'

növénytápsót használ s virá l

g'ait mindenki irigyli. 1 P 20
fillérért kaphu!ö mincJ.eniil1.Lásd
hirdetési rova1unkat!

Optimista.
Az agyag pipáknak nagy c1ő··

nye van a többi fölött.
- Micsoda?
- Ha az ember elejti, nem kell

lehajoini utána.

Betegvi.titen.
Irtam egy port és e/!,y folyadék

orvosságot, A port vegye be ebéd

előtt, a folyadékot ebéd után, de
közben ne egyék semmit.

A kapós leány.
- Aztán jól megy a leányárwk

Pesten, Pista bácsi?
- Meghiszem azt! Mari az

ötödik helyen szolgál há/om hó
nap ó fa, ugy kapnak rajta.

A sovány asszony.
Ejnye, szóljon már rá erre

a förtelmes dög kutyájára, mert
még belémharap.

- Ezer bocsánat, asszonyom!
De ell nem birok a kutyával,
ha csontot lát.

Nem babonás.
Nagysága: Mari, rémes dolog

történt velem. Összetörtem a kis
tükrömet, ez bizonyosan szeren
csétlensé~et jelent.

Mari: Ne féljen semmit a
nagysága. Ez csak olyan babona.
Az elöbb én is eltörtein il szalon:-.
ban a na!;y velencei tükröt és
mégsem történt utána semmi malűr.

~

TARKA KRÓNIKA.

o

.\, -eB

ace

Tulajdonos:

A GYO~tAIAK
kedvelt találkozóhelye
.UDAPI~STEN

a

özponti
zálloda

VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral slelllben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kéI1yelmes családi ház.
Központi fűtés, hideg-meleg
VÍjt. Mérsékel! polgári árak.
E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE
KÁVÉHÁZ

Grosz

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Törökország visszakapta el
si:akitoíl területének egy sávjáL

A belgrádi kormány tilJako
zoJt Szófiában a horvát-mace
dón barátkozás miatt.

j

Pest vármegyét három ön
álló törvényhajóságra bontják.

A református zsinat kimoll
dotta, hog-y él nem keresztyén
vallásból éÍtiéró eg'yéneket nyil~

vánosan kell a templomban

III cg'k ereszte lni.

Benes a cseh kormány 110z
záíárulása nélkü! nyujtotiabc
a kisebbségi memorandumát
Genfben.

ábnak

az
héten?

A
a

A

D
ÖN 'TJ o -LJ

ha ügyel a védjegyre!

Mi történt
elmult
Besszarábiában nagy kOr11~

munrsta összeesküvést fedez~

tek fel.

A német jóvátételi delegátu
sok eredmény nélkül vissza~

utaztak Párisba.

A szerbek demarsoí intéztek
8ulg'iiriálloz Pavelics horvát
vezér b/2széde miatt.

A vallási tiirelmességet és
a hi/ellenség' elleni közös barr
cot sürgették (j protestánsok
s peyC:?ri emlék ünncpén.

Az oláh-cseh szerződést,

mell' Mag'yarország ellen irá
nyul. megl105szabhifol1álc

Az idei Tisza-emléklakomán
JÓ7sd főherceg mondoll be
szédet.

Ady Endre édesapja meg
hall Zilaho;1,

A Zenemüvészeti főiskOla

voll igaigalóia: tvlihalovich
Ödön meg'halt BlIdapeslcn.

Az amszterdami hataln1C1S
Vig'é1d() teljesen Ic(~geít u!:f\',
hog'y valósággal eltünt a föld
szinéról.

A cseh politikai pártok kon
centrikus támadást indito1tak
Benes kúlügyminiszk'r' ellen.
ho;;;y megbllktassák_

A kisántánt tiltakozo1t a ki
sebbsé:g'j panaszok Ilyilvilnos
ságra hozatala elIell.

Cholnoky László, az i::',lllcrt
nevü iró öngyilkos lett ['.>ucla
pesten.

Fagykár elleni
védekezés.

A f'l/!.ykár dfeni l'édeÍ(ezésnek
iJ},;"[1 sok már/ju van. meíyek /(ü
,jiN il füstölés (1 legfelkapoltabb.
lIolott a szokásos gazzal vagy
tnígyds szalmával vafó nem so
kat ér, mert [e.!!inkább fdfele ha
tol a füst és 1111 kedvező széllel
sikcriil is a tőkéket füstbe boritni,
ez oly gyer, !logy alig nyujt vé
delmet a hideg ellen.

Ht'f,rvalján, Érmeffeken s más
s:iifőll'rmc'í vidékeken edények
lIyekbeTZ s.zéfrakott fekete szurkot
(~dnek, minek nehéz füstje II föld
ji'lett teljeng és nogyon soká szi
v:'dik fel, vagy oszlik szét, még
i; kezdenek felhagyni ezzel, mert
ncm kielégiti} még ennek az ered
JllL:nye sem.

Igen sikeresnek bizonyult a 10,71

bo:mtnak közönséges vizzel való
olykép locsolása, mint ahogy per
l:u'l'ezéskor szerrel szórják be.
(':·;uk biz ezt folytatni kell órákoll
dt s mire megszikkad a levél, uj
ra vissza kell térni az elejéhez;
tehát kUriilbeliil nzindel1 ezer sző

!lit6ké!zez egy ember kell. Mi kü
iií,n/J/.'Il rzemnagy dolol;, mert hisz
{[ fiIgyos-szentek körüli napokban
(,/ !wjlLÍs egy-két arasznyi csak és
t'.~.1' hektó vizzel háromezer tőkét

!elz't egy éjen át nedvesen tartani.
A most forgalomba kerülD cu

korsüveg formáju'kéregpapir vé
dekezést évek előtt próbálta e sa
rok irója, de biz az kárt is okoz,
mert a hideg gyakran széllel jár
és ugy csapdossa a fedő,süveget,

hogy sok hajtást lever.
1928. május ll-én, Mamertus

napja ~Uelén két R. fokos hideg
volt és kertemben ezer szőlőtő elé,
Il)'ugat-észak felől, egy-egy bálo
Mát (mint a ládatető) raktam, tő

It! jobbról-balról, ezer-ezer tőkét

egész ~jen át füstbe boritottam ~s

reggelre 75 százalékig elfagyott a
}i"istölt rész, amabban pedig sem
mi kár !lem esett.

Másnap, Pongrác éJjelén félfo
kos hideg is kárt tett, mert dér
lt'I, köddel járt, 14-én Borzifác is
két fokra sülyesztette a hőmérőt

és a folyton ismételt füstölés da
cára a kétezer tőkén, egyrnázsa
s:di!ö maradt meg, mig a deszká
val védett ezer tőkén, rövid csa
pos miveléssel. tiz hektó must lett,
fili több, mint 12 mázsa szőlőnek

felel meg.
liy ládatetők egyszer való be

szerzése nem tulnagy költség, mert
sok esztendőn át JzaszndlllOtó. De
lehet ily védelmi anyagot - kö
tény nagyságban - szalmdból,
kukoricaszárból, gyékény sásból,
nádból, stb. összekötözni, tákolni
és évről-évre félretéve, nagyon Id
fizeti magát, mert egy szőlőtő 
átlagosan is - megterem egy
penf[ő értékU szőlőt, mit akkora
területen semmiből kihozni nem
lehet.
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..\1- t:g'oslui evangéiikliCi tclltp~

I, )r;J!wll VClsál'l1élP cl_ c. 9 Ó.

némd nyelvü JSkllliszte!eU

léll'! f l.:ik:- l~rJ1() ev. !cikl:sz.

nem
toguk
Ielz i [1-

IJa!ll-

kIes c!foi<adni s a?u!\al II 'viJL
hi 'l.·ndcihozésig kiéiben kc
ZCJlli. fc;, iC'gnyoll1c1lékosahbmi
I'igyelrncl-lc1clll a község-i 121(,)··

.iáróséÍgol (\(IIU:<i ddölivi:!dii).
hog-y ilyen tcCrll,S,éCiii fizcfése
kLt \'ísS/fl Ile 1!1(I~il"'anélk, s(d
Ilh'gfeic!ó mÓ.Jnl1 l;rlesilsék il

rcíldIJ(l/jl,!ollökaf, hogya s'-ljtll

érci,,:i-:;ikbl.'ll Ci:U:ÖI1 iCi ri;·c::-<,r'k
Ile éj kr""J/:'ég-i i?lőliál"u~:iíglli;l

(városi CldölJivolaiIl2J') (i.o': il;'

ö::is/<.!~el, é,Ii1C::Y,'! iil (ddig ér
vén yes In C1-l óll.G [J ()(.l j~nk v (i~ y
ij,iickk (11apjál] l'izcini khlek:~

sek volldk, nehogv öZ ,'vi ii)r~

ks/Ls i1k"sdi:(JjJilcJ>cluélk eilll;·
z {') c1á.') (1 kl:)vctk~z.!l~:)l_,[l Ül (~v

v : i; é; J fi" k s i IJI. I] L I ó ,'i-; c jk le
gyel1ck. illuin\.,k 'csc'/Jell su!yo';
k ü vc [k~' / II 1:-11 y 1..' i «\ It?! ci !)í',j k i
1110::.(il-tc1~) ll'11l'!ill'L.

Vasuti menetrendváltozás.
A Magyar l<ir;iJjri Allamvasuf;'k,
DUl1a-Sz~Vé[ --Adriai Vilsutt:'lr'>;,
ság, OYÖI'-S( ip ron -l~be!lftlil i

Vasut és az összes magc1ilvasr:·
tak vUll:dnin a lly:irí lnenc1r(1;(~

május l5-én lép életbe_ Változ;", <

majdnem minden \TOll:l]on le>"!
Az államvilsutak és a DUllii-

Sz:':va-Adda VasuJ vOI1JLJil1 i i-; (" i I
sok uj idéllYVilw,t fu;:.; közlekedll'
A teljes i',s r,':;zle:cs nY/Iri mel1('j

rendeket :1 május cisi) l1i\pjaib:di
meKielellü 49 c':v ('li,1 i~:\IJeri VaslJii

Utmutató il :i],l~~V,lr C'-i közi'l:'; ki">,,
lekedési V;"Jll:ihlilk Hivatalos Me
nelrendkönyve f( :gja kcizöllli. AI.1
i pengő 60 fillér. Kapható ;IJ

ál1olllf,sokoll lévő ujs:í.gárusit<l
helyeken,· kiinyvkereskedésekbl-!!

és dohánytözsdékben. A VaslilÍ

Utmutat6 közel ezer oldal;i:;

"nemzetközi" kiadása - amely
ugyszólván egész Európa menet

rend.iét tdaJmazza néhány
nappal későbben fog megjelenni.

A szabadság fáját áprili;
18;áll haú}i'ias ünnepség kerc#
Iében ültC'llc el a gyomai álld
mi polgári iskola tanuló ifju p

sá/Ja ga/ddsági teri.ilelén, ho. 
zákevervól az alföld rögcihcz
Irottkő, {{(ISSn, Nagyvárad és
~<-olozsviÍr földjéböl. !<-özben
felhangzoliak a szebbnél'-szebb
hazafias énekszámol<, majd
Juhász Sándor tanár intézetI

ségében renukivüli közgyülésr
tari, melyre a lis-I.Jelt tagokat
UUIOIJ hívja 11ll'~;' a VczclöSl:f.{
TiJl'g'Y: .!'Ilap~'7('/):liymódosilá:'3 .
figvelilk'zicltnl.'i-( (1 fa/2ok, ingy

G :s-yüléscll okvetlenül Il1c~"r·

I',' ic Il iCll c j,. Ji) C:-1 él irt' [: k:-; _.~

miilléÍr1 elillult V(]:o;ámélp

voi1 l1kgtllrl i :d!ú - cl
CSl'k'2!Y SÚJlllc miatt 
Ic! Il é ikül a Iéi-J fl !lJ il r,l

r-oza!képcs.

Kedvezményes utazás. ,L:"

BLLjé1P(2~:ti NCJTl,'clk('s;(j ,ÁruJllin

favÉ!<:éÍrTcl május 4~ 18-jg- L)udd
rwslrc 2s vi::~s;:nvaló IJl?!YiÍSI'é1,

id eli'l I vcl:-;uii ie:"y i~-i:lzoivány()k

cl hícsy és TiFSCii f),l111: iJiÍz(Í~

II Él! /)(1 d< i :é"C;Zl; rc: kapk at·ó. _ I
UJ szakorvos Mezőturon.

Dr. C";i.:rcfclh v f,:rkib ,:\:ldor I
il );;1 dö pi.: ~Ii . P tu mt: II v Pl:ler I
Tu~i():1!éillV('gV~Íl'm b6:"';s lh.::ni l
kÖi!cllli klinika '!rvm:;a s.,ok;!
url'o:-:j rendcJöj,;j l\'lez(íiul'ol1

h:'I' r:;':!!i :-:~ !(I)/rllc'likai b,:k; I
~ \·k r,~~ ~~ ,/ (~re (-í (>-',;."' tl ~.(' J "1'(1 l usy

F(Ji'ka~ K':111I!111 11Y_ c\~l\(kjr~

f/)',éJpilál\' Pid.: - :.:r I'Jellll's--ulca

í :"'/_ illJJti ilflÚihcli] l]lc~nyi·

loJla.
Az 1300/1929. M. E. számu

rendelet 1. §<'lIlak (1) Iwkcz;
dése értelmében él fiilelbir/ok
helyesebb meROs/lóst sí'abá~

lyozó lörvényck alapján mcg
villloll in~'allanok(>rt - a 11áz

he1vek kivételével - fáreS, kár
laianllás SZc.'lllpontjából a I1lcg

váitást S/L'il\',,,dö 0s a töle
llWg'V'lilull illj?dildJlbo! földh!)7
jutottak közölt él iogviszony
tciiesen meg·szüllt. Ennek foly
Ján él megváltásl szen ycc!ö a
röldhöziutlatottól most már fi
zetést sem nem !\övctcl1wt,
sem el nem fugadha.t, mert él

földhöziutott tartozásait cl-en
Jul cl Fö!dbirlokrcndezés Pénz
ügyi Lebonyolítására Alakult
Szövetkezet (továbbiakban Le,
bonyolító Szövetkezet) javára
él községi elóljáróságnáJ köte
les megfizetni. Amennyiben a
fLildhözjuJotlak akár haszon bér,
aká!' vételár-részlej eimén fize
tési kivánnak tcljcsiteni, a köz
ségi elöljáróság (városi adóhi
vatal) a7. ilyen fizetéseket kö~

Istentiszteletek. ,.\ rel. felll!)
]()JnJ)"!1 VéhiíllFJp d(kl(W fc'l ()

<"li',deor lsk!lii:O;;'ékictcl lél:1 l~\i-!

ill"" PA! id. kikész. I
I

l

templomban az eseményei;: kény- I
szeritő tanu fSiÍ};Clként s hatása I
alatt Magyarország tei}es fiiggcf
lenségét Allsztriától s elszakadását j
a Habsburg fuiztól kimoJlifotta. I

Ezt az évfordulót De!Jf<'cen lel-- !
kes magyar TiL'pr: ;U'J/lc.wz!; meg-I
ünnepelte azon cl iu,<;úrn:7p0f7,

nemcsak Tlu',r.;áflojJiiottu, !Iogy Kos
slIth neve ma is f,/óor s éi/elő

iiiz, nemcsak feh'HI!!! K'iSSllth I

~fllléke dúl!; l~ant'f;'[ e/haUrozta a I
Kossuth-Rofilermere s": övefs r'/.': I

megalakítását is, 1W,f;Y Kossuth
örökké élö eszméibcn [()"i/ Ru/fLer
mere lIatalmas segitsél!,éve! kiizd- I
jenek, dolgozzanak Mugyurors2úg
jeftómadásáérf.

A róm. kaih. LZll1p]OllllJOI1
I'cpg-e1 9 (\r(lkor lslcntísztcLz1

prCcjikációVél! tart jé! CSCT- I

!lill' Gé,za. plchéÚlOS, D. ll. 31
(irclkcl' Ilra: liiI.

istentiszteletek. /.\ 7. e II cl rcíd i
n!'l1. kalh. tcmploll1boll vasár;
l1dP, clélekíil rél 8 ()I'akur ::izí

mise, prl.dikál: Szvclils Viktor

s. lelkés/; fél 10 órakor S7.I
mise, predikál: Cscrnus Mihály
apMplebános; II órakor diák
lllhe, predikál: VJagyovi!s isl~

ViÍll s. lelkész. - Az öreg'kerH

kápolnábali : délclcítl 0 órakor
szentmise, predikéíl: Anezjú
György s. Idkész; délután 3
(jrakor vecsernye.

Könyvtár órák: A Közponn
Kaszinó könyvlárosa értesiti a
L!LWkat, hogy a könyvtári órát
hci'cnkc::nt pén/eki napon 6~7,
ig tartia. Kéri él lagokat ez
időbeni megjelellésre.

KözgyiHés. A gyomai Iparos
és Kereskcd() Ifjak Önképző~

köre f. hó 28~ál1 U. u. 2 óra
kor Holler szállodai heJyisé;

Debrecen népe hódolattal bo
rult le Kossuth emléke előtt.

Ma két hete, április 14-én volt
80-ik évfordulója, hogy 48-49
iki önvédelmi harc kormánya s
országgylilése a debreceni nagy-

......··..".. 1

Szülői értekezlet. I
A lzelybeli polgári iskola tanári I

kara az elmult hét szerdáján tar-
totta meg ez évt' második szlilúi
értekezlefét, melyen az érdeklődé;

s gyermekük sorsát sziviikön vi
selő szülők igazán sz(p számban,
méntegy 80-an jöttek ös,c:ze az'

Arvalz~z ta:zácste:mébe:1. A .szó-I
zaf elenekIese lltan az Iskola i§[GZ- l
gatója : Paál Saml! lelk SZ{!1'ilk- í
kal nyitotta meg az értekezietet s I
köszöntötte a megjelent szülőket. I
.Majd a növedékekszépkészfilt
ségről bizonyságot tevő szavaiutai
és énekszámai közben Palotás
István az iskola hittanára il csa
ládé élef nevelő hatásáról s a szü- I
lök és 1;yermekek egymáshoz vai6 l
viszonyáról tartott értékes előadást. I
Utána a szülök gyermekeik tOl/lll
mányi előmenetele és magavise

lete jelől érdeklődtek az egyes I
szaktanáro~llál és osztályoknál és
osztályfőnököknél.

Kiifön említést érdemel az is
kola agilis igazgatójárzak jövőbeni

szinte szükségszerü terve, amellyel
kapcsolatot óhajt teremteni az I
iskola és a ,már végzett növendé
kek között. Eszerint a tanárikar
szives készséggel foglalkozna ta
nitá~i édőn kivül teljesen dijmen
tes6;n a már kikerült s felnőtt

növendékekkel, amikor is az egy
begyülteket ugy tudományos, mint
a gyakorlati életben szükséges
ismeretekben tovább képezné. En
nek a minden tekintetben életie
való tervnek a megvalósitóját és
megvalósitását igaz örömmel kö
szöntjük,

Kossuth neve tábor,
Kossuth neve tüz.

A gyomai
kisgazda-gyülés

tárgysorozata.
Fél 10 órakor a kisgazclák

választl11ányi ülése a község
háza tanácsterl11cben.

10 órakor: l-<':ovácsLibor vá
lasztási elnók üdvözli a l11eg~

jelenteket, az ülést mcgnyitj:! s
felkéri a kerület képviselójét:
Dr. Zeöke AnIalI bcszól1lo1ó~

jának elmondására. Ufá[:a Csiz
mndia András elnök tart elnö
ki megnyitót és Dr. Csige Var'
g-c(Antal Gyuláról bes7iÍmol a
az egyesiilel mult évi mükö
déséról.

Végül megyei és vidéki kép·
viselők felszólalása. 1 órakor
bal1ketl a !igeíi pavillonban.
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jeltndek: a' hetman fiának meg
c,;ufalása, a győzelmi ünnep nagy
szerü lovasjeJenete, az egészen
szokatlan harci kép és eilenánl1;i
tiitlanul kedves az a jelenet, ami
kor él törzs fülledt terméből fi-

nom meghajlással távozó herce
get valami csodáiatos vad komi
kum mal utánozzák. A bravuros
szép~égü film dobogó, iéizas sziv
verése: John Gilbert szikrázó
tüzü játéka; Renée Adorée meg
hatóan közvetlen és jó. Annok

ellenére, hogy ennek a filmnek él

lejátszási joga szokatlanul nagy
összegbe kerül, az Apolló film
színház a rendes helyáral{ mei
lett mutatja azt be. A műsort

"Ha lel:Ul.H a lepel" cimű bur
leszk és Filmhíradó egésziti ki.
Előadások 6 és 8 órakor, pénz
tár 4 órátóL

o
Az Apolló filmszínház, mu"; I

vasárnap megkezdeH orosz ciklll·
sának második nlűsoraként ápri
lis 28-án, vasárnap TolsztO.l

Kozákok

o
t 929", ,~pIdJli~

clJnu világhirű regényének 12 fel·
vonásos grandiózus fil mválto;<:- I

tát mutatja be, amelyet a bmL;- II

pesti Royal Apolló egYlüly~

fában. hat hétig játszott. 1\i;-\
kán látunk filmet, amelyben ilj''::il I
nagyszerű ritmus volna, ilyen I

pillanatra se szűnő, vad és forró
ritmusa egy nyugtalan nép ék
tének. Zsufolva van ez éj fji~Jl

tűzzel, vil!ámlással, forrósággé\l,
eseménnyel; szmte érzi az ember
a jókedv harsogását, az induj;)
tok szélvészét, az idillek édeS
vadvirág-ill9.tát. Megdöbbentően

tökéletesek, kli!i"n;_):,en tömeg- I

P()R'T

I. oszt. bajnoki. Bin)~:PodanL

Láttunk ismét él (}ySE. ré
széról egv szercncséiknü;
III e~ti él lsz ott m '2 rk özést,me j iy,,: i
ént !l;ssúi!( el b i/l1szot1ák uZ
l~só oS::étálylli.lli Vil!Ó bennma
radást. meri cl ki<2séslwz kiiú:
álló cs,apatok u. lll, (J TliIU!

gyó;~öll, él j';JAícC pedig di\11"

tellent esikem ki dZ OT!~~löi,

mi pedig vereségei EI()rétö!, s
iR'Y a két kks!Í csapat k()zi.il
az cg'Vik biztosön él GySE ksz;
ha a hálrélievö ll1érközQsl'kel
111 cg II e[]l Il Ycri.

A jákk clsö fe!,'bcn él szél,

től támogatoit Elé)rc '.'iJn [Jilall R

dÓé.ln tárnaclásbdn és sikerül b
nekik három sulyos védelmi
hibából az eredményt elérni.

Szünet után fordula kocka.
A széltől most illár támogatn!!
GySE hatéll !ll as iramban lá
maci, de az akciók tcrvszerlil
lenck, amit az Előre bekk ek
köll11yen mentenek. h:"y kény'
telcn a gyoll1di CSapd\ v(;re~

séggel távozni a pályáról.
A csapatról nem m(}ndha~

tunk semmi jól. Krujcket látluk
jobban is védeni, két ~,ról há·'

tározoHan a számlájára iran~

dó. A hatvécJek megfclelői,?k

voilak, de a 3·ik gólt közös
eré5ve! előiclézték. A halfsor
ban egyedül Tanclí mindvégig
megfelelő volt, a me<éőnyben

is il leg'jobb embernek bizo,
nyulL A csatársor a ll-ik félíclö
nag'y ostromát nem tudta ki
használni. Gecsei rossz voi!,
cle !Icm sokkal volt iobb Zöld
sem. A belső trió leg'umbici
ósabb embere Jcnci volt, dc
parInerei tehetetjensé~tc mia!t
nem sokra mehctett.

I
.1ll?',:"o1, il ki.1!Crn!íkiJ hc!ys,'
~1"ckl)l'l' áildpiljíknwp, al: át ~

la;:tsi?J]es~ég' P()llto~-s hctar-tásal.
Érkch'siiOlcrRl1cia qTYCS cJ-
jenőI/ő ZJl!omásokn[l! 20 mil'

sodpcrc. Az 0rLzl,,:;k;s a kiír!
átlagsebesség' leg'pontosabb
bl2l,mösa cilapján ,történik, lc,
kinici nC:'lkii] kénys/LTll1Cf{áliá~

sokra (ug·yszintén él sorolllpók
ra, pneumatikdckktrc, :"Ib.) A
pevl'z(sck a neveí:ési iv kitöl--

I
tésév'.:'J. valamint a nevezési

. díj epvidejü Jefi:;:ch.;se mellett
(S 20) az Osztrák il,ulonJobil
Club, Wien l.. l<arlnerring 10.
(sLirg'c'>l1yci 111: lJ AulolllObilciub
Wien") küldendő. l\Lvc/(~si :;:ár
lat 1929. május 2. este 18 óra;
uj('mevezés hc:lárickic 1929. má
jus 11. esle 18 óra, klzlszercs
nev,.:: zési ct iji él I. .4z e r·ed illi'? II Y~

killircictés iunius 9"én vasur
nap történik Vv'iellbeJl.

élt: ifjuságho7 I'él,'élsxerc:tclre
huzditó irredell'J beszédet:
C--;odátatosképe'1 cl fd e!ülletése
piilaJlatában,. dacára az egyéb
kén! kedvezől1cn időjárásnak,

r,';rél~.2yog?jl él !lap, la/án ezzei
is ie!ezni' okar':án a közeli fel
támadást.

,4 ~7aba(bál? fáját azzal a
lelkesítő gondolattal ü/lelJék el,
hog-y ineleiböl majd, miként
élI. a görögöknél szokásban
vol!, ilem anyagi, hanem min
dennél értékesebb erkölcsi ju
jclimai kapíanak a nemes sport
l\eclvelöL é17 ügyes és kiváló
l f)l'nc'tszó!c

Nemzetközi bécsi csillagtu
ra. Az Osztrák ,Ll.uromobil Club
cl ]o)écsi rié1 elöjj nagyszabá
~,j nen17etközi c'-,illagturát ren
d 7, melynek célifI Bécs 1929.
ilJl;ius ,)~i beérkezéssel. A csii-
I l:...: lurfl győzlcs(: elnyeri az
n"ztrák Autornabil Club
".\rnnykönyvét." A versenyzők

Iwérkel2'3ét követö napon kez
eLlél \'eszi a Bécsi Hd, mely
j :i!JllllélZZa Ö társadalmi. vc1la~

l1:il11 a--;porksem(;~nyek soro:
/(ltcíi. l:"cn verseny különös
l;rdckc~ség'C?, hogy fl leg'na:
~;yoh\) uszíréJk aujomolJilgyár
{i')!CVJ Müvek részvéílytársa~

s,l ,',' ((,'n verscnnyc] c~ybi~

k·:) '.',: ,1 csilíagiurfl keretéhen
d \.h li'ák kö,dérsasági ellll)\<
\' "!ii:\:,ségc alatl egy megbi/.
11,~I:)sjl,!i ver:'ienyt n'neJe;r, mell'
,:''i ,rk is ej esi líé1~;-1ura rész/vevői

s/\Ímárcl van Ycnnlaril'G. ;.\ mcg

I:dl:ilalósági vCI'sen)' U[VOlla!a
Wi,.·í1'Skvr~Wien, melynek
~c!yözk::;c elnyeri ci Sieyr g'yár
<lilal f'.:'léJjántölt elsö c!ij(ll: e~~y

~2yiir'i uí 6/30 HP. Steyl' Type
Xii. 6 !Jcn~{ercs szcll1élyalllo~

luo!li!l; ~l1leJlett még számos
i~!.Cll érkkcs lis;:!eletclijélk áll··
ildI< rendelkezésre. Sleyr~b'élll

il ;,iirt pihenö idö aiatt a Steyr
gV(ir u résztv<zvók által meg

tekinthető. Ezen verseny kiirá
Su a rész!ve\iöktől semmi kü
I(i[]ösc bb versenyi eljlZsitmén yl
:1\:1ll kiván, a fösuly a Jegpon
losabb óraátlag' belartásár9
VMI helyezve. A verseny s!art
iaPurkcrsdorfban junius 6'án
rqn?ci6 órakor kezdődik. A
versenyzők 45 másodperces
idóköz()kben inc1ittatnak. A
11h·gbi1:l1qló'3ági turaut utvo,
n éli cl Purkersdorf S t. Pölten,
t,lelk,AlllsU:ilten,Ems Steyl'; tá
volság 165 km. Ezen távolság
40 klll-S óraállafmal 3 óra 40
perc alatt absolvá!andó. Steyr
ből CI start Wien felé kezdetét
veszi délután 15 órakor; ezen
ulvona!ra fenti szabályok ér
vényesek. A turaut célja mind
a két ul a/al1 a 45 km·es áJIag
sebesség lehetőség szerinti
leg'szigorubb betartása. Ezen
jilagsebesség' betadása az in,
c!ulásná! valamint az érkezés·
nél időmérők állal ellenőriztc,

tik, ugyszintén ellenörző áLlo,
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1588 kg
2344
3408

VIRÁGKEDVELŐKNEK
FONTOS

Ha igazán gyönyörü cserepes. vi
rágokat, szobanövényeket, I{erti
virágokat akar nevelni, használjon:

. Kutasy-féle

Sidus növénytápsót.
Ez a 16 év óta nagyszerüen bevált,
többször kitüntetett reális készit
mény nagy segitségére lesz Önnek!
Virágait bámulni fogják! Szerezze
be azonnal, de csakis Siriust fogad
jon el! Egy csomag (15 adag) bő

utasi-tással 1 P 20 fill. Kapható'
drogériákban, gyógyszertárakban,
mag- és virágüzletekben mimlenütt.
5 csomagot bárhová bérmentve küld

a készitő cég:

Kuta§y Dániel
"Sirius" laboratóriuma

Dalassag."..aJ.'lllat.

Köszönet. A Gyomai Iparos

és Kereskedő Ifjak Önképzö.
körének vczeti'ísége czutOll

mond köszönetet i'l "Mesék az
irógéprő\" cimü operett meg
ismétlése alkalmából kl\zrc'
működó szereplőkOí?k és Nó·
nay Ferenc százados unu'tk,
kik aL előadás sikeréhez hoz
zájárulJak.

Tyukokb61 kullancsot ét ki)·
vetkező módon lehet kiirtani:
a kiálió kullancsot ki kell szed
ni a lyukból és cgy(:nlö arilllY~

ban keveri pirérrurn por ,:sgipsz
porral bchinleni. E/I több:.,z~)r

meg kell ismételni. Az clJész·
:séges Iyukoklól a kullallc;-;osJ
FeltéHcni.il különkcJl válélszldlli.

T·""·

Vasárnap, április 28.
9. Hirek, kozmetika.
10. Egyházi zene:és szentbeszéd az

egyetemi templomból.
12. Harangszó, időjelzés, időjárás-

felentés. Utána szimf. zenekari hangv,
2.30. fe.Jolvasás.
3.30. felolvasás.
4. Rádió Szabad Egyetem,
4.45. Időjelzés, időjárás.

5.20. N6taest.
5.30. Sporteredmények.
6.45. Operett.
9.10. Hegedü-zongora szonáták.
10.10. Időjelzésés sporteredmények.

Majd cigányzene.

Hétfő, április 29.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangverseny.- 12.25. Hirek.
- 12.35. Hangv. folyt.

1. Idője.Jzés. Időjárás, - 2.30. Hirek.
f'lelmiszerárak.

1". Asszonyok tanácsadója.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirek.
5.10. Előadás.

5.40. Hangv.
6.50. Németnye.Jv.
7.25. Előadás.

7.55. felolvasás.
8.30. Hangverseny.
10.15. Időjelzés, hirek és időjárás

Majd jazz-band.

Kedd, április 30.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folytatása.
12. Harangszó az egyetemi templom

ból, időjárás.

12.05. Hangv. -12'25. Hirelc.
- - i 2.35. A hangverseny ftJlyt.

1. Időjelzés, idöjárás. - 2.30. Hirek
É,e1miszerárak.

3.30. Mese.
4.45. Időjelzés. ldőjárás, Hirelc.
5.10. Tóth-magyar nyelvoktatás.
5.40. Magyar J1óták.
6.30. Mit üzen a rádit'> ?
7.25. Előadás.

7.30. Előadás.

10.30. Időjelzés, hirde -~ UI ;ín:l
cigányzene.

Szerda, majus 1.
\J.15. Hangv. -9.30. !Iirc!e- 9.45.

ft hangv. folytatása.
ll. Harangszó az egyetemi teJllp

I, .ból, időjárás.

12.05. Hangv, - 12.25. Hirel.;. 
12.35. A hangverseny folyt.

1. ldöjelzés, idöjilr:'t,;. - 2.30.
I-Iirek, élelmiszerárak.

3.30. Morse tanfolyam.
4.10. Előadús.

4.45. Időjelzés, idr,j:ír:b, hirde
5.10. Felolvasás,
5.40. Zene.
6.50. RádióalHatőr-pnSla,

7.15. Vhsgaelöadás.
10.10. ldi'ljelzésidt,j.ár:ís, Ilír <ók, ::;port

eredmények.
11. Gramofon.

Csiitörtö1', május 2.

9.15. Hangv. -- 9.30. Hirde
9.45. Hangv. folyt.

12. Harallgsl;ó az egyetemi temp
lom ból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. A hangv. folyt.

1. Időjelzés időjárásjelentés.

2.30. Hirek, élelmIszerárak.
4. Rádió Szabadf:.gyetem.
4.45. ld~jelzés,idöjárás, hirel\.
5.10. Felolvasás.
5,40. Zene.
,6.50. Gyorsfrási tanfolyam.
7.2'5. Angol nyelvoktatás.
8. Előadás.

Hl. Jdöjelzés, hirek, időjárás.

10.25. Hangv.

Péntek, majUS 3.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. Haligv. folyt.
i 2. Harangszó az egyetemi tt'IllP·

lnlllból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hírek,
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás, - 2.30. Hi-
rek, élelll1iszer~rak.

4. Mese.
4.40. Időjelzés, il1öjárás és hirek.
5. Felolvasás,
5.20. Hangv.
7. Francianyelv.
7.25. Felolvasás.
8. Lengyel Est.
10. IdiJjelzé,;, időjárás és hirek

Majd hangv.

Szombat, május 4.

9.15. Hangv. - 9.30. Hírek.
9.45. A hangv. folyt.

10. A Budapesti Nemzetközi Áru
mintavásár megnyitó ünnepé!yének
hel\'szini közvetitése. - Utána kb.
10.20. A hangv. folyt.

12. Harangszó az egyetemi temp
ltlm ból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. Hangv. folyt.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek,
. élc!miszerárak.

4. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirek
5.10. Missziós rádióüzenetek.
6. Hangv.
7. Dunántuli költők estje.
8. Népszinmü.
10.15. Időjelzés, hirek,időjárás.

10.aO. Zene.

IMezőg-azdaság I
Hogyan lehet olcsón míítrá

gyához jutni.
Örvendetesen látjuk, hogy ma mjra

legelmaradtabb g~ nia i" tll(1atára jutott
annak, hogy jó és b", termés csakis

. megfelelően és helyesen trágyázott föld
ben terem. Nehezen, lie mind többen
és többen rájönnek és elismerik, hogy
a föl(lböl kilrett tápanyagot pótolni is
kell. Néhány evvel ezelőtt ll, trágyát
ingyen adták, csak el kellett fuvarozni.
m; már bizony nagyon kapós és kere~
set t cil,k. Abban az irányban is val1
haladás, hogya trágyát rendesebben
kezelik, az almot nem sajnálják, de e
tekintetben még igen sok a kivánni
való. A legtöbb helyen, ahol már fel
ismerték a trágya értékét és igyekeznek
lS minél löbhet lenneIni, még mindig
awnban annak helytelen kezelése és
raktározása követkel,tében óriási érté
kek mennek veszendőbe. Igy többek
kihött a hugylé értékes nitrogén és
káli tartalma - l1:'ttran mondhatiuk--
maJd mindenütt elkallódik. Jelen soraim
mal ismertetni akarom azt az eljárást,
miként lehet olcsón é;-tékes, a mütrá
gyával felérő trágyához jutni.

A hugylében van többek között 1'6 {ld

nitrogén és 1'55 rl'" kálium, vagyis 100
kg lmgylében van ],ő kg nitrogén tS
1'55 kg kálium. Egy szarvasmarha éven
ként átlagosan 4000 kg vizeletet termel,
tehát abban van 64 kg nitrogén és 62
kg kálium, ami megfelel kb. 425 kg
15 ú/n-os chilisalétfOlllnak, 320 kg 20
ü 'o-os kénsavas anllnoniáknak, vagy
pedig 355 kg 18 Ún mésznitrogénnek
és 150 kg 40 % kálisónak.

Már most az a kérdés, mi módon
és mennyiben sikerül ezt az értékes
anyagot felfogni és aként elraktározni,
hogya felhaszm\lásig minél kevesebb
menjen veszendőbe, Erre vonatkozólag
a gyakorlat a következő-ket mondja:
f>örneczi j6zsef ct Keszthelyi m. kir.
Gazdasági Akadémia felkérésére a szar
vasmarka llugylevét tözegkorpával ita{
ta fel és pedig minden héten 7 kg-ot
sz!)rt egyszerre az istállóba, azt öt nR-p
mulva átforgatta és az egy hét alatt
teljesen ál ivódott ugy, hogy ki kellett
cserélni. A felszívódott tőzeg 60 kg su
lyu volt, vagyis ebből az következik,
hogy "'gy számo~ állat részére évenként
3():) -·400 Iig tüzegaJllm szükséges, ami
böl kb 3űOO'-4mO kg hugylé-1l'3t::ya
lesz. A 400 kg tiíZéf!. ;\;'a 25 pengő. Ha
mo~t számolunk és ir legroSS7abb el'ed
ményeket vesszük alapul, múndván,
hogy egy szarvasmarha nem termef
töhbet, mint 30 métermázsa hugylévei
fölitatott tőzegtrágyát, amelyben 1'6 0,0

helyett csak 0'7 o/u nitrogén van - a
többi elillant, - akkor is 21 kg nitro
gént tartalmaz. A l<áli pedig 18 ú,ú-ot
veszit, tehát a 3000 kg tözegtrágya csak
40 kg káli! tartalmaz. Ehhez hO'~zászá

mitva a tőzegben [evő 2 °onitrogént,
az megfelel kb. 15d kg chilisalétrolll és
100 kg kálisónak.

Pénzben kifeje7.ve annyit jelent, va
suti fuvart, csomag,ulú L'\lényeket szá
mitva, ami egyenlő 90-95 pengiJveJ,
vagyis a tőzegért kiadott 25 pengőért

kapok 90-95 pengő értékü trágyát.
A tözegnek további előnyei:

1. a szalmával való almozásnál leg
alább 3 szekér fuvar alom szül<séges,
itt egy;

2. az istálló teljesen szagtalan, am
moniákbűz nincs, ami tehén-istállóban
rendkivül fontos és előnyös;

3. télen melegit, nyáron husit;
4. hazai üzemek állitják elő, igy az

értekiadott pénz az országban marad:
a mütrágya legnagyobb része külföld':'
röl jő;

5.60-70 q hugylé-tőzegtrágya egyen
lö, sőt erősebb hatásu, mint 250 q is-
tállótrágya (mennyi fuvar(lehet meg
takaritani 1);

6, a hugylé-tő:z:egtrágyának a földbe
való beledolgozása (alászántása, aláka
pálása) sokkal egyszerübb és. könnyebb,
mint a szálas szalma-trágya;

7. barc mfiólakban mega kadályoz7.a
az állatok eltetveseuését, számos álla
toknál epp szagtaianitó és nagyfoku
'felsz:vódó lt:lajdonsagánál fogva -a fer
tőző beteg~égek elien is l1<l~\' vüleke-
zést nyujt; . ,

8. Két SzálllOS állat Jrugylevél'él e~1'

kat. holdat lehel meiStrágyázni és l:a
~y~b~eredméllyt érünk el, lHillt 2ElU lj
Istallotrágyál'al:

Egy kat. hold burgonya
trágyázatlanu.J - - - J101.011 7529 kg
250 q istállMrágyál'<ll " 9144
60 q tőzegtrágyával 10176 "

r~ »
.:.gy kat. hold tengeri

trágyázatlanlll - - - hozott
250 q istállótráayávaI
60 q tözegtrágy'ával

Egy kat. hold csalamádé
istállótrágyáva! -- --- hozott 260 lj

lözegtrágyával 410
9. jobb, mint ,I JIlütrágy~, hatás trcd':

ménysebb, gazdasági növényeinket egé~;l

tenyészidejc alatt ellátJa nillogénneI és
ennek kÖl'etkeztében k>tása kihat a
második, hal'lllaclik évoe is'

10. kezelése és raktározá~a is köm'
nyebb, lllint az istáll{) trágyáé, I!l~rt

tömegben sokkal kisebb mennybég.
A trágyát,. illetve a lJugvlével <í1ila

totl tüzeget, mikor kikel:tÚ az istáll,'
ból, gödörbe kell hányni, lábbal jól le
típorni és pár CIll vastag földdel leta
karni, hogya nitrogén elillanásának
elejét vegyük.

l'l1int a fentiekböl látjuk, minden kis
és nagy gazdálkodónak érdeke ho"'"

) ......J

tőzeget használjon.
MíndclInemü felvilágosítást mefa.d a

g~zdasági rovat vezetőJe. K. gy. F.

PUBLIKACIÓ.
Deák Ferenc utca 1430 sz. alatt

I szoba ,konyha, J.;arma azonnali be
köaözésre kiaclÓ. Ertekezlli ugyanott

Ujdon>'!iláq. Kóstolóna.pok.
A tiszakürti bor és kisüsti tör
köly pálinka jó minőségénekmeg
állapitása végett a Hangya End
rődi-uti saját házában és a Fo
gyasztási Szövetkezet Kovács Ja
nos házában továbl)j intézkedésfg
k ó s t o I ó n a p o k a t rendez a
következö sorrendben és pedig
minden vasárnap délután fél 1.
órától féi 2 óráig borkostoltJs
lesz. Hétköznapokon pedig egész
nap lesz a k i s il s t i t ö r k ö l y
pálinkának kóstolási napja. Min
den 18 éven felüli egyén, ki ezen
időben a fent emlitett italmér~si

üzlet helyiségekben megjelenik
kap borból 2 decit, a pálinkáb6l
egy pohárkával teljesen ingyen,
csak azért, hogy megizlelés után
mondja meg másoknak is, hogy
a most él Szövet'c~zetek által for
galomba ~ozott italnemü milyen
kellemes izü és még hozzá miiyen
olcsó! mert a bor I pengő, a p~

Unka pedig csak 4 pengő lite
l·enként. A l<özönség szives párt"'
fogását kéri mind a két Szövet~

kezet Igazgatósága.
Kalocsa-ház és telek (Deák Fertnc

utca), mely 1230 négyszögöl és a rají;1
lévő épületekből áll, Kalocsa MáriiI
tulajdonát képező fele része, mtiy
haszonélvezettel van terhelve 12.00U
pengőért eladó.
Kőszegi Dániel Mirhó-utca 53:!.

szám alatti liáza szabadkézbő!_eladt'J,

Tisztelette! é!:'~item Gyoma é-,;
környéke érdekelt nb. közönségét, hOl.!.!
az Angol-Magyar Bank gabona- és te:'
ménybizományi bevásárlását átvett e Ill.

Mindenféle gabona-termény félét és
zöld buzát il legmagasabb napi áron
veszünk. valamint ujbuza-kölcsönt
folyósitunk. A nb. kötőnség szives
pártfogását kérjük és vagyunk hazafias
tisztelettel: Jakab és Perei Kistemplom
utca 1342. (Perei ház.;
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Legolcsóbban gyorsan folyósit kölcsönöket
a

T

li?

es
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Bác

I~öri)dadányban a községtől 2 és fél kilométerre, If
KörösLtdány-Szeghalom közötti mUnt mellett fekvő, sok és

jókarban levő

,gazdasági épületekkel ellátott,
i néhai Ferencsik Károly féie I-

I . 170 magyar' hold szántóföld, I
! elhalálozás miatt

I eladó.
. Érdeklődők forduljanak a

~~S~!S TÁRSAI Bankházához GYOMÁN.

r~"'?-.'\""",v~~~F'rri'~~'"~f~M~f!"~MfHlff!~A~fil

~ Sacher ekék 5 Melichar vefő- és műhágyázó- •
! gépek, Wallis traktoiok, cséplőszekrények.~

I RCJkttJrol1 vannak a viláRhirü Joh:nston"" és :H.a§§ey""
I tlarri!Ji féle kévekötő ara/óg'épek ló~ és Iraktorüzemre,
~ pÖlalkalrészek és elsórendü kévekötő zsineg, vaíaminl az
I ö:,;szes mezőgazdasági gépek. Kaphatók a Bacher és

I Nlali~: "~g~á~~~;ná~~ei~~ánál I
i Gyoma, Deák ferenc utca 1427. sz. j
iA~~Y~~~UYYWWWYYYUUYUYYWYWtiUYUUYUYUUUUW~Y~~Y

Német vagy francia nyelvben el
maradi diákokat, polgári iskolai diá-,
kol{at, polgári iskolai magán tanulókat
luiányos áron sikerrel készit elő. nagy
gyakorlattal biró tanitó. Lakik: Arpád
utca 1304. sz. alatt.

Meghívó. A Gyoma és Vidéke Tej
sl,::,;etkezetr mir.lt az Országos Magyar
Tl'j~zövetkezetJ Központ tagja. 1929.
évi április hó 21-én, határozatképtelen
ség esetén április !Jó 28-án d. u. 2
6, ;li,or tartja ll. évi rendes közgyülé
sét Gyol11án, Grót Tisza István ut 400.
sz. alatt a:szövetkezet nagytermében,
I1lc'I JTe az üzletrésztulajdonosok tiszte
leliel rneghivatnak. Tárgysorozat: 1.
Elllöki megnyitó, jegyzőkönyvvezető és
két jegyzőkönyvhitelesitő kinevezése.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság

évi jelentése, az évi zárszámadások; a
mérleg és eredményszámla bemutatása,
a vt:szteség feletti határozathozatal. 3.
A~ igazgatóság és felügyelöbizottság _'
réSIére a felmentvény megadása. 4.
Az alapszabályok 42. §-ának módosi
sit;Í:-;;l. 5. Az esetleg lemondott igaz
gal,',sá.:;! és felügyelőbizottsági tagok
Ilelyelt ujak választása. 6. Veszteség
iránljiníézkedés, esetleg a szövetkezet
további sorsa feletti határozathozatal. .
7. Esetleges inditványok. Gyoma, 1929.
cvi április hó. Az igazgatóság.

Csöves tengerit darál és csirkék
nek való durva darát készit és elad a
Lamper malom. Ugyanott tengeri és
árpa kapbató.

Fajbaromfi. El11deni liba és fehér
Leghorn kapható f:ndrődiJIl Pintér Bá
lint házában.

Kettö kat. hold révlaposi gyül11ől

csőskért egészben vagy - apróbb par
cellákban és egy te!lénjárás öröl, áron
elad(), Bővebbet a Iv1áLiay patikában.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. Sil fonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencck, asztalok, toatettükrök, virág
állványok, függöny tartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrel1l'tíl

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motoreröre berendezett asz
talos !partelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

INGYEN JUTHAT

Jókö nyve khez
. ha előfizeföket gyüjt az

UJSÁG-nak
~-

minden 1 hónapos előfi-

zető utan 1 könyv, mitlden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. eim: Budapest

62, Póstafiók 282.

Irdessen lapunkban!

wa i7 e •

t
"er=ne

II ill

I Ir,
mm

Őméltósága a gyomai határban fekvő 2500
pusztai uradaimát kisebb és nagyobb tételekben
előnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

Báró -Huszár Lászlóné
hold Póhalom

Igen

VEVOK: a vétel után senl állami, senl községi vételilletéket nem fizetnek,
a szántóföldeket őszi vagy tavaszi vetőll1aggal bevetve kapják,
vételár rendezé~ére tőkekamat tőrlesztéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu második helyi váltó kölcsön rendelkezésére áll,
mely kölcsönök mindenkor helyben a Bácsy és Társai Bankházánál

lesznek rendezendők.

_..J

Érdeklődők forduljanak bővebb felvilágositás végett él

Bá(:s""'Y és T ár§ai Bankházához GyoDl.án,
vagy a

köz§égi Elöljáró§ághoz Endrödön.
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1ő'26

19'25
2'23
3'20

'f§í8

17'30 ~n!. ;20'40
20·29g·v. 2' j O
14'0'+ 16-52 g-y.
19'20 19"45 gy.

16.14gy.
16'51 gy_
20'30 g-y.
21'06gy

trendmutia

A "gy" betlivel jelzett gyors-, a löbbi pedig szcI1lélyvonal.

BpestróJ indul
GYOll1<Írél érk.
Gyomáról illdul
Bpestre érk.

1928 október hó í-étől.

BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12'42gy 19.14
0'32 5'37 8'52 gy.
5' - 11'10 11'45 g'Y.

GYO!"IA - BÉKtSCSADl\.

Bcsi'!lJaról indul 23'15 4'34 8'14 gy. 12'47
Gyomára érk. 0'17 5-27 8'51 g'y, 13'54
Gyomáról indul6AI 11'14 12-43 gy. 19'26
l~)csabiira érk. 7'3412'08 15-21 gy. 20'26

tlirdessen
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Legjobb tájék.ozta.tó a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánytözsdében.

~nnnnAftft~ftnnnftn~ftftftnAAftA~nRftn~ftftnft~ftftnftnnftAfifin~Aft~~ftAAnftnft~ftAAftAftftn~

I "OPEL\! íVlOTORKEREKPÁR KEPVISELET. i
A :n.aqykcizö:nséq által kedvelt ~O P E L~ kerékpárok.,
az ,,1929 modelü PATENT-ATLAS" jelenleg forgalomba levő legerősebb l{erékpárok i

ID O "';i~ókg~e;dárAáiab e r t i
I villanyszerelő és műszerész műszakikereskedésében. I

Raktáron továbbá: "TORPEDO", PUCH-IPAG" és .
"ORION" kerél{párok, "KÖHLER" és "EXCELLA" I
varrógépek, villamossági és rádió cikkek, "TUNGS-

RAM" izzólámpák, gépaHíatrész és gépolaj.
Kedvezőrészjetárak, rövidebb időn belül készpénzáron. Kerékpárok javitása és kölcsönzése. I
~~ww~w~~WW~WWtiWYU~~WUMM~~UYYU~Y~UWUUY»w~u~w~~~~~w~w~~

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalvá.nyt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VJIl,. Ba;
ross tér 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobáI. .D.. kö
vetkező sorsoJást méÍÍ- 22:én
fogjuk me~'ejtQni.és eredliléliyét
lapunk máj. 26:iki szárnLIban
tesszük közzé. - Vág'ja ki
az alanti "Utalvány-szelvény t"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztójénél.
- Itt levá.9dndó; -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" I<ávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

~

Gdzdatárllidk 2 '.... .. . _. _I
Ha rég-j, terhes kamalozasu kolcsonuk van, cbere]Jek ~

át törlesztéses kölcsönre. Ha uj kölcsönt h'sznek:ll
fel, csakis olcsó törlesztéses kölcsönt vegyenek feL
Csakis földbirtokra foiyósi!lar &5 é\-es dollár kölcsönr,

kamat és tőketörlesztés félévenként utólag'osanj
A kölcsönök illetékmentesek. Közvelilési di.
nincs. Tájékoztatót dijm~ntesen küld válasz
bélyeg- ellenében él

MAGYAR KiSGAZbAK KÖLCSÓNIROOÁJA
Budapest, 1., Alkotás-utca 34. szám.

SzerkeszlóségnéJ beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ MENETREND

mint él

urnak.................................... .. urnónek

Uta§forgalInunk
nagymérvű emelkedése elveink
helyességét igazolta. Elvünk ol
csón a legjobbat nyujtani! E

. lap előfizetőinek támogatását
hálásan azzal kivánjuk viszo-

I

nozni, hogy emelkedő kiadá
saink dacára

ZO százalékot
adunk hatóságílag megállapított

szobaárainkból.

10 §zázalékot

1

0ICSÓ éttermi árainkból (1 P 50
filléres menüt kivéve).

SeIU.:rni
kocsiköltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Park--
Nagyszálloda

VIIL, Baross-tér 10.

GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDROD Községháza között.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

6 Ó. - p.

8 Ó. -p.

\o '6. 30 p.

12 6. - p.

13 ó. 20 p.

14 ó. 40 p.

18 ó. 20 p.

19 Ó. 40 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

GYOMA-ENDRÖDI,
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁLLALAT

·GYOMA

reggel

délelőtt

"

"

AUTOBUSZ

Gyo:rnáról indul:

1. járat reggel

Telefonszám 17.

Feltételes megállók! Endrödröl indul:
Gyomán : ~

5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca 1. járat reggel

6 . 30 Gróf Tisza István ut sarok 2 délelőtt
o. p. Piac-tér '"

9 ó. - p. Ártézi-kut 3." délelőti
Hangya főüziet ti

4. " délelőtt II ó. 20 p. Vágóhid ; 4. " délután
Iványi malom .

5. " délután 12 Ó. 50 p. Endrődön: D5. " délután

6. " délután 14 ó. - p. Napkeleti vel1déglŐ~,p 6. " délután
Küll1ál '

7. " délután 18 ó. - p. Kondorosi-ut ~ 7. " este
Piac-tér ~

8. "este 19 ó. 20 p. UlIIllitI III1UIil IlJlUlI 11/1Il11l 111l1U 8. " este
Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt

jelezni a megállást.
Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 p; Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

2.

3.

.e

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

•

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Nvomtatta cl ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat 6yomán. Felelős cégtulajdonos : T.IiKgT SÁND0R.



IV.~.Y:~QtYéHn 18. szám. Ara 16 fillér,
Z#'iW'-w.

Gyoma, 1929 május 5.

p O II T I K A I, T Á R S A D A l M I É S K Ö Z G A Z D A S Á G I l-t E T I L A P
, . _~_~ ~____ , _'--. __~~_' -------.!!!!S'1M?IIIl __~__~ ~T';S:~~ .. P'P9n:!"m~__",!'iE?'_ :Iim::'I

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:. i·" " 'D ' H' det's k d"s b 'sa'
Negyedévre 1 pengő SO fillér I Feleios szerkeszto: WAGNER MA.,l ON. ir e e lj za a J:
Fél évre- - - - - 3 pen.9 ö 40 flllér I Egyhasábos l em.-es hirdetés 20. filiér. Ötszöri
Egész évre - - - - 6 pengő. . Szerkesztőség és; kiadóhivatal: hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, J

lapzárta P É N T E K déli 12 óra. I "H U N G A R I A" könyvnyomda ' negyedévi hirdetésnél 20 száza:ék és félévi hirdetés

Megjelenik~~nd~n_~_sárn~!=,__r~~~el. L~X~~Ci'..."Á~VAHA~_~ 1 ____.:setén_~~~zázalék kedvezményt adunk.
Ii:li(;,Q,Z--- .----- EZ

Sohasem leszünk képesek nem tudjuk elolvasni és szá
!ldyesen elképzelni a Tenné- mlllzkra nem jelent egyebet
szet erőit, ha szert nem te- a napi élet unalomig meg
szűnk némi természettudomá- szokott szűrkeségénél.

nyi felvilágosodásra. A Ter- Pedig, ha teljesen akarjuk
iJlt!szef olyan, mint a nyitott az életet értelmezni, meg kell
!Jjnyl', mindenki olvashat l tanulnunk olvasni a Termé
b,',me. de ahhoz feltétlen szet könyvében. Tudnunk kell,
megkivántatik, hogy olvasni hogy csoda nincs és nem volt,
tudjon. Aki nem ismeri a csak természeti erők mükö
befLlt, annak a számára a dése van. Minden egyes uj
künyl' nem egyéb cifca ákom- talá/mány, vagy uj felfedzés
búko!l/nál, ellenben aki 01- nem egyéb, mint a Tenné
1',!Sllí tud, ll!.!:yanabból a szet titkainak egy-egy ujabb
k,j{ll'l'bcJI a legdusabb szel- feltárása.
Icmi táplálékot szedi magá- . A felforralt viz már ezelőtt

fJOz. ötezer évvel, az egyiptomi
Igy állunk- II Természet faraók fénykorában is gőzt

],:é/rte/cn r!azdagságll tárhá- fejlesztett, de nem ismerték
7'éival is. Nyitott könyv rnód- td a benne rejlő erőt, nem
jára fekszik elöttünk, benne tudták kihasználni és igy nem
éIlink, de ha nem értjük, létezett rájuk nézve. A leve
/lern vagyunk /(épesek érté-I gő éter-hullámai már hrisz
kelni, érthetően !ciirott betüil tus örökszépségü hegyi be-

,

Elet !II 11II II vagy halál.
szédét is elvitték a világ négy Korunkat a felvilágosodás,
tája felé, mint ahogy ma a a gépek századának nevezik.
rádió leadja a napi hireket, Ezt a büszke elnevezést azért
de mivel halvány sejtelmük kapta, mert benne annyifel
sem volt egy rádióhoz ha- {edezés, illetve a már jelfa'
sonló készülék előállifásának lált gépeknek olyan 4tökéle
a lehetőségéről, nem hallhat- tesitései történetek, ami sok
ták mások, csak azok, akik előző évezred együttes felta
közpetlenü! a lábainál ültek. lálásait jóval felü/mulja.

A teremtő és ujjáalkotó erő Nagy tévedés azonban azt
mindig benne volt az anyag- hinni, hogy most már min
ban, de használni csak akkor dent feltaláltunk, ami j"elta
lehetett, mikor titkának a lálható és hogya csodáka!
zárai az ismeretek hatalma müvelő gépek tökéletesitése
előtt felpattantak. Hiába van be van fejezve. Sokak előft

arany két ásónyomnyira a hihetetlennek fünik fel, pedig
buzatermő föld gyomrában, szószerint' ugy van, hogy a
ha a gazdájának halvány huszadik század a felvilágo~

sejtelme sincs róla, !zogy mi- sodás és a feltalálások nagy
lyen kincsek felett hasit ba p

. munkáját éppen csak meg
rázdát az ekéje, hasztalan a kezdte, áe a nagy munka, a
szép gondolatokat tartalmazó feltalálások meglepetései, .a
könyv, ha !lem ismeri a betüt, gépek emberi értelmet elám/ó
aki kezébe veszi, sel7!Jnit sem tevékenységei, a kihasználat
érnek a titokzatos természeti lanul heverő természeti etők

erők, ha tudás nem értékesiti igába kényszeritése még ideJ
rzokat. I hátra vannak és ezeket . a

~r ÁR C A
Kedélye,§kedés

a:"lkirállyal.
MAI' irtam az udvari l:bédck~

ról, a/oknak rcs,~es lefolyásá,
ról s il szokáso~ ebédutáni ki
rályi ccrcier()!. Elek minu for,
maságok, előkelő gesztusok,
amelyekben nincs lényeg. dc
nincsen bennük lélek sem. De
ríi:1 kedély, melegség, humor,
eZ /. "k éppen messze járnak a
slertailásos llang"ulaltól, csak
CI s7orns7édok diszkrét meg"g
jej.n'zé:'1(,'i iclbnck eló némi
zsibongást.

;\' cJele~'ációs udvari nagy
íeb.5del:cn a felséges házigazdá
nak tzd közvetlen szomszédja
volt, éJZ egyik éli magam s a
másik az osztrák kollcga, a
birodalmi tanács delegációjá,
nak elnöke. Elhilleli mindenki,
ha mondom. hogy én a szokásos
formaságok ilil'ndő betartása
ml'lIelt, egészen fesztelenül,
otthonosa-n s kényelmesen ÜI-

tem a király mellett, mint bárg
mely más ei ókelö uri asztéllnál.
A köteles tartózkodás csak
addig tesz hallgalaggá, amig" a
király meg nem szó/it, lllert én
nem szólhatok hozzá, mig erre
alkalmat nem kapok. De ha a
beszélgetés megkezuödőtt, ak
kor már csak arrél kellet! üg'Ycl
nem, nehogy ilkkor :szóljuk
hozzá, umikor a másik sZalllN

szédjávul van elfoglalva, no
meg umikor eszik vagy iszile
Azonban mag"a a király is fi~

gyelmes volt, merj amikor lh'~

kifogtam a császári konyha
müvészet izleles fog"ásainak
élvezéséhez, vagy röviden
mondva, eltenl, ő sem zavari
kérdéseivel, beszédjével.

Én mindjárt az első megszó
lilás és leadott rövid feleletem
után észrevettem, hogy az 0?11

felséges házig"azdám engem
nem szertartásosan, hanem
biúllnl<1So11. jó!csöen kvzeL Hi
szen reá nézve is, én eg'y szo
katlan s rendkivüli szomszéd
voltam, mert azoktól, akik ad,

dig melleHe üllek, cMk áradozó
szcivakat, alázkodó kijelentése
ket vagy éppen hizelgő frázi g

sokat héllloit, mig" az én ajkam
ról a belső meleg hangulatnak
kereset1(ón sí'élvai sugároztak
emberi lelkébe, az emberi ér~

zéseket. Az ő jóságos tekinte tc,
szemének szelid tapaclása az
én szememre. megér/eU e velem,
hogy íól esik neki a polgári
ember tiszteletteljes egyszerli,
ség"e.

Az első formaságok után,
minthogy a társalgásnak kl'
resni kell a témát, a deleg'áció
tevékenységéről, a tiszti fizl'1é
sek felemeléséről, a tárg"yal/jg
sok menetéről Iolyt a beszéd,
amiket én nem rideg- szavakkal,
hanem formába öntött, deriiii
tónusban adtam elö. Sokat
fog"lalkozott velem s mikor
látta, hog"y előttem már 2--5
pohár van borral meglöltvc ,.;
én nem nyultal11 ho/zá, dzt
kérdi lőJem: Nem sl.ercti a
bort? "De igen, fc/séges uralll
s iszom is.« tvlikor előtic az

egyik pohárból ittam, kedvesen
mag"yarázta, hogy az milyen
bor. S ezzel ráICrlünk a bor~

termelésre, persze én egymás,
után sorol/am elö ti magVi'i!"
borvidékek és Hegyaljúk kitünó
borai!, amiket fig-yelel1lmel bcdl~

W'ltoit. Sőt jelez/em neki, hogy
él magyar bortermés olyan szép
lendületet veli, miszerint a
bácskai homokbuckákban is
igen jr) bor terem. Neki ez uj

ság volt s azt kérdi tőlem,

hog'Y ez a bácskai bor is ex'
portképes ?

- Nem, Felség'es uram, -"
feJeltem én - '11ert a bácskai
ak karácsonyig" mind Illeg'isz
szák! Olyan derült lett az (lreCl
az öreg királynak, jóizüen mo p

solygoll erre a nem várt frap;
páns feleletre.
Később a magyar nép SZ08

kásaira s a néplélek őSl.inle

megnyilatkozására került a be..

széd sora s hogy ezt bemLl'
tassam, elbeszéltem neki, hogy
anno dazumal, az 1850-es évek
elején, Albrecht főherceg . arra

-.. ~"..... ~....._---,-----<_._,



Dalárdánk választmányi ülése.

gondolkozás formálhat jO-/ nép pedig menthetetlenül el
got, a tudomány nélkül való pusztul.

2. oldal

jeladatokat nem a távoljövő,

hanem ha a tudományos
fejlődés abban az iraf71ban
halad, ahogy az elmult pár
évtized alatt, akkor a hol
nap, esetleg a holnapután
fogja megoldani.

Komoly tudósok állitása
szerint, egy kiló vasban,
hasonlóképpen egy liter viz
ben sokezer lóerőnek meg
felelő erőmennyiség van le
kötve. Mi lesz, ha jeltalálják
ezen lekötött erők felszaba
dulásának a módját? Pedig
jeltalálfák, mert keresik. Az
emberi értelem rálépett a
mindent megtalálni akaró ke
resés u~iára és erős kezekkel
zörget a természettudományi
ismeretek csukott ajtaján.
Gépen versenyt repül a ma
dárral, rádión megelőzi a
száguldó gondolatot, olvasni
akar az évezredes titkok
könyvéből és be akar tekin
teni a teremtés rtjti?lmeibe.
Rövid idő mulva igába lesz
fogva a rohanó szél, az
éltető napsugár, a tiizhányó
hegyek pusztitó lávái.

A jövőben csak az bol
dogulhat, aki az általános
ismeretek megszerzése utfán
lépést tart a haladással. Aki
tanulni nem akar, az alul
marad és az ismeretek se
besen rohanó kerekei halálra
gázolják. A jövő élethez
csak az ismeretekkel biró

vállaikozolI, hogy az akkor
eg-ész fiata! császár nl'vében
bejárja a nag'y ma~.!yar Alföldel,
hog'y a fejedelem iránt rokon;
szenve! kel/sen il magyarság
szivében. Egy szép tavaszi na
pon Hajdunánás vagy Hajdu
böszörmény be utazott Albrecht
főherc"g négyes diszfogaton s
melletle ül a főispán. Megér,
kezve a város szélső házához,
innen be egészen a fótérig. a
lakosság és az iskolás gyere~

~{ek ünneplóbe öltözve rel vol
tak álli/va a bevonuló u/ két
oldalán s amerre a főherceg'

fogata megy, mindeniitt harsá,
nyan kiáltja a nép: Vivát! Vivát!

Ez a "vivá/" fel/linik Albrecht
főhercegnek s azt kérdi a mel
lelte üló fóispántól: Mi most
llem magyar városban vagyunk?
De igen Fenség, ez a város
liszta magyar! Hátha tiszta map
gyal' - szól a fóherceg - ak
kor miért kiáltanak viválo/ és
miér/ nem kiáltanak: Éljen,
éljen l Azér/ fenséges uram, 
felel a főispán - mert ha él#

Ez évben először jött össxe

április hó 26-án a Gyomai
Dalárda ujonan [lH:,g-válas/to1t
lisztikara és válaszimánYél,
ilogy leg'jobb !Llc/ása .25 igyc
kezelével szolg'álju él Datál cia
fejlód.zsének, éle1képcss,,' k'te~

Iének ügyé/ és encl egylil! a
mag'yar dalosügycl.

A clebreceni Országos Dap

losversenyre készülés, az ez p

zel öS'lzefüggő:,kérdések int.2
zése vollak tálgyai ('len ülés
nek. Elhatárolta <J választ
mány, hogy junius hl) 2-t.1l1,
aZ Erzséhet-ligetkn. délultll1
4 órai kel_dellel, sélclllilIlg,er,
senyt fog (j !)(jlárd'l tartani,
nl\.' Iy aIk él :o 111111 (11 ti CI Cll () svc r ~

seilyen kölék/("l ()SSZki'lrok és
él verscnydiirah b bCllluialth!'iJ I
kerül. lUllius III') 16'(111 cslc cl

Holier~sztill oda l1ilgylcrlllében
hangversenyt számkl\()zik a
DaltJrda rendezni, hORY anIlak
jövedelméböl a Dalosverscnyrc
menetel költségeit fedczhessc,
Mivel cgyesiikJi /ás/l()ja nil\;
nincs Dalárdánknak, az Uri
Kaszinó elnökséí,f,,;hez iniéz
kérelmet, ,hl 19 Y 11l'1l17Cliszinű

zászlóját szíveskedjék al Or;
szágos Vcrseny napjaira kölp

csiin adni. Zászlótartói tÍ'izt
s ...;gre BolcllOvszky Jenő g'ép~

illcsler ural kéri fei a válaszI
mány, kosl.oruslegényséf5re pe
di:..;' [~ovács Cicrgely iparosla
nonciskolai i~Fl/gajó ura/ óhajt
jel megnyemi.

,
icnl kiál/antinak rögt<:in ulöna~

ki/tllanák - Kossulh Lajos!
lIcit ferenc József erre hang'o
scm felnevelell s merI lIlár az
eb~d vég'ére érlünk. sú/nézclt
5 derüs jÓkedvvel aszialI iJOIJ

I() It.

De még elevenebb volt s
cg észen fesztelen a társalg'ás
harmadnap, amikor azon a pa·
riÍdés udvari nagy ebéden én
szintén a király melle/t ültem,
dc nem a jobb, hanem a bal
oldalán. A beszélgetést a király
már egészen kedélyesen kezdk,
mert az vol/ az első kérdése,
hog'y holt jár/am tegnap és mit
lállam? Valami Apolló nevü el·
s()rendü szép lokálbanvoltam s
el kelletllllondanom a müsor ja
va részét, amelyból az tetszell a
királynak legjobban, hogy mi
I\'cn aprólékossággal verik bele
él tanulók fejébe Goethe élet~

rajzát s viszonyai/.
De elmondta~ azt is, - per

sze az aktuali/ásnak meg'felelő

leg komoly és szomoru han~

gulatban - hogy tegnap dél-

fog'lalkozoll cl választmánv
azon nehéz akadály elhári/á
sának kérdésével, mely Dalár,
dánknak az Ország'os \/erse;

nyen leendő megjelenését oly
nehézzé leszi. Ez a kérdés
anyagi kérdés, Tudjuk azt,
hogy ma az ors/ág' közönsé,
ge sem képes a mqffeleló
anyagi áldozaira és a leg/elje'
sebb jóakara) is lehetetlenül
áll illeg ott, ahol nincs meg a
segélye/ésre, lámogatásra
szükséges anyagi lehe1őség.

Nyisztor Péter elnök javas'
!alára elhalározta a válasz!,
mány, hog'y kérelemmel for'...
elul Gyoma község képvis.zlö,
kSliildéllez; a lársadalmi egye
sületek és IcsJülelekhc/; a Da
lárda alapitó-, re:ldes és párI
Joló tagjailloz; minden igaz
mag'yar e !Il berh e.,,', hogy Dt~

érezve és Illeg'érlve" a magyar
dal lelkes ápolóinak önzellen,
hazafias, ncmze/épitő munkéÍ~

iát, szerc!ctle] jöjjün segit:,é
gérl~ DJiál'c!állknak és r0C:/C
SilSl~ azt anyagi támog'alá.<:j)ell1.
His /12 n fájcIa Inla san tapa~z I,j i ,

haifuk mindcllüll, hogy kivep
szűbcn' van a magyar -clal, il

mal-Yyar nóla és mindinkáhh
téri hl)dít és foglal éJ nem/elJ

kÖ/i jiJullluzsika. Nagyon "IQ
némult amagyor népd<J1 az
ajkii!<n!1 llli!1(!cn vé1rosbon, fa p

11In és lallyéikoll. Tölán i2gé
s (I.' II C t is r,c' Ieelte ti k a di vaJos
opera, kuplé ('5 kiilFhldi köny-

elöli elrncnfi:'lll él feleségemmel
eg'yütl II kapucilllls-kmplom I
császári kriptájába, ahol a feje
elelmi koporsóka/, sarkofág'o~

ka! né/tük végig s kegyelelér
zéssel hallgattuk a vezető ka·
pucinus barát előadását a ha
lott csúszárok és királyokról.
A hallgatök, mintegy huszan
voltunk s már gyiilckezetünk a
feljárathol, Lálom, hogya ka
lauzoló szerze/es /ürelmetleniil
néz szét s várja, hogy a Jár
sasi.Íg' egyiiJt legyen. Ámde az
én feleségem áhitatos hangula,
tában ott felejtette mag'át Er'
zsébet királyné diszes kopor
sójtínál s imádkozik. Erre én
odaszólok hangosan az asz·
szony felé: "Irén, g'yere már,
mer/ dühös a német I" Mikor
a feleségem sietve oda érkezik
cl társasághoz, a pá/er hozzám
fordul s azt mondja szeliden,
de ékes magyarságg'al:, "Ké
rem, 'sem Ilem dühös, sem !lern
német". A király Qlmosolyog-ja
magát s mintegy kitanitásképen
azt mondja nek~m: JI Há/ elnök
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magyar nolákat.

_ji, magyar karéneklés fontos
te~yezó népünk nemzeti ér
zesben és hazaszeretetben való
erősitése szempOnljából. Mi.
dőn városai/lk, faJvainkban fel.
hangzik a magyar dal egy fc~
gyelmezell énekkar elóadásá~
ban ünnepélyekcn, ÖSszejöve_
teleken; a hang'ok harmóniája
tlellelt al' érző lelkek harmó,
niáját is mcgleremti. f el,emeli
az emberi lelkeket és mag'á,
val ragadja a miívészileg' szé
pen énekeli dal; nemesitó, Icl
ki közösség-et (>lőidézó halcis
saI van az egyesü/eli, a kar,
éncJdés cl lJagyobb lömegckre,

Valósá~gJI eg-yik hatall11a~'
eszköze lelletne a népmiivl.:'/és
nek egy-eR Y kÖ;;sc.'g))cn (I jól
szervezeti és r.... jiódé-.képes
daloskör. A mdg}'i1l' irredcil~
tizIllusnak nélkiilözhetellcn
csaknem kghcJlásosabb csz~
köze a dal. melynek csodás
hatalmával öss7YfoJ.mi és rel
eIne/ni lehel a sötét magyar
éi:-;zakábi'lll CSiiggeclkn, bálor~

lalallLII. l-cnlénYlelcniíJ virras/
kl szegény Illa!:,ryar lelkeket.

C..iy<lnyörii köllcménybell f('~

kzi ki hazafias é~ ilTl'denid
érzeimeit Agya!~ridvi rIcgyi
Isi ván dr, kir, iígyés7, am('I\,
kLillLll1ényt e helyeI] kiízölni
sZlikség'l'~;tll'k vékk:

A Inag'ym dal.

N"IIJ lélekharang cl magyar det!.
[ijedl, pdnaszos hil'cidl>,

r~áköezi érces nagyharan~ji-1.

[messzire zcngő riack)!
Orgonabugiis fértJbúja, miljd

[iz i"lrthur50gta akar"l!
Égre s7álló zsolttlros cskü:

UI' nem tudja, hogy ezek cl 1,1
PUCitlUS'/),ll'/11o!<, akik ŐTZlk 'I

császári sil~)ultot. a/ok milld
mag'yarok s alig vall köz/id,
eg'y·kél (lsz/I'iJk," M"gki)s/i'lll
tem a kegyes rLlvi!iig-ositást s
ó még cg'V<!l~li)(bt elmondun
ezekről a d ...'r,;k barátokról.

ElőhOZ/elm a császárnak ai!

is, hog'V tőlem sokan érdl'k
LjJuck, vajjon jól b{>szélpe d

felség magyarul? Mire én 121'1(:'

azt felelkl11. hog'y egészen ji>!
beszél. Err,: a császár egésl
jóilldulatilla~;r hozzám hajolVij,
ezt a kis Lh.'szédet mondja, k
gyinlve· él kezével: "Ej kerern
szepen, cn valamikor nagyon
jól és slepen beszeJle magya
rul, a regi irály szerint s a [cgi

szavakkal. De most m6r sokat
elfelej/etjcm, most már kevesel
beszclck. De a feleseg'em ÖL:

kitünóen bC?szel/e magyarul."
SzórólQs/ól'a irtam le, ilyen
sokat egy szuszra nem is mon
do/I. Engc.'Ill meghatolt a "fe
lesegern" szó, merj sem csá#
számé, sem királynénak nem
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s7ivét és !clkét. Ekként állo· j
néd, éj magyar d,lIoski)rök nen1"

7CJi ['\,IyLi:lk nag'y szol\5'álatá;
ban. ,~, fcgyelmezetl dalosUi·
\lnr j~y tiJze! és Jelke:--il dalt:·
véll tettrc; hátoril és bi71al l'\.;

léllkeket; eg'yilC'kii\ és össze l

fül s/élh1l7Ó, pártoskodó III ?l,

~rVé:lr()kCit.

Daloljunk lehAt dal!estvérc-k !
ZL'llí-1 jvn ojkaillkr(')i cl magyar
dal. hog)' '?Zzel is küzdilink
és volgáljunk él magyar kl~

tálllél,\iís szent lipyéérl, Ni1~{Y·

l11a~{\'drors7ág mielőbbi llleg' R

épiilé.,éérl!

SZ()KE ff~i~ENC

rel'. ig'. tani(ó.

Májusban választás lesz
TársadalonlbiztosHó

az Országos
Intézetnél.

~. -----.-_.~~---~----------'--

Tegyük meg kötelességünket! Gyakoroljuk választói jogunkat!

Q5~,;,"~g~tQn~'I
Szövött ablakredőnyeladásához
kerestetnek, magas jutalék

mellett.

Feis:zt redönyüzeme,
Kispest, Eötvös-utca 24. szám.

Grosz
Tulajdonos:

AGYOMAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPI~STEN

cl

özponti
zálloda

VII., Baross-tér 23.
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fütés, hideg-meleg'
viz. Mérsékelt polgári árak.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

ü5TENDE
KÁVÉHÁZ

aminek most nem szabad megtörténnie,
Fogjon tehát össze minden nemzeti
alapon álló szociális felfogásu, a saját
fillérei által érdekelt tagja az Orsz:igos
Munkásbiztositó Intézetnek és juttassa
egységes erővel diadalra azokat a laj
stromokat, amelyeket az érdekeltek
nemzeti alapon álló csoportj'Ji á1lítanak
össze, hogya maguk döntií suJyiÍt ilZ

intézet J{Qrmányzatáv~l érvényesítsék.
A májusi választásoknak óriási elvi

és gyakorlati jelentőségűk V3n. A ma
gyar társadalomnak be kell bizonyita
l1Ia, hog)' tanult a multból és nem né-
zi többé ölbetett kezekkel saját vagvo
nának és saját vagyonával fenntartot!
intézménvek sorsát: Be ke1l bízonvitZl
ni3, hogy nemcsal< áldozni tud, hanem
kormányozni is. 'Meg kell mutatnia.
hogy van ereje, képessége, akarata ar
r3, hogy ezt az intézményt megtarIsa
anna.l~, al1~il.1ek szánva van: a magyar
szoclaJpolJtlka legnagyszerűbb aJko1á
sának, mely csak a biztositottak egész
ségügyét, szociális jólétét szolgál]a és
soha sem lesz többé elhelyezkedés le
hetősége és tápintézrte foÍ'radalní ele
meknek.

és munlmadó tartozik és bevétele kÖ-1
zel van a 80 millió pengő!löz. Ha figye
lembe vesszük azt, hogy a rokkantsági
és öregségi nyugdij csak öt év mulva
lép életbe, akkor az egész járulékot tő

késilve, öt év lllulva csak ez az alap
maga 125 millió pengöt fog jelenteni.
Mindezekhez hozzájáru: még az évi
álJamhozzájárulás, amely kétmillió pen
gőt tesz ki.

Egy gigantikus kiterjedé<;ü és anyagi
erejü intézet áll tehát előttünk, amely
nek iigyvitelében. kormányzatában az
autonóm szerveken keresztül beleszó
lást kell biztositania magának minden
érdekeltnek, Nincs több ilyen intézmé
nyünk. Fejlödési lehetőségei óriásiak.
Kétezer orvos felett rendelke/jk, keres
kedelmi, ipari, h;íztartási munkások
százezreinek egészs{~gügyi és öregségi
ellátásával foglalkozik. Nincs család,
amelyre hatásköre ki ne terjedne.

Ez év május 12-13~án meg fog te
hát történni az országos közgyiilésnek
s a kerületi választmányokna k a meg
alkotása.

A keriileti pénzlárakhoz egy-egy vá
lasztmány lesz megválasztva. Felerész
ben a munkaadók, felerészben pedig a
munkások áHal. A választmányi tagok
és póttagok száma a gyulai pénztárnál
20 tag.

Szavazhat minden munkaadó, akinek
a választásek kiírása napján van az
!ntézetnél biztositásra kötelezett alk31
mazottja, vag\, amennyiben idényhez
kötött ipart üz, ha a választást meg
előzó évben legalább hat hónapig bí;
tositására kötelezettet alkalmazott; sza
vazhat az az alkalmazott, aki a válasz
tás kiirásának napján betegségi, öre~

ségi, rokkantsági özvegységi, árvasági
biztositásra, vagy baleseti, vagy bánya
nyugbérbiztositásra kötelezett, akkor is,
ha a választás napján segélyben ré
szesü!.

A választások sokszor szülnek meg
lepetéseket. A kisebbség igen sokszor
válik többség gé, azért, mert a kisebb
ség elkészül a választásra, egységes
szavazattal lép fel, erejét koncentrálja,
frakciókban el nem fecséreli, összes
erőit megmozgatja és igy céllát eléri.
Ezzel szemben a többség, éppen több
ségének tudatában, rendszertelenül szét
szakadozva, ki-ki a saját egyéni belá
tása szerint vesz részt a választásban,
vilgy ami még gyakoribb, a többségnek
biztos tudatában ugy okoskodik, hogy
az én szavazatom hiánya a választás
kimenetelét amugy sem fogja befolyá
soini. Igy szokott megbukni a többség
és győzni a kisebbség. -

Ez történt eddig mindig a munkás
biztositási vúlasztásokn:d. És ez az,

kaadúk, valamint az állam pénzén fizetve,
kényelmes jólétben, nagy anyagi esz
közök é5 hatalom birtokában, a J\lUn
kásság forradalll\ositását, az ország
bolsevizálását készítették elii. A Mun
kásbiztositó Pénztárból éllek a Kun
Bélák, Bokányi Dezsők, a Garbaiak, a
későbbi bolseviki vezérkar csaknem
teljes számban.

A forradalmak után a magyar társa
dalom nem ugy vonta le a következte
tést a fentemlitett bajokból, hogy a
szociális biztositást abbahagyja, az al
kotott intézményeket megsemmisitse és
igya tilzfészket kiégesse. Ellenkezőleg,

A szociális biztositási rendszernek ki
épitéséhez és fejlesztéséhez látott és ü.

törvény illa már ujra kibírja az össze
hasonlítást a leghaladottabb úllamok
törvényével.

A Munkásbiztositó Intézetből Orszá
gos Társadalom bi7tositó Intézet lett,
amelynek kötelékébe egymillió munkás

•••

nélllC'l li I. Han~'osan kacag·oll.
amit a király is meg'hallo!!,
odafordul hozzám s azt kérdi:
"Mit nevetnek olyan jóiziien?"
Erre én ct Felségnek is elmond~

tam ug'yancsak né III e1i.i i az
Aercnthalné kegyelmes asz~

szonnyal történt párbeszédet
(amelyet más helyen leirlam a
10kaji börról). A király szintén
jóizü~n nev",lett. URY, hogy II

környezetnek is f~lliillj, milyen
iól érzi magát az öreg csfl57iÍr.
akit ilyen deriilt hnngulatban
rég nem láHak.

Milyen emlékek ezek! Ne
csodá.lkozzék senki, ha vissza
gondolva cr Plultra, jóleső ér,
zés futja át szivem et, mert ré'
gi jó kedélyem nemcsak saját
polg'ári környeze/emel, de a
magas körökbe tartozó előkelő·

ségeket, söt magát 1. ferenc
Józsefet, a hatalmas osztrák
császárt és magyar királyf is
képes volt szóval tartani, szó
rakoztaini. O már elpihen1, el
pusztult a 1rónja is s emléke
már csak a történelemben fog
élni.

A szegény Magyarország sulyos áldo
Z;! tokat hoJ.. a szociálls biztositás érde
kC:ot:n. A gazdag nyugati államok bizto
silási ügye sincs haladottabb állapot
ban, mint a mienk. Vonatkozó törvé
nyeinket Illár a mul1ban is mintának
tartották, Sajnos, a törvényre felépült
intéér"ér1Y 310nban nem volt mindenben
l.ifogásttlan.

A célkitiízés jó volt. A törvény is
megtdelt a modem idiík követelményei
!ld. AIOK azonban, akik akár mint
11ll1l,kaadók. akár mint munkások he
ieflki:nt megismétlődiJ igen sulyos ál
limatobt hoztak, hogy a dolgozó tár
sadalom betegség- és balesetokozta
nyol11oruságban segitséget kapjon, el
követték önmagukkal és az intézmény
nyel sze!lIben azt az óriási hibát, hogy
aif önkonnányzati választásokka! egyál
talában nem törődtek és igya tórvé
nyen alapuló intézmények vezetése azok
kezébe került. akik a munkások és mun-

l1i:.'vc.zk, cl" igal-án. magYJro
S.4il. f\?leségnek. E7 a kis he
s~:":d igazolja, hog'y ez él ha·
talmas koronás fó, ez az agg
f\>j(>delL'm, milyen közvetlen em
beri érl'éssel társalgo1t W!CIll,

cgy másik cmberrel.
Ezen az udvari ebéden a má

sik o lela lamon melleHem ii 11
r\erentlléll kiiliigyminiszler s \Zgy
!{is illö jutoH, hogy vele is be
szélhellC'm, amikor a Felség' az
osztrák delegáció elnökével, a
ju[)boldali szómszédjával fog'
jalkozott. Aerenthal külügymi·
nis7ter gratulált nekem, hogy
az ö~jesége (gróf Széchenyi
Ciyula leánya, tehát magyar
(l~~szonv) milyen jól mulalott
velem a nála levő gálaebéden,
ahol én a háziasszony jobbján
ültem. Nagyon tetszett neki,
hogy én a tokaii asszunál, ame
lyet egy pálinkás pohárban
szolgáltak fel, valamit mondot

tam, de már nem emlékszik
reá. Erre én elmondfam neki
németiil s a kiilügyminiszter
nem az én mondilsomon. haR
nem azon n,evetett, hogyén I
milyen ,ékesen mondtam azt el
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órakor máiusi litánia. Csütör
tökön preclikál: An<2"ill Ciyörgy
káplan.

ANYAt\ÖNYVI HfREK..

f~sj(! fl !i;.2'cli jJi:\'illol:ban [W

ei ii~ ml"i so i os tC ](: il CI ás R órai
kczd~,ttel. Két szinnüi. rnon()~

I(,g, é?IWk, j á fJe. to rn [j"? éÍrn ok,
Az ',iöac!éÍ:cl c'!{)kép fl li~ja ÍJe

7drlli.

BÚCSÚ HiR.
Elköltözésüni{ alkalmával ez
uton is bucsuzunk és mon
dunk hálás köszönetet mind
azon jóbarátnak és ismerős

nek, kik itt tartózkodásunk
alatt velünk szemben tanusí
tott baráti szeretetüld{el és
figyelmességükI<el felejthetet
len' emléket szereztek ne-
künk. .

CÉlVlANN ÁRPÁD, '
BUTTERMANN SÁNDOR.

A gyomai állami poigári is-_
kola ünnepélye. A }2yol1lai fll~

lan1i pol!2']) i i~k(j!éI körei l1ar1g- ~
szer alar'iil J,wára, Inájus 11 ,én
CI élt! tá ll, a;/ En ~~d!ct r li~:{c Iben
Illuiális! l;S CSel!.; CI ianuk) ifju
stJg- rés71'rc 4 <ir"akor lllüsOrns
előadást i,lrl, []ll";!"" a b,,'kpli
díj 20 fillér.

f:löadás utáIllillll:. b(.'lépli
dij 1 penge F\?!üifiicksck kö
szönellel fo:.!adlaI1l6k, i\Z l;rclck
!(ícl6ket és jilllü~ylJdI"éÍÍokat

szerelellei iliegl1i\ jiUI/ IgaLgJiö.

A Gyomai Önkéiites Tüzoltó
Testiilet I ~j2l). miJíLrs j)() 20-án.
Piinkösd méI:"odrl<1pj,ín az Er~

zsc;bei ligdbcll nagyszabásll
l1épÜ!l!lCllélyi l(Iri CI lii/olkl--!c-'
venk zenekar és l';i1rka~;ínszl(v

ImrL z\?l1l'karának közrcJl1ii~

ködésével.

Magyar IIóta-est. Varj él sA I: 

tili a hires ll1ag-yar nöJaéneLIs
f. [1Ó 7<l;li kcdc!L'Jl, g-áll Sz,_ r"

dán és 9~l?n csülörlökön e~'k

9 órai kiZ/dclicl cl Holic'r 23::- ,;!

lóhan, cs(itörtökön cléltJ1án ;';
(\1'(1 i ke/(kLe! hllkasinszky /. i~

Vili,', z:nel\,'I"1 é!,,'11 öZ Erz<";,,
bel-ligeli jJél\illoI1i'<1n il magYi!!
nö Iák g\(Ql:,2\ \' i; cHij él eI(). !~c:

léplí díj nil li.> l

Dr. Barab2b Béb Emlék
iratai cl 111,:g"zállt krü!ell:ri
több ezer példónyban pár 1i,·1
aíaJt elkell s hozzánk csilk
pill' jiszkkt példány iutoit I)l'~

lőle, mell' néven a legtölJj)
fővéÍrosi !Idi!"y napila;) -- !1iU~

tatvéÍny kclflcsán - foglalko
zik vele>. S'ivesség folyján lIi~

ság"Llnk is iJozni fog'ja pár l'J ~

(kkcs em:ékezését.

8ziiJeteH: Baráth lános, lvlö~

nus Béla, l). Kiss Antal, Barérh
ErzsébeL

Házasságot kötött: Szaiik
János - [\faUSZ Ilona, Laka
tos Sáncl,)j - Joó Piroska.

Meghalt: Arany ferencfIé
Toldi ZZLlzsánna 76 éves.

9. Nagl.'szénás, 10. Békéssárn
SC)!!. 11. Pusztaföldvár. 12. Ge
rendás. í3. Szcnic:::ol'llya, 14.
Békésszentandrás, 15. Öcsöd,
16. Kondoros. 17. CsabacsLid, !
18, Mczóbcrény, 19. Körös~ I
larcsa, 20. SZL'g hillom. ':21. l<:'ö
rösladány, 22. Flizcsg-yarmat,
23. t3ucsaíclcp, :2-1-. Vésztö, 25.
Gyuma, 26. f:::mlrőd kéi/ség'ck
(heiységek) azok, iJmel)ck a
legközelebbi szavazatszedő

küldöttség·tőI4Io11-nél naRyobb
távI)lságban vannak.

l\lindazok a lllunkaauók te~

hál. akiknek üÍ'~eme. l1lühelyc,
háziartása sth, a fenlcbb felso
roll községekben van, vala~

mint mindazok a [llunkavália
lók (munkáso!" tisztviselők.

llfl.i!artási a!kalrnazcltak slb.),
eddi( 1929. ev] március hó
2()-áll CI feniebb 1'0lsol"01l köz~

ségckbt2i1 lakó munkaelök iize
l11éhen. hé'lzlarléÍsában, hivalalá
bélll. slb. cíi!olkd, ctlkal:ni1úlSc
bd:-. posla ulján gyakoro! hef.
ják SZcIVclZClli jOJukaL

), kerüleli pénztár CI postai
szavazás/roz sziikséges összes
nyom ta tvá nyok c1!, Si' ava zó la<
pokal, boriiékukal, stb. hiva~

talból, minc!c:n külön fL!szö:i~

tás nélkiil küldi el a felsorolt

kö/ség'ekb\?n lakr) [l1l!llkéla I,'k
llUZ cZS CI [iJl1IlkaváJJalok (1

pO::itai szavcl/ásiluz sziik<gc's
nyumlalvánj!c,kc11 U~,ty,rJmill! cl

szüvaz()j iga%oil'ányaikat. a
lllunkaadóiuklöi az L'I!lelni órák
alait ig·ényeliJclik.

istenHsztektek. ,,,,- rel'. lLlllp
IUl11bdfl vc1sár lla!j clélvlöll kl >'
u:·CJ!z:»), :.Skllli:-;i'ICkl121 1cHI l-Jar-\
salii] Pid esperes. Aldo;:oesüc
I!Ij"Íi'ikön ll, e. fél 9 órakor pré~

dík,fl [-iarsiínvi Pál e:3pcrcs, d.
u. '2 órilkur kOl1firméíndusok
viz:-igája, melyre dZ érdeklődö

kel, g''y'ükkLbdLink tagjait ez
ulon is meg'hivjuk.

r\Z ágoslai eVélllRélikus tLl1lp~

IUll!hc1l1 vasÉlrllc1fJ d. e. <) ó.
I1lCl:.2yar Il\'clvLi htcntisz/eJLtel
IM! Fejl"I' i~!'[i('í ,'\', lLlkész.

t\ 1":)111. kath. tcmplom!Jé!!1

reg';.!'c! 9 órakor Islcnliszleiel
prérlikáci\í\'al lar/ja eSI,I'

IlélY (Jáa p!ciJános. D. LI. 3
I')rakor Ijiánia.

Az endrődi róm. kath. plé~

, bánia-Iemplomban vasörnap
reg',~'el 7 órakor énekes mis\?,
u1árla predikál: Csernus MihtJly
aptrtplebános; cléJeJől1 fél 10
órakor énekes mise szenlbe~

széddel, Tarlja: Vlagyovils lsl~

ván ~. lelkész; 11 órakor csen~
des mise, exhnriaiiót tari: l\n~

csil: György káplán; déllrtán 5
órakor SZl2nlsl;gbetélel. Szent
bes/édel mond: Szvetits Vik~

tor s. lelkész. Mindén este 6

Tájékoztató.

él. kÖ7gyi'lks IKfejCJésc után
100 tCl'iték,s bankett voJt az
Liílllleg-elj' Iis;di?J\?lérc,

A kÖZ~n'lMsen dr. Pálka Pál l
üdvözölte a IlJr:gjciclllkct meg'~
emlékezel I cll'. Kovács Péter
érdemeiről. il nemes emberi
szorgalom minlaképéról, l1lely~

nek elismeró dokumentuma a
Kormányzó UI" által nyujtolt
közleg'észségügyi tal1dcsosi Id~

nevezés. A kinevez,;si okJll~I1Y

átadásával cl r. l{ovaesies Dc~

zső főispán ur bizcIviÍn Illeg,~

kormány részér{)l, fe!kértc éji
annak átadására.

Dr. Kovacsies De/~ó az ö
közismert Icgsí:i2bb gondóla~

tokkal teli lelke:: és tal"faimas
beszédben eme!le ki cll'. IZoviÍcs
Péler önzetlel], bces~ijetes, pu

rilCiI1 munkásságcíl, u köziigyek I'

és közeg·t2szségiig·y teréll ki-

fe,'!lctl fáriJclh.l
!,ICJlk,1I1 \~.ld,C,mCil, s II

mll1t ennek lutalmJf éJIaelia leg·
felsőbb b2Jvröl jhli kij/cO'. til~

lléÍcsosi kinevezési ()~~ l11~';lVl a I
he:ll~:~Jósá~' kikes éljcnzése I
k\I/011.

Dr. 1<' ovéÍcs Pék r' l1l (:~h ,ll 011

szavakkal kö:-;/.i'111Ic !1l<'l-! aki:
iLill!elésl :' kicll1cllc 1Jl':-;/I~di

IWll ho\.!\ ai' Ö ér,icrne nem
ei,n:éb. mi:1i hu:..;y cl kijlcles;;é~

g'éj mindig pon/osan il'Jíesiktle,
éll1lire öt l'gvrészt eskljíc, l1léÍs
ré.":d pedig hazaszerelete s
cmbertflrSCJi ir'állti oda adá:ca
kil1eiczte.

czuiáll fCinta Alberl föiegY/ó I
inditvcínj07icl, iJo).'!',' milll11éÍnél
legfLlsöbb kelyröi jiiJt magas
kitiill!clés, me!y a bec.::iüleles
III Ll II kaeIÍ s111 eré sé nek s7 i III bo ~

IUlllc1 EllClr{ic] község sziilölté!,
dl'. l\oviJc:, Pr.5lerl érle. e7ér! a
munka llJi..').2l i ccsülé<,r.5ér/, jlJJai~

Illc1l.é':sáérl (l'lllilk .iilr ki az el
ismerés, ki azl Ill(?:-2bcc~Lille,

ilJClitvállV07ia []ogy Ila~;'ybélll'iai

dó l-IorlllY í\likló5 () I-'ŐI1H?i~

i"Jsá:sá!lo/, !li:lditö tflvirclt kül~

,él. z Ol'ci/éÍguS TársdL!al(Jlll
[,i/10síi() Intézel önkorl1lány
ZCili s/elvei kÖZgYlilési és vá~

i,l'zlmányi tagiai vá!iJszJasával
kapcsolatbdl] !é':iL;kozlajjuk clZ
0,dekc!ickct, hogy cl sZa\'llzás
oiyan cselbcn. amidőn a sza~

vrJzásra jogosult Illunkaadó
üzemének. illetve a munka~

V,1 iIél i() Iak óheI y,; II ck, vagy
lIII111 k aheJ yének szék helyén
s/dvazalszt2clö küldöttség he~

lviség'e az üzem. a munka
IL'lyétől, avagy a laköhelyjö!
..j. km-nél llclgyobb tiIvolságTél
kkszik, posla utján történhetik.

p. gyulai kcriileli pénztár kör
zelében: 1. Gyulavári, 2. Do~

boz, 3. IZétegyháza, 4. Ujkigyós, ,
5. Doboxlllcgyer. 6. Tótkom
lós, 7. Csorvás, 8. Gádoros, I

Békésvárn1egyei !
Kisgazda Egyesület!

gyü!ése
f. hó 28-án, vasárnap délelőtt tartotta
meg községünkben vándorgyülését a
vármegyei Kisgazda e~:yesület. Ennek
keretében tartotta me,; beszámolóját
kerületünk képviselője dr. Zeőke Antal.

A beszámoló gyülést Kovács Libor
kisgazda a helyi párt elnöke nyitotta
meg. Dr. Zeőke Antal beszédét azzal
kezdte, hogy bizik most már a jövő

ben, mikor az ország lakossága küz
delmet viv azért, mig " Kormány azon
fárad, hogy évről-évre csökkentse a
terheket. A nagy terhek kibirhatatlan
ságát a pénzügyminiszter is beismeri
és megkezdte a nagy aclók leépitését.
Jövö héten tárgyalják a föld- és iJázadó I
mérséklésére, valamint az állatforg<1ln:i I
adó eltörlésére vonatklizó javaslatokat.
Ecsetelte a gazdatársadalom nyomo
rát, melyet nem csak az elemi csapá- II

sok, hanem az uzsora és a védtelen
ség is okoz. Rámutatott a !1wnkásság II

é~ a ga~da sorsának eiválaszthatatlan- I
sagara es hangoztatta, hogy Ll sIker'
első feltétele a kitartás, a kölcsönös!

b,~zal.al,ll s az őszi~te bizalom.. a veze-I
tük Irant. Ivlegemlekezett a kOZlg. re
formról és az uj törvt':nyhatósági vá- I
lasztásokró!, kéri, legyenek rajta,hogy a I
l<isgazda társadalom méltó képvise- I
Jethez jussolJ.

Dr. Zeőke Antalt hosszan éljeneztél<.j
Azután Csizl1l.~dia..A,nd"ás nyi,ioHa Il;eg I
az egylet kozgyulese:. lnOllvanyara j

bviratilag _l:dvözöl~é~ Bethlen btvón I
es Mayer janos 111i1llsLtereket l

Dr. Cs. Varga Antal egylet i titkJi" I
olvasta fel ezután az érkeztt üdvözlő I
táviratokat és leveleket

Ezután dr. Kovacsics Dezső főispán I
szólalt fel, ki a kisgazdalársadalom és
:1 fölclmunkásság iránti nagyrabecsülé
sét hangoztattd.Beszédd lelkes éljenzés
követte. Utánna Meskó Zoltan, Cl1ris-1
tián Imre és Udvardy János képviselők

szólaltak fel és Zeöke Antal rendkivüli f
munkásságát emelték ki. I

Szekeres László a faluszövetség
igazg. a sajtó támogatísára kérte fel
az érclekeltekeL

Czettler Jenő felsőházI tag a kép
viselőház alelnökének a hitel és az ér- I
tékesitésre vonatkozó uyönyörü él váll- I
vetett munkára felszóliitó hazafias be_Ii
szédét óriási ovációval fogadt;} a hall
gatóság. Végűl Csizmadia !'.lIi.irás meg- I
köszönte az elhangzott beszédeket és i
megejtetJék az uj választásokat I

Ezt befejezőleg 2 órakor diszcb(~d I

volt az Erzsébet-ligeti pavilonban, I
honnan a vendégek 4 órakor Endrődre

mentek dr. Kovács Pékr közig. laná-I
csos ünlleplésére. Erröl laplmk más
helyén számolunk be.

Dr. ,Kovács Péter
közegészségügyi

tanácsos ünneplése.
Dr. Kovács Péter endrődi

főorvost O föméJ!ósága köz~

eg'észségügyi tanácsosnak l1e~

v.;.;zfe ki. A kinevezési okmány
átadása disz/(özgyülésen tör~

tén április 28~éÍn d",lulán 5 óra
kor, a közgyülésen dr. Pálka
Pál tőszolgabiró elnökölt. hol
megjelent kerületünk ország~

gyülési képviselője Dr. Zeóke
Antal és az Linnepeltnek tisz~

felói, barátai és nagyszámIl
hal1gQtóság.
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Vezeti: Kovács l:inos.

Péntek, május 10.
9.15. Hangv, - 9.30. Hirel"

9.45. !-langy. l'olyt.
1:2. Harangsz6 az egyetemi tenip,

lomb61, időjárás

'12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. -
12.35. A hangverseny folytatása.

1. ldőjelzés, időjárás. - 2.30. Hi·
rek, élell11iszerjrak.

4. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, iúőjárás és hírek.
5.iO. Felolvasás.
5.40. Operettrészletek.
6.40. Francianyelv.
7.25. Előadás

9. Hangv,
10.15. Időjelzés, időjádh és hírek.
"10.30. Kamarak6rus.
10.30. Hangv.

Szombat, május U.
9.i 5. Hangv. - 9.30. Hirek

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25, liirel" -
12.35. I-langv. folyt.

1. ldöjelzés, időjárás. - 2~30~ i-lirek,
élclmiszetárak.

''j.. Felolvasás.
4.45. Időjclzés, iQoJaras, JlÍrek,
5,10. Felolvasás,
5.40. Él6adás.
6.45. felolvasás,
7.20. Hang\!,
8.40. Előadás,

11. ldöjelzés, hírek, időjárás,

l 10.30. Jdöjelzés időjárás, hirek, sport-
j e;·edmények.

Csütörtök, május 9. '
9, Hirek.
i O. ReL ist'2ntisztelet.
11. Görög kaU!. istentisztelet.
'I 2:10. b'.ielz~s és idöjári" Ul,ina

iJ;'lIgv.
2. (;yelmekdélután,
4. R<~dlÓ Szabad EgyetenL
4.40. Időjelzés. időjárás, hirek.
5.10, Felolvasas.
7.25. Elöadás.
7.S0. Előadás,

10:15. Időjelzés, hírek, idiíjárá",
10,30. Hangv.
11.20. Gramofon,

GYERíVl EI',ROVAT,

A galdJmhb0

Egyik hideg téli estén a bubos
kemence mellett iildögéít Szabó
István,. terdén két kis unokája,

l, Pista és Palkó hintázott. /VIesélj
valamit nagyapa - szólalt meg
Palkó - hiszen már olyan régen
nem meséltél. Na jól van gyerekek
- mondotta nagyapó -- mivel lila
olyan jól viselkedtetek, el jogom

I
nektek mesélni, miért szereti ü

székely ember a galambot.
I Sok száz évvel ezelött nem pol,

tak ilyen nyugalmas állapotok flO
zánkban, millt riza. Kii!önöscil fl

I végváraknál, nap-nap utál! csa-

I
táztak a derék magyar huszárak
és bizony gyakran me,gjlltamitot
ták a kopaszfejü janicsárokat.

Egyik őszi regelen a huszárok
kalanáozni ináulfak. Lóra patiun
va átvágtattak az erdélyi hrivaso
kon és megtámadták az arrafelé
békésen táborozó törököket. Ezek
ijedtségiikben megfutamodtak, cl

magyar katonák pedig felhasznál
va az alkalmat, összeszedték az

Szen:l.,a, május 8.
s.15. Hangv, - 9.30. Hirek.- 9.45.

j\ ;13ngv. folytatása.
12. Harangszó az egyetcmi tel11p

J;:-.,ból, időjárás.

12.05. Hangv. - 1:;U25. Hírek. 
12.35, A hangverseny folyt.

1. Időjelzés, időjárás. 2,80.
Hirek, élelmiszerárak.

3.30. Morse tanfolyam.
4. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hire I"
5,10. felolvasás,
5.40. Zene.
6.50. Rádióamatőr-posta.

7 .3J. Olasz nyelvoktatás.
3.15. Előadás.

"lL Ha~gv.

9. H:rek, kozll,etika,
10. Egyl1<izi zene és szentbeszéd a

plebánia-templomból.
11:1fc• A magyar rádió nevd1C11 Gvula

diák köszöuti a Dél magyarországi RA
{~ió I<l:1b szegedi _ ráclió:llntinéjának
közönséget.

i 2. Harangszó, időjelzés, iÚIJjárás.
12.10. !-langv.
3,30. Felolvasás:
4. Rádió Szabad Egyetelll.
4.45. Időjelzés, időjárás,

5.30. !-langv.
7.30. Felolvasás.
3.10. Sport- és 11\versenyer edmél1yek.
3.30. Operett.

Vasárnap, május 5.

Hétfő, május 6.
9,15, Hangv, ,- 9.30, Hire\e.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangsz(l, időjárás.

12.05. Hangverseny.--12.25. Hirek,
- 12.35. Hangv. folyt.

1. Időjelzés. hitJjár"s. - 2,SO. flin.:k.
f lelmiszerárak.

ti. Asszonyok ian'ácsadója.
4.45. idöjelzés ic1őjflds, hire!"
5.10. Felolvasás.
5.40. Előadás,

6.40. Nemetnyelv.
7.25. Felolvasá;,.
8. Hangversenv.

"

10.15. Jdc.jelzés, hirek eo,

!lbjd 11angv.

! Cserepes virágokat S::'I J))<1-'

!llövél1yekcl nem ekg' l':':ldil2

\

csak vii,' ct i\fiiöznL me li ok·
kor azo; rtllJdllú1gok!lr!I hi

j él!:)'! SZCI;\c(jl,'k, - il\ z, ck.
i ~z [iQ'Yc:: Ij,:i:i:i.</UI', .. C'::"i,:,:;"

l
nCJIJCl1ytélP,S()i. !lclC;Zlléli \ii'á~

g'öil millc1,wki irígyli. I lj 20

I
fi:I~;i~,r;:~iJ:)!I(!I' I.liI~lkl1íi:j UI,'d
lm dULJI! O\',il!",\u!'

Kedd, május 7.
9.15; Hangv. - 9.30. Hirel"

9.45. A hangv. i'olytatása.
12. Harangszó :lZ egyetem! templom-

I
bói, időjárás.

i 2,05, Hang'!. ~. 12'25, Hirek. -

1

12.35. A hangverseny folyt.
. 'il; Időjelzés, idöjárás, - 2.30. Hin:k

I Elf.'lmiszerárak. '

11 4. Felolvasás.
·:}.45. Időjeliés. időjárás. Hírek,

, 5.10. Vidám anekdoták.
5.4-0. Hangv,
6.30, Mit üzen il rádió?
7.25. Előadás.

1.30. Elöadás.
10.30. Időjelzé", hirek. - Uhna

cigányzene.

A budapesti áruminta vá
sárra vrdö Ic..:dvezméllyes uta
:u'1ój bórki ig,5mbe vehcli. ,:\ki
az lildzásJro/ szükséges ici 0 ;

7.ul vtJll Yt óhajt. jclent;{czzen az
iktaIli hivatalucill, Egy igazol~

vány ára 3 P 20 miér.

A kerékpárok számozása
foIY,'111alban van, Aki még be
nem irnt!a, a fcndör-:ég'cJl je

lenb;: be.

Az Országos Társadalom
biztosító Intézet \l\,uJai kel'ü
leli pénztáránLlk választmányá
ban lag-okul al érdekcllséf?,ck
a :.?vári munkaadók választó

I csuporijának mig'yil'arí vcílasz
, tó. alcsoportjába !-(ncr !Tidor

és tarsai; a kereskedelmi va:
las7.iók csoportiának }{Ískcres-

'kedclmi alcsoportjáÍla dr. Gyön
gyösi János és társai: (] mLln~

ká sok választó c~oporljának

általános válas7tó a!csoport
jába Novák Gyula és társai;
a tisztvise\öi választók csapod
jába Nagv [stván, Sicigerwa!d

János és társai; a. kézmüipcri
munkaadó válaszlók csoport:
jának általános válasziöaJcso
portiába Baráth István c?::i ti;r~

sai ie!ölicltck ki ..Az erre vo ...
nalkodl hirdetés é! községhá
za bircletési lábláián, az: Ipar,
kSILllctbiw kifüggcszlctlcU és él

kiiz:3égházán az ikialó :1ivajcd
ban megtekinthejő.

A mezei pockok irtására
vOílalkozó Ulmutat6s 20 és 050
fillérért a 'll. kir. ROVClf'j(-lIli jl~

lomtlsról bcszerezhclő.

ABwJapesten rendezni szán
d,ilwll lovoshcter a icvellte
e~;n'csLilet a jövő évre halasz

toUa.
LóhHsl1a.k piaci ámsitására

irányuló engedélyt töhl)(2n kér:
tek az utóbhi idtibcíl. Po, halö·

ság' a kéreimeket eluiasito1ta,
mlZ!'1 lóhusl csakis külön c cél
ra szolgáló mészárszékben lc
het tartani és árusitani.

A halászati tilalmi időt il

földmivciésüRyi Miniszter Ur a
folyó 1929, évre meg-röviclctk
és elrendelte, ho:;n' nyilt vize,"
ken élz álJaJános haiás.zali jj]a
lom 1929. máius 5~tól Illáiu'i
0l·ifi !arbon. Ezen 100 (jjölt

hald! fogni nem SZö bad.

DélI":

1áb"
~rör,

fc:

~<ÖZÉRDEKÜ
til í~DE~rÉSEI<

A levente egyesület vezcjő~

:"rige értesiti a közönséget, hOfH
a kéthetes felmcnlésC'k iránli
kérelnlC'k elir.téúsl nyeric!c Az
(.:ngccklyek a levente-irodában
átvehclók, mel"Í ilzok ldídildvc
nem lesznek, A kéthetes fclp

Illcnk's<2k csak akkor lripn,zk
életbe, ha az engedélyek á/p

vc'!ettck.

Aki egy aranygyüriit eive
szHett, jelentkezzen a főjeg'Yp

zai irodában.

: ,:1112 és a veSTprl~llIi püspö·
k';)k lórsasdgóhilli ~ll iiilJiClbi:

I"k lél,zkderiló irdái itánl mcg
lI',ilvÉ\;ll1l1 orszÉ:gos érdeklő:

lks 11(lpröl"I1é1p:'a fokozódik,
,\ lllli\',,;szi, régi képekkel di~

'-<ilei! kötelek, r,lájus cl~ő fc:
kben. d könyviJét küszöbén
kcriiln'.:k széthrlclésre, él kiadó
cílléll. -\ rnű cimlnpját MühlbccK
\\rlro\y él kiválÓ rajzoló mü~

v,sz lcészitel1c. ), régi, sümegi
(l';é!OjJOS :-,ó!liL előcsarnokát

'l1,ró;/()ljél, mell' a!ail \\.isfa!uc\y,
1"c'~le!ics gTóf, Kopácsy püs;
1_1\';1\ fiH,dIcH Deák Ferenc án,:
dl igál. jobbról él kőlóc[:n hosz
SZllSZ;'JnJ pipáva! Vajlla Ignác
püfékc!. mellctll2 llerielcl1cJy
pti spök j fisklJS ké7f11 ozd II l él tai~

vcl! irtínyitva tartja szóva í a
liIrsaságot. A sóház ajtajában
frildogáló !vliiirJi.,ovics boltos

llO'lllukára iolt ukulával lesi a
j,J!;labirök iréfálLozásait. A rá~

diu~ttlr.SClság, a mult napokban
,,;desi1clte cl sz,'rz{)L hogy a

11\'ári~iclényben a láblélbirák
kél,:élgiaió tréfáivai fogják szó;
fokozidiDi a fürdöző kÖZÖllSt?
gLi. ;.'\ két kölc!cs műre fűzve

11 p, ,.·is~köjésben 18 P ked;
VC7.11h;nyes árban május 8-ig'

khel cl szerzónél (Siimq-i, Za
li] vm.) ",lőfizetni (o !Javi rész
klrcc i., kaphaló.)

Kaszinózó táblabirál{,
11dY KálmÉln "I(iJszil1özö
idi)irá 1," Fesle1ics (Jvörgv
hisral:rdy SBmlül', DciÍk

I
VIRÁ~KE;;~;:~Ő~;~'i·~r_1 ..A gy~lai ~dr. Törvény.szék

FONTOS i kozi:llre tesz]. hogy Traflkanr
lia igazán gyon\iilü cserepes vi- i D~n '.',ll(' ::iTak'cs li,/kies kérci·

! rágokat, szobanö'/ényeket,kerti í. pl(,;rL' fl csőciönkiv(iii kéI1Ysz\'r~
~ \I irágokat akai li0velni, llas711á!i,,1l : li
! Kut'S1sy-féle , c~y("::i'2gi cijar[lsl 11l':i<indiioil.'1
~ Sidus növénytápsót. i és vC1~vonfclügyclőill dr. T(r~

IEz ;i 16 év ÓÚl nal:\,szerüen hcváit, ~ do.., Gáspár Li~,n'v(dcr rCíldcí~
'1óbbs7ör kitüntete,i reális készit- i
• Tl1.él~y ~agy, segi~sé~,ér.e, lesz Onnek l ~ le k \.

Vlraü,:lIt bamull1l r:>g1ak! Szerezze i " 1 ' ""'I. ,"r'jc':~,'JJ-,'" " I ~l seKyenne!lyesZ,OI'4' ~,-
1,1e azonnal, de csaJ:is Sirius! fog:al~: I.,'

jon el! Egy csomag (15 aoag) bo te: l III k, hOR\' az 1929. évben cl
utas,Há,ssal 1 P 20, mL Kapható l,' I" I ,., 'C) '). " QU.l('o ara {~~'-KCllr: I. u::izL L. l-drogenakban, gYi)gyszertárakball, ~ ~ ~

IIIIag- és virágüzletckben mindenütt. ~ ,.-)0 f IL oszi. 2 P, Ill, c,szl. 20

,
5 csolf1a?,ot bárhová bér,mentve küld ~ 'l I 'll'! '" a l,észiti'J cég: ~ f ar lJn eH megá apltva.

~ K'u t oa § y D.wi n i e l ~ A köúenyésziésre engew:-
~ "Sirius" laboratóriuma l Iyezett mének I,;(J!\2!ez(j vizs-
! Ba,lasSa'h"""Yilll"D.lld1i:. ~ l j 'j' I, ""' ~ ;:féliala máju:, nö2.' cn esz a
, ~~--~-

ki:1Z'3égllá!.a UciVdrdl1 meglell'iVd.
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Lapunk 8-ik számában közölt
rejtv.ények helyes megfejtése: I.
Trianon. II. Fenőkő. Megfejtették:
K(l,tona Tibor, Pető Piroska.

t':1

ai~

lw,

INGYEN JUTHAT

jó könyvekhez
ha eWfizetőket gyiljt az

UJSÁG-nak
minden 1 hónapos előfi

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 idjnyv. Cím: Budapest

62, Póstafiólí 282.

Fisk Cord Pneu
CHroen, Ford, Chevrolet

alkahészek
autófeIszerelések

Nagy József Budapest,
VI., Andrássy-ut 34.

Telefoll 221-97, 285-63.

ahol cg'Y id('~:ren l'iata!cíllilcrj
JaléÍl. A kelknwtiL'n hely/dbl)1
nincs szahddultls, mert él l11a~él

ul fl II be hlll:( dl pu Icntzá ras ajk,
kulcsa v,;ki!cnül ilZ I?ltávoZ011
iIlClSIl.í! !ll ClI"(j(! t, h;nytc]cn k-

hát az cg,;sl: ék't otl j()llcni ':1

leRn ag\'o b il kétségbeesés be 11

cz al aidpötlet" él pornp(l~'

cliJrabnak, illl1clylJi)1 rel1gl.'k~

b()nyoda!om. I,UlliÍkus l'élrc(T>
Jések (;s Q \'clelkll helyzekk
l:'g-ész so!"(! kcLelkczik, A kil[ill{,

és rllulal:;(Jgu:'i tlMah felvéteil'I
II Sem nw I'j I: ',~ k ,"'I'!l yl:q, é II k,;,
szültek. f{)s/crepeit Fay Marbe,
az elrag'adl') szcps0gTl és nl"

gyogó ek'gdnciáju ui amerilulj
fill11';Jilr. lov,íbbá Igo Sym, d/
uj PS'r'laIHkl'. Verebes Ernö
és Hans Thimig jáhzák. .-\
darab kissé csípős, de rendki
vül önetes ,:'s mulatság'os 1,H
tal111a álí,lilUÖ derültségben
tartja a Ill'Zl)t. Bllrleszk és tCI~

mészeJi kl: II egészi1i ki a 111 ii
sort

Előadások: 6 és 8 órakor.
Pénztár 4 órától.

A mozi május l-től kezdő~

dőleg a helyárakat leszál1i
totta. Az 1.1.1 helyárak akti
vetkezők: Fenntartotthely:
1'20 P (bériöknek 1 P), I. hely
l P, ll. hely 70 fillér, m. hely
50 fillér, gyermekjegy 24 fiI~

Iér.

.. S.I.

J

:l~':Il\'a~~/()II\" nllllflL.:;ágh,':1
haza eJlel. cic e/lL'ves/11 éP

I ernc!ckl, qiY féiig [lviiUlI

lón idegen lakásba kvcclt

m

Május 5-én, vasárnap:

ZüRO-HURLI esete
il fekete nővel.

."IM' iF' _

polló" filmszinház
yománg"

Május 9-én, áldozócsütörtök:

Dorina és a véletlen.
f\d pnrnpiis, (] maRa Ih li1\;,'

bel! pcira I!iHllI i mula/ságos mLí·
sor kerii! bemutatásra vasár-
nap "S áldoz{)csütörtökön az
Apolló filmszinházban. Az
q.:t}'ik az igazi bLlrleszk~kollli~

kum ellen.Jllhatatlan erejével
hat, fl rnéÍsik il finolTl?lhb vig'#
j(;f~;k-il'()dalol1l . egVik légkjtii~

n6hll k rrm' k c,

Vasárnap, május hó S-én
k.:-rUl s/'imL' (1

..s.. '
FI8K PNEU

alegg3zdaságosabb
Vezérképviselet :

Aui:ofelszerelési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
~.O:::~' ll. 2, - Tel. Aut 812-41.

I
Butorok., Teljes hálószoba és kony

ha butorok, valamint egyes Liarabok
u. lll. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek. asztalok, toalettükrök, virág-
állványok, fiigg;önylartók fából és réz
ből. Továbbá hajlUott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. UgY:1110tt e]sőrendü

épüldaszt<llos munkjk készittetnek,
költségvetéssel dijtalallul szolgálok. Va
tay (Jábor motoreriíre berendezett asz
talos ipartelepén GYOIuán, Kossuth
Lajos utca 737, s/ám,

Zoro és Huru esete
a fekete nőve!

cil11ű 8 fl2lvonéÍsos bUl'ieszk

vi~~ri(l!ék. amely a budapesti
uiságlu'ilikák szerint eddig a
legjubb Zoro-Huru film. itő·

seink eZl\!t<t! mint filmstalisz·~

ták keresnek fog'lalkozásL El
jutnak rlollywoodba, ulJö! té~

ved"'sböl egy komoly cowboy

Idrtll~áb~Itl k~1 egymásra. fen:#
kedo V-:I:-.!OJ11)d~ lLxasl da1l0
szerep~re alkalmazzák őke!.

A két komikus persze őrült

mulatságosan viselkedik a leg'
komorabb jelenetekben, bár el
vannak telve jószéÍndékkal,
hogy komoran, tragikusan ját
szanak. Soha ilyen hálás sze
repe a két kedvelt komikusnak
nem volt és egészen bizonyos,
hogy minden jeleneJiiket a kö
zönség könnyező kacagása
fogja kisérni. Kitiinő a kiegé l

szító müsor is.
Áldozócsütörtökön, maJus

hó 9-én Jean Gilbert vilflghirii
operettjének filmvállozata a

Dorina és a véletlen
cimü 8 felvonásos vígjáték ke
rül bemutatásra. Dorina, aki

Deák Ferenc utca 1430 sz. alatt
I szoba ,konyha, karma azonnali be
költözésre kiadó. Értekezni ugyanott.

Uj donsJiq. Rústolc.:napok.
A tiszaklírti bor és kisüsti tör
köly pálinka jó minöségének meg
állapitása végett a Hangya End
rődi-uti saját házában és a Fo
gyasztási Szövetkezet Kovács Já·
I"IOS házában to...ábbi intézkedésig
li: ó s t CI I ó n a p o k a t rendez a
következő sorrendben és pedig
minden vasárnap délután fél 1
órától fél 2 óráig bor kostolás
lesz. Hétköznapokon pedig egész
nap lesz a k i s ü s t i t ö r k ö I y
pálinkának kóstolási napja. Min·
den 18 éven felüti egyén, ki ezen
időben a fent emlitett italmérési
üzlet helyiségekben megjelenik
kap borból 2 decit, apálinkából
egy pohárkával teljesen ingyen,
csak azért, hogy megizlelés után
mondja meg másoknak is, hogy
a most a Szövetkezetek. által for
galomba hozott jtalnemU milyen
kellemes izlí és még Hozzá milyen
olcsó! mert a bor I pengéS, a pá
linka pedig csak 4 pengö lite
renként. A közönség szives párt.
fogását kéri mind a két Szö...et·
kezet Igazgatósága.

Kalocsa-ház és telek (Deák ferenc
utca), mely 1230 négyszögöl és a rajta
lévő épületekből áll, Kalocsa Mária
tulajdonát képező fele része, mely
h:iszonélvezettel van terhelve 12.000
pengőért eladó.

Német vagy francia nyel...ben el
maradt diákokat, polgári iskolai diá
kokat, polgári iskolai magán tanulókat
iutányos áron sikerrel készit elő nagy
gyakorlattal biró tanitó. Lakik: Árpád
utca 1304. sz. alatt.

Eladó l darab haszn{lIl iiveg-aitó
tokkal, l darab használt tele-ajtó tok
kal, I darab használt fi szárnyas ablak
Vatay Gábor asztalos ipartelepén Gyo
ma, Kossuth Lajos-utca 737. sz,

Öz.... dr. Bácsy Lajosnének Rá
kószy-u. 647. sz. alatti háza ö ri'J k;Íl on
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

4 HP. Hoffherr-Schral1tz güzcsép
lő garnitura olcsón el:1dú, Sz. Iv\.. IV.
ker. Luther-utca 443, sz. S7.arvas.

Egy j6karban levő szabadonfutó,
kontrafékes kerékpár jutányosan eladó
Oyomán 581. szám alatt.

Özv. Szántó Ignácnénál 651. ház
szám alatt, a Mezei-féle házban egy
üzlethelyiség azonnal kiadó. Ugyanott
árpa és kutágas van eladó.

Egy darab 30 négyzetméteres
vizmentes, uj sátor-ponyva, hozzá való
karókkal .eladó. fegyverneki-ut 1178.
szám alatt.

PUBLIKACIÓ.

1

Lapunk ll·ik számáhrrn között
rejtVény helyes megfejNse: Abel.
Megfejtették: Leimdör/er Csöpi,
Klein Mihály.

Lapunk l3-ik számában közölt
rejtvények helyes megfejtése: !.
Kálmán" II. Óvónő. Megfejtette:
Klein Mihály.

Lapunk IS-ik számában között
rejtvény Izelyes megfejtése: Kűrös,

Me.gfejtették: Klein Mihály, Kato
na Tibor.

Lapunk 8 J ]J'J 13., 15. sZiÍ-
maiban közölt rejtvénypk megfej
tői között kisorsolt könyvjutalmat
Leimdörfer Csöppi nyerte d, aki
azt kiadóhivatalunkban á/veheti.

E

II.

eee
eee

Rejtvények.

l.

Péter L Ö

értékes holmikat és vigan dalolva
vissza indultak várukba.

Az esetet megtudta a török bét;
is. irtózatos haragra lobbant és
kiadta mindjárt a parancsot: ,.,ka
tonák, készüljetek fel. mert reggel
már indulunk a mngyar végvár
ellen!" És másnap este a török
csapat már a vár alá érkezett.
Körülvették a hatalmas épületet és
hajnalban megkezdték az ostro
mot. Repültek a nyitak. a faltörő

kosok pedig rombolták a várat.
De a magyar :huszc!rok sem vol
tak restek, köveket, égő szalma
csóvákat dobáltak az ostromlókra
s egy kirohanásuk után száz meg
száz török maradt halva a vár
alatt. Mégis hiába volt a hllszá
rak bátorsá~a és hő.;;iessége; hiá
ba harcoltak éjt-napot eggyétéve:
a tulerővel ők sem birtak, mert
ha levágtak száz janicsárt, másik
kettő száz nyomult helyébe. Az
élelem is fogytán volt a várban,
már az utolsó marok lisztet is fel
sütötiék. Mit cselekedjenek? Végső

szükségben a várkapitány egy kis
lr;.velet irt a szomszédos végwír
parancsnokának, melyben segitsé
get és élelmet kért. A levelef egy
galamb szárnya alá kötötte és ut
ra bocsátotta.

Alig röppent fel a galamb, már
száz meg száz nyil röpült utána
a török táborból. Egyik nyil a
szárnyát erősen megsebezte, azon
ban Ő, ügyet sem vetve sebére,
gyors szárnyalással repült célja
felé, mintha tudta volna, milyen
nagy feladat van rábizva. Ütköz
ben gyakran ellankadt, de minden
fájdalmát legyőzve, repült tovább.
Végre elérkezett céljához a szom-

. széd végvárhoz, itt már ereje tel
jesen elhagyta és holtan bukott
le. Éppen a wírkopitány lábai elé
esett, aki a mezőn sétált. Ez el
olvasta a galamb szárnya alalt
talált levelet; a várba felérve lóra
ültette katonáit és megindult a
bajbajutott szomszéd segitségére.

épen jókor érkeztek oda; a tö
rök már a kapukat döngette. No
sza lett riadalom, mikor pszrevet
ték a várbeliek segítségére jött
csapatot. A magyar !zuszárok
egyesült erővel támadtak a török
re és ugy megfutamitotlák őket,

hogy bizony meg sem álltak.
Na, kedves fiaim - szólalt

nagyapó meséje végeztével - hát
ettől az időtől kezdve szereti a
székely ember a galambot s ezóta
épit kapujára galambducot!
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Le olcsóbbart és yersan foly6sit kölcsönöket
a

, , !il I ,
I n

irdessen lapunl(ban! r~""~~~M~~~~~~'i Bacher ekéi<, lVieiichar vető- és műtrágyázó- iI :ép~k3 Wallis ~r~k~~;'Ok, cséplőszekrények. "
~ kaklaron vdllnak él vliaghlrLl JOh:n.§Hton", é§. ~t«Ta;\;;§eYNI
~ Ji'Id]['ri§ kic k':v"küfö clréJÍógépek ló~ és lraklorliz.cmrc,

~ :~Ö!éllk(ilrészLk és (?1~Ö~'Cll?Ü kévekölő Z,SillC g , valammi ~~
~ ""'CS n",~"gAZda_sagl gepel<_ I{~phalol< a - B~c1](T esiI Mah~~ gK~:~~;M~~c;~:nal
i (Jyoma, Deák ferenc uJca 1427. sz. ~
L~~~~~~w.~~ti",d

yomán!ukrászda
Kossuth Lajos utca 737 sz. alatt Vatay Gábor asztalos

~ házában a legkénye~ebb izlé~t i~ kielégitő

it CUKRAsZDAT NYITOTTAM,
~ ahol naponta fri~.s.k~nYé: és ~él(S~~em~ny is kapható.
::?::",< A kozonseg sZIveS partfügasat ken
~ MOSOLYGÓ ÁGOSTON cukrász.

~"1l11111111111111111

~
~.•• Első ál~ozá,s emlék. ére .k~sz~~tessünk
" fenykepeket gyermekemkrol ,

. MA AY ~
~ L'#' lllr"" ..:... ''''t "''i'_ @~-" Jl.cn-Y.Are..epeszeI!JI. :DGI.U er:B:ne!i!Jen.. ~.

~ Művészi kivite1ü fényképek, leveJezőlapok, szinesl{ép!:::k. r
\ ' Fényképnagyitás. -- Képkeretezés, ~

~IIIIIIU llmllll' ~~"1I11'UII 111111111 1111111111 :lIIlIllll llflllllll IHlIlIlI! :111111111 '111I1l11H r:lll1litl IllIll1l!1·.lIl1mlll ,111111111 tI,IlIII'1 WIllI'" '111111111 'illllllll'·II;IIJlU' 1L1H11~t:4

Körődadányíhan a községtő! 2 és fél kilométerre,
KOrüslddány~Szeghalom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

g'azdaság'i épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Karoly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
l~rdeklődők forduljanak a

~~AC~'::,.~~~!~S!i Bankházához GYOMAN.

• m""t'

I
II II

tI Ir
Bár{) Huszár LászIc)né Onléltósága a gyonlai határban fekvő 2500
hold Póhalorn pusztai uradalnláí k is e b b és na gy o bb tételekben

igen e.lőnyös feltételekkel eladásra bocsátja.

VEVOK: él vétel után senl élllarT11, sen1 községi vételilletékej nem fizetnek,
Ll szántóföldeket őszi vagy tavaszi vető1l1aggal bevetve kapják,
vételár rendezésére tőkekanlat törlesztéses hosszu lejáratu, első helyi és

hat hónapos lejáratu nlásodik helyi váltó kölcsön rendelkezésére álL
. Inely kölcsönök lllÍndenkor helyben a B á c s y és T tI r s a i B a II k II á z tI II tI l

lesznek rendezendők.

Érdeklődők forduljanak bővebb felviIágositás végett él

Bá4::§Y é§ TAr~ai Bankházához GfyoJnán~

~agy a
++ ~ .. El.1lJJl+ ~ .11 .11 b· E 1111 ++.oz§egl. ~ o.- Jaro8ag ....oz +JD ro _"lOe
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2'23
;::"20

1(-) -:tCJ
l c)'25

p.

p.

n

(} Ó.

17-,')0 gy, '20'40
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20-30 gy_
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18 Ó. 20 p.

- Hl ó. 40 p.

kézzel kell

Telefonszám n.

délután

este
"

7.

6.

m

Endrödön :
p.

1928 október hó i-étől.

R{JnAPJ'~S'I'-(",YONA

6'25 9-45 gy. 13-3R
11'06 - 12-42~~v. 19_14

0'32 ö'37 0'52 tn'-
5'- 11'10 11'45~r\.

(g.'Y()l"tA - BÉKtSCSAn.A

['>C:Sd!)ctl'()l illdul '23'15 -.)."34 0-14 gy_ 12-4 j
CiY()ll1<:ÍrCl l;rk. 0'17 5-27 0'51 gy. 13-5-1-

(Jvofl1círól indul (y41 11-1-1- 12'43 gy_ 19'26
l')csclbilra l~rk. h5412-08 15'21 ::2 v- 20-26

!'J!ll'Slröl indu!
CJY()l11líra érk.
ny( )lllftröl illdul
[')pc-stre ~rk.

~~.!I1!!$\'i'ljl "
,~,. .,...~.r.r:u.,.",..~~~_

GYOMA-ENDRÖOI, .
ÉS BÉRAUTÓFUVAROZÓ VÁ.LLALAT

GYOMA

18 Ó.

14 Ó.

12 ó. 50 p.

délután

délután

délután

"

"

"

AUTOBUSZ

--

Telefonszám 17.

Napkc'leti vtndégl!'>
j(c,l!laz

p. Kondo;-osi-ut
Piac-jér ~

80 "este 19 65 20 p. .a;~~~~~ 8" " este
Feltételes megálló helyeken máT 40-50 lépésnyi távolságról felem t'l t

jelezni a megállást.
Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti .kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

1. jámt reggel

GYO~J1A-E~~DRŐD!;8.lJl-ÓSlJSL f\1Ef'~ETRE~~D

7.

5.

6.

""""' -........."""""'''''''''''''''''.........,~v'J~~~~
GYOMA Vaslltáilomás, KOS~Wtll Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Mi/dös-ut és

ENDRŐD Községháza között.
Távolság 7 és fél kilométer. JVienetidő 15 perc.

S:--~I~~~~

{9a-,'oJ'fI>llufu'41l.1 indul: - Feltételes ~legál1ó~, ~ Endröd]t>~H indul:

ro: • '" Gyoman : ~ . .t • •
:J O• .:>0 p. ]{<>ssulh Lajus utca c L J.u at leggel

2. . 30 (j!LJI '1 i'~za István ut sal "k 2
" reggel 60. p. Piac-jér Ü·" délelőt t g ó.

3. " délelőtt 9 ó. -- p. Arjézi-kuj a3. " áékha~t1 10 Ó. 30 p.

4. " délelött II ó. 20 p. llan~~~ó~;;~:Zlet D4. " déllltáJl
lv;inyi malOlll n

5. " délután

Legjobb tájéli1:.ozia.ió -il!

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutáliomáson,

Dohárnytőzsdében_

__~............... x:::r;orTTYlT "J70CU(XXXJOCiOJOlI0100UOaOOOIOUJJ:]OOnco:JCnnOrnrnrx

r~""'~.Q'l'''''~'fHl!~*~~~fl:~~~~f.HII~~~'/'C~~

I
"OPEL'! ~\f10TORKEREKP.AR KEPVISELET. !

.1""-. ndg'Y!~özönf9ég által li:.edyclt ~O p E LiP kerékp<l:i.J~ok'l) I
az ,,1929 modeíü PATENT-ATLAS" jelenleg forgalomba levő legerősebb kerékpárok

kizárólagos egyedárusitása I
omokos ibert

. i~aktárol1 továbbá: "TOR~EDO", PUCH-IPAG" és i
"omON" kcrtkpúrok, "KOHLER"és "EXCELLA" ::il

varrógépek, villamossági és rádió cikI,ek, "TUNGS-" .;:t'$
I RAM" izzólámpák, gépalkatrész és gépolaj.

l Kedvező részletáraI;:, rövidebb idöll belül készpénzárol1. Kerékpárok javitása és kö!csönzése...

L:~~~~~~"'~~~~~~~~-lIl\<I~~~olj~~

3zerkesztésért és kiadásért fele1ős :
WAGNER MAInm;,

Sz,"rl\l'sztőséc;J1<!1 I I<.'C!cia II l!r"

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Urliél 1\........... llrnönek

mint él

GYOMAI UJSÁG
olvasójiÍna k_

FOGALOl\"1
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol-

, gálás, melyet
20 ofo

engedmény adása mellett nyuj
tun k ezen lap eJöfizetőinek.

Legolcsóbball
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P I-SOles menüt l<iv~ve)

100f0
engedményt adunk.

SellDll1l.i
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
5zemben vagyunk a Keleti Pálya·
udvarral. Magyaros vendég

szeretettel várjuk családi
szállodánkhan.

PARK
NAGYSZAllODA
. VIII., Baross-tér 10,

" _- - .

".~- ----------.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
mert lapunk havonia kisorso[
előfizetői közölj egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három ,napon
átdijmentesen k~p cl k ivá [éÍ

hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budupcsl \'!l!,. t)u~

ross lér 10 (a !,e]clipályaudvCl['
.?rkezési oldalávil! szcmhe\l)
,-,'gy ",!sórclldli s/(Illil!. i\ k,'),
vetkező sorsolás! (nhL '2'2 r ,'n
Ing'juk IllC~cilClli és cl-cdllléiJYC!

lapunk milj, 26z iki SÚUlltÍ;)':11

Ii2sszlik közzé, Vágjil ki
oZ (] \eIlli "Ulalváll y-SZCIVl' II vi"

és adii'l be azt lapul1k l'cklós
'Szerkesz tőié.nél.

- - - lit Be~ág"'llnd6: - - -

Lapunk Budapesten' állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér tO.

~WUW~~~~WJ,UIJ,.!l\RJJMJW~_~.w.w.iJ.I,1
~"_l\'4~j~~~Y'l.~;j~

G«"'lzdatársdK ~ , - I
Ha régi. terhe;:; lwmatozásu kö!csöllük vall. cMeréljék ~

át törlesztés.:;;; ],ölcsönre_ lia uj kölcsülH vesznek ~

fel. csakis. olcsó lörl.esztése:s kölcsönt I'egyenek rel.
Csakis földbirtokra l'olyósittal 35 én:s doilfJr kölcsönt,

kamat és tőketörleszlés félévenként utólagosan i
A kölcsönök illetékmentesek_ Kozvetilési di.
nincs. Tájékoztatót dijm\2nlesen küld vá!asz
bélyeg ellenében a

MAGYAR KISGAZDÁK KŐlCSÖNIRODÁJA
Budapest, 1., Alkotás-utca 34. szám.------

~~~~e~v-.-~~~~~~~~~

Nyornt.atta cl fttiUNGÁRIA" könyvnyorndai vállalat Gyomán, felelős cégtulaidonos: TEKET SÁND@R.
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t apzé~-<t~j ;'~ ~-: ~.~~: T ~ -:{ dé~~ 2 óra.
::~n7.;'g~;~:;~0rtÖ.1.( mL11:Je:n v22É.rr-"nap ',,",C"CH-'L

rEf'bh:~ések dijszabásai:
] C']1.-e~ hircleré,; 20 fillér. Ötszöri

hi,'detésn:il 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
hi;-detésné! 20 százalék és félévi hirdetés

eseté:1 25 százaték keövezményt adunk.

ÉS

UO
3 tJ>~n'Sö ~~:)E:i.I!Te

r3vre

fC/hit

fwne:T1. csak
ertékesiiel.i,
eladni e1őri'

értékének,
n"n,y,!; ha a[-'''''1 ..0 ...... ]

tudja 25,
n el? vO'í /' __ .Lr '6 - / l

• ~ • tvagy iCenyte!eii

1: ,-':~.. u
./ LLl •

De hát, ha vonvalami, amI
,negy, Íla jiirvány,
puszilt emberbEn,
ha adósság 1'ali,

csak 30 szóza[i;Ln

ennél is jóval. ki
mert hiszen a közter

karbantartási költsé.gek
pengőf. még

föfemésztenek s igy a mf[;'

maradó 1500 pengő már
csak 4 százalékos liszta,ho~

zodéknak felel meg.
Pedig a feltételezés az,

hogy minden jól mc..gy, min-o
den remén 1y'sérr szélJenbe-.....::> A

válik, vagy ahogy .az
2lnber szerényeJl, de sokat
Jdentöen mondogatni szokta:
,,!zál' Istennek minden meg~

/((frban-
/:-öi{~égei.

l1(:fCJv _
L: ...... t ö

p(;)·i fe~'e('
~ue~~rb ..)

ve,gyük beje

ifn"C'óoi
,'U"'0Cb "'

áí~nle;ltesitési

szo·r:lifóSD[!.

:i.,_

- "Eilg-edjék mc~;, hogy r(l

1~ CQ"Y ig'cn kény ké.rd(~~s~.

1'<2, amely eddig' sok ti]pjnlaj!(i[l~

sággal kezeltelvén, a 1ll(1~\'ilr

lm ielkülclébc d;szhmlTJó#

Iliól okozol/. És ez a "Gollcr
hailc" kérdése. (Halljuk! .I-!al!3
juk! balfelől.) T. Ház I En~1( 111
~'YCI':ilckkoromban nl <e'g/ani !u:'~

L3k, hO~2"Y akkor. amikur él Sld~

bcJstghorc nagy klizcJőinck <,"s

hőseinek ::;zcnvcclésc elérke...

zei I. mikor azok egyrésze I1lJr

tirha!áil szcnvedctí ésa sza~·

[;ads<'Jl2hósö!<cl hilórára és a
t50lyók cj,z vitték, akkor fl k j#

vezényelt kéllonaságot imcír,"j

él GQ1tcrhél!léva! h;lJltl1~ kL
Ezen cmiékiZk halásá alOll, 'd

magyar ember k:lkLiletébcD nCl1l

csak idegen, dc gyü]ölclessé
is vá!!. Az a célom, hogy ez

116)J(;[L i1i:1ilem G [Jlogj'(Jl' i<irályt
["lillIl!cl kö/jogi jl'j\j<,:nyckkcl
i'iI)l'ázoitassék. Azt is I11egkéí'~

de/rem, hogy i1 koronflzás al~

kalni;J\'o\ milyen ruhfjbanl('s;~

a király. Ez csak cl beve;;ető

voll és szóról-szóra igy rOI~:d

j,lltam:

éi

kövl :c:!~

biz~()sra vcj~

(~ DYl.>5 ;;: ~ \2 ;',~<':>',>~X C k., ..; ,_ ;. (TIl (,:]I :1 ilk
bei~: ri6 t~ ,~; k ..~/ ("\SS:;~ L~:-- ~;/.C !-tar~'

St ::' >' -o k ,i; ~, \/ ':':. lj S :_ hhCí: a
cu üd'<::.u:::í(jk riJí..i",::"?kOdic1k.

)'q-,~~·?V j)~:lrilC1: 3 k~rf:j,/ ::l <,':lt, ij

LJ k(llul,',a~ a c ~0(.I:;jrcrha;l~·, {{ I

tiik~ 'ol; j~ cl ))GoJit:rhé]1c"

él keiícmelicni1é kl'

Ili él ki)/~hangu]aloL

1iáliEl khcine ul l HU2iLii;;i '?

ez Ilem ic!s/c:tI. Ez n,:m léIl\'C

g,zs kelkkl a ioya:jjísnalc i~

kur:J1J[1zj~i p;'ugTanlba azon:
bein b~2 vedl Ult,?szivl::" a k{;1C'~

11.."'111. ;;~,-J~'\ ,-"í:u!:~;lI a kiróiy drc

k~p: r;li~I<.lcilütL ahol az
gcszleiik, ne a rideg !ca!OnéFU#

ho~~ \-' az Ö uralkodói suiy} H-

jji :--:,/.J r~ j é!; ;'\'1 ::;g''y' cl rurs/ h I-.~$

lvc~/x('. 'f>~ l'illg cs c~ c s\~'[n ÍLl-
i l. ) !:. lL ) 22' \' ,~\ ~.l :..:, " i )' j ~ J) cl II I~l

Ülll1 :-jJéJ\/l_'SI,~ll u~x;i'l~k C,~ásLár-

.j~ kor()I:á~~·i~:.·~j 191-6 di_'CCirl'''-

b~:1' őO.::·t;I·(l·.-li.ízléj~ kL ·NI.:.:rL rl rJ-

lL: II ; i él ín c: [Z Y" r ,:i! i.; (II il: Óil V lz () - I

\':~jcln:é!~ycil;:-=-['~ S k1\'.~!lté} n~,j_7

; tnic'!öL:b d~h-:>ston n1ag'Y(ir

](11'01\ kOl·'-)IljzlaIJ.l~, lil1IcvcIL:"t

kii'll iidlli :' az ,,'skijj <CIC!lIli. E/-'I
zel !:'. fc,I;UD.:i id, aria r"·

Oi'Stog rok nszc;:\éi.- hli I,

szerc!eJ>.5L

dl!...: i(:1< n,J~; '> licréciéL
hLsL (:Z nenl·-l~, 11lLf \"olnu L~.:-",

i:::"Zr~~l él fl leli uj c<Otó::-1?ar :::

;(i;'hh/ nc\rJ V6!Jo;:lélJUlJ, r1 '''': nl

L~ \' :dtuziath tedi vu.!na. n1a~

le -fl világháboru szenveclésel#

(-". l~

\--." f-\

S J rnonul·chia.

~.2.J (.Ir 1riJ! Y. 1. i~ \.: ;',_':: I.~ ; ó· /_ ~,i-::' r ()b
u I ::-: 'I k CI (l (Í ~ J I l ((j l i .. !. ~ 16. t l o -

l~nlb 21-(~n 1~)ha(J. l-t.~·;\,ébc

UllOkzj( ),ccsc, 1\/, l{hrrJly. k~.:rüH

C:::;iL:)~~,jrj és ki!'á 1]'(')n1'a,

.J :lik( a vi buru lJo['za!~

íTui illcH k'21 é:"< fél év óla ki~

"L~I;] ! :" jlu:,,;/ijioltók

:1 har:i)(]n álló em-

. crkll!csi és vogyo
.1 érj 5kci1.

~,1(): í t': 1::. a! ~ r·J f-I :,'! ~ (: SéJ

. i,. ori-i'; j:1 ';-' / ,;'11 Ön(~ ;,~ kezéb'c

kerűlJ. ':-\US:;dl L;jh Jn d t;r\rlclrl1Cnl

I,~' l :é ~ L\.] j L o lj .1'1 ,c1 r ",:~ \" ". 'lz {',d G él

·,:sisz iri haioiol1 önk<:I1Yc dirj
gidt, mig MagyarországoD az

.zoli DZ Clkkori egy

,.?rdek .. s hclyz<..ict lercílIkJtck.

'j>'f. t;''-)~lV 1'~1(j csen cl""
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A cselédkérdés.

gyermekkel és a tiszti állo 3

mányban 11, 4 gyermekkeL
100 százillékos rokkant van
101 legénységi 147 gyermek
kel. 49 altiszli60 gyermekkel
~s 7 tiszti állományu 3 gyer.
mekkel.

Ezen fcliil van hadiözveg'y
1474 Iq:rénységi állománybeli
tar., 979 gyermekkel, 626 al
tiszJi állomány u/án 394 gyer
mekkel és 24 tiszti állo[r;ány.
beli ']5 gyermekkel. Járadékot
kap 1969 kgénY~égi ésal1iszti
sziilőt!en ál'va és 5 tiszli árva
felmenőé.Í1~i rok~)llok kapnak
járadékol a legéllysé~j é;-, al~

tiszti állományb(J[ 000, tbzti
állományból 8 3 al1. Ezek sze;
rint rokkanl dijal és ic1ratll2hot
kapnak ü:;;szesC'11 r,'3798.é1n.

-: Mánza, jelest kaptam II du!-
go:mtomra! Az volt [ö/adva, hogy
i/junk le mennél több női kereszt
nevet és az egész -os.::tdlylJan, ln
tudtam a fep"föbbet..._~- , .

- Nagyszerű, És honnan ittál
annyi nevet?

- Leirtam mindazoknak a
szobalán)'oknak a nevét, akik Q.;:

idén nálunk voltak.

Jó vidék.

Nem tudja azt maga bará
tom, hogy rendkivűl e.gészsigtelen
disznókkal egy fedél alatt aludni.

--:- Eddig még nem /gen vettem
észre, kérem, Mindegyik disznóm
jól érzi magát.

Hány rokkant van
Békésmegyébe,n.
Békésmcgyében 1928. októ,

ber l-én 50 százalékos rok
kant volt legénységi 658, al·
tisz ti 239 és tiszti 23. 75 szá
zalékos rokkant volt legény
ségi 248, a1tisz/i 92 és tiszti 8
és 100 százalékos rukkant
volt leg'ényséf,ti 243, al1iszti
44, tiszti 4.

Közludomásu, hogyahadi·
rokkantak felülvizsg'álata a mult
év öszén megtörténi, ennek
credmények(~PPcll első ízben
állapittatott meg- a felülvizsgáló
bizottságok részéről 429 cg'yén
részére részben 25, részben
50, részben 75 és 100 SZi.Í/EI~

lékos rokkanl"tJg alapján já
rildél<.

Minihogy az ujonan hozol! . TARKA KRÓNIKA"
rokkantsági h,llározatok, csak
,l Ih~pjÖl0ti miniszter fcliiivi/s
~Fílata után váltak véf,rérv,;'
nyessé, a n.zpjóléti minisz1cr
diintése szerint él hadirokkan
tak rokkantsági rn0rvének vég
leg-,'s eredménye él k<'ivclkcző :
25 százalékos hadirokkant Vfln
1372, ezek után q g-yermekek
száma 2156, tiszti rokkant 42,
32 g-yermekkel, f)0 sÚJzal,'ko';;
rokkant él legénységi állo·
Illányban 870. 1545 gyerllll.k-'
kel, az altisl.li karban 416.
599 g'yermckkel és tisz1i rok
kant 29, 30 g-yermekkel, il 75
sziÍzalékos rokkantak kiil.iitl
van legénységi állományban
299, 512 gyermekkel. az al
lis71i állományban 144, 237

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

16-18 pengőjével, mert a A tanulság mindrhből az,
szorult ember már ilyenre is hogya jöldben j'ékvő va·
rávetemedik, akkor már na- gyonérfék biztosnak tekint
gyon szomora képe lesz az hető ugyan, de 4 százalék
ugynevezett jómódu, iri- nál nagyobb tiszta jövedel-
gyelt földműves gazda met átlagban még a leg-
helyzetének. jobb esetben sem hoz tulaj-

Az 1000 pengőt kitevő donosának. Meg lehet fer
adó, a karbantartási költség mészetesen szépen, tisztes
csakugy megvan, mintha ségesen élni. a föld munká
minden jól menne. lásából, mint ahogy az ipar-

A 10000 pengő adósság ból, kereskedelemből, vagy
a szellemi munkából, deévi kamata mindennel egyűtt

legkevesebb 1300 pengő. Ez csak nagy körültekintéssel,
il két tétel maga 2300 pen- ok- és észszerü gazdálko
gő. Ha most a 100 mázsa dással, számolni tudással.
buzát csak 2200 pengőért Helyesen, okosan cselek-

szik minden földmives, kitudja értékesiteni, már 100
pengő vesztesége mutatko- sebb vagy nagyobb gazda
zik, mely, ha elpusztul, vagy tehát, ha munkájának ere
500 pengő értékü jószágja, jét, eredményét nem köti le

teUesen ep;yo/da/uan kizáró600 pengőre emelkedik.
lag a régi módi gazdálko-

Hol van még a ruházko- dásra s felfogásra.
dás, fütés, világitás, or1l0S, TanuljoTZ meg múst is,
patika? Miből fedezi a jenti foglalkozzék gyümö/csterme
veszteségeket s az itt meg- léssel, Izáziiparra/, főleg pe
nevezett szükségletek köft- dig mezőgazdasági iparral.
ségeit ? Igyekezzék mindenbő/ egy

Vagy letör egy darabot a kis hasznot, pénzt csinálni, a
földjéből, vagy ujabb adós- pénzt pedig sohse adja ki,
ságot csinál, de mindkét ruházza be uj véte/ekbe az
esetben önmagát, jenntartó , 'utolsó fillérig, hanem tarta
életerejét jogyasztja, csök- lékoljon belőle minden eshető-

kenti. ségre.
Az itt vázolt esetnél, fel

télelezésné/ azonban még
rosszabbak ~ vannak

...
a dal, ez a himnusz ezután
Magyarország teri.iletén elhall·
gasSOll.

Ma uj királyunk Vdn és bi·
zom abban, hogy dl. Ő fiatal
gondolkozása kiszabadilja ma
gát él régi elro7.sdásodotl ha·
gyományok és a kaJonai reg- 3

'lamák ósdi rendelkezései alól
és infézkedni fog alTa vonaj·
kozólag, - és erre magyar
tanácsadói nak kötelességük

· sutyt helyezni - hogya ma·
·gyar ember fülének semmie-
· setre sem kedves "Ootterhalte"
többé fel ne hangozhassék.

A "Gotterhalte" nem a csá·
szári ház, hanem az oszlrák
nép himnusza, azé a népé,
mglIycl még a legkedvezőbb

'i,örülmények közc)tt is érdek·
ellentétben állunk és élünk.
Hogy jutunk tehát ahhoz, hogy
ol,kor, amikor a megkoroná
zott magyar király magyar te
rületre lép, egy ránk nézve ide
gen nép himnuszával üdvözlik
őt."

Az iníerpellációra gróf Tisza
15tván minisztereInők nyomhan
válaszolt s az egyéb kérdé-

:;ckre az ő nyers modorélban,
dc megnyugtató kijeicntésl tclt.
N,'ll1 igya "Ootterhalte" ügy·
ben, amelyben kiméletlenül vág
ta fejemhez. hogy "a kérdés·
nvk él mai pillanatban ily mó·
don való ideclobása ig'ilzán sem
id(iszerünck, St?111 tapintatos
nak, sem izlésesllek nem monu
ható." Tisz(] István gTóf engelll
sohasem kedvelt, cle én sem
öt. De én azérl nem köteked·
tem, hanem nyugodtan jelen·
feiicm ki, miszerint ezek dilcá
ra reméll2m, hogya koronázás
alkalmával al: osztrák néphim
nusz!, él GoHerhal1ét nem fog'·
jllk hallani.

Felszólalásom nagy szenzá
ci()t keltet i s hire eljutott a meg'
koronázandó király füleihez is.
Amint utólag értesüllem, gróf
Hunyady József, a király főud

varmestere a képviselóháztól
bcszerezte az én interpelli§ciófll
szövegét, a miniszterelnöki vá·
laszt és viszonválaszí, az, el·
olvasta. Hogy közölte-e ezeket
a beszédeket IV. Károly király·
Iyal vagy nem, azt én nem tu
dom, de amit tudok láttam és

halloltam, illt ",Imondom.
, A t\'látydS:11.::1I1plomball vég'·
bement f,?IlY~'s koronázási szer
tt1rtás után az országgyiilés
tagfaL a főrendek. képviselők,

zászlósurak, kivonuljak a tem
plom elóll levő Szenlhárom,
ság- szoborhoz. a koronázási
eskü letételénck mcghall~atá'

sára. Utánuk JV. Károly király
a szen1 koronával fején. Szt.
István palástjával boritva vo
nu!t ki il tcmploll1böl, kisérve
a hercegprimás, a kalocsai ér
sek s al országgyülés által
meg-válasltojt koronázó, gTóf

Tisza István s a kellős kf'resz
tet vivő kanonok s az udvari
személyzet által, akik mind·
annyian felmennek a Szenthá
romságot körülvevő kópár
kányzatra, ahol a király ré'5zé
re egy magi'lsabb kőzsámoly

volt odakészitve, amelyre ó
fellépett. Megható szép lii/vány.
A fiatal király kiemelkedve a
környezetből, egyik -kezét a fe
sziiletre téve, másik kezének
három ujjá! ég felé tartva, el·
fogul1an, de elég hangosan
mondja az esküt, amelyet Cser-,

noch j,)n03 hcrccgprimb~~ e1<'):

olvas.

Én igen közel állottam él 3.'[l

hor talpa/atához, szemben \1

király :"ZCílll'IYl;vvl, jól hallLJ1~

tam mindel: sZ~lvM. Egy S~ '. \

ban mqr i:, búJlol/, de aZ(Jflo
nai Idjavilolta,Én és k0pvisej(,"
társaim áhilimal hrlilg-atluk éj

király mind bátrabb és bátrabb
_csküszavail s mikor elhangzik
az utolsó esküszó : ",lsten cn~

g'em ug-y segéljen!" hata!ma:->
~!h'més II.:lngzik fel, amelyrwk
visszhangjából előtör a kÖ~'í:lí

nagy kajunai zenekar ünncj'.i
akkordja: l"Íen áldd Illeg cl ma,
gyarl!

Meglep(), felemelő, lelkesiló
hatást válioJt ki al. imádságo·,
zene s' end együtt az ünne l'

lők egyiiirl'neklése. Igy szállt
fel az ElSek Urához a nem/!.:I
hő fohásza, Ootterhaltcz nétkiil,

A körLiliiltem lévő képvi:c:c.
lők, mágnások, meIcgen sz{,!'i
tották meg' kezemet s mindén
száj hango/Jalta felém: Ez/ ne4

ked köslöllhetjükl
Büszke h voltam reá.
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józsef királyi herceg mondotta az ünnepi beszédet.

szállodához

Budapesten
a város szivében,
elegánsan berendeq

zett, jó forgalmu és

nagy jövőjü

Somlyai Gyula, Turóczy End...
re és a többiek lelkes gárdája
derekas munkát végzejt. A
piac/ér végleg'es rendezése, i'l

község' fásitása, az ulcák csa'
torncízása, mind ll1madancló
eredményei a buzgó rende~:ő

munkának. l(jilc)nös dicséret~

tel kelj szólanunk ti körös
IadányÍ nők vállveleji tevékeny
ségéről, melynek eredményes3
sége nCIll utolsó sorhan járult
hozztJ ahhoz a benyol11áshoz,
melyet épen kedvező volta
miatt, bizonyosan sol, ?Iig" fpQ:
nak eqJlcgetni a nagy n'~p \:i
ddci vClldég,'i.

megfelelőtőkével

társ
kerestetik.

Abetársulónak 15 éves
szerződés biztosittatik.

Érdeklődők

Tarródy Béla,
Budapest főposta,
(poste restante) irjanak.

Hány ember él a földön?
.Ll- legulóbhi s1a1isz1ikai kimuta·
tás szerint összesen 18 t6 millió

} .. '

. ember él a f{lld hátán. Ebbö!
330 millió római katholik 115,

210 millió prolestáns, 144 ll1il~

!ió görögkeleti, 225 milliö n1O
hilIlledán, 200 millió !JLldhista,

300 millió confuciánll'O, 217 mil

Hó hindu, 140 millió pogán\'

és 15 millió zsidó. A többj

kii/{ln böző váliásokhoz tartozik.

TAQTÓS
, ~N'tElMES

KONNV\.:J
K~U.IEMES

OLCSÓ
'TA>=lTÓS
KtNYElME5
KÖNNYÖ
KELLEMES
OLC S 6
TARTÓS
KtNYE,lMES
KONNYÓ
KELLEMES
OLCSÓ
TARTÓS
KtNYElME.~

KONNYLJ
KELLEME.S
OLCS Ó
TARTÓS
KENYElMES
KONNVÓ
KELLEME.S
OLCSÓ
TARTÓS
KENYElMES
KÖNNYÖ
KEllEI"-If:S

ni, mert ezt kiv<Ínja il világ l
békéje!

Beszéde veg'Cn díszes ko,
szorut helyezeit el az emlék,
müvön. (me]y Kallós Ede ki,
vilóan sikerüll alkotása) e s/a~

vak kiséretl2ben: Életemet és

véremet ugy, mint ók, szent
hazámért bármikorfeláldozom."

Ezután a különböző feleke·
zetek lelkészei áldoOt1k Illeg

az emJé!<miivet, majd dr. Dainwl
Sándor, Bél<ésv6rmegye alis~

pánja álnyujlolta a , IeleplezC'!t
ernlékmii kicsil1yilclt bronz má
sál a vármegye !(özunsége
nevében a kir, hercegnek, aki
meghalva lllonuotl ki·)szönc·
jet. Ezután a kiildö1fség(>J( és

egyesületek 60 kosznnlÍ he~

Iyezlek vI az l'mlékll1ii talop·
zalán, majd az iskolák növen
dékei vonultak el a szobor
előti, virá~roki'lt szórvil él /éllap~

zalra.

A királyi herceg voi! kato~

náival beszélgetett el. maid
él hac!vi'wltck, j<?\'enkk,
cserkészek disz menetben vo'
nullak el a kir. herceg elótt,
aki ezután rés7tve1f a 1isz1ele·
tére rendezeit 1öbhszáz tcriié
kes diszebéden, ahol az első

felköszöntől Márky Barna dr.
vármegyei f{ijegyz() mondja él
kormányzóra, majd f{ovacsics
Dezső főispán köszönt ötle mc·
leg' szavakkal él fóhercegcl,
aki talán él legföbbet veszilcit
a háboru után, de ezzel szem
ben megnyerje a magyar nép
szeretetét. A kir. herceg meg
hatottan válaszolt, fogadallllClj
téve izzó magyar'3ágáról, majd
a tömeg éljenzése közepe1t

auJóján Ujkigyósra távozott.

Az egé:s.z ünnepség rende,
zése a legnagyobb dicsérekl
érdemli meg, mert a telk:c,

hozzáértés, iigyszeretcj, blll~

gósflg és· tapintatosság jefIyé
ben folyt le. Körösladány
ezullal helyzeti jelentősé~{é~

nél sokkal nagyobb szabásut
produkált s ez elsősorban rá&
termett vezelöségén,?k érdeme,
Pándy István, S",bők t\::;-,eIlC,

sZ0!Jt'ászmi.ivész, a szobor mcg
aikokJia, t',iloldoványi jános I)é
kési, Pálkfl Pál g-yomui fószol
~rahiró. dr. Márky Barna vár
11legyd föie~n'7ö, ifi. Daimel
Sándor, jency Vik10r és dr.
Tólil fJéli1 til, föszolgabiriik,
Briicher József Köröstarcsa,
f(iss Pl, t\1il1ály Békés, Pilcz
Mihál'!' Mezőberény,Péterl11ann
József Gyoma, Hatzlhoffer fe·
rene Dévaványa. P<zirovszky
Géw Vésztő és !(oppányi Kál,
mán Szcgha 10m ftljegyzóje,
toviJhbá Békésvármeg'yc várn·
sélinilk és közséR'cinek képvi...
~elói nagy számban és Temes'
várv Imre a I<eriilclországg-yii·
!ési képviselője.

A7 iidvözlés uján a kath,.
majd R ref. Jemp!omba vonu],
lak íj \'el1dé~l'ek, ahol ünnepi
j-;Ienlis.ztelekket larlol1ak, majd
o kir. herceg- és kisérete cl

szobor elé vonult, ahol már
kisörakozo1tan álloHol< él lovas~

bandérium tagjai, a lladviselk'l<,
a lwdíöz\'cg'yel< és hadiárvák,
él viláel<, leventék, IDvészek,
cserkészek, az iskolák növen~

dékei és a község- lakossága .
III Kiss László fószolg'abiró
kérte meg' a kir. herceget él
szobor lekplezés;'>r\?, ki ez al-
kalomból hosszabb bcs7édet
lllonúott. meg'emlékezvén a 3,
as és él 4;es honvédek vitéz'
ségéről, akiknek soraiban Id.iz
dötkk Körösladi'IllY hős fiai is.

Visszapillantást vetett a harc
terek ezer kLídelmére, ahol min
dig il magyarok kiizdö1tek az
első sorbatl, ugyhogy vitézsé'
giiket az ep,-ész vilárr ('!ismerle.
Az egész világ' becsiilni tanulto a
barcicrekcn a magyar katonákat,
akik olyan hósök tudtak lenni,
hogy az egész világgal megküz
döttek.

Most jfJrtflm lent Olaszor·
szágban, vol1 ellenfeleinknél
mondotta - szómtalan ember-

rel beszéllem, vaslItasokkal,
lllunkásol<kéll, kereskedókkel,
magasabb tiszviselökkel, kato$
náHal, tábornolwkkal, Musso,
linivcl. él királlyal és egyetlen
egynél sem találtam más érze

lemre,minl elismerésre, zászló
meghajlásra és él bizalom ér~

zelmeire a magyar iránt. ()!(
mondotlák, hogy ilyen nemzet
nek érdemes kezet adni, ilyen
nemzetd érdem,?s talpraállila&

Leleplezték Körösladányban
él hősök emlékszobrát.

Az ok. I~ Vendéglőben. I
-- iUi az, 11O/{V Miskát nem -- Pincér, ezt a bort képtelen- ,

lehd (J templomhall Id/ni, amióta I ség illeg inni. Hivja ide a tulaj-
megházasodott ? dOllos!.

'- Azóta a fdl!sége tart neki -- Nem érdemes, nagysá![os
prédikációt. uram. Ö sem tudja meginni.

Ritka szép Linr,epségnek vol i
C'l.inhelye Köri',s!ödány május
5.~-21J. Ekkor lűrl,>nl a \'iI6ghó~

borubon hósi haláli hall 284 kö
rö~ladhnyi katon,] eml~kére ttl~

11folt ';/ohor leleplezése. jekn
kh ünnepség' volt ez, mert ez
<'1 ~iZOI>OI' il huszadik emlélwlli,
a:ncly Békés várnlL'gye Icriilc
Ln hirdcii a nla~yardicsösé'

g"t é,.-, századik az ország~

b'ln, amelyet József kir. herceg
s :~méiye5en leplezeit Ic. A ld,
r.:\ivi herceg' szombaton d. u.
Sleg\HI\mon ki.;zállolt autójá'
ból s f(iss Lászl,) főszo[gabiró

1,':Ik<'1:-:;.111 l11eguzsonnázolt. Innen
még él Ik!1I1án folyamán tovább
Ulaloir I<örösladányha Tanitó
Eh~ía \~)rnagy, szárnysegéd !Zi
5.21,:kiJ('n s az éjszald11 l\;1<:'rán
lÖlh":' gróf kastélyában löIJö/le.
A k· rösiadányi daleg\-'Ie! és
I~venkzenekar szép s/ercnád
Jal ke ..Jveskedett a/nap este a
fóherc<!gnek.

• A hivatalos fogadtalá';] és
üdvözlés másnap, vasárnap
d, e. 9 (1l'akor történt llleg a
pi?rctéren felállilotJ diadalkapu
.alait, ahol az ür1l1epségen meg
j<!l.~nt katonai és polgári elő,

kel.Sségek üdvözölték a kir.
h.m:eget. A község nevében
Sebők ferenc főjegyző kÖsz<:.'ln
k me.g a kir. hercegnek meg~

jeknését, é1ki szivélyes szavak~

ka! válaszolí az üdvözlésre.
A megjelentek sorában ott vol
lak: vilÚ KllDillyi Gyula alJil'
bornagy, a szegedi \',egyes
dandár parancsnoka, Eratoch,
vi/! Kóroly és Ollha józsef al,
tilbornagyok, vitéz Horváth
Gyulél vezértanácsnal<, Pintér
Ferenc ezred es a 10. hún véd
gyalogezred és vitéz Vida OYll
I~ alezl'(>des a Vilézi Szék kép·
yise!elében, továbbá Békésvár
meg'YI? iisztikara dr. Kovacsics
Oezső fóisptlnnal az élén, Pal,
kovics. László Esz1crgom vár·
megye alispánja. dr. Pákozdy

,Stmdor Hajdu vármegye, dr.
SZilvilssyjúzscf Abauj Torna
váf'megye, dr. Bus Lajos Szek
szárd városa képviseletében,
vitéz ~(árolyfillvi Ferenc test~

nevelési felügyelő, Koncz Nán
dor járási felügyelő, dr. Medo
vorszk y Májyás h. polgármes'
kr és Horváth István városi
íandcsos Békéscsaba város
k~pviseletében, l(allós Ede
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M,cgkerü!t a "Darázskiu h"
naplója, amelyet Forgiics
Anna vezetett. i\ t1al','1zs!ziu!l;t
1926. III új us hl) ,'\-iÍn ill ak i ln l' ,1

Illeg' (JI pesrí ,..:,/irrC,<'llő: GilSi
r:-ral1ci."k'l, TUi'élV Idel. Tihai:\ i
lulia, [Jaila Z"lI;~:--i lS ForgIc"
Allna. f Oi':-;(íC." ;'\lllliJírJJ :'C)

játkezük'1-! CilIH:k élZ érdek,.-:"
k!lJhl1tlk a jC'~n'Zőkörfyvét,af11'-'

Iy~·l IllOS! Illef~i(lláltak. 1-\ Szi:i'
házi Élet lli száma részlcteé;ciÍ
ismerje li Lzr a szenzációs né1l'

lót. InCZe! Sándor népszcl'i:!
helílopjáí 1ak e hcli sZJznzáci<,i:
!{épes rij1c)!'t cl Potschild hö~

ronesszr(iÍ, aki mos! elős7')1

engeclte III íl:.? át !efényképeztel i: i

Krudy G\ lIia cikke él n~i:ÍilJ~
elsejei !1I:npokrór. Ha1va:l\
Lili áprilisi' revüje. l<épel.. il

bécsi Pi:::1cl Iléniről. Cikket, Vl'l
set, szinházi beszámolÓI, 'ilU·

ve!lát ERy,-d Zoltán, ~<állay

Miklós, :~'/";P Ernő, !<cilIII álí
Jen~ VikI Miklós, Korcsmán
ros Náncloi ir!ak a" uj sz6hlbiL
Simon [)(J~,ke naplója. Mirriatn

... :suu:u: _

11" - ~.i VIR'AGKEDVEI,OKNiEK
~ FONTO~

! tla igazán gyönyörü cserepes vi
f, 1'ágckat, s2obanövényeket,l<el'ti
~ virágokat akar nevelni, használjon:
i Kutasy-fé!e

I ?iriu~ növényt,áps~t.,
~ ez a 16 ev ot;]. nagyszerúen bevalt,

I,
!übbször, ki1ÜJ,1tetett reális készit-o
mény nagy segitségére lesz Önnek!
Vin\gait bflmulni fogják! Szerezze
~e azonnal, de csakis Siriust fogad- !
Jon el! Egy csomag (15 adag) bő

utasHással1 P 20 fif!. Kapható
drogériákban, , gyógy~zertárakban)

Illag- és virágüzletekben níindenlitt.
:1 csomagot bárhová bérmentve küld

a készitő cég:

!Kut,d~V D~í~iel

I
"SIrJUS" laboratonu!1Jil

, BdiasosaqYdrJlD.,'l.t.
...__ "'~"'~_~-~ld.~,,,,,_"_"

ANYAKÖNYVI H!REK.

Gazdasági, kulturális és ipari
kiállítás Szolnokon. Mint érte-
"I" I "f' 'S lSI! lJll,\, nyar .1J!ViHnan , zo no- !

kon l1a(:\,,:zélhfJSu !ubiláris ki,;.

ál1iiás lesz.

éves.

Született: Weigert lvlihály.
Szcretö Imre. I<:ruchi() Róza.
Boldog' Lajos, Cs. Szabó Alg

bert.
Házasságot kötött: Fekete

Bálint Tólh ErzsébetteL Put:
noki Elek Kéri ErzsébeHel, Bíró
Endre Szántó Máriaval.

Elhaltak : Szilágyi László
76 éves, Tari Imre 4 h()napos.
Szerető Dilniel 78 éves, fiam
za iuliánna 21 éves, Haibach
!vlária 56' éve:", Tari Gábor 91

résünkkijelentésével. midőn I Illetéktörlés. Az enc.lródi I
jcgyz('köny\' be iktaj; I d iÜ<. 6rö~1 koZ p'iisc!ólesl\j Ic tIlek a tllczööri
Illiínkel fejezzük ki afölött. I dij,:k fe!cmcksc tólgyában 110- I

ilogy eLfcdéves küzdelmek \ zu'! halcírozaltJf 69 endrődi

köz! föntélJ'ioli alkoll1lányos gcl/dtJikodó mcgkicbbezÍC_ A
szabadságutlkb()! kifejtcftnem- bélyeg nélkül hcmlol telcbbcp

zen életünk; él külföld nag'yp zést Urbán jcítlos községi ir:
iainak önzéslelen rokonszenve nok meglclC'1ezte és ,a békéSI
cíl1al támogeJván, éJneIllzelek', csahai kir. acJóhi':alalllOz he p

közt ecJdig uralkodoli köz("I!I: küldöile. Az adóhivata! 8R3 P
bössér.- Js hideg clszÍ},tctcllség illck;kel si:abolt ki B t'..:!cLJbc--
romjain emeikcdcll szellemi /t)k!'c, Ezen iikIékcl a gyulai
cgyséq lobog-()ji1 tllLll1 [)izlo p

, P'2ll/ügyiga/gatóság 12293/929
silvEI s a bolJo~2obiJ jiívöl'e hi- sz. határo1illávol teljes egészé-
ViJ1Va van, ,,A ncn1l'S és tckin- ben törölte_ mini teljeC'cll jog~

leles Tolnél vármegye akkor alilp nélkiili levclct.
IJáloiraJot kiildölt DllflcomJc u . , •. l ~ \nHmnYl penzu:n.( van f ,l."
Eing'soy TÖlllétsnak, az 18GO-as lcgl'öl)[) állomi c,ZéÍlllvevős':l=[

évek, r~olherl1lcrc-jilllak, kifll'Jla1ií:;a s/:C1ii1! í pengösök-

Hir a cseri{észet körébő!.' böJ;:)9 miilió 21')6 ",zel' 362,

/'>.7- Oi'SZáí,t elsC) 11Odii:r\'Qiltl;[j~ I 50 fíliércsckb<"tI 14 millió 921
nak, il Zita l1aclíiil'vilháznak I 474, 20 fillercsckböl 25 lliiilió
cserkészC5Elpcta dl. eInúI11 Vil" l' 80C) ezer 690. 10 fiilére'l'kht)1 I Legközelebbi országos vá-

-2 '1')5 --o o 1"1 sár l\tll-c(l~' ,Il ::l.:1lll:-; Íz), [ncJ-'
sál'lla~,)on, t<1;'IOI,la ,Di.::,".iJrcccn,hcn '::> Illi ,il') :.... 5 ezcr ue), L. I -' "

~ l' ' "!' II "I -;- '11" -9' rr'ídiíll !ll/li,liS .1,3-,111 1(':~7 111(':_:5,:
ZéL.;Z (j SZClltell'c,\ Uilll,,'pCiycl. I crl'SC, )U. J ,J illi IO D_l Ic/cr -
\ . , I (J-" ' 1 I"" II "I _,O) ., LiI'IVé1. V';S1'1l1,IlIl'S Ih l'Tói Illl'il":'

f, úl.~zk'-i'1l1YiJi lis/Jel rCI',ICIl:{)() l'S . i"'.TlS,' ()(\, "il 11.11- )

j l
' cíellklc jj!éJl kil1eljlhcJtll,

csik Ollóllc; iJli[i\lUI'!hl~?}ii(: vtll li,') (n. Vdll i'or\zaiOlllhilI1.
[all(l. Fö,édllÖ!;iik Vass jlJ/sd H.ány rokkant van? /" k,ill~ it. munkaadók figyelmet fcJ-,'

I I d l J
' !Jiviö ,ll [lljljiÍrr\~.<.j\'., ho.V" ai

mi II i sz tcr. (r. j n Cll le rg c I Ci- s,jg "eil2s aelell ,l í 1)( ') I ét lLl pi illé1l<í ' " ,
" I ' 'l' I ilkl:ymllllkiJ,sukClI, c,l!ilJlnásnl{at,

nus a p()~~ !Oli (orl!1u nyz (Ii le 1)- illeg', hogy hán \' lU lz!,:. ,] n! \' il II l
!H\ndp(Jsnk,:1t l1 sZi.\lh~·hlníhalé .... :

Ilök, ur, Lkl'llol/ik 1',úlllclor ny, I 111O'it iE ors7ágIJill:. !-\z á!!,111: I
\

l l I pé:;! kövel(1 1,'í DeC!I) alali 'j',,('
milliszter voltak, r, véclnöl(ö z ellá!ásball rés/csukj hadirok: l ), I k,..'!! jciC'ntclli iJ/ élUUz jmé
sorában [)chrcccn el()!:l'iös(5: kal1!éJk és azok hcí!r,j!1léll'iHiutl~ ,

C
l II 20 I 1)(:ksl'lhizlo~;iliÍ"'i di~

gei és vidékről serlnlS t\i\i
g

jai,íJnk szá lll.él, ,192<5:, év okt",IH:r l' , ,_ j cl I il Z eld ")pénz tári] ó I ildi le til i:
hiÍ\y endrődi ap6tplcb5nos. az vcg,:n a ko\'c([zc/o vuli: '25

l
l kÖk'lc:::,_'k, !:Il'ri ('jl11UL1S/tél:'O esé-

árva!láz alapitója szerepe lek, snÍlalékos iladirokkalJt 37.150. I
I 1'~1I' cl j)('I(""VI,·lkl';('j !Jctl~gsén,

Uj' iskolál, Endrődön. Érlc- 50 SZiiUllékos hadiroLkill1i i ""~ l' VCliJY bak:c",ikor éJZ ij,,:'7L~S kii1t~',
slíl"sünk szerint ó Vall('js~és 24,()9,), 75 s/ií/alék05 !lCldi-

~ I sc?l-;ckef tarJOZlldk viselili.
lZözoktalásiigyi Mini:,zter 6 rokkalit 7,620. 100 s/i'Íxaldws tH 1l'1gyelmezteti az Előljáróság
tarilcrem é~,; 2 lanifói lak[ls él)i: hadirokant 9,;:;59, hódíti/vegYlk '(1 k ()ziil hl,')..'C I, hog)' ;] h'j rdcfe,i-
1ésd rc'lllklte el Endrödön, ;:;R,288, hadiiÍrviÍk 28.613, rei-" sek d ilélki)/Illpukoll bármikor
Ebből közsé')' 2 tclIllermet, 1 l' nlcIlöi.Í~beli fokon 5,624, Os/-

15 be khc,t ildni ai: adóügyi írn-
léll1itöi lakó,,!, hilkCJzsc'Q' 4 1(111-1 sJ:c:~en: 164,?j47, l-!aL!irok\zilll- I [_ c tJ )(J II q.l\i k is pa pi dd P ro ir\ iO~:

kTfl1Ct és l téJílitöí iökiÍ:'-! kij~ I tllk c':::. 11(!dk)7Ve~)'vck 16 ,>vl,'n!. ! V(lf~Y hCllik:,ilnÍ. hogy (j vasAi,'
l:Cs é')itlc!ni. A Minisztérium alul! "z['i:(Ji g'on,lo/iÍs alatt álló

• I I ' I ' i '. -- I II cl pi vár-:lÍ(O/ásl elkcrliliiik. \'éJV\
(l !Jolilil<ai közséQrlck a hA: I ('.:rl..'sl:'!.",'P 1,';~:'11 ~~v('rnll.> ZCl 'tuu I " ' ,

~ I" I vi'l"iír~lJI) 7-'9 o i;J,', I1w1't kés(tld~,

l ' ((:.,//el~'~ 751, OSSZC:'CI1: 3\2U098 I -rU!1l I:J)jt~si obje ,!um ulall ' ' cl I' I - '1111' e,esc'- 11'-.'111 "eldnck kl
21.000 'lll',ne,Jó e'pitési s,e"él\lt I' ki ["Z',:!zllc.'l( d jcm!l0ki11;'a ösz- I~ (s r c:,cJk a 11Í\'nlillosillc
,:s 9000 pengő kölcsönl, él I SZl:~,'ll 19 milik) 400 eleI' I
!liiközségnl'k az 5 objektum pen~~öt ad ki élZ állam. Ide kell

ulán 46,000 pcng'ő építési sCP I lllé\/~enIJi .1 ~llii!ió 2?0 ('zn I
gélV! uta! ki. A VKlvl. re!ldcl~ i peng'ol, dmI boi él hahoruban

k '! elesetlek árviJinilk kií!Öllfélci\,'Zéc;t az tel!e i.1 tU[J!ISSiÍ. wgV
Eildrödön il f. évhen i 700, üz intézetekben való Jlcveltelésére
j ()29/00. tanévben már 1800 és íutélll1luzásári.1 forditanak.

,'l:mi isko!?Ii jClnköieles lesz.
;\,z épiíkezés illár a jövő hó~

i1ilpban megkezdr'Sdik. I
Szódaviz gyártása és for~

galomba hozatala a nyári
hónapok vasárnapjain és
Szent István napján. A m. kir.
k neskedelem iigyi miniszter

lii ost megjelcnt rendeletével

kivételesen meReng'ecltc, hORY

r. évi május hó 5&től szeptem

ber hó l5·ig bezárólag' terjedő

iékí!zözben eső vasárnapokon

é..: Szent lstváll napj[lIl Q szó

clc1viz Ryártása és házhoz szál

lílása (?gész nélpOIl ál végez p

hetó legyen. ~Jzeptelllber hó

az ipari munka sziinetelésének

szabályozásáról szóló r('ndc~

Jet nyer ismét alkalmazá:;t.

I
Istentiszteletek. .4 rel'. Ic III [1

Iomban vasárnap dc'lclőll fél 9
órakor Istenliszt(>ldet iart Ré:

I

Pál lelkész.
Az ágostai evanwz1ikus ÍC'IllP:

lomoan vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernö ev. lelkész. I

A róm. kath. templomban I
reggel 9 órakor Istentisz1clet
pn?dikációval lartja Cser
nay Géza plebó!los. D. u. 3
órakor litánia.

Áthelyezések. A gyulai ki!'.
Pénzügyi~.razgatósi:g f'cilcr La
jos forg'. adó elicnőrt Gyuit§róJ
Endródre, Kriegler Sándor el:
j"nórt pedig Endrödről fi'l~e::;

gyarmatra helyezlc jt. - Kör
mendy Béla oki. :;razdósz

oroshtlzai forg. adó "IknőI'

május 4 g én tartolta eskiivö,k1
Endródön Kovács Ilonka l1I':

letlnnYi:ll. Kivánjuk a legjobba:
kal. - A Pénzüg'yminisz1ériurll
dr, Germarz !v1ildós gyulai kir.
Pénzüg'yi tanácsost a forgalmi
adóí.ígyosztáiy vezclöjét Egerbc
helyezte át; iigyk(',rét dr, [kk
Lajos h. kir, pén1 Lígyigazgcló
vette át.

Leveníebál. A Gyomai Le;

vente Egyesület f. év május hó
26;án lőversennyel egybel,ö:

tölt ll1ajálist rendez. Reggel 6
órakor zenés ébresztó, cl. u. 2
órakor a község'i népkcrlbrn
majálist, mig a sport pályán lő;

versenyt, este 8 órától reggel
5 óráig a népker1i pavillonball I
táncmulutságot tart, melyre I

Gyoma község' hJZafias kö~ I
zönségét és tánckec!veló ifju· i

ságát cZlIton is liszteletle]llleg -I
hivja a Elnöksép. \3elépödij I
személycnkinl cl llldjálisl'a 20 1'., l
lőverscnylére 50 f, mig az es- i
kli táncmulatságTa 1 p, A bea I

foiyt tiszta jövedelem a Lc~

venle zenekar jav5ra forditta:

tik.

Felfedezték Toinamegye le
véltárában a 1860-an évek
Rothermerejét. Tolnamegye
levéltárában érdekes jcg'yzó u

könyvet fedezell föl cll'. l-lor:
váth Árpád vármegyei jegyző.

Az 1861. évi iulius 9-én tarloít

megyci gYÜléSe,n ugyanis fü!~ I
olvasták Pestmegye közönség
gének Duncolllíe !<ingsby Ta:
más, az angol pariamC'nl al
sóházi tagjának" lidvözlése tár u

gyában kelt megkeresö leve·
let. "Duncomte Kir:gsby Tamás
ur - igy szól a jegyzők0f1Yv

-:- az allgol parlmnent alsó
házi la~dának ama nemcs csep
iekményél, miszerint 1861. évi
márcills 12. és 14~én tartott
alsóházi ülésekben szen'tligylínk
védelmére szót emelt - ell1~

lékül a legmag'asabb erénynek
őszinte hálánk és hő, elisme'"
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A volt 16-ik közös huszár
ezred tisztikara és legénysége
a felái litandó ezredemlék megb(~·

szélése végett folyó évi junius'
2-án Debrecenben összejöve1elt
tart. Délelőtt fél 10 órakor mep·

, ''':'

beszélés a régi I1Llszárlaktanya
fedeles Jovardajában. 1 órak"or
közös ebéd Németh Laios ven
déglőjében Csapó-utca 8. Az ebé
den vaió részvételt Vécsey Ervin

l századosnak Debrecen, vitézi
I törzskapitánys<íg junius l-ig kell
I bejelenteni. Esetie!2'es ltlviláaoc.i-

,,",/ b

tást ad DedinszkyíVíiklós ezre-
des Budapest, Vii!. kerLilet h
zscf kőrut 34: Telefon: J. 436-~)O.

'~~~'i1~,{ifEf~~i~~~l~~~;·;.~'~ ~~ii

MAROSVÁSÁRHELYiEK TAl,J,\LKOZÓHElYE

i I szálloda
Podmaniczky-utca 8.

Mérsékelt árak, Modern berendezés. Központi fü
tés. Melegvizszolg'áltatás, Lift. Elsőrendü konyha.

A N~'u<l}ati p.J..lyaUlldvaJl' 1r.l1ieHcÜ.

BudapeST k:ó.-;elsőrendünwdern családi szállója, az

ol_~·t ~
1~1. vl

dekeHeket, hogy az önkormá!lY
zati.l'álasztás miatt folyó hó 13
án és 14-én hivatalos óra .afekk
részére nem fog tartatni.

Gyu'la, 1929. május 8.
ÜgyvezE'tö.

Hirdetmény. Az Országos Tár
I sadalombiztositó Intézet gyulai

kerületi Pénztára értesiti az ('1'-

Ragadós áHatbetegségek.
Veszettség: Szeghalom. LórülIkól :

I
füzesgy~!:matl .K9rösl.a~lány, Gy·n.
m3. Sertespestls; Gyoma. , ,

háztdrt;ísi alk:tlm3zottak stb.,
többségét képvisel ö Nemzeti Blokk
és szociáldemokrata szakszerve
zeti tanács. Fontos, az egész nem
zel élctér.c és jöv6jére kiható ér
dekek füződnek élhhoz, hogy a
Társéldalombiztositó par!alllentjé
ben olyan komoly és megbizható
elemek képviseljék munKaadók és
munkavállalók érdekeit. akik a
nemzeti alapon álló polgári lár
sJdalommal egy uton haladnak.
JVlinlhogy a Nemzeti Blo)':k lajstro
ma (listáj?) az l-es számot kapta,
már most feil1ivjuk ilZ összes
szavazati joggal biró mtmkaacló
kat és munkavállal6kat, ne,'ezeíe
sen a ki?zépipari, a kézmüipari
és háziartási munkaadókat, az ipari

I munkások"t" a h3nyaipari !Dun
I kásokat. a tisLJviselöket, a keres- Egy j6 házból való ügyes fiu \'i,n-

I
kedeJmi és ·l1ázt<lrtási· alkalmazot- 'déglös tanoilcnak felvétetik özvegy ICein

,takat, ' lú)gy il sZ3vazatszedő bi- Hermanné vasuti száilodájában.
I zoH"ágok előlt és ott ahol 5za- Icsa Lászlónái, !~ózsa-ut 1052. sz.

\!3zat"zedö bizottság.nem mül,ö. alatt egy jókarban levő asztal-sparhelt,
egy ·kosaras 'kocsi, egy kocsi szahna

dík él posta ut.íán történő szava- vall eladó. A szalmát esetleg kölcsönb~

zásoknál az egész ors7ágban '3 is adja.

lajstromon (listán) levő l~es szám Réti Jánosnak, régivásárszél138",.
aiattikockába tegyék a keresztet.. I sz. alatti udvarán zöld here van eladó.

Kli7.öljük egyben, hogy il Nem- I Józsik istván Kovácsmester 364.
zeti Blokk l;j~Úl'Ol11ának -vezetői a I számu háza, mühelye szerszámmal.. '" " .. ." . Iegyütt haszonbérbe kiadó esetle" a
kovetkezok: él KÜzeplpan. munka- je'k' .1")"-' k' ct' '"'" as W,OIl IS la o.

adóknál Körmendy Máij!ás sze- , Özv. Szántó !gnácnérlál 65!. ház
gedi asztalos mester, a közmü- szám alatt, a Mezei-féle házban ('gy

ipari mUl1Kaadóknál Papp j6z"ef, üzlethelyiség azonnal kiadó. Ugyanott
felsüházi tag, az Iposz elnöke, a ;'upa és kutágas van eladó.

háztartási munlcaadóknál Torma)' Ujdolillsál<g.H.6sntal~'f,~d.i\'H.l;;.

Cecil irónö. Az ipari fl1unl<áso}(- A tiszakürti bor és 'kisüsti tör·

S
' kői".' tt"álinka iÓ mi~őségéi'l{';k.m".··r1.'.

nál zücs József, budap~'sti\Vei:~/. ' .., - ""
~!!Clpitásavégett a Hangya En:i-

Manfréd gyarl vasöntő, a hil- ! rődi-uti Saját házában és a Fo
nyaipari munkásoknál RoHek j/J- gyasztás! Szövetkezet Kovács Já
nos kosdi btinyúsz} a tisztvíseli'd, - nos házában további inté2kedésig

nél Mikes Ödön budapesti Han- 1-: ó s t o i lÓ rt a p o k a t rendez a

I következő sorrendben és pedig
:..rya tisztviselő, il háztartási mI1I1-
~ ,minden vasárnap délután fél i
kavállalóknái Budai Mária sza, l, órától fél 2' óráig bor kosto!ás

kácsnő. , lesz. Hétköznapokon pedig. eg-ész
I nap lesz a k i s ü s t i t ö r k ö i lj

pálinkának kóstoiási napja. Min
den 18 éven femll egyén, ki eZéfí

időben .a fent emmeU italmérési
I üiJet helyiségekben megjelenHt

kap borból 2 deci t, a pálinkából
egy pohárkával. teljesen, ingyen,
csak azért, hogy megizieiés utc§fi
mondja meg másoknak is, h"gy

I
a most a Szövetkezetek által
galomba hozott italnemí.l milyen
kellemes izi.i és még hozzá miiy~m

I olcs6! mert a bor l pengő, a pti
Illil'lka pedig csak 4. pei1lgölit;:,

renként. A közöns~g szives, párt,·
il. fOgáSát, ~~r.i mind. ,2 két Szövet

kezet Igazgat6sóga.

A vadkárok megelőzése. A
földrnivelésügyi miniszter a rette
netes hi deg és szokatlanul hosszu
téli időjárás következtében nagyon
megfogyatkozott hasznos mezei.
vadak megvécJése érdekében el
rendelte, hogy v:Jdász·területen a
nyájat őrzi', kL:l(lk kivételével}
amelyek azonban megfelelő nagy
ságu koJonccal látandók el, bú
milyen fajtáju kutya szabadon
nem csatangolhat,' csak il vadá
szatra jogositottak vadász kutyáí.
A vadászterü!etekcn csatangoló
házi macskákat és kóborló kutyá
kat a vadászatra jogosilottak ']e
puskázhatják. Az, akivadászterü
letre 'kutyát vezet be más céllal,
kihi<gást követ eJ.

Hogyan kell szavazni a tár
sadalombiztositói választások
alkalmával·?.Az egész ország
lázasan készülődik a Társada
lombiztositói választásoknL Két
tábor áll szemben egymással és
pedig a nemzet egyetemét, anem·
zeli alapon álló munkaadók, ipa
rosok} mt.rnkások} , tisztviselők}

DiVill ,Autó- és [~ejtvényroVi1n

'Jok cqészitik méR ki Incze
Sillldorn?ps/crLi Ilclilapjáf. á

SzillÍI6zi É!ekt, Clll1ciynck ára~

1 !,)(_'IlRÖ, negycdévi ,~Iófjzetés(,

cl i j 10 PCl1ftÓ, 1< iu( kJhi va iuI ::,
Budupcsf. Aradi UICiJ 10 sz.
Színdarab osztályunk kivill1ság-
ra jc:~;yzéket ingyen küld. .

.' .. ~ . .

J.\ csonkaország tíz legna
gyobb vidéki városa. ;\ pénZe

['lg'Ylllillisz!ci'llek él hÓ./uJÖillLll
tesség'ről s/ólö törvényjava SP

la/a inclokolásiJban crdckcs
adnt'lkat taii!illnk él vidéiíi vjn
rosokról. I:z adéltok szerint a
csonk aország 10 ]cgJlaRyol?Íl
vidéki vi:roscj a köví!lkezö:
Sze~~(!d (124.347), Debrecen
(lü7.976), l<.ce::;kcl1lét(78.546),
Hód:llCZ(iváseÍr!Jely (62.321),
Miskolc (5:') 769), Ujpes!
(58.425), I{jsp'.'::;! (52.5))5), (Jyőr
51.<3(0), I);'késc:,aba (47.602)
és Pécs (47.135) lakossal.

f&gykár. A vánnegye gazda·
sági feWgyelöie a hozzá beérke
zeit jelentések alapján él Jaras
terüktén a tavaszi s70kail3Jl iclö
járás okozta fagykárt 40 százalék
ban állapította meg.

Ujabb kedvezmény a 'vasuti
menetrendben. Az álIamvasulak
igazgatósDga Békésvármegye küz
igazgatiísi lJizoltságfillilk el:')jer
jesztésére foglalkozik ilZzala
gondolattal, lwgy az éjjel Gvulá
ról líözvefJenül jövő' motorvon'at
befusson egészen Gyornáig. Nem
kell köze!ebbröl bizonyitgatni ez
ui változtatásnak jelentöségét,
amely lehdővé teszi a iegelőnyij

sebb közlekedést a S[\ITétről Bu
dape.:~tre.

Fedák Sári titokzatos tíz
orája' Budapesten. feJák Sári,

c3ki most Béc~lwn játsza a
,Pist?i néni" fős/erepét, az el·
IllUlt hélenlilokban Budapestre
él'kci'ell. Mindössze tiz órát
(öliöli Pesten, senki sem tudla,
I\Clgy itt van - és csak a Szin
hllzi 1:let tudta meR', ÍJogy miért
jdll t"iudapesten. A Szinházi
elet c heli számának érdekes
",égei: Oszinte beszélgetés
ro,1illdszcnthy Tiborral Holly~

woodról. Egy ismeretlen 11'0

:szcnzjciós regényt küldőlt a
Slinlhízi Életnek,' Tőriskola,

Jókai filmet készítenek Magyar·
Qrszág'on az amerikaiak, Mi
kg'yen az első magyar beszé
j(jfilm? (uj pályázat) Farkas
lmí'e és' Somerset Maug'han
1l0velláL SImon Bőske naplója,
Myriam Harry . regénye, Da~

rabmelléklet : "A sziirke ruha"
Bethlen Marg'it grófnő szinda#
rabja. Két kotlasláger. Rádió-,

Lion'Y regénye.:. Dmabmclkl-dL·j :
Lyon Lea. Koltamelléklcl, szen
zÓciós vicclap, divato, sporl-,
r8Jió- és aulórO\'alok egészi~

1i1~ még ki El Szi nházi Élet e
heli uj számát, amelynek ára
I ;PCIl)~'Ő, neg'yedivi elöfizl'lési
,Úi 10 pengö,kiacl(Jhivatal:
r-.uda.pest. Vi., j'., r(jeli ulca JO. I
clllekl. A Dará/sfészck sZell
i j :'lOS \'i~tiilték szöveg'e mcg'~

~~/'-'::I'ezhéló a ~zii\házi 21cl szin·

d él ra bo sz lJI VjnáI

~ A•. szakminiszi.ériumok icg p

u:.1bh beosztá:,at v(Írllle
p

:,!·Yéni<. városaink címtár.]! a
"I': ,'j z-o.(·g·!"c'j Icszk;o," III indcn c Iő
fctője ingyen kiJpia IlK).!. A
k,")zc1300 oldaL3s v,íSZOllkö

k-sli 7c~('hki:\nyv a kövctkczö
, '- .l..:kes szakcikkeket tartalp

l\iJZZc>: Vida Pál: Mcu~; sana
ill corpOre sono. liász Sándor:
1~.211tl\lV szó a belonutpkérdés
j 'fch II il:.-öi sona1\<üzásair!)!. Dr.
cnY'c'L!v E)-:,!a: VizJornyok. U)
vi'c'nlri:1 .Andor·; ,\ cement, be s

,rOi] é:, vasbeto!! él ki)zjólél
~.(,);')id<3táb(]Il. !-Jelró islvilll: .A
Iz,:/.:é;.Iá villomssilbsán)!.· Dr.
(J,;h/Ily Nagy László: Tanyai
(i:Ö/POilI0k jelcn!ösl'g-c él tanyai
[zö;ig,l/galásban. Gesrnay Jós

·zs,·f: .A modern ukpités ki-o
hatásél ci községfejlcszlére. Dl'.
C;;lildS ()s/kár: A villalll<JsseÍg·
ügyi llirvényröl. Dr. Fábián
Cibsp:iJ': !(órhá /.~pi tési f~'ond9

la{olc Dr. Dcn1bitl ÁgosI: ;..\
':jllanlOs áramjennel0s rnagYi.1r
nr';zági rejkvoláj,J. lvlutalványs
:súaHo! UíVdsóiil!Ul.:Jk dijtcJ!aIlLl!
küld 21 ,,!\.özségfcjlcsztés" ki=
dJóhi'éalala Buda past, ViiI., fhg·.
Stllldor utca 4. Ell)fizetés: egész

eyre 10 pengő,
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VÁSÁR

"Hivatkozással folyó hó ll· én kelt,
a M. Kir. Rovartani Allomá::;-hoz kiil.
dött ama kérdésükre, hogy egy méhé
szetben a mé!lek tömeges pu~ztulá&a

arzénmérgezésre vezethetö-e vi~sza. 
lefolytatott vi7sgálat alapján a követ
kezőkben vala:;zolunk: fOgy kisebb és
eg)' nagyobb dobozban hozzánk jutta
tott méheknél az arzén jelenléte két
ségteleniii lllegállapith::tó vnlt. A na-'
gyobb dobozbeli ll1éhd; arzénlartalma
összehasonlitó vizsgálatoJ; alapján mé
henkéllt 0'0003 mg; fi kisebb dobo~ba.:J.

levúknél pedig O'OÜOO mg volt. Az em
bernél halálo,; adag (arzéntrioxidb61)
45 mg arzén, azaz 70 ](g állagtestsulyt
véve alapul, 0'1 g testsulyra (HlOOC6
mg arzén esik. Minthogy a rnéliek át
lagsulya 0'1-0'2 g-ra tehetö, a talált
arzén mennyiség a 1Ia501116 emberi test
suJyra átszárnitott halálus adagot 5-10
szeresen feliilmulja. Ezek alapi$n na
gyon js valószínü, hogy a llIéhek el
pusztulása arzénn~érgeLf~.re vel.ethető

vissza. Tekintettel arra il. körülményre,
hogya gyiinlülcsfáknak arzénes szerek
kel való pennetezése egyre jubban Jfezd
elterjedni, nagyon fontosnak tartjuk mi
is, hogyaméheknek az arzénes' szerek'
kel szemben való viselkedése ,labora
tóriumi és szabadiüldi ki"érletek tár-
gyává tétessél<. .

Mi hajlandók vagyunk ilyen kisérleo
tek beállítására és a részletek megbe
szélésére intézetünk vegyésze felkere::
né a t. egyesiild ve7.etőségét, ha ene
vonatkozólag é:·tesitést kapunk."

. Ennyit mond a jegY7ökönyv. Az pe
dIg, hogya küHöldön is folynak ha~o1l1ó

természetü kisérletek arzéntartaillIU Si~

rel<kel, nem elég ok arra,' hogv e.t lili
is vakon kövessük, mert ime "a péld;!:

Németországban Feilenforstban' áz
erdőbenelszap(jrodort kártevő rovar0k
ellen repülögepekkeJ eszközölt arzén
tartalmu porok;;t szórtak le szélmentts
időben. Ezen ve,;zélyes mnnkákra fei
hivták a legeltet,) érdekel!s.é.gek, val;,
mint agomha- éf, bogyúsgyümölcs,L:,,
dők figyeJmét. A környék ~léhészei er
ről mitsem tudtak, mire néhány lIélp

elmultával, az íj·rdö melletti 5 kilóme
teres körzetben, a méhészek egész méll
állománya elpusztult, mivel méheik aL
erdőbe járta k. A károsult méhéslé:k
minden elpusztult méhc~aládért, mt·,,·
kasban vol! 20, a kaptárban levőkél:t
pedig 40 márka kártéritést kaptak.

A .magyar méhészek, ha ilyen kár ér
te öket, jelentsé.k azt be az orsz. UJ:t

gyar méhészeti egyesületnek, hogy igy
az ország minden r.észéből befolyó pa
naszok gyorsabb ütemü intézkedések
megtételére sel kentsék az illetékes Ti:

nyezőket, mielőtt még en~ek a méllt'
szetre nézve k:ltasztrófális következll'~

nyei beállanának.

Azt hiszem és remélem, hogy ezt fi

kérdést, mely országos érdek,mindkét
félre nézve közmegelégedésre sikerül
megoldani, nwrt egymásra vagyunk utal_'
va: a gyümölcslák a méhekre, a méhek
pedig a gyüillö~csfákra.

SCHUSZTEK SÁNDOR
tanitó.

Gyoma, Horthy Miklós=ut.

PÜNKÖSDI
Szenzációs olcsó árak l Óriási választék
férfi-, nöi- és gyermekdpökben, férfi é$
női fehérnemüekben, fiiszer, festék és
Halokban ! •

Vliteikényszer o$lkUI tekintse meg mélyen leszállított áraimat !

GLÜCK ÁRMIN

NAGY
Figyelem!

Mezőgazdaság

Az arzénnel való permetezés
hatása a méhekre.

Elmult a hosszu es dermesztöen hi
deg tél, megjött a várva-várt tavasz,
magával hozva uj kjkeletet, virágzó fá
kat, édes madárdal!, halk melódiákat
zümmögő méheket, pezsdülő életet. és
sejtelmes jövőt telve reménységgel.

I'Mgis most virágnyilás idején, iiröm
vegyül a mélJészek örömpoharábá. Or·
szdgszerte aggódó figyelemmel kisérik
a meheszek a gyümölcsfáknak virágzás
alatti arzénes szerekkel eszközkndö
perlJietezését. A többtermelés jelszavá
val helytelen vágányra tolódott a gyü
mölc"fáknak felkarolásra érl1emes, de
csak ana alkalmas szerekkel való cél
szerii per1l1etezése.

Ha:lottunk téli, tavaszi, virágzás elötti"
és litáni, most pedig virágzás kÖ/.beni
permetezésről. Ennek:< gyiimö!cAára
nézve hasznos vagy káros voltát nem
vitatom. De a méhészetre nézve, a fák
n..k ·virágzás alatti permetezése ;ll'7én-
tartalmu s/erekkel, rnegszólaltattaa ha
lálharal1got csonka hazánk méhészete
fölött.

Nem lehet lekic;;;inyellli és egy kéz
legyintéssel elintézni ennek a szorgal
mas és nemcsak a méhészre nézve
hasznos, de a virágos növények bepor
zása révén végzett, mérhetetlen hasz
not hozó kis rovarnak az ügyét.

tli;lnyos statisztikai adatok alapján,
megcsonkitott hazánk terülttén az 1928.
évben 250.0fx) mél1család volt, ezeknek
kÖzvetlen haszna 2 1,2-4 1,o! millió pen
gő, a közvetett nvereség pedig, amelyet
a növények meglennékenyitésével; a
mag- és gyümölc;;;hozal1l biztositásával,
annak emelésével hoznak, évi 1'4-·23
millió pengőre becsülhető.

A méheknek az ország gazdasági
sz.empontjából végzett rendkivül hasz
nos munkáját illetékes körök nagyon
jól ismerik és a méhészetet tőlük tel
hetően meleg felkarolásban részesítik.
Fz a felkarolá.s és. >iegitség sohasem
volt annyira jogos és indokolt, mint
most tavasszal, amikor a mult évi min
dent leperzselő forró nyár, ItZ utána
következő rendkivül hideg tél és a ne
hezen várt tavasz késői beköszöntése
miatt az ország méhállományának több
mint .60 .százaléka elpusztult.

Az uj pénzügyminiszter felismerve a
méhészet nemzetgazdasági fontosságát,
a földmivelésügyi l11iniszterrel karöltve,
az országos magyar méhészeti egyesü
let kérelmér.e, még február hónapban
10 vag,ónkedvezményes adózásu cuk
rotut.alt ki si,irgösen .az ins~ben levő

méhcsaiádok etetésére. Sajnos,sokan
ezt anyagi szempontok miatt nem ve
hették igénybe, mások pedig azért nem
vették igénybe, mert közben teljes méh
áJlományuk elpusztult.

Most pedig\ ItZ arzénes ~rmetezéssel

sirját ássuk meg a valamikor oly szé
pen virágzó magyar méhészetnek. Ta
nubi7:onyságul álljon itt a budapesti

növénybiokémiai intézet vezetőjének,

dr. Bodnár egyetemi ny. r. tanárnak a
"H.ódmezö:v:ásárhelyi Méhészeti Egye
!jlül~t"-hez intézett j~ln'z~könyve:

-Imájus 14.
- 9.30. Hirek.
folytatása.

Kedd,
9.15. Hangv.

9.45. A hang".
11. Hangv.
2.30. Hirek.Éi~lllliszelárak.

3.30. Mese.
4.45. Idűjell.és. Időjárás. Hi(ék.
5.10. EJöadás.
5.40. Zene.
6.00. felolvasás.
1.30. Előadás.

9. Időjelzés, hirek. - Utána cigány
zene.

10.10. IdŐjárásjelentés.

Szerda, május 15.

!;;l.15. Hangv. ~ ,9.30. Hirek.-.9.45.
ft I,angv. folytatása.

ll. Harangszó az egyetemi temp
lo-,lból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. A hangverseny folyt.

1. Időjelzés, időjárás. .2.;30.
Hirek, éldmiszerárak.

3.30. Morse tanfolyam.
4.10. Felolvasás.
4.45. Időjelz~s, idöiánís, hir~k.

5.10. Elö;tdjs.
5.40. Zene·.
6.45. Rádióamaför-posta,
"I.::W. Oia:sl nyelvokta.~ás.

8. Hangv.
9. Előadás.

10,45. Francianyelvü f.;JÖadás.
11.15. Időjelzés idöjárás, hirek, 5port

eredmények. Majd hang\'.

Csütörtök, május 16.
9.15. Hangv. -9.30. Hird;,

9.4!? Hahgv. folyt.
12. Harangszó az egyetemi temp

lomból, idüjárás.
12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.

12.3"5. A hangv. folyt.
1. Időjelzés idöjárásjelerné.:;.

2.30. Hírek, élelTmszerárak.
4. Rádió Szabad Egyetem.
4.45. Időjtlzés, időjárás, hírek.
5.nr. Előadás.
5.40. Hangv.
5.50. Gyorsirási tanfolyam.
7.25. Angol nyelvoktatás.
8. Hangv.
9;40. Hangv.
10.1-5. IdőjéJzés, hirek, időjárás.

Hangv. .

Péntek, május 11.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45.·Hangv. folyt.
12. Harangszó az egyetemi tem p

lomMl, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hir.ek.
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időlelzés, időjá'·ás. - 2.30. Hi-
rek, élelmiszerárak.

3. Elöadás.
4. Mese.
4.45. Idöjelz.és, időján(s é15 hirek
~.10.'Előadás.

6. Németnyelvü előadás.

7.25. Felolvasás.
7.30. Előadás.

10.30. Időjelzés, időjárás és hir,ek.
Ut:1na hang\!.

Szombat, május 18.
9.15. Hangv. - 9.3,0. HiI;e.k.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangv. -12.25. Hirek. 
12.35.H:.mgv. folyt.

1. ldőjelz~~,időjárás. - 2.30. Hir~k,

élelm~sz.erára,k.

;1.. Előadás.

4.45. Időjelzés, időjárá?, hirek.
5.10. Előadás.

6. Előadás.

7. Felolvasás.
7.35. Hang".
9. Hangv.
11. Időjel#s, hir~k, i!ÍpjláJ:~. l,.J~

hangv.

IT 7 II

II ,
I IV

Olcsó pálinka !
lóminöségü, 50-52 százalékos, valódi

kisüsti törköly és:seprő=

pálinka
Hterel'lként 3 pengö~rt, 5 liter véte
Iénél már 2 P80 f·6rttgytdiil csak

KAR5 y LAJOS
vendégH~jében kapható!

Soha nem vesz mástól, ha ~9Y

szer megkóstolja pá Ii n ká i ma t!

4 HP. Hoffherr~Schrantzgőzcsép
lő garnitura olcsón eladó. Sz.M. IV.
ker. Luther-utca 443. sz. Szarvas.

Eladó l darab használt üveg-ajtó
tokkal, l darab ha"izn,ált tele-ajtó tok
kal, I darab használt 6 szárnyas ablak
Vatay Gábor asztalos ipartelepén Gyo
ma, Kossuth Lajos-utca 737. sz.

Öz.... dr. Bácsy lajosnének Rá
kószy-u. 647. sz. alatti háza öriJkáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
BankházánáJ.

Kaloc:.sa-ház és telek (Deák ferenc
utca), mely 1230 négyszögöl és a rajta
lévő épületekből áll, Kalocsa Mária
tulajdonát képező fele része, meIy
haszonélvezettel van terhelve 12.000
pengőért eladó.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok.
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, a"iztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és rez
ből. Továbbá ha,ilitot! székek állan
dóan raktáron készen vallnak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőreberendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossu.th
Lajos utca 737. szám.

Hétfő, május 13.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
11. "A Magyar könyvhét~-n.ek meg

nyitó ünl,lepélye.
12.25. Hirek.
1. Időjelzés. Időjárás. - 2.39. Hire.k.

Flelmisz.erárak. .,
4. Asszonyok tanácsadója.
4.45. Időjelzés, időjárá;>, hirek.
5.10. Tóth-magyar nY.elv~~t.

5.40. Hangv.
6.45. N~m.etnyeJv.

'1.30. Mit üzen a rMió.
~.30. Hangyerseny.
10.19. IdőJc;l&;~s, ÍIir~k~§ időMriá~.

Majsi hangv.

Vasárnap, május 12.
9. Hirek, kozmttika.
10. Egyházi zene és szentbcs.éá .az

Egyetem-téri templomból. .
11.15. Unitárius istentisztelet.
12.15. Időjelzés,időiárás.

l. Hangv.'
2.30, Anyák napja.
3.30. Előadás.

4. Rádió Szabad Egy!'\t~i1l.

5.25. Kabarédélután.
6.10. Sporter.edm~nyek.

7. Hangv.
1.25. Felolvasás.
7.30. Előlldás.

8.20. Sport-ég lóv,ersenyer~dl1l.ény.ej{.

10.30 Időjelzés, időj<irás. M.aj~

hangv.
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lékü CI leg'nagyobb filmek ren·
c!czési nivójával. Az orosz
milió. ornclyben a cselekm(;lh
lejátszódik, hamisítatlanul cn':
deti. A film két főszereplőj,

Greta Garbo
és

John GHbell·t

a l'illl1szinjátszás leg'nag'yobbjoÍ
között fog'jalnak helyet. Grl:'td
Garbo, a cimszerep alakítója,
végtelen játékskáláján brillíroz
s ha lehet, eZlItta! ldülmu!la
összes eddigi alakításai!. Tip
10kzolos, megfcjlhclctlcn asszo
nyiassága pompázó szinekben
vakit és örök emléket hag'y él

nézőbef!. John Gilbert. a parl p

nere mindenképpen mél1ó h07
zá, Férfias, fölényes jelens~g

és ösztönös, impozáns a já,
téka. A müsorJ burleszk és
filmhiradó egésziti ki. Előadá,

sok 6 és 8 órakor.

olló" fil
vom

12=én, vasárnap:
il n

irdessen

Május
Kare

Az !\pu!lö l'itm5zinhf.lz oro:~z

ciklus[lI1iJk IwrI11adik fill11jét IllU

tatja be máju:') 12~éll, vasárnClp,
mcly alkalommal CI vi!ágiro p

L!uiO!ll l'gyik k~rnaR'y()bb alko
tását, Tolsztoj

Ka.renina. Anna

Koih'ö§ladány1ban a községtől 2 és fél kilométerre,
Körösladány-Szeghalom közütli müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

g'azdaság'i épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 111ag'yar hold szántóföld,
c Ihaiá!ozás miatt

eladó.
l Érdeklé\dók forduljanak a
~ B~ACSY ~ és T:AnSAI Bankházához GYOMÁN.L, _ ' _ .., ~.~

Kossuth Lajos utca 737 sz. alaH Vatay Gábor asztalos
házában a .Regké:n:yesebb idést is kielégitő

CUKRÁSZDÁT NYITOTT M,
ahol naponta friss kenyér és péksütemény is kapható.

A közönség szíves pártfogását kéri

MOSOLYGÓ ÁGOSTON cukrász.

cimü, megrázó l'rejü r('gényJ~

nek csodájalosan szép filmvi'il
tozatát hozza szinre 10 felvo p

násban. Tolsztoinak ezcn
klasszikus erejü és rendkivüli
hatásu müvét az amerikai
Melro g'yár filmesitc1te ml'g'
olyan méltö és stiluso~ módon.
amit egy ilyen örökbecsü irod
da!mi all(()1ás nemcsak mCRd

érdemel, ell' meg is követel. A
film cselekménye teljes mér;
tékben érzékizlteJi az eredcli
mű minden szépség"ét és él rc··
g"ény egyes részeit a film még

eníschben kidolllboritiiJ. A ren·
Jezés naín'szabásu,eíjrycn1úd

alegg3Ldaságosabb

Vezérképviselet :

AuJofelszcrelési
R.-T.

Budapest, IV" Aranykéz
u, 2. - Tel. Aut. 812·41.

-~~~'-~'--,~

FI8K PNEU

Biharmegyében Csökmő
községtöl 1 kilométerre

kőut mellett

30 kat. hold föld
kedvező fizetési feltéte
lek mellett eladó. Bővebb

felvHágositást nyujt
FUTÓ JOZSEF tanitó

Szeghalom.
"'....~............",#....$ ....-4P"....$ .............~~a9

l'IFisk Cord Pne
CHroen, F ord, Chevrolet

alkatrészek
autófeíszerelések

NagyJózsefBudapes~
VI., Andrássy-ut 34.

Telefon 221-97, 285-63,

INGYEN JUTHAT

jó kö ny ve khez
ha előfizefőkd gyüjt az

UJSAG-nak
minden 1 hónapos dőfi..
zetö után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. eim: Budapest

62, Pósíafiók 282.

Egydarab

kirakattai kombinált

üzleiajtó
e I a d 6,

M.gtekinthető a
Kos~uth lajos-ucca 707.

számu házon.
Átvehető május 16-án.
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- - .- ill.-H lev<],q",,,nd'{p:

Lapunk B11Idapesten á!í2m-
dóan olvasható a
Szálloda" kávéházában.
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budap-esíe!'í,
ho. előfizet a "Gyomai Uis(I~~T3"

mert lapunk ha\'CLtC. kisorsu:
előfi/:elői kii;;JiI1 ('tiY SZf1;:UL:~

u1alvány1, melynek lulaidollUSf:
(1 sor~olás hfmapj'-l!)é1n tCbzé'5'c
szerinti idölJcn h6wm 'napolJ
át dijmentesen kap él kivák)
hirnévnck örverlclt) Park nagj'
száHodá1.nm l')ll(L:.iI'~?S! \ill!, ['Jé>

ross Jél' í O (a rc\elclipjjYi:lll \eJi

~rkl}zéSl c·lt:.:]é.~Já\::] ·",/cl-(11"L·1~).

l'ffV c!.~{}r(·Ildl1 ."~ 'Ii::["]! ,1.1.1-

'lt!ik ~~{-~ ~,()r~nilJ>;! f"11. ,) "'_ il

fi uk !nL:~_~'cil:,'ní c·; l_'r\.>~;.: )lVI"

r~<jli\~'~{'~f1<H:!~i-i·N;.;r,é ,~,'i"'",;"';{;";':";:;'" ,''C, 7::'~> ',:'" "j',' " ';',c,.,;,. -:;' ,,<c, .,'-",

I Sacher :_,. .~~-:

~ -gépek,
~
~ Ilaklároj] VClIH1Clk Li . ~_,., ..

~'- ltE[dJr:ld.§ fc2k k~\c:.''-'·!·! pola:katrészek.':'-i ci:::,! ,illiu '. c:, i(,

I ö~szes mezőfF·!Lc.lCl"c'I~-c;i ~"íJc!: f':'~i'!:i

I Ma~~'ll:~~~'~~:i'~LdC~;~!;"
~fl'.M,'Űibí~~~{§~"I:~\;~W~.2;~.~~1~:K\~~~;b"··1.!/::::j·i0<:I".'~;;~~"':~:+>:rt.!J... ::;~:';::

Budapesten

Meíeg-, barátságo~-, ti,iZliJS:!.I;:j,>

árból
"
G
~

~
böséges-, iz!etes-) háziétke::ésl ~,I,

árból
~
I,
I
i
!

I

engedményt kap On, mint ~'zen

iap elhfiz,tője

a

GYOMAI UJ5ÁG
o)n]s<Íjánilk

If ri I ~ 11<
liíTl,"·nck

UTALvii.NY-SZ,ELVÉNY

illilll d

Szerkesztésért és kir.::dásért 1"(-,1_<1".:": :

\\lf.,(jNER !\,t·,l~·r'(ji<.

Park-
INagyszállodában,
i VIII. Baross- lé:' 1,0'
"",,,,~,,,,",_~~~,~,,=,,,,:....Jt1!~,==,~~.,..~.~,>,
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ELÖFJZET~Si ÁRAK: - II" ,,' ", :ilI' Hirdetések dijszabásai:
Negyedéllre - - - - 1 pengő SO fmér Dl Felelos szerkes~to: WAGNER MARTON.I, . ".,.... .
F~i évre - - - - - 3 pengő 40 miér ~ _.. I Egyhasabos l cm.-es hIrdetés 20 Jlller. Otszon
Egész évre -- - - 6 pengő. Szerkesztoség és kl~~óhlvatal: . 'I'" 'hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l

lapzárta' P É N T E K déli 12 óra. nH U N G Á R I. A'.' kOnYVnYOmda.. negyedévi hird;tés?él ~,O százalék ,és félévi hirdetés
Megjelenik minden vasárnap reggel.. G 'fo m a, "ÁRVAHÁZ" . ,I esetén 2:) szazaleK kedvezmenyt adunk.

~~ -_......- 'd

lern e nag'y rádió-leadó l felvilágositó és megerősi~Itak a szinpadon, hogy pár
állomása azóta szakadat-l tő kegye/nIe. Erős biza- ev mulva olyan ügyes mii
!arm! és hibátlanul müdő~ kodással hisszük, hogya kedvelő gárdánk lesz, ameHd a tört~nclem szem-
dik és közvetiti a krisztusi népek intézőinek sorsá.t, lyik felveheti a versenyt báruvegén i:lZ els5 Pünkösd

l hit örök szép dalait az em- merev, dacos lelkét átjárja melyik jobb kis társulatta!.e5eményeit viz~3g'áijuk, cso- l
dülattai látjuk az Apostol l ber~milliárdok lélek~anten= . majd a pünkösdi tüz és A ritmikus tornagyakorlatok

nájába. l nem térhetnek ki az igaz# is oly ügyesen voltak beta-fdedelem nagyszerU és
Ezért ünneplünk mi ke# ság kemény parancsszava, nitva, hogy bármelyik fővá-eredményében rendkivüli l

resztyények ! . elöl. I rosi iskolaclicsőséget va!la-
fellépését. k ct' H 1'0" e v';; "'va'rt IA magyar pün ös meg a íZ J n urvu na ve e.

Az egyszerU, tudatlan késile Előbb a feltámadás pillanat, ez lesz majd az Mi, akik majdnem egy hó-
halász beszédét il Szent= l ünnepét, az ezer éves ma- I ig-azi magyar. Pünkösd, nap ófa néma szem!élőivo1tunk
lélek kegyelme oly meg- gyal' haza történelmi jo~ il· melynek mielőbbi megva~ I a lázas készülődésnek, lát~
rag'élGOVa és hata!rrÍassá gának és hivatottságának I lósulását a rapir-ha 1áro~ " tuk azt a járadhata.tlan. baz.:
tette, hogy egyszerre öt~ elismerés.ét. várjulL A tri-I kon innen és tul 12 mil- galmat és igyekezelet, melyet
eLer ember lelkébe világi- anoni csonkas~g okozta lió magyar kéri a Szent- a polgári iskola tanári kara
ton be Krisztus evangéli~ élettelenség és elfásultság' lélek Istentől. kifejtett Pétermann józsefné
Ll ,Ll és ez az ötezer meg'- vastag falain és bezárt ai~ l Ezért az ünnepél'tesen: tanárnő főrendező vezetése
keresztelt ember a megfe- I k I l k d "] kk ltaján - ~emé jü ' - á1,la.~ I... g.·~n.... imá ~ágos le e 'e mellett, hogy akis nÖVC/1 c

~u·Z.siteo'./J':o:'kd~cr~~.:~.',m~:~~.~.r~~~: I tol mielobb a Szentle.lel< . ~.n~k.Qr[>'~~,t.~~rlY In"'.Bv..:rúJ" t !I"I.!I.~'A .o__ a!~;t .év ~. v~''''''',:'s'··
I , ?' ..", """""'........"""""'.....--- __ "'';:' _ ket meglepetésben részeslt-:
dozoja es· l1Jrdetolekent sék. És a meglepetés a leg-
tért vissza messzi ottho-I Polgáti iskola müsoros estélye. I nagyobb mértékben sikerült
nába, A Szentlélek, a hit is. De lelzetetlen is lett vol~

A laa'",' I'S' ola no"l'en cse'nlünk az összes nőven-erejét és bátorság'át per- po s li. - na !lOClV ne sikerüljön,mi'-
. , I d'" .. 11' az l de'k''''ket. iz ének-számok, a ' b,nlCtezte a meg riadt, félén {; elccl, ma~us-~i7, ,"-1 kor az ágilis főrendezönerh~

apostolok lelkébe és élet- Erzsebet llget helYIsegeben Izumoros vigjáték, a mono- csak az egyes tánc-szá!?lokaf
re hívta - segitő kegyel- müsoros előadást tartottak, lóg, a ritmikus tornagyakor- taizitotta be, a fündéJjátékof
me c:-'>od,Ís tüzének kiára= hogya befolyó jővedelemből lat és az Álomország fün- Ú torna-gyakorlatokat száz.,..
détsával: a világ legnagy- az iskola részére hangszert dérjáfék: olyan győnyőrü szor és százszor próbáltatla
szerübb intézményét, az vegyenek. szép volt és olyan hatást tett el kis ntivendékeivc! és az
emberi bizonytalanság sö- A müsor ősszeállitása e/- a nagy számban megjelent utolsó percig nlindig talált

.' I . b " . "o"ranClu "o't de elso"rangu hall,f!atóság'ra, hoa }' minden- . , , htét éjsza (álii an eglg- Cl- ,) b v,,' ~ s. valami javita,!l va,ot, anem
r' "d' 'lt CIa a- elu~ada's ic:: A?' ki azt hitte, 'Izof!u tényleg'l"ázó fénytgyujto es u - vo mab 4.. ~. "-" ""J még az egyes kellékeket is

, I" . t . abban szereplőket eCl}'enként Álomországban van.
vösségre vezer o IS em b. maCla seditetlelőtervezni és

, l t' -Felsorolni és mef!dicsérni le- A kis szereplők olyan am- t:- b .'

művet: a (eresz ycn anya- fl ~ tllndérles.e,II el.k.eszjtení, ,
szentegyházat. A kegye- hetetlenség, de meg kell di- bicióval és ügyesen mozog"

"Cserebogár, sárga cserebogár" .
- Pünkösdi láng, májusi napsugár
A magyarra csak nem jön kikelet ...
Nyögi a vad trianoni telet.

"Cserebogár, sárga cserebogár"
Más az idő, más nóta járja bár,
Még sincs annak igazibb menete:
"Csak azt mondd meg: Rózsámé leszek-e?"

CSEREBOGÁR ..
Ida : KÓRÓDY FERENC.

"Cserebogár, sárga cserebogár"
Nem azt kérdem tetőled én most már ...
Nem azt kérdem: "Rózsámé leszek-e?"
Csak azt mondd meg: több nyár még leszen~e?

~ ~,Gserebogár, sárga cserebogár"
Virul-e' még a magyarra több nyár?
Vagy .- mint az ég, esthajnal csillaga
Ha feljön is - lefelé ballag a' . ' .

"Cserebogár, sárga cserebogár"
Bús nóta az, ami rád itt most vár:
Csonka or:szág, a népe meg koldús ...
~(C~k '.dmekben Nagy;unk :paza~uldús)

Csereboaár, s.árga cserebogár"
" o>

A .magyar sors - búval tele "pohár,
Üritgetjük ... szomorubb a nóta,
Nincs is nekUnk vig dalunk azóta.

------

'_ ;: ~. I l! .~
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MARosvAsARHElYIEK TAlÁlKOZÓHElYE

Budapest legelsőrendümodern családi szállója, az

István irálszálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.

Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fü
tés. Melegvizszolgáltatás. Lift. EIsőrendü konyha.

A Nyuqa:ti pályaudvar :lDeHett.

Gyoma község közönsége, l
aki szereti a szépet és a jót,
végtelen elismeréssel kell,
hogyadózzék Pétermann
Józsefné urn6nek azért a
szeretetteljes, odaadó nagy
járadságáért, azért a hete
ken át tartó idegöl6 munká
ért és azért a nagy tarelem
ért, mellyel aligetet Álom
országgá és a kis polgárista
leányokat egy estén át tán
cos tündérkékké tudta vará
rozsolni. De dicséret illeti az
egész tanári kart és küfönö-
sen Juhász Sándor és Rusz
ka Sándor tanárokat, akik
igyekeztek a f6rendezőnek

mindenben kezére járni és
segiteni. Büszí,ék vagyunk
reá és szeretjük vele együtt
az egész tanárikarf, akik az
iskolán kivül is - köteles
ségüket 'messze tulhala
dóan - ennyit és ennyi sze
retettel foglalkoznak a nö
vendékekkel! "G"

Levente
majális.

fényes sIkeriinek ' igérkező

majálist rendeznek l(?ventéi~k
lZ hó 26~án május utolsó va
sárnapján délután a Erzsébet
ligetben. Az elnökség a tőle

megszokott szélcs látókörrel
egy igazán impozáns miisort
álli/ott össze.

Reggel 6 órakor zenés-
ébresztővei járják be fuvós
Jeventéink a község főbb ut
vonalait. Délelőll él Detőfi-téren

tQrzene fogja szól'dkoztatni a
zónázó-söröző déle léHi közön
ség·el.

Délután pedig részt vesznek
testületileg a község előIjáró

sága itital rendezendő "Hősök

emlékünnepén " hogyavigság'
közepeJte is teltrekész komoly
szivvel-Iél<2kkel rójják le a ke
gyelet adóját önzetlen hőseink:

a világháboru hősi halottai
emlékének. Utána levonulnak
zeneszóval a ligetbe, hog'y a
délutáni céllövő versenyen
(melyről külön má"3 helyen
szólunk) szereplő levente tár
saikkal együtt üljék meg virág
fakasztó május szép ünnepél.
Lesz ott kabaré, szépségver
seny, világposta, szerpentin és
lwnfQnlti csata stb. S mindez
csekély 20 Illlér belépődijérl.

Az eln9kség a ligetl?t nem
záratja le egyrészt azért, mert
oly csekély belépődij mellett
(20 fillér) igazán nem zaklatja
a közönséget, másrészt azt
akarja, hogy minden egyes

~eventéie, akkor délután szóra-I
Kozzon.

A délutáni zenét a fuvós
zenekar szolgáltatja. Befejezé
sül pedig este 8 órai kezdettel
Farkasinszki Imre cigány mu
zsikája mellett hajnalig tarló
táncmulatság aligeli pavillon
ban. Erre belépődij 1 pengő.

Az elnökség erre az alka
lomra, ha igen sok táliCOS pár
jelentkezik, táncversellyt (csár
dás) is rendez. A nagy dij ...
de erről majd csak a verseny
után.

És hogy semmiben se legyen
hiány mi szem-száj ingere:
erről Leimdörfer Zoltán gon
doskodik.

Levente Egyesületi
Céllövő Verseny.
A Gvomai Levenie [gyesLi

let c !ló 26án d~lllt611 ~ óra~

kor a sporflell?pi lőpályáján

házi lőversenyt rel1dCl, mely#
nek eredménye alapi/lll 11cvezÍ
be a f. évi innius hó 2-án ugyal1
csak Gyomán inrlallLló járási
lóversenyre csapatait. Csak
egyéni verseny, táv 50 111 100
méieres körcéltá.blára. Dijazá~:

6 leg'jobb ]övó érem dijazás
ban n2szeslil. A lőversenyt ve
zelivitéz Molnár Dál főoktató

helyettes. A verseny után az
érmeketdr. Páika Pál járási fö-
szolgabiró ur fogja az arra ér
demeseknek arnellére tü/ni.

A versenyre érdddődóket

szivesen lát az elnökség. Be p

lépődij: 50 fillér.

Hogy fogták el
Jakust, abetörők

királyát?
jakus Ernő elfogatása nak

körülményei rendkivül érd~ke#

sek. Bizalmas uton közölték az
endrődi cscndőrséggel, hogya
b,z:örővezér Endrődön tartózp

kodik. A csendőrök rövidesen
kinyomo:dák, hogy lakus Ernő

slil ün megszokott fordulni End
rödön, a betörések után min
dig oda menekül és ott élő

rokonainál huzódik meg.
Amikor már kétségtelenLiI

beigazolódott, hogy el valód1
)al(lJs Ernőről van szó, még
mindig nagy gondot okozot! a
a csendőröknek, hogya rend
kivül ügyes belörőt mi uton
módon tegyék ártalmatlanná.
Eiőre kidolgozott terv szerint,
polgári ruhába öltözött csön
dőrok egy korcsmában találtak
rá abetörőre.Gyanutlanul asz
talához ültek és együtt ilalozp

tak. Jakus Ernőnek jó hangu
lata támadt és éppen pezsgőt

rendelt a pincérnél, amikor

ü.,l'Vcsen közrel,apták él csend
őrök és bilincsbe verték. Jakus
Ernónek védekezni sem voll
ideje, a csendőrök pillanatok
alall megbiJincseltc'k_

Az endrődi járás egész csend
őrlétszama mozg'ósilva volt la
kus Ernő elfogatására. Még
aklwr sem menekülheteit vol#
na el, ha él korcsmában a
csendórök keze közüí sikeriiI
is kiszabadulnia.

lakus Ernő elfogatása néhány
nappal ezelőtt történt, az end
rődi csendőrség azóta megp

szaldtás nélkiil nyomozolt bün
ügyébell. Arra nézve még nem
jött értesilés, hogy az endrődi

csendőrség nyoIllozása milyen
ereciménnyel járt.

lakus Ernőt az endrődi l1YO

11100'ás befejeztével átkisérik
Kisl\llnhaJasra, ahol ugyancsak
több beWrést követett el.

Mi történt az
elmult héten?,
A felhőszakadás elmosta az

erdélyi nagyrornán linnepélyc#

ket.

Poroszország és Bajorország'
után P)éldcn és: Thiiringia is el
tiltojja a vörös frontharcos
szervezeleket.

A elmult vasárnap több.min!
ezer kortesbeszédet mondottak
l.olldonban.

Közép-Olaszországban föld
rengés volt. Bolognában s több
SZOI!lSzédos falubFln sok ház
CIS";;' ('Oilllolt.

A dorogi és salgótarjáni
\1lunkásuk után a szombalhe!yi
vasutas-mühcly 550 ajkalma
zottia is csatlakozott a Revi
ziós Ugához.

A turkesztáni földrengés ál,
d07.ataini:'lk száma jóval fl?]ü!p
van a höromezren.

Rákosfalván uj református
templomot avaltak fel.

Pekár Gyula Velencében,
Rómában és Nápolyban nagy'
hatásu beszédeket tartott az
olasz-magyar kapcsolatról.

Husz százalékkal javultak él
borárak.

Végetért a Budapesti Nem
zetközi Vásár, amelvnek terü
Ielén állandóan hatalmas láto
gató tömeg nyüzsgött.

I
-istentiszteletek. A ref.temp

lomban Pünkösd vasárnapján
délelőtt fél 9 órakor predikál
Répás Pál lelkész, urvacsoféli
ág'endát végzi Dalotás István
hitoktató kikész. Délután és
ünnep másodnapján predik$!
a legátus. '

Konfirmáció. A gyomai re
formálus egyház 12 évet be~

löltött növelldékl?it Répás Dál
reL lelkész az elmult vasárna
pon konfirmálta meg a tern~

plomban szép és megható
ünnepség kerekbclL A konfir~

mált növendékek összes szá,
ma 63 volt.

Népünnepély Pünkösd má
sodnapján. AGyoInai Önkétes
Tüzoltó Tesliikj kiboc~;átotta

plakátjait, fltlHZiy szerint Dün~

kösd hétfőién tMijfl szoká~D5
népLinl1cpélyél élZ Er/sébd-li
~l'jbeJl. A J.iszfelvonulás már
d. u. 1 órakor kezdődik a kö~~
ség házától a Horthy Miklós-ut, ','
(lr(íf Tisza Islván- és I.zOSSllth
Laios-utcán ál. fl tüzultó-Ievenle
zenekar kisérdével, Ic a ligetbe.
ült lesz azuttm gyermekei,
szórakoztali'Ísára löbbféI~ veri
seny, cl. u. 4 órai I,e/dd!el ka
caglató müsor a szabádban: 3
egyfelvonásos hollózat, tánc;és '
énekszánok. Ekkor választják
meg agyonlai piltlküsdi kirt)ly:~

női, ki egy értékes díjat kz,p,
ll!.!yszintén az a hölgy, aki cl

legtöbb szavazólllpol cladjB~

Az él hölg'y, aki a legtöbb há·
zásságot köli. szintén iutalmal
kap. Este kl 8 órakor társéS
Vllcsora, melyre mindenkit sii
vesen iöt él testület. Aláirások
szombat estig elfogadtatnák.
VacsOraUU11l fél 9 órai kez
delte!lánc lesz reg·gelig. Be
lépti díj: él lig'vilJC d. u. klnől

teknek. 50 fiikr, g'ycrmekeknek
20 fillér. Vacsora rész vételi dí
ia 1 P 30 fillér. T,íncl1lulatság<
ra l D 50 fillér.

Értesités. A Gyomai Önkén
tes Tüzüllö T cslület í!rtesiti a
t. közönséget, hogy miulfl!!
R(>my Zsöka Böi!ös Andornii
operaénekesnő a hirdetett mü
vész estéJ yt ml?g nem tartolIa,
sem a felvetI dijakat eddig több
szöri fellJivós dacára vissza
nem fizette: -ellene a megtorló
lépések folyamatba tétettek. _'



PORT
GySE. Orosházi MTK.

3: 2(2: 1).
f. o. bajnoki, biró: Klein.

Az elgarantált· GySE. remek
küzdelemben biztosan és megér
demelten győzte le az OMTK-t.
Az eredmény nem is fedi szám
szerüen az erőviszonyokat, mert a

Jom (Békés m.) cimet) kell.

"Aki rosszul vesi, ,az két~

szer vesz". Nagy igazság van
ebben a közmondásban, mdy
közmondás, főként a szövetvásár
lásnál tartandó szem előtt. Ezért
felhivjuk lapunk igen tisztelt 01
vasóinak figyelmét, ha szövetet
jól és olcsón akar vásárolni, ak
kor keresse fel a viiágllirü SEM
LER céget (Budapest, iV, kerület,
Bécsi utca 7. szám) ahoJ a lc!!-

.~

finomabb angol szövetkülönieges-
ségeket a legmérsökeItebb áron
szerezheti be. Mindig tartsuk
szem előtt, hogy szövetet csak
megbizható szolid cégnéí vásá
roljunk. A világhírü SEMLER
kir. udvariszállitó cég minden
tekintetben garanciát nyujt. 1\
SEMLER angol szövetnek három
tulajdonsága van: kitűnő, SLtP
és olcsó. Külön figyelemre mé:llo
a cég maradék osztálya, mel}'
révén a cég alkalmat nyujt leg
jobb minöségei alkalmi áron való
beszerzésére.

Diákotthon. Még harmadik
évét nyitja meg él fiatal szegp

halmi reálgimnázium Dcákolt
hona s máris a legnagyobb
elismerésnek és jó hirnévnek
örvend. Hirét mi sem bizonyif
ja jobban, hog'y dr. ].zorniss
Gyula államtitkár ur is meglá#
togatta. A Diákotthon megnyi
to11a a jelentkezést az 1929-30
ik tanévre, l-IV osztályu ianu
lóknak. Havi ellátási dij 50 P,
melyért napi nég-yszeri étke-7

zésben részesülnck él növen
dékek. ]unius i-ig jelentkező

hadiárvák a Népjóléli Minisz~

teriumtól magas kedvezmény
ben részesülhelnck az inté7et
révén, ha jeles eIőnF?netelück

és jó ma~rilviseletliek. jelent#
kezni vagy részletes· lájékoz--

_~iHlH6~~~~fs:\~~"

1929/30. 'TANÉVRE I
TANÁRI OSALAD ';-,

női kétéves kereskedimi iskoláha,
tanitónöképzőbe, gill1náziurnba

iratkozó I
lEÁNYOKAT,

KISEBB FIUKAT
kitűnő ellátássaj, gondos felügye"

i
lellei, internátusszerüen, a

:, szünidőre viszontnyaraláisr<3
elfogad.

Tennisz, fürdés, zene, nyelvek.

=» Dr. FREITAG, Szarvas.

L~~

A. GYOMAlAK
kedvelt találkozóhelye
BU,DA.PI~STEN

a

,özponii
Száll'oda
VII., B6'3ross-tér 23.
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnanberende
zeit kényelmes családi ház.
Központi fütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol.:

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE KAvÉHAz
Tulajdonos:

Grosz Ödön.

Békésvármegye törvényha

tósági bizottságának közgyü

lését e hó 28 napján tartják meg

Békésvármegye székházában Oyu

lán.

t 18 élő leszármazott kisér
te utolsó utjára. Érdekes öreg
ember halt mega Kiskunfél·
egyháza mellett levő Pá\mo~

nostor községben. Boldog jó
zsef gazdaember pontosan 100
esztenclüt élt. 1829~ben szüle~

tett. Beteg soha nem volt, csu
pán él látását vesztette el 90
éves korában. A hajlása a leg
ulóbbi nopokhan is teljesen ép
volt, jól evctt~iv9t1, sóJ a mult
lr";i-:U' InHrJl~ll'Tt.I 1I1~g escÍl'uC-
sen daloIi is. Boldog József"
n\?k !izen_egy élő gyermeke,
hetven unokája. llUS?(mkét
dédunokája, tizenkét ükunokájGJ
és három szépunokája maradt
hMm. Összesen tehát 118
L'g'yenC's leszármazott lanuslw#
clik a d~rék elllber éleléről.

Uj zsinat határozat. Az or·
szág református zsinaton több
fontos törvényt hoztale t\kg'p
alko1ták az uj lelkészváJasztcísi
törvényt és törvény készült
azokról él veRyes házasságTél
lépőkről, akik m<Ísik fél jéJvtira
lemondottak születendő g'ver#
mckcik vallásárfd. Az uj tör g

vény szerint az arcformáfus
házastárs, aki lemond gyerme·
kei vallásáról, nem éJhet urvap

esorával, nem szavazhat és ke
resztszülő sem lehet.

szálljon rnc~ a Mcrán S7ÉJllo~ i
. dálvlll, a föváros szivéb.ll. a

Ny us;ra1iva I s7.clllben, ahol pom

pás kényck'nJ, olcsó és kilLi#
nó penZi(l, lift, fürdök, t;':I:,[1I#

gók várják. J\ki még il 'lll l(]#
koJI a M,zrjnban, nem lUl~j,], Illi
a jó álom és kényc1crn ide p

genben olc~ö pénz,ú,!.

és eSnk ugy volt hi'lilandó át·
ellg-ec\ni a reg'Jny! közlésre,
ha névtcknül teszik közzé. A
re9.'ény a pesti szinflá7i világ·
ról szól. élő szereplöi vannak
és olyan szenzációs, hogy a
Szinházi Élet leljesite1te az is#
mere/len szerző, kivánságát és
név nélkül a Szinházi Élet e.
heti pünkösdi számában már
meg is kvdte a regény küz
lésc't folyJatásokban. A Szin~

házi Élet e héten mq,l'jelcnt
pünkösdi száma 40 oldallal
nagyobb teriedelmü a rendes
heti számoknál, reng'cteg gyö
nyoru méJynyomásu képet,
cikkeket közöl és szenzációs
jarlalmából kiemeljük a követ~'

kezőket : Fedák Sári bejelenti,
hog'y férjhez megy. Fotóipart
a P)osloni EAC és Hungária,
mérközésróJ. Hollywood a
pes1i vurstliban, Hogyan let!'
iró Markovics Roclion. A jövő

reménységei s1b. stb. A Szin
házi Élet e heti ünnepi számá
ban nagy divatrovatot,auJóés
rej1vényrovatot, szenzációs no
velJ&kat, regényfolYJatásokat
közöl és a nag'yszerü .ko11a
mellékleten kivül c1aFabmellék~

letiilAz aggkg'ény apátadja.
A Szinházi Élet e heti pün~

kösdi számának óra 1 pengő,

negyedévi előfizetési dij 10
pengő. }(iac1óhivalali:cBudimesL
VI., Aradi utca 10; sz. Mono
lógok, Confcrencierek és Ka#
barélréfák nagy váJasztékban
megszerezhetők él Szinházi
ÉletszindaraLJosz!ályánál. jegy
zéket ing·yenadunk.

Nyivános nyugtázás. Az áll.
polg, fiu· és leányiskola mü
soros ünnepelyén a hangszer
alapra feJiilfizetlek: Hanzély
János, Iványi Is1ván, G. Nagy
Lidia 4-4 P. I(ató Lajos, Wag#
ner József, Glück Ármin, cll'.
Tardos Gáspár, G. Nagy Lász
ló, Béres Erzsébet 3-3 P.
Örffy Sándor, Bpest, Pétermann
József, Hajdu Béla, Vince Jolán,
dr. Nagy Pál, Koe'3is Gyula,
Németh Géza, Jeney Viktor, N,
N., brassói Greising József, Ré
p_ás Pál, ZáholFi Aladár. Le~

hoczky Károly, N, N. 2-2 P,
Biró János, Szadó Gáboy, Csa
pó Endréné, Baráth Imréné,
Horváth Sándorné, Kőszegi

István, feiler Lajos, Herter Má-
Mária, Végh Béla, Oláh Lajos#
n,é, t'Jónay ferenc, Kovites jó;
zsef 1-1 P. Eiler Andrásné~

1'50 P. Vogel Marika 80f.
Imre Andrásné, Siklódi Gábor~ .
né, Nagy Mihályné, Józsik Ist
ván 50...:-50f. Lukács Gábor#
né 10 f.

'Ken~me~ élet föltételei.
Hiába van pénze az embernek,
hiáb-akölti aztelszivesen, ha
nem tudja kénY,elmessé vará~

zsolniétetét. Ha pestre utö#
ziké5(?7tbIztosHani <akavja,

Az áH. polg. fiu és leány
iskola tanári kara nyilvános
köszönetét fejezi ki: a főszol

gabirói hivatalnak, a községi
előljáróság'nak, a forgalmi adó.
hivatalnak, illetőleg ezen hiva~:

talol, vezeJőinck; továbbá a
Hollel' 5zálloda tulajdonosá.
~ak, lZn~r nyomdának, ker. és:
iparos ifjak önk. körének,:
Grosz Zoltán kereskedőnek:

L'imdörfer ZoltáI1, apavillon:
bó lőjcná, a gyomai önk. tüz-!
oltóságnak, Szilágyi Lajosl
fodrásznak, kik anyagi és er· i
kölcsi támogatásukkal előse3 :

, I

gitetlék a folyó hó ll-én meg'-i
tartolt műsoros előadás teljes!
sikerét. Ezen kulturális cél ér~:

dehében telt támogatásuk:
bizonY:3ága fennkölt gondolkoJ
zá.suknak.

"A magyar Bruckner" izen-:
zádós regénye. A pesti napi-:
lapok b6ve~ foglalkoztak a
maj?yar Bruckner eset,tel. Mint.
ismeretes, él német szinpado·
kon a legnagyobb sikerrel ját
szák egy Bruckner n,evii iró
szindarabjait, akinek szemé

lyét azonban teljes homály
fedi. Nem jelenik meg a pre·
miereken, nem tárgyal szemé,
lyesen adirektorokkal, egy

üg'ynöksé$' utján helyezi el da
rabjait. Két hét előH Incze Sán
dor, éi Szinházi Élet főszer

kesztője,egy szenzációs re~

gény1k9Pott,amelynek irója
nem akarja magát megnevezni

,!f.lij?unyibeo/l/ ,eljárás 50rán I
s-.:111 fi.z.etnévb ;7,<1 a dijakat, él

T ,",zoltö Tesííikl erkölcsi küle
,L'sségénck tmlj(j a t. közön#
">-'g'gel s.lcmb','n 0rlük vállalni
cLéallyagi fel('lé)ss(~get is és ez
esdben a Testület fogja minp

denkioek - a kg'y beadása
ellenében -a feiveli összegep
k l't visszat:izc.llli.

.EgyesiHetek, és" ipartársula
tekJigyelmébe. Gyakran clőp

fordul, hogy cRyc:sÜJdek. isko
l.:ík, vagy más c')ojJorJok ki
rdndulást rendGZJlck Budapest
r..:. Ilyenkor nflgy prCJbléma éi

lakás és eHitlás k\~rdése. Fcl
hívjuk o!vilsóink figyelmél, arra
Qog'y (JI. igen jól ismert KÖZ-

,PONTI SZÁLLODA (Hotel

Cc:nlral Budape:;l, Baross#tér
2,)~ a l\eleJi pályaudvarral
~z~mbcn) bercndezkcdeJj C50-l

portok fogadásáru és kényelp

m=s, tiszta, szép szobákat,'va-'
Iamin! tökéleles dl,lJtást nyujt
rL'lldkivü[ olcsó és kedvezmé·
n';lcs árban. Nag'y elŐnye en·
n,~k a megoldásnak az, hogy
a vendégek az ebédet és a
\~eicsorát az országszerte ismert

',és hires Ostendc kávéházban
fogvasItják el. Ideális megol.
Jás minden viJéki részére,
mivel ilycn allrakcióval kevés
,sLálio.J~'r iud kedveskedni ven
dégeilJck.



4~ 'oldál

% a s ;z' i n ó ba ri ee mai
1 pohár" dupl:a,már:dusi s611' 35 fH!. 1 korsóch.llp!a mán:;hJsi sör 60 fm.

11é\piól kez'dve
1"HN~r Ó;';szem'elf riil'in'g 1"40 P.

HIRDESSEN
LAPUN~{(3AN,

~~_~'1:Wl~_~~

~YIRÁGIi,'EDVELŐIi.NE}KI' ,',. I"ONTOS . " , ' .

'& 'Haigcl7án' gyönyörü cserepes vi·

I;rágokat, szobanö"ényeket,kerti

'
virágokat akar nevelni, használjon' :

Kll.ltasy·féie ' ,

~ ,·SJtiu. S; ,. n.ö vénytá p sót.
l ,Ez ~. 15 év óta nagyszerüell bevált,
\ többször kitiinteteft reális készit-

mény nagy s/:gitségére lesz Önnek l
Virágait bcílllldni fogj~l,k! Szerezze
be azonnal, de csakis Siriust fo!!ad
jon el! Egy csomag (15 adagrbő
uíasiMssa!! P 20 fHl. Kapható

I drogériákb:w, gyógyszert:rrakb:in,

I
ma[i- és viráFüzletekbenmindenütt

. 5 c~o1l1agol bárhOV.á ,bérme,ntve küld
I ,w:.-t: t a l:ésZitő~é~~: '.. l I
I .M,",- 1tl <:i'l. § V JiUld n II e I
J

"SirilIs" lJ, bOl,·at'''lillJlla ,
Bd~ ,'i§'>,,-1I g''o/ dl a·uuat.

- -ill !I ---..~:..:-~~~~

DUI)L,lK)\CIÓ.

_ ...~
SÓ pálinka!

Kt.lgliversel"llf az Jp;lrtestületi pá
lyán )929 wájlls hó 19-én, L díj: Egy
drb. bárány. ll. dij :,Egydrb. zseb6ra.

1111. dij: lOÖclrb.~cigarétta.I\T. dij: Égy
cigaretta szipka. Kezdetedél'után l
(,rak"j, vége' e:ite" fél T órakor. 3d':1
bás :?O fillér. -

J6,,{ai-lJll:cábana822., számu ház
eÚldi,. Értélezni lehet 'Marjai Lljosnál
Pefafi-utca SÖL sz, :3.1att.

Bec&-ner Rezső kereskedő egy jÓ

I
iI.:,b,)1 vala t jut tanuJónak felvesz.

~(3!>llC$a JOi31rl"ál Tehér és siller
i bor ilte' enként SO fillérért kapható,

ugyan oH nád és heremag jutányos
árcHi eladó.

jóminöségü, 50-52 százalékos, valódi

kisüsti törkéUy és seprő

pálinka
literenként :3 pell"igőé:rt, 5 liter véte
Iénél már 2 P 80 f-ért egyedül csak

KARSAV LAJOS
vendéglőjében kapható!

Sol1a nem vesz mástól, ha egy
szer megkóstolja pálinkáimat!--

Özv. Sz<'intó ig!1ácnénái 651. ház
szám illat!, a P,.lezei-íéle házban egy
iizie~lJelyiség azonn;J! kiadó. Ugyanott
:írpa és kutágas van eladó, '

llT.fdoHság. RÓ§ltoióndW''Ü-k•
A, tiszaki.idff bor és 2dsü"fj tö~'- !

kiS!,! púlinka jó mini5ségiil1ek m<:g- i -"">,.~""""""·'\.~"':''"'"'''''''''d_:·''',~'''
ai!:apit<iisa végett a Hangy", ~:nd- !

radi-uti saját házában és '" Fo- IJ-:'l\. 3025/192t) \. IiL :SZc~m_
gYiilEi::!:í;ási Szöveikezet Kovács Já,

nos házában l:<mábbi int;:,zk~dlU'9 !Arverési hirdetmény.
k ó ~~ t o ! 6 [lj a p o ~( <I t rendez ;;
következő sorrendben és pedjS I Alulirott Ilil"",ági \',igr"héJító
minder! 1j<'Jsámap délután fél 1 It ö? 1f:I81, é v i LX. I. o c. 102. §:,a
órát}! ~éi :2 órái~~ bor kostQj;}", •
lesz, HHk/jznapokol1 pedig efJ':§S1 II crJcl!llélWI1 'c /('l1l1el kö/hirré
nap lesz a kis!.isti törkö!lt icszi, 110gy cl rJyomai kir. járás

páHttk~rl3k !;ÓStO~á5i napja. fJlin, l ti , n d k 192.3,; ,,'i 5:398/928-2.
den 18 éven feW!i egyérl, ki ezr~rl I SZorJJU vq;/és: ki~vetl'e.!'/Ji!)('n

~~~:;~~h~i~'i:~g~i:'~;~t~~~a~J:i:~i~;ldr:c,!:?';vá IIJ _ ,;áJt~j
! kCPVlSclf [~.[ldrod-gyomdi laka-i kap borb6! 2 decit, a pá!ir,i<ábói . .

i egy pohárkáva! te~i'esei1 i'l1gy~m, 'rékpr:mLlr rí. \o~iÍrG 1970, PIcsak ~zért, I'W9Y mE,gizle~és UtiJtl töke s íf11 ercj<'!jQ 1928 ('\1

I
mondja meg masok.1:ak IS, í'1ogy december hi) 13- XrI rn2a!~E1I~)~
,fi most a Szövi':tkazetek által for I '/' I ' 'sloll r,,' J,Jjiá:; uljflll Ic éé)

, g:aJnmba hozoU italnemiJ mily~... I ' ' ". '
I feJüifof,2lall ,~s 3500 P--re b·«:·,
.<elk:mes izti és még hozzá nli!yen
oJcs5 ~ mexi: a bor l per,gő, il pá-' (',Li!1 Ford g·yorstclwrautonl(·"-

IlinJ.;ü. p;d~g ~S~:~' 4 P~&1[I;J m:e- bil nyilváno' inverésc!l eladd/II.

I
renken." '~ ~oz(~m!iég S~iVe-~. r:'art~ lvlelv di·\',:n":sl1ck· él gyomöí
f.;)nását ken mind a ket bzovetD I" .-

'=' IZlr. j:'lIdsbil'ó,cág 1998, t!vj Pk,

I,kezet 19, a?gai,:,sig3, . "'00f) /1 QC)8 - , ' ' , "

O
·· u ",Cl ~.:. ~ 0. S:éd,l11U vcgze::y

I ?o',L dr. 85c",! Lajosrlé.,ek Rá- t' l .

'

I )(ószy-u. ~47. sz. 3latt\ háza. öri!l:áro~ O ylán 1970 p lőkekövctelé::;.
,eJaUl', Bovebbet a Bacsy es j arsal cllnQk 19?28. é\'i "a~QlJszlus·f~ö

BankllázánáL './
29. nal)i3t(~! i,jl:i~ 6 százo!?k ka-Kalocsa-héz és telek (Deák ferenc

utca). mely 1230 négyszögöl és it rajta ma!ai és c(klig ii~'s~cs~n2'28
lévő épületekből áll. Kalocsa ,\láda p 30 fillérb::! hiröil~Q már,· [m;'~-
tulajcJo~át képelŐ fele része, mely .~ ~

l1aszonelvezettel van terhelve 12.000 áJli'lpitoU·ki)I!::,é::.?ck ,CITjl;g G~;~.-
pengőért ebdó. . K " .' .man. OS:'",llll: Llijo,');llÍca 6S::~.

BI.ltorok. Teljes hálószoba és ];OI1V- '
ha b!ltOrok, valamint egyes darabók S7.. aj(jlt !cc'n!,', IJlcvtarlásé·ra

lu. ill. siffonük, ágyak, e"jjeli szekrények, 1929. évi miljus hó 23. napJ' {~-
kredencek. asztalok, toalettükrök, vi ráf'- - l

álj,!;1nyok, fiig:.;iinvtartclk fából és ré~- nak déleíőtti 9, órája hatiJ ;."

I ből. További· háilHn:t székek . ál1an- idóül kí1üZl'iik s' i'llibo~ a ,;enni
dóan raktaiOl\ keszcll vall'lak és olcscl, ' - "
árban árusi[ratllak. Ugyanott elsörendtl SZ(llll!o..:koz(.'k CZClllW! oly me~;-
epületasztalos munkák készitfetnek jeg'yzésscl hivatnakrncg, ho~n
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va~ j " ,
tay (jjbor motorerőreberendezett as7- ' ~Z. érintc1t ill~rö~ág~k a7~1~~:lo·:
taJos ipartelepén Gyomán, Kossuth eVI LX. l.~c. 107. es 10ö. S,<ol
Lajos utca 737. szánL

értelmében kc?szpénzfi7elesnwl
lelt, a leglhhbel igér6nek szük~

sc;;;; esclén becsDTonaluJ is ':.j
fognak adöt:li.

Amennyiih'n az' elárverez·cll'
dó ingósáRokat mások is 'k'_
és feUiJfogl'lltatfák ésaz~ht,
kielégitési jogot nyertek vojmL
ezen árvel"és él7 1881, évi lX
L-c. 102. §-a érlelmébenezck
javára is eirl'ndellclil,-

Kelt Gyoll1án, 1929. évi ma
jus hó 1. Il'lpján.

MAKK IVÁN';
kjr~bir. . vég:rehajló.

hírek.

időjárás, Utáni!

4.10. Felolvasás.
4.45. Időjelzés,

5,10. Felolvasás.
5.40. Zene.
6.S0. Rádj,,:1Ill3tör-pOSLi.
7.45. Előadás,

8.4·5. Zene,
11.15. IdőjelzésidőjárJ:" hírek, ;;port~

eredmények. Majd hangv,

CsiHörtök, május 23.
9.15. HiJ~'gv. - 9.30, Hirek.

12. Harangszó, idiJjárás. - Utána a
hangverseny folytatása. -, :12.25. Hi,
rek. - 12.35. A. hangv. ioiyj.

1. ldőie!zés, időjárás- é:; vizáiJás-
jelentés.

2.30. liire!,- Éklmiszerárak.
4. Asszon}'ok ta~ács;dója.'
4.45. Időjelzés. ldŐjárá~;. Hir~k.

5.10. Hangv.
6/25, Budavár visszafoglalásának

80-ik évfordulója.
7,.2fL Felolvasás,
'1.30. Előadás.
10.45. Id6jeb:és, idöíárás és Jmek

- Utánahangv.'

Szerda, május 22.
;".15. Hangv. - 9.30. Hin'k - 9.45,

fi ':angv. folytatása.
11. Harangszó,/üz egyetemi temp

k.rbÓl, időjárás,

12.05. Hangv. - 12,25. 1lirek. -
12.35. A hangverseny folyt

.1. ldőjelz\~s, itj őjár:í", _. 2.30.
}~i(ek} élelmiszerf?rak.

3.3C. Morse tallrolv311l,

Szombat, május 25.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek

A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
!-langy. folyt.

. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek,

12. H.arang:3zó ~L'. egyetenli ten1p
lornbó1, időjárás.

12.05. Hangv. - í 2.25. Hirék
12.35. A h,mg\'. folyt.

1. . rd 13jeb.es id:jjárJsjeJcntés.
'::' ,SO. Hirek, élehmszerárak.

4. Rádió Szabad Egyete:J1,
4.45. Időjelzés, időjárás, hi,e:<
5.10. Felolvasás.
5.50. Gyorsirási tanfolYam,
7.30. Angol nyei'wktatas,
8. Eiőadás.

Si. Lóversenyeredmények,
9.10. Hangv,
11, Időjelzés, hirek, ídőjál'jS, Hangv,

Péntek, május 24.
9.15. Hang\'. - 9.30. Hirek. 

9.45. Hal1gv. folyt.
12. Harangszó az egyetenli temp

lO"lból, idöjárás
12.05. Hangv. - 12.25, Hirek. ,

i 2 .. 35.. A .h~ngvel"seny folytatása.
i, idöjeJzés, idŐjárás. - 2.30. I-Jj-

rek. élelmiszerárak.
4. Níesedélután.
~·.45. ldöjelzés, időjárás és hirel,
6. Francia nyelv.
l' .30. Felolvasás.
1. Előadás.

W.l5. Időjelzés, időjárás és hirek.
UUÍlla hangv.

gyomaiak ezen mérkőzést, ha;Q
'J,balszerencse nérn ',üldözi őket, gö
;'lokka[nyerték volrrameg.

Az egYiittes ,minden t.agja nO!!JI
,szerüvolt.Csapóa kapuban blz
:tosan végezte el feladatát. A hdt
védek' között Fekete volt tr jobb,
<mtg Ldch bizorzyralá'rzságával '2
gófflakf[eftflszerzöje.'A> haJjsor
rég nem látott formában játszott.
Küfönösen a két szé/sőhal} Ját
szott meglepően jól, de Kiss is
megmutatta, hogy eddigi rossz
form aja , cSak Q tréningíziánynak
tulajdonitható. ',' A csatársorszo
katlan tünel és kedvvel Játszott.
A két szélső közül Zőld CI techni- '
kasabb, 'Biró a lendiiletesebbszár-.
nyal alkotla. Az összekötőknél

Jeney volt a jobb. Nagyrésze van
abban, hogya csatórsor legtöbb
ször támadasban volt. Megyeri
kevés rutinja ellenére i, eláruUo,
hogy nem érdemtelenül tették be
a csapatba, mert kapu előtti he
lyezkedésével és hatrirozottságúi'al
elárulta, hogya JÓVJ embere. A
fiatalokat alkotó csatársort Oál
nagyszerüen f~gta össze. Mindkét
gólja mintaszerü volt.

Klein biró először látta el tisz-,
féf OJiomán. jól biráskodott, 'de a
gyo/llaiak ellen megitélt ll-esnél
hibát követett el, mert az tu!szi
goru itélet volt.

Vasárrmp, május 19.
9. Ref. istentisztelet.
10. Egyház-Í iene és szentbeszéd a

belvárosi plebániatemplombóL
11.15. Evangélikus istentisztelet a

Deák~téri tEOmplombóL
.12.25. Időjelzés, időjárás. Majd:

I-fanv.
3.30:- Előadás.
4. Rádió Staba-d Egyetem.

.5.25. Részleges sporteredmények.
5.35. Vidám délután. .
1.40. Spprt- é~ íóversenyeredmé-

nyek. . "

o S. Előadás.

10.35.. Időjelzés; Jdőjárás: Majd
hangv.

Hétfő, május 20:
·9. Hirek,koúrtétiká_
10. Egyházi zene a budavári koro-

názó főtemplombóL
11:30. ElOaaas.
3.15. Zene.
4.45. ldőjel:z:és, idQjárás_
5. Hangv.
6. Magyaf=:flótae.s:t.-:-,=--
7. Sporteredmények.
7.10. i Előactás. '
7.30. Diszelőadás.

8.45. Időjelzés, részletes sport- és
lóversllllYéredmenyek. '.

9: Hangv.

KédJ, ,f!lá~us -21.
9.15. Hangv. -;:', 9.30. Hirek.

9.45. Ahangv. folytatása~ ,
11: Hangv.
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viszi a vászonra. Ez a film,
amely a budapesti ~oYéll

Apollóban egyfolyiában négy
hétig volt müsorol1, kétségki
vUI az idény egyik legnag'yobb
sikerU eseménye. ]ellemzésiil
annyit emlitünk meg, hogy ki~

állí/ása káprázatosan pazar,
meséj(? pedig eleiélól végi~:

drámai feszUltségü. Két jelene-
let ragadunk ki a történetből:

a párisi országuion két autó
száguld egymás mellett az éjP

szakában. Az egyik kocsin "lk
nincs fékje. qn' leány rohan
rajla a biztos pusztulás felé. A
másik kocsi segitséget hoz; él

leány vőlegénye vezeti, kit ct

lelkiismeret üz, hogy mcnyasz
szonyát megmentse a \'ég'zeles
kocsiról. AL aulót Ő maga ron
totta el, ő maga akar! raj/a
meg-halni, mert meg akart sza
badulni bÜllÖS szerelmétöl,
mell' őt Parisiához, Páris ked
venc láncosnőjéhez, menyasz v ,
S7"tln\.r;;Í' .:;::rnvi.iihr..? f;~...,; A 'n":"'';'

sik jelenet: él leány, a beköp'
velkezen katasztrófa szere ll- .

cséllen áldozala, élctphalál közt
lebeg az operációs aS7lalon.
És Parisiának azalali tállcolnia,
mosolyognia, ragyógnia kell él

revüszinház szinpadán, mikor
minden gondolata és minden
anyai érzése leányáél'I agg-odik,
mikor Iejkiismerele jól .India,
hogy abekövelkezelt szeren
csétlenségnek nem kevéssé
oka ő is. Ebben a két drámai
fes7.i.iltségU, lélekzelállitóan iz
galmas jelenetben csucso'3oclik
ki ez a meg'kapó filmtörténet.
A cimszerepben az "ltél a
Dnyeszter" főszereplője, Olga
Csehova brilliáns alakiIAsi nyujt.
KivUle még Éva Oray és Jean
Bradin kiválóak. Mindkét néP'
pon burleszkek egészitik ki él.

mUsor!. Előadások: 4, 6 és 8
órakor.

Olcsó helyárak!

"Apolló" filmszinház
yománil

Pünkösd vasárnapján: FŐlDÖNFUTÓK.
Pünkösd hétfőjén: PARISlA.

Az Apolló filmszinház má4

jus 194~n pUnkösd vascirnap
ján mutatja be az orosz ciklus
negyedik filmjét. mell' alkalom
mal a

Földönfutók
cimli 10 felvonásos dráma ke
rül szinre. A világháboru egyik
iegnagyobb tragédiájából me 4

rili témáját ez a rendkivUli film
darab. amely az orosz népv
forradalom borzalmas feilán
golását, a Párisba mencklilt fÖI-l
dönflltó oro:;;zok szívettépő

nyomoruságát 1árja elénk. Eb
ben az iZ~Fllmas keretben ját
szódik le az ősz Trubeckoi
herceg drámája, akit szépséges
Lydia leánytl\'al egyUlt az ulol
só pillanatban ment meg a
kaslély termeihe belöTI, feldü-
hödött tömeg öldöklő vágyá
lól Iván, a hüséges líszllarló.
Párisba menekUlnek. ahol az
öreg herceg váratlan ul meghal.
Az árván maradI Lydiának
most már Iván az egyetlen lá·
masza. Legszel)b része köveI-
kezik G'zulán a di'lfabnak, aho
g-yan Lydia szivéhen él hála-
érzet szere!emmé erősödik

Iván iránt s a fiatalok boldog
szerelme egy uj élei rcménY4
ségével eltelve fl2ledteti velUk
akiállotl szenvedésekel. Lydia
szerepének Miidy Christians
fölényesen előkelő, nemes
széps~gU megs7emélyesilője,

Wilhelm Dieterle pedig sze
retetreméltó férfiasságával ~s

bátorságával Iván alakját teszi
rokonszenvessé.

Május 20~án, pUnkösd h~tfő4

jén eseményszámba menő nagy
filmet mutat· be az Apolló film-
szinház,ami:Zor a világhirli
Variete rendezőjének, E. A.
Dupontnak egymillió dollár költ
séggelkészUIt· világattrakciós
filmjét, a

Pa.risia.
cimU 12 felvonásos drámái

SOR /\LLANDÓAN KAPHATÓ A
vendéglőjében, yomán$

PA.LLA.DIS
it.:önyvo§ztölya.

Budapest, V. Alkotmány u. 4 szám.

amikor ugyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

A~ anyagi gondok

:nehéz ndpjaibdn~

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szívesen megküld a

§zép pénzt kere~het

Biharmegyében Csökmő
köz~égtől 1 kilométerre

kőut mellett

30 kat. hold föld
kedvező fizetési feltéte
lek mellett eladó. Bővebb

felvilágosítást nyujt
f U T Ó J Ó Z S E F tanító

Szeghalom.
~

CSAPOLT
L J S

a leggazdaságosabb

Vezérképviselet :

Autofelszere!ési
R.-T.

Budapest, IV" Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

ukrászda Gyomán!
Kossuth Lajos utca 737 sz. alatt Vatay Gábor asztalos
házában a legkényesebb idési is kielégitő

CUKRAszoAT NYITOTTAM,
ahol naponta friss kenyér és péksütemény is kapható.

A közönség szives pártfogását kéri.

MOSOLYGÓ AGOSTON cukrász.

Körösladáu:yban a községtől 2 és fél kilométerre,
Körösl.adány-Szeghalom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épUletekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 lllagyar hold szántóföld,
elhálálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

aAcsy és TARSAI Bankházáho:z GYOMAN~

INGYEN JUTHAT

jó k Ö ny ve khez
. ha elöfizetllket gyüjt az

UJSÁG-nak
: minden 1 hónapos előfi

zető után l1iönyv, minden
neg'jedéves elöfizetö után

.;3 h:önyv. Cim: Budapest
62, Póstafiók 282.

Fisk Cord Pneu
Cítroen, FOí'd, Chevrolet

alka!részek
.autófelszerelések

Nagy József Budapest,
VI., Andrássy-ut 34.

Teleion 221-97, 285-63.

FISK. PNEU

F~R155 l~ N
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1/3'26
19-25
2'20
ö'20

n
17',)0 gy_ 21-
20-29 RI', 2-10
14'28 1ó-52 gy_
19'10 l q-45 gy_

ló, 14 ~)y,

lÓ'51 gy

20'04 ~n'
21-IIg,\,

trnti

,,:;.~\ .. IX:lll\'ci jeizeti :-;)'01'5-, il töl)bi PCdlR :-);lclTlL,'lyvol1at.

1929 május hó 15-étőL
~~'tJI)lA:PI;$I'- GYO]"lA

6'25 g-45 gy 10-05
11'06 12·42~?"y. 18.1g
0'02 5-04 S'52 f!)'.

5'- 10'40 11'45gy,
(;; YOf"I ...... - Di~Kt:.SCSA.BA

bc~;ai)élrój i!ldlli 'z!o'15 4'()4 0'14 gy. 12'47
CJyollltira érk. O'J] ö'27 g-51 gy, l ,)'5~

JmÉlrói inc\\J! ó'41 ll'! 4 j 2"47 gy_ 18-2g
c'CSJbi1ra C:i'k 7'54 12-00 15'25QV, 19-27

LJjlL';;lröi indul
,--~ • f 1
uyumdra. (:1',('

\lY()!1lál'ó.i ,indul
!)pc:,trc erl(,

kapható nll~nden Vas~~t3;~(jm;3son,

Dohánvtözsdét:.e1'1!.

Legjobb

Vasuti és
pnQtt'tOn(1v _ "'.,.J ~">,J t Ji. .....iJ

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet cl "CJyoillai UjságTa"
mert lapunk havonia ldsorso!
előfizetői közölt egy sz6110cléil
utalványt, melynek !ulajdonosfl
ci sorsolás hónapjában t(215zé~c

szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest Vii!, \-'Ja·
ross iéI' 10 (él \\.cleiipá!yaudva!
érkezési oidaiávc.l szcnlh'~'ll)

egy clsörcndli s/oliéli-~ ic,;

vetkező sorsolást miJi '2~)·:';ll

fogjuk I1lcgcjtc:ni é::: crcc\lllé,l\',zt
lapunk máj_ 26·ihi s7Lilll,',b,lIJ

tesszük közzé. Vá;:;; jö ki
az alanti ,.Utalvány'~szc\véil\,t'"

és adja be azt lapunk feleiős
;:lL"" ~,"~LIUJlé[Jel.

Lapunl{ Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szánoda~' kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

UTALVÁNY-SZELVÉNY ~!lEf\l ETR EN D
IIrnak
urnónck

6 Ö. p.

8 ó. p.

10 ű.

12 Ó.

20 p.

p.

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

6 ó; 40 p.

7 Ó. 50 p.

kézzel kell

g 0,

7 o.

-E DRŐDi, AUTOBUSZ VÁLLALAT GYOMAGYO

feltételes megálló heJyel{en már 40-50 iépésl1yi távolságról felemelt
jehnni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 iiílér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 p, Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekte, vásárok!:'a autó, vagy autóbusz a soffőrnéí megl'endeíhető.

~ ~

2. Jj regge~

3.
"

délelőtt

4. j~ délelött

5~
"

délután

6. n délután

7.
"

d.élután

8,
"

délután

9.
" este

GYOMA

a

Meleg-, barátságos-, tisztaszoba
árból

Z03Jzdtzalék~

bőséges-, izletes-, háziétkezési
. árból

10 ~zázalék

engedményt kap Ön, mint ezen [

~:~:;;:~~n I
Park~

NagyszálIodában:
vm. Baross-tér 10..

GYOMAI UjSÁG
olvasóiámJ!,_ i

~-~~~"i
~O•. ~. '~'~~'=~~I

NEM TR,ŰKK. ~

VALÓSAGI I
r-~

!ll ín! a

Telefonszám 17, Telefonszám 17;
Szerkesztésért és kiadásél't felelös:

WAGNER MAí\TON_



Ara 16 fillér.
ti

Gyoma, 1929 május 26.
Or '

p O L I T I K A I~ T A R S A D A l M I É S K Ö Z G A Z D Jj, S A G I H E T I l A P,
~~ ~... ~ _______=__l _ :s~_~RS&________ _ _

E l Ő Fl Z E: T ~ S l AR A K : I H' d '
~:i9~~~:lfre ====~ ~:~~~ :~ :::::~ I, Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTON, EgYhasáb: ~~:~:khi~~~:Z:ob:]~:,i~tszörj
"" A 6 - I Szerkesztőség és kiadóhivatal:<:_gesz <;vre - - - - pengo. , hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, J

Lapzárta P IS N T E K déli 12 óra. I "H U N G A R I A" könyvnYOmda III__ negyedéVi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
Megjeienik minden vasárnap reggel. I G Y o m CB, "ÁRVAHÁZ" I eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

~__..........~~~-- ---~~7znrnrrwM-----tiiiiWi----=-r-C?P---·M;.:.g:;::fi5ii.iiC::;:;;;-;-;'"::--iiWi.i------~--------C;-------- -.--------

Már dereng~
Gazdehági '~'!el[jnk leg=

Ildg)'ubb veszedelme a kül=
kereskedelmi forgi'dorn ked~

\'<?zötlen alal\lJi,Jsa. Eszten=
cL")\-: óta az ország többet
fii'ete!t a lí.ülföldnck a be-l

ho.znit ál",~!~,~rt, m>.~ am;.llY- I
:1 VIt i1 kUlfold nel.zunk T1ze- I

klt ol oeLI kivijf magyar I
éruk f",jében ..Az a többlet, I

alllcllllyh'el töLbel fize/ünk
cl kDlfölcinck, millt amen)!;
nyi! löle kapuilk, fiZ ugy·
11~':\',:1..'1t lí.ü]!í.2íe''"-kedelmi l
- l-, i \, t"1 ," - '-~ l'~ ;: ) '1 <':"! r\' Ll lll, . ') 1, \ on \ LJ eJ,

!J>:!\ '_'nl1ek a jJé'J'jSZ1VUfl1=
nak é"/Től~évre történt nlC'f5:
j5íné'!lödése országunk

1l.4~-~' i1F:n'[j cl,] dösoc!úsáíG I
\r:"~·7cr. lnllcn \ an (lZ, hC)~:'~r

po!itii;usok,~2-azdasdgjsndí.=
f,:?rfia!;, bankárok, ~()zdák,

l

ij)clwsok és kereske-d6k
Ilemzel i szcrc:ncsétlenség·c.;t
látnak cl kü!kercsked2lmi
pa5s;ri\'um folytonos növe
!:cdé:~(?ben, Wil' hogy ez a
sulyos ií.érdés a közgazda
:sáj:li (?!et és él gazdClsáw
pcditika jen:~'elyévé vált. A
politikusok (25 a közgazdá-

szok azon törik a fejüket,
hORY miként lehetne ezt a
!logy passzivumot csökkenp

teni egyrészt a behozatal
leszjliitásávaJ, másrészt a.
kivitel foJw7iJsával.

A kornlóllYllük is él lqJc
naovobb ponclot okozza

ho;~' miké;t lehetne állam; I
segitségg'el, hitellel olcsó I
szál1itási tmifákkcd a mapl
gyal' jermékek (/Xporlját é1'

kUlföldre c!őseg'i/elli, E cél I
érdekéhen állami hozzájá= I

r'lJl ;'C'co -"l e)O\' II 1"Z/')CJ"'za' ~~ l''. (í ,,-).__ , CI ~~ \~ ' .. ~.,I...l ~ C~

Sflgi és egy jpmi kivite!fcj
lesztő intézdet létesi/cJt,
amely két intézet müköclé=
sé! máris mq..;·kC?zdcttc,
Persze a hchoz.ll.Jlt \,01'
mányparanccsal letiltalli,
de :3(51 mérsékclni sem ]e~

het. Magának a polgárság~

nak, az ország egész la=
kosság'ának becsületbeli
kötelesség·e. hogy lehetőleg

tartózkodiék a külFöldi porc
téka vásárlásától és hogy
a magyar föld terrnékeivel,
a magyar munkáskéz ké=
szitl11ényévcl lássa CI a

mag'ö szükségle/cit. Mert'
hiéíba sikerüllH:; a magyar
kivítclt növelni, ha másik
olclakm a magyar közön c I
ség a külföldi áruk nagy
mérvü vásárlásával CI be=

hozatalt is egyre szapori
taná. A külkereskedelmi
mérleg megjavitásához f121c

tétlenül szükséges, hogy az
ország lakossága lehetőleg

csak magyar, hazai árut
vásárolion, rla ez meg
valósulna, u::;;v a külföldről

csak a nélkülözhetetlen I
l "J ' Inyersanyag (eru ne noz~ I

zánk, amelyet cl magyar
munkás dolgoz fel cs
amely munkt'1nak gyU~llÖ!~

csé t mag'a az orszilg' és
bellne a gmda is éh'Cmé I
cl I1lczö~~·aldasá'.!i termékek II

fogyasztá:",ilnak cme1kedé
sében.

.1\ mult esztendőhen [j

külkereskedelem veszedel·
mes passzivuma megdöb=

bentő mérvekel öltö1t és

minden napra egy millió
pengő volt a hifmy, omely=
lyel a behozatal akivitelt
meghaladta. Kislelkű pró~

féták akadtak, akik ebböl

az ország gazdasági pusz
rulását jósol ták meg, A
pártpolitikai szenvedély
nagy buzg'alommal vetct1e

reá magát erre a külkereske
delmi passzívumra, amely
nek állandó kiszinezésé\.'e!
fegyv~rt kovácsolt a kor~

mány politikája ellen, holott
nyilvánvaló volt, !Jogy ki-~

vitelünk csökkenését főlc~

él szomszédos államok d~

lenséges inciulatu elzárkó=
zási politikája okoz/a, él"

lamennyi európai áliam cl

saját mezőgazdasági tcr~

melését mesterséges e:"z=

közükke! akarja odáig sza'
porilQr;Í, hogy ne leg-rclj
rászorulva élelmiszerbelv)c
zatalru. fzj oZ ugyne'/ezc; t
öllcll á tcísi politiká já! CI ku l g

földnek cl magyar kormány
természete~,en nem - j ucljé1

rnegváltozlatni, És ebben
rejliJz a magyar termékek
kivitelének legnagyobb ne
hézsége.

De amily szomoru

veszedelmes általában Ll

külkereskedelem nagy

paszszivuma, ugyanolyan

fontos és örvendetes,

TÁRCA

A Szentföldön,
ab.ol Jé~u§ élt~

járt é§ tanitott .. " "

A mult helekben jött haza
sCécntf,:}Jdi utazilsáról Csikesz
Sándor debreceni cgyetemi ia,
nál', az Országos Református
Lelkész Egycsület főjegyzője s
lelkeket megra~!"adó élményei=
ről él következő nyilatkozatot
tette:

~ Tanulmányut voi! tulaidone
képpen az uJunk. A németor p

szági evangélikus e~ryház ve~

zetősége szervezte ezt az utat.
Protestáns lelkészek, vallásJa=
nárok, theológiai professzorok

vollak az ut résztvevői és ma- I
g'am, Némefors7áR"i haráJaim
szólítottak f,,[ és én szivesen

váI!alkoztJnl erre uz ulru. mert

bár ismerem él SzenJfö!det le=
irásokból, cic még valóságban
nem fordultam meg eddig ott.

- Tizenkilencen inclullunk cl.
A vezetője ennek az utnak dr.
Hcrzberg ieruzsálemi cvanfré c

Jikus prelátus, berlini egyetemi

l11a~:rántanár volt, aki il jeru7sá
lemi protestáns oktató intézcJ=
nek a vezetője is. Ó adta meg'

a kellő felvilág'osi!ást és ujba~

igaziJást Ő adaa nekünk meg,

bizható vezetőt is. Az ul Jcch~

nikai ügyeit Kai71er orientreize

jeruzsálemi biró intézte.

- Uj dolog alig volt előttem,

csupán egyes dolgokat iobban

szcmi.ig·yre veheltelTI ..c.. bib!iol I a legtöbbször a katonaságl'ök
élet teljesebb left, valósuriibb l kell rendel teremteni. Ezeket
ezzel az ujJal előttem . . , Legjol)a I igazán, nem lehet kegyelejes

ban megrag'adott a, GenCzárelh-

I
' dolgoknak nevezni.

tó és vidéke mcly teljes rOfll~ A GenezáreJbictó ma is olyclil,
ban van és igy mlltaJja a nllll-I mint 2000 évvel ezclőJt vo\l:
tat. Názáret, Betszaida, Belfágé, vize, hegyei, melyek a környé-
Jeruzsálem, mind olyan beiyel<. ken vannak, felette a kék éq;
hol a I~risztus nyomait már el- növényei, a csodaszép vaclvi~

takarják a monumentális épit g rágok, a mezők liliolTIui, az ég
kezések. madarai ... A csendes percek

Templomok állanak ('zen alatt hirtelen, szinte minden jJ-
nyomok feleJt, melyekben !cg= menet nélkü] toronymag'as hul-
többnyire görög'kelen rítus és lámok tornyosulnak, kész a
még vagy tizellkétféle szerJar- vihar, éppen ugy, mint Krisz p

tás szerint iartják az isJentisz-- tus idejében.,.

telcdeket, - vagy helyesebben Mi is hajókázJunk és szcrCi1
veszekszik ez a sok rítus cgy- csésen ki is fogtunk egy ilyen

mással. hirtelen viharL Még ragyogott
A türelmellenségnek ,olyan a nap, sütött a nap, csodás

példátlan eselei vannak, hogy kékségü volt az ég s e2'yszer-
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ha ezt a nagy hiányt
csökkentenünk sikerül.

Ennek a nagy jelentőségü

fordulatnak az előjelei mu
tatkoznak most küIkeres
kedelmünk ezideig kedvező

alakulásáhan. A statiszlikai
hivatal kimutatásui szerint
a folyó esztendő első ne~

gyedében ugyanis a beho
zatal értéke 34.3 millió
peng'ővel volt kisebb, ellen
ben a kivitel lA milló pen#
gővel volt nagyobb, mint
az 1928. év első három
hónapjában. Ugy, hogya
külkereskedelem passzivu
ma él folyó esztendő első

évnegyedében 35.7 millió
pengővel kisebb, mint a
mult esztendő első évne
gyedének a passzivuma
volt. A külkereskedelmi
mérlegnek ez a javulása
hónapró!phónapra mmd
nagyobb. Március havában
a behozatal 11.2 millió PC?Il~

gőnyi csökkené::ével szem
ben kivitelünk 6.4 millió
pengővel növekedeit, még
pedig' a cukor kivitele ITlajc!p
nem 4 millió, az állotok
kivitele főleg a sertésexport
növekedése folytán 2 millió
pengővel, a borkivitell mil
lió pengővel lllelkedeH.
De örvendetes növekedésI
mutat a buza, él leölt ba p

romfi, a tojás és burgonya
kivitele is, ami azt bizo p

nyitja, hogya magyar föld
termékei végre mégis cs,':'!k
megtalálják az utat a kü!#
földi piacokra. A beho7atéil
csökkenése pedig- azt igél~

zolja, hogy él magyar ipar
nagyszerü fe/lődése egyre

fölös!egesebbé teszi a kül p

földi gyártmányok behoza~ I
talát. Igya külföldi szöve
tek behozatala március
havában 4.3 millió peng-ő

vel, a gépek és l,észülékek
behozatala pedig 2 milló
pengővel csökkent. ElIen p

hen növekedett él nyerspél~

mut, selyemfonalak és a
nyers bőr behozatala, tehát
csupa olyan cikké, élmely
arra szolgál, hogy a ma
gyar ipar azokat feldol-
gozza és ezze] magyar
munkáskéznek juttasson
kenyeret.

Kétségbeesésre, csügge c

désre· tehát ninCSC'll ok.
Ha ilyen mértékben halad
él külkereskedelmi passzi c

vum csökkenése, ugy arra
lehet számitani, hogy a
mult esztendei nagy hiány
az év végén 140 mil!ióval
fog lrlegellyhLilni, vagyis
több mint cl mult évi pösz~

szivum eg-y!wrmadával. Ez
a nagy eredmény legf2~

nyesebh bizonvitél,c annak,
110)~Y milyen helyes az a

2az.daSf;gp.olilika, amely a.1

1magyar ipí:1r tt2rmelől(épes

ség'ének foÍ\ozásával mind~
iobhilJl j,iszoritia cl kulföldi
áruL De !ll(ísrészt azt JS

j~:i1Zo)ía, ho:~y a magyar
m~zögazdasj~~ nagy érté
!;~'3itési nehézségei is ter
:lH!keink !(ivitclének cé]rLI~ I

d: tos fo!wzásával hovato~ l
,,'\bh enyhülni fognak és ö

~;clldák sorsa ebben ClZ

(lrszágban hamarosan mc~~

fn;: javulni. A ma:~:yar nép
Lil,:'1rtó nlunktl;a véRÜI is
meghozza él méliJa ::ry'ufll()l= l

cséL A viharfelhök már I
oszladoznak. már derel1:; I
a hajnal.

Az egyetenlÍ
ifjuságért.

Igazim nem szorul kiilönö~

sebb bizonyitásra, hogy az
egyetemi ifjuság ma nagyon
nel1'.!z helyzetben végzi tanul;
miinya.it, hiszen részese és el-'
szenvedője mindazoknak a
bajoknak, amelyeknek vele
eg-yUlt az egész ország a tri
anoni béke által kapott örök
ség gyanánt. A diáknyomor
ujra és ujra felmerült a sZOu

ciális kérdések sorozatában,
mint amely megoldásra, vagy

legalább is enyhitésre vár. A
kultuszminisztérium a magi'] le
heté>ségein belL.il mindent elkö
veL hogy megkönnyilse az
egyetemi ifjuság számára an~

nak a pár esztendőnek az eiu
töHését, amelyek fei!ődésére

nézve a legfonlosabbak, hiszen
akkor készi.i16dik él jövőre.

akkor szerzi meg azokal az
iSlTInc!ekct, amelyek alapji.Í1l
majdan bele fog ilkszkcclni a

o lll.ö~yar állam jövcllelŐ \; l:1"",/
luréickbe, hogyereiéhez l:S

fchetség. éhez mérten él közllck I
és cl jövendónek hasznos mun-
kása icgyen. .

A c1iAknyomor enyltilésénck I
probi0m,jja él7011ban sokkal
szélesebbköri.i scgilsL'get kö- I
vele,I" Illild.; al:lcllll\,it egy,.'dül I
a! d!li'Hll, l:!ctolcg' a kultusz< I
kr'rllli'inv nyujlha11Flk s ebh,.' ,l

Illu.nkc.].- b,j bele kell kapcsol(,(llil II

a mi:lR"yar jársadi:1lol11lldk ji,

I::~!j érc7.tc meg' él DUIl:ill

illneni városok kuliuri'lJis szlii- II

Vr.:t:,(2gC, mikor tcrvbe\'c!fe egy

a ckbreceni Tisza [stvflll Tll~ I
dOllJállyegyctei1l kcrelcin belül
létcsitenc](5 s7áz ilgyas intcrlliÍ' II

tus megvalósitását, melylwll fi .

hallg-alók nemcsak mindennapi
elliltást kapnának minimális
eilenc'rfék mellett, hanem, amely
valóságos nevelőintézet lC'nne,
miIlIhogy g'Olldoskodás töi"lén
nék a nVlIgüli nyelvek megfe u

lelő nyelvmesterek ulján való
tanitásárói, a hallgatók testne p

veléséről, nemes szórakozásá
ról, stb.

A kulIlIszminiszter ur -SHI-

kott bőkezüségével l'-~; 5zivé
nek természetes hajlamait kö~

vel ve, az cgYQtemi internáius
költségeinek felét hajlando vál~

lalni, a másik felét azonban a
Dunán inneni városoknak kell
előteremteni, hiszen naB'yobb~

részt e városok fiaiból á~1 az
eg-yetem hallgatósága.

Épen ezért, megfontolva CI

tervbevett intézm(5ny várható
hatásait az ifjuság- ncvelésén~

és lelki fejlődésére s figyelem
be \'éve azt a végliet('t1en fon
tosságot, amely él kulrmális
együ!ll11üködés tényében nyil
vtiIlul meg, a Duntin inneni
vtlrosok nem zád<ózllalnak ej
antjak él körülbelül n)'olcszáz
ezer pcngönek a;;: clölcrc!llfése
elől, lllcll' nl- íntcI'iláius köllsé
Q'Ci!lCk r1lihik kiéi fcc;;;:i ki.

19i1z, hogy cz ierl1cf, IHig jwc!ig
clég";lIivn'~ uj,}iJb icrill'l jeleni
az aduzó /lolg,írsflg SZáIUáI'a,

dc: iSJllcrvc o/:/ tl s~:,_'rclcfi2J,

i.1l1wllyei oZ eg'ész nC1117cf ki
s,,;ri o j?ivendőhcii gcncr,§ciok
lanullság.lllflk és féiilici,:sédek
iigvél, kél.;;(\:kklllJck lorljuk.
ho~n' él magyar polgárság
Iwm fug eldll"i<óZlli e lerilck
V{l!l o!2!S,'j c!;'il. I-i.JSZlloS befel,,~

kl0::I:ek fog ez bizOIl~'[]lllj,

hi'c;zen n/fokai (\1. erények,!
vall iliv"dvi1 jál110gaini és fej·
ks/knÍ, amelyek eg'ycclLiI tBri
il,"Ilk;/z fellll a nemzelet s vi'li
IOLlaihalják meg- a mai :öld

jej~llt: ti h~l/aflsj~./~ az 19'B/i.
1\,>11101\', 11il';j! tudás s a köL~

k:S'.l\;lcljc:si!c';s lllor,jljálól ál
!ialot! 11.21,\,(11-:\' erén\,cil. Az Ai:

re meglcpetl bennünk ci a vihar ..
Az Ujszövctségi S;;:entirtis p

ban szereplő helyek ma j:;

megvdnnalc, de csak romokban,
E megható romok közel jön

nek a.z ember lelkéhez, kLilö
nösen az európai keresztyén
ember lelkéhez jobban, mint
az exolikus diszi.i, - tulhalmo
7011 pompáju és ornamenJikáju
kele1í templomok.

Láttam a kafernaumi zsinap

góga romjait, melyet az a kap
fernaumi római százados épiíp

tetett, kinek szolgáját Jézus
csodálatosan meggyóg-yito1ta.
Mosl ásták ki. Az egész rom p

ból csak egyharmada ép.

Szép, nemes, klasszikus stilp

ben épült és él friz diszek, osz
lopfejek régi zsidó motivumok-

1:i1[ ig'cn sLépell lMszi'ínak ma
i:; Ezek a kövek látlák Ot és

vi';zhangozlák él beszédét .. _
í\oraizim - Betszaida lcljes

r, -inban áll ill: utils előtt, földp
dci bOJ'ilva, mint uhog-y IZris7
tus megjövendölte. Magdaka,
M,lgclolna szülőhelye is romok
ban van. A Genezáreth-fó parf
jön van az a sajcílságos hely,
hol a Mester a hegyibeszédet
tartotta. Ide látszik a Tábor
hegye, hol megdicsóült ...

- Keletről zuhatagos mere
(kki.il omlanak a heg'yek, me
IY('ken tul van a danoarénusok
turlománya. Észak felő! emelp

kedik messze, - messze a
Hermanpcsúcsa örök hóval be·
takarvel. A Genezáreth-tó 200
méterrel van a tenger szine

ulöli. J.\ partjain esodái.Jios ilZ

öriik tavasz pOI1l!;6ja_ Meg is
flircidfelll C'~Hlléh(1IiY jár~;al11illai

a ,iszta habokbi'íll és i til 1Lil(,

hogya halászok hORyan I:uz~

ták él hálót, javifoJlák, akárcsok I
Krisztus idejében él tanitványai.

Igen kedves emlék marad a
Mária kutja, mely Názáretben
van. Ez a város szélén álló
sziklaforrás tulajdonképpen,
mell' köré fallal köri.ilvett viz
gyi.ijtőmedencét épitetlek. És
évezrC'dek óta ide járnak Ná
záret asszonyai, leányai vizért,
mint annak idején valószinLileg
Mária is ...

Megkapó- szép a kilátás Kár
mel hegyéről, hol lllés próféta
élt és viaskodott a Baál pa
pokkal.

Lent él \,,";lf{ybc'n csohog ,'j

forrás c:scnllciye, Ilol él proféio
él C/;'Jl'iE'--.iÍg idejében élt .. ,

- IgC:'l1 l~rdekes Nab1usb il
éi n'gi sikárol< városában a
SZn11l él rilé! IlLI sok zsin ag'ogcI! d_

Mtlr alig él (ebbÓl a zsidó szck
tából 20-25 család. A főpapi

tisztség állitólag 20QO év óta
egy családban maradt fenn, A
föpap kérc:semre megmutalta él

szarnariléÍnusok kincsét, a szep

rintük 3000 éves kéziratot, mcIy
a Mózes öt könyvét tartalmaz
za, - mely azonban szerintem
legfeljebb 1OOO éves lehel. Ig'V

. is megható lisztes régiség. 
Ez a főpap ajándékozott egy

tóratekercset, mely szamaritá
nus betükkel van irva .. -

(Folyt. köv.)



1929 május 26. GYOMAI UJ8ÁO D. ~oldal.
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OZ O
zállo

VU., . Baross-tér
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül. 01=

csó teljes ellátás..

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :
OSTENDE KAvÉHAz

A GYOMA'IAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN

Dr. Szentjóbi Bartha János
bel- és nőgyógyász orvosi ren
delését Endrődön, Fő-utca 460.
sz. a,latt, a volt Czikkely-féle
házban megkezdet/e.

Eljegyzés. Május hó 20·án,
pünkösd hétfőjén történt, hogy
Szilágyi István g'yomai keres~

kedő és neje : Pap Eszter ked·
\'\"~ és bájos, szeretc:íreméltó
k'imyát: GabrieJlát eljegyezle
iJ halmagyi községi iskola ki~

viJLí tanitója: Kruchió Mihály.
Szivből g;'olulálunk s a leendő

párnak sok boldogságol kivá~

ilunk.
Kugli pálya megnyitása. Az

Uri Kaszinó elnökséfoIe, hogy
tagjai él nemcs sportol kuIti
válhassák, egy nagyszabásu,
fedett kugli pályát állíttatott fel,
melynek rne~rnyiJc'isa május 25~

én, szombaton délútEin 5 órad
kor lesz. A megnyitást a ka~

'szinó lelkes elnöke, Kovács
Lajos föpostamester eszközli,
akinek köszönclet mondunk,
hogy az ifjuság e régi óhajál
l11egvalósulás!loz seg-itel1e. A
nlcgnyiiás után esti 8 órai kez-
dettel. társas vacsora lesz,
nwlyrc a kaszinó tagjait ez
uton' is meg'hivja iE Elnökség,

KHI

IV., Hunya EteI, L;iplák Klári, I'
pintér Mária es Szabó Mária
III. oszt. tal1.uJÓk.

7. Hiszekegy. Énekli a ve
gyeskar.

Ünnepi Istentisztelet. Május
hó 26-án, vasárnap déll?lőtf féJ 9 .
órakor a református templom
bana világháboruban elhalt
hősö]c emlékére ünnepi .Isten
tisztelet fog tar/alni. prédikál:
Répás Pál rerormátus lelkész,
Ezen ünnepi lsten tiszte letrea
gyülekezet minden télITját s köz
ségünk egész lakósságát S7.e 6

retettel hivjuk.
Az ágostai evangélikus temp

lomhan vasiirnap d. e. 9 ó.
német nyelvü Istentisztelejel
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kllth. templOl:nban
reggel 9 órakor Istentiszielet
prédikációval tarifa' Cser
nay Géza p!ebtinos. D. u. 3
órakor litánia.

Az Endródi róm. kath. temp
lomban 1929 május 26-án: 7
órakor Kismie. szent beszé
det mond Szvctits Viktor káp
lán, fél 10 árúkor Nugymise a
világháborub.]n elhunyt cudrő:'

di hós kat unJkért. Préd iká I
Csernus Mil~jly apMplébános.
Mise után könyör~n imc'ilmon
dunk él hősök szobránál. 11 Ó.

Diák mise, szenl beszédei moncl
Ancsin György kárlán. Ugyan-'
csa.k 9 órakor szent misét mu
tatunk. be a csejti róm. kalh.

. iskolában, prédikál Vlagyovits
István káplán. D. u. ;) órakor
vecsernye, este fél 7 órakor
pedig' májusi ájtatosság, elólle
ugyancsak Vlagyovits István
káplán mondja a szent beszé
det.

Személyi hir. Harsányi Pál
esperes, aki a békésbánáti egy#
házmeg-ye képviseletében a
speyéri biródaimi gyülés 400
éves jubilárisünnepségél'e már
több. mint Qgy hete eluta70tt,
szombaton este érkezik vissza

. körünkbe.

e .. ő

estély.

*

Mint régen .....
Virágbaborult ismét
Az orgona bokra.
Emlékezel-e még
A régmult szép napokJa?
Szép májusi nap volt
S kis kacsód kezemben;
Hozzám simultál;
Könny rezgett szemedben.
Most hallni vélem
Csukló zokogásod
S amint veled sirtak
A nyíló virágok.
Ekkor forrott ajkunk
Az első édes csókra . .. azóta
Hej; de sokszor nyillott
S hullott ~ le a rózsa! ...

Arany hajad közé
Ezüst szálat szőttek,

Virágok ha hullnak;
Azért megsiratod őket.

Most is ugy szereted,
Mint szeretted régen ...
Áldjon meg az Isten,
Édes feleségem!

Müsoros
Müsoros estélyt rendeznek az .

endrődi róm. kath. polgári fiu
iskola növendékei 1929; május
26#áo este 8 órai kezdeHel. Te
kintettel a n~mes és jótékony
célra (iskolai. felszerelés javá
ra) ezuton is mindenkit szive
sen hiv és hít a rendezőség,

aki él tanuló ifjuság iránt ér
deklődik.

Beléplidij: Első hely 2 pen
gő, második hely 1 P 50 fill.,
harmadik hely 50 fill. Tekintet
tel a jótékonycélra, felülfizeté
seket köszöneljel fogadunk.

Müsor;
Himnusz. Énekli a vcgycs-1.

kar.
2. Végvári: Erdély mag-yar

jaihoz c. költeményt sZélvalja
Szmola János IV. oszt. tanuló.

3. Beszédet mond Csernus
Mihályapátplébános. '

4. Virágtánc. Előadják a
. leánynövendékek.

6. Lendvai István: Könyör
gés Betlehembe c. költeményét
szavalja Duda Lajos lll. oszt.
tanuló.

6.Poldini Ede: Vadrózsa· c.
daljátéka 1. felv. Nyitányt játsz
szák zongorán Orbók Erzsé
het és Rüb! Ilona IV. oszt. ta
nulók. Csipkerózsika: Sóczó
Éva IV. oszt. tanuló. Herceg:
Pfitzenmáyer Mária IV. oszt.
tanuló. Tündérek: Kalmár Etei,
Pintér Eszter IV. és8zabó Má
ria JlI. oszt. tanu lók. Udvar
hölgyek: Juhász Klári, Kugler
Magda, Timár Izabella III. Gyu
ricza Kató, Uhrin Luca ll., Hu
nya Mária és Orbók Jolán I.
oszt. tanulók; Vadászok: Fe
kete Gizella, Kalmár EteI, Pin
tér Eszter, ZlehovszkyMargit

dpzat, amit a jelen nehéz órái· I
ban a polgárság hoz, '>zázszo·
fosan visszafizetódik a jövő·

ben, mert mindeá ország sorsa
mulhatatlanul összekapcsoló·
dik ifjuságának sorsával, amely
az e]öregedő és kihulló nem·
zedék kezéből átveszi a hala
dás és nemzeti fejlődés fák
lyáját.

Kinevezés.. •· 'Örömmel vesz;
szük '" hirt, hogy éI VKM. ur
kőzségünk önálló gazdasági
nepiskolájának fáradhatatlanul
buzgósza'kfCmitóját: vitéz Pa...
jor Gyu1át az iskola igazgató
jávlfkine\iúte,Oratulálünk l

AHősök emlék-..unnepe.
Mint néhány esztendö óta

,rninden évben, ugy az idén
, is máju') utolsó vasárnap

jáll, tehát e hó 26-án em
,Iékezik meg az ország kö
zönsége a világháboru hő-

,si halált halt magyar vité
zeiről. Az ellllékezésből

Gyoma is kiveszi részét a
nemzeti ünnep impozáns
megtartásával. Erre vonat
kozólag a község elöljáró
sága a következő felhivást
bocsátotta ki:

A magyar törvényhozás
az 1914~18. évi világhábo
ru hósi ' halöttainak eInlé
kére illintlen év május ha
vánaJ( utolsó vasárnapját
hŐsök emlékünnepe néven

'nemzeti ünneppé avatta, el
rendelve, hogy ezt az, ün
nepnapot hazánk egész te
rületénmindenkor meg keH
ünnepelni.

A köz'ség elöljárósága a
maga ünnepélyét május 26
áll, vasárnap délelőtt, 11
órakor a HŐ5ök Szobra
előtt tartja meg, amikor is
az ünnepi beszédet Har
sányi Pál esperes fogja tar
tani.

Az ünnepségre a hősi

halottak hozzátartozóit, ro
konait, hatóságokat, hiva
talokat, testületeket, hadi
rokkantak egyesületét, vité
zi rendet, tanuló ifiuságot,
levente- és cserkészcsapa:..
tokat, "általában a kegyele
íes.emlékét . ápoló egész
hazafias érzelmü közönség
ge~· 'meghivja az

ELÖLJÁRÓSÁG.
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nevü kiválóan finom egyploIIli cigaretta.

Kapható: vidékre levelezőlap rendelésre is . .'
TIZ DARABOT TARTALMAZÓ PÁRNÁZülT DOBOZOKBAN

Tel.: Aut. 816-58. K AL l A Y T A M A5 Tel.: Aut. 815-58.

Budapest, IV., Tün htván u. 4. külföldi dohány kül. árudájában,
továbbá speciális trafikokban, jobb szállodákban, líávéházakhan, ..
éttermekben, mulatóhelyeken és pályaudvarokonaz L B, E, St }

árusító helyein. , "
~===========--~-=-"'=,~~===.== =-~':';'-==--::-~=='!l

UAN

bel.; és külföldi fürdőill?lyl'!(,n
és nagyobb városokbail I(~i'('i

szállodáklJal\ keJI'Qzrnéllj!re
iogosit.lly . módon a VasLJli
Ulrnulaló vásárláihak léhYi?g-e
sen keveseLbe kerül él ~.. Iild:

zás, illetve fI)'aralcís. mÍín rná'S~

né.k. Ré~zld,<,s f"'ivlI6gü~ilcí~ ii

köllyvbell ta lá Ihd/6, ,A ü ii lfö lci ,

re ulazók nagy kÖllnYe:bb:,;é~

géri! s:~olg-ál cl VasutT Utmuta"
1óhr)Z rnellékelt 96 öl,dala:;>

"külföldi" menetrendl<öfly\.'ec":'~

ke. Ez ugy van 57."rkesztve.

hogy bárki, még az iS,i-'Jl.d él

meneírendekben nehez"n is...

meri ki magát, iátsL::i könnyü·

ségg'el találta meg Ma'gyaror

szágból maidnem egé-sz Euró

pa ismertebb városaiba és fül'

dőhelyejb\? menő éi:) O~~l~ll iö

vő közvetlen.vona.to.k c nwnet
rendiei!. A VClsuti Utmutató

kapható mindenütt. Ára 3,pen

gő 50 fillér.

Diákotthon. Még harmadik
évét nyitja m,?g- a fiatal ·szeg.
halmi reálgimnázium De'ákoll
hona s máris a legnagyob'b
elismerésnek és ió hlrMvne.k
örvend. Hirét mi sem bizonyit
ja jobban, hogy dr. Korniss
Gyula államtitkár ur is megláp
togatta. A Diákotthon ~egnyi

tolta a jelentkezést az 192~-30·

ik tanévre, l-IV osztályu lanlJ
lóknak. Havi rzllátási dH 50 P,
melyért llapi iléiH'5!eri étk",#
zésbell ré:-3ze:-.üIJwk cl növel'~

dékek. Junius 1-ig jelentkezD
hadiárvák a NépjóléIiMinis;:'
teriurnlöl magas kedvezIl}éC1Y~

ben részesülhetnek az intézet
. réVIill, ha jl-:li?s előmenet?lüi;k

és ió magflviseletüek. J.eleni"
kezni vagy részletes tájél5-oz~

tatót kérni Diákotthon S~e.ghQ'

lom (Békés m.) cimen k,ell.

N. Soussa Fréres UJDONSAG!UJDONSAGI

Megjelent az uj nyári kül
földi menetrendeket tartal
mazó Vasuti Utmutató, a ma·
gyal' és közös közlek"dési
vállalatok hivatalos menetrenoc
könyve. Részletesen közli a
teljes magyar menetrendeket és
a7,onkivül az osztrák. olasz,
német, cseh, jugoszláv, román,
svájci, francia, belga, holland,
lengyel menetrendeket és dij~

szabásokat ; spanyoiQ, portu:
g-áh török és görögországi
közvedlen vonatok menelrend·
jeit, a kedvezményes utazási
lehetőségeket slb. A közel
ezer oldalas könyvben célsze
rü külföldi szállodai tájékol:
tató i~ van. AVasuti Utmulató
vásárlói részére olcsó nvara~

lást biztosit. Minden példány·
ban igazolvány van, amely

MARosvAsARHElYIEK TAlÁlKOZÓHElYE'

Budapest legelsőrendümodern családi szállója, (iz,

István irály szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.

Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fü-'
tés. Melegvizszolgáltatás. Lift. ElsőrendU konyha.

A Nyuqéllti pálYdudvar Jm.ellett.

ebből az elsó részböl az lát q

ható. hog'y egy igen 1í.:IJ.zbéges
iró müve ez az érd~'ke5 körül
mény.zk között napvilágol látoH
regény. A Szinházi Élet e heli
száma közli a ,.Karrier és ~ze

relem" második feiezelét, ailleiy
még izgalmasabb és érd"k,,:
sebb, mint az első rész. iLIeze
Sándor cikke a LiliomröL Si·
rius jó nyarat jósol. Lálja ha:
tóka" Zerkovilz Béla 1e14ujahb
slágere, Beregi Oszkár á nem
zeti Szinházban, NyaraJá:oi ia'
nácsadó, Tár'3adalmi és divat~

beszámoló a KirálycdijróJ, nagv
divat-, autó z , reitvény#rovat,
vicclap, kollameJléklet és ezen
kivül szenzációs novellák, ri·
portok és gyönyörü mélynyo·
másu képek egészitik ki a Szin
házi elet e heli számát, amely
nek ára 1 pengő, negyedévi
előfizetési díj 10 p\lng6. Kiadó
hivatal: Budapest, VI., Aradi ..
utca 10. Szindarabok éska~

barétréfák nagy válösztékban
megszerezhetők él ~)zin házi
Élet szindarab osztályánál,

Felügyelői látogatás a POI-\ tói névjegyzék aiapjiÍll törJén, I
gári iskolában. Az elmult hé· Ilek. Szavazati jog'a csak an'
ten Gurgulits Antal polgári is, .nak lesz, aid most a választói
kolai felügyelő, mint a vallás, névjegyzék[Je feIvétetetI. A név
és közoktatásügyi miniszter jegyzékbe azok nem vehetők

meg'bizottja két napon át hiva- fel a törvény rendelkeí'ése sze
talos látogatását végezte. Ez rint, akik az 1928. évről egy·
alkalommal a tanulók tanulmá· házi adóhátrálékban vannak.
nyi előmenetelét b~ható vizs- Aki azonban adóhiitrálékát má
gálat tárgyává tette s azt min· jus hó 31-ig kifizeli, az pálló·
den tekintetben dicsérelreméJ- lag- felvétetik a válasLtók sorá
tónak taJillta. Örömmel hozta ba. feihiviuk cl reformiltus egy
ezzl tudomására a tanári testü· ház lagjait, hogy szavazatí jo
letnek és fejezte ki elismeré· guk biztosHÉlsa végett a név,
sét az iskola uj. agilis igazga- jegyzéket tekintsék meg' s eset
fójának: Paál Samunak, aldnek leges felszólamlásukat tegyék
érdeme, hogy rövid fél eszten,· meg.

dei vl?/etése alatt az iskola oly Évvégi vizsgák. A gyomai
szép fejlődésnek indult. 'önálló gazdasági népiskolában

Bemutató hangverseny. Bi, az évvégi vizsgák f. évi junius
zonyára élvezetes és értékes hó D·án és 4·én tartatnak meg
esiében lesz részünk junius a következő sorrend szerint:
h6 2·án, vasárnap este, ami· junius 3·án, hétfőn délelőtt 8
kor is fél 9 órai kezdettel a órakor az I. II. és lll. fiu osz~

bennünket szép énekével már tályok. Junius 3-án, hétfőn dél~

sokszor gyönyörködtető gyo# után 2 órakor az L A. és I. B,
mai dalárda hangversenyt ren- leány osztályok. Junius 4-én,
dez. E hangversenyen óhajtja kedden délelőtt 8 órakor a ll.
bemutatni azokat a darabokat, A. és ILB. leány osztályok.
amelyeket a d"breceni orszá~ Junius 4~én, kedden délután 2
gos dalosversenyen ad elő. A órakor a Ili. A. és III. B. leány
kilenc pontból álló műsoron osztályok. junius hó 5'én, szer
sok kedves magyar nóta sze' dán délelőtt 8 órakor a csu·
repe!. Hisszük, hogy közönsé- daballai községi tanyai iskola
giink da!árdánkat: e mi lelkes l-VI. osztályos tanulói vizs·
gárdánkat ez alkalommal. is gáznak. }unius hó 6:án, CSÜg

támogatni fogja minél nagyobb törtökön délelőtt 8 órakor 'a
számban való megjelenésével. halmagyiközségi tanyai iskola
A belépődíj tetszés szerinti. l-VI. osztályos tanulóinak lesz

Vásári hirdetmény. Gyoma a vizsgája. }unius ]."én, pénte

községben él legközelebbi 01'- ken délelőtt 8 órakor a nyi·
szágos vásár 1929 évi május Iasi községi tanyai iskola l-VI.
hó 31-én, junius 1. és 2.ik osztályos tanulói vizsgáznak.
napján tartatik meg és pedig: Ezen vizsgákra a szülőket, ér
május 31~én, pénteken hasitott dl!klődőket és tanügybarátokat
körmü állat felhajtással, junius tisztelette! meghivja a községi
hó l-én, szombaton lóvásár, iskolaszék Elnöksége.

junius hó 2·án, vasárnap kira- Milyen időjárásvárható. Bah·
kodó vásár. Az állatvásárra rens német egyetemi tanár Bu
szabályszerüen kiállított mar- dapesten átutazva érMkes ki~

halevéllel mindenfaju állat fel# jelentéseket tett a jövőben vár-
hajtható, eladásra nem szánt, ható időiárásrói. A kiváló meg
szekérhe fogott állatok szintén teorológus rámutatott arra, hogy
csak szabályszerüen kiállitott néhány évvel ezelőtt közzétett
marhalevéllel bocsátíatnak a munkáiában már elórejelezte
vásártérre. Iparosok, kereske... tanulmányai eredményeként azt,
dők iparigazolványaikat felmu- hogy a jövőben hosszu és ke
taini tartoznak. mény telekre, viszont hirtele-

Választói névjegyzék. Agyo· lenül bekövetkező és rendki~

mai református egyháznál 'az vül forró nyarakra van kilátá·
egyházi törvény rendelk'?zése sun I<- , mig az 6sz és tavasz
alapján az egyházközségi vá- ugyszólván teljesen eltünnek.
lasztói névjegyzék elkészült és Rámutatolt arra is, hogy az el
az május hó 20.t61 kezdve aL mult év tapasztalatai az ő jós·
egyház pénztári hivatalában latát igazolják s ezzel kapcso
közszemlére ki van téve. Ezen latban már azt a tanácsot is
választói névjegyzéket minden- adta éi mezőgazda!3ágnak, hogy
ki megtekintheti f. évi május igyekezzék az igy megváltozó
hó 30-ig. A választói névjegy. időiáráshoz alkalmazkodni.

zék elleni felszólamlások a re- Budapest szenzációja az is
formátus egyház lelkészi hivd~ meretlen sze.ő regénye. Egész
1alában adhatók be május hó Budapest ma egy regényt olva'3,
30.ig. A választói névjegyzék a címe "Karrier é'3 szerelem",
1929. évi julius hó l·tŐJ 1930. szerzője: ismeretlen. A Szin·
évi junius kó 50'ig bir érvény- házi Életben jelent meg ellnek
nyel. Ezen idő alaltaz eseJle# • a titokzatos és érdekes regény·
ges választások ezen válasz... nek. az első fejezete és már
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Sok .fiatalasszony In.ég neIn. töltötte be <ill

tbedik esztendejét Indiában, amikor már is özvegységre
jut és mióta az angol kormány a hinduk előtt érthetetlen' okok
ból megtiltotta, hogy az özvegy nőket elevenen égessék el, ezek
a szerencsétlenek a legreUenetesebb sorsban élnek. A közfelfogás
szerint ők okozták férjük halálát előző életükben elkövetett bű

neik által s ezért a legnagyobb megvetés tárgyaL Hajukat le'"
nyirják, ékszert és szines ruhái nem viselhetnek, csak ételhulla
dékot kapnak enni és akivel érintkezik, azt kiközösítik a társa",
dalomból. Képben és irásban eleveníti föl előttünk India ragyogó
pompáját és legsötétebb nyomoruságát dr. Országh Oszkár in
diai utazásáról a Lantos Magazin legujabb (május 15-i) számá
ban megjelE'nt szines riport. Nem kevésbé érdekes a Ferenc
József anyjáról, Zsófia főhercegnőről szóló portré. A magyar
nemzetnek ez az ép olyan tehetséges, mint szivós ellenségét a
magyar· történetirás idáig dinasztikus okokból -hanyagolta el. A
léghajózás óceáni utjának biztositására tervezett vassziget képe
és leirása, Pásztor Árpád sportriportja, Gornbaszögi Ella képei
ből' összeállitott . tableau. Szitnyay Zóltán báró Nix-Fix cimü
novellája, a müke.dvelők Szinpada, a Magyar Simplicissimus c.
élclap melléklet, divatlevél, fényképpályázat, keresztrejtvény, stb.
ennek a számnak külön érdekességet adnak. A Lantos Magazin
havonként kétszer jelenik meg. Egyes szám ára 1 pengő. Évi
előfizetés 24 peng·ő. Minden éves előfizető ajándékul egy 6x9
cm-es Kodak fényképezőgépel kap. Prospektust levelezőlapon

kérhet bárki a Lantos Magazin kiadóhivatalától Budapest, VIII.,
Stáhly-u. 15.
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ANYAKÖNYVI HIREK.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

AZ ENDRŐDI ANVAKÖNYVaől:

SziiJetések: fülöp Mátyás
leánva: Mária, Fülöp Pál ]eá~

nya: Emilia. Majoros Vince
leánya: I(atalin, Timár Mihály
fia: László, Gina Máté ikrek
Erzsébel és András, Vaszkó
Imre leánya: Margit, Dági
Ambrus leánya: Irén.

Jegyesek : Pctrócsai András
és Timár Jusztina, Dinya Má
Iyás és Giricz lvlária Margit,
Roik Imre és tianyeez Mária,
Giricz Vendel és Szilágyi Irma,
Zeke István és Fekécs GizeJJa,
dr. Selem Árpád, és Hunya
Irma, Uhrin Vendel és Szuro...
veez Ilona.

Halálozások: Legény Ve'"
ronka 5 éves, Timár Margit 10
éves, Vaszkó György 77 éves,
ifj. Bukovi Dezső 8 hónapos,
Sztahó István 75 éves, Batiez
Borbála 2 hónapos.

Születtek: Schramm Katalin
Erzsébet, Bányai Gábor, Ko·
vács 1\01 ária, Valuska Sándor,
f1ajdu l'v\áIia, Ignácz Jözsef
Ádám, Brenschrót Piroska
Róza..

''H'átásságot'kÖtött; Csébi
János, Szabó Píroskával, Cson
tos Islváil R. Szücs Zsuzsán
náva!, Hertci- Márton Herter
~Aagdolnáva!, . Köhler Mihály
Arany Gy. lionával.

Elhaltak : Biró Sándor 63
éves, Pálinkás Jánosné Ko=
csányi Mária 85 éves, T. Kiss
Ilona 4 hónapos, Németh Jenő

23 éves, üzv. Fekete Mihályné
V. Szabó Zsuzsánna 78 éves.

selő fog ~Inökölni, s testületi": I
leg jelenik meg a Magyar
FöldbérlőkSzövelségének (Bu

'dapest, IV. Városhá7~u. 3.)
ország'os cln(jksége, Eszenyi
jenő elnök vezetése'.}c!. A gyii~
Iése'nl5ártnel/kis. és IÍagY--:
béfl6t'szivesd~ Jatnak.;; ,: ,.
:.- :-·A '."::- _. '. "c ~'.;' ;·,·,f'·'" j·:i(r

.. ~A j "Magyar' lvlág:azin" uj pá~
,íyázatá.A .' "Magyar' MagilZill ,;
.Iegszebb, legniv6sabb művészi ki
állitásu magya:' folYóirat' a .iunius
l-én megjelenő számában uj pá
ly,ázafot' hirdet, melynek két első

dija Pólya Tibor és Zádor István
neves festömüvészek ált3! a nyer
tesekről készitett egy-egy életnagy
ságu portré. Ugyal1c~;ak ebben a
számban kezdi közölni Farkas
Imre legszebb, eredeti regényének
közlését, melynek cime: "Buda,.
pesten minden csendes". Azon
kivül sok mtö;lepetés lesz az uj
számban, mel);nek ára az eddigi
terjedelem mc!::tartásával ezentul
csak l pengő lesz. A,. Magyar
Magazin" az 01v.'lsók kivánságára
junius l-töl kezdve havonként két
szer fog megjelenni.' Mutatvány
számot kivánsagra a kiadóhivatal
készséggel küld. A kiadóhivatal
cime: Budapest, V., Sziget- utca
26. Tel.: L. 986-14.

Ragadós állatbetegségek.
Lépfene: Vésztő Veszettség: Oyo

, ma, Szeghalom Lóhrühkór: Fü
zesgyarmat, Körösladány.

Kukorica-moly. A föld mive
lési. miniszter ismetelten felhivta
a hatóságokat a kukoricamoJy
elleni védekezésre. Mindazok a
rendelkezések, amelyeket a minisz
ter évekkel .előbb kiadott, ma is
változatlanul érvényben·' vannak.
Felhivjuk ezért a gazdatársadalom
figyeImét a lrukoricakórók megfe
lelö kezelésére, mert az ellenőrző'

bizottságok rövidesen megérkez
nek a járásunkközségeiben is.

A Revizi6s Lobogó. A revi· munkaad?~ .... kiskercs~edel.~~ I
2ió~ gondolatnak az országban alcsoporlJaban dr. Gyong'yosl
vqló<ébrenlariitsa, elmélyilcse János,Ánn Antal rendes tago
és kifelé való dcmonstra1iv meg- kul, Szelner Antal, Veres Lag
örökitése céljából országos bi- jos pótfagokul villasztatíak meg.
zottság alakult. Eza bizot/ság A munkások választó csoporl·
megteremteftc fl reviziós lobo· jában Novák Gyula, freiberger
~ót, mely szimbóluma lesz az ferenc, Láng István, Szani Jó
ezeréves ösi kereinek és azok'zsef, PusZtaiÚtoos. Schenk Jó-

· nev.éről nevezték el, akik iráni zsef, Wiszt József, Juhász And·
soha el nem muló hálával lal" rás rendestag'okul; Mczer Im~

lozunk mindannyian: "Rother· re. Vereska György, Papp Ká
mere·Rákosi Reviziós Lobo- roly, M. Szabó András, Tan.
só"·nak. A lobogó ez év ju· ka Lajos, Pepó Máté. Szabó
nius hó 28. és 29·én történel· r~erenc, Keresztes Mihály pót.
mi játék keretében kerül fel·; tagokul válas~télHak meg. A
élvatásra~s az összes egyhá- tisztviselők válaszió csoportjá.

· zelk megáldják. A történelmi ban Nagy István rendes tagul,
· játékot Glock Tivadar tábornok Sieigerwald János pótfagulvá
r,zndezi. A hatalmas, két méter lasztatott meg. Minthogy csak
s~l2lesés 'négy méter hosszu egy érvényes ajánlás adatott be,

··lóbög6t lvluhits Sándor, az Ipar- elmaradt a szavazás a gyári
· müvé5zeti Főiskolafestőmüvész mun!,aadók· választó' csoport·
tanára tervezte. Erre a nagy, ji1nak középipari választá al·
ország'os ünnepéiyrc ugy él csoportjában, a háztartási mun

' ... társadalmi, sport és egyéb fő· kaadók választó csoportjában
. városi egyesületek bejelentet· és a háztartási alkalmazottak
. tl2k, hogy testületileg óhajtanak választó csopor!jában.-Az alap
résztvenni a fejavatáson, miért szabály rendelkezése ~r,telmé-

·ls az ors'lágos bizoltság ezuton ben az atábbi választó, csopor
hivja kl a vidéki egyesiiletekef, tokra (alcsoportok ra) vonatko
hogy o?ünnepélven való rész-. zó ajánlásban felsorolt s7czmé
vétetiiket, vagy képviseleliikel lyek a gyulai kerületi válaszi-,

· minél előbb jelentsék be, hogy mán,! rendes,illetve póltagjaivá
fl zászló·avatáson él zászló· oyilvanHtatnak: a gyári mlJnlca.-

~ - -','. -, - - '; .
Sl."Q bozverésének sorrendjét adók vála~ztócsoportjának..

, : rnál~' mDst InegálÍÉJpíthaisa/ A 8"yári..l<Q.z,épi pgFi alqZ?9Porti.á~a.p
-. ":sie~rára:'plakels7erü disz:"szeg:,., o Tar Antal, Lcelősy AlheFÍ ren~

'ara'nnya\ futtatott ezOst,' teljes de:s Jagok"fej0.s Bertálan,Kopr
dm .véséssel30 pengő; zászló- pányi Gyula .póllagok. A ház~

szeg, aranyozott,vés"éssel 20. larttlsi munkaadó~ vál!'lszlócso·
pengő; ugyanaz, kisebb 10 pen- porttáhan dr.· Erdélyi .Miklós
gő. Iskolák, levenle·egyesüle- rendes tag, dr. Blanár .László·
teknek 5 pengő, Az összeg,és póftag. A háztartási alkalmazot
0_ bevéselidó' nt?V, illetve cim tak váL:Jszté csoporjjábanAndó
beldildéseelIenében a végre- Judit rendes tag, SzűesJllliáné

hajtőbizoftság a szöget meg' na póttag. Gyulán, 1929. május
köfdi. A végTehajJóbizottság hó 16·án. A gyulai ker. pénz#
székhelye: Budapest V., Sza· tár székbelyén müködő szava
badság·tér 2. Azoknak nevei, za1szedő·küldöl!ség elnöke.
i!letve cimci, akik zászrószegct BérlőgyiiIésBékéscsabán.. A
helyeztek el, egy diszes' album- Magyar Földbérlők Szövefsé
ban lesznek megörökítve. 'gének békéscsabai körzete

Az Országos Társadalom- (kiterjed: Békés, Csanád,
biztositó Intézet gyulai kerü- Csongrád, Alsópest, Szolnok
·Jeti Pénztáránal[ székhélyén és Biharvármegyékre,) m,jjjus
müködó alulírott kerületi sza· . 26-án, vasárnap délelőtt 10
yB"z_ats~edő küldöltség hözhirré órakor Békéscsabán a Bekés
kszi, hogy az Intézet önkor· . vármegyei Gazdasági Egyesü'
mányzati _szerveinek megvá· let nag'ytermében la rt ja nagy'

.. lasztására vonatkozóan f. évi fontosságu és minden bérlőt

. május hó 12·én és l3·án meg· érdeklő szervezkedő közgyii·
~jtelt szavazás eredményeké· Jését, ameJyiránt országos
,p'Zi:1 a gyulai ker~leti. pénztár érdeklődés IIyilatkozik. A gyü
választinányába a gyáripari lésen testületileg jelennek meg
válaszió csoportjának g-yári és kiküldöt!el képviseltetik ma
munkaadók .nagyipari alcso· gukat a Kamarák, a Gazda·
porfjában ifj. Tóth ferenc, Ko.. sági Egyesületek,·· és a Gáz.
vács Pál rendes tagokul, Kner dakörök.. Napirendre·. f?gnak

. Izidor, Zsoldos Péter póltag-o", kerülni -a kis-· és. nagybérlők

kul: A kézműipari munkaadók kivánságai, az adókérdések; a
választó csoportj6nak áltaJftnos hitelbajok, az értéki?sités ügye.
választó alcsoporfjában Szabó s a mindC7ek orvoslását célZó
Károly, Balogh Endre, Baráth javaslatok. Foglalkozni fog él

lstvtfn rendes tagokul Gubicza közgyűlds az alföldi városok
3ánd'or, Fehér József, Koezi· kisbérlőinek 'ügyeivel is. A
ha Mihály' póftagokulválasz- nagyfontosságugyülésen Csiz
tattak meg. A kereskedelmi rrladia András" orszgy. ' képvi-'



5.10. Előadás.

5.4-5. Zene_
6.15. Sporteredmények.
6.50. Dalok.
6. Lóversenyeredmények

. 8.10. Előadás.

10.1D.ldőjelzés,időjárás; hitek. Utá
na Hang\'.

Péntek, május 31.
9.15. Hang\'. - 9.30. Hil"ek.

9.45. Hangv. folyt.
12. Harangszó az egyetemi iemp

lomból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hi-
rek, élelmiszerárak.

4. Előadás.

4.45. Időjelzés, időjárás és hirek.
5.10. Hangv.
6.10. Előadás.

6.50. Francia nyelv.
7.45. Előadás.

10.30. Időjelzés, időjárás és hirek.
Utána hangv.

Szombat, junius 1.
9.15. Hongv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás:

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. "
12.35. Hangv. folyt.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek,
élelmiszerárak.

4. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirek.
5.10. Felolvasás.
6. Zene.
1.10. Hangv.
8.10. Ügetöversenyeredmények..
8.1 Ei. Előadás.

10.45. Időjelzés, hirek, időjárás.

Utána hangv.

DUBLIKACIÖ~

.t 929 május .26.

ÖZ\I'. Garai Balázsné Deák ferenc
utca 21. szám alatti házában egy lakás
van kiadó.

J6zsik István kovácsmester Deák
Ferenc-u. 364. számu háza és szersz:i~

ma eladÓ, esetleg haszonbérbe kiadó.
Értekezni lehet vele Orosházi-ut 1603.
szám alatt.

Réti Jánosnak a régi vásárszélen
1385. sz. alatt levő 640 négyszögol bel~

telkesháza elköltözés folytán szabad
kézből, nlinden elfogadható áron eladó.

Gál .Imrénel< a régi vásárszélen le
vő 2159 négyszögöl beltelkes háza min
den elfogadható áron eladó.

.Kőszegi Dániel Mirhó-utca 532. $2.

alatti· háza szabadkézböl eladó;
Secher Rezső kereskedé$' egy jÓ

házból való fiut tanulóIlak felvesz.· .

Özv. dr. Bácsy Lajosnének Rá
kószy-u.647. sz. alatti háza Qrökáron
eladó. Bővebbet a Bácsyés Társai
Bankhhánál.

Klti.lnö karbanlevö szalon garni
tura eladó. Érdeklődni lehet a Nag:y
takarékban.

Kalocsa Mária tulajdonát képező

33 kis hold páskum föld, inely haszon
élvezettel van terhelve, ötök áron eladó.
Érdeklődni lehet csak Kalocsa Máriánal
Budapest, József-körut 23. 1. 4.

Butorok. Teljes hálószoba éskony
ha butorok, valamint egyes· darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények i

kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
böl. Továbbá hajlitottszékek 'állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban. árusittatnak. Ugyanott elsÖTendü
épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va-

. tay Gábor motorerőreberendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

2.S0.

Csütörtök, május 30.·
9. Hírek.
10.30. Urnapi emlékezés.
12. Harangszó, időjárá:dJtanahangv.
4. Rádió Szabad Egyetem.
!4;45. Időjelzés, időjárás, hirek.

Vasárnap, máJus 26.
9. Hirek, kozmetika.
·10. Egyházi 7-eneai egyetemitemp

lombóL
10.30. A Hősök Emlékkövének le

leplezése és. az Ezredéves_Emlékmü
felavatása.

12. Időjelzés, időjárá~. Utána hangv.
3.30. Előadás.

4. Az: On,zágos Középiskolai Dalos
Onnep.

5.1Q~ időjelzés, időjárás és sport
eredmények.

e. Rádió Szabad Egyétem.
7.15. Sport- é:! íÓversenyeredmé

nyek.
7.30. Előadás.

10.15. Időjelzés, időjárás. Majd
hangv.

11. Hangv.

Hétfő, május 27.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás. - 12.05.

Hangv. - 12.25. Hirek. - 12.35. A
hangv. folytatása.

1. Időjelzés. Időjárás. - 2.30. Hirek..
Flelmiszerárak.

4. Asszonyok tanácsadója.
4-.45. Időjelzés, időjárás.

5.10. Felolvasás.
5.45. Zene.
6 .. Németnyelvoktatás.
6.40.. Felolvasás,
8.30. A prágai Studió müsorának

közvetítése.
10.10. Időjelzés, időjárás és hirek.

Utána hangv.

Kedd, május. 28.
8. A kalocsai népiskolák 150 tagu

gyermekkórusa az egyetemi templomból.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek. 

9.45. A hangv. folytatása.
11. Hangv.
12. Harangszó, időjárás. - Utána a

hangverseny folytatása. - 12.25. Hi
rek. - 12.35. A hangv. folyt.

1. Időíelzés, idöjárás- és vizállás-
jelentés.

2.30. Hirek. Élelmiszerárak.
3.30. A Tündérvásár postája.
4.45. Időjelzés. Időjárás. Hirek.
5.10. Tóth-magyar nyelvoktatás.
5.40. Hangv.
6.30. Mit üzen a rádió?
1.25. Felolvasás.
1.30. Előadás.

10.30. Időjelzés, időjárás és hirek.
- Utána hangv.

Szerda, május 29.
\:.15. Hangv. - 9.30. Hirek.- 9.45.

f:' flangv. folytatása..
1'2. Harangszó az egyetemi' temp

lo'\} bÓl, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. A hangverseny folyt.

1. Időjelzés, időjárás.

. Hirek, élelmiszerárak.
3.S0.Morse tanfolyam.
4.10. felolvasás.
4.45. Időjelzés, .időjárás, hirek.
5.10. Felolvasás.
5.45. Előadás.

6.50. Előadás.

7.25. Olasz nyelvoktatás.
7.45.· Felolvasás.
8.20. Hangv.
9.50.1dőjeIz$s időjárás, hirek, ügetö~

versenyerectmények. .
11. Hangv.

tanit-

Rejtvényeko

f.

tek tek tek

HogyanáHapitsuk meg
a baromfiak életkorát?

Mezőgazdaság

ll.
Bibliai kérdés.

Hogyhivták' jézus elsö
ványát?

A baromfitenyésztők sokszor jutnak
abba a helyzetbe, hogy meg kell álla
pitaniok valamely baromfi életkorát.
Egyéves korig semmi nehézRéggel sem
jár az életkor megállapitása. Ezután
azonban már nehezebb és csak igen
nagy tapasztalattal rendelkező tenyész
tők tudják a baromfi életkorát meg
állapitani. Vannak bizonyos egyszerü
jelek,3melyek segitségével a kezdő te
nyésztő is megközelítő pontossággal
állatainak életkorát meg tudja hatá
rozni.

A tyuk annál öregebb, minél durváb
bak és minél vastagabbak a csüd
(als6 láb) pikkelyei. Az öreg tyuk sze
me be van esve, taraja halvány, neni
élénk piros, fülkagylói kissé meg van
nak duzzadva, nagyobbak, mint a fiatal
tyuknAI. A kakasoknál a sarkantyu
nagyságából j61 lehet következtetni a
kakas életkorára. A sarKántyu rend
szerint 5-6 hóllapos korban jelentke
zik kidudorodás alakjában,.J é.ves kor
ban teljesen kifejlődik,· ezután pedig
nem egyenesen nö, hanem felfelé gör
bül. A kakas ánnál idősebb~ . minél
hosszabb és minél felfelégörbűlőbb- a
sarkantyu.

A Iibák és rucák életkorának meg
állapitása aránylag igen könnyü~ A
nagy evezős tollak közelében u. Il.

fiókszárny van. A fiókszáiny legnagyob
bik hegyes tollának gerincén minden
év leteltével egy uj barázda keletkezik.
Ezeknek a barázdáknak a számából
könnyü megállapitani a Iibák életkorát.
Ezenkivül fiatal Iibáknál a csőr -és láb
világosabb szinu, mint az: öregeknél.
Fiatal libáknála kalmok . hegyesek, a
talp puha, az idősebbeknél a karom
tompa és a talp pedig kemé!lY. Ru
cáknái az idősebb kort a,csőr tövének .
ráncosOdása és a sZemek ' beesése .is

. jelzik.

Isoha .életébm nem mulatott olyan I
jól, mint most. Virág/azért fon
tak "Szirom" tündérei és azokat
Zsuzsika fejére tették. Igy játsza
doztak, midőn Zsuzsika ugy érezte,
hogy valaki megcsókolja, felnyi
totta szemét, hát Uramfia! ott fe
küdt a patak partján, ahol elszen
derült, mellette édesanyja ült. Kelj
fel· már kislányom - mondotta
hiszen az idö már délfelé já', hát
hogy kerültél te ide II mezőbé?

Zsuzsika elmondott· mindent,a
virágszedést, áz álmát,· . sőt· még
a kis köszöntöt· is elszavalta.
Mondókája végeztével édesanyja'
megölelte s· megcsókolta kis leá
nyát, e:?Zel köszönte meg Zsuzsika
figyelmességét.

Aki szereti az édesanyját, an
nak még-uz álrnai is szépek; ..

Májusi eső: kincset ér:
ebből fakad ci szent kenyér.

Sosem kellett igy a falat
a koldus magyar Ég alatt:

éhes a magyar, árva siáj,
Ó szállj, eső, ó szállva-szállj,

azután ragyogj Nap, ragyOgj,
hogy elgyötört,bus magyarok

a fény~záporos Nap alatt
érjenek végre vig nyarat!

ARADI SZABÓ ISTVÁN.

Zsuzsika AIIna.. ·
Szép májw,i reggel volt,. a nap

mint egy izzó korong felemelkedett
a ldthatárra s bibor sugaraival
pirosra festette a vidéket.

A pajkosan játszö napsugarak
bevilágitattak Földesiék házába
és felébresztették a hófehér ágyacs
ká/ában alvó Zsuzsikát. 6 sietve
felkelt, megmosakodott, majd ma
gára kapta ruhácskáját} lábujjhe
gyen kiosont a szobából. Gyors
léptekkel a tét felé indult, hogy
édesanyjának ~ kinek épen ma
van a születésnapja - virágot
szedjen. Mig az illatos mezőn

szedte a virágokat, mondogatta
mGl:;ában a születésnapi köszöntőt .
"Édesanyámnak születés nap
jára . .. " Mikor már jókora cso
mó virágot szedett, leült - Gme
zőn keresztül csörgedező patak
partjára - és csokorba rendezgette
virál;;alt. Mindeniitt nagy csend
honolt, csak a patak lágy csobo
gása és a virágról-virágra röp
ködő méhek zümmögése hallat
szott. Zsuzsika elálmosodott s
bármennyire is igyekezett nem
tudott ébren maradni s kevés idő

multán elszenderült.

Mig igy feküdt a patak part
ján, az erdei !ündérkék, kik a kö
zeli erdőben laknak, előbujtak, az
alvó Zsuzsikát virágos kocsijukra
helyezték és megindultak aranyos
palotájuk felé. Mikor a kis ara
nyos hintót, az eléje fogott pil
langók a" Tiindérvár"-hoz von
tatták, Zsuzsika felébredt és any
nyira megijedt a körülötte levő

idegen dolgoktó~ hogy keserves
zokogásba tőrt ki. "Szirom", a
tündérek királynője ekkor hozzá
lépett és igy szólt: Ne félj kis
leányka! Mi nem akarunk tége
det bántani, azért hoztunk ide,
hogy megiutalmazzunk, amiért
olyan nagyon szereted édes anyá
dat. Érezd magad jól nálunk,
gyere táncolj és mulass velünk:
Zsuzsika nagyon·boldognak érezte
magát a kis1ündérkék között,

Májusi eső.

Az alföld most nagy szürke sik,·
az ÉgbŐl dus eső esik:

Áldják a földben él magok
a mennyei zuhatagot.

GYERMEKROVAT.

6. oldal

Vezeü: Kovács János.
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PALLADIS
,könyvosztálya

Bflflape!d, V,; AlkotmánU-u. Ji..

cs,ágj e,tekkel ellátott
néhaj ferencsik

IT"?1iU U ilr' h r.ltÖfr!J··h~.""Bt~t7.J"J .... ji. ~,IJ. _ I>..V~"

ciln!iilozá::: miatt

}[{L~h"~~;d.:;;,1l.:'~ll"'Thi:IJ,n ,l l\z'zségt{')l 2 és fé'l kilométerre,
I{örö~:Li(t~ny-Szeg-l1édnrn köziYlh nlüut I11e!lett fekvö, sok és

levő

a

Enn

JUTHl\ T

jó könyvekhez
ha előfizetőket gyűjt az

S ili G-
minden 1 hónapos előfi~

zeHi l.rtán l könyv, minden
nef.;yedéves eWHzetö után
3 k5nY'cr.. Cini: I-juda.pest

62,' Póstafi6k 28.2.

íJ!I, klcs_

aleggazdaságosabb

Vezér képviselet :

Autofc1szereUsi
R-T.

BlluapesL IV" Arili1yl;é;: ;
lL 2, - T), Aut 812-4!. *

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

eroy,; Jc;)n Bra,di:3 CJ ,,I )(ll'\r~"i ,"

J'é"t'j'j l·t)_~/I r\..l;\'ij") ,-, ;\dCft;:
Sand rock. J.\z (z!ckt{)J vé~'i).2

l'ret,:ldcszii(; darobiJclll pazar~

s;rép fcl\"~leleket Lllunk.
[1(i.'J(lások: 6 és 8 órakor.

.
111l]a rna ~--: f6

cimil 7 fchioniiso:i c1ráma,u!11cly
nek s~:i!1helyc Mo!íI'..:cal'l az
á!!1l"k \.'fir()~(J. {j Ri\-\c'l'(l (l/llr~

k ,"j-; !LC',rijilll, cl!1n! c', SiC'rCi',C"C

i(íj'-~/'--l ej/ é!l~j '-~ ö 11CdLJl örök
lz Cl t1~ l.:' cl i -:Í i[l j. r (";~.:; >c' ',' í I~ l'" j :

SZi.:,tllél

kél-)I.':.zcr"v'CZl-'lnck, n \,~).!·-~r) !~,ill(J

l1il!l)ii\l önmZJj}af()iöH ík Ikoik
,L\ rCildkivLij izgZJ!mas ,_~::; k'I''.!u

IelIO· I!ul'dh !'()szcr,'p~ii 1.> il!

\'J 1 ill rí rI< /1 j fc.' ~l~' I: j () \l ;:-\':_' k 1/i I':
'~'l,ll<, _\ !Ilj"ik f' 1i11 (I

•< "l ~... L"" ?_~
l Pi '!l'~"l ~T 9. - l (/,' ~ :_.
~iJlu"."..!if'1-.3 _l,.

,\ lL\l1,:t f'lilllkt\ lu!a Vlicl;-.(vcr
7:~llV ...~IL_}k k(~j c50~LJlf1!í)::-;\]n 5~(~P

ail-zoléÍ n kcriil s;:inrc i12. Apolló
fHnlszinhtizban m:íjtls h6 26
ún., V:i·:~:!irn2.p. ;-\:/ cn·yjj·,

~~ f(~k_et~~ q~~~:;f~ra('~

l'iJnii '(~1 f~';vonj:-;(-J" J!ill1rL"~'ény,

C.:i1-:I\II"k CilY Icdkivi'ili iZí,Uli
liicb c~,; 11JillCkn j,~:lcnckbell kj-

rJaglj József Budapest,
VI., Andrássv -ut ~A.

~rf~12\"0l1 221·-sn', 23j-63.

l-lÖ'~ =h'~_Tl l'~ nl:J;.~~·Y·-ll> hl~~}7:.~!·:-,k

!ldfCO] i 1nk v,j! j (li\.u / (} ~ zl~rc J1 ~

csévc-l n,/ O!'C)~:: í' (;kktli (':-.-~ \/ kís
Icn'~;·y,._~t LJiu hirl< }[zjér! ,::s iH i'3
akad I~0i11ilrotT ~~T(~',f S/Cllli,~-Ivé'7

lk'l1 <illik), mini ,] ..iled,:) im
pCiji'lI~'·h<l!1 Tob,lkovic':i, ,A ,,1-10

icI 11l1[J2riöí" clc.'rék purli'Íséllwk

I1Vig'VBibBrjj jóíllriulcnól (Curkéls

István örmester ';z2ÍlíÓS(1cl()já~

l~ji-P~),-'ll ij} ..:~T(_'lilL~'/cll k(~nl::.·:,j·i/'·

n·..:! k(~·J_)L-·7.i Ll L:Jr~~'v;J!. -rdj·jll)!n.~j

~.'i:\b~ll! j](i,;ünJii !'jirö ÍJíjO>; ki,
íiinij fdnljél1C'Zt G l,l'lotcl 111lp(.~·

rid!"~jl')/. (,I'!lely niJlLl!lk i,c; ÖriJ:3i

::,ik'j'! éll,3Inlí. ,\ "Fd,c!c ~!Tt>f~

~J~.W.U~~t~.~JM~
líilii~~_fui~~

Olcsó pálinka!

~,;~~~?~~~
t'~'~ffrh'f'rR"trlMmTiffl~{~ffffl~

-Fi~k'C~~j-P-;'eJ
CH.-oen, Ford, Chevi'olet I

al1tatré<;zek I
au{ófds'ZcrcíéseK

JÓdlinöségü, 50-5'2 százalékos, valódi

kisüsti törköly és seprő

pá'lírlka
literenként 3 pe"gt5ért, 5 jjter \éte
jéneI már 2 P 30 j·ért egyedül csak

KI\RSAY LAJOS
vendéglőjé~)0n k~ph;:lt6!

Sona nem vesz EW'151Ól, ha egy
szer megk6stolji1 p'ÍHnkáimst!

legolcsobban és
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]13'26
19'25
2'20
ő'23

n
17'00", [21·-
20'~9 ~) . ~'1 O
1428 16'52 gy.
19'\ O i lj'cL,") ;';\'.

\6.14 ~lY

16'51 gy.

20'34 fn
21'11 g,\,-

trti

Ibe

A "gy" belüvel iclzcti .gyurs-, a kibbi pedig SZl}ll1,~iYI'Ulli'l1.

rUJf1U1Qf1 II Jl[ ~ i rrfi:;OO;::~:o::J:':D:Dl:~!L

1929 május hó 15·étől.

lU. i n A]P.f:ST - 6 Y o 1"lL~

ó'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12·42gy.18.19
0'02 5'34 8'52 g/.
5' - 10'40 11'45 g\'.

&YOl"P... -BtKi~s.CSAU~

Bcsabal'ói indu123'15 ..J<i-+ <3·14g)1. i2··17
Gyomára érle 0'17 5'27 8'51 gy 13'5-+
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy. 18'29
Besabára érk. h54 12'0<3 15'25 gy. 19'27

Bpes!ról indul
Oyomára érk.
Gyc)möról indul
5pcsfre érk.

~ ~_~__~..","_:......_---........_ ....~~ ","~_ ......- ~ .... ~ ...-;z.~

~~'7~~~~::-..@:q:±tf~~,5~~~~St::'~1r./.s~·E~:;é:~L~~~~~~~~

kos

Legjobb tájékoztató d

Vasuti és Hajózási
M e n eírend Ujság
kapható minden VasutállomásQn,

Dohánvtözsdében.

r·~~~~~~~~'W~"''f-ffl~~~~~~

i "OPELl& fVlOTORKERÉt,P,ÁR KÉPV!SELET. )
I Magyar embere!-inek w: a nT U R U L" kerékpár! II Leveníélmel( itt a "LEVENTE" kerékpár! I·

I
Rossz utakra itt a ,jelenleg forgalomban levő legerő

sebb IWl'ékpár 2 szabadalmazott "PATENT-ATLAS"

.
(magyar ember találmánya, magyar szabadalom 1) és I
mindenidnek ajánlom a közkedvelt OPEL kerékpárt.
Raktáron továbbá PUCH-IPAG és ORION kerékpárok, KŐHLEf< és
EXCELLA varrógépek, géptü, gépoJaL kerékpár k[iiső és belső gumik és :li>

mindennemü kerékpár a I katrész ek I
nagy választékban. - Mináenki a legolcsóbban és a legkedvezhbb ~

ré5z1eilizetések mellett beszerezl;eti kerékp1rjat ~

!11otorkerékpflf VI~11 t ;p: {!nln1intaV;t~:ir c::-,C';,,1{íj;l. ~
:J:

Vétel elött teicínisc lllCg ,~PArLENT-A-rLAS" 3
villanyszerelő és műszerész műszaki kereskedésében. kerékpárj;1imat vétclkiitelezettség nélki.ii ! ~. . :!:!

~w~~~~*"~~&t~~~~~l-~~~~~~~~~c;}:..~{;.~~.;,,~:,~%.Ic'~~~~~*~~~~~

Ve Kovács Lajós

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonfa kisOl'sol
előfizet6i között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
cl sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. Ba p

ross fér 10 (a Ke1elipáJyaudvar
érkezési oldaJávé1J szemben)
egy e!sőrendü szobáI. A kö
vetkező sorsolás/ mái. 22 p én
fogjuk meg'ej!Qni és eredményét
lapunk máj. 26~iki számábcll1
tesszük közzé, Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényt"

és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőíénél.

- - - Itt levá.qdndó: .- - -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VUI.,
Baross-tér to.

IftRAAftAAAAftAAAAAAAAAAAftftAftfiftftAAAAft~~~~

I
Bacher ekék, Meiichar vető- és müüáSyázó- ~
gépek, Wallis trakto:ok, cséplőszekrények.!
Rakt'áron vannak a világhirLi Johnston... ~§ r"1a.,!',:;cy"" !

II ~~~7::t~é~~:kk::e~~~~~e[~;~t~~~~~~t~ó:s~~c ~,cd~.~~:~Jl~i':l~l ~~ I
összes mezőgazdasági gépek. Kaphatók a Bucl1er és ~

Malichar gépgyárak bizományi lerakalánál : J
~

i
Gyoma, Deák ferenc utca 1427. sz. I

:!)

~UUUUUUUUUUUUU*U*UUUUUUU~~~~

..szerkesztós12:;rnéJ beaclai1cJó·~-1

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUS7 NYft.Rl MENE I REND

GYOMA-ENDRŐDI, AUTOBUSZ VÁLLALAT GYOMA

1929. május 15-töl november 15-ig.·
GYOMA VasutáHornás, Kossuth Lajos-utc~., Piac-tér, Horthy MHdós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár ltőzött.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetklő Hi; perc.
~~~~~~~~Y2

GyoJtnál.,ól indul: ~t~ Feltételes megáiióJ< ~ :En~:h'öd1B'tfa indul:
" ~ Gyomán: :1. ,

L járat reggel 5 Ó. 00 p. = Kgssuth Lai')~ utca M1. ,12rat n'gg-e! 6 Ó. p.
2. " regge! 6 ó. 30 p. J Gróf Tisza István l.t ,a' ol. :J 2. d~!eJőtt 8 Ó p.

(~ Máday gyógyszertár ~.\ <l ,. •

3. " délelőtt 9 ó. - p. a .Piac~tér ~ 3. " déldéíit 10 Ó. 20 p.

4 de'lelo"tt 11 '). 1.,0 • ~J-:,. Artéz,-.k.. u.. t f.,C ,A.
." l ]l v p a Hangya touzle! ~J ~ " dé!nh',n 12 Ó. - p.

5. " délután 12 ó. 50 lJ. ro~ Vágóhíd ~ 5. " délután 1 Ó. 40 p.
• t~ Iványi malom ~}

6. " délután 2 ó. 20 p. ~i Em:!rődön : D6. l' déiután 2 Ó. 40 p.
7. " délután 4 ó. 55 p. j Napkel~~rh~;ndéglö ~ 7. " délutnn 5 ó. 40 p.

8. " cl élután 6 ó. 20 p. ~ Kondorosi-ut fd 8. "este 6 ó. 40 p.

7 ' 30 Piac-tér~) CI
9. "este o. p. ,'. "este 7 ó. 50 p.

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távoíságrói felemelt kézzel ken
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 finér.
Kedvezmén1ies havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 rnenetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendeiheíő.

urnak....................................... urnónek

mint a

GYOMAI UJSÁG
olVasójának.

. I
Uta~forgalJnunk

nagymérvü emelkedése elveink
helyességét igazolta. Elvu'ink 01-.. 'I
csón a legjobbat nyujtani! E I

lap előfizetöinek támOgatásáti
hálásan azzal kívánjuk viszo-

'nozni, hogy emelkedő kiadá-'
saink dacára

20 százalékot
adunk hatóságilag megállapított

szobaárainkból.

10 szaza.lékot
olcsó éttermi árainkból(1 P50

filléres menüt kivéve).

S eIn:nJl.i
kocsi költsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Park
Nagyszálloda

vm., Baross-tér 10.
Telefonszám 17. Telefonszám 17.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER lvIARTON.

~.,..$JiAIe;Ra.~'%sF"'~~~tos*VJ"c-~;f't;as.~~,..4-·~~~~~~~'~1

Nvomtatta éi ,.HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat 6yomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET 8ÁND@R.



IV. évfolyam 22. szám. Ára 16 fillér. Gyoma, 1929 junius 2.

ÉS KÖZGAZDASÁGI HETitp O l I T I K A I, T Á R S A D A L

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E !.( ,:Jélj 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON. I ~irdetések .dij~Zab~S~~~
S .- ,,- é é k' d6h' t I Egyhasabos I em.-es hIrdetés 20 fIllér. Otszon

zer",esz.os g s la IVS a : Ih' d t' 'I O á l' . . é'u •• Ir e esne I sz za ek, tJzszenn 1 15 százalék, I
uH U N G Á R I A konyvnyomda negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hird,etés

G 'JI o m a, "ÁRVAHÁZ" esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

épművelési munkac iásra. Nagy kincs a tudo
mány, amely az egyes em·
bernek és a nemzetek bol
dogulásának is egyik leg·
főbb eszköze.

Az egyes ember is, az
egész nemzet is csak ak·
kor halad előre, ha a kor
ral haladni törekszik, ha
folyton tanul és alkalmaz·
za is a tudomány minden

erejét foglalkozása, ipara,
hivatali állásában. Ha azt

akarjuk, hogy ez a mi sze...
g'ény hazánk szebb jövőt

is lásson még, ugy köte..

lességünk felhasználni az
alkalmat és bárkitől, bár·
mikor megfigyelni, elfogad·
ni a hasznos és célszerü,
tanulságos dolgokat min·

den foglalkozási körben.

,Nem okosan cselekszik-e
az, aki örömest hallgatja
meg a termés fokozása,
vagy az állattenyésztés sza
bályaira oktató előadást?

Nem kellene·e a jó egész
ségszabályait ismerni min·
denkinek ? Minden igaz
magyar örömmel hallgalja
a Magyarország történetét,

*

denkor készséggel és öröm...
mel vál!alkoztak szereplés·
re és jöttek segitségére a
rendező titkárnak és veze·
tőségnek.

Nagy jelentőségű munka
a népmüvelés, hiszen fel·
adata az embernek müve·
lése, az összesség szellemi
szinvonalának emelése.
Nemcsak a jelennek, ha·
nem a jövőnek is dolgo...
zik. Nem fejeződhet be a
népoktatás és nevelés ügye I
senkire sem az ismétlőis~

kolai tankötelezetfség be·
töltésével, hanem továbbra
is és állandóan tanulni kell
minden embernek. Különö·
sen a mai időben, él meg·
változott gazdasági viszo
nyok, megélhetési lehető~

ségek nagy harctIban van
szüksége mindenkinek a
tanulásra, ismeretei gyara·
pitására. Az élet küzdelmé·
ben szüks6ge lesz azon
tudásra, melyet az iskola
nem nyujthatott.

Tudatlan, önhitt ember
az, aki azt gondolja, hogy
neki nincs szüksége tanu·

Iyiségeket, ahol türelem
mel, figyelemmel hallgatták
az előadókat az ülőhely

hiánya miatt álló idősebb

nők és férfiak is.

Az iskolánkivüli népmü·
velés munkájában nagy sc
gitségére voltak Bizottsá·
gunknak a különböző eg-ye
~ületek, testületek, melyek
mindenkor szívesen enged=
ték át helyiségeikef előadá-

saink megtartására. Az
Apolló mozgóképszinház
tulajdonosának, Fábián B::
la urnak e helyen is kö·
szönetet mondunk a helyi·
ség többszöri díjtalan áten
gedéseért.

A magyar ImItura és né·
pünk érdekében végzett lel
kes fáradozasaikért, önze!·
len munkálkodásukérJ kö=
szönetet l110ndunk az is=
mereHerjesztö előadások

előadóinak ; az összes sze·
replő nőknek és férfiak
nak; a Dalárda karnagyai·
'nak és tagjainak, hogy
BizoHságunk kérésére min·

Amidőn községünkben
aZ 1928-29. évi tevékeny·
ségét befejezte az Iskolán·
kivüli Népmüvelési Bizott
ság, talán nem végzünk
felesleges munkát, ha az
abból szerzeH tapasztala·
tainkat a nyilvánosság előtt

is feltárjuk és ami tényke·
désUnkben jónak,hasznos-

nök bizonyult, azt a jövő·

bell fokozott erővel tovább
f~ikszteni igyekezzünk, ami
pedi'; talán feleslegesnek,
vaJY elhagyhatónak mutat·
l·unott, azt mellőzzük é'3
elhagyjuk munkáikodá·
sunkból a jövőben.

Gvoma község lakossá
g'áni:lk dicséretére válik és
elismeréssel állapithatjuk I
meg- azon nagy érdeklődé·

sél, ldlar/ását és megérté'
sét, melyet állandóan tanu
sitott a helyi Bizottság

munkája iránt. A népmü=
velés nemzerépjJő eszméjé~

nek nagyon sok hive van
már községünkben. Lát·
tunk zsufolásig megteit he-

A. Szentföldön,
ahol Jézu§ élt,

jArt é§ tanitott .. " ..

- Igen kedves a Jákob kutja,
- hol Krisztus találkozott a sza-
maritánus asszonnyal. Kár, hogy
egy görögkeleti templomot épitet
tek feléje, helyesebben akartak
épiteni, mert a cári rubelek elma
radtak. A kut lent van a temp
lom kriptájában.

- Nem lehet azt szavakkal
leirni, hogy a zsoltároslelkü kál
vinista ember mit érez, mikor a
szamariai hegyekről, a karsztos
sziklákról Benjamin földjére lép
és meglátja Jeruzsálemet. ,

Jeruzsálem a legmegkapóbb, a

régi Salamon templom helyére I
épült Omár-Mose, melynek köze
pén ott van szabadon a Móra
hegynek szikla csucsa, melyen
állott az első áldozati oltára a
zsidóknak.

Igen kedves, megható látványt
nyujt a Gecsemáné kert, az Olaj
fák hegye.

- Társaimmal megnéztük a
német és cionista koloniákaL Kö
zöttük láttunk olyant is, hol a
teljes közösségi alapot vezeHék
be - kivéve a házasságban.

- Holttenger, ]erika, Bethle
hem, Hebron, Emmaus, stb. szép
ségeit és érdekességeit, a jeruzsá
lemi élet sajátságait napokig le
hetne fejtegetni és beszélni róla.

- Jeruzsálemből kedves emlé
kem marad a Héber Egyejem
professzorainak és vezetőségének

szeretetreméltó szivessége és a I
jeruzsálemi göri)gkeleti patriárcha
jóindulata és barátsága, valamint
a régi ]ohanita rend Hospitz-ának
meghitt vendégszeretete.

Jeruzsálemből a sivatagi ex
pressvonaton mentünk Kairóba.
Utunkat töbhször megszakitva, a
filiszteusok termékeny földje után
a Sinai félszigeten az igazi siva
tag tárult szemeink elé. Szemünk
láttára váltakoztak a homokhe
gyek a szél játékára és avasuti
kocsik zárt ablakán át is bejött a
sivatagi finom homok és min
dent beboritott és eltakart.

- Néhol :kisebb-nagyobb oá
zisok bukkannak fel az utas
szeme előtt. igen jól esik a fá
radt szemnek, mikor a kietlen
pusztaságon egyszerre több ezer
pálma ~mdara szökken az ég felé.

Keselyük serege csoportosan lesi
és követi a karavánokat.

- Kantarónál van a Szuezi
csa~torna. Mintha itt adna találko
zót a világ emberiségének min
den faja és szine. Hindu, maláji,
néger, kínai, japántól kezdve min
den náció.

- Itt vonatunk~a várakozva
üdvözöltük a hatalmas tengerjáró
hajókat, az óceáni gözösöket,
amint szinte tíz percenként, ne
gyedóránként usznak át a csa
tornán.

- A naplemente ntán alig egy
arasznyi idö mulva vaksötét bo
rult reánk: az egyiptomi sötétség.
Igy érünk be az arabok büszke
ségébe, Afrika székvárosába, a
több, mint kétmilliót számláló la
kosu Kairóba, melynek modern
része a világ bármely nagy világ
városával felveszi a versenyt.
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ősök emlékének
megOnneplése.

fMáju? utolsó vasárnap
ján nemcsak az jrott tör~

vény, de a hálás és ke~

gyeletes .szeretetet törvé
nyének engedve hódolt
Gyorna közönsége a be
csület mezején elhalt hő.s

fiai eml ékén ek.
Délelőtt minden feleke

zet templomában ünnepi
istenJisztelet, volt, melynek
végeztével cl közönség a
hősök szobn1hoz vonult.

IH folyt le a Juiajdc-n
képeni ünnepség, melyet cl

Dalárda gyönyörö énehe
nyitott meg. Utána Har=
sányiPál esperes cl gyász
felhőit áttörő, lelkeket fel-

NIidőn pedig nyugalomba
vonult, annyi szo/gúlaf után,
mely egy egész életnek di
szére vált, ő tovább tanult
ifíui erővel, lankadatlan
igyekezettel, egymásután si
kerrel tévén le a jogi vizs
gákat, életének delén tul!
ügyvédi diplomát szerzett és I

a nagy embereinek életét mel'ettel, melyet ig'yekszünl, amely az ő nemes életének I lett az igazságkeresésnek
.ismertető előadásokat. beoltani magyar testvére= igazán alkateleme volt: -I megbecsült munkása.

Az uj eszmék befogap ink lelkébe, ezt a nagyon még akkor is méltán meg- , Ezenközben pedig nemze-
dása . iránt hajlandóság szeg'ény, csonka országot illetődve kellett volna meg-I tünk összeomlása idején nem
mutatkozik a mai nemzc= tesszük életképesebbé, ne- állani az ő koporsója előtt, volt oly szent ügye a ma
déknél. Azonban az értel= veltebbé, gazdagabbá. Köz= mert az ő halálával egy 10= gyar életnek, amely őt mufZ
mi erők fokozása, fejlesz p ségünk értelmiségének a bogó lánggal égő, tiszta kára készen ne találta vol
tése csak akkor lesz ál= nemzeJ i müvelődés és aZ magyar sziv tüze hamvadott na. Tudásának és bölcsesé=
dásos, ha az erkölcsiség erkölcsi erősödés; hazi' el és mert az ő székely éle- gének gazdaságával, fényes
nemesség'e és Jisztasága is fias és emberbaráti, fele p te örök ragyogó példája a szónoki tehetségének készsé··
párhuzamosan halad az baráti szeretet nagy köle= fáradhatatlan kötefességtel- gével, a jótékonyságnak még
ismeretbővités és érj-elem= lesség'ét kell teJjesirenieaz p jesitésnek, a férfierő aka- hamvadó szikráit is lángra
fejlesztéssel. zal, hogy teret hódit a tuP dályt nem ismerő akaratá- gyujtotta, hogy az árváknak

A.z államhatalom a nép-- ! dás számára és a közöny, nak. A pályája mind az könnyeit törölje és a rom
müvelést ma már igen fon- a széthuzás, a g-unyolódás, öregkorig egy je/ivelődő élet- badőlt magyar életet épi/sc.
tos kulturfeladatnak iSIllcr p lekicsinylés, léhaság, hazup I pálya volt. A Küküllő-menti fliIináezek./elett pedig csüg
tc rel. A polgár lelki életét fiallallság ellen küzd minp I szegény székely gyerek a gedés helyett az örök re
kisded lwrától kezdve élete denkor és minck.'!lLijj. I népnevelés oltárára adta az ménység, versengés helyeit a
végéig figyelmes gonddal Istennek áld(j~él legyen é1 életét ezelőtt egy jélévszá- kedves bard/ság és élfefő sze
kisérni és Gondozni iO\lek~ nemes célért, szeb magyar zaddal s lett belőle kiváló retet ragyo,g:fa be az é/e/ét

,::,. bl I
szik. Békésvármegye Törp jövőért munkálkoc!ó nép- és megbecsii/ésremé/tó lapja ugy, hogy őt is nzindenki
vé!1yhatósági IskolánkivUJi müvelési l'ÍÖcidök elei én és a magyar fanitói fársada- csak szercini tudta!
Néprnüvelési Bizottság'a további közllelSZIlU tcvé~ lomnak. Az ifJllSágért és a Legyen áJdol! életének ne-
vármegyén k népmüveiés~ kenysé:<éll! mind magasabb szolgálato- mes emlékezete!
ügyét az első helyen állok SZŐKE FERENC kért hevÜlő lelke feljebb ive/- ~--"="- -"",..@.

sorába emelte orsZé1gos ref. it.;alg. Ic1l1i1Ó. te életét, magánszorgalom-
vonatkozásban is. Nagy """"".......~..................................""'"".......~~..... mal az élet szegénységét
szere/eJtel végzi IlCí11Zet~ ~.m_- IIIIi!!.__·IIIII!!IlllIlIi__~ leküzdve végezte a polgári

épitő mUllkdját ezen Bizo!tp I lJr,. ()svá'th János I tanárképezdét tanitói sza/-
ság dr. Daimel Sándor iIi&IllíI ilill~!!íIlIlii:~!lllI~eO!l1!·m·:l!ii.'; gálata mellett s lett belőle

alispán, elnök; 5zenlkcp I llára!lanul és megdöbben- olyan polgári iskolai tanár,
reszthy Tivadar kir. tanfcl~ tően érintett mindenkit az ki élére kerillve a békéscsa
ügyelő, ügyvezető elnök és elmuli szerdán a kora dé/ec bai hatalmas polgári-iskolá
Tantó József népmLivelé:,,- iőtti órákban az a hir, hogy nak, annak olyan otthont I
ügyi titkár lelkes és cél/u- dr. Osváth János ügyvéd, teremtett, me/y évszázado-
datos irányitása melidt. községünknek, társadalmun- kon keresztül fogja hirdetni I

r; J" / 'b ' T' 'It r 'h !.... az ő munkásságának emlé-Jyollla \o7~=;eRe en i:-: I íWt( es a a,a an a .:070n- kezetét.
szépen megindult a kulju~ ségnek annyi sok szeretet
rális munka és csak az ben és tiszteletben részesi
kivánatos mosl már, hogy tett tagja, hirtelen meghalt.
a lakosság élénk érdeklő~ Még ha nem övedzte vo[
désé/ és bizaImát meg'tart~ na is az ő kedves egyénisé
suk továbbra is. .A község- gél annyi tisztelő és megbe
egész müvel1 társadalmá p cs[jfő szeretet, - még ha
nek feladata él népl1lü\~ep nem sugározódoft volna is
lési tevék~:lY~ég. Milld,en I arcáró{ a kedvességnek és a
hasznos, Ja es nemes JSp szeretetnek az a derüje,

- A kairói arab egyetem nagy
mecsetjében festői látványt nyujt
a több, mint száz professzor lá
báihoz telepedett felnőtt, meglett
teológusok sok ezernyi serege. Az
óriási templom csarnokban min
den professzor beszél és egy
szerre kiabál, sőt ordit s il di
ákok csak arrél a professzorra
figyelnek, akinek a lábaihoz tele
pedtek. A mohamedánizmus in
nen küldi az egész világra fana
tikus papjait. Ez a legnagyobb
teológiai főiskolájuk -

- Sokat lehetne beszélni a
mecsetek, mameluk sirok, bazár
élet, szigetek, ősrégi kopt
keresztény templomok, csodála
tos gazdaságu állatkert stb. szép
ségeiről, de ezeket elhomályositja
a piramisok, sfinxek szédületes.

aránya és káprázatos emléke, me
lyeket megcsodáltunk Giezi,
Memphis Sacora vidékén. A mu
zeum gazdagsága és abban Tut
enk-amen kincseinek szédületes
változatossága, értéke szinte el
kápráztatja az embert.

- Egyiptom . gazdagon öntö
zött, müvelt kertjei, földjei között
fél napig robog a gyorsvonat,
mig a Nilus deltájához érünk,
ahol Alexandria csőcseléke zudul
reánk, hogy podgyászunkat kitép
ve, bennünket pokoli zsivajjal ki
sérjen a hajóállomásra.

Alexandriából a leáldozó nap
biborfényében indultunk eL Hogy
azonban uti élményünk teljes le
gyen, mikor Kréta szigetéhez ért
a hajónk, szédítő vihar táncol
tatta meg.

- A viharból menekülWnk
Kandia jól védett kikötőjébe 19
órai hányatás után, hol' aztán
kézzel foghatólag érezte minden
ki, hogy mit jelent biztos révbe I
jutni. Innen a csodásan szép gö
rög szigetek között julottunk el a
Pireusba nagy késéssel, hol part
ra szállottunk és megtekintettiik
Athént, az Akropolis rom jait. Zens
templomát omladékokban, a Sta
diont és ki tudná elsorolni mind
azt a sok látnivalót, mit Athén
nyujt ...

- Ithaka, Korfu szigete mel
lett elhajózva Brindizi érintésével
Velencében kötötHink ki, ahol a
kedves társaság utoljára volt
együtt a lagunák városának cso
dálatában és itt vettünk megha
tott barátsággal bucsut egymás-

tól. Én Trieszten át az iszÍI iZJi

karszlokon Fiumébe utaztam, allol
a valdens protestálís lelkész, dr.
Jaula szives barátsága és vezeté
se mellett tekintettem meg Abb:'l
zia és Fiume nevezetességeit. In
nen indultam hazafelé. Elindulás
előtt a7 isonzói, doberdói csata
tér SZOl11oru hangulata ült a lel
kemre és ugyanaz a szomoru
hangulat lepett meg, mikor a ma
gyar tengertől bucsuztam és a
szerbek által megszállott területen
a csonka hazába utaztam.

- A Szentföldre pedig éppen
azért mentem, hogy ne csak a
Golgotát, de a feltámadás helyét
is lássam és megujult hittel,
reménységgel nézhessek a ma
gyar feltámadás elé is ...



1929~ junius 2. GYOMAI UJS_ÁG 3. oldal

Hiszek-

Az endrődi róm.
kath. espereskerület

taniíógyülése.

Saját érdekében ne fogadjon
el mást, mivel ennek fogóképessé
ge minden más gyártmányt felülOlul.

M i ri ci e n h o I ezt kö"_etelje!

AEROXON"" .

mézes légyfogót sokan utánozzák.

Bevásárlásnál ügyeljen a ri évre!-- _. -

Viszonteladókat kiszolgál a gyár
kizárólagos képviselője:

TOLNAI JANOS JENÖ
Budapest, VI., SzorldY·l.ltca 13.

A viIághirU

mint a mienk. Fag-y, köd, hő ...
ség, szárazság, jégverés, árvíz,
sáska, hernyó, rozsda, penész.
gomba, orbánc, pestis s más
állatbetegségek mind ott lesei·
kednek állandóan becsületes
fáradoz.ásunk, munkásságunk
nyomán s ha megvadulnak.
ránktörnek ez elemi csapások,
képesek megsemmisileni pár
nap alatt legszebb, legjogo...
sabb reményeinket s megren=
diteni egész anyagi, "rkö!csi
létünket.

Nálunk minden éi terméstől

függ. Ebből él a földmunkás,
a gazda, az iparos, kereskedő,
a gyáros, a népnevelő, a lel~

kigondozó, a tudós, az ügyvéd,
orvos, közhivaJalnok, a katona,
mag-a az egész állam is. Mi
nem mondhatjuk, hogy majd
terem másutt, mert nincs mi
ből megvegyük, beszerezziik
máshonnan, külföldről életszük
ségleteinket. Nekünk nincs ara
nyunl" ezüstünk, vasunk, sze...

nünk, fánk, sónk, nincsenek
olyan arányu ipari Jermék,zink,
ameJyeknek az árán kenyeret,
hu~t, zsirozót vehetnénka kül
földről magunknak. Éppen
azért nagyon előrelátó, nagyon
vigYéÍZó, óvatos, gondos, egy...
méÍs! megértő, támogató, mér=
sékelt, takarékos s istentiszte p

lő életre vagyunk utalva.
A bőség esztendejében ne

bizzuk el magunkat, terménye

inkért, jószéÍgainkért kapott
péllzbeli javakkal okosan !:laz...
Jálkodjunk, hogy ha csapás ér

bennünke!' lcgy,w necsak ki...
hez, hanem mihez is folyamod
nunk.

A Mezőturi Öregdiákok
Egyesülete folyó évi közgyü~

lését jWlius hó 9~én tartja, él

következő sorrenpben: 1. 10
órakor választmányi gyülés.
2. 11 órakor alkalmiistentisz""
telet. 3. 12 órakor közvyülés.
4. 1 órake.' ~{(~lZ?béd. 5. D óra
kor évzáró ünli~.-;':::y, amelyen
öregdiákok is sLólnak Q lH..J

diákokhoz. Az érkezés

ről és a közebéden való rész=
vételről junius hó 5=ig értesi=
tést kél' a gimnázium igazga;
tósága.

Az ieién elmultak a fagyos
szentek anélkül, hogy halálo=
san dermesztő fagyos lehele~

tükkel m<2göiték volna az életet.
A magyar g-azdának s áJtalá~

ban a magyar népnek sokat
kell retíegnie, hogy vetőmag-·

ját, fáradiságál, velejtékét, min
den reménységét tönkre ne
tegye egy kegyetlen májusi
fogy.

Talán nincs még nép, amely
neK öröme, bánata, boldogu~

lása, lönhremenése annyi rajla
kivül álló tényezőtől függene,

Az országos RevizÍÓs Liga is I
Debrecenben tartja ebből az alka
lomból nagy ünnepi tiltakozó f::Yü
lését a triorioni kegyeUen ((az
ságtalansáy; ellen. Szón J! (sok a
debreceni ii.'Jnepségek ol)',;/! nagy
szabásu !:Lll/ur megmozdulások
lesznek, amelyhez hasonló nagy
tömegüünnepélyek még nem vol
tak Magyarországon.

Az ünnepségek rendezőségemó
dot és lehetőséget akar adni min
den magyar testvérének ahhoz,
hogy ezeken a nemzeti és kultur
mozzanatokoT! jelen lehehessenek
és két pengő harminc filléres Al
talános jegyet bocsát ki azok ré
szére, akik előre biztositani akar
ják maguk számára a részvételt.
Ezze! az általános jeggyel bir
tokosa beléphet a dalosok négy
helyen tartott csoportversenyének
mindegyikére, a tizezer dalos együt
tes íwngversenyére, a debreceni
különlegességi kiállitásra, horto
bágyi pásztorünnepJ e, virágiinne
pélyre, reviziós ünnepélyre, haza
fias szoborko5zoruzás és el;yéb
ünnepélyekre és a népünnepélyre.

Akik az általónos jegyet 2 P
30 fillérért igénybe óhajtják venni,
összeirás végett a főjegyzői iro

dában jelentkezzenek.

Fagyos szentek.

AGYOMAIAK
kedvelt j(jlálkozóhelye
BUI"~A }-=STJEN

a ..
PO I

~"aa
Baross-ter 23.

(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol~

csó teljes ellát3s.

E Ia p r a hivatkc .....:knak
20 százalék eng ··.·nény.

Testvérválla!at:

OSTENDE KAvÉHAz
Tulajdonos:

Grosz Ödön.

Az egész ország felfokozott ér
deklődésse! fordul azok felé a nem
zPti és kulturális ünnepségek felé,
amelyek színhelye junius 29. és
30-án il nagy magyar metropolis .
Debrecen lesz.

Ezen a két napon fog lefolyni
az országo') dalosverseílY, amelyben
207 dalárda tizenej;yezer taggal
vesz részt. Felséges és olyan prog
rammaly amilyenhez csak igazán
kivételeS esetekben juthatunk. I

Múr maga a fogadtatás, bevo
nufJs és a zászlók megkoszoru
zása, ahol tizezer dalos egyszerre
fogja énekelni a magyar imádsá
gokat, rendkivül magasztos és ha
tásos mozzanat lesz. Öt helyen
fognak versenyezni a Dalegyesü
letek a királydijért és a kormány
zó ur őfőméltósága által alapi
tott vándordijért. Lesz tündérszép
virá}; ünnepély, amely alatt ma
gyar szfvekből fakadt irredenta
ünnepség zajlik le. Lesz a vendé
dégek szórakoztatására nagy nép
ünnepély, a debreceni hires speci
álitásokból kiállitás, a Hortobá
gyon pásztorünnep s mindezen
i2~lyeken. sok gyönyörködtető lát- I
vanyossag.

A debreceni orszá
gos dalosverseny.

esperesi k~rület el~öke ~s a keni-I
let papsaga szep szammal. ll!
gyülést szentnúse előzte meg, ame
lyen sokan járultak a szent ál
dozásllO.z. Mise után kezdetét vette
a gyülés a polgári iskolában. A
gyülést Feizer József ker. esperes
pápai kamarás nyitotta nU:'/l ma
gasszámyafásu beszédde!. A tit
kári és pénztári jelentések után
Orbók János tartotia meg érteke
zését a VIII. oszfáiyu,népiskoláról.
Rámutatott arra az óriási ered
ményre, amelyet az általános tan
kötelezettség meghoszabbitása az
általános müveltségre tenne, de
rámutatott azokra a nehézségekre
is, amelyek annak felállítását az
orszag egyes részein egyelőre lehe
tetlenné teszik. A gazdasági ne
hézségek leküzdése körül élénk
vito fejlődött ki, mely után a gyii
lés állást foglalt a V/I!. osztályu
népiskola mellett, Koffán Béla
szarvasi tanító a helyesírás tani
tásáról) Tóth józsef tanitó pedig
a rajz és kézimunka tanitásáróf
tartott nagy szakértelemre és ala
pos készültségre valló elöadást.
Ezután Lesniczky józsef vwiasi
tanitó tartott jól sikerült minta
tanítást a ))magyar állampolgár
ságról. ({ - A megejtett tisztuji
táson ismét a régi vezetőséget

választották meg.
Orbók József világi elnök záró

szavaiva! agyülés d. u. 1 órakor
véget ért.

A gyülés után a résztvevők a
közp. leányiskolába közebédre
gyűltek össze.

aA. gyornai dalá
hangversenye.

Május 21-én tartotta meg a
keriilet rendes évi gyülését End
rődön. A teljes'J2ámban megje
lent ta;;:ct-':'T? 'iOl! Szent
keresz [j "ivadar jÓ,-~;:J';rt'''r:/:;yf' í

kir. tanfelügyet5je, Molnár _- ~" I,

apát esperesplébános, az orosHIlZÍ I

emelő, magyar feltámadást I
hirdető remek ünnepi be
szédben áldozott él hősök

emlékének.
Ladnai Lajos hatásos

hazafias szavalata, a Da
lárda éneke és a Leven=
te-Zenekar ~:)zózat-ának

elhangzása után a leven=
ték, cserkéslek, íüzoltók
és az iskolák növendékei
vonultak el a szobor előtt.

l'",z elvonulás után a ke
gyeletes szép ünnepély
véget ért.

Löpunk mult számában
már közöl1ük, hogy da=
lárdánk lelkes tagjai juniu~

hó 2-án este fél kilenc
órai kezdettel a Holler
vendéglőben bemutató
hangversenyt rendeznek I
és előadjáka debreceni da=

~Iosversenyen szereplő mű~

sorukat, amely a követ
kező lesz:

1. .szabados:
egy.

2. Demény=Szegő: Esik

eső. II

O. Demény-Szegő: Me-
gyen már a hajnal csil
lag.

4. Sztojánovits: fekete
szem éjszakája.

5. Sztoiánovits: Érik a
buzakalász.

6. Sztára: Mag'yar Zsol
tár.
7. Sztára: Nem Ioptam
én ...

8. P. Nagy Zoltán: Üze
net él. Vágvölgybe.

9. Erkel: Iiimnusz.
Erre a szivet-lelket gyö

nyörködtetőhangversenyre
ismételten szeretettel hiv
juk meg községünk közön
ségéL Belépődij te1szés~

szerinti.
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Százhl..l.SZOflöt vagón salátál
exporíált az idén Nagykőrös.

30 millió fej salá.lából csak 7
és félmiliió fejet tudtak a. kül
földön elhelyezni.

MegkezdődöttEurópa ]eg~

jobb kalonatiszti vivá;nak bai=
noki versenye Budapeslcil.
Ola~zOTszág Jiszli csapaia
10: 6 arányban nyeri a magyi:ir
csapaital szemben a, tórvivó~

csa palversen yben.

A miniszterelnök iunius cí~

sején ir;dul Madridba, a nép~

szövetség tanáesko7ásaira.

A belügymisztell- körrende=
Jelel adotl ki á haciii-ok:,aniak
megsegitése érdekében. Állá~

sok elnyerés énél cl hadigon
dozotlélkaí elol1yb2:1 keil ré
szesíteni.

Ujabb munkás- és bányász
c5c>pc'!"Iok esatlako:dak a Re
viziós Ligc~hoz.

Chicagóban egy dollár alá
esell cl Dll/_o ára.

Római kori sid találtak egy
(?piiJó ház l'trllc1all1entuiTla alaH
Öhudán.

BelgrádiJan nwgkczJődött cl

rőtárgyaléls éJ llOrvát képviscp

lök gyilkos!íl1cik biinp('lrében.

Tizezrek jelenlétében hódolt
a nemzet május 26~áll !3ucla~

pesten a Névtelen I-lösl1ck az
Ezrecléves Emlékmü elől!. A
hódoló kivonulást a !{ormány
zó vezetle s' az ünnepi bcszép

dei Bethlen lslvin gróf tM~

1011u.

A földmüves nép veszedel
mes fényüzése. Érdekes ülést
tartoa .szentes város mező~

ga7dasági bizottsága. Azt tar':
gyalták többek közöti, hogya
háborut kövelő idők óta az
egyszer ü földmives nép ruhAz
kodási igénye nem áll arány~

ban kereselével és ha nem fé
kezik meg a fényüzést, tönk~

remeg'y az ország. A bizo11ság
szózatta! fordult Szentes \'á~

rosa és környéke egész pol~

. gárságához, hogy térjenek
vissza a háboruelőt1i egyszerli
öl1özködésnez és csak éi ma
gyar ipar termékeit vásárolják.

az

TAlÁLKOZÓHElYE AZ

irály szálI"""'''''.JilJ

B U D il_ P E S T, VI., Pod'maniczky-utca
A Nyugati pályaudvdll:' lllleUett.

Telefon (Interurban) 202-43., 294-54. Cürgönycirn: Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi !ütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterel11. A keleti pályaudvarlól

közvetien villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

GYOMAlAK

Ist

I\~i történt
elmult

A polg'ári iskola tanári kara
eg'yben ezutlal mond köszö~

netet a kIülfizetésekért. Békés
vármegye alispánja 30 P, CsC'r
nus Mihály apátplébános, Hol~

mann Ferenc 4-4 P, Anesin
György kápLín 2 P, F..reznerics
Oy. Ferenc, Liziezai György
1-1 P, V(;lia Vendelné 10 fill.

héten?
Az elmult keddi ülésen i'lZ I

ulépilL'sck ügyével foglalkozott I
il képviselőház. Nég'yezer ki
lömélcr uj ul épMs,,;f tervezi il

kereskedelemügyi miniszkT.

Mussolini lI1ájus 27~éf1 h21~

rOiTInegyedörás kiilallgatétson
fogadta Apponyi AI bel'I grófol
RÓm,:íban.

A bécsl cseh követség lllil=

gyarellenes propagandapénzé
ból több milliót elsikkaszlolt
egyik követségi tisztviselő, aki
azzal fenyegetőzik, hog',' lelep·
le;:ésekke! áll eló, ba kiszol p

gáitalják a rendőrségnek.

A földmivelésiigyi miniszter
bejárta él fagykárosult lerülete
kel: Heves-, Borsod-, 5zat~

már- és Sí:abo1csmegyét. Nem
tudjuk, mi lehet az oka annak,
hogy Békésvérmegyét elkerülte,
hol olt tudnivaló, hogy nálunk
kéiségbeejtó károkat okozott a
fagykár.

Az elmult héten nagyolt zu
hant ismét a buza, rozs, árpa
és tengeri ára. A buza elérte
azt az alacsony szinvonalat,
ami:lyen még sohasem volt. A
spekuláció valósággal lehen~

gerelte máris a magyar mező- I
gazdaseg'ot, hogy most majd
ingyen seperje be magtáraiba
a magyar föld elértékle!enite1t
kenyértermését. Jellemző, hogy
él buza esésével a kenyér ár~

esése nem észlelhető. Ez is vi
lágosan mutatja, hogya buza
olcsóbbodásából csak a spe?
kulációnak van haszna.

Hermann Miksa kc:reskedcp

lemügyi miniszter mul1heti nagy
beszédjében a tulzott miniszp
teri költekezések ellen heszélt
a képviselőhá.zban. Őszinte be
széde épp az egységes pár~

ban kapott tüntető tapsot.

ath~ I
IIII~

mLJSOrrOS

vá"lolt beszéd formai kerekp
dedségével, kifejczésbeli szép
ségeivel és tartalmávi11 mély
hatást, megérlés! telt a jele!íp

kvőkre.

A majdncm félóráig tarló
beszéd után a polgári iskola
leányifjusá&rának nagyon szép
dekorációk mellel1 bemutatott
virág'tánea köveikezeH, Kellep
mes hang'u zene mellett, bájos
mozdulatokkal ügyesen és kö
nyedén Iej tc::t I klasszikus tán
eokon meg'látszott a szakava~

toH tudással ö::::sl'eállitott téÍnep

mozduiélfok preciz és pontos
előkés7i1ésc. A táncol hosszan
tarló clismerö tapssal kö~

sz()nte meg' él kÖ/Ö!lSég-. Azu
tán Duda Laios lll. osi/. növ.
LCIllJvay Islván ; !-\Öllyöri.]"és
betlchcllJ[w e. kedves, közvet
len hul1~ill költcl1lényél szuv(]l
la cl, melyet a közön3ég lelJ
kcsen mcgtapsoJt. /1. mlisor
következő száma ilZ eslély
egvil< Jegkimagaslóbb s7áma
voll. Tclks szinpadi disszel és
szebbnél-slc bb öltözékekkel
Poldini Ede: Vodrózsa e. dal p

játéká1 1 fclvonásban adlák
elő és alökiloHák a polg. isp

kola leánynövcndékeL S:rerep
lók: Csipkerózsika: SÓC2Ó
Éva IV. osz!. növ. J-Icreeg:
PfitzenmaYi?r Mária JlI. oszt.
nÖv. Tündérek: Kalmár EteI,
Pintér eszter IV. és Szabó
[vJária l! L oszt. II öv. Ud vCli"höl
fnlck: Juhász Klári, Kugler
tvJagda, Timár Izabella lll.,
Gyuricza Kató, Ul1rin Luca Ií.
liunya Mária és Orbók Jolán
l. oszt. tan ulók. Vadászok:
Fekete Gizella, Kalmár EteJ,
Pintér Eszter, Zlehovsz.ky 1v'lar
git IV. Hunya EteI, Upták Klá
ri, Pintén Mária és .szabó Má
ria [Il. oszt. tanuiók.

A bájos Daljáték lebelincsep

lő jelenetei, a szólóénekesek
csengő tiszta hangjai a közp

remüködő énekkar hibátlan és
bizlos dallama a hallgatóság
figyel rnéi teljesen lekötötte.
Eg'gyé lett a közönség a sze~

replókkef, mindenki a játék
mesés légkörében érezte ma~

g·át. A szebbnél=szebb jelene=
teket elismerés_ az egés7 dal~

játékot pedig igen hos5zan~

tarJó, sziinni nem akaró taps
kisérje. Az eslély, mely mind
erkölcsi, mind anyagi tekintetp
ben szépen sikerül1 a "Hiszek
egy" eléneklésével befejeződött.

Különös érdem és elismerés.
illeti azokat, akik az estély
előkészítésében, ének és tánc
belanitásában önzetlenül közp

remüködtek.

endrö
Igári is I

estél
Mint minden esztendőben"

Ilgy az idén is fényes keretek
mellett szépen összeiÍlliJott és
előadott müsorral szerepelt a
polgári iskola ifjuság'a. Az in~

tézct vezetősége és télnár!es~

Wlcle minden lehetőt elkövetett
és minden kedvező alkalmat
megrag-adott arra, hogy az
enciródi nag-yközönség' megis~

mer'je az intézet növendékeip

nek tudását és aJkotókészsép

gét egy müsoros estély kerep

jében.
A szeretettel és páratlöll

gonddal összeállított miisort f.
hó 26Ján, vasárnap este 8 órai
ke:.IdeHel adta elő a polgári
iskola ifjuság-a. A nivós ünnep
ség- a "r-limllusz"-szal kezdő

p

dölt, majd S7.mola Jóno:> IV.
osz!. növ. Végvári: Erdély
mag'yal'jaihoz c kölíeményl sza
valta el. A lendületes és szc'p
s7avaiatot elismeró fclpS kisél'
te, Utána Csernus lvliháiy apát
plébános lépe1t az emelvényre,
hog-y megtadsa prograrnmoi
adó, gondolatol,ban gazdag
beszédjét. Beszédének főté~

máj?! a polgári iskola szerep
'- pe és fontossága volt különös
tQl.;intettel- a helyi viszonyok ra.
E mai kul1urfölényt hirdető 01'

szttgban - mint ·mondojja 
igen fontos szerepe van nlÍn
denféle mag'asöbbfoku iskol~l <

nak. helyi vi'3zonyJalban p()l~

gári iskolának. A csökönyös
ragaszkodás a rég'j maradiság
hoz nem emelheti ennek az
országnak gazdasági és mü~

velődési kullurhaladását, ott
meg' épen legkevésbé, ahol
kerékkötői is akadnak ennek
az üg·ynek. 'E:meln~ kell az
egyén, ezzel együtt a társada~

lom széles réteg'ének kultur
szinvonajáL í=:píteni, továbbá
nemzetünket regl haláraiba
visszaáJlitani csak oly ifjuság
gal 1udjuk, kik tudásukkal,
szellemi fensőbbségükkel,val
lásos és hazafis érZületükkel
minden tekintetben a kulluráp

nak harcosai lesznek és ma
radnak. Hazafis kötelesség' is,
hogya polgári iskola iránt
melegebb érdeklődés, jóindup

lat induljon meg, fóképen pe~

dig erkolcsi támogatás. End~

rődnek magasabbfoku iskolára
szüksége van, kivánja ezt Sop
já1ságos helyzete; de kivánja a
község tudományszomjazó, ta
nulnivágY0J iparkodó ifjusága
is. Ne ellenségeskedés, hanem
megértő barát'3ág fonja körül
a már oly szép eredményeket
felmutatni tudó polg. iskolát.
E röviden néhány gondolatban
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Születtek: Beinschrólh Pi...
roska Róza, 37akács Antal,
Ladnai Sándor, Mészáros Ist~

ván, S. Nagy Zsuzánna, Csa~

pó Klára, Gábor Tibor, Tandi
Lajos.

Házasságot kötöttek: Cson
tos István R. 3zücs Zsuzánná
val, Kőhler Mihály Arany Gy.
UonávaI, forgács István Hein#
farth Katalinnal, Zöld János
Tyelu Margittal.

Elhaltak : Özv. fekete Mi...
hályné V, Sza.bó Zsuzsánna
78 éves, B. Molnár Imre 10
hónapos, Molnár Lajosné Bus
Jolán 59 éves, Kató Erzsébet
13 hónapos (lugmérgmérge-",
zés), dr. Osváth János 64
éves.
AZ ENDRŐDI ANYAKŐNYVBŐl:

Születések: Mafuska Gergely

ikrek Dezső és Gergely, Hor
nok János fia: Benedek, Rojik
Menyhért leánya: Irén, Uhrin
Mihály leánya: Ilona, Nyilas
Antal fia: Kálmán, Megyik Já...
nos leánya: Ilona.

Halálozások: Szakiilos
Györgyné szül. Varga Viktória
68 éves, Matuska Dezső 4 na
pos.

ANYAKÖNYVI HIREK.

Békéscsabai m. kir. ál
lami földmives iskola ig-az
aatósáo-a a födbirtokkal
b &
vagy bérlettel rendelkező

oazdák fiait a g'azdaság
~inden ágában alaposan
f(iképezni ohajiván. az is~

kol ába való felvételre pá...
lyázalot hirdet, felvételre
juniu5 hótól kezdve lehet
jelentkezni. A tanfolYijm 2
éves. Ellátási dij, élelmezés,
lakás, beteg'ség esetén
gyógyiítatásért stb. évi 300
P fizetendő, a kérvény fen~

ti iskola igazgatóságához
cimzendő, a ki pedig ájlam~

](öHségv.s akar lenni, a föld
mivelésüg'yi minisztérium=
hoz cimazze, a kérvényhez
csalolandó okmányokról a
kiadott tájékoztató ad fel~

világositást, mely cl köz-
ségházánál 3795. sz. van
iktatva.

KOZÉRDEKÜ
HIRDETÉSEK

Kit'ebb mezőgazdasági b'
vetőgépek, stb. eladásában jártas
agilis és kellő anyagi fede~

zettel rendelkező

gépkereskedöt
vagy

gépügynököt
keres, esetleg bizományi képvi
se!etre budapesti nagy gépvállalat

I
Ajánlatok Blockner j. hirdető iro
da, Budapest, IV., Városház-u. !O,
cimzendők "Képviselet" jeligére

A légy fertőző-betegségter

jesztése közismert. Csipése
gyakran vérmérgezést és ha~

lált okoz. Ellene csak jó légy

fogóval védekezI1<2lünk. A leg

jobb légyfogó elismerten az

"Aeroxon" mézes légyfogó,

melyet azonban igen sokan

utánoznak. Figyeljünk a bevá=

sár!ásnál, hogy valóban mé

zes "Aeroxon" Jégyfogóí szol

gáltasson ki él kereskedő.

Az oláhok adóssága. Romá
nia adós:::ága 199.8 év végéll
739 millió dollárra rugolt,
amelybőt 725 millió doliár ie
hát az összadóságnak kb 8
százalék külföldi tartozás. Ha
a 739 milliót elosztjuk az or~

szág lakosságának számával,
kiderül, hogy minden lélekre
42 dollár adósság iut. Ez a
helyzet egy ugyneveze1t gyöző
államnál.

Gyomán közjegyzői állást
rendszeresitettek. Ahivalalos
köziöny legutóbbi száma közli,
hogy az igazságügyminisz1er
a g'yomai járásbíróság' teriile~

tére Gyoma székhellyel köz~

jegyzői ti Jlás I rendszeresített,
amely a szegedi közjegyzői

karnarához fog tartozni. Attól
a napjól kezdve, amikor az
ujonan rendszeresileIt állásra
k\nevezelt közjegyző irodáiál
meg'nyilja, az örökösödési
ügyekben a békéscsabai kir.
közjegyző müködési köre a
békéscsabai kir. járásbiróság
területére fog s,:oritko?ni.

hogY' azt lisz/eletben tart5'ák.!
A záróra!tdlépése az etöbbi
esetbc:n kihfJg'iÍs, az utóbhiban
jj::;ztességkkn verseny i!il'lvc
otromba l(élPZ'li,'iág. l ik:c! él

kevés kiv~'ll.'lllck, cle il;' ta~

paszla!halö. hogyaúJróra
rencIeíclről főként él tchc1ősebb

kereskedők feledkeznek meg,
határozot/an készakarva, Egye
lőre csupán iJ kereskedők fi ...
gyeiméi hivjuk kj él záróra
pontos betartásfJra: ha azon
ban feJhivc1sunk slil;et fülekre
tolálna, 1l!:!")1 a rendőrhalóság

közbelépését kérjük. Vizes...
nyo[cc150k.

lstentisztektei:L A l , "I', I '

lornban vascÍrJldp délclŐi, 1..:\ 9
órakor istcnIL',;rlcletet turi dr.
AdarneC?: János seg'éclkJkés;r.

Az ág'ostai evangéliklJS kmp, I
Iomban vasárnap d. e. 9 ó.
magyar nyclvü isiell!iszJelelet
tart Feiler í:rnő ev. iclkoisz.

A ['(Jin. kath. IcmplorniJan
reggel 9 órukor lsleniiszlcic'!
prédikáciőval 1aI' fi a Cser
nay Géza plebállos, D. u. zi
órakor litéÍniü.

Dr. Szentjóbi Bartha János
egyetemes orvostud or rende~

Iését Endrődön megkezdte,
Bel-, szül- és nőbeteg'eknek

reaQ'el 7-9 óráig', d. u, 2-4~
Ö~

ig fó~ucca 460 sz. alatt a v01l
Czikkely-f.éle bázhan. Kvarc~

fény kezejé~.

A gyomai Postahivatal ér/ec

sifi a távbeszélő-előfizcfőket,

hogya posta hirdető hivatalá
nak Varga Imre nevli kiküldött...
je fel fogja őket keresni és az
általa bemutatandó utasitás kor
látain' belül az ujonan megje]e
nő távbeszélő Szaknéviárba
bei!datando hirdetésekre vesz
fel megrendelésekeL

Felvétel a felső mezőgazda

sági iskoIákba. A békéscsabai,
budapesti III. ker., Ki skorona-ut-

,cai, gyöngyösi és orosházai felső

mezőgazdasági iskolák a felvételi
tájékóztatót az ét dekelteknek dij
mentesen küldik. Csak négy kö
zép-, vagy polgári iskolai osztályt
végzett)anulók - elsősorban me
zőgazda szülők gyermekei - szá
mithatnak felvételre, miután a négy
évfolyamu intézet a felsőkereske

delmi iskoláéval egyenrangu ét ett
ségi bizonyitványt ad.

Kőmüves- és ácsmesteri tan
folyam. Dr. Ugron Gábor ny,
miniszter elnöklete alatt müködö
Országos Iparos Szövetség felvé
telt hirdet Budapesten évről-évre

~11,e~~~yiló á}l<l1:1iiag :n~edélye7,~tt I
J{iJi1luveS- es acsme~lt:n tanfolYd- l
mair,\. Robelly Aladár épitész, volt
fclsóipJ.riskolai téin;}r az i;~azgatója

a tanfolyamoknak, amelyeken vele
er~yütt jeles tanerők gondoskod,
iEk a tanfoJyamra jelentkezők je
]e:~ kiképeztetésé!'ől. A tanfolyam
irál~ti érocklődőknek a Országos
Iparos Szövetség alelnöke, Robelly
Aladár igazgatő nyujt (Budapest,
X" füzér-utca 24,) teljes és rész
letes tájákoztatá~t.

Elemi iskolás gyermekek
majálisa. Reform ti tU5 és lu the
rfllll1S iskoláink derék tanitói

Az endrődi róm. kath. plé~ kara, - bár a közbejött eső...
bániatemplomban vasárnap zés némileg meg-zavarta 
reg'g-cl 7 órakor énekes mise. annak dacára kedvesen sike...
Prédikál Szvel1ls Viktor káplán. rlHt majálisJ rendezeit kedden
fél 10 órakor nagymise, szelil- diiluféÍn a kÖ7.el 600 főnyi vi=
beszédet mond f\ncsin György dám gyermeksc:reg rc?szére. Az
kápltm. 11 órakor diáK-mise. iskolások apró nemzeli zász
e:dlOrialiói tart CSerl1LIS Millóly lócs!i.tkka] kezükben, tanitóik
apátp!ebános. Délután fél 7 és tanitónőik vezetésével vo=
órakor szentségbelétel, szent-nullak Ic II ligetbe. Rendkivül
beszédet mond Vlagyovits Ist- lélekemclö látvflllY volt az
v6n segúilelkész. örömlől boldog, hatalmas

g'ycrmekserel;L i'Jmely dalokatGádorosi templomszentelés.
énekelve, jó kedvvel, nél·ryc:S p

).. g'fdorosi református egyház
sorokban haladt végig a főtéren,

szél) uj templomot épitett, m(ziy-
Csakhamar g'ondtalan gycr~

nek Lumepélyes felszentelését
rnekkacagás töltötte be a lige

junius hó 16-án fogja végzni
tej, ahonnan az es1i órákban

fő/isztelem dr, BaIia,ár Dezső
fe!cjtheteJlen boldog örömme]

pijspök ur. Ez alkalommal a
Jért nyu~;vóra a táncban kifá= Trianon után. MGgyaror~Pü:"pök \ ur szombaion este
radi apróság. I' szágnak l1áromszázhuszonöt-községünkbe érk(zzik s Hársá-

d , HelyreÍi!azitás. Lapunk má~ ezer négyzetkilóméter lerüieté-nyi Pál esperes ur ven ege I, ~

"~Ie-sz. jüsl9"'iki számában öz al1ami ből kilencvenegyezer maradt,
polgári iskola tanári kara kó= huszonegymiliiónyi lakosságá~

szönetét fejezte ki azoknak, ból pedig nyolc millió. Három
akik a müsoros előadás sike~ és félmilliónál több magyar
rét adományaikkal elősegitet,- került idegen uralom alá, Leg
ték. E kö"leméllybe tévedés nagyobb darabot, százkétezer
foly/án Került be Grosz Zoltán négyzet kilómélerL (vagyis löb
kereskedő neve. Ugyanis Grosz bet, mini amennyit nekünk ösz~

Salamon ur volt szives 20 mé- szesen meghagytak) az oláhok
tcr vászna! teljesen díjtalanul raboltak el. ,A csehek prédá~

kölcsönözni, akinek szivessé~ jára heivenezreJ, a szerbekre
gél mostköszönjük meg, Ugyan- huszonegyezer négyzelkilómé
csak ezulon mondunk köszö~ ternyi ősi magyar föld jutott.
netet a szintén elnézés folytán
kimaradt Wagnc:r Márton és
Fiai cég~ek is az ünnepség~

hez használatra adott kelléke~

kért.

Áthelyezés és kinevezés. A
gyomai kir. járásbiróságnál
eddig alkalmazásban volt ne=
mes Nakk Iván biróság'i vég~

rehajtót a m. kir. Ig'azságügy=
miniszter ur él budapesti l-ill.
ker. kir. járásbirósághoz át~

helyezte és helyébe a gyomai
kir. járásbirósághoz 3ziráczky
Istvánt birósági végrehajtová
kinevezte. Ez utóbbi á!lását
már elfoglalta és müködését
is meg'kezdette.

HattóI-hétig. Ha a nyill áru
sitó üzlelek záróráját nem ren
delet szabályozná, hanem a
kereskedők többségének köl=
csönös megállapodása hozta
volna létre, akkor is tartoznak
él k(?feskedők annyi önfegyel...
met kényszeríteni magukra,
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aa,r

G-naks

eré

minden 1 hónapos eIőfi- ..
zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 líőnyv. Cim: Budapest

62, Pósíafiók 282,

Fisk Cord Pneu
CítJroen, FOJrd, Chevll"'o1e!

aH;:atrészek
au-fi:ófe1szel'e1ések

FI3K Pl\lEU
aleggazdasagosabb

Vezérképviselet :

A ...úofeIsze1"'elésiI
Ro-T.

Bl.ld:-:rest IV., A,'anykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-4l.

~";:;;"~~'T"~~~~~"~~~.;;;:-~".

Olcsó páIin at
~_~""'0(W'.rr_1ZI::."""~X'"~''''~

Jórninií,;égü, 50-52 százalékos, valódi

kisüsti törköly és seprö
p.a!inka

1íterenkérot 3; pengöé,·t, 5 liler véte
Iénél 'lIál' 2 P 130 f·éri: egyedüi csak

KARS y LAJOS
vendéglőjébel1 kapható!

Sol1a nem vesz mást6l, ha egy
s:<:er meg~;óstGl.i2 páéinkáimat!

~~~

Nagy József Budape5t~
VI., AIl'Jrássy-ut 34.

Telefon 22i-97, 285-63.

H'iGYE JUT AT

jó könyvekhez
ha előfizetöket gyűjt az

Mentős.zekrény I
és azok pótlása I

legolcsóbban beszerezheíők

MÁRKU5NÉ
I iUatszedárábanIGYOMA, Kossuth L. ut 737. .

garni
Nagy-

motor
220 köbcentis 4 és fél lóerős

1000 pengő. 18 havi kedvező t'észletfizetésre.
Körzet képvi:selő: Szilágyi László mÜSZaki vál!aiala

Turkeve. (Népbank épület).
l\lI:JJUlLJUQUtttll:IXDa[:D:lJrX':I::Dar~~~.x~

Kug!iverseny lesz vasárnap a Ibo
gyában, gumi golyólck"l, l órai kezciet
tel. Egy szép bárány és még más há
rom dijja!. 3 dobás 20 fillér. fl. közön
ség szives pártfogását kéri ;)z h:;az
gató::ág.

Haszonélvezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát kepező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl. AlOnnal {[tveheti) !
Érdeklődni lehet Kalocsa Máriánál a
helyszinen, vagy Tápay Károlyékná!.

Zöld Péter szabónak egy fél hold
here kaszálója nyári használatra kiadó.
Lakik: Jókai-utca 846. szám.

Télikáposzta palánt kapható lé
vay Lajosnál, KistempJom-utca 1317. sz.

Özv. Szántó /gnácnénál, 651. ház
szám ali,tt, a j'v1ezei-féle házban egy
iizlethelyiség azonnal kiadó. Ugyanott
szemestengerí, árpa és kutágas van
eladó.

DUBLIKACIÓ.

Száraz, há<::i szalonna, füslöJt son
ka és nyé.ri kolbász kapllató kisebb és
nagyobb tételekben -- mig a készlet
tart - Kovács jános trafikosnál.

Kőszegi Dániel Mirhó-utca 532. sz,
alatti háza szabadkézből eladó.

Özv. dI'o Bácsy lajosnénele Rá
kószy-u, 647. sz. alatti háza ör-ökáron
eladó, Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházáná!.

ButOi"ok Teljes hálószoba és kony
ha butorak, valamint egyes darabok
u. m. SiffOllOk, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, t02.!ettükrÖk viráí!
áliványok, függőnytartók fából és ré~
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dÓ3.n raktáron készen vannak és 0lcs6
árban árusitta11l:J.k. Ugyanott elsőrendű

épületasztalos munkák készíttetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

KI-ti.lnő karban ievő szalon
. tura eladó. Érdeklődni lehet a

takarékban.

Kalocsa Mária tulajdonát képező

33 kis holá paskum föld, mely haszon
élvezettel van terhelve, örök áron eladó.
Érdeklődni lehet csak Kalocsa Máriánál
Budapest, József-kőrut 23. f. 4.

I
---~

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

KöszönetnyHvánitás. I
Nlindazoknak, !cik feledhetetlen

jó férjem elhunyta alkalmából
mélységes fájdalmamat vigasztaló
részvétükkel enyhiteni igyekez-

I
tek, ezuton is hálás köszönete
met fejezem ki.

Gyoma, 1929. évi május hó 31.

Özv. dr. Osváth Jánosné

~il\I1=s__ií!liTRJ3i_!lI!i~jll!J_i!iii!ii-m:1ií#ril!llllileNfi_Ilii!""__•

Itiszteleflel meghívja él községi
iskolaszék Elnöksége.

Megjelent az uj nyári kül-
földi menetrendeket tartal
mazó Vasuti Utmutató, él ma#
gyal' és közös közlek.zdési
vállalatok hivatalos menetrend:
könyve. Részletesen közli cl

teljes magyar menctrendekel és
azonkivül az osztrák, olasz,
német, cseh, jugoszláv, román,
svájci. francia, belga. holland,
lengyel menetrcndeket és dij#
szabásokat ; spanyol:, portu#
gál:, török és görögországi
közvetlen vonatok mene/rend~

jeit, cl kedvezményes utazási
lehetőség'eket s/b. A közel
ezer oldalas könyvben céíszc~

rii külföldi szállodai tájékoz>
jató is vall. AVaslIli L1lmutiltó
vásárlói részére olcsó nyma#

Ilást b~zjosil. ~1;llden Ih:lcléÍny~
ban 19·cll.olvi.lllY Voll, amely
hcJ~ és lz i'dt"iil ti i rti rc!(>llC lyck Cll

és llilg·vohh v.:'irosolcbiJn [,:VÖ

szóliodfddJöll kcc!vc?Il1'.;nYI·e
iOi,i,osii. Ily' módon CI Vasu1i
Ulmlllöl,') véÍ:séÍrlóinak lénycgc=
sell kevcsebb,,,, kertil az uta#
zá s, illetve nyaralás, mint más#
nak. Részletes· felvilágosítás fl

könyvben található. A küJföld
re utazók nagy könnyebbsé#
gúe szolgál aVasuli Utllluta
tóhoz mel!ékelt 96 oldalas
"külföldi" menetrendkönyvecs=
ki? Ez ugy van szerkesztvc,
hogy bá.rki, még az is, aki a
menetrendekben nehez<:n is
mel'i ki magát, játszi Icönn\,ü~

seggel találja meg l\f1,:Jgyaror
szá.gbÓí olaidnem cgés~ Emó
pa ismertebb vái'osaiba és für
uöheJyeibe menő és onnan jö

vó közvetlen vonalok m-zn'zl
rl'ndi'2il. A V dSUjj Ulmutató
v.aplliJfó mindenütt Ára 2) pell
gö 50 fillér.

Szabolcs kivételével a veté
sek általában szépen fejlőd

nek. Az elmulI kéi héj időjá#

rása a mezőgazc\aságTa nézve
állalában kedvező volt, mert
az esőzések él növényzet fei#
lödését az ország' egész teri.i#
letén szemmel íáthatólag clő~

mozditotlák. A repce helyen#
kéut elvirágzott. sok h\?lyü!t a
téli fag'ykárok kövcJkeztébcll
ritkák és alacsonyak a buza c

vetések, az utóbbi ielők kedvező
iclőjárása foiytán általában jól
fejlődtek az ország' északkeleti
részeit kivéve, ahol megichelő

sen ritk6k, a rozsvelések a
csapadékos ielőj('m'Js Izövelkez
Iében szépen fejlődésnek in~

dultak és a leg'löbb vidéken
már ki is kalászosodtak. Az
iirpavdéscknek az esős idóiá
rás ~;7.inté:l kedvezett. a zabv\?
tés SÜI·Ü. a teng'erit elvelci/ék,
a koraik már szépen egyenle
tesen ki is keltek, a k<.?sőiek

pedig- kelő ben vannak. A ko
rai burgonyavetések jól feil{'id
tek, a későiek pedig most kel:
nek. A gyümölcsfák a hideg
időjárás következtében álta]á.~

ban később virágoztak, kaj~

szinbarackban g'yenge köze~

pes, a!f11ában jó közepes ter
més várható, a dió csaknem
k:ljesen eJfagyol t, gyenge a
szilva és az őszibarack lume
se is. A szól lők fakadá~át a
meleg esők elősegitettek,

CsongTád kórü! a jégeső ká.~

rokaJ okozott.

Évvegi vizsgák. A gyomai·
önálló gazdasági népiskolában
az évvégi vizsgák f. évi iunius
hó 5#ál1 és 4 c én tartatnak mC'g'
a követkl?ző sorrend szerin!:
junius 2)~áTl, hétfőn dé!c'lólt 8
órakor az l. ll. és III. fiu osz~

tályok. Juníus 3-án, hétfőn dél#
után 2 órakor az L A. és I. B.
leány osztályok. }ul1ius 4-én,
kedden délelőtt 8 órakor a If.
A. és IL B. leány osztályok.
]unius 4~én, kcdden délután 2
órakor a ll!. A. és III. B. leány
oS/tályok. Junius hó 5·én, szer
dán délelőtt 8 órakor a csu#
daballai községi tanyai iskola
l-V!. osztályos tanulói vizs#
gáznak. JUllius hó 6~án, csi.i=
törtökön Mlelőlt 8 órakor a
halmagyi községi tanyai iskola
l-VI. osztályos lanulóinak lcsz
cl vizsgája. Junius 7#én, pénte
ken délelőJt 8 órakor a nyi~

Iasi községi Janyai iskola l-VI.
osztályos tanuJói vizsgáznak.
Ezen vizsgákra a szülőket, ér
deklődőket é5 taniigybarátokat

KoszorumegváJtás. Az End6

rőd#Ovomaitakarékpénztár

rA. üg'yészének dr. Üsváth Já

nos elhunyta alkalmából 100

pengőt adományozoJt a hadi#

árváknak koszorumegvállás ei

mén.
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FRISSEN CSt\POLT
omán.

áz

UJDONSAG!

Tarzan és az
aranyoroszlán

cimü 8 felvonásos dráma, ame
lye! Edgar Rice Borroughs re·
gényébői dolgoztak fel, a mai
modern film technika igénybe~

véjelével. Szenzációs lartalma
csodáíatot fog kelteni él néző~

ben. Izgalmas cselekményében
a legkülönbözőbb vadállatok
is szerepelnek. Edna Murphy
és James Pierce a főszerepek

Ben bátorságuknak és ügyes~

ségükllek adják tal1Llbizony~

ságál. Előadások: 5, 1 és 9
órakor.

Pénztár 4 órától.

N. Soussa Fréres

116" Imszi
omá

170

UJDONSAG!

""~,.~_",,,,,~~~~J<!l7Cl' .~__
Körösladán..,,-ban a községtől 2 és fél kilométerre,
Köröslddány-Szeghaiom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

agyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

nevü kiválóan finom egyptomi cigaretta,

Kapható: vidékre levelezőlap rendelésre is
,TiZ DARABOT TARTALMAZÓ PÁRNÁZOTT DOBOZOKBAN

Te!.: Aut. 816"58. K AII AY T A MAS Tel.: Aut. 81;;e58.

Budapest, IV.} Türr István u. 4. külföldi dohány kül. árudájában,
továbbá speciális trafikokban, jobb szállodákban, kávéházakban,
éttermekben, mu!atóhelyeken és pályaudyarokon az I. B. U. Sz.

árusitó helyein.

lill

Junius 2 0 án 5 vasárnap:

f:rn próbaházasság.
O{iJeneedik parancsolat.)

Tar/an és az aranyoroszlán.
Az ~p~lió f~~mszinház,a~elY-11 a~lely a.~ idény ~~,/ik Icgvol1~

nek IdeI musorprogram)él a zobb musordaraD)a volt a fő~

filmművészet legnagyobb és városi közönségnek is. A mü
legszebb remekelt tartalmazza, sor második filmje él

junius hó 2~áll, vasárnap is~

mét változatos és lebilincselő

műsor keretében kél filmslágerf
mulat be, melyek közül az
egyik ZJ

Modenl pa'óbaházasság I
(Kilencedik parancsolat)

cimü 7 fc!vol1ásos vígjáték. A
férfihüsé~;; tüzpróbája ez a film.
A legszebb nők szerepelnek
eLen a f\lnwn: PhyIHs Haver
a "ChiCago" főszereplőie és
JacqueHn Logan a "Királyok
királya"' l\:lagdolnája. A férj
szerepéi Tom Moore, a szép
nők kedvence ji'ltsza. Eedves,
finom- és muíatsfJgos löri<znet a
"Modern próbaházasság",

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

~I B.ACSY és TÁRSAI Bankházához GYOMÁN.
--~--:'~~------~-=~-------~~--~

Csütörtöki junius 6.
~d5_ Trióhangverseny. - 9'30. Hi

rek. - 9'·1,5, A hang\', folytatása.
12. Harangszó, időjárás.

12'05. Hang.- 12'25. Hírek
i 2'35. A hang\' folytatása.

1. Id0jelzés, időjárás, vízállás.
2"30. !-lirek, éle!l11iszerárak.
4. Rádió Szabad Egyetem.
5'10. felolvasás.
5.45. ZelJe.
i. Angol nyelvokt3tás.
7'25. A PiJlangókisasszony c. opera

szinlapja, maid 7:30. előadása az Ope-
raházból. .

10.30. ldöje]zés, időjárás, hirel,- Utá
na Hang\'.

Péntel{, junius 7.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9,45. Hangv. folyt.
12. Harangszó az egyetemí temp

lomból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hírek.
12.35., A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hí-
rek, élelmiszerárak.

4. Előadás.

4.45. Időjelzés, időjárás és hirek.
5.10. Hangv.
6.40. Francia nyelv.
7.20. Németnyelvü előadás.

S-H). Gramofon.
9. Humoreszl,ek.
9.30. Időjelzés, idöjárás és hirek.

Utána hang\'.

Szombat, junius 8.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. Hangv. folyt

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek,
élelmiszerárak.

4. Felolvasás.
5. Séta az Állatkertben.
6'25. A WalkiJr c. opera szinlapja,

majd 6'30, előadása az Operaházból.
8.20. Ügetöversenyeredmények.
10.30. Időjelzés, hirek, időjárás.

Utána hangv.

12. Harangszó az egyetemi ternp
J;.,IUÓJ, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. A hangverseny folyt

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30.
Hirek, élelmiszerárak.

3.30. Morse tanfolyam.
,-'LiO. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirei"
5.10. Felolvasás.
5'40. Orosz Kozák Kórus hangv.
6'30. Rádió amatörposta.
7. Olasz nyelvokt,üás.-- 7'35.

Gyorsírási tanfolyam.
8'15. Művészest a StudióbóL
8:.20. Lóversenyeredmények.
Hl-30. Jdójelzés, idöjárás, hirek, -

',njd cigáíyzene az OsJende-kávéházból.

Vasárnap, junius 2.
9. Hírek, kozmeüka.
10. Egyházj Jene és szentbeszéd üZ

egyetemi templombóL
il'15. Evangélikus istentiszteiet a

bécsikaputéri templomból.
i 2'25. Időjelzés, ic\öjárás Utána

szil111. zenekari hang'''.

3.30. Felolnsás.
4. Rádió Szabad EgyeteIlL - Ut6na

időjelzés, időjárss.

S'25, Másfél óra könnYll zene.
7. Előadás ai S!mlióból.
8-30. Sport- él" lóversenyeredmé

nyeIe 8'45. Hangv.
10'15. Gramofon hangv.
10-40. Idöjelzés, időjárás. - 10'45.

Kurina Simi és cigányzenekarának hang
versenye. Nagy Izabella és Cselénvi Jó
zse! Inagyar nótákat énekelnek.

. Hétfő, junius 3.
915. Gramofon. - 9.30, Hirek.

- 9.45. A hangv.)oiyt.
12. Harangszó, időjárás.

12'05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.85. A hangv. folytatása.

i. Időjelzés. Időjárás. - 2.30. Hirek.
f'ie!ndszerárak.

4. Asszonyok tanácsadója.
. 4.45. időjelrés, időjárás.

5. VizsgaeJőadás a Zeneművészeti

[','hicol,l nagyterméből.

6. Cigányzenekari hangv..
7. Németnyelvoktatás.
7.40. Felolvasás.
8-lS. Zenekari hangv.
9·5D. Időjelzés, időjárás és hirek.

{)tána Bachmann-jazz.

Kedd, junius 4.
9.15, Hangv. ~ 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folytatása.
11. Hangv.
12. Harangszó, időjárás. - Utána a

hangverseny folytatása. - i 2.25. Hí
rek. - 12.35. A hangv. folyt.

1. Időjelzés, időjárás- és vizállás-
jelentés.

2.30. Hirek. ÉI eimiszerárak.
4. ÁiJatmesék.
4.45. Időjelzés. Időjárás. Hirek.
5·'j.). Előadás.

5.40. Hangv.
6.30. Mit üzen a rádió?
7.25. A régi Felvidék népköltészete.
g·45. Ügetőverseny-eredmények.

10.10. Időjelzés, időjárás és hirek.
- Utána Farkas Jenő-cigányzene.

Szerda, junius 5.
L.15. A m. kir. l. hgye. zenekarának

hangv. - 9.30. Hirelc. - 9.45. ft
Ilangv. folytatása.

ol-....::lIIII-b a
g

es '10 .......-n fol
a

ósit kölcsönöket

II
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18-26
19'25
2'20
3'23

17'30gy_ 21'
20'29 gy. 2-10
14'2,'} 16'52 gy_
19'1019'45g'y,

16.14 g-y.
16'51 gy_
20'34 gy,
21-11gy_

t
1929 majUS hó 1S-étől.

BlJDAPJ::ST - GYOr>IA

A "gy" betüveJ jelzetl gyors-, a löbbi pedig személyvonat.

6'25 9'45 gy_ 13'35
11-06 12'42 gy. 18,19
0'32 5-34 8'52 gy_
5' - 10'40 11 '45 gy_

tGYOMA - BiKJÉsCSABA

Bcsabaról indul 23'15 4'34 8'14g-y. 12'47
Gyomára érk. 0'17 5'27 8'51 g-y. 13'54
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 g'y_ 18'29
f5csc.bára érk, n:;4 12'08 15'25 RY. 19'27

~4~~~~~~MR'?'~'í!!!!!!!IJ""sm
~~~==~..~~._..~~~~=,~~:;.a"""·~~~~"'!.n,,".':;.~ ~~

_~~L~~~_~~E@~~~~~~~

~A1UC!!'.JL~:1':l:"?7:K.:nJL'·IC')'(nyn]D;.<:!ii::V;'"Xrrllrn:rrrr(

Bpestről indul
. Gyomára érle
Gyomáról indul
Bpestre érk,

Legjobb tájék.oztató a

Vasuti és Hajózási
1\1 e n e t rend Uj sá g
kapható minden Vasutéllcmáson,

Dohánytözsclében.

~MM~~.t~"iF};,··I-~~~~~~~~~~~~·~*.<:~~~~~

nOPELH OTORKERÉKPl:\,R É SELET, I.·
Magyar embereknek itt a "T U R U L" kerékpár! _

Leventéknek itt a ,;LEVENTE" kerékpár!

i
~ Rossz utakra itt a jeielljeg forgalomban levő legerő-

i
sebb kerékpár a szabadalmazott "PATENT-ATLAS" ,
(magyar ember találmánya: magyar szabadalom 1) és I
mindenkinek ajánlom a közkedvelt OPEL kerékpárt. ~

Raktáron továbbá PUCH-IPAG és ORION kerékpárok, KŐHLER és ~

I.

EXCELLA varrógépek, géptü, gépolaj, kerékpár külső és belső gumik és ~

mindennem ü kerékpár alkatrészei< ~
nagy választékban, - Mindenki a legolcsóbban és a legkedvezőbb I

ré,zletfizetések mellett beszerezheti kerékpárját j

() k O S I r Vétel előtt tekintse meg "PATENT-ATLAS" ~
viUanyszereiő és műszerész műszaki kereskedésében. kerékpárjaimat vételkötelezettség nélkül! $
~~~~~~~~~~~~~~~?~~~~~"-M-~~~~~~

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt j egy szá!lodai
utalvá.nyt, melynek lulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnck örvendő Park nagy
szállodában Budapest VllI,. Ba:
ross tér 10 (a I(clelipálYBudvar
érkezési oldalával szemben)
e~rY e]sőrendü szobát. A kö
vetkező sorsolás! mái. 22:<?n
fogjuk meg'cjt(wi és eredményél
lapunk máj, 26:iki számában
tesszük közzé. Vág'ja ki
az alanti "Ulalvány:szelvényl"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztójénél.
- - - Itt J!.eváqandó; - - -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" !{ávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

r~~4l~~~m~.~~~~~~~"

I Bacher ekékjMelichar vető- és mütrágyázó- ~

l gépek, Wallis trakto:'"ok, csép!őszekrények.!
~ R,lktáron vc.l!1nak él vilt1gl1irü JOhliu,áon,,-, é§ ~lds§ey"-' i
11HI,(,u'Ei§ fék kévcköJó . araJög'épc\( )ó-- ('5 traklorlizcr11rc, j
~ póJaikalrészekés e!sőrcncW kévcköló zsineg, va!al~líilt uz i

ö:::szcs mczŐfFlzdaság'i g·épek. I(aplwlók él Bacher és I

Mali~: gK~~~b~;"óL:j~:nál I
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. sz. J

~'~~~~~~Il.~"~~~~~N~'~~~~~~tl.d

Szcrkcsz!őségnéJ bcacJancló.

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOfvlA-ENDRŐDI AUTÓBUS:? NYÁH! ENETRE D
urnak...................... urnőnck

minI a

GYOMAI uJsAG
olvasójának_

1929. május 15-t6! november iS-ig.
GYOMA VasutáUomás, Kossuth Lajos-l!Íca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRÖD Gyógyszertár között.
Távolság 1" és fél kilométer. Menetklő 15 perc.

6 ó. - p.

8 ó. - p.

W ó. 20 p.

12 ó. - p.

ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

{I ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel i<ell

indul:

Telefonszám 17.

délután

délelőtt

délután

LLALAT GYO A

~ Endl.~(;dröl

p1. járat re~g~,i
D2. l' delelott

GYOMA-ENDRŐDI,AUTOB SZ
Telefonszám 17.

Feltételes megánóí(
Gyomán:

L járat reggel 5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca

2 l 6 · 30 Gróf Tisza István ut sarok. "regge o. p.
~áday gyógyszertár

3. " délelőtt 9 Ó. - p. Piac-tér
Artézi-kut

4. " délelőtt 11 ó. 10 p. 4.
Hangya főüzlet "

5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5."
Iványi malom

6. " délután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6." délután
7. " délután. 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7. délután

Kórház "
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 Ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságí'ól felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

FOGALOM
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20 ofo

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek.

Leg@lt:sóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó'
árainkból külön kedvezmény
képen (P 1-50:E's menüt kivéve)

tO %

engedményt adunk.

Sernn'ili
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szemben vagyunk a Keleti Pálya·
udvarral. Magyaros vendég,- ~

szeretettel várjuk családi
szálJodánkban.

PARK
NAGYSZAlLODA

VII!., Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAG!'IER MÁRTO!"!.

~~?c~~ ........~~~~~~~.,,;ft:ra;~~v~s.iiP"'~~~~~~~~~

Nyomtatta a .HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán, Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR,
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ezeréves határok mentén, s
nem engedték volna az ide
gen' hordákat alattomosan
besompolyogni. De "gyenge
királyt" adott az lsten eme
vészterhes napokban a nem
zetnek, ki nem akart polgár
vért ontani s olyan / honvé
deimi minisztert Lindner Bé
la gépügynök személyében,
ki nem akart katonát látni.
Miért nem tudták akkor kö
telességüket teljesiteni azok,
kik az ország jelelős vezetői

voltak ? Miért hagyták azon
kor legnagyobb magyarját,
gróf Tisza Istvánt meggyil
koini?

De legalább tanultunk vol
no, a közelmultból ! A pár
toskodás, hatalmi féltékeny
ség, a langymeleg hazajias
ság ásták meg az ezeréves
J\!Iagvarország siJját s ezek
a nemzeti bűnök most is
dusan burjánzanak a ma
gyar közéletben.

Mikor jön már el az az
idő, amikor a turáni átok, a

Szép az élet, igy festi az álom ...
Kötelesség: ibren ugy találom.

den magyar embert, a leg= I
magasabbtól a legegyszerüb- i
big, a feggazdagabbfól a I

legszegényebbig.
Csakhogy sajnos, Arany

ama szép soraiból :

I• I
ekkor avatt/Ik lel, ez az ün-l
lI,epély tulajdonképen a ma-I
O"val' hősiesséo-nek a mo(yval' ~I
Ö.J éJ' b-/

vitczségnek a glorU-Ikálása. A
. ,... ...!

magyarsag QlCSO vezerel es I
nevfe!en közvifheínek sze!" 'I. sokan csak az első
leme előtt hódolt az egész veszik magukra, csak
ország és jelenlegi I az élet szépségeit, élvezeteit
legfőbb reprezentása: NagY-I tan~iák magukra kötelezők-

~ánya~ vité.z. Horthy .. I nek, a második sort, mely I
i(Ormanyzo es mlfllS?- ; önfeláldozást, !enwndást kö-

IlErelT/öke: Bethlen Isiván ! szeretik elhagyni.
S a f{omuir:yzó I JB-beill és jg19-ben I

szo amelyeli kel az I bd/a volna kötc-
ko ozorai a I fesség"ét és mindenki hősi

Em lékkövére, visszhangra ta- elszántság:gal és acélos aka
lá/nának n1inden magyar railal eleget is tett volna a
ember szivében: reá váró kötelességnek, egész

I-kDÓo.' apánk, őseink I bizonyos, hogy Trianon nem

é!~~ ez~ az ol:szágot .~fíog-I";ÖVe!ke/:ett. VOI17~ el ~s nem
!mrad es te llelJte!en hos, lenne jW1WS 4-lice epolyan
becsülettel és lelkesedéssel i gyásznap történelmünkben,
tudtál meghalni a hazáért: i akár Mohács, akár
tudom kötelességemet! l október 6.

Bizony, a kötelességtudás il Mert akkor a magyar ka-
ke!lene, hogy áthasson min- fonák megállottak volna az

Miként a karácsonyi örörn- I
ünncp . után ~lkövetkezett I,

nagypentek, Knsztlls 001
gofa-járásának emlékünne-!
pe, agy követte most a no- 'I

pokban két ünnepély egy- .
mást, mely nemzetünk förté-!
nefének egy magasztos és
egy gyászos, mélyen me~-- I
alózó nwzzanatárc I
jigyelmünket.

Ez a két ünnepélyes moz
zallat a Hősök napja, klvei!r
a ózzcüJ.jJestf országos Em/ék
kőnek leleplezése es az ott
elhangzott beszéd, a másik
pedi:;;!,' junfus 4-nek, a tri
anoni béke a!áirásának év
jordulója.

Az első, Budapesterde/oly!
ü11ílepéfy 650000 hősi halott
emlrdcének szólt} kik a vifág
háboru vérzivataros csatái
ban áldozták fel életüket a
hazáért. De mivel a !VW/e
náris emfékmüvet is ugyan-

T _Á R C A.
Dózsa Bandi köszörrlő levele
Barabás Béla Em!ékiratainak

megjelenése aU<almábóL
Levonat az "Aradi Közlöny" 1929. május 19-iki

pünkösdi számából.

Kedves Béla pajtás! Kutya kopogójáf!
Olvastam a könyved végtől végig... No hát:
Nem köszönöm ám meg. Hogy kezembe vettem,
Két nap és két éjjel, még c30.k le se tettem.
Két nap és két éjjel mind szidtalak Téged,
Igy háláltam én meg a gyönyörüséget,
Amit minden lapod egyre csak fokozott.
Bosszuságat nekem mégis csak az okozott,
Ha Ie igy tudsz imi, mért nem irtál többet?
Legalább is, vagy tíz ilyen vastag könyvet,
Mert az az igazi magyar humor benne,
Mintha csak egy ujabb Ötvös Károly lenne,
Vagy Balassa Bálint... De ugy tetszett néha}
Mégis egészen más - ez Barabás Béla f...
Amint az aranyos humorod követtem,
Igen sok helyt mégis meghatódott lettem.
Egyetemi évek... Hatvanas bizottság...
Ifjuság, vezérség... meg a törek softák,..

A mi életünknek igCiZÍ virága,
A mi ifJusdgunk tündérszép világa!
.... Azután még sokszor Iwllok !zirt felőled

Tüneményes szónok miként lett belőled.

A magyar parlament.. , a/wl én is ott voltam,
Az igaz} hogy csakis kis mame!uk sorbar!.
Te meg nyakas kUTlle, vad függetlenségi,
De a barátságunk megmaradt a régi.
Hát a Kossuth lelke világított Te benned
S az a tizenhárom... Igy az kellett lenned
Amivé kinőttéL.. Kuruc, labancverő,

Nemcsak szavaidban, tettekben is Erő.

A koaliciót összeboronáltad,
Egyénileg annak hasznát még sem láttad.
A "tányérba köpő" Polónyira ráfért,
Jt1iniszter-tárcáéri kinyalta a tányért.
Pedig az a tárca a Tied lett volna.
Te hazaszaladtál. Nem lehettél róla,
Ordót, vállalatai mind ott hagytál másrw/c.
Mert, hogy is illett volna Barabásnak,
Hogy tartsa cr markát osztozkodás végett
Az, akit csak tiszta honszeretet éget!
Igy jőn kuruc vitéz - hogy a német kékül 
Excellenciás eim, fényes rendjel nélkiil
A király elébe... Csak utána sorba
A sok fényes nagy ur. Ám nem esett csorba

A kuruc vifézen... Az öreg királynak
íó i7wl!,yar humorraL, akárcsak komádnak
Anekdotát mondasz a bácskai borról,
É" a natuln:as ur reád még sem orrol.
Mosolyog az ajka, mosolyog a szeme,
flye{1 magyar kedély soh' se játszott vele...
Lelkedben ott fészkel a bácskai asszony
Élted mosolygása... Aki ott virasszon
Álmaid felett is, gondjaid felett is,
Mert amint igaz, hogy királynője leit is,
Szivednek, lelkednek... Oda emelt Téged.
Király és királyné közt ne láss különbséget,
A Pittreich rózsája, mit markodba nyomtak,
Méltó hódolat a nagy magyar Asszonynak.
Be kell ismerned} hogy gavallér a német,
De azért percre sem tántorit meg Téged.
Az maradtál, aki Kossuth előtt voltál,
Mikor a nagy magyar lábához borultál.
Mikor zengett a dal: hogy hát élnünk bajos,
"Bárhogy is fáj, ne sirj, ne sirj Kossuth Lajos",
Hát ez egy szép élet. jól is van megirva,
A kért birálatot, igy teszem papirra:
Olvassu el minden magyar a munkádat,
Meri annak ci nyomán uj szivárvány támad.
Szépen ölelkezik tegnap aholnappal,
Erdélyi magyarok, hát le a kalappal!
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Irta: ORBÓK JÁNOS endrődi tanitó.

Évvégi vizsgák a református iskolában.

II. és III. osziályu
népiskola~

Juníus hó IS-én, szombaton reggel 7 órakor hálaadó Istentisztelet a templomban.
16-án, vasárnap d.-u. 2 órakor a Központi fiuiskola L osztálya
17-én, hétfőn d.-e. 8 VI. fiu és leány"

" d.-u. 2 V. " "
IS-án, kedden d.-e. 8 IV. "" " "

" " d.-u. 2 " Ill. fiu osztálya
19-én, szerdán d.-e. 8 "a Csapó-féle leányiskola lll. leány "

d.-u. 2 "a Mirhó-háti ll. fiu és leány "
20-án, csütörtök d.-e. S "" Fegyverneki H. " "

,i " " d.-u. 2 "" Gál-féle " L ""
21-én, pénteken d.-e. 8 "" Felsőrészi iskola L fiu és leány"

" d.-u. "3 "" magántanulók vizsgája.
Ezen vizsgák a templomban tartatnak. A szülőket, érdeklődőket s a gyü~

lekezet tagjait tisztelettel meghivja az Iskolaszék.

Dunántulon, ahol a tanya ...
rendszer kifejlődve nincsen,
ahol él lakosság a faluban egyiitt
él, inkább megvalósitható e
lipus. mint nálunk.

A legpraktikusabb és szerény
véleményem szerint egyetlen
megoldási módja az uj iskola
tipus megvalósitásának az vol
na, ha bizonyos tekintetben a
közép~, jobban mondva a pol#
gári iskola bizonyos osztályait
pótolná, azaz a továbbtanulás
ra lépcső volna.

Az az engedmény, hogy csak
jeles végzettségü tanulók me
h('tnének különbözeti vizsgálat
tal a középiskolák felsőbb osz
táJyaiba: nem elegendő. A "ló"
végzettségüeknek is biztosilani
kellene ezt.

Ez' esetben a jelenlegi pol#
gári iskolákat - nagyobb köz
ségekben és falvakban teljesen
pólolná a VI!I.osztályu iskola,
növendékei is volnának elégg
séges számban, másrészt a
szerényebb képzetlségü, elég'
ség'es eredménnyel végző ta'
Ilulók kizárásával nem szapo#
riloná a "félvégzetl<;égü", csak
protekcióval érvényesülő em'
berek amugy is nagy számát.

A VIII. osztályu iskola és
polgári iskola a növendékek
szélfOlgácsoJódása miatt, kőz#

ségekben nem tarthdló fenn.
Mivel pedig 10-15.000 lakosll .
helyek mégis él középosztá
lyok számára is hivatoltak ter#
me!ni. másrészt az idegenben_
taniltatást nw csak a nagyon
jőmódu családok birják, vagy
polgári iskolára, vagy a közép
iskola felsőbb oS7tályaiba 
felvéJeli vizsgálaltal- képesilő

VIli osztályu iskolára szükség
van. Annyi növendékünk pedig
nincsen, hogy mindkét iskolát
kellő számu tanköteles látogas
sa. Tehát vagy egyik, vagy
másik kell!

Igen su.lyos nehéz'3éget okoz
na továbbá a VII. és VIII. O"iZ
táJy tani/ása a tanitóság réslé
ről is.

A tananyag megközelitené,
némelyik tárgyban felülhaladná
a polgári iskola tananyag'ál.

Ha itt külön szaktanárok több
előképzeltséggel 20-22ól'á
ban telies oktalói munkát vé#
geznek, hogy kívánható heJen~

ként ·28-30 elméleli óra, I\ü~

lön gyakorló délllJánok a kj,
sebb k'2pzettségü, több tárg\,#
ból állandó előkészületre szo
ruló népiskolai tanítójól ?

S ha egyes ambiciózus, fia
tal emberek vállalnák is ezt az
idegölá és hamarosan khneri
tő munkát kapnak~e viszonzá
sul némi kárpótlást a suly05
többlet munkáért?

A télnitás érdeke is azt kö'"
vetelné, hogy vagy adjanak al
kalmat 2-3 nyári kurzuson él

vállalkozó taneróknek arral

lyi és dologi kiadások beállitá q I
sára képtelen volna mindkcZt
emlitett tényező. Ma a személy~

zeli kiadásokat, nyugdijjárulé#
kot sem birják már, hogyan
vállalha/nák reális számítással
az uj terheket?

Közgazdasági szempontból
még nehezebb a helyzet.

A gazdaközönség nemcsak
azért zárkózik elmcreven az uj ti
pusu iskolától, mertujabbadóter
het jelenkne számára, hanem
azért is, mert a buza~ és állat~

árak lezuhanása miatt cseléd
sége számát apasztania kell, te
hát 12 éven felüli gyermekeit
a g'azdaságbim néikülözni nem
tudja.

Érvelésünket igazolják az is
métlőiskolában és leventeokta
tással összefüggő állandó bau
jok és tömeges elmaradások.

Még nagyobb, valósággal el
!Járilhatatlan nehézség van a
III unkásság gyermekeivel.

A földmunkások, cselédek,
kubikpsok 9-10 éven feluli
gyermekei március vég'én szol
g'álatba állanak és az iskoltlt
elhagyják. Alig akad 10 száza
lék olyqn gazda, aki a felfoga
dott tanköteles .gy(?rmeket a ta
nyájához közeli iskolában 10#
vább járatná. Endrádön szá~

zai! adjuk be a muJasztóknak, a
közigazgatási hatóság nem bol
dogul velük, legalább is ered#
mény a semminél alig több.
Természetes dolog, hogya no
vcrrlber végén hazakcriilő, te,
hát csak 4-5 hónapig' lanuló
gyermek él felsőbb osztályok
tananyagát fil tallidő ölalt meg'~

emészteni nem tudja, azért
l-2 jobb eszü gyermek kivé'
telével oszjály! ismétel. A vég
eredmény az, hogy 12 éves ko
ráig nagyon jó, ha a IV. osz#
tályl elvég·zi.

Az V. és VI. osztály népte,
len. Endrődön a folyó tanév
ben 1700 elemi iskolai tanköte,
les tanuló '1011. Mégis a belterü
leti V. fiuosztályban 12, a leány
osztályban 26, a VI. fiuosztály
ban 13, a leányosztályban 7
volt a növendékek száma.

M.jjus l-én már csak 12 nö
vendék járt a fiu~és 16 a leány
iskola két felsőbb osztályába
együttvéve.

A külterületi iskoli}kban leg,
feljebb 3-6 a VI. osztályba
járó növendékek száma téli
időben. Tavasztól őszig ezek
is kimaradnak. A legfőbb ne'
hézség tehát az, hogy a ször#
nyüségesen nehéz megélhetési
viszonyok, 6-10 gyermekes
családok el/adása a tanköte,
leseket már 8 éven felül beál
lítja a kenyérkeresés nehéz
munkájába.

Az Alföldön tehát növendé
kek hiányában a mai viszonyok
mellett nem volna fenntartható
a két uj-felső osztály.

ban, mikor 20 millió magyar \
egyesült imája szállhat az
Egek Urához: "Hiszek Ma
gyarország feltámadásá g

ban! . .. "

Magyarországért lelkesedni,
dolgozni. és küzdeni Judó uj
nemzedéket nevellli.

Ugy vélem, ez az elgondolás
szülhette a nagy alkotó Kul/usz
miniszterünk azon elhatározá#
sát is, hog'y a régi népiskola
kibővitéséveI a népoktatás éle
Jében uj korszakot nyisson meg.
De parancsoló szükségesség is
kivánja ezt.

FöldrniVi?lő állam vagyupk.
Az állam fenntartó alapja a ma
gyar föld. A VIII. oszJályu nép
iskola - épen mezőgazdasági

ircínyával- amikor a falu né
pének nagyobb müveltségcl ad,
akkor egyrészt a belterjes gaz r

dálkodás előmozditásáj, más
részt a termelés minőségét

óhajtja javitani. Szóval nern q

csak több tudást, de eredmé#
nyesebb gazdasági fejlődést is
akar hozni a falu népének.

A VIII. oszlályu népiskola
fontossága és szükségessége
tehát józan ésszel és tárg'yila
gos ilélettel kétségbe nem von
ható.

Nagy kérdés azonban, hogy
idószerü~e és hogy milyen he
lyeken célszerü a felálJitása?

Mi alföldi tanitók a Iegjob#
bun ismerjük az alföldi, köze,
lebbről a békésmegyei tanüg'yi
viszonyokat, a le2"tá r gyilago#
sdbb véleményt mi adhatjuk e
kérdésről.

Nézzük először a kérdés
anyagi részét:

A 25-36 százalékkal mükö
dő hitközségek, az 50 száza~

lék pótadoval kinlódó politikéli
községek uiabb terheket nem
birnak. 3 habár a V!\:M. a VII.
és VIII. osztályok részére szük
séges tantermek, tanitói laká,
sok épittetését vállalná is, a
felszerelés, fenntartási, szemé#

viszálykodás felett diadalt ül I

az egység a válvetett mun
ka és acélos akarat; mikor
egységes nemzeti lélek lako
zik a nemzet minden tagjá-

Még él világháboru clőH fcl~

vciőc!(ití a !ölJbtcrmelés gon~

dolőla. A mészárlás okozta
nagy ér!ékromboiás - cmbe~

rekben, anyagiakban egya
ránt - nálunk azonfelül az
oláh rablás és Trianon a leg
égetőbb és legsürgősebben

meg'valósitandó kércléssé tették
e fOll10s téteft.

"Többet és jobban" az álta#
lános jelszó kullurális, közgaz
dascígi téren egyformán.

A csonka magyarság'nak a
kényszeritó életszükséglet dik#
tálja él g'yorsitott tempót, nem
is szólva él nagy célról. rnely
minden becsületes mag-yar em
bernek, különösen magyar ta~

nilónak kel!, hogy szeme eláH
lebegjen : a rég'i halárok visz~

szaszerzése most szellemi és
gazdaság'j eszközökkel, de ha
kell, egykor cl magyar vitézség
diadalmas fegyvereivel is.

A népiskola sem maradhat
meg- továbbra is ahábOrI! eJáHi
keretei közölt. A többtermelést,
a jobb eredményt itt is és ta~

Ján elsősorban itt kell biztosi~

tani. Természetesen, ha a régi
keretek avuljak és nem alkal
masa~. azokon tági!ani kell.

Az 1925;ben kiadoH tanterv
a népiskola célját igy állapitja
meg: "A népiskola célja a ha
zának vallásos, erkölcsös, ér,
íelmes és öntudatos, hazafias
polgárokat nevelni, kik az ál,
íalános müve!iség alapelemei!
bírják és képesek arra, hogy
ismereteiket a gyakorlati élet,
ben értékesitsék". Tehát min,
den nevelő előtt e nagy célnak
kelJ lebegnie : a nép széles ré
tegei valláserkölcsi és nemzeti
alapokon nyugvó müve!tségi
szintjének emelésével, Nagy'



1929 junius 9. GYOMAI UJSÁG . ,

Zsitvay Tibor igazságügy;
miniszter eg'ész sereg uj tör;
vényjavi'lslalot jelentek be él

képviselőházban junius 3·áo
elmondotl nagy beszédében.
Ugyanekkor nagy kerekedett
az ellenzék és kormánypárt
között az esküdtszékről és az
igazságszolgáltatás hibáiról.

MegalakuIt az amerikai
Magyar Szövetség. Newyoki
jelentés szerint az amerikai
magyarok buffalói nemzetgyü-:

Két éve kémkedett már a
cseh nemzetvédelmi miniszté
riumban falout Jaroszláv törzs
kapitány, volt élelmezési Ól"

mester, mii::r végre a mult héten
felfedték i.izelmeit, melyek
során egész sereg hadi litkat
árult el Oroszországnak és
Németországnak.

Portez Gil, mexikói elnök
legutóbb kiadoH rendelete sze
rint az országból ldulasitott
katholikus lelkészek kivétel
nélkül mind visszatérhetnek
Mr:xikóbél.

A moszkvai kommunista párt
irodája kimondotta, hogy az
összes jobboldali és baloldali
elknzékhez tartozó kommunista
vezérek: Trockij kivélelével,
visszatérhetnek Moszkvába.

A megváltozott angol bel;
politikai helyzet miatt a nép..
szövebég mostani madridi
ülésén níár nem Chamberlain
fogja képviselni Angliát.

A görög nemzetgyUlés259 ,
szavazalta! ismét mel;fválasz
Jotta köztársasági elnoknek
Konduriotis tengernagyoL

í'lAzIASSZONYOKI

él

GVO M A I

Tulajdonos:

Grosz Ödön.

z
záll

Mi történt az
elmult héten?

A GYOMAI~2\..K

kedvelt léllálkozóhelye
BUDAPI+:STEN

I., Ban-ossntér 23.
(Keleti pályaudvarral szemben,)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifi.ités. hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak
Egyesületi és csoportos
utélzásoknál rendkivül 01=

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20' százalék engedmény.

Testvérvállalélt :

OSTENDE KÁVÉHÁZ

11 II

elönyeivel.
Ezen célbó i kivánatra bármilwr egy egész napra t e 1j e s e II

d i j t a l a n u ] rendelkezésére bocsájtjuk szakszerUen kiképzett

R Á D I O N-M O S Ó N Ö N K E T

HUTTER JÓZSEF SZAPPtlNGvAR-OLAJIPAR R. T.

Az eimtdt évekhez hasonlóan az idén is teljesen dijtalanulelvégez
zük saját háztartásában a nagymosást, hogy megismertessUka

aki felügyeíönőnk ellenőrzése mellett elvégzi anagymosást.

Sziveskedjék nevét, pontos eimét és a kivánt
nagymosás napját rendes füszerkereskedöjénél

idejekorá.n bejelenteni!

Az ingyen nlosásokat j u n i u s h ó 3-á n
kezdjük és négy hétig foly tatjuk I

Az angol ké[)visclőválasziá

sok váratlan eredménnyel vég
ződlek. Egyik párt sem kapott
abszolut többséget s igy még
bizonytalan, bog'y melyik párt
fog kormányt alakitanL A rossz
angol választási Jörvény miatt
mosl az a fc1Ji.inŐ dolog tör~

lénl, hogy hiába. kapo1t cl kon;
zervativpjrt 200.000~rel több
szavazatof, mint a J11unkáspjrt,
még'is kevesebb képviselőt

küldhe! be 00-mal, ,mint a
munkáspárt. A Baldwin;kor~

mány már a mult héten be;
adta lemondását.

Férji gyöngédség.
Biró: Azzal vádolják, hogy

részegen a feleségéhez vágott egy
cserép rózsát, Mit hozhat föl a
védelmére?

Vád10ft : Csak annyit, hogy az
nem rózsa volt, hanem egy cse
rép tulipán, már pedig az az
asszony kedvenc virága.

:~l;~ ;~~. ~á~~:~~I~í~t f7e~;';1----
hOO\! a levelll'C".flresülí?t I y a. ~~~ a m ·0 sia' ·S· ·1- i> ~ '- 'b 1 '" . Il' '~~ ~ ~ il

vc~ye fel a szLiI\s!2~"es tö-' .
~r~~~<,X(>lt4~~_~;' II

kér a községi c[öljttróSi:1g
jötállása mellett, annuiiá·
sos kölcsön formájában, a
község által minden évben
megszavazandö községi
hozzájáruiás terhére. Az
előljáróság' ebbe beleegye=
zett, de oly igéreietkért
az egyesületiőJ, hogyabban
az esetben is biztosítsa az
annuitá'3 kötelezettség' be=
tartását, hogy ha abban
valamilyen körülmény aka- ,
dályozná, ugy az eset..
ben az egyesület teljesiti a
·vá.llalt kötelezettséget. Erre l
az esetre az oktatói kar
azt él határozatot hozta,

'hogy az épitési kölcsön
törlesztésének a javára min=
den évben kéthavi fizetés>?:
ről lemond,

A szarvasi Levente Egye
sület oktatöi karának errő] _~~m~IfMIJIlifi'í'lI

az áldozatkészségéről c:;ak
a legnagyobb elismerés
hang'ján emlékezhetünk
meg. Ez az áldozCitkézség
bizonysága annak, hogy
az oktatói kar hivatásának
magaslatán áll, s hogy át,
meg át van hatva attól a
roppant nagy felelősség;

töl, amelyet él leventék ne'
velésével a haza iránti kö
telességből magára vállalt.
A szarvasi oktatók bebi
zonyitották, hogy kOIllO
Iyan veszik azokat a szép
szónoklatokat, amelyek 112=
vente vonatkozásban bi;w~

nyára Szarvason is elhang7



zoHak, és felelőss,ég'ük tu=
daJában nemcsak nevelöi
hiva1ásuknak a Jelkiisme'
retes végzésével, hanem
tmyag7 i áldozattal is siet'
nek az elhangzott szova=
kat tettekbe elevenitve meg;
örökiteni.

lsten áldását kérve az ő

áldozatos, lelkes munká
jokra, hazafias tertükeí kö
velésrcméltó példaképpen
állitjuk a kishitü és közö
nyös leikü magyarok elé.

Áldozatkészség.

hogy a szükséges tanl1lmán yai-1
kat kiegészilhcs:"ék, de ekkor
1 fizetési fokoza1ta! emeljék a
fiz'.:'tésüket ls. I'agy község'ek
ben cgyesilsék a polgári isko~

lákkal és akkor a poLgári b;
kolai tanárok - rendes pol
gáriiskolai tanári fizetéssel 
váHalják szaktárgyak szerint a
tanitást.

Az idevágó hozzászólások
és kritikák a kérdés e részével
alig valamit foglalkoztak.

Megiegyzéseimet az Endrőd

községben eltöltött 25 évi ta#
nitói tapasztalatom ból meritet
t~m, Szomoru példáját láth:Jl
töm sokszor annak, hogya
szülők ö gond, nyomor és mí?g
élhetés utáni küzdelemben gyer
mekeikQt a legszükségesebb
tankönyvekkel, irószerekkei
si2m tudták ellátni, Ma is alig
váriák, hogy a gyermek kezé#
be tudja venni a karikás ostort
s szolgálati bérével 2-0 q ga
bonát hozzon a földmunkásság
soha meg nem telő, többször
üres, kamarájába. Hogyan re;
mélhessük tehát, hogy a mind
inkább nyomasztóhb gazdasá
gi viszonyok mellett megvaló;
sithaló legyen az uj iskolatipus.
Vagyonosabb és iobb gazda
sági viszonyok közölt levő

nagyközségekben, kisebb vá'
rosokban életképcs le het, de
iti az Alföld szivéhen a tanya
rendszel'. az iskolák nagy tá..
volsága. a létéri való folyto
nos küzdelem oly nagy aka
dályok, melyeket beláthata1lan
idő mulva lehet elhárítani.

A falusi tanitó s7:emszögé
ből csak ennyit!

1927 február hónapban
a szarvasi Levente Egye
sület oktatói kara Uszka
Gyula oktató kezdemé
nyezéséri? és vitéz Zerin
váry Szilárd kir. járásbiró,
levente egyesületi alelnők,

vezető' főoktató javaslatára
elhatározta, hogy annak
az évnek a folyamán, a
leventeegyesület futópályá
jának a létesitésére okta
tóként havi 10 és főokta

tóként havi 20 pengő! ál
doz. Miután, a futópálya
az oktatói karnak fillére ..
iből elkészült, a sportpálya
további kiépitése vált szük
ségessé. Ide tartozott a tri
bün és, a lőtérJelépiJése is.
Minthogy az egyesület az
erreC'l célra szükséges ösz;
szeget nem tudta előterem;

teni, vitéz Zerinváry Szi ..
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lése, amelyen részlvelkk az
összes magyar egyesülelek és
felekezelek, egyhangu Iclkesep

déssel kimondotfa az amerikai
Magyar Szövets(5g~ megal.:ilzup
Jását. Az eg~yesület főcélja az

elszakitoJr magyar terül/ztek

visszaesatolásáér! folytatotí !
harc.

Apponyi Albert mostlér!
haza; pár napja Olaszország~ l
ból. Az ujságiróknak a kövc/~ I

kezőket mondta: ".4 legleljc~

scbb megnYllg-vással és meg~

e!égcdéssel jöttem haza_ Kelle
mesen érintett az a roppant
nag'y önérzet, amely a;:: olasz
nemzetet betölti s az a

g-öimas munkálkodás, amely
minden iránybaíl folyik. lv1in~

diznüH Mussolini dominálc
egyénis,5ge V,']i1 előtérbcn. Ál:
talában CI legjobb és IlcgkedvC'
sebb ell1i,;kekeJ sz,.'reztem ot,
tani tartózkodásom a],)II."

Paál Samu ig~azg~ajö kez

deményezésére Péícrrmmn
József főjegyző és l~ovács

Gábor lelkes jámo~.;atf!:';i:.Í~ 'I

val, s o minden szc5pérJ,
nemcsért lelkesedni Judó dr.

Pálka Pói föszolgabiró Cll·'

gcclélyével g-yUjtés indulr

szükebb körben, hogy il

po!(~ári iskoifmak érle>
l~e's dis'z~zcíszlól sz':rc7ZC'nek

be. Adom{lllyok: Gy/elma

község' 20 P, PélcrnwllIl
Jözscfl0 P, Kner Izidor
20' P, dr. Pálka Pál í O
Jeney Vi!-dor,s Tóth ls/
van 2 P, dr. Debrcczcni

Iván 5 P, ~v1clnyiné 1 P, Deb:
reczeni di'C 10 dr.

CEhristi~l !~iJI11l6il,5, ;-.:" JI
Grosz ZCí!iall 5 P, r·,klll

Ferenc 2 P, bélC:3Y és Tt!r- !

sa balikháza 10 P. dr. 501'/=

ha Gusztáv zi P, di'o Tc'lr=

dos G,3spÉl1' 2) P, H:lrten
stein 1:2-nik EJ P. r'-Jyisztor

Péter 2 P, B,,:késrnc~Tiei I
ÁJt. TokarékpéilzfárlO P,
C~~erníJY G(~za 10 P, Keltö
Lajos 2) p, ck. t\1cs,-;iw:-cr

Albert 2 P, 11msi'il!yi PóI
r-\-----.. í c"·, .... or' o
() 1--', CLr. 2JZJlélg~YI rercnc L..

P, cll' Nagy Pál 2 I~), Wag o

ner Mái-ton fiai 10 p, V';íJ~

nys ig. ,s P, !:;JépéÍs Pál 1 P,
Telek Gazdaság- 50 P, p{)~

halmi GaZd(!Séí~~ 10 P. :ll"z
! ' , ! . Iac ()ITJél ll'yOZO \. neve az l!l~

lézer aranyköIlyv2b'2íl k'sz

rnegörökiive. Akik e szc:~p

,;" nemes ro iJ dom éi
iiyoznÍ óhé1ifallöl-:, adornj~!

líYClik.öt a p(+~i:írj iskola i~2(IZ-1

götöc:ág(] cirnére küldjék.

rejtell és tadalék szemek s bi"
?:onyára kellő válogatás, rill'i
, ' [' -- . . J l" 11 l ' \ ~
lOS llJJi.1l1 nem er (~ 0(.12,( be a I
cservesszők oly fokhan, hogy
a zord írlnek ellentillhallak
volna.

Ellenben cl lökél< kifaRyása
ér/hetetleil. Nedvkeringése mini~

miÍ!is és s/inic száraz tuskó
ként leki 61.

A foíyó év L:bmár 10-én
nálunk 19 fok hideg volt, 11
13~áll 17 fok, 14-én j 1 fok,
majd napokig- l-2 fok kÖI'[-11
l11oz:o;olr (5s Illi.1rcius ;)-lO:il'k
közöli ttllanc!óéJrl 11 fok, éj

jente és nélppaJ zéró körü[LGyüo I

I11ölesoltóra ViiTéJc!va 5 fokkal
volt éJ hl:-Xé1líV o fOgYPOilt alall.
\'1inclig- R. fokol érlve.

;\ fiild~ré1g nl\~résc pedig-
60-70 eill. rJl,..'lys\.;gig vczclclJ.

Ennek dileiil-i:J még ilZ egy~

két l~ VC,'?), U rt] >~ II 'iri fö lej II \~ i l( ll.:="

polt s.,ö!őpaiiil11tJklJan is ulií,-~'

rordnll ck) fagvkiir, éil öreR
lr')k,;kben pedip c~~YiÍllaltI[J nelTl.

E vidéken 3D-40 CI2Jlni1l(;~

1eres bukhájjal fedik él i6!céket,
elővigyázatból fele cservesszőt

föld a1.:'1 bujl,":ivB, felét fenn
hagyvi1 és ,) fedeíleneken is
csak al'okná/ vall ki nem haj
tolt rüg-y. kik rosszul gondoz~

lák kerljeike! és nem neveltek
kellr.)cn beérett escrvesszőt.

Ti;:: esztendő óía nem volt
oly dus szőlő!crmés kilá/á:"
Rövid esor~os, 1--2 szemes
mivelésllél jiz-lizenöt fürt mu~

lulko/ik tökél1ként· és egyszál
vCS::;ZÖSIl("! éJ dupliÍia is. A haj
I[]c;oknak Illepfl'!eiö dus für
tökkel.

Fo'ntos lenne tehi'tt annak cl

mC~iíllélpitása, hogy mily há~

Ilyaclboll bLÍniis az emberi
ftyarJó"óg' q:y oly 50Lesapds
körlil, nK'ly eg~');: v[lrmcgyék
llllnkás kel'.?1 fosltja meg El

kenVérkeresés ic!1clöség,'töl és
tesz kcldusstJ föidbirlokoso~

kal? !

V,ND~ IZIDOR.

S r II "?~ ~ifi ~~ ~

nek olykép elfedése, mini a
:3íklerü!c>iiekllc:k. Ieheteilen voll.
lVkg sein érték fenkmliteJlhez
ha50liló fagykároJc

A mL!lt eszlendei károkai
sem a téli nagy hidegek okoz~

ják, hanem él zsenge zöldhaj~

L'iso!cat tQ/te tönkre a tavaszi
fa~y.

A május eleji (1928) fOJTÓ

napok után, ll-én három fok~

. kal süiyedt él higany zél'ó alá,
POllgTác napon pedig két fok~

kal emelkedett és inkább a köd
és dér tett kárt a szőlőkben,

14 0 én (Bonifác) i~mét sülyedt
e;.!,y fokka! és ig-y maradt még
eg"! éjj'zien, 75-100 százalékisr
koppasztva le a zsenge hajjá~

sokat.
Fel kelllehát lenni, hogy

elek a fag-yok hatottak ki az
e/évi szokatlan károkra. Mi meg
arra vezethető vis'iza, hogy a
leperzselt hajtásokat nem lá~

voIithatták el azonnal és a tő~

kéb.l későn bujhat/ak 'elő a

Adorná yo a polg. iskolai tanulóJ,
évvégi jutalmazására.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN,

Ármill 1-1 pengőt adomá~

11)'0110/-:.

Jutalomadományol.;at ter
mészetesen mindenkitől hó
lás 2,zivveJ fogad aZ iskola

igazgatósága. Az eddigi
adakozóknak pedig ezuton
is őszinte köszönetet mond.

·I~~eg::K~reskedők- .
Diákinternátusa

felvesz az 1929/30 tanévre keres
delmi, gimnáziumi-, reál-, pol
gári-, felsőipari és faipari szak
iskolai tanulókat megnagyobbitott
internátusába. Prospektust kész
séggel küld PAUL ADOLF gond
nok, zki a beiratásokat is eJvée-zi.
Szeged, Fodor-utca 33/11. szám.

Postafiók 87.

Z011Y05 összeget vagy pe~

dig könyvadományol,at bo
cscítélnak a tal1ári testuIet

rendelkezésére.

Polg-ári iskolánk lccdvcs
jóbarárai szeretetüket az
iskola és növendékei iránt
ugy is meg szokták illutélt~

ni, hogy igy évvégén a jó

tan ulók iutölmazásáro bi~

Eddig' él következő julal~

mazási adományok foly
tak be: Pél'ermónn Jó/scf
főjegyző 2 drb. ~<ner lzi~

dor 6 drb. Végh 1321.3 5
drb. Klein Vilmos 2 drb.
Franklin Társulat 3 drb.
könyvet; HdrL.'llstein ígnác
10 P. Iványi ,ll"ladér és Isto

ván 5 P. Wagner József 2
P. Berkovics Adolf, Glűck

A földn:ivel'isüg-yj n:ini,s::I'~r l
urral az elen olyan clokelc) es !
hozzáértő bizotiság járta be CI

fegykár sujtolta vidékckc:t, hogy
I

meg'állapitásaik heJyessé;;,;éhez I
szó sem férhet. _I

Vaiami bajnak mégis kell I
körülöttc lenni.

Az Est mcg'hivo1t riporlere,
a lap május 25~iki számában
- többel, között - követke,
zőket ~rJa : "emberökölnyí
nagyság-u /őkéket tett tönkre él

fagy, 2~ cm mélységben nem
birták ki a szőlők él 14-15
fokos hideget amely súnné

égette él gyöl~ereket is." ~ _ I
Csak 25-60 esztendos to: I

kék is, g-yermekfejnél is na~

gyobbak és gyökerei k Jchatol~

nak kél-három méieris- s soha
sem hallottuk, hogy f(]g'y ki~

puszlitoJta volnéL 1875~bcll

sokkal hidc:gebb voll az ezévi
nél s akkór még megvollak a
hegyi borvidékek száz eszten
dőn felüli vén tőkék, melyeko
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Életbölcsesség.

HáJOm tehene volt acigánynak. ,
Egyszer kiüt a környéken a mar
havész s a cigány tehenei közül
az egyik megdöglik. Szamszédjai
vigasztalják, ő azt feleli nekik:

~ Annak döglik, akinek van!
Elhull a másik, most azzal vi

gasztalja magát a cigány:

~ jut is marad is!
Végre megdöglik a harmadik

tehene, ekkor aztán megkönnyeb
bült szivvel sóhajt fel:'
~ No hála Isten, itt már meg

szünt amarhavész !

I{OZÉRDEI{(I
HIRDETÉSEl(

A selyemhemyó-tenyésztölr
értesittetnek, hogya hét folya~

mán Csak a ladányi ut mentén
levő fákról szabad levelet szed
ni és a fákat r.ongálni nem
szabad.

ANYAKÖNYVI HIREK.

kaphatók gyári árban, Komplett
garniturák (1 asztal, l kétüléses
pamlag, 2 karosszék és 2 ülőke)

60 pengő árban haphat6k. A garni
tmákat rendelés szerinti összeáll i
tásban is száUitjuk. Kaphatők a
butorok tisztafehér és drapp szinben.

Kivánatra
képes árjegyzékkel szolgálunk.

KOSÁRFONÓ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁO

Tiszafiireden.

KERTIBUTOROK

Akinek herélés folytán elhul
lott a ménjel jelenlse a közs.
állatorvosnál.

Magyarország gyözött az
európai katonatiszti kardcsa
pat bajnoksági versenyén. Az
európai katonatiszti kardcsa#
pat versenyt szomba/on fejez#
ték bc Mag'yarország csapatai":
nak g·yőzelmével. Részletes
eredmények a következők:

Magyarorszáfr-Lengyelország
11 : 5, OJaszország--Hollandia
10: 6, Lengyelország~Olasz#

ország- 8: 8, Magyarország~

Olaszország 11 : 5, Hollandia
~Lengyelország 9: 7. Vég...
eredmény a következő: Első

Mag-yarország 3 győzelemmel,

második Olaszország l csa...
pat, 20 eg"yéni g-vőzelemmel,

harmadik Hollandia 1 cSapat,
21 egyéni g-yőzelemmel, ne...
g'yedik Leng'yelország 1 cSa#
pat, 20 egyéni győzelemmel.

Vasárnap az egyéni kardmér...
közéseket bonyolitják le.

A tyukok tojóképessége. Az
idei országos mezőgazdasági

kiállitás és vásár baromfjcso,
podja birálata alkalmából a
tojóképessége a /yukoknak
kérdés tárp,yá! képez/e és az
erre való kitenyészlés céljából
szó volt az Angolországban
évente rendezni szokoJt tojó#
versenyről, melynek legutóbb.
1927,28. évben megtartott to#
jóversenyéről alábbi hiteles
eredmények leHek publikálva:
a 48 héj versenyidőben egy
rhode island fajta tyuk 323 to
jást tojt, mig' a többi e ver#
senyben résztve1tek íojáshoza
ma volt: az ausztralopsé 256
drb. az orpington ausztníliai
kitenyészte/t ausztralopsé 142
drb., fehér bresse-é 231 drb.,
fekete Jeghorné 230 drb., barna
leghorné 242 drb., sárga leg...
horné 209 drb., fehér leghorné

AZ ENDRŐDI ANYAKÖNYVaől:

Születtek: Puskás Pál fia Pál.
Oeim Sá:ldor fia Sándor.

jegyesek: Berko Ferenc ~
Jóvi Katalin.

MeghaUaií: Vaszkó Mátyás
71 éves, Eovács Anna 9.4 éves,

Jambrik Vince 4 és fél éves,
Timár György 75 éves, Ha...
nyecz Jolánka 3 éves.

A gyomai gazdasági önálló
népiskolában hétfőn és kedden
folytak Ic az évvégi vizsg"ák
Répás Pál iskolaszéki elnök
és a Vl-(M. kiklildölténck el#
nöldcte mellett, A növendékek
szép feleleteikkel és a sok ki#
állitoJ! kézimunkával bizonyi
tották be munkásságukat.

Tornaverseny. A mezőberé

nyi m. kir. á1Iami polgári is'
kola, mint a mezőberényi köz
ség" által IétesiteJ! békésvárme
gyei polgári iskolák vándor,
zászlójának ezévi védóje iu~

nius i6-án d. u.3 órakor nag\,
szabásu tornavcrscnyl rendez,
melyen a mi polg-tiri iskolánk
tanuló ifjusága is ré::;zt vesz a
tanári kar veze lés t:' mellett.
Bízva reméljük, hogy iskolánk
növendékci, mint minden év#

ben, ugy most is győztesen

térnek vissza a versenyról.

A kétheti felmentési kérvé
nyek elintézést nyertek, azo"
kat a kvC'nte'irodában ál lehet
venni, kilüildve senkinek sem
lesz és él felmentés aitól az
időlól számos, mikor azJ fl Ic,
vente irodában átveszik.

A kerékpárosokat figyelmez
teti az elöljáróság, hog-y az

I összes járdákon, vaJaminl a
piac1'iri tégla~ és belr:nburko z

iaton a kerékpározás szigora n
tilos, 111 ert akit a rendőrség,

vag-va csendörség- megfog, szi
g'oman megbünteti!c

A m. kir. Veszprém-jutasi
honvéd altiszíképző és nevelő

intézetbe való felvételre vo~

nalkozó pályázati hirdetmény
az iktató hivatalban meg-tekint
hető. Csak mag'yar állampol~

gárok 15-17 éves fiai pályá!..~

hatnak,

I I I
Ischiásnál ern' pohár íermé#

. szeles "Ferenc József" kese#

I
rüviz regr:;e\ éhgyomorra vé,ve

Isten.tiszteletek. A ref, temp- biztosan ciömozditja a g\O

Ilomban vasárnap déielőtt fél 9 mor é:-; a b<2lck müki)d--:s:! s
órakor istenti§2:te!etet lart Ré# ennek köv:2!keztében 1.>5Lha#
pás Pál iejkész, mar a megkönnyebbülé;:) júleső

Az ágostai evangélikus temp: érzése? tölti el a beteget. Az
lomoan vasárnap d, e. 9 Ó. orvosi szakirodalom kimutatja,
n2met nyelvü !stentiszteletet hog-y a fERENC JÓZSEF viz
tart Feiier Ernő ev, lelkész, a máj és a végbél felé irányuló

A róm, kath. templomban véríód ulásoknál, valamint arany
reg'gel 9 órakor Istentisztelet érnél és prostatabajoknál is
prédikáciőval tarlio Cser- áidásos hatást feit ki. Kapható
nay Géza plebános. D, u, 3;,nógyszerJárakban, drogériák#
órakor litánia. ban és füszerüzletekben,

Az endródi róm, kath. ple~

biinia Jemplomban vasárnap
I'cgg-el 7 órakor énekes mise.

Szentbeszédet mond Ancsin
György segédlelkész. D. e. fél
10 órakor énekes mise. Prédikál
SzvcliJs Vildor segédlelkész.
11 órakor csendes mise. Ex~

horJajjót tart Vlagyovits István
segédlelkész. Délután 3 órakor
vecsernye. fél 7 órakor litánia.

Halálozás. Részvétte! veJlük
a SZOl11om hirt, ho~n özv.
Stoj€movils Zoltánné <;zül.
[-(he rn clJ Adél urnő élete 50·ik
évében hosszas szenvedés
után meghall. Temetése csl"i~

1örtök délulán 4 órakor ment
végbe ismerőseinck őszinte

részvétele melleJI.

Bánk}' VHma nem válik. B1I
cldpesten mincienül! az isme:
re/len szerzőröl beszélnek, a
Szinházi Élelben megjelenő
[(orrier és szerckm cimli re~

gény titokzatos szerzőjéről.

Senki sem ludja, hOln ki irta
ezt a szenzációs rq:tényt és a
Szinházi Élet uj szé'Ímáoi:1n pá-
IVéÍzato! hirdet: tessd; kitalálni
é::; megindokolni, hogy ki a
Karrier és a szerelem szcTzője.

A Szinl1ázi Élet e heti s7ámá
nak érclekesség'ei: Adorján An-
dor cikke a párizsi Molnár
premierről, Bánky Vilma ká
bele a Szinháli Életl1ez, amely~
ben meg'cáfolja a válásról
elterjedt hireket, Rubinslcin
Erna hegedüművésznő filmszi
nésznőnek meg"y Hollywood~

ba, John Gilbert esküvóje,
Férfinő játék, Hogyan lehet
egy perc alaH lefogyni vagy
meg-hizni, a spor/lady egy hele,
Nagy divat, autó és reitvény
rovat. Darabmelléklet a Sze-

relmi ábécé. Szenzációs ko/ta
melléklet. Ezenkivül rengeteg
gyönyörli mélynyomásu képek,
szenzációs cikkek, re:::rényfoly
tatások és novellák eg"észitik
ki Incze Sándor népsz('rli he
mapjcinak a Színházi Életnek
e heti uj számát, amelynek
ára 1 pengő, !I~eg"yedévi elófi~

zetési dij 10 peng"ő. Kiadóhi
vatal: Budapest VI. Aradi ucca
10. Egyfelvonásos kabaréIré
fák, három és több felvoná50s
vigjátékok és szinmüvek nagy
választékban megszerezhetők

a Szinházj Élet szindarab osz
tályánál.

*

Tizennyolc gyerek.

Budapesthez naf;,yon) közeljekvő
városfcában aza llir keringett,
hogy egy asszony tizennyolc gye
reket szűlt; természetesen ily hir
sokak' előtt megfoghatatlan volt.
Egy ujságiró is sokat töprengett
és kételkedett rajta, m(![ rájött,
hc)gy mi a váló igazság.
. A férj neve Kilenc jános. Az

asszony két fiut szült, azaz két
Kilencet, tehát tizennyolcat, mert
kétszer kilenc az tizennyolc.

*
Egy szamárért sok ökör.

Egy vagyonos földmives min
denét feláldozta fiának kilcépzé
sérP, dp, miután vagyonának nagy
részét haszon nélkül igy elköltöt
te, igy sóhajtott:

-- Oh hány ökröt, tehenet ál
doztam egy szainárért.

Iroda gondnolL Az elhalt dr.
Osváth János \1'.)11 gyomai ügy
véd irodája ré:szére, a szegedi
ügyvédi kamera 713/929 sz.
végzésével, dr. Chrislián t\,ái~

mán gyomai ügyvéd rendeJte~

tett ki gondnokul.

Kevesebb egy betűvel.

Egy debreceni jogtanár meg
szólitotta egyik tanitványát, hogy
feleljen a praescriptiórál.
~ A reSCl'iptió ~ kezdett a

diák felelni . ..
~ jaj, domine - vágott köz

be bosszusan, félig nevetve a pro-'
fesszor ~ a maga beszéde éppen
olyan, mintha én kérdeném a ko
csisomtól: vakartál ? és erre ő

felelné: akartam.

TARt'<A KRÓ U\A.

Fenyegetés.

Kitélj, ha jót akarsz ~
kiált egyik kocsis a másiknak, aki
sumbe jött rá, ~ ha ugy nem
akarsz járni, mint előbb járt ve
lem egy tót fuvaros.

A megszólitott kitért a nagy
szavak elől, de csak mégis meg
kérdezte, hogy járt vele az a tót
fuvaros.
~ Nem akart nekem kitérni,

aztán - én tértem ki neki?
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Haszonélvezet nélkUl eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekből a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögö), esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet Kalocsa
Máriánál él helyszinen, vagy Tápay Ká
rolyéknál.

Őzv. Szántó Ignácnénál, 651. ház
szám alatt, a Mezei-féle házban egy
üzlethelyiség azonnal kiadó. Ugyanott
szemestengeri, árpa és kutágas van
eladó.

Száraz, házi szalona, füstölt son
ka és nyári kolbász kapható kisebb és
nagyobb tételekben - mig a készlet
tart - Kovács János trafikosnál. .

Kőszegi Dániel Mirhó-utca 532. sz.
alatti háza szabadkézből eladó.

Őzv. dr. Bácsy Lajosnének Rá
kószy-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánái.

KiH.lnö karban levő szalon garni
tura eladó. Érdeklődni lehet ,a Nagy
takarékban.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. sirfonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vallnak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épülelasztalos munkák készittetnek,
kö!tségvetésseldijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

6YER1\4EKROVAT.

PUBLIKACIÓ.

Vezett: Kovács János.

A. Vdlll.·áz!i&l:l.arlllat.

A Kárpátok erdei/ől kOSZOTllZoti
kisfaluban lakott Igaz Péter. Édes
apja mé.!Z a világháboruban el
esett, édesanyját pedig a mult év
tavaszán ra!f,adta el a Halál. A
szegény, árván maradt Péter egy
ideig még tengette valahogy éle
tét, itt is, ott is kapott valami en
nivalót, (de azért gyakran meg
esett, hogy egész nap éhezett.).
Megunva a sok koldulást, elhatá
rozta, hogy világgá megy. Nya
kába kanyaritotta egyetlen apai
örökségét, a cifra tarisznyát. és
megindult. Ment, mendegélt he
gyen-völgyön keresztül; éhségét a
fák gyökereivel csillapitotta, szom
Juságát pedig a kristálytiszta he
gyi patak vizével oltotia. Már na
gyon elfáradt a sok gyaloglástál
és ~zükségfben az arra fujdogáló
Szél Apá hátára kéredzkedett fefo
Az öreg Szél Apó repült, repült
Igaz Pétenel sok mérföldön keresz
tül és épen az Operenciás tenger
egyik szigetére tette le. Innen Pé:..
ter gyalog folytatta az utját, már
sötét este lett. amikor a Vakok
Falujához érkezett. Nem ment be
a községbe, hanem egyik utmenti
szénakazalban hajtotta álomra fe
jét. Ugy éjféltájban felébredt s
amint körülnézett, két boszorkányt
pillantott meg, amint a tűz körül

Csütörtök, junius 13.

9·15. Trióhangverseny. - g·SO. Hi
rek. - g-45. A hang\'. folytatása.

12. Harangszó, időjárás.
12'05. Hang. - 12'25. Hirek

i 2'35. A hangv. folytatása.
1. Időjelzés, idójárás i vizál1ás.
2'30. Hirek, élelmiszerárak.
4. Rádió Szabad Egyetem.
5'10. Felolvasás.
5.45. Zene.
6'50. Angol nyelvoktatás.
7'25. A Bánk bán c. opera szinlap

ja, maid 7'30. előadása az Operaházból.

10.30. ldöjelzés, időjárás, hirek. Utá
na gramofon hangv.

Péntek, junhts 14.

9.15. ]-langy. - 9.30. Hirele
9.45. Hangv. folyt.

12. Harangszó az egyetemi temp
lomból, időjárás

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hi-
rek, élelmiszerárak.

4. Mese.délután.
4.45. Idöjelzés, időjárás és hirek.
5.10. Előadás.

5'45. Zene.
7. Gyorsirási tanfolyam.
7.35. Francia nyelv.
8'10' Felolvasfts.
8'35. Hangv.
10'1O. Időjelzé~, időjárás, hírek. Utá

na debreceni Kiss Béla-cigányzene.

Szerda, junius 12.
:".15. Zenekari hangv.- 9.30. Hi

rek. - 9.45. ft. h.angv. folytatása.

l.!. Harangszó az egyetemi temp
h.·ból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. ft.. hangverseny folyt.

1. Időjelzés, időjárás. 2.30.
Hirek, élelmiszerárak.

3.30. Morse tanfolyam.
4.10. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirek.
5.10. Felolvasás.
5'40. Zenekari hangv.
7. Rádió amatőrposta.

7'40. Olasz nyelvoktatás.
S·20. Előadás a Studióból.
10·Hi. Időjelzés, időjárás, hirek, 

majd cigányzene az Ostende-kávéházból.

Szombat, junius 15.

9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.
9.45. A hangv. folyt.

12. Harangszó, időjárás.
12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 

12.35. Hang-v.7olyt.
1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hirek,

élelmiszerárak.
4. Felolvasás.
4'45. Időjelzés időjárás. hirek.
5'10. A Kisfaludi Társaság irodalmi

délutánja.
6. Cigányzene.
7'15. Gramofon.
7' "'5. Előadás a Studióból.
10. Időjelzés, időjárás, hirek.
10'15. Katonazene.
11. Pertis Jenő-cigányzene.

lill

Ivá
TALÁLKOZÓHELYE AZ

yszállo
B U D A P E S T, VI., Podmaniczky~utca

A. Nyu.gati pályaudvar -.neHett.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54, Cürgönycim: Holelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hidegpmeleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen vil1amos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Lapunk előfizetői és olvasói
óriási kedvezménnyel egy
negyedévi 4 pengő helyett
2-80 pengőért kaphatják Far
kas Imre és Pólya Tibor rend
kiviH tartalmas szépirodalmi
és művészeti havi folyóiratát,
a Magyar Magazin-t. Fizessen
rá elő a kiadóhivatatunl{bal1.

Vasárnap, juniu5 9,
9. Hirek, kozmetika.
10. Ref. istentisztelet a Kálvin téri

templomból
11. Görögkatolikus istentisztelet a

szegényháztéri templomból.
12'10. Időjelzés, időjárás. Utána

szimf. zenekari hangv.
3.30. Előadás.

4-. Rádió Szabad Egyetem. - Utána
idöjelzéS; idöjárss.

5·25. Másfél óra könnyü zene.
7. Előadás a Studióból.
7'40. Katonazene.
8'45. Sport- é::: lóverscnyere,jmé

I~Yck.

9. Balatoni ünnep.
11. Időjelzés, időjárás. Majd Rácz

Béla cigányzene.

Hétfő, junius 10.
9.15. Gramofon. - 9.30. Hirel\.

- 9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12'05. Hangv. - 12.25. Hirel,- 
i 2.35. A hangv. folytatása.

1. Időjelzés. Időjárás. - 2.30. Hirek.
1~'1 elmiszerárak.

ti:.. Asszonyok tanácsadója.
4.45. Időjelzés, időjárás.

5·~0. Tót-magyar nyelvoktatás,
5'40. Cigányzene.
7 . Néni etnyelvoktatás.
-r .40. Felolvasás.
a·so. Berlini Studió 111üsorának köz

vetitése.
10'"10. Időjelzés, időjárás és hirek.

U,ána Bachmann-jazz.

KedJ, junius 11.
9.15. Hangv. - 9.30. Hírek.

9.45. A hangv. folytatása.
11. Hangv.
12. Harangszó, időjárás. - Utána a

h:1ogverseny folytatása. - 12.25. Hi
rek. - 12.35. A hangv. folyt.

1. Időielzés, idöjárás- és vizállás-
jelentés,

2.30. Hirek. Éielmiszerárak.
3'30. A Tündérvásár meseórája.
4.45. Időjelzés. Időjárás. Hírek.
5'1ű. Operettrészletek
6.S0. Mit üzen a rádió?
1'25. Háry János c. opera szinlapja.

- 1'30. előadása az Operaházb61.
S'20, Ügetőverseny-eredmények.

10.30. Időjelzés, időjárás és hirek.
Utána Rigó Jancs-cigányzene.

281 drb., sórga plymulhé 265.,
világos sussexé 265 drb., co~

lom biai wyandotté 271 drb.,
carnevaiJle 21 drb., fekete mi
norkáé 227 drb., sárga orping·
/00é261 drb., fehér orpillg'jOlJ!2
221 drb. AngoJország ezen
legutóbbi tojóversenyének ered
ményéból arra lehel következ
tetni, hogya rhode-island és

él leghorn kilenyésztési tojás p

termelés fokozása érdekében
már elörehaladl, mint a löbbi
fajláké, de egyébként minden
fajta kitenyészJlJcló jó toióra
és mindenesetre érdemes ezzel

nálunk is foglalkozni és a tojó
versenycket is meghonositani.

Népmozgalmi adatok a vár
megyében. BC'késvármcgyében
él folyó év első negyedében a

. házasságkötések száma 647
volt. Élve született 1996 és
halva 68 egyén. Az elhaltak
száma 16425 volt. a népszapo
rodás ezek szerinI 2553. LeQ'~

nagyobb vol1 il vámlcg'ye köz
séR'eiben a: néjJszaporodás a
folyó év első negyedében End
ródön 11 '4, Qyolllán ellenben
már csak 4'9, Mezöberénybcn
1'7, Orosházán 1'8, T()lkom~

lóson 1.5 és Szarvason semmi.
Az emlilett adatok nem valami
biztató képel mutatnak él IO~

vőre nézve; Lltclnlitjúk meg',

hogy él vármegye alispánja
Mezóberényben tarJoH lcg p

utóbbi vizsg-tJata alkalmával
megállapi/otJa, hogy Mezőbe

rény községben, amely pedig'
egyike a legjobb móJu közsé
geknek, a folyó évben a vi/.s
gájaI napjáig, vagyis május 12
ig' u házasságköJések számu
52 százulékkal volt kevesebb
minI él mult év buson]ó idő

szakában. Ug'yanesak kevesebb

volt a súilctések száma és
lényegesen 1öbb az elhalJak
száma.' Leg'kevésbbé szaporo
dik él német és mag'yarság,
ezzel szemben a lóJság SZiJ~

porodása fcJlünöen nagy.

Diákotthon. Még' harmadik
évél nyilja meg a fiala I szeg
halmi reálgimnázium DeákoIt
hona s máris a leg'nag'yobb
elismerésnek és jó hirnévnek
örvend. Hirét mi sem bizonyil
ja jobban, hog'y dr. I<orniss
Gyula államliJkÉlr ur is meglá~

togatta. A Diákoilhon megnyi
totta a jelenlkezési az 1929-00
ik tanévre, l-IV osztáJyu tanu
lóknalc Havi ellátási dij 50 P,
melyért napi négyszC'ri étke~

zésben részesülnek a növen p

dékek. Junius 1-ig jelentkező

hadiárvák a. Népjóléli Minisz
leriumlöl magas kedvez.mény~

ben ' részesÜlhetnek az intézet

révén, ha jeles elömenelelüek
és jÓ magaviseletüek. Jelent p

kezni vagy részletes tájékoz~

tatót kérni Diákoíthon Szegha
Jom (Békés m.) eimen kell.
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a.

palló" filmszinház
mán:"

Budapest legelsőrendümodern családi szállója, az

splanade szálloda
llL, Zsigmond uicp 58. Telefon.: Áut. 517·35.

Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fütés ..
Melegvizszolgáltatás. Lift.

EngedUllén..,rt kap Ön., mint e lap előfizetője a
Dunára néző Esplanade Nagy§zán~ban"

I

Junius 9-én, vasárnap:

Elké8ett

Körödadányban a községtöl 2 és fél kilométerre,
Körösladány-Szeghalom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levö

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly fél~

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődök forduljanak a

eAcsy és TAR5AI Bankházához GYOMÁN.
,#

Elkésett: vőlegény

cimü 7 felvonásos példállanul
mulatságos vigjáték kerül szin
re. Ezt az ig-azán kitünő filmet
igen nagy anyag-j áldozatok
árán mcg!epőcn nagy ailrak·
ciókkal tömlc meg- az ameri...
kai filmgyár, aminőket még
nagy filmekben is ritkán lá...
tunk. Két uj amerikai komikus
szinészt ismerünk meg ebben
a darabban, akik a komikum
lerén még Zoro és Hu run ak
is tanitómesterei lehetnének.
főszereplői: Sally Phipps,
Sammy Cohen és Ted Namarao,
Amiisort pompásan egészíti ki

A luxushajó démona
(Tengerek oroszlánja)

cimü 7 felvonásos izgalmas

11111 11VO egeny.
(Ma.x é§ Móric I{.aiandjai..)

Luxushajó dé O
(Tengerek oro§ziánja..)

Az Apolló filmszinl1ázban kalandor/ödénet,. amely egy
junius hó 9-én, vasárnap az rendkiviil értékes amerikai
amerikai fox fiJmstudió su,.. filmszinésznek, a nálunk is is'"
perfilmje, az mert Victor Me. Laglennek is ...

mét alkalmat nyujt arra, hogy
robusztus egyéniségének és
alakjának megfelelő szerepben
ragadja meg a publikumot.

Egy kalandornő hálójába ke,..
rül és majdnem bünbeesik, sőt

majdnem áldozalává lesz él

kalandornő bandájának. Me.
Laglennek ebben az izgalmas
és fordulatos drámában nem·
('sak szellemi erejét, müvészi
kés7ségét van alkalma bebizo
nyilani, hanem alkalma nyiIik
leste erejének érvényesítésére
i"i. A kalandornőt éi rendkivül
elegáns és finom szépség
Claire Windsor játsza, mig a
humorról Clyde Cook gon'"
doskodik.

Előadások: 5. 7 és 9 óra,..
kor. Pénztár 4 órától.

Kál os
vi Já

Rejtv~nTek.

I.
Bibliai kérdés:

Ki volt Ábrahám felesége?

ll.

PALLADIS
kőnyvo8ztálya

Budapest, V. Alkotmány u. 4 szám.

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részietfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép melIék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megküld a

Az anyagi gon.dok

neh~z napjaiban.,

amikor ugyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

Fisk Cord Pneu
Citroen, Ford, Chevrolet

alkatrészek
autófelszere1ések

NagyjózsefBudapest
VI., Andrássy-ut 34.

Telefon 221-97, 285-63.


Mentőszekrény

és azok pótlása
legoIcsóbban beszerezhetők

MARKUSNÉ
illatszertárában

GYOMA, Kossuth L. ut 737.-

aleggazdaságosabb
Vezérképviselet :

Autofelszere1ési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

minden 1 hónapos előfi

zető után 1 könyv, minden
negyedéves előfizetőután
3 könyv. Cim: Budapest

62, Póstafiók 282.

INGYEN JUTHAT

JÓ kÖnyve khez
ha előfizetőket gyüjt az

UJSÁ6-nak

FI8K PNEU

220 köbcentis 4 és fél lóerős

IIIlIU nllUlUII IOllfX:n: IiI! IIUUXU I Iljl]tJ011l: II ul l! !!l II UI ua

P otorkeré pár
1000 pengő. 18 havi kedvező részletfizetésre.
Körzet képviselő: Szilágyi lászló müszaki vállalata

Turkeve. (Népbank épület).

ültek s valami kotyvalékot kever
gettek az üstbefl.

- Tudod-e mit halottam, 
szólalt meg az egyik - Azt, hogy
amelyik vak a ma éjszakai har
mattal bekeni a szemét, az mind
járt meggyógyul és lát.

A boszorkányok még sokáig te
re-feréltek, de midőn a kakas meg
szólalt, felültek seprüikre és ello
vagoltak.

Igaz Péter mindezeket látta és
hallotta} hozzáfogott hát a harmat
gyüjtéshez. Elővette kulacsát és
ebbe szedegette egyenként a har
matszemeket, mikor már egészen
teleszedte, lépteit a Vakok Faluja
felé irányitotta. Egyetlen cél lebe
gett szemei előtt: Felebarátainak
segitségére lenni:

A faluba érve egymás után
gyógyitotta meg varázsharmatával
a szerencsétlen vak embereket s
mikor már a nap lenyugodott,
Vakok Falujában mindenki visz
szanyerte látását. A boldog embe
rek hálájuk jeIéül Igaz Péternek
szép házat és földet ajándékoztak
és . falujuknak örökös birájállá
kiáltották ki. A község neve pe
dig ez időtől kezdve Boldogok Fa
luja lett.
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Raktáron Vc:ll1élk c: \'ii
R~larFi§ f{ic kével< j(~l (~(Ql p-_L ~Ö-'" ~ :r(}!()( i'UZC:l~l;>CJ

pötalkatrészc Je és e l::-: Ő)'C li ej U ~~CV '~'k Gj () >~ ~:,in cp', vCi! -:];1:1 ni ,J z
öE-;szes Inezőf/azdClst,g'l pc k. !-{a CJiók a DéJcher 12S

MalichClf :lépfn'árck Lizo!ntiD,i lcTöi:aiánji:

18-26
19-25
2-20
3-23

17'30 ,{ji_ 2'! -
20-29 gy. 2-10

14'28 16-52 gy_
19'10 19-45lIY.

SZCllllzl V\' ülla!.

í6_14gy_
16-51 gy_
20'34 gy_
21'11 gy_

:,PATEl',rr-/\-:;'L:~'!-SI' k~rt1{pár és ~~Z "OFEL-'

!l1Gtorkerékpár volt 3z' ~ruminlavásár csodája.

Véte1 előtt t~kintse :llcg
kerékpárjairn<1l 'iételkülelezettsL:g ndkül t

t929 május 15-étől.

fiunAP1ES';C - GYOf'1L;5;.

6-25 9-45 gy_ 13'05
11-06 12-428y.18_19
O-32 5-34 8-52 gy_
5- - 10-40 11"45 gy_

,'Ö, indu:
ra érk_

CJyomárói indul
érk,

G-YOl'j(,'h. - JmtJbi..ÉSCSABA

D':Si_:böró! il:dlJ! '22;)-15 4-34 8-14 gy, 12-47
ra érk. 0'17 5'27 (f..)-51 9"i- 10"54

11-14 12"47 gy. 18-29
!)c:",b[~ra éilc 7-54 12-08 15-25gy. 19-:27

sz.

a
1427.Ferenc uicaDeák, Gyoma,

LapunK Budapesten
dóan olvasható a
Szálloda" I,ávéhü:'lbaill,
Bzcmss-tér Hí.

Ing"jen takhatlik Bu.dapester~7

ha el őrizet él " éJj UjsLÍ~fra"

meri lapunk ha\'onia kisofsul
előfizetői közölj egy sz6!Joc!ai
utalványt, nlelynek lulaícono!,C1
a sorsolás hónapjában icis7ésc

szerinti időben három n:sp2n
át dijmenteseJ11i él kl Vfl I(l
hirnévnck örvendő Park lLa;::;"';/-

szájiodában L)udClpcsl \/ !:" ..
ross lér 10 Ca í'\cic:!i Yölid

érkezési (}[do:á.\ldI s:·~"-·;1·;J;

egy clsárcnd II 21:~ n ~:\::l i\ k :'.)
vetkező sorsolcí5i jcill_ l g'~;':1
fogjuk metzcjlc:ni és C1C:J\I'1(':I,VC:1
lapunk jUlJ. 23~iki Szfillltd:kil

tesszük közzé. Vágjö ki
az alanJi "Uta;v3ny~szelvén

és adja be azJ ]clpunk feklő;)

szerk!2sz1őjsnéL

- - - Iii JIev,"'1'lJfandei'>; - - -

SzerkeszJ1
(:sl~,~r: l éj I)C';'; Cl (lll dó.

. .
UTALVANY-SZELV t:N y

_~'" ~~r,"

::.J L

ur:j(ik

urn\~{lc\\

millt él

'~YO"l\íflTI t'rr~,'rU 'lIu-j,J!· ,.,:5r.ü
o!vasójár:al~.

6-ig.
! ..._G~jŰS"'\LTItca) Piac-térT

EI\DRtOD 1~3ryógysze:ttár között,
-~ri1vo~sÍ1g 7 és fé~ 2{Hu:rnéter~ I~tlen.et~dö ]5 perc..

NHkUos-ut és

A

() Ó. p,

8 Ó. p.

H) Ó. 20 p.

12 Ó. p.

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.
5 Ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 Ó. 50 p.

kézzel keH,

indul:

déle!őtt

délután

este

délutá"

este

dé~utál1

dé1után

járat reggel

délelőtt

'--_"--r-', LAT GYO

2.
~J

'"0. lJ

4.
"

5.
"

6.
"

7.
"

gyógyszertá!'
P'iac-iér

r\riézi-kut

UTOB

f,eUéteIes megáHck
üyomán:

fCOS3UU} Lajo's u1ca
Gróf ;:-°ísza Istv2il ut sarok

1 ó.

[~

5 Ú. 30 p. N
13 ö.' 30 p. fi

~déle~~,o ~t 9 cJ" p.

1 ] Ó. ]o
-~~

-n U1J:--lo

déluttm
,..,

ó. 50 p. ~l ,::;

déliután 2 6, fi;~f) p. ;:O§
&:,v

déliután Li- ó. 5,5 p.

esie

Hangya Wilz/et
Vágóhíd

Iványi '11alom

IEnorődön :
llapkeleti vendégiő

Kórház
OC Ó. 20 p. Kondorosi-ut. 8. ' "

Piac-tér
p. 9. "

már 40-50 lépésJ11iYú távolságról felemelt
jelezni a megáHást.

NletleJ:jegy )End,cdig vagy vIssza :iilléJr, helyben ,30 imér, csomagjegy 20 fillér.
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engedményt kap Ön, mint ezen
iap elMizetője

Telefonszám 17.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK: I ~-
Negyeclévre - - - - i pengő 80 fillér ! Felelős szerkesztő ; WAGNER MÁRTON.
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér -eb Su-DWrswmwwl:.lliil

Egész évre - - - - 6 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal:

lapzárta P É N T E K déli 12 óra. "H U N G A R I AH könyvnyomda
Megjelenik minden vasárnap reggel. G y (;I m a, "ÁRVAHÁZ"

-~:i::.iGa'

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l cm ,-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
=

Krisztus előtt nyolcszáz
esztendővel Afrika északi
partjain harcedzett pun tör
zsek alapitottak egy városr.
Az alapitóknak az volt a
céljuk, hogy kereskedelmi
hajóikkal bejárják a föld~

közi tengert és ugya saját,
mint udódaik számára biz~

tositsák a nyugodt megéle
hetés és a tovább kj\ődés

feltételeit.

. Karthágó - ez volt a
város neve - lakói üi!ye c

sen gazdálkodtak, jól kal~

rnárkodtak és hamarosan
olyan gazdaggtl tették vá~

rosukat, amelyhez hasonló'
gazdélgságu várost keveset
említ a történelem. Gaz=
dagságát és hatalmát azon
ban megirigyelték a szom
szédai, különösen Róma
és századokig tartó küzde
lem után eltörülték a földc

szinéről.

Csak késöhb ébredtek
az akkori világ hatalmasai
arra a tudalra, hogy egy

olyan várost, amely a leg-
nagyobb és legzseniálisabb

I
If

zsa t ké ünka
hadvezéri Hannibált és
olyan báfor férfiakat mint
a pun harcosok, adott él

világnak, nem lett volna
szabad elpusztítani.

Az okos gondolat későn
érkezett, Kathagót nem le
helett többé pótolni, a vi
rágzó és gazdag város
helyén nomád, pásztorok
bocskora taposott és ba
romcsorda legeIte él füver.

Nemrégen egy másik
gazdag, virágzó országnak
is hasonló sorsot szántak,
egy kétes győzelem lídérc=
fi2nvétől szcmkáo-r6ZiJ.tba ..
esett hatalmasságok. Tör-
t4?nclmi határait, ezer é\'C''i

kult uc.jját, nemzeti kincseit
vandal módra lcromboitál\
és mindazt elvették tője,

amit alattomos, g'onosz
szándéku szomszédai a
maguk számára megkiván~

tak.

cz az or:~zág azonban
mégsem jut Karthágó sor
sára, mert cl vdág lelkiis
merete !lern éll::~zjk olyan
mélyen, mint harmadfélezer

évvel ezelőtt. És ma már teljesen meg nem semmisül.
a békedil\tátumnak félrevee F. hó 9-én, az eg'ész
zetett ké5zitői is belátják, ország tiltakozott Trianon
hogya világtörténelemben el!en. Budapesten a Társa
csak Karthágó elpu5ztitása dalmi Egyesületek .szövet~

volt hasonló ostobaság, a ségc rendezett nagyszabásu
trianoni szerződésnek nec gyülést és a szabadságtéri
vezetf zagyvalékhoz. irredenta szobrok előtt be-

szédek hangzotrak el, mely·Nagy meglepetés él világ
ből megértheHe a világ;

számára az is, hogy a
hogy a trianoni szerződést

Trianonban haiálraitélt nemcsak mi nem tartjuk
Magyarország nem halt tiszteletben, hanem gyer~

meg, sőt még csak nem js mekeinket is arra neveljük,
aluszjk, hanem ö számára hogy minden erejükből

keszitett ravatalon felkelt, küzdjenek ellene.
összekötött kezén megrázza Ez a tiltakozó gyülés a
arabbilincsct, sáppadt ar~ magyar fájdalom szobrai6

CÉlba visszatér az élet pj~ nál talán ugyanabban az
rossága és a ravatalra órában hangzott el, mikor
szánt .. C'-sonl.fiJ:: a.rs.Úla-.Ju':'JrilL fa 'J ilá\Li2Qvjk leooataJma- ..
ólálkodó ha!ottrablók fülc- sabb államának. Angliának
ibe önérzetes hangon dör- uj kormanya letette az es
gi, hogy: ]\,)12111, nem soha j küt. És minden remény

Folyó hó 4-én volt ki- megvan. rá, hogy Anglia

I ' \. kormánya meghallja a ma-enc eye 100 Y ez a IKm' _, , "
" ,"" , ,gyarnep tJltakozo szavat es

zefmegalazo okmanv étia- 't I I 't I"
,~ .,-, raj a esz, lOgy ami, e o~

Iratott. A mag'yBl' kozvl2le c dei elrontottak, mielőbb
ményben már akkor is az jóvátegye.
az álláspont uralta a han- Angol miniszter urak!
gulatot, hogyaláirtuk, mert Ha igazán akariák az eU e

kényszeríte,Hek rá bennüll-I rópai békét, üzenjenek h.a~
ket, de liszteletben nem dat ... Trianonnak.
tartjuk soha és mindaddig Magyarország számára
küzdünk ellene, mig csak igazság'ot kérünk.

~r Á R C A.

Hagyar kalá§z
jó§lásae

A bus; magyar mezök felett
hüvös, gonosz szél nyargalász
s borzongó nyári éjeken
igy suttog a gyönge kalász:

- Te árva és megkinozott
nép, mely e csöppnyi földön élsz,
szörnyU sovány évek után
mostan bö esztendöt remélsz.

, S ha, jaj, csalódnod kellene,
ha én kevés magot adok,
gyermekeid maradjanak
busan is hivö magyarok.

Értek ti a sok rossz után
sok - sok áldottan -jó tlyarat,
mikor a vig magyar kasza,

. gazdag aranykalászt arat.

Félholtfa gyötrött szivetek
ámbár manap folyton zokog,
az lsten mondatja velem:
- Lesztek ti még majd boldogok!

Aradi Szabó István,

Min Inuiat
d §zékeiy góbé'
Mog-y a székely embernek

csavaros észjárása van, azt
még- az is tudja, aki sohasem
járt a szépsé~res [~rdélyben,

mert vagy olvasott, vagy haIc
lott róla. Itt most egy bájos
történetet fogunk elmondani,
amely élénk fényt vet a szé e

kely furfangosság'ára.
Két székely ember mulat

egy harmadiknál, a jóbaráIjuk·
házában. Már megettek néhány
aclag "fatányéros"-t ami egyi~

ke Erdélyország legizes.zbb és

kghiresebb husételeinek, má,'
megitták néhány lilyi jóf~le

bort, s - hogy tózsdenyclven
fejezzük ki magunka l - han~

gulatuk egyre crnclkedóbb ten
denciát mula/ott. Egyszer csak
az eg'yik hirtelen felugrik az
aszíaUól s kirohan a szobá~

ból. A másik keltő utána néz
s aztán nyuRocltan iszik tovább.

A szobából kirohant g'ÓlJ2

barátunk az udvar közepén
álló gémesl<uthoz ment, hogy
kissé mqrhüsitse bortól lázas
homlokát. De véletlenül megc

szédült s belezuhant a kutba ...
Ott él hideg viztől tüstént kic
józanodott s torkaszakadtából
segitségért kezdett kia bá Ini.

A kiabálásra két komája is
kirohant él szobából s miután

elrémLilve látták. miről von
szó köjelet dobtak le a fuI;
doklónak akutba, aztán tell
jes erejükből huzni kezdték a
harmadik komát kifelé a kutból.

lvliulán ez szerencsésen meg
történt, a csuromvizes koma a
biztonságos anyaföldön el kez

det torlwszakadtából nevetni.
A hasát fogta s a könnyei po
tyogtak a hahotázástól.

Az egyik koma dühösen för
medt rá:

- Mi az Istennyilát nevet
kend?! Ilyenkor!!

- Mán él kutba 1'3 nevettem
- felel1e prüszköl ve il neve;
téstőI a kérdezett, - mert él

jutott eszembe: ha én most
elengedném a kötelet, kentek
hogy hanyatvágódnának!!



egészében aeljllk közre azon Ni
óhajfással, Mr!w sikerülne azok
nak a tápolba szakadt fiainknak
szep,illY nyomorgó csonka hazánk
érdekében valami eredményt is
e!érniök:

Nagyságos Uram!

A magyar nemzetgyülésen. laldn
otthon nem is tudnak róla, hogy
itt holnap esetleg vetekedések lesz
nek a revízió miatt. Cea 1000-en
v01;yunk a Idilönböző városokból
delegálva, .. De a bolzsik és (I

kisantant köszörülik a nyelvilket
és talán mást is.

Csak annyi időm vall, hogy ezt
a pár sort kiverjem. Ma regf!.el
érkeztern meg 12 órás ut után, ef!

még nem volt megállásom. Az iga
zi összecsapás fzolnap lesz. Ma oz
előkészitő bizottságok üléseztek.
Csak 6 órán keresztiil. Egy óra
mulva, este 7-kor ismerkedési ban
kett a város másik részében, {Im Í

félórás kocsizást jelent.

Vigasztalás ebben a vigasztalan
helyzetben, hogy Iwlnapután me{;
látom a Niagara faUst.

Kinn csodásan süt a nap. Afók
zöldek, ez a város tele van park
kal és a város zugása eltompu/
tan érkezik fel a 9-ik emeletre,
ahol lakom.

Szeretettel üdvözlöm az endrő

dieket, Nagyságodnak minden jót
kivánva:

NAGY ISTVAN
rk. lelkész,

LB."'.• ..," legelsörangJ.
éAde/ce? ho.9:Y

1929 junius 16.,---------= "

vizsgák ;;;ll refolimátus is!<o!ában.

/

a uedjegy:

Ju[]ius hó 15-én, szombaton reggel 7 órakor h2.JaadÓ Istentisztelet a ternploiiíban.
16-án, vasárnap d.-u. 2 órakor a Központi fiui'skoJa I. osztálya
n-én, hétfőn d.-e. 8 VI. fiu és leány"

d.-u. 2 V. " "
IS-án, kedden d.-e. 8 IV. " "

" d.-u. 2 "" IH. fiu osztálya
19-én, szerdán d.-e. 8 "a Csapó-féle leányiskola Hl. leány

"" d.-u. 2 "a Fegyverneki IL fiu és leány "
20-i01, csütörtök d.-e. 8 "" Mirhó-háti ll. " "

" d.-u. 2 n;r, (jál-féle n L ")J

21-én, pénteken d.-e. 8 .,,, Felsörészi iskola I. fiu és leány"
d.-lL 3 lJ 1J í11agánf2DltIók vizsgája.

Ezen vizsgák a templomban tartatnak. A szülőket, érdeklődöket s a gyü
lekezet tagjait tisztelettel meghivja ~Z Iskolaszék.

agyar revizió
kérdése a buffaiói

pa a entben.

Azok 21i:;'Cl7dák, akiknek föld·
ic é'J:;: e!tdd !1'2iV"'2Qg-cl lErn hir, l
kö;clesek él j',jldji'Ik Iq.;l2ivolöb-!
hi rés7,~r(é összC'l'akni il kCI'I2~7- i
kkel és lakéll'i!1ilIl\likc)l, elc ;,jf !
cS<lk abbdll az es~jben 10rl[1Ot- I
jf1k, hél Q liiz(J]VlséÍgnál ircísban !

Iliik ki, lJ()~nl a nJfndonyi)()l
kipailéllló ~:/ik!'(ll(:,l esel meg'
gVll! lad I ternl\211 y('ik~rí sib. cl

véhlJllól kárléritésl ncm ih:éllye]- I
11ek. EgyébkéiiI, hu ez! nem
ha.ilandók rneglenni, ug'Y tar~

IOí'.nak lerlllényeikel él szérlis·
l(ertbe sziliiílani, meri clíel1ke~

76 eselhen hi.inklőeljáriSshan

ksz részLik.
ro: rendelkezések betar1ásál él

nl. kir. csendőrség, él rcndőr

<2S él köz:';~g'i tLizoiiópa e

rancsnok bllal fog'om ellene
őriz tei II L

PÉTERIVl.4NN JÓZSEF
fŐjCgY7Ő.

Érdekes levelet kapott Csernus
Mihály endrődi apátplébános Nagy
István volt segédlelkészétől, ki je
[enleg Amerikában fáradozik a
keresztény és magyar lelkek meg
mentéséért. A levelet, amely élénk
fényt vet az amerikai magyarok
ŐS hazájuk iránti szeretetéről, teljes

n fl

lés vezetle minden lé srjiJen,!

~íkár,Tis:(] 1';lvánn~.LakárB':,lh" I
jen i::.~IVMlil~1 ,keTlll.\ SZCIl1l'c·.I'
;:,.ndrd5s)' 10i'll,;:lj,,:1111I Ila~y:;Dg.

kin'.)k jei2ni -- sc)liOS 

inkább kitlizöi[ e,jljaiball van.
Iníllbern i!i~rt !ll.~IlV\:éih.n.

T ,:kinlctte! arra, hogy a ga~

bona (.~ré-s és a~,'~ ~3i',=:dás e

11i~ I.

kö;:eledik. felhi\'om G.,oma
kö;-:s-zg és él körny·ik iai1vák

~é1zdiJközöns~géj, hOQv az I
aratási idő aiclt a rüzblz!on" ,
ságra fokozoltabb é.berséggel l
ü''''\lC'lien iI" - . I

Ezért kDjönöscn jJcnlcL2iT\:

hug'~i az: a!-aLl~)i é5 lés} L?
rületek n ii!os ci JÖ',ölclöz(5:c,

r;'Jt,'Í5i:l, vi
) \lLi[I_-:' jjrkáJás é~) do-=

hJl1yzás.

6, c,,;plö:;:,,:,pek ;]lci!cU el =

g'úldő vii ~~s nyirkos föld !ar- l
t':ill,];) kézll'c'L il nJLl!lkag'ép ha~

mUl'OS vincl !ocsoJciIldó le
iSi!éllldóan. Am

öss;u?kötő él

hoo~xura C?:'cszlcnc]ö. i]

in lllJ k Gg',; fl l{ilze] ségc veS712
ne okozzon él terményhcfl.

íeSlQllDen lS,,2l:I::'il c:~;:Jr( I
benzinmütol'os I' lidoroJckal !

szalnel. RÖ/'Q'éppel nem.

'Csé ili csak éj kijcJilit !e-,
riií::iekell szabad. A város 1(2~ í
ll'l' ej é il CC; I' pcíni.. cl kéll~Ó ,gél f.d clk I
k li,/lesek (j ruzoil"SéhJlwk ([ I
c piés ici beiell'ntcn'\, hogy I
CI~ yl ka (jssanak ~l csép- l

ll.~>~·e. {ZpugV. 11l1n1 íavcly. L~gV'~

b il fig'ye!mezíetC!ll é1 g'(]zda,
k ii I ö i1ség'ct (]]T<l, II O,t.n l C I eII

rL'I1delkelésnek annál i." il1kább
khicles elegel lenni, lilivel a
n.'[ldölsl~g· is ellenőrzési gya·'
k, 1'01,

i\ háza k Já.'JmJ cl város I
lel iiickn lak.i1,nl1án v t el.l'ak!ár,.oz-1
[Ii ilern sZiJoacl. Erre a cclra
ki Val1!lDk jrolölve a szériiskcr-

,\ sZLilők méí ig kLi~

I,ösen felhivom arra, hogy
I, Ikiismc:rctcoicn ügyeljenek a
:91 hogyaz a gyermekek l
k ;'ébc ne kcri.ilhcssen, mivel
CI ;:rondatL:lllság' esctén a szü~

lő ellen fog él büntető eljárás
megindulni.

!-\. va~ut mellett ~ak.ó ga:dák I
az aratas! CI vasuÍl slnektol 112
Llé kezeljék meg s ulána rög
tÖIl legalább 10 m Széles sá~

V')ll védőszántást kötelesek
SZdIlIani. A kereszleket pedig
a sin ek/ől legalább 95 méter
távolságra szabad csak össze
rakni, nehog'Y a vonalból ki~

paHanó és elrepülő szikra a
terményben kárt tegyen.

aztörté
héteel

A kisániánt áH:im.10~[ t.lliíl"~

lag' demarsot intéztek él 11l,]gyal'
kormányhoz gróf Be?thicn blv[lIl
irredenta~iz ü bcsz(~(k III j a! I,

amelyet él hősök e?rnl~künfJCl)in

mondol! el Bucíapcsfen.

A bécsi oláh delegáció> uj
utasitásokat kapol1 az opláilS~

tárgyalások folytatására,

Bethlen miniszterelnök dön
Jőbiróság'j s bél,éltelő ~i,erzó:

dés! irt alá Spanyoiors73ggal
Madridban.

Az elmult héten heves tB~

madásnak volt kitéve él képvj·
selőházi ülésen Szcilovszky
Béla belügyminiszter a luxus:
épitkezések miatt. Szemére?
vetették az ellenzéki képvisel ök
a kormánynak, hog'y nem ta~

karékoskodik az OI'szág P':I1~

zével.

A Népszövetség ango! 1cíbor··
nokot nevezett ki cl magyaror
szági ku!ató bizottság elnökéül.

fuad egyiptomi király Ber
Jinben jár! cl mul! héten, chol
nag'Y pompával foge'eliák.

A pápa alkolmál,yt adol! az
uj egyházi államnak.

Az olasz király cl jövő hélen
meglálogatjaa pápá/.

-reIJeseroveflölnTjOr-éJ- 1,1'>
ántánJ Jeg'ujabb magyarellcnes
rfigalom hadjárata.

A felvidéki keresztyénszocj:
áJisla pári Pozsonyban tartol!
ülésén .szüllő Ciéza hosszabb
beszédet mondot!, cl Illclyi)C [l

azt fejtegette, hogy a esc h
köztársaság' nem cl logikai
szükségszerLiségnek credmé~

ny,-, és ez! a világ minden té~

nyezőjc lália. Csehország' a
francia poJi!ika uszáí,!h()rdo~

zőja. Hangoztatta, hogy· cl F el
vidéken cl reviziós gondoial
mindjobban megerősödik és a
kisebbségi kérdési csak a jog
alapián lehet megoldani.

Az angolok még a folyó év
ben megkezdik csapataik ViS7

szavonását a Rajna-vidékről.

Bethlen miniszterelnök ha~

zautazoít lVladriclból, ahöl cl

népszövetségi ülésen vett részt.
Elutazása előtt ugy nyilatkozott
az ujságirókncJ!.c, hogy nem
csalódott az utjához füzött
várakozásokban .

Andrássy Gyula gróf, e néven
a magyar történelemben má~

sodik, junius hó ll-én, kedden
délután 6 órakor meghalt, Az
utólsó évtizedek egyik legna
gyobb államférfia szái!l vele
sirba, kinek emelkedett lelki:
sége, önzetlen, mocsoktalan
jelleme tiszteletet parancsolt
ellenségeinek is. PoJitik:lÍ pá:
Iyáján mélyforrásu magyar ér~



fUszer
i n g ye n

-n ag yrn osást.

Az ág. ev. iskolában gyer·
mekek beiratása f. hó 15·én

d. u. 2 órától és 17-én hétfőn

EegJ5~I j órától lesz meglartva.

Felhivja az előljáróság a
lakosság' figyelméí, hogy min
denld a portilja mellett az uta
kon él felnőtt mvet takarítsa el.

Figyelmeztetnek azok· éi ló·
tenyésztők, akik az elmult évp

ben állami ménekkel fedeztet#

tek, azok után esett csikóki:'lt,
habtr meddő vag'ya befedezeIt

lovat elad la és még nincsen
iclcnjve f. hó 20-ig az állomás
vezetőné! feltétlen jelentsék be.

A Kaszinózó táblabirák két
kötetes müve Darnay .Kálmán
szerkesztésében és az Athep

naeum izléses szép nyomjatá
sában most hagyta el él sajtót.
E könyv ismertetésével l'apunk
március 17,iki számában rész·
letesen foglalkoztunk, most
('sal< annyit közlünk, hogy a
levendula illatos korban élő

táblabiráinkról való meg-emlé.

kezés, a korfestő elbeszélések
sok kellemes orát szereznek
az olvasónak. A kötelek bér.,
mentve, kedvqményes árban
(fűzve 1t P, arany nyomásu
vászonk,ötésben 18 P ...érO '. 112#
velező lapon él· szerzŐnél :
Állami Darnay Milz12um, .Sü·
meg. Zalamegye cimenmeg...

rendelhetők. Gyüjtők és könyv
kedvelők köfeteiket kéziratos
dedikációval kapják. A mú
részletfizetésre ismegrendel~

hető, csekklapok mellckeItetr

nek. Bármily iránya felvilágo#
sitást készséggel ad a Szerző.

SümcgrúL

I

"Magyar Háziasszonyok"
a RADION-MOSASRÓL I

saját érdekükben:rneg

Kérjenek még ma rendes
kereskedőjüktől :

és kérjék a
véleményét

Nézzék

VII" Baro:is-tér 23.
(Keleti pályaudvarial szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház..
KözpontHütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos

@ utazásoknál rendkivül ol
csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

05TENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:

GI'':;SZ Ödön.

A GYOMAIAK
kedvelt té.;!álkozóhelye
BUDAPI~~ST:EN

él

özponti
zálloda

a RADION filmet a moziban,
aRADION kirakatokat,
a RADION plakátokat,
a RADION ernyős embert,
a RADION bemutatást a helipiacon !

HUTTER JÓZSEF SZAPPANGVÁR-OlAJIPAR R. T.

~

ingyen RADION mintacscrnagot,
ingyen RADION falvédói,
ingyen RADION mosókönyvet

GYOfVlAIHAzlASSZONYOK I

"Omlik az udvarház" c, nagV
szerLi regényél. Az uj s/ám
ezenkivül pompás öiszinuyop
másLl mümellékktet is ad, mely
5aclió ··!sJvZ1I1 fésforni'tvJsz-ülaT- .
fcsiményét lIozza művészi rep
rodukcióbol1. A lap egyéb
illusztrációit lslók János, AIJy
Berlina és IZrudy Ádám képei,
szobrai, rajzai és szilucUjei ké
pezik. A gyönyörü folyóirat
ára 1 pengő. Előfizetési ára
negyedévre 6 peng·ö. Minden
,21őfizelö Íl1g-vcn PlCgkapja Lá
zár István "A MLlmia" cimli
fanlasztik1l3 ri?g'ényél, melynek
boln ára 6 pengő, Szerkeszp

töséq \?s kiad6hivatal: Buda·
pest, VIii., Rákóczi,ut 13.

A ké7imunka és raiz kiállítás
pedi:; ;, "lUS bó 22. és 2D p án.
Ezen vizs6dra, valamint a ki~

állitásra a szülőkei, az iparp

testület tagjait, él. tanügybarálo
kal s a közönséget tisztelettel
meghivja a felügyelő bizottp
ság.

Hogyan késziH Pesten az
első európai hangos film. Egy
iró, aki plágiumpert inditolt a
saját da:'abja elien. (is mulató,
ahol GóJlmé a tulajdonos, Góth
balalajkázik, Hajmtissy föpincér
és Titkos Rajnaival mulat. Gaál
Francit felfeclezlL"k, mint kari
katllra rajzoló!. Csalhó ~<.álmán

farkas Imre, Harsányi Zsoit,
Heltay Jenő, Herczeg' fen:nc,
l':arinihy Frigyes, tvlórirz Zsig
mond az irók szinházáról. Mi
lyen az ('jn kl11peranwnJllrna,
pszihoanalitikai iskola a Szin
házi Életben. Egész Pesten nem
kapott kaml'liéJt él KaméliiIs
hölg·y. Riport a csónaktlzó szip
nésmőkni,I. Hal fehérszemü pri
madoi1na, Ahol él közönség' szí
nész és a szinész közönség.
A Szinházi Élct, Incze Sándor
népszerü heiilapja, amely uj
számában rengeteg' cikket és
g'yönvörli képeket közöl, köz·
readja a közönség' eiső sza·
vazataii, amelyek a [{an'ier és

szerelem jitokzatos szerzőjére

fu/oItak be. IZ~Fllmasan érde~

kcs uj folytatását közli a KélT'

rier és szerelemnek, háromfcl
vonásos daröbrnelléklet, A ve
télytársak egyfelvonásos darab
melléklet, koltameJléldet, divato,
au!ó#, sport· és rádiÓpJ'ovaiok
egé",zitik ki a Szin házi Élet c
heli szenzációs számát, arn.e1y
nek ára 1 peng'ő, ncgy;dévi
elöfizctési dij 10 peng'ó. Kiadó
hivatal: Budapest, V!., Aradi~lIt·

ca 10. sz. A moto:-, A nyuj, .4
diéta, A krakéler, A forog, vagy
nern forog szenzációs kabaré·
tréfák rnegrcndclhelők a SZill:
~ázi élei szindarabosz1áiyánál.
Arjegyzéket ing'yen adun!"

Megjelent a "Magyal' Vi
lág" legujabb száma. Lázár
István, az ország-oshirli, kiváló
iró szerkesztésében most ie~

lent meg él "Magyar Világ" c.
szépJrodalmi, müvQszeli és tár
sadalmi folyóirat junius elsejei
száma, A "Magyar Világ" az
ország .Iegnivósa bb, legla rtal~

masabb és legszebb kiállitásu
folyóirata, mely a legkiválóbb
irók és müvés?:ek legjobb mun
káit hozza kéthetenkint a map
gyar olvasóközönség elé. A7
uj szám gazdag- larLslmából
kiemeljük: Móricz bigmond,
Krudy Gyula, ifj, Lázár István
novelláit, Kosztolányi Dezső,

Emőd Tamás, Falu Tamás,
Lőrínczy György, Aradi-Szabó
Islván, Kazatsay Emilné . verp

seit, Harsányi Zsolt, Olajz Káp
roly, dr. Walier Ernő, Segesdy
László cikkei! és Lázár Istvjn

I E

Koszommegváltás. Az End·
rőd-Gyomai Takarékpénz.tilr
dr. Osváth János üg'yvéd elha-
lálozásakor koszoru megvál
jás eimén a gyomai állami
polgári iskola hét hadi"tJrva
5zorg'allllas tanulójának évvégi
jutalmazására 30 pengő! Idil,
döll be az ig·azgatóságllak.

Dr. Szentj6bi Bartha jános
egyetemes orvos!udor rencíe~

lését Elldrődön megkezdte.
Bel-, szűl- és llőbeteg'ekn"k

reg'gel 7-9 óráig'. d. u. 2--4
ig' fö.. ucéá 460 sz. alat! a volt
Czikkely#fére házban. Kvarc'
fény kezelés.·

Leventék juniálisa. A muIt
hónap 26#án a nagy esőzés

miatt elmaradt leventék rnajá~

lisa: f.hó 93-án d, u. 2 órai
kezdettel mint juniális az Er~

zsébet ligetben lesz meg/artva.
Kacagtató . müsoru kabaré,
szerpentin és konfetti csata
stb. fogja a közönséget szóra
koztatrii. Este 8 orai kezdeltel
pedig farkásin'szki muzsikája
mellett a pavillonban reggelig
tartó táncmulatság következik.

Tiszteletbeli doktor. A kor
mányzó a kultuszminiszter elő
terjesztésere megengedte, hogy
Baltazár Dezső dr.-t, cl tiszán
tuli ref. egyházkerület püspö#
két a debreceni tudományegye
tem fejlesztése teré n szerzett
kiváló érdemeiért a dehreceni
Tisza István Tudományegye~

tem tiszteletbeli doktorrá avatta.

A gyomai községi iparosta
none iskolában az év végi
vizsga junius hó 22~én, szom
bJton délelőlt 8 órakor lesz.

Istentiszteletek A rd. temp
lomban vasámap délelőtt fél 9
órakor istentisztelelet Jarl dr.
Adamecz János seg·édlel!<ész.

Az ágostai evangélikus lemp
iomhan vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvü Istentiszteletet
tart feiler Ernő ev. lelki2sz.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.'

Püspöki vendég. A tiszfm
tuli ref. egyházkerület nagy
nevű pöspöke: Dr. Baltazár
Dezső ma este fél kilenc órd#
kor a g'yorsvonattal városunk
ba érkezi\e A vonatnál az egy·
ház nevében a preshilerium
fogadja és köszön/i. Onnan
Harsányi Pá] esperes lakására
meí,ry, akinek a vendége lesz.
A gyomai ref. tanilótestület itt
tiszteleg- a Plispök ur eJött.
Tisztelg'ésután C'speres ur az
Uri [Zaszinó termében vacso·
rát ad a Püspök ur lisztelelére,
akinek este fél 10 órakor a
Oyomai Dalárda lampionos
szuenádot ad. Reg'gel Püspök
ur tUkára és esperesünk kisé·
fc/ében autón Gádorosra uta
zik az oHani ujonan épült ref.
templom ünnepélyes fclszcnte
:::sc végeI!.



4. oldal GYOMAI UJSÁG 1929 junius 16.

Teljesen uj, 130 cm belvilágu 5z6
nyegszövőszék eladó. Értekezni lehet
Kossuth utca 712. szám alatt.

A helybeli áUatbiztositó S:l:öv. a
lépfene elleni védőoltást f. hó 24-én
1., julius hó 4-én ll. és julius hó 15-én
ll!-iJ{ esetbep foganatositja a községi
bika-akolnál reggel fél? 6rakor.

Házy Im'i'e nyug. íőjegyúlnél egy 4
méter hosszu mestergerenda, 5 darab
ablaktok és ócska vályog van eladó.

Haszonélvezet nélki.ll elad6 a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két rés2ben
is (200--·200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lerlet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f. 4.

Réti Jánosnak a régi vásárszélen
1385. sz alatti házánál zöld heréje van
eladó. Ugyanott egy jó tanya- vagy ház
őrző kutya ingyen kapható.

2ékési lalosnénak 1235. sz. alatt
l dupla tengeri góréja, 2 drb. 5'5 rn
hosszu, akácfa cölöpökkel épitett jászla
ujbuzában való fizetés mellett olcsón
eladó. Ugyancsak elad6 egy istálló ab
lak és istállótrágya, valamint kőtörme

léket els7állitásra ad.

Özv. Szántó Ignácnénái, 651. ház
szám alatt, a Mezei-féle házban et,y
üzlethelyiség azonnal kiadó. Ugyanott
szemestengeri, árpa és kutágas van
eladó.

Száraz, házi sza!cma, füstölt SOI1

ka és nyári kolbász kapható kisebb és
nagyobb tételekben - mig a készlet
tart - Kovács János trafikosnál.

K6s2:egi Dániel Mirhó-utca 532. sz.
alatti háza szabadkézből eladó.

Özv. dr. Bács}' LajosnéJiek Rá
kószy-u. 641. sz. alatti házaörökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

KiUI"ő karban levő szalon garní
tura eladÓ. Érdeklődni . lehet a Nagy
takarékban.

Bl.ltorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytart6k fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendű

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőreberendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

DUBLIKACIÚ.

-HIRDESSEN
L.APUNKBAN.

GYOMAlAK TALÁLKOZÓHELVE AZ

Istvá irá.ly szálloda
B u D A P E S T, VI., Podmaniczky-utca 8.

A. Nyu.gaH pAJ.-yaudvar JlDellett.

Telefon (!nterurban) 202-45.,294-54. Cürgönycim: Holelist.
Minden modern kénvelemmel berendezett elsőrang'u családi
.szálloda. .tvlinden szobában központi tütés, hideg4 rneleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvart61

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Csütörtök, junius 20.

9"15. Katonazenekar - 9"30. Hi
rek. - S·45. A llangv. folyt3tása.

12. Harangszó, időjárás.

12'05. Hangv. - 12-25. Hire]....
12'35. A hangv. folytatása,

1. Időjelzés, időjárás, vizállás.
2'SO. Hirek, élelmiszerárak.
4. Rádió Szabad Egyetem. Utána

időjelzés. időjárás, hirek.
5'10. Felolvasás.
S.4~. Gramofon.
7. Gyorsirási tanfolyam.
1'35. Ango! nyelvoktatás.
S-15. Szinmüelőadás a Studióbó1.

Az ember tragédiája.
10'35. Időjelzés, időjárásjelentés,hi

rek. - 12'30. Pertis Jenő-cigányzene.

Péntek, juniu:> 21.

9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.
9.45. Hangv. folyt.

1:2. Harangszó az egyetemi temp
lomból, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. A hangverseny folytatása.

1. Időjelzés, időjárás. - 2.30. Hi-
rek, élelmiszerárak.

4. Mesedélután.
4.45. Időjelzés, időjárás és hírek.
5.15. Felolvasás.
6. Katonazene. (I. honv. gy. e.)
7. Németnyelvü előadás.

1.45. Francia nyelv.
S·20. A belvárosi templom énekka

rának hangv.
g·so. Hegedü-zongoi'a szonáták.
10'45. Időjelzés, időjárás, hirek. Utá

na Farkas Jenő-cigányzene.

Szombat, junius 22.

1'2. Harangszó az egyetemi telllp
IO':lbóJ, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. A hangverseny folyt.

1. Időjelzés, időjárás. 2.30.
Hirek, élelmiszerárak.

3.30. IVl.orse tanfolyam.
4.iO. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás, hirek.
5:10. Felolvasás.
5'40. Citerallangv.
6'45. Rádió arnatörposta.
7'30. Olasz nyelvoktatás.
8. Zenekari hangv.
9·35. Időjelzés, időjárás. hirek, 

majd cigányzene az Ostende-kávéházból.

9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.
9.45. A hangv. folyt.

12. Harangszó, időjárás.

12.05. Hangv. - 12.25. Hirek.
12.35. Hangv. folyt.

1. Időjelzés,időjárás. - 2.30. Hirek,
élelmiszerárak.

4. Felolvasás.
4'45. Időjelzés, időjárás. hírek.
edO, Felolvasás.
5'40. Operettrészletek.
1. Előadás,

1·S5. Hangv.
9-35. Időjelzés, időjárás, hirek és

lóversenyeredmények.
9·50. Kuruc n6ták.
10'30. Győri Lakatos Misi és Tóni

cigányzene.

Lapunk utolsá számaiban köz
zétett rejtvényeket helyesen fejtette
meg Klein Mihály, igyakisorsolt
könyvjutalmat elnyerte s azt la
punk kiadóhivatafában átveheti:

Vasárnap, jurlius 16.
S·50. \'ítézzé avatás a margitszigeti

MAC-pályán.
rl<~O. ldőjelzés,időjárás.Utána 5zimf.

zenekari hangv.
3'30. felolvasás.
4. Rádió Szabad Egyetem. - Utána

időjelzés, időjárás.

5'25. Előadás a Studióból. Az ezre-
des.

I·SO. Sporteredmények.
1'40. Zenekari hangv.
9'10, Időjelzés, sport- és lóverseny

eredmények;··

g-25. Szonáta-est.
i 0'30. Horváth Gyula-cigányzene.

Hétfő, junius 17.
9,15. Házitrió hallgv. - 9.30. Hirel"

_. 9.45. A hangv. folyt.
12. Harangszó, időjárás.

12'05. Hangv. - 12.25. Hirek. 
12.35. A hangv. folytatása.

i. Időjelzés. Időjárás. - 2.30. Hirek.
F' ielmiszerárak.

4. Felolvasás.
4.45. Időjelzés, időjárás.

5'10. Előadás.

:=.'40. Cigányzene.
7. Németnyelv0ktatás.
7'25. Felolvasás.
7-55. Zágrábi közvetítés: a Zrinyi

MiklÓS c. opera színlapja, majd 8. elő

adása a zágrábi Operaházb61.
10'10. Időjelzés, időjárás és hirek.

Utána Bachmann-jazz.

sal folytassátok majd abbahagyott
munkáitokat.

Mesefündérke. ki eddig hétrőf

hétre beszélte el kis történeteit,
szintén nyuf{alomra tér; elvonul a
rengeteg erdő közepén levő palo
tájába, hogy azután ősszel frissült
erővel fonja tovább ameséifonalát.

Most - midőn pihenőre tér 
nektek kellemes, vidrhn és Isten
től áldott vakációzást kiván és én,
ki e szavakat tolmáC:,,llom, szere
tettel köszöntelek mf,ldnyájatokat
s jó mulatást kivánok.

Kedd, junius 18.
9.15. Hangv. - 9.30. Hirek.

9.45. A hangv. folytatása.
11. Hangv.
'12. Harangszó, időjárás. - Utána a

hangverseny folytatása. - 12.25. Hi
rek. - 12.35. A hangv. folyt.

1. Időielzés, időjárás- és vizállás-
jelentés.

2.30. Hirek. Éielmiszerárak.
4. Mesedélután.
4.45. Időjelzés. Időjárás. Hirek.
S·10. Séták a ,Nemzeti Muzeumban.
6.30. Mit üzen a rádió?
1'30. Elhalt magyarn6taszerzőknép

szerü dalainak felujitása.
S·45. Gárdonyi-est.
10'45. Időjelzés, időjárás, hirek és

ügetőversenyeredmények. Utána gra
mofon.

Szerda, junius 19.

fi.15. Zenekari hangv. - 9.30. Hi
rek. - 9.45. ft J.:angv. folytatás~.

HIREK.ANYAKŐ

A hosszu; kemény, hideg téli
napok után mef:;érkezett a verőfé

nyes nyár. Az iskolákban, - hol
eddig szorgalmasan tanultatok
eljött a vizs15ák ideje. Csak egy
két nap még s már boldogan sza·
ladtok haza édesanyátokhoz keze
tekben a jobbnál jobb bizonyitvá
nyakkal. Pihenni tértek 2 hónap
ra, hogy ezalatt megerősödve an
nál nagyobb örömmel és kitartás-

Születtek: Csíkos Juliánna,
Csuvár János, Tóth P. Margit,
Táborosi Eszter, Balassa UJ
dia, Schwalm Dániel, Néme1h

Mária, F, ~'~iss Géza, Czeglédi
Mária.

Házasságot kötöttek: IJyés
Lajos SZlInyog Máriával, Tóth
Mihály Simon Ilonával.

Elhaltak: F. Kiss Gábor 26
éves, özv. Stojánovits Zoltánné
szül. Kherndl Adél 53 éves,

Nemes Lajos 5 napos, KLin
Márton 36 éves, Móntls Béla
1 és fél hónapos.

GYERMEKROVAT.

Kedves Kis Olvasák!

Gyomor- és hasbántalmak,
izgékonyság, migrén, kimerüll~

ség, szédülés, szivszorulás,
rémes álmok. ijed/ség', általá J

nos rosszullét, csökkeni mUI1;

kakepesség' megszünheln;.Jc
azáltal, hogya beteg napon p

kint reggel éhgyomorra megp

iszik egy pohár term.2szelcs
"Ferenc József" keserüvizet.
Orvoslanárok dicsérik azon
értékes szolgálatokat, meJyc~

ket a FERENC JÓZSEF viz
járványok idején is mint biz!os
és enyhe hashajló teljesít. ~<ap

haló gyógyszertárakban, dro p

gériákban és füszerüzlelekben.

Leszállt a bakróI, illetve 138
sz. egyfogatu bérkocsija bakjá;
ról Polgár bácsi a legrégibb
budapesti fiakkeres Gyomán,
aki Csillag lovával ide érkcJ
zet! elég jó állapotban szerJ

dán. Csillag' községi islállóban
vigan ropogtatta mint vendég a
község' adományozta abrakot.
Polgár bácsi pedig eldicsekcJ
delt, hog'y Gyomán is. milyen
sok szép felírással ellá!ol! nem
zetiszinű szalagot kapotl. Ide
érkeztekor az egyik SZOIllSZ(2J
dos községre haragudoH és

panaszkodott, hol nem elég
szépen fogadták. Reméljük,
h0g'y Gyomára nem haragu~

dolt még meg mire Endródre
érkezett, mert iH jó magyaros
vendégszeretetet és vacsö(af
élvezett.
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5. oldal.

SZILÁGY! bej VPoN bérautó-fuva~ozó tudatja a nagyér':;,ci'lii közönséggel, hogy

ÉN f2:!L ES G ÜLÉSES BÉRAUT6JÁN
és vidéki. Veli' 'ili'11 éjjeli fuvarokat mérsékelt áron vjllal.

~~""i3~tfr~x'YiF1;l;~;;::'~iJT~Jlt1~~~

VASUT
U. 727.

IIP

2:0ve

József pes;l:,
VL, Anurássy-ut 34_

Telefon 22J-97, 285-63_

Meghlv6. A l{el-C';7t~ny Fogyasztási
és P~lpirárll S/(\vcd::.~zet Elldrüdün,
1929_ évi jUlliu,' i!(, 28-án délután 4
órakor tArtja a r. L,':1. közpun!i leány
ískr;la tanternlébel1 ~"'í rend,:::'~ közgyű-

lését, amelyre a l",-)kat ezu«)J! ;s meg
hívja az Ig3.zg.:ltö~::!I/'~. 'rárgYSOftjZat: 1.
Elnöld nregnyitó. ~-~ 1928. évi il1érleg
iSjnertetr2'~~. 3. bizotTSág jelen
tése. 4. Barározat a felmenh'ény n1eg
adf,sa fejett. 5_ !ndil.\'ányolc

áz

...
Jd.

ol

I

s

esél VestfáHa királyává tegye
és egy \vürtenbergi hercegnő4

vel aki'Jrja összeházasitani. Na-

polcon nak ez a szándéka nagy
bonyudalmakat idéz elő, mert
Jeromos llem hajlandó szerel
mét felóldozni él királyságért.

Be is börtönözik, de végre is
minden in1rikán keresztül győ

zedelmeskedik él szerelem. A
darab rendkivül ügyesen be
állitott fordulatai és sok helyütt
drámaivá fokozódó izgalmai

igen nagy hatást vál/anak ki él

nézöbŐl. Főszereplői él csoda
szép Dolores Costello és Con
rad Nagel. A műsor/ burleszk,
természeti kép és hiradó egé
sziti ki. Előadások: 5, 7 és 9
órakor.

kiálli:
Apolló
IB-án,

Junius -U5-án~ vasárnap:

regényes
tö~·ténetbel11: Ne:

cll

I ba II lilii

Budanest jzaelsórec dü modern csa1ád13zállója, az,... ".,

áll

Ká zalosan pazar
iásu filmet mul!]! be az
Hímszínház j!.mius hó

ZsiJmond utca 38_ TeI6fon: Aut. E:l7-55.

fvlérsékeh árak Modern berendezés. Központi fütés.
Melegvizszolgáltutás. Lift.

Ön, mint e lap előfizetője él

~~CLXX]JL~~JiigtXIXXJiI~!JlllgOCII"IIIIX.

~ köbcentis 4 és fél lóerős

I.. ... ,,18, .• k~d~ező.~s.Zle~~é~~
I~ KC)fzet í(epVIse!o: SZlí!agYI Laszlo muszakl vállalata
~~

, Turl,(e\fe. (Népbank épület).
~ZXXLLKKX~~XXXljltA~IWXtjlallx.

cim[-I ]2

szerelmi
m,?::> r0rl1Jll1ilzáiu történet cz,
((11\(! )::1"OI;1OS hercegnek, Na-

iiv':rének rcg-ényes sze
relmél c\cvcnili meg. lerorn I
hel·eeg-, mil-Ii II mester inko~>

ní!óban ul eg'l virg-inioi (~I--

nög-v há/á aljo! az {)rna~'\

g y()rii S7G'p k;~nyánaK fr-Oli

cifl Icckék cI ml_ i\ fi CI Iél Iok forl-"
sZCrCIC[Tlr~_' g,~'u]ladn(lk cg\rll\'"lS

con cs(]~

magát"$,'Jrrá koroná

TI

a

rr-'
f,rl
lL-

T TJ

Budapest, 1'1_, Aranykéz
u- 2. - Tel. Aut. 812-41.

a~egg2zda5ágosBbb

Vezérképviselet :

A-w.f.nfelsze:l.'-e1ési

F

U\!

ió
.J:

mint Iö - vagy lneJlék - foglalko
"ással, ha értékes és érdekes köny
vein knek részietfizetéses terjeszté
sére váIJédkoz!k. Pv1i ugyanis III eg
tanitjl1k, !w!JVan kell eladni köny
velwt részliitIjzftéc:re. A mi kíadvá
llyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, arneJyeknek terjesztésével tehát
tisztessége;., megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Jlilég ma irjon
dijtaJan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megklild a

íy.lliKden 1 el.f5H
zetö után 1 könyv, mil11:1el1
negyecléves e]ötrnzetö után
3 : Budapest

Póstafiók 282.

ha elöfizefőket gyüjt az

Az

aillikor senkine1: a ke-
rt:,ele nem fedi ;1 kiadásokat

Budapest, V. P.lkotrnány ll. 4 szám.

L T!

A
SzegediKer~sked5k

Diákinternáiusa
felvesz az 1929/30 tanévre keres
deImi, gimnáziul11i-, reál-, pol
gári-, felsőipa~-i és faipari szak
iskolai !anulók8t megnagyobbított
interuátusába_ Prospektust kész
séggel küld PAUL ADOLF gond
nok, aki a beiratásokat is elvégzi_
Szeged, Fodor-utca 33/1 L szállJ.

Postafiók 87.

Tisztelettel értes.iiem a nagyérdem li közönséget a Kossuth
Lajos-utca 737. sz. alatt Gábor asztalos házában) levő,

a legkényesebb izlést is kieiégitö C U K I~ Á S Z D AM B A N
naponta frissen készült fagylaH és cukrászsiHemél1lY,
továbbá friss kenyér és péksUtemény állandóan kapható.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri:
MOSOLYGÓ ÁGOSTON Cl-lkrász.

GySE - SzTE: 9:0 (3
Barátságos.

A GySE: Csapó, Oláh, Lach,
Rozsnyai, Tandi, [{óródi, Zöld,
Kéri, Gaál, Occsci, (Jenei) Bj~

ró, fL21álliiásu csapataI könnyü
tréning- padner! kapolt a szeg
halmak együttesében_

A mérkőzés mindvégig a
g-YOillCli csapat fölényét mufaj:
ja, a szebbnél-szebh Ili:1]!' és
csal,írakci()k hClmarosan kiful
laszil-:ík az ellenfél védelmét s
ií!Y i.; csekély eredményesség~

gel VJ;?g-zödő l. félidő, a soro~

7iJlo'~ gólok ie~(\I('hen lefo!)'!
11_ L?liclő! hozif..

A nyomaszló ·fölény! csak
ritkán szakilolta. meg- egy~·két

szc?glialmi támadás, amH a vé
delem biztosa!"! romboli szét.

A gyomai csapatnak ugylát~

s/ik használt él sok pihenő.

Minden eg-yes tagja ldf()~.rásta:

lan kondicióban vall és a játé
kosok remélik. hcg-y a még
kálralévő kéj béljnoki !l1érkő~

zésen sikerrel fognak szerep
pelni.

A SzTE eg-yültcsc nag-yon
szürke csapal. Eg-yecl ii I a ka:
pus volt mé~l elfog-adlwl(i bár
egy-két g-ólball nagyon is ben:
ne volt.

öketIc
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d

18'26
19'25
2'20
6'23

16,14 gy,
16"51 gy,

20'34 gy,
21'11 gy.

trti

A "gy'. beíüvei ielzett gyors-, cl többi pedig személyvonat.

[:',pe::stről indul
Cyomára érL
Ciyomáról illdul
t3pestre érk.

1929 majus hó 15-étől.

iHJDAPEST - GYOMA

6"25 9"45 gy, 13'35 17'30gy. 21'-
11"OÓ lZ-42 gy" 18,19 20"Z9gy 2"10
0'32 5"34 8'52 gy. 14'28 16'SZgy,
5'- 10-40 II '45 gy, 19'10 19'45 gy_

GYOMA-BÉRÉSCSABA

B,..:sabárÓI illdul23'15 4"34 S'14gy, 12'47
Gyomára érk, 0"17 5'27 8'51 gy, 13"54
(jyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy" 18"29
Bcsabára érk, ]-2,4 12'08 15'25 gy. 19'27

.. ~
....-:;.~ ...~~,,~ .........~~""'.:lriiIO~~-::_-...,iQ," __-.... ...__..........__...................

Leqjobb tájékoztató <ilii

Vasuti és Hajózási
1\t1enetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáso!1i,

Dohálflyt5zsdében,

!í!ti~í!ti'~~~~~~~il:~~~~~ftllil
~ , " , :I

I
~ Magyar e~~~=~~';tlr~~;~R~~:~~:~RKEPVISELET.
. Leventéknek itt a "LEVENTE" kerékpár!
• Rossz utakra Hí a jelenleg forgalomban levő legerő
;' sebb keréI;pár a szabadalmazott "PATENT-ATLAS"i (magyar ember taláimánya, magyar szabadalom!) és
! mindenkinelr ajár;lom a közkedvelt OPEL kerékpárt.
i Raktáron továbbá PUCH-IPAG és ORION kerékpárok, KÖHLER és
~ EXCELLA varrógépek, géptü, gépolaj, kerékpár külső és belső gumik és J
~ mindennemü kerékpár alkatrészek J
'1<>.; nagy választékban. - Jliiindenki a lego!csóbban e."s a legkedvezőbb i
' Yé~zletfizetések meilett beszerezheti kerékpárját A "PATENT-ATLAS" kerékpár és az "OPEL"

l, I b .& motorkerékpár volt az árumintavásár csodája_

~ O m O ft O S e r, Vétel előtt tekintse meo" PATENT-ATLAS"
~ b "
~ viHanyszerelő és műszerész műszakikereskedésében. kerékpárjaimat vételkötelezettség nélkül!

L~~~<IlIlI~~~~~(jj~~~~JI!;j~~~~~~~

gazda5ág'i épUletekkel ellátott.
néhai ferencO-ik Káruly féie

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

BACSY és TARSAI Ban~d'Ulzához GYOiViÁN.

ingyen IakhatHi: Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert ldpunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon.
át dijmeníesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nag;y
száliodaban Budapest VlIí,. Ba~
ross j,~r 10 (a l{elelip,)IVé!udv.'H
érkezési oldalával szemhen)
egy c]sórcnc!ü szobái. A kL)
vetkező ~;or50!á5t íun, 18~,)n

rogjuk JlJegfzjtQní és eredményét
lapunk jun, 2ő~iki számában
tesszük közzé, Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényr:

és adia be azl lapunk felelős

szerkcsziőiénél.

- - - HJ1 Jevágrllndó' -- -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda!> kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

UTALV ÁN"v·-SZELVÉNY e"lOív1l\-ENDRŐDi AUTÓBUSZ NYÁRI rvlENETREND
urnak
U1'nőne\;

mint a

GYOMAI UjSÁG
olvasójának,

1929. május 15-töi november 6-ig.
GYOMA Vasutáliomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Oyógyszertár ){özött.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRÖDI, AUTOBUSZ VÁLLALAT GYOMA

6 Ó. - p.

8 Ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.
5 Ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

délután

délután

délután

reggel

délelőtt

délelőtt

Gyo1\lláról indu.l:

Telefonszám 17.

Feltételes megáíJók
Gyomán:

1. járat reggel 5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca 1. járat

2 '6 ~ 30 Gróf Tisza István ut sarok 2. "regge! {'o p. . "
~áday gyógyszertár

3. " délelőtt 9 ó. - - p. Piac-tér 3."
Artézi-kut

4. " délelőtt II ó. 10 p. H f" 4."angya oüzlet

5. " délután 12 Ó. 50 p. Vágóhid 5."
Iványi malom

6. " délután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6."
7. 51 délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7." délután

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Kiilőn meneteln-e, vásáf'okra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

a storyainU.l.nk
nagymérvü emelkedése el 'Jeink '
helyességét igazolta, Elvünk ol
csón a legjobbat nyujtani! E
lap előfizetőinek támogatását
hálásan azzal Icivánjuk viszo·

hogy emelkedő kiadá-
saink dacára

20 sR':dzaiékot
adunk hatóságilag megállapított

szobaárainkból.

szá1i':alékot
olcsó éttermi árainkból cl P 50

filléres menüt kivéve),

SeIn'ill. i
kocsiköltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

PáJyaudvarraL

Dark
Nagyszálloda

VlII" Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER j\1ÁRTON,



IV. évfolyam 25. szám. Ára 16 fillér. Gyoma, 1929 junius 25.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - - 6 peng6.

lapzárta P It N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerl,esztő : WAGNER MÁRTON.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

uH U N G AR I AH könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 cm.-es hirdetés 20 fi]]er. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Rothermere lord
mindvégig él magyarságért!

A világ-háboru által po~

kolsötét éjszakába dobott
magyar nép egére 1927.
nyarán reménysugár ragyo
gott fel: nem tart öröld{é
ez a szörnyU halálos éjjel,
előbb",utóbb boldogitó haj~

nalsugarak ragyogják be a
gyászbaboruit magyar eget.
E szent remény szivárvány c

szin mágiyáját egy eladdig
Magyarországon kevesek
előtt ismeretes nagy ango]
államférfi és sajtókirály lob~

bantotta fel a szétmarcan=
golt és Idrabolt magyarság
leikében: Rothermere lord,
leQhatalmasabb lapjában: a

<~

Daíly Maii·ben irt "MagYéir~

ország helye a [,Jap alatt"
cimü cikl\ével, amellyel az
eg"ész világ fülébe harsog
ta a trianoni béke revízió·
jának lsten és ember áital
egyaránt követelt elenged
hetetlen szükségességét. A
nemes lord eme cikkének

T Á R C A.
Oro§z falu.§i

~§endélet kép..

A Permszki gubernában,
Kungurból gyalog indulva, a
jekaterinburgi országuton, négy

napi járóföld után letérve az
utról, balra, mélyen bent az
erdőnek egy tisztás kallanjá~

ban, találunk egy kis orosz
fajucskát, körülvéve tatár és
cseremisz falukkal. 19ényl<>len
jóindulatu vallásos nép lakja
ezt a faJul. Anyagilag szegé~

nyek ugyan és mégis megmér-.
hetetlen nagy a gazdagságuk,
mert itt minden embernek ak~

kora szive van mint ő maga
és ez a nagy sziv tiszta arany
ból van. Verlyisza ennek az
orosz falunak a neve, ahol
egy kis fekete paraszt kakas

megirása óta egész szivvel
és egész pajzzsal áilt a
mindenkitől elhagyatott, vé

rét Golgota=köveken hulla
tó magyarság mellé. T ámo
gntta a mázsás keresztjét
cipelő magyarságot erőt és
hitet szuggerá.ló szavaival,
támogatta bőségesen anya
giakkal, jobb, nagyobb ba~

rátja volt él magyaroknak,
mint sok magyar hazafi,
aki mellét döngetve hirdeti,
hogy ő élni, sőt halni is
kész bármely. pillanatban a
magyar nép szent életérde
keiért.

Az utóbbi időben az a
kétségbe ejtő hir ütött szj~

ven minden fajtáját igazán
szerető magyart, hog"y Rot~

hermere lord - bizonyos
magyarországi tényezők vi
selkedése miatt - e]ked~

vetlenedett, s abba akarju
hagyni a szerencsétlen ma~

gyal' népért folytatott tör-

idó grimasz pofával bele ri~

kolt ja él derengő hajnali szür
keségbe kukuriku, kukuriku.

Lassu kimért méJtósággal
emelkedik a nap, üzi kergeti
mag-a elől a sötétséget, lan c

gy os sugarával végig simogalja
az alvókat, kiveri szemükből

az álmot, mire nyüzsgés táp
mad mindenfelé és folytatódik
tovább az éleI.

Az istállóban egymást ha~

rapdáIva nyihognak a lovak,
a malacok ordítanak, visila~

nak, a kac'3ák egycsomóba
gyülekezve ijedt csodálkozás·
sal hápognak, majd az ülóikről

lerepülő tyukakkal összetalál~

kozva olyan nagy lármát csap
nak, hog"y erre már a házat
órző Lutya is kibuvik a vac~

ká ból, nagyot nyujtózkodvb
oda áll az ajtó elé, hogy ug'
rándozva köszöntse a rozoga
faházból kijövő gazdáját.

ténelmi harcát. Ez a hir,
hálistennek, ál""hirnek bi
zonyult: a nagyszerü lord
a napokban az egyik leg~

előkelőbb budapesti napi~

lapba vezércikket irt, amely
ben szivvel~lélekkel tovább
ra is és a végső győzele~

mig a békerevizió harco~

sának hirdeti magát és
bölcs tanácsokat ad arra~

nézve: melyek azok az
utak, amelyek a magyar~

ság szebb, jobb és boldoc
gabb jövőjéhez vezetnek.

"Én ugy érzem - mond
ja cikkében él lord,
hogy most jött el a nagy
alkalom Magyarország ál~

lamférfiai számára! Csak
is az a politikai magatar~

tásuk lehet helye5, hogy
minden lehető módon SÜr~

gósen és közvetlenül arra
törekedjenek, hogy 01 egc

nyerjék az uj brit kormány
rokollszenvét és jóindula
tát." A lord ebben a cik~·

kében kifejti azt a meg~

győződését, hogy az uj an-

Mikorra a gazda él ]05zágo
kat meg"eteti és megitatja, ak~

kora a szobában a szamovár
ban már ott párolog a forró
csáia, IiOckacukor, puha ke c

nyél' és frissen fejt tej van mell({
késziive. Kint az utcán ezalatt
kocsik haladnak mind több,
több, egymás után, kaszáló
földjükre igyekeznek, oda megy
az egész falu, pajkoskodva,
iókedvvel és dalolva.

Kaszáló földjeik szanaszéj~

jel vannak az erdő kisehb
és nagyobb jjsztásain, megc

érkezésük után sátort csinálnak,
bllvóhelyü! a rossz időiárás

ellen, mert bizony a kaszálás
ideje, két három hétig is cl~

szokott tartani. A kocsit oda
igazítják a sátor mellé, a lo~

vakat az erdő szélén a hüvö~

sön megnyügözik. vagyfelcsen
gőzve eleresztik had legelje~

nek.

gol kormány, amely vég=
érvéllyesen lekötötte magát
a béke és a lefegyverzés
gondolata javára, nagyon
előnyös hatást fog gyako~

rolni a kontinentális orszá~

gok politikájára is. Meg~

győződése szerint hamaro~
san meg fog ~zünni a mai
állig fölfegyverkezettség és
előre látja, hogy egész

Középeurópán át rövidesen
észlelni fogják a fegyver~

kezés rohamos csökkenéc

séL Az Északamerikai
Egyesült Államok elnöke
és Mac Donald, az uj brit
miniszterelnök tökéletesen
egyforma szemme! nézik
ezt a kérdést.

Semmi okunk sincs ké~

teJkedfli abban, hogy Mac
Donald, aki él legalacso~

nyabb sorsból küzdötte föl
magát az angol világhata~

lom vezetőférfiává, jól is
meri a sokat szenvedő né~

pet s tudja annak minden
vágyát és álmát. Belátja,
hogy Középeurópa népei

Olyan nagyon szép itt min=
den, az évszázados fák között
egy~egy kicsi tisztás, térdig
érő nagy fiivel, tele pirosló
5zamócákkal és illatos tarka,
barka, virágokkal. A napsug"a~

ras langyos levegőben méhek
döngicsélnek, pillangók röp~

ködnek, madarak trillázva
énekelnek, csupa dal és köl~

tészel.
Majd pendül a kasza.ilt is,

ott is, éleseket fütlyenl, dül a
rend utána. Dolgos kezek
szorgoskodnak mindenfelé,
asszonyok, lányok, versenyt
kaszálnak a férfiakkal, verité~

kükkel hajtják él munkát, hogy
megelőzzék az esőt, nehogy
megfeketitse, össze rothassza
illatos zöld szénájukaL Ilyen
gyors tempóban folyik él mun
ka, délben is csak annyi időt

engednek meg magoknak, hogy
a savanyu vizbe aprított ke=
nyeret bekanalazhassák.
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nem élhetnek tovább. ui I
háboru borzalmának lehe q

tőség'e nélküi abban él hely
zetben, ani'21yben ma az
átkozott Trianon akaratá
ból szenvednek ... A ma~

gyal' Kormány valóban nem
tehet mást, mint - Rot:
hermere lord tanácsát meg:
fogadván - megnyerni Mac
Donald békétakaró kor~

mányának legteljesebb jó
indulatát. A legmély~ége~

sebb köszönd és hála Rot
herrnere lordnak a népünk
üdvére adott ujabb hölcs
tanácsáért!

Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap (kik:ált fél 9
órakor is/coJisztelelet tart Ré
pás P~il ref. lelkész.

Az ág'osIai evanf!.0liKLIS jemp~

Iomhan vasárnap d. c. 9 Ó.

német nyelvli Istentisztelefet
tart FeUer Ernö ev. lelkész.

A róm. kath. Icmplomban
Aeg'gel 9 órakor Islcntiszlelet
prédikéÍcióval tartja Cser
nay Gc'za llicbtllins. D. ll. 3
(Jrakcr litánia.

Az endrődi rom. kalh. tefl]~

p/om ban: 7 órakor é nekl.':"i
mise, prédikál Anesin Györ~V

káplán, fél lO~kor nagy mise,
szemi beszédet mond GonJo
l<eresztély cisleI"CiJa tanár. l 1
órakor csendes mise. D. LI. 3
órakor vecsernye.

Beiratások a gyomai refor
mátus elemi iskolákban. Az
t 929-30. tanévre szóló rell~

des beiratások a ref. elemi nép
iskolákban junius hó 9.3.,.án va
sárnap d-:SjelőJt 10-12-ig és
juniu; 24. és 25-én, hé/főn és
kedden délelőtt 8-12-ig tar:
talnak meg. Az értesitő köny

vecskék kiosztása junius hó
23~án, vasárnap délelőJt féJ 10
órakor történik. Reformálu3
Iskolaszék.

Beiratások a gazdasági nép
iskolában; A helybeli községi
önálló gazdasági népiskolában
a rendes beiratások az 1929·30.
iskolai évre junius hó 29. és
30Q án, valamint julius hó 1.
és 2~án lesznek a szaktallifói
irodában. Beiratandó minden
ismétlő köteles gyermek, aki
t 2 életévét f. évi szeptember
l-ig betölli, vagy a VI. elemit
elvégezte és Ilem fog polgári
iskolába járni. Be1eg, vagy je p

lenleg távollakó gyermeket is
be kell íratni. Igazgatós.ág.

A revizió a buffalói
parlamentben.11000
dollár gyüjtés egy

óra alatt.
A malt heti számunkban /Zirt

adtunk arról, hogy Amerikában a
magyarság pallamentben foglal
kozott a revizió kérdésével. Nagy
István r. ka til. detroiti lelkész
most ujabb levelet intézett Cser
ilUS Mihály apát plébánoshoz,
amelyben röviden beszámol Q par
lament lefolyásáról. Szó szerin!
közöljiik a levelet.

NalJyságos Uram

Ma hétfö este és én szombaton
rcc;:;cl jöttem haza a buff:J.loi nem
l.elgy(jié~;ről. Csodásan nyugodtan
folyt és végződött és rellJ.:ny van rá,
hogy talán lesz valami eredménye is
ennek az impozáns megmozduJásnak
ugy az otthoni, mint a kinti rn3

gyarok érdekében. Rövid egy óra
alatt 11.000 dollár gyüH össze csak
a delegátusok zsebéből a revizió cél
jaira.

A gyülés impozáns volt. Minden
város és az Egyesült Állomok min
den része képviselve volt. Egyszóval
az összmagyarság összegyült abban
a városban, ahol pont május hónap
ban kisérelte meg Kossuth Lajos va
lamikor régen, hogy Amerikát felhív
ja segitségre " magyar szabadság
megmentésére.

Nekem minden vágyam az volt,
hogy majd meglátom a Niagara viz
esést de - nem volt hozzá időm!

Az utolsó napon reggel kilenckor
kezdődött a gyülés és tartott egy
folytában délután négyig. 24 órán ke
resztül csak egy darab sandwich-et
ettem. De fontos, hogy jól végződött.

Sok jót kivánok mindenkinek, kiket
illet, Nagyságodat szeretettel üdvöz
löm

Detroit Mich. 1929. junius 3.

Nagy István
rk. lelkész.

A községi kertben kedden
d. e. 9 órakor cseresznye és
meggy lesz árverésen eladva.

__-------.-2!!

kiállitási bizottság kikiildöttjét a
helyi szervezési munkálatokban
hathaiósantámogatta illetve támo
gatja.

Egyben megjegyezni kfvánjuk,
hogya kiállitókat arallY és ezüst
koszorus éremmel és mesteri eim
mel dijazzuk. Ezen 3zolnoki or
száuos kiál/ftás és vásár iránt ér-b

deklődűknek a helybeli ipartestü-
leti elnökség és vezetőség a hiva
talos órák alaff készséggel áll
rendelkezésre. Szolnoki kiállifási
rendezőség.

SZeged;K:.esk~~~--1I
Diákiniernátusa

. felvesz az 1929/30 tanévre keres
deil1li, gil1lnáziumi-, ~eál:, pol
gári-, felsőipari és falpan szak
iskolai fiu tanulókat megnagyob
bitott internátusába. Prospektust
készséggel ~tild P~UL, ADOL.~

• gondnok, akI a belratasokat ')~~
elvégzi. Szeged, Fodor-utca JJi

ll. szám. Postafiók 8'7.

zajra eltünnek a lombok alatt.
Csendesedik aztán minden,

csdL még a tücskök és CI szu
nyog'ok muzsikája hallik, majd

.1Iclcsendesedik ez is, az is, csak
a végtelen nagy csend min~

denfelé és e nagy csendben
valahol, messze bent az erdő

mélyén, felcsendül egy szop~

rán hivogatón, csalogalón,
mintha arany csengne, visz~

hangzik az erdő, más irányból
hatalmas kurjantás a válasz,
kicsit később közelebb hallik
egymáshoz a két hang, majd
még közelebb, aztán ujra csak
a végtelen nagy csend mine
denfelé.

A nemes vad odacsalta pár
jál és a sejlelmekkeJ teli al~

kony, ráhinli mindenre harma~

tos fátyolát.

Beinschróth Gábor.

elhi
Tisztelettel értesitjük Gyoma

község nagyrabecsült nagy- és
kisiparosait, valamint a gyomai
kereskedelmi egyesület tagjait,
hogy Szolnokön folyó év augusz
tus l4-től szeptember 2-ig kultu
rális, mezőgazdasági, ipari és ke
reskedelmi országos kiállitást és
vásárt rendezünk. Felhivjuk a
nagyrabecsült ipartestület tagjait,
hogy ezen} az avatott kezek által
rendezendő valóban országos jel
legü f..iállitáson és vásáron a gyo
mai ipartestillet tagjai közül mi
nél többen vegyenek részt. Tekin
tettel arra, hogy a gyomai ipa
rosság a multban kiváló bi?ony
ságát adta fejlettségének, sza/du
dásának, alkotá képességének és
ez a most rendezendő kiállitás és
vásár különösen jó alkalom arra,
hogy Gyoma ipaross~ga nlin~

ezen erényeit az egesz orszag
előtt bebizonyitsa.

Gyoma község előljárósága és
ipartestületének elnöksége és veze
tősége a napokban itt megjelent

Este aztán, amikor már nyu
govóra készül a nap és bu p

csuzóul még egyszer beara~

nyozza, végig csókolja a lom~

bok alján az erdő tarka~barka

virágait, akkorára megáll a
kasza is és a sátrak előtlujból

ott párolog a forró csája, mel
lette a puha kenyér és a koc p

kacukor.

A szomszédos tisztáson már
balalajka pengetése hallik, egy
mély férfihang mondja vele a
refraint, távolabb valahol har~

mónikáznak. A tisztásnak pe p

dig a tulsó oldalán két daru:
madár buvik elő a lombok
alól, az egyik bogarászik, le
gelészik, a másik őrt áll moz
dulatlanul, feszesen, szinte ka
tonásan. Hosszu nyakát még
h-osszabra merevilve, belenéz
él hanyatló nap bucsu t intő su
g.arába, majd valami íilvoli
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etetlen

A kis fiu tanácsa.

TARKA Ó

lap

- Apámuram! miért aggat

kend a tehenek nyakára oly nagy

csákvári kolompokat ? Nagyon

alkalmatlan lehet az szegény pá

ráknak, nem is ehetnek miattuk

csendesen.

- Azért fiam, - felelt az apa

- hogy nevezetesen éjjel ne té-

vedjenek el, ne lopózhassanak ti

losba, <) könnyebben meg lehessen

őket találni.

- No ugy! mikor kend hazul

ról elmegyen - szól a fiu

kössön egyet anyámasszony nya

kába is, mert mihelvt kend a

l házból kilép, anyám- azonnal a

I faluba mégyen, hogy éjfélig sem

lehet ráakadnL

Nélkülöz

Csecsernőkeleng

irdesser~

fi~c G Y O 1'1: ]\,1}\.. JE(
kedvelt találkozóhelye
BUD2\.PI-:STEN

él

HUTTER JÓZSEF SZAPPANGYJ.R.:::n.A,HPAR R. T.

Tulajdonos:

GfWiSZ Ödön.

rendes fUszer!<er-askedőjéíői, R A D I O N-fei
ügyelőnőnk mindenre kioktatja! ..

munka, kfő, tüzelő, pénz megtakaritiist jelent!
Fel'tőti;~i:1itésszavatoltan ártalmatlan!

1lIl!ll

OZp
Z II

VII., Baross-tér
(Keleti paJyaudvarralslemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelml2s családi ház.
Központi fütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári áralc
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol:

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 száza!él( engedmény.

TeslvérváHalat:

OSTENDE KAvÉHÁZ

--
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Tankötelesek iskolai beira
tása. Az 1921. évi XXX. tör~

vénvcikk 16. §,a érleimében a
rendes beiratásokat minden is
kola 3Z évzáró vizsg-álatok
után legkésőbb a70nban julius
5~ig megtmIja. Tanköteles gyer
mekét minden szülő tehál most,
az iskolák által közhirré teen
dő rendes beiraJások alkalmá
val irassa be az illetékes is;
koJába, hog'y ig'y a beiralásra

vonatkozó irásbeli felszólilásl
elkerülje. Be kell íratni minden
tanköteles g·yermekr.d tekintet
nélkül annak betegségére, vagy
távollakására. Az eselleges be
legséget, vagy távollakást a
beirást végző tanitó urnál kell
bcjelenJeni. Tankötelesek törzs
könyv vezetője.

Kibéreltek egy falut Kaio
csa mellett. Az elsö nagy
európai hangosfilm Magyaror:
szágon készüJ és az Ufa eg'Y
egész községet kibéreit Kalo:
csa melleit a film felvéte!eire.
Erről a filmfaluról közö! érde
kes képeket és szenzációs cik
ket a Szinházi Élet e heli uj
sLáma, amelynek vezércil>két I
Fedák Sári irta. A Szinházi
Élet e heti szám ából kiemeljük
a következőket: !ntimitások a
Szökik az asszony prernicriép

ről, a g-,:l1vestoni szépség-vcfp

seny g-yőztesének édesapja
Szegeden volt kereskedő,Hat
vdny Lili párizsi revi'jc, l\abos
Gyula cilkuszlársulalot szerve
zeit, Mennyibe kRrü[neL a vad
állatok, Krudy Gyula novellája,
uj' szemációs folytatás az is:
merellen szerző fi"gényéből

és még sok szenz,íciós cikk
és gyönyörü m(.2Jvnyomásu
képek teszik halla/lallul érde=
kcsé Incze Sándor népsz<2rij
h/2lilapjának a S in házi Ék+
nek e h<2li szttmát, amely da:
rabmellékletlii él ,,rviii susog' a
fehér akác" cimü szindaraboi
közli. Egyes szám ára 1 pengő,

neg'ycdévi előfizetési clij 10
pengő, :<'iadóhivalal: Budapest,
V!., Aradi ulca 10 sz. lvi]inden
létező szindarab és kabaré/réfa
megrendclhclő cl S;ljnhtui Élet
szind arabosz1jlyánái.

Kinek herélés folytán mén
lovaik elhulJoílak, egy közös
kérvény aláirása v,zg'ett jelent:
kezzenek az iktató hivátölban.

Leendő anyáknak
kellő figyelmel ke'll fordilélniok

arra. hog'y bé]működéslik rend

ben legyen, ez pedig él termé

szetes "Ferenc JÓ7sef" kese:

rüviz használata által érhető el.

Nőorvosi klinikák vezetői egy··

behangzóan dicsérik a valódi

Feren(: József vizet, mert

könnyen bevehető és rendki·

vül enyhe hatása gyorsan és

minden kellemetlenség nélkül je

lentkezik. Kapható gyógyszerp

íárakban, drogériákban és fü:

szerüzletekbr-n.

Még csak ebben a hónap
ban lehet régi ötpengösse]
fizetni. A mult esztendő végén
kibocsátott sötétzöld szinü öt:
pengósök már csaknem kiszo
ritották az 1926. március else:
jén kibocsátoJl világosabh szi
nű, ugyanilyen értékű bankje
gyet. Már csak eIvétve lehet
egyetpegyet látni a forgalomp

ban. A közönség egy része
- mondhatni, nagyobb rés7e
- el is fdejtette él régi ötpen-
gósöket, amelynek már csak
ez az egy hónapjuk van hátra
és aztán teljesen kikerülnek él

forgalomból. A pénzűgymi p

niszter rendeletére a régi öl:
pengősökkel csak 1929_ julius
}pig lehet fizetni, azután már
csak az ujabbak lesznek for;
galomban. Akiknek tehát még'
sok a régi ötpengősűk, még
ebben a hónapban tnladhat:
nak rajtuk, mert a jövő hónap
tól kezdve senki sem lesz köp
teles azokat elfogadni.

Egy magyar tudós felfedez
te indiában a magyarok leg
közelebbi rokonait. Erről kö
zöl érdekes riportot· szen zá:
ciós eredeti felvételekkel él

"Mag-yar Magazin" Jeg'ujabb
száma. Farkas Imre folytatja
általános telszéssel fogadolt
színházi regényéi. Remek nyári
képek, rajzok, kutyafcIvételek,

él sport flJrcsasá~Fliról és CI vi·
lág' leg'jobb bohócairól irott
riportok, uj pályiizat, valamint
;) novella és 2 kroki teszik
váJiozatossá a ., (\.:lagyar Map
gazin "-t. A miivésziescn kiálIi
totr lap ke'lhelenként jelenik
meg'. Ára: 1 pengő. Mutafvány
számot készséggel küld a ki p

adóhivatal: V., Szjg'et~u. 26.

BUDAPEST, VÁCI-UTCA 25. TELEFON: 886-40.

Izlésben, minőségben közIsmerten e!sőuangu angol 9yapjuszöveteink sz€.zonvégi elárusitását meg
kezdeUük. Szöveteinknek a minőséghez a:~n olcsó árai páratlanul áflanak. Különös figyelmébe
ajánljuk b. vevőinknek az élénk forgalom folytán felgyü 3-4 I::TERES MARADÉKOK eladásál9

~_.. ---r .... 7 EV

amelyek árban a napiárnál 30-40 O/o-kai olcsóbbak. ha és iibériavásznak, valamint kocsitakarók,
plaidek állandó nagy 1:fá~asztékban. infákat készséggel küldünk.
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ANYAKÖNYVI H!REi'(.

Született: Makro Jáno.::), Izsö
Gyula, Gál Gergi21y, K. Nagy
Gábor-Endre.

Házasság: -

Meghalt: Csal alJ József 61
éves, Szerető Bálint 64 éves,
Bohák János 85 éves, /uhos
András 73 éves.

AZ. ENDRŐDI ANYAKÖNYVBŐl :
-~ ~~,_.-=w-_·_'_...··_~

Jegyesek : Farkas Eleméi' és
Szabó Irén, l{ávai Gibpár és
özv. Timár Lajosné szül. Kal
már tvJargit.

Halálozásol<: Bukva János
28 éves, Dinya Jánosné szül.
Homok VeroIl 56 éves, Gyu~

ritza Ilona 2 j éves. Slranszki
Mária 65 éves, NClnl's Imre l
napos, Nyilas l<.álm.:lll ;) hetes,
Almási János szül. Csclcnyaz
Terézia 44 éves.

u.w,M.'.:.M~j~.•• '....~. . A~,~

~~~~-~

c:i
PALLADIS
IWnyVOsit61g4

~V'll..tlkOOn~~

ház

. GYOMAlAK TALÁLKOZÓHELYE AZ

István 'irá.ly szálloda
B UDA P E S T 9 VI., Podmaniczkymutca 8.

A NYU.gdti -páJ:YdUdvéU' Jnellett.
Telefon (Interurban) 202-43.,294·54. Cürg-önycim: Hotelist.
Minden modern kényeJemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi /ütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szallódában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályandvartól

. közvetlen Villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikka 1.

Eladó

a ll-esnél beleteszi a fejét és a labda
a kapus mellett gólba jut. Ezután jó
negyedórás GySE ostrom következik,
de a csatárok bosszantóan tul kombi
nálnak és a kapu előtti puhaságukkal
nem érnek el semmit. Annál jobban sike
rlil a GyTl':-nek, mert a támadás folytán
előre !lu/óLlott GySE védelem m~llett I
a balszéiső szökik és szép centerét a
jobbösszekötő góllá értékesiti. Ezuián
változatos mezönyjáték alakul ki mind
két részen nagy gólhelyzetekkel, de az
tredmény nem változik.

Boros biró jól végezte el feladatát.

Szeghalmon Jókai utca

2 szám alatt 5 szobás,
fürdőszobás,mode»'n' uri
ház széibadkézbőleladó.

Értekezni lehet

B R Á N Y I vendéglősnél

Szeghalmon.

hatása külkereskedel?Ji mérlegünk ked- .j
vező alakulásában is észlelhető lesz. ..

'* '"*
A magunk részéről csupán annyitfü-

zünk a földmivelésügyiminiszter Ur e
közleményéhez, hogy az ilyen szép és
komoly igéretü, nemkülönben gazdasá
gi téren is igen nagyj>elentőségü akció
beláthatatlan perspektivákat tár a Ma
gyar Vágyak elé és azok minél előbbi

megvalósulását nemcsak igérik, hanem
rövid időn belül teljesitik is. Reméljük
és hisszük, hogy az Ország életét irá
nyitó Kormányzat minden téren ilyen
bölcs és praktikus szellemről tanusko
dó intézkedésekkel fogja segiteni és
siettetni a Magyar Feltámadás mielőb-

bi eljövetelét!

KÖZÉRDEI-(Ü
HIRDETÉSEK

Felhivja· az EJőJjiiroság' a
fagykárosultak fig'yclmét arra,
hogy az elemi kár az éldóügyi
irodában a hét folyamán vagy
is folyó hó 22~ig felvéteiik,
egyben figyelmezteli a iakos#
ságoi. hogy elemi kárbejelen
tést csak az a károsult Jehet,
akinek termése legalább egy
harmad részben semmisült meg,
az ennél kisebb arányu kár
nem véletik figyelembe az er~

re vonatkozó törvényes ren p

delkezések szeMnt
Figyelmezteti az Előljároság

a kerékpár tulajdonosokat,
hogy akik még a kerékpár
számot nem szerezték be, azt
a hét folyamán sürgösen sze
rezzék be, mert a kit szám
nélkül megfognak, szigoruan
m,:g lesz büntetve.

Vásár. A legközelebbi orszá
gos vásár Kisujszállá::.:on ju p

ni us 23#án, Dévaványán julius
1. '2S 2án lesz meg·tartvél. V,zsz
rnenleshelyról midenféJe jó~

szág felhajtható.

GyTE ~ GySE: :2: 1 (1: O).

Bajnoki. Biró: Boros.

A GySE döntőjellegü fontossággal
biró GyTE elleni meccsét nem birta
megnyerni, igy a jövő szezonba n a
szarvasi Turullal egyetembeninint IL
oszUilyu csapatok fognak szerepelni.

Ezen méi'kőzésre a gyomaiak a kö
vetkező felállitásban álltak ki: Csapó,
Fekete, Pulllgor, R07snyó, Tandi, K6
ródy, Zöld, Farkas, Gaál, ]eney, Gecsei.

A mérkőzés változatos iramban in
dul. Komoly ves"ledelmet eleinte egyik
csatársor sem tud okozni. Szemre a
gyomaiak a tetszetősebbek, de a gyu
lajak erélyes harcmodora és fizikuma
ellen nem igen boldogulnak. A gyulai
csapat jobb halfsora révén lassanként
enyhe fölénybe jut, amit a védelem su
lyos hibájából gólra is vált feL
:;'Szünet után a gyomai csapat nagy
lendülettel támad, amit a GyTE csak
sorozatos fauItok árán tud megszaki~

tani. Egy ilyen fault utáni szabadru
gá~ból is esik a kiegyenlitő gól. Gaál
szabadrugását fogná a kapus, de ]eney

Mező~azdaságI
A magyar baromfi
tenyésztés jövője.

Irta : MAYER JÁNOS
m. kir. földm. miniszter.

Tudvalevő, hogy a mezőgazdasági

termeiés egy ága sem olyan hasznót
hajtó, aránylag kis befektetéssel rövid
időn belül olyan szép jövedelmet biz
tosító, mint a baromfitenyésztés. A
mezőgazdasági exportban is e téren
produkálhatnánk a legszebb eredményt,
mivel, hacsak kicsit is tekintette! va
gyunk a külföld igényeire és kivánal
maira, bőségesen találunk felvevő pia
cot. Ennek érdekében azonban egysé
ges, a legszigorubb állami közvetlen
ellenőrzést gyakorló fajbaromfi tenyész
tési irányitást kell kifejtenünk. Ehhez
a legalkalmasabb módot a folyamatba
tett fajbaromfi tenyésztési kö!csönakció
szolgáltatta. Ez a kölcsön kamatmen
tesen 10 évre nyujtatik és pedig 1931.
november 15-én kezdődő nyolc évi
- minden év november 15-én esedé
kes - a tenyészet fejlődésével arányo
san növekvő törlesztési kötelezettség
gel. Az egyes részletek pontos fizeté5i
határidejének szigoru betartását azon
kikötés biztositja, hogy egy részlet el
muiasztásával a hátralékos kölcsön
összeg egyszerre válik esedékessé 8
százalék késedelmi kamat terhéve!. A
kölcsönvevő aláveti magát a miniszté
rium közvetlen ellenőrzésének, nemkü
lönben kötelezi magát az előirt utasi
tások szigoru és pontos betartására. A
kölcsöntőke a kölcsönvevő ingatlanára
a magyar államkincstár javára bekebe
leztetik. Természetesen a kölcsön teljes
egészében kizárólag csakis a faj ba
romfi-tenyésztés céljaira forditható.

E feltételekből tisztán látható, hogy
ez a kölcsönakció nem szociális, vagy
segitési akció, hanem a legreálisabb
termelési továbbfejlődés céljait szol
gálj a. Ezért a kölcsönök szétosztásá
nál vizsgálat tárgyává tettük és tesszük,
hogy az illető telepek törzsanyaga meg
felelő-e, hogy a telep vezetőjében meg
van-e él kellő szaktudás és végül, hogy
a telep maga alkalmas-e arra, hogya
baromfiáiJomány minőségét a tervbevett
követelményeknek megfelelően emelje.
Ha mindezen feltételek fennforgásáról
meggyőződést szereztünk és a kölcsön
vevő minden tekintetben aláveti magát
utmutatásunknak és irányitásunknak,
kerül csak sor a ki;i]csön folyósItására.

Hogy milyen nagy eredményeket le
het elérni a baromfitenyésztés megfe
lelő szervezésével és állami támogatá
sival, azt a következő adatok bizonyit
ják: jelenleg az ország területén már
104 baromfitenyésztelep áll állami fel
ügyelet alatt, ebbői 89 telep részesült
átlami kölcsönben, 2 telep egészen ál
lami, 13 pedig olyan magántelep, amely
kölcsön nélkül önként helyezte magát
állami ~felügyelet alá. Az akció követ
kezményekép 1929. őszén 40.000 drb.
nemes U\jó tyuk, 1930-ban 80.000 drb.
és 1931-ben pedig 120.000 drb. fog ren
delkezésünkre állni. Ez a tenyészállo
mány az idén ősszel másfélmillió te
nyésztojást és 1'6 millió étkezési tojást
fog produkálni. 1930-ban a tojásterme
lés már felemelkedik 2'4 millió tenyész
tojásra és 3'6 millió étkezési tojásra,
1931-ben pedig 4'S millió tenyésztojás
8 millió étkezési tojás lesz e tenyész
teJepelz produkciója. Három év alatt te
hát fokozatosail az egész magyar ba
romfiáIlomány a mai parlagi fajtákból
átalakul a külföldön is legkeresettebb
magasabbrendü hus- és tojóbaromfi ál
lománnyá és ezzel a mezőgazdasági

termelés egy hatalmas tényezővel és ex
port cikkel gazdagodik, aminek jótékony
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Junius 23Gán~ vasárnap:

az I~tene
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I%~~~CJ!!IC' m~ b:r~g.'.ilÍ·~, •.:3J
I;~~i~UiV'i.-fLA ,...,1A~'~ ',' .,' I.J~~r- .,

(i\.nl.erika Párisa..,)
Junius 23~án, vasárnap egy I feleli beteljesedik a végze!: ir~

kimagaslóan nag'y filmalkotás tóz,llos földrengés néhány óra

az Istenek alatl a föld szinéig' eJpusztilja
él bünös várost. Ez az 19ü6·ikö§szefogna.k

l évi san~franci":3kói földrengés
(Amerika JPárisa) eredeli felvéleleit tartalmazza

cimLi 10 felvonásos d.ráma elő- és ha!ásflban a }) Pompei pusz
játékka2 kel'lil szinre az ApoJió !u!ása" jekneteit is messze
filmszinházban. Páratlanul ér q fclüimu]ja. A nagyszc::rü darab
elekes tartclil1lánál fog'va iJ leg főszerepeit a bájos Dolores
nagyobb érdeklődésre tarthat Costello (a "Császár csókja"
szómoL A l.)rlénct hátjeréhen női főszereplője,) 'Warner
San FrcJlleiskó Ii!okzatos kinai O!and és Anna May-Wong
ncg'yeclénck ijesztő ál'll}'uit, az a kHünő japán filmszinésznó
előtérben egy elhurcolt gyijp az ig'uzi müvészet erejével ala
nyörü, előkelő spanyol n6 él;'t- kilják . .A miisorl »jaj az anyó
regényének iZ[.'{cllmai állmvJk. som" cimü burleszk, "Glock
A többmilliós San Francjsk()~ ner-rsucs" természeli kép és
ban, cbi)cn a modern Bc1bVb FHmhimdó egésziti ki. Előadá
lonhan, mintha a gonosz Sí'c'i- sok: 5, 7 és 9 órakor.

Jemek (',sszefog·tűk volnéJ, or· Az esti előadások nyitott
giákaí iil az emberi g'onosz-=- ajtók mellett, kellemes hiivös
ság és a bün. Amerika PárisiJ ségben tartatnak.

ii1!l

~"!!,,
SZILÁGYI L,TVAN bérautó-fl1va:oó tudatja anagyérdemli közönségsel, lJo~~y

ÉNV[::l ES ci ÜlESES BÉRAUTÓjÁN
hel:ih:lí é" vidéki, \'\:::;'-,:II[ éjjeli fuvarokaí rrlérsékelt áron v.'111a1.

~~t~~~~"J7;:;}::"J;;[~~~

~íi1ififfiííll1íiriG~~mY[Wn.1ii10iirM.firjmTl'mli ••in.rrrn·.~
ti Budapest legelsőrendümodern családi szállója, az
.t:§.
~

~E Hl., Zsi~mond utca 38. Telefon: Aut. 5 j 7-55.

~ Mérsékelt ára IvIodern berendezés. Központi fűtés.
~O~" Melegvizszolg·á!tötés. Uft.
:; JEngedJnn.ényt ka-p Ön" mint e lap előfizetője a
;i§ Duná.ra néző JE1iilp)a..lfl1.dde Nagy§'záUóball.
'~=

~~IJUJ\illi!J~lmHY"'.~~.!JJllJPIl\~O~illWIWíU.llj~~.~IJII!II'I'.
~L~Dí-rr:[~JD:)L~~~~llnKln

I
~

~,1000 pengő. 18 havi kedvező részletfizetésre.
I,.' Körzet képviselő: Szilágyi lászló müszaki vállalata
I Turkeve. (Népbank épület).
!li!~J1DOl:~~~0l.:l:~rJ]rf{1!''J'llt1111

ff.=:~"
l_~-·

G-na

aleggazdaságosabb
Vez((képvi~elet:

AUKofeiszere1és;'
R.-T.

BudaDest IV., ,~,ran'ikéz

u. 2. ~ T~1. AlJ:, 81:2-41.

LJJS
minden 1 hónap'D§ előfi

zető után] könyv, minden
flrl::gyedé;íes előfizető lJlÍán
3 lcöl1IYv. Cim: Bm:l:2pest

62, Póst:aÍiók 282.
r,

~=-==-="''''''-~",~;':1':1~=

uNG EN JUT T

JO könyvekhez
ha előfizetőket gyüjt az

Uj előfizetők az első foJytati\stól
megkapják Szerémy Zolián emlék

iratait.
Fizessen elő még ma!

Cím: Ujság kiadóhivatala Budapest,
62. Postafiók 282.

H~RDESS

Páratlan olcsóságu, kiváló regény
sorozathoz juthat az UJSÁG minden
előfizetője. A "Világirod:l1om Reme
kei" a legnépszerübb magyar könyv-

kiadvány.
Balzac miivei 58 finér, Dickens

müvei 68 fillér kötetenkint.

Az UJSÁG Utazási Irodája
Budapest, VII., Erzsébet-körut 43.
teljesen dijtalanul ad tanácsokat akár

élőszóval, akár irásban.

H a II t a z n i a k a r, feltétlenül az ~

I
UJSÁG Utazási lrodájához forduljon i
felvjjágositásérL Szakszerü válaszok, l'

gyors és pontos elintézés! l

!_'"'_-l'..;if....~~~:.I'-_~-~'=""·""'J."'t"l~=~~.-,~,~tc"VU

,,:g~,~,'~j~:~~"ii~:~i,:"I
érdekes emié!<iratait közli minden I,'

vasárnap és csütörtökön az ,

UJSA~6
II

Nagy jÓ2:se\~ Buclapest~

VI., Amlrássy-ut 34.
Telefon 221-97, 285-63.

Fisk C:or eu
CHrO€D, FőNl, Cne',rrolet

alkat~~észek

atttófelszerelések

~~~*~~~1\'".,..,~'il1l~~~~"v,,~'l':·~l'fi~~ffW,jWj;)i)
J)

fAGYl lT! F G LAlT!1
. k :iiJíTisztelettel értesJtem a nagyérdem ü 'özönséget, hogy a Kossuth I

Lajos-utca 737. sz. alatt (Va!ay Gábor asztalos házában) levő, ~

a legkényesebb izlést is kielégitö C U K R AS Z D·Á M B A N j
naponta frissen }{észült fagylaH és cukrászsüteméi!1IY, ar
továbbá friss ]{enyér és pél{slltemény állandóan kapható. I

A n. é. közönség szíves párifogását kéri: ~
MOSOLYGÓ ÁGOSTON cukrász. ~

:!'l>
h'~HiH~~&,)'~fb~~~~~llV~~~~~~~

Józsak István Deák Ferenc-utca
364. sz. alatti háza kovács mühellye!
együtt kiadó, esetleg örökáron eladó.

Deá!J; Ferenc-utca 94. sz. alatt jó,
uj vályog, egy négy szárnyas dupla
ablak, egy dupla kemanceajtó és több
kisebb használt ablak olcsó álOn eladó.
Ugyanonnan jó, tőltésnek való omJaéiék
elhordharó.

A helybeli állatbiztúsltó SZŐll, a
lépfene elleni védőoltást f. hó 24-én
1., julius hó 4-én il. és j~lius hó ..15-,én
lll-ik esetben foganatosJtja a kozsegl
bika-ak-e1nál reggel fél 7 órakor.

Haszonélvezet nélldil ei3d6 a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200--200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető I Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f. 4.

Özv. dr. Bács}' lajosnének Rá
köszv-u. 647. sz. alatti !láza örokáron
eladO. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankliázáná1.

Buíorok. Teljes hálószoba és kony
!la butorok, valamint egyes darabok
u. m. sitionok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toaleHükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
búl. Továbbá hajlitott székek állan
lióan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va-
tay Gábor motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

Meghiv6. A Keresztény Fogyasztási
és Papiráru Szövetkezet Endrödön,
1929. évi junius hó 28-án délután 4
órakor tartja a r. kath. központi leány
islwla tantermében évi rendes közgyü
lését, amelyre a tagokat ezuton is meg-o
hivja az Igazgatóság. Tárgysorozat: J.
Elnöki megnyitó. 2. 1928. évi mérleg
ismertetése. 3. Feiügyelő bizottság jelen
tése. 4. Határozat a felmentvény meg
adása felett. 5. Jnditványok.

Le les ba kölcsönök



18-26
19'25
2-20
o-23

n
J L5u gy_ 21"
'2029g), 2-10
14'28 16"52 gy_
19'10 19'-+ögy

16_14gy,
16'51 gy"

20'34 gy,
21'11gy_

trti
bpesli'ói indul
Gyomára érk.
Cyorntl:-ói ilJduJ
Epe;:,ll C .zik_

.2 "gy"' betüvel jelzett gyors-, él többi pedig személyvonat.

~:~JUlJUOt:íLUliIlIlXOlOlUOí~

1929 május hó 15-étöL
BVDAPE5i' - GYOI":L'\.

6"25 9"45 gy 13'35
11-06 12-42 gy_ 18,19
O-32 5'34 8-52 gy
5' - 10-40 11 '45 gy_

<!si<YOM..iis.. - B:f:KÉ5CSABA
I:3csabaról indul 20-15 4-34 8-14 gy, 12-47
Gyomára érk. 0-17 5'27 8-51 gy, 13-54
Gyomáról indu; 6-41 11-14 12-47 gy_ 18-29
BcsaÍ)3ra érk_n,4 12-08 15'25 gy_ 19'27
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Legjobb tAjéli.odaió a

Vasuti és Hajózási
enetrend Ujság

kapható minden Vasutá!lor....ásoll,
Dol1ánvtözsdáben.

eladó,
Érdeklődők forduljanak a

TÁRSA! Bankházához GYOMÁN,

a kü,
KörösLidány-Szegl1alorn közötti [uÜU! mellett

j'1karbMl le \'ö

gazdaság'j épületekkiz] ellátott?
néhai ferencsik Károly féle '

170 magyar hold, szántóföld,
elhalálozás miatt

sAcsy

6 oldal.

5zcr~~'2sztöjéné!,

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra~
mert lapunk havonta kisor5 ü l
előtlz121ői között egy száliodai
utalványt, melynek tulajdono~;()

él sorsolás hónapjában tetszé5e
szednE időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
biroévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VliI" Ba~

ros 5 1121' 10 (a f{elelipáJyaudvar
érkezéDi oldalavai szemben)
cgV ehŐrendi..i szobái. j\ kö
velkező sorsolás! JUD, 18~án

ro,zg,zjtQoi és eredrnénvé1

jun, 2o~iki számában
lesszük közzé_ Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényt"

és be az! lapunk felelős

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
SzáHoda" kávéházában. vm.,
Baross-té. 10,

-SZELVÉNY GYOMA~ENDRŐOi j\UTÓBUSZ NYÁRI l\i1EI\IETREND
urnöl:.
urnőnek

mint il

GYOMAI UJSÁG
olvasójának_

1929. me'>juii 15-töl november 6-ig.
GYOMA VasutáUomá§, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és'fé! kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRŐDIAUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA.

6 Ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. 40 p.

2 ó. 40 p.
5 ó, 40 p.

() ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

j árat reggel

délelőtt

:Endrődről indul;

reggel

Gyon:lláról indul:

Telefonszám 17.

feltételes megá.l1ók
üyomán:

5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utCél l.

6 ''''0 Gróf Tisza István ut sarok 2o. .) p, . "
Máday gyógyszertár

3. " délelőtt 9 Ó. - p. Piac-tér 3." délelőtt

Ártézi-kut
4. " délelőtt II ó. 10 p. H fU 4." délután,angya oüzlet

5, " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5." délután
Iványi malom

6. " délután 2 ó.20 p. Endrőctön : 6." délután
7. " délután 4 Ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 1." délután

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 p, Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vá§árokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhefő.

1. járat

2. "

NAGyszAllODA
vm., Baross-tér 10_

:JFOG.~LOH

a közönség körében az a tisz
tioság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20 ojo

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek.

Leg@ll[~óbbdn

nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P l '50~es menüt kivéve)

ofo
engedményt adunk.

sem az érkezéskor,
sem az elutazáskor, mert

szemben vagyunk a Keleti Pálya
udvarraL JVl.agyaros vendég

szeretettel várjuk családi
szállodánkban.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

':j!;\GNER JvIÁRTON_

~~''-__''''''''''''''''''' -' ''''''~'''~~~~'''~A~~~~

Nyomtatta a ",HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat €iyomán. Felelős cégtulajdono3: TEKET SÁNDOR.
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HETILAPp O l I T I K A J, T A R S A D A l íV! I É S K Ö Z GA Z D A sA G I
IT zcwvr a sr s =ET EE wm "..,. . = 7TT7Z

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: I-
Negyedévre -" - - - .. pengő SO fillér Felelős szerkesztő:WAGNER MÁRTűN. Hirdetések dijszabásai:
Fél évre - - - - - 3 pengéS 40 fillér Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Eg"-~ "-"re <:> p=ng" Szerkeszt6ség és kiad.óhivatal:...... ,.",- - - - '" ... o. hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l

l.apzárta P É N T E K déli 12 óra. ,.H U N G AR I AU könyvnyomda negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
~ Megjelenik minden vssárnapreggel. G y <o m a, "ÁRVAHÁZ" esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ratáskor·1
Arany kalászt ringat a

szél. Reménykedő hitlel,
verejtékes .munkával áll a
magyar nép aprajt'1-nagyja
a verőfényben. Zizegve hull
a sélrarany,a markos le..
g"ények feszülő izmokkal
szoritják a kasza nyelet.
Nótáskedvü lányok pajkos
kacagással verik a kévél.
A legverejtékesebb munkát
is nótflszó mellett ellye!eg~

ve végzi munkaszerető, de
ré!{, büszke testvérem! DUl
az iÍ ldás, szaporu a ke;.,
reszt, messze elhallik a
gözgép moraja. Mint arany
folyam ömlik az aranynál
drágább magyar buza a
zsákokba. Lesz kenyér, 1<a
Jácc-;, jut belőle a nincskp

lellek asztalára is.

BoJdoO" önérzettel uon~i:> e,

dol a gazda vissza egész
évi fáradságos munkájára.
A jól végzelt munka meg~

hozta gyümőlcsél.

Bezárultak az iskolák
kapui. Örömtől sugárzó
arccal büszkélkedik a jövő

reménység szülei elő/t.

Ü is aratott. Sok-sok
nehéz, fárasztó munkája
eredményét most értékesi..
tette. Gyüjtött javakat, mit
él jég el nem verhet, az
áradás el nem sodorhat,
miből minél többet adunk
másnak, annál több marad
nekünk: Istenben vetett hi~

tet, ember és munka sze
retetet. Imádságos lélekkel
simogatom végig- a munD
ka ez ifju hőseit. Erős a
hitem, hogy ők mélyebben
eresztik az ekét a tele..
vénybe:a nagy magyarjö·
vő ma sivár ugarába. Mert

"határozott céltudatos mun
kát csak testileg és lelki·
leg alapOSan elők~szitett

nemzedéktől várhatunk
Népün lz jólélét, nelllzetünk j
jövőjét a művelt gazda,"
iparos éskereskedók mil
liói lesznek hivatva meg·
tercn,teili. Sokat hallunk
ma gazdasági többterme·
lésrő!, de ezt csak ugy ér
hetjük el, ha a polgári tár
sadalmat, mint az ős tele=
vényt erre méltóképen elő

l<észirjü!C
Még nem oly régen az

egyszerU mezőgaldaság'i és
ipari eszközö!, is elegen p

d('lknck látszotial" ; ma a
gépek idejét éliü!c Aklwr
elég volt az elemi iskola
által nyujtott ismeret, ma. a
fokozott munkához maga·
sabb szellemi javakra va.n
szlH,sége minden ember·
neJe Gondoskodni I"ellett
tehót arról, hog"y a polgári
t(~rsadalom könnyen hoz·
zájuthasson olyan iskolak~

hoz, melyek egyenesen és
tisztán az ő érdekeit szol·
gálják. Ilyen iskola a pol·
gári iskola, amely nyujtja
mindazokat az ismerete
ket, melyre egy jó gazdá·
nak, iporosnak, kereske
dőnek szüksége van. Nem
vonja kia gyermeket a
család körébő!, hanem a
munkára szoktatással, a
mezőgazdasági, kézimunka
és má.s gyakorlati iSloerep

tek folytonos gyakorlásá·
val előkészitője az életnek.

És még is mit látunk,
Az a gazda társadalom,
melynek gyermekeit ki.;
akarja emelni a maradi·
ság, az ósdi gondolkozás
fásultságából, nem nézi sa·

ját érdekét, saját boldogu;
lását; hanem hallgatva a
nemtörődömség sőt boldo
gulásuk utjá/álló, egyéni ér
deket haÍszoló, sokszor
rossz indulatu jóbarátok
mézes-mázos szavára, vét·

kezik saját maga, családja

és gyermekével szemben,
mikor utját álljtj azok to· l
"ább tanulásának Igy lep
nlarad il megélhetésért vi
vott nagy versenyben, s
ki\'eszik !,ezéböla szerszá
mot, az ősi földet azok,
kik Dgyesebbelc élelmeseb=
bek, tanultabbak. Mert ma

nem dég csak dolgozni 
de ugy, ahogy édes apám
tól tanultam, az meg szin·
tén a nagyapjától látta, hac
nem nyitott szemmel, fürge
ésszel kell figyelenJme! kj·
sémi Q tcrmQh~s és értéke-

sités minden mozzanalttt.
Ne aZ legyen Q célurJ!\,
hogy g'yermekünkbő! urfit I
neveljUnk, ki a köröl\ben
és korcsmákball nevetsé
ges urhalnámsiÍggal kölli
el Q régi vagyon ujol~.ó

holdja it, Vagy olyan leátly~

zót ki csak él seiyemrulJttlz
suhogásábéln lálja boldo-

gulásának lehetősQgét, ha
nem az, hogy tudománya
révén lássa be a ba Iga
együgyű emberek tévedé
seit, 1'2gyen hitében, embe~
ries gondolkozásában és a
munka megbecsülésében
szilárd és erős.

Ezért létesült községünk
bölcs vezdőségének né~

pünket, fajtánkat féltö nat-;Y
elhalái'ozá:::.ábóI EI polgári
iskola .. Gazda. napszámos,
iparos, tisztviselő mind itt~

hon tanittathatja . gyerme..
k~t. Tévedés egyes gazda
goknak, vagyelőkelő!mek

az a felfogása, hogy sem
misem jó ami itthoni, csak
az jó, ami sokba kerul,
amivel el lehet dicsekedni;
mert a polgáriban is alkal 4

ma van fiunak, leánynak
egyaránt esetleg kevés ál:
dozattal mindazt megta
nulni, amivel bármely isko..
lábon él négy év után to'"

vább tanulhat. E kevesek
is megtalálhatják tehát itt
számításukat. Bár a polc
gári iskola célja az, hogy
jó gazdát, gazdasszonyt,
istenfélő, jámbor, munka·
szerető oly polgárt nevel
jen, .ki apja gazdaságát,"
iparát itthon tovább foly..
tassa.

Ne legyünk tehát közöm
bösek saiát érdek.ünkkel
szemben, ne vegyük lel·
künkre, hogy egj'kor gyer
me!(ünk felpanaszolhassa
azt, hogy édes szülője nem
hagyta tanulni. Mert a kés6
bánat, csak böjt és szo..
moruságot okoz.

.'fo

H<l. jó termést akars?,
mc~rnűveled jól a földet,
jó magot vetsz bele, a
gyomot, a kártevől<e1 kiir
tod.

Mennyivel gazdagabb -

aratast kell várnod gyer..

meked lelki kimüveléséí61.

Add meg a lehetőségéí,

hogya jó mag jó földbe

juthasson. Irtsad, pusz..

titsd il gyomot, mi gyerme

ked fejlódésénel< utját akar

ja állani.

Aratáskor gondolj a ve

tés idejére. Nézz végig le

folyt életed barázdáin; gon

dolj arra, hogy csak a

~ziv békéje a lélek harmo·

niája, az és kellő kiműve'

lése adhat igaz és mara

dandó értékeket. Nesaj- 

náld tehát gyermekedtől él

jó szántás, boronálás és

magvetés idejét, tanittas..

sad, hogy tudjon élni és

téged szeretve megbe..

csülni.

PAÁL SÁMUEL
igazgató
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Beiratkozás.
A polgári fiu és leány~

iskola első osztályába be#
iratkozhat minden tanuló,
ki az elemi iskola negye~

dík osztályát elvégezte. Az,
hogy már valaki gyerme
két beiratta az elemi isko
lába, nem lehet {lkadály,
mert a polgári iskolába
való beiratás után az e1e
miből minden 9kadály nél
kül törölni fogják. Beirat~

kozás alkalmával 14-15
peng6t kell csak előre lefi
zetni, a tandijat szeptem;
bertől juniusig lehet tör c

leszteni. A szegény _de jc~

les tanulók tandijm(>ntes~

séget is nyerhetnek. Saját
érdekében, de gyermeke
lövője biztositása céljából
is érdeklődjék a polgári
iskola igazgatójápél ki min
denben szívesen ád utba#
igazitást. iskolai dolgok
ban első sorban hozzó for
duljon mindcllÍ-\i. Érdek
lődni lehet reggel 8-Iól
este 6-ig mindennap. A be
iratás julius 1-t61 5,ig lart.

E··~

Könyv és folyóirat
szenlle.

Magya.r Bánat. MHdós Vitéz
verseskönyve. l'vlosl jelent nw).{
Szarvason vitéz dr, Zerinvb.rv
S7ilárd iérásbirónal<, az or~

szágosan ismeri köllőnek, aki
verseit Miklós Vitéz névalalI
jegyzi, legujabb, immáron har

madik verseskötete, r\ kilenc" I
ven oldalas, csinos kiálIilásu
verseskönyv három ciklusI'o I
osziik, melyeknek cimei: I\kö l
tisz, Bölcsőda!' Az én anyus:
kám és 29,0 ll, illetve 2, ösz"
szesen 42 verset tartalmaznak.
A lv1eótjszban ha7afias, irre·
denta, a Bölcsődalban családi,
Az énanyuskám cimü ciklus~

ban pedig szülői versekkel
találkozunk. A tiszta magyar;
ság'gal zengő, az iitemQk és
rimek muzsikájávaJ gördülő, a
köllő nemes, őszinte és köz~

vetlen érzelmeit él nagyvilágba
kiJáró versei igazi müélvezetet,
elringató hangulatokat, a ma
gyarságszomoru sorsán sirq

vavigadó érzéseket, a családi
élet kedves szépségeit ültetik
át az olvasókba. Ezeket a ver
seket szivvel és lélekkel kelJ
és csak azokkal lehet olvasni.
Egyik versében a hazáját si#
rató kuruc, másikban Európa
szörnyU pusztulását érző lát#
nak sirja és dörg-i a magya#

rak lelkébe lelkének szavail.I
Vátesz ő és a régi dicsőségek
féllyénél melegedő, él régi
hangulatok árnyékában meghu
zódó~ a hajdani diadalmas csa
ták morajának emlékezeténél
álmodozó költő, aki lelkese;
dik a nag'{ Eszmékért, de tud
békés családfő, szerető férj és
szigoru, ám mégis önfeláldozó
apa lenni élele visszhangja~

ként verseíben is, A csendes
békenaóokban ~ csodák~ój

álmodozó hegedős, ígric ő,

aki álmaiban a felégett nádaso
kaI bujja, hogya valóságban
is eredményesnek lássa álmo~

dásait. És ezek az álmok, e7ek

a valóságok, kes"rüségek nem
csak az övéi, de miénk is,
miénk magyaroké és verseit
\(ülönösképen el teszi érté
kessé. !vlagyarnak, harcos ma~

gyarnak, él szép magyar vá~

gyak hegedősének lenni illa

isteni elllivatoflság és Miklós
Viléz ezen elhivalottak közül
való. Versei él csendese\l fo~

Iyó pataI< és a fellázadt folyam
öielkczé-oci ésaz oly rilka irre
denta vel'stcrmés értékes gyölI
gyci, vcr',-kiitek él hnI1át igazán
szere/I") mag'yaroknak ~~zép

imác!ságoskön\'ve. ~ f<.,grcndcl:
helő 2'50 Párana 'sz'2rzőlói

(Szarvas, Járásbiróstlg) vagy I

Müllcr·nyomda eimén, (Szar Vi1'; I
L Deák Fercnc-lI, 13, ,) I
A1:i"n=T o:; i::l&llWPI\~JIiIIIIit'$'M"" I~~ I

I E K I
Istentiszteletek. A r'd. kmfj

lumban vasárnap c!~k[{)jf 1\:1 9
(;r'o.'1lwr istenlisztc'1etet j<lrt Har- I
s.:~nyi Pál ref. esperes.

Az ág'oslai evanRéiikus tcl11p~

IO:iihal1 vasárnap -d. c. 9 ó.
n:mct nyclvij lstenti:oztektel l

teJlI Feiler Ernő QV_ lelkész_ 'I

A rÓnl. kafh, ternplomban
r:?<:?gel 9 órakor Isl'2nti5zlclel
PI,:dikációval lorlia Cser
[J {j V CJéza plehán0s. D_ ll. ;3
óidkcr lilánia,

OrVOSA hir. Az Országos TilI':
sadalom bíztosiló Intézet gyulai
kuüleli péllzlára megbizia Dr.
5iliger István gyomai fogol';
vos! (lakik Horthy Miklós u.
1231) pénztári tagjainak fogá
S? ali kezelésével. Rendelés:
hélfó, szerda, péntek d. u,
5-'-7-ig kedd, csütörtök, szom
bat d. e. 8-1O-ig.

Gyomai községi ovodában
a gyermek ünnepély julius 3-án
szerdán d. u. 3 órai kezdettel
lesz megtar/va, melyre az iS 8

kolaszéki tagokat, szülőket és
öZ érdeklődő kőzönséget tisz
telettel meghivják az óvónők,

Adományok: Az áll. polgári
iskola részére adakoztak Klein

-Lászl6 vasuli vendéglős 1
drb. házigalamb preparatumot
35 P értékhen. Bogár Géza ur

1 drb. kitömött gólyát 20 p I
értékben, Magyar Kir. Egyet..:
mi Nyomda 7 drb, könyvet. I
Békésmegyei Általános Taka c

rék gyomai fiókia 10 P-t lanu:
nulók jutalmazására. Hálás kö
szönetet mond az iskola igaz
gatósága.

Az endrődi _róm. kath. polg.
iskolába a beiratkozások juli·
us 1-1211 és 2-án délelőH lesz
nek, nJi.2rt is feJhiviuk il szülők

figyelmét, hogy gyermekeiket e
két llopon okvetlenül irassák
be .a polg'árj iskolába, merj az
iskola fenlmarodásCl minden
körülmények közölt iJizlositva
van: Áz egész - évi tandíj 30
pengö és ehhez jön a beira~

tási dl;, A tandiiat részletekben
is Idlet fize/ni. A sz~génysor

su tanulók tandijkedveLm>2ny~

bcn ic részesülhetnek, azonld
vül l(éri2sünkrc a segélyköriyv
tdrból tankönyveket is kaphat·
nCik,

Augu§ztusban nagy lókiálíi
tás lesz Békéscsabán. A Bé~

kéS'l'árlllcgyci Gazdasági Egyc'
sükt liagys7abásu lóldállilási
készit elö, ameiyd aUfJusllus

fqiyofllón fognal( fli\..'giartani

L'Jékésc:,iJbitll. /".z "6'2:SZ .D.!I(jld
rI! kikrkdö lókióHitils !'1ugu:·,z
tus ic-tm [og 11!egi,yilni és

G,'on <l ,nllgyur !IJczógi:zda~ I
5iÍgi éicl Sz?IJJlOS kiiiÍ[1''''séf5C l
VC:,Z :'észl. ~ !óki(r[!it~sOfi ,csak I
!11 C fl e[-: k (' I ~- s kti II Cél 1;.1, ü I l (' IIe t I
rés?1 venni. /\ giJzdclsilgi q!\'(:,- i

slik'l al (~lt)kés!itö JllliiiKi11a!o

kut ;n,11' megkezd/c (:5 bizo
11\ \lS, hO::lY i1 kiáliít/ls él teljes
siker jcgy,'ben fog k/ajla:ii,

DL Barabás Béla olVdn bil
i, ir, ~-,t,j I1lcrész hílvoilásl tell

NagyvdrutÍoil a !vlögYill' Pári
:'::i'lik""I1, melYiléi jn(;hhö! if! ö

szabcHl krüki':i1 scm L:h"'!cll

voll1(1. h2lmérhelkll (irjéke! ad I
('ilnek cl nl2ifrvörsjg sZ(,JlIpont- l
idból oz, íwgV ct SZaVE! Illessze I

lu!hangzik il kigz1/0It !cI li !C L k I
hólárán ,~s por:sz<2:ne khe! J)ö2Y
\:0g'r"dL~k b~l(li(-::·L1lt.~~~r·V lj~3/:C~

horcJcndó anyag' /lainiiHánJk,
Barabt,s senkihez sem ijll kö
zelebb, niini ÍJozzánk gyomai
akhoz és noha Emlékiratai or~

szágos felíünést kellel/el<, egy
remásra hozták érdekes cikq
keit a fóvárosi nagy lapok és
e hasában is adtunk belőle

mutalványt: szégyenletesen
csekély érdeklődés -mutalko
zott a történeti becsü, szóra
koztató kötet iránI. lioJott Ba~

rabás életét ugy szánta a köz
nek, hogy malla szegény ma#
radt és minden megvelt kötef
lazit vaJamícskét ~:rondjain.

Husz pengőjének kell e célra
knni mindenkinek és a könyv
közvetitését érdek/eleoü! vál~

Jalja Kner k0nyvnyomdász, az
összeg utólagos fizetése mel q

-I~tt. (A szerkesztőség.)

-Gvon~or ...., bél"" é§
an-yagc~erebetegek...
nél a természetes "FC?renc
józsef" ke:,;erüviz az emészt6~

szervek műköM5ét hathatósan
előmozdilja s igy mcgkönnyiii,
hogya tápláló anyagok a vér
be kerüiienek. Orvosi szakvé-
lell1ények hang~ulyozzák,hogy
a Feren(: Jö>zsef viz külö
nösen ülő éietrnódnái igen
hasznos gyomoi-~ és béisZd-
bátyozö szer. I-C pható gyógy
szer/árakban drog<2li6kban (S

füs zerüzletek ben_

Ferencz József és Tisza Ist
ván Hollywoodban. Az egYik
amerikai filmgyár készülő film
jében Ferencz JÓ7~ef és Tisza.
Islván szerepel. Ez a fIlm kű;

jön ben Budapesten játszódik
"3 a hollywoodi s/udióban fel·
dpitetlék a budapeo/i Opera~

ház né"ő1erét. Erről az érde
kes filmről kÖ7öl képeket cl

Szin házi Élet uj sLámö, mneiy
a nYllfalás jegj'ében készÜJt.
Érdekesebb cikke ZilölJy La~

jos: Az óriási parlag, Lányok
..,zige1c (hogyan lJ yr.r.:l I ilVO:C

lei'inv egv eihagyoll dUilai ~;;(i·'

gel,. fl,) r",ii\<. j..:'n(j ulaú!si kó~

dexe, t-!OgYcill készitsük a n,ár j

blhilö JJ;liokat, f'lo1rány cl fér.i
u';wdiJI J c l1 , legujobb rijrd6~

tli\J, di\(li, SII-andszz'pe V<2r
Sl'liY, [-')()),lIoni j.zxikoll, I JOg\,(ll:

nYMa![l,lk a films7jjrok. j\
's,;inhcí/i f:!c! uj i'olylali'Jst ke-
::...'il ilZ ismCl'ellen>..;; (T/iJ 5/CI'

zjc1(')s rcg·(!rl\'~böi. j)(liabtlJ(·I ...

ICkkt: IJ/irol1l 111lIlajs(íg-os cg\,
feivon,j:,.()~, Na2!Y divaf, rcíf~

v(~ :1y, a ll! (j ro va t, k u tIi1 ill C l i (- II L 1

'il!,. _A :-)/i nll<:í li i.~lct C]Öfi/.ltéc.i
éli,] lll'gyccdévC'l!k0nt 10 Pl'llg/"
1~j"d,iliivi1toi !'1.radi~lI!ca 10
:.:; / i II (] ,~l'() hok é s k él barét i-0t'''· lz
il;_-l~!.V \.'/11(1~71·ékban nlÍL'g"SZere"/·""

II·,-:ölc. 'l')'íllhá?i Ékt ~zindc~

ulh n' jé': \ ,.Ilál.

Gról' Wcndheim §ándiH'
hUHllmá!IYLtjn Amerikábar1.
A. c~;,nrvó:·,i n(3~J\ !·:rI1.• kü.::-', gT.",f

\_'~l::~nckht.·jr1! .:~)\~: d~ If" hus)JiJ\.1 ..·
i.jliLliij!,'lil\Ulr,~ ;'"ii:('rikéba uta J

zoli, ilO~n' aL ,d.c_wi munkás\ i
:::3zonyokcll és 'i/<,ciális ill/éJ
ill én 'lek ','! larw! I li it nYOZ7a. ..\
['atal gróf, akit a szociáli::::
problemák élénk<2J1 fogJalkoz~

talnak, bejpfld már q;rés/
. \

Európát, tal:i:Iln;jnyozla a nem-
zetek kulluráJb ,5s gazdasági

_életét s mo:;! ,n nmerikai
melropo!i".okül, a gazdag kui~

lurközpontokat, al: óriási gyár-
-és -bányaleiepeket, a nagy ipari
gócpontokat és él hires mező

gazdasági L:mnokat látogatia
so,ba. f)cjária már Amerika
magyarlakl,j bei'jeit (New-York.
Chicagó, DitL,: mg', Cleveland,
Ohio stb.) is,cz~k nagy mun-'
ká.stelepcit, hOSSzasan és be#
hatóan tanulmányozta Amerika

-- produktiv crőviszonyaiié~ azo-
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ARADI-SZABÓ ISTVlJ.N

Ne legyen a Kinnak nálunk Jnaradása
mosl, amikor készülődünk aratásra.

Az 1927/28. évről bejelentett
Il1lívciési ág változásáról szer
kes7tdt jegyzék 15 napi köz p

szemlére van kitéve a7: éldó~

ügyi jegyzői irodában.

fil ill. kir. földmivetésügyi
milliszterillm közhirré t,?szi,
hogy az 1929. évi őszi erdő

sijésl1ez szüséges faesemcléket,
suhángokat legkésőbb iuiitlS
hö végéig kell a lll. kir, ('rdő~

hivai('1iánál irásban igényelni,
amit ide szállitva diimenles'in
kap mindenki, aki fásiJást akar
földjén iétesiienL

Felhivatnak mindazon hadi
rokkantal-r, árvák és özvegyek,
kik L hóban még ilietményei p

ket fel nem vet/ék, hogy azt a.
héten okvetlen Vi2.g'yék fel.

1{()ZÉRDEl<O
HIRDETÉSEK

f.·'~;~~~~
I Kecskemét, Beniczky ll. 12.

Fenná.1l 1915. óta.

felvesz gimnázium, reál,
kereskedeli és L -II. osz-'

I tályos polgári iskolai nö~II. vendékeket. Prospektustl ~ küld. Pontos cimzést kér.

éter-Pál előtt.Inl0

Ha ilyen kenyér lakotja jól a szánkal,
visszavesszük régi, gazdag, nagy hazánkat!

Azért legyen a mi buzánk jó-acélos,
hogy hamarabb eljuthassunk egy nagy célhoz:

Isten, T7údőn ezer hu-baj reánk-zudul,
ne engedd, hogy efpusztuljunk fáján-rutul .

Kérünk sok-sok ellenségtő! lea fázva :
- Legyen acélos buza a dus ka!ászöa.

a buza bennünk vérré, erővé válik,
s elle!7ségeinket elüzzük mind, egy szálig!

Isten, sirva kérünk, mert szent kezed büntet:
- Add meg a mi n1indennapi kenyerünket!

Az Éle! dus asztaláról csupán morzsák
jutnak nekünk) - koldus lett e gazdag ország . ..

Hazánkat ellenségeink szétosztották,
s amit nekünk hagytak, azt is k~fosztottál.

Minket bösz Gond-katonák ostromolnak,
prédái lettünk a gyilkoló Nyomornak.

kat oz crkök',í \i:;zonyiolokat,
i'llllc'iyck milek, i 'ila~;'YMokal cl

ll1ál' kÜlln \.:.;J(""\ ·"_."I'Qin1z kapc~~án

j o ic' ic nl ,j,.;, :i ; rel c lz c inc lz ,'S
1"n 1il ci >l ! ~ Li l! c.d,; .' l k (J p C:~ o l.cd ;\< cd
ke 1'1,: ,;,_. i I és 1cl:,,: I ~. aIII (I 'lek i1iin
ch'nk Cll (~;kiJlnl:lsuk GITfL

hog\, co llFl).;'y'C1r reviziö t.;()n~

dolalál (j/ Ujvjlá~4 parliöin iS

ViSSlhclliiJra kdts('k. (iröf
Wenckhcim5ándor, aki egY2bb
ként elsörallgu szociológus c2S
Ilcmzelgazdás7, amerikai utján',]

nügvobb JOlluimányl ir.

Városunk és vármegyén1k
Budapestre utazó uri közön
sége, amióta közvetlen i1 {'(e

Icti pá!YLluc!vöiTól szembC'11
UjOlllF1Jl áiépilve, 8 lq..;modcr~

nebbül berendezve és teljes
konforlot nVLJjlöan feJ.:izvreJve
lnt2gnyiit a h,Ói !)o,Hi Száiiodd,
kedves találkozóhelyet talál eb
ben a nivós szállodában, amely
jólehet aDunaparti széÍllodák
mind<2n kényelmi berendezke
dését egyesUi magában, szo~

bájnak ára mégis él polgári
szállodák árainök szintjén mo
zog. l"~özponti szálloda iga/~

g-Cllósága g'oildos figyelemmel
ü~~"i'Í;:l Qri·.:.~, ho;;y a vcnd;jg-cl{
semmiben se érezzék cl meleg
oll11on hiányát és szolgálatkész
sze! r:é! yzelének feg'vcl mezert~
s,:~ivel ál! mindenben a ven~

(!,.';,J:k rendelkí2z,~::?re, Az uri
olthonnak a Közponii szá!ic)~
dában található melegsége pá
rosulva a hotcl vezetősegének

és szem.ziyzelrznek figyelmes~

séf;ével, tercm!eiték meg ci1nd:
él családi háznak azt a jó ne
vét és jó hirét, amcly - s ezl

kivánj uk ezen sorainkbcr\ nwg
rö2zikllj - vilrosunk és vár~

mce:;yénk inkiiigeLs kczijnsé-
forc részéről is cl megérdemeli
támog'ai,jst bizlositu:ta a már
orszilgszerte jónevü szállodá
nak. l!2'yancsak szivcsetl ie~

gyC'zzi.ík rel, hogy a száijoda
vendég-ei olcsó és il/etes pcn~

ziószerli eiIMást kaphatnak an
nak teslvérvállalalában : az OS~

tende káv2házbaIl, amel'id tu
lajdonosa Gm'Sz Ödön Ilagy
áldozatkészségg'el, kifif]omo~

dort izléssel épiteit ill és reil~

dezeii be néhány hónappal
ezejött és Jettc azt euröpai vi
szonylalban is lálviínyosság~

számba menő üzlelté, amelyben
a vidéki vendégek este szo~

!id és élvezetes szórakozási
találhatnak.

Izlésb~:i'l! minőségben kÖ:Z~5merten elsőrangu angc!·~ fnU:3Ip,if.~szth!eteink szezonvégi e~áriJsitását meg~

kezdeUük. Szöveteinknek a mi:nőséghez olcsó árai pan3t!anul ánanak. KüiJ)r.ös fi9ye~mébe

ajánljuk o. vevőinknek az élénk fo\'"g~lonl 'li',u>!n';,~lem[ett.?--=~É·~§.:~_<~.fUVU)~OKeladását,

amelyek árban a napiárnál 30-40 0/0=kal olcsóbbak. és libériavásznak, valamint kocsitakarók~

plaidek állandó naSlY választékban. ii'íh~kat készséggel küldünk.
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ismerni.

N\!ILT '~1' é'r'));)
'j = Ll:( .

J

Szerémy ZoHán ~
a ",c;gszinház nagy n1iivésze rentikivül ~

é:Jekes emlékiratait közli mlnóe1l I..
vasárnap és csütödöl,ön az ~

LJJsAe ~
Ui e\öfizeIÖ!: az első folytatást61I
megl·:apjál{ :~zerémy Zoltán emlék- .

iratait. •
.Fi:!:eS5€o,'j eW még ma!

Cim: l1i"ág l-:iadóhivatala Budapest,I
62. Post:;fi,jk 282.

~

Páratlan olc:óságu, kiváló regél1Y-I'
sorozaihoz juthat él.Z UJSÁG minden·
eJőfi/dc)jé. A ,JiLi:;írodalOlll Reme
kei" il legllép3~eriibbmagyar könyv- i

klaLlI'iiny.
Balzac művei .sS fi]Jér, Dickei'l:'ii ~

mlivei 68 fil1ér kötetenkillt.

Az UJSÁG Utazási Irodája
Budapest, VIí., Erz:>ébet-körut 43.

teljesen dij.t.a.lanUJ 3d tanácsokat akAI l"

élőszr\v,ll, akár irásban. .

H a u t a z il i a k il r, feltétlenül azI llJSÁG UtaliÍ~i hodájához forduljon

~ feIVilit,~o~:tá~érL;)~~~sze.rü:ál~szok,I IL (;] s es p.,Jl f.' -" elmtezés!
~~"'::::~f.@,:'.;7,,'.;=-=r,=.lll::i.:.:z:l'=·-' ~"'.t_,,,...

NYilatkozat.

A " Gyom,:li Ujság" 1926. évi
december 6~án megjelent 18~jk

számában a "becsület" eimen
általam közzétett cikkre vonat-=
kozóan alólirott kijelentem, hogy
az abban Ományi Kálló Elemér
orvos szigorló mra vonalkozó
rágalmazó és becsületsértő ki~

jelentések az én rossz biszemi.i~

I ségemen ajapultak. Ennélfogva
azokat mint valótlan rágalma~

kat ezennel visszavon om, azo:
kért itt nyilvánosan bocsánatot
kérek tőle. annál iB inkább.

t

men' az id'ők ÍoJyam6n KállÓ

Elemér urban· becsületes uri
embert volt módomban meg=

TEKET Sc'\NDüR.

I 'ic) E rovatban közöltekert, felelősséget
nem válJal a szerkesztőség..

--~"""~-~~
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220 köbcerrtls 4- és fél lóerős

TALÁLKOZÓHELVE AZ
t> ~,' "" i"l~ ,li
~ ~ a~~ c~a

ES T, VI., Podtnaniczky-utca 8.
l\.. NYUq.dH páiya"dl.hldVdA' lln.eUelit.

Telefon (lnterudnm) 202-43., 294-54. Cürgönycim: liotelíst.
r'·1índen modern kér1)!elemmel berendezei! ebőrang'u családi
szálloda. ~ Minden szobában központi tütés, hidegpmeleg

folyó viz és telefon. Lift.
SL;\I!odában kávéház, cukr:'!szda tS fodrászterem. A keleti pálvall:h'artól

közvtt\en viliamos összeköttetés 2·es és 46-os kocsíkk;i.

Árverési hirdetmény.

Alulírott birósági végrehajtó
'iH 188 J. évi LX. L-c. 102. §, cl

ért,_I!ih'b2n ez<?nncl !,özhirré
teszi, iJogy a gyulai kir. tör;
vényszéknek 1929. évi P.
5572/926-3! szá mu v.1gzé se

köveikeziében. dr. Kovdlszky
Róbert ügyvéd iJUa! kép'li'Scit
TirnáJ' I::t\611 javára 470 P s
jár. erejéig fog'ana/ositol1 kic lé
gir.zsi végTehaílás utján le és
fe!ülf06 lail és' 5260 P bccsiilt
kövelke:ző illf[Oságok, u. m.:
1. drh. tehC'rau\c\ autó olaj, uj
kocsikerekek nyilvános árvc
r2sen eladatnak.

Ivlcly árverésnek a gyu [ai kir.
Törvényszékllck 1929-ilz évi P.
5572/195!6-31 számu végzése
folytán 470 P lőkekövctelés,

ennek lhOJo ",áltódii és <2Jdig
ÖS5zc-cen 37 P 01 fillérben
biróilag miJr [l,cgj!!apitotr kö!t
séRcI< ('rejéit!, EIHJ;Őclöil. aZ

Endrőd'GYOIll:J rakarékpénzlár
Epiík:iéb.·n ICCJldő lI1C'g'tE:rtá~

SltrcL

1929. fvi juihiS hó 4-1k l1,ap

jánRk délelőtt W··ón'i.ja hE1lár~

időlil kitlizclik é~, ,jhh,)Z a

vcnni c',zándékod)k ezennel
oly I11:giegyz:~ssel hivatnak
íTI,,'g', hogy az érinl,zlt i!1g()5á~

gok az 1881. LX. L-c. 107. és
108. §~ai érlelmében készpénz
fizetés mellett, él leg!öbbel ígé
rőnek, szükség es~'té!l becsá~

ron alul is el fOgnak aJo[l1i.

Amennyiben az elárvcrezen p

dő Íng'óságokat l11ások is Ic
és felüifoglallallSk és azokra
kieií!git,'sj jog'ot nyerjek volna,

ezen árverés az 1881. évi
LX. t.~c. 102. §:a értelmében
ezek javára is elrcndel1cJik.

Kell Gyornán, 1929 évi ju~

nius hó 17 napján.

Sziráczki István
kir. bir. vég-rehajJö.

1000 peng,tt 18 havi ~(ed\lezö ~~éB2k::tfizetésre.

Körzet képviselő: S:zilá~Wi lLá5Z~Ó miisZ(i~d vállalata

I Turkeve. (Népbank épllkt}.
II J II' j lit II I III )( j II :rIX]rrri7(1tfJ[l:XXDJ(~':D~JrR-?írí:X7iTy Xl JI 11 * I I

ézszl

cl [krlinben játszó, rendkivliI
khetség'es orosz szin(?sz ala~

!'.ilja, aki annakidején a "Pá
fis grófnője" férfi főszerepé

bell kQltel1 nagy feltönés/. A
Illlisort él "Kihajo]ni veszé~

Iyes" cimü burleszk, egy rit
kaszép természeti' kép és
mmhiradó egészjjj ki. Előadá
sok: 5, 7 és 9 órakor.

ne/{ ragyogó szépségü felvé
telei, festői tájai szolgálnak
keretül a legszebb legizgal
masabb szerelmi történetnek.
;'1 női föszerepbcn Lucy Do
faine érdemli meg a leg'ma~

gassabb hangu dicséretet. A
fán főszerepe1 pedig

"'Vladhnir G.fllitlaroW'

ulirt Ili vata! folyó évi jllli~

13~án 10 órára a hiva~

vcrseny!árgya p

lörV~ll yIJalós/lgi
vámos utal képező gyollli"ii
vá5árf'~rszéli-ut ut 709 fm. és a
községi utcát képc/ő Deák
Ferenc lllcd 30D fm. hosszu
szakasz~nak beton alapra he
lyezett ('S cemenll1abarcsba
ág'l'élzOit,1,) lll. széks, cement:
habarccsaJldönlöt!, vc'konyitoll
mére/ü h,n,3it kiskockával, to
vábbá ugyanezcn u/vonal foly
tatólagos 535 fm. szakciszánök
5 111. :-iZ réleg ij

ullal vató kiépitésére.
Ai: illa julius

hó 13~árl 10 óráig adandók
bc aluli rt hivatalba, hol azok
10 órakor fog'nak bizolts6gi:
lag fölbontatni.

Az ajánlaJi feltélel<2l, és köll
s,Jgve!,"sck aluiirt falnál 10
pengő ellenében. be;'{zcreí'he;
tik, felvilág'ositások a \l;l..i Vi'l la los
órák (liatt ugyanott nyc,hell'ík
és a tervek is meglckirHhetők.

Gyula, 1929. junius hó ;21 én.
Ivl kir. [lil ö rnépiiészeli hiva/dl.

A hivCJlöl
Bálint ferenc

ld r. III üszéJk i j a IJ U'-"V"'i'"

Versenytárgyalási
hirdetmény.

~XD...JL~

iE l E I és P O L G R I
iskolai fiuk és leányok felvétele vallás-

Ikülőnbsé:! nélkül hávi 10 P dij mellett
megnyilt ~a gyönyörÜ hegyv idéken levö

I SZENTENDR.EI REF. POLű.

IiSKOLA INTERNÁTUSOKBAN
ln!ernátusaink nyaraló gytrmekek ré
szére nyá,'j sziinet alatt is nyitva vannak.

Prospektust küld az Igazgatóság.

~~D.:'.D:~~

Ipesi tragédia.)LAVIN

DUBLIKACIÖ.

Szegedi Kereskedők
Diákinternátusa

felvesz az 1929/30 tanévre kéres
delmi, gimnáziumi-, reáJ-, pol
gári-, feJsőipari és faipari szak
iskolai fiu tanulókat megnagyob
bitott internátusába. Prospektus!
készséggel küld PAUL ADOLF
gondnok, aki a beiratásokat is
elvégzi. Szeged, Fodor-utca 33;

11. szám. Postafiók 87.

Putnoki Sándor öröküseinek l
zsellérföldje 3 nagykoru rész 3.300

!>zögöl 80 fiilérért négyszögötenkéllt
örökáron eladó GyáJ:-ucca 1681.

Kugliversel1llY az ipartestü let i pá
lyán 1929 junius hó 30-án. I. dij: Egy
négyhónapos süldő. IL díj: Egy vek
ker óra. III. dij: Egy üveg *** Cognac.
Kezdete délelőtt 10 órakor, vége este
7 órakor. 3 dobás 20 fillér

Zőld István féle 3 fertály t-anyai
föld örökáron sürgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schr6der Jál'losnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

Haszonélvezet nélkül eiadóa
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekből a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-kömt 23. f. 4.

Özv. dr. Bácsy lalosl'Iének Rá
kószy-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hálószoba és ]{ony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toaletttikrök, virág
állványok, függöny tartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsürcndü
épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel díjtalanul szolgálok. Va
tay Gábor moíorerőreberendezett aS7
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

A német fjlmgyárJásnak eg'Y

igen és megkapóan szép ter p

mékét a

Lavina
(Alpesi taragédia)

Voss Richard közismert "Al~

pentragödie" cimü regényének

8 felvonásos filmváltozatát mu

latja be f. évi jUl1ius hó 30-im,
vasárnap az Apolló filmszin
ház. A film cselekménye Ró p

mában, él világvárosok forg'ata
gában és az Alpok leggyönyö
rübb vidékén játszódik. Forró,
romantikában gazdag történet
ez, egy festő és egy hires
nagyvilági szépség izzó, lán
goló szerelmi regénye, amely-
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F!GYELE HUsilö ita

Tiszteletlel értesitem a nagyérdemü közönséget, hogy
Oyomán, Horthy Miklós ut 791 sz. alaH, (Ailer A. házában)

cukrászdán1at nleg yitotta
ahol naponta frissen készült különféle fa.gylaítok

cukrászsűteményekállandóan kaphatók.
A nagyércj.emü közönség szives pártfogását kéri:

VESZEL ELMÁSZ cukrász.

VASUT
U. 727.

SZILÁGYI ISTVÁN bérautó-fuvarozó tudatja a nagyérdernü közönséggel, hogy

KÉNYELMES 6 OlÉSES BÉRA TÓJ N
helybeli és vidéki, valamint éjjeli fuvarokat mérsékelt áron vállal.

~~'iib"11B!!..l!I.i;ji%'d!li~Jb~ l T! l l Ti

':I
PALLADIS
kBnyvosztálya

ikAdapul, V.. Alkotm6al/~ 4.

Tisztelettel értesitem a nagyérdem U közönséget, hogy a Kossuth
Lajos-utca 737. sz. alatt (Vatay Gábor asztalos házában) levő,

a legkfl1yestbb izlést is kielégitő eu K RÁ sZ D Á M B A N
naponta frisscn ,készült fagylait és cukrászsütemény,

, továbbá friss kenyér és pél<siHemény állandóan kapható.

A n. é. közönség szíves párlfogását kéri:
MOSOLYGÓ ÁGOSTON cukrász.

hJ~~~~~~~~~~~~~

Pnes Co
CHroen, Ford, Chevrolet

aíka.-i:részek
autófelszeretések

Nagy József Budapest
VI., Andrássy-ut 34.

Telefon 221-97, 285-63.

alegga2daságosabb
Vezéíképviselet:

Autofe1szei'e1ési
R,-T.

Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

Fe!\'iiágositást készségge! (jd:

PULUG R IS
GYOlvIA, Halász utca 1541: é"Z.

Tele,je§ tOO ~:;r,,'i:1i':dléli.og E'i.llifJiZ/E"tíÉs,§<ei

3

.i_iiiaJ$6.~]' el. hOSSlDbb -Id(~ig" tnrthDtÓ. - 1\ köJcsCnökE-Í
a.Z í dl;lt,:l fcd '"

lIle!yd a bank elóbb rel nem mon Ihat, de az eitíbb is
bármikor részben Vi:Jgy eg'és:Lbell slorn,"metesen vissza~

fizethelő ül"S',.,eg~;'§) i.n~,ték.]l,("en'trtet~ é,'t<'i 7 é§
féi s~és.z&nlék ""'>o",."

~;Í.lI.gos k<B!l.

Azonnal folyósitl8!
·lJH[II§I;i~.ulejfil;rdt'ü tödefj;dé§;eili ?'1-.';Jl.~li:§,,!J;j[j.,a,J;{,

FISI( D~~E

e les
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18'26
19'25
2'20
3"23

n
17'::;,0 gy. 21'
':2029 g; . 2'j O
14'28 IÓ·52gy.
19'10 l (}45 gy.

16.14 ~y.

16'51 gy.

20-34 gy.
21'11 gy.

tuti

A ,.gy' b\2tijvcl iclzell gyors-, a löbbi pedig '3zeml?lyvonat.

bjJlL:;rról indul
Gyomára érk.
CJyofl1dról indul
t)peslre <2rk.

1929 mSjUS hó l5-étől.

BIJ D A.P:ES {' - GYOf-1A

6'25 9'45 gy. 1,3"35
11'06 12·42gy.18.19
0'32 5'34 8'52 gy.
5- - 10'40 11"45 gy.
G YOl"I.i\.. - BÉKÉSCSABA

Bcsabaról induI2,3'15 4'34 8'14 gy. 12'4 j
CJyoll1ára érk. 0'17 5'27 8'51 gy. 13'54
Gyomlll'ól indul 6A 1 11'14 12'47 gy_ 18'29
bCSi:lhhra úk. 7-34 12'08 13-25 gy. 19'27

I
fi
~ .

~ .

GYOMAN.

EL .A'" B€8,FH,Ba.P'"

A nagy közönség is felismerte már mint valót ezt!
Azért keresi, követeli és veszi ezt!
A legutóbbi nagymérvü "OPEL" kerékpár eladások is igazolják ez!!

Raktáron továbbá: "PATENT-ATLAS", "TORPEDÓ", "PUCH-IPAG",
"TURUL", "LEVENTE" és "ORION" a legjobb minőségű kerékpárok.

Áraim a legolcsóbbak és 3 ti h a v i r é s z I e t r e is fizethetölc.

Legjobb tájékoztató d

Vasuti és aJozasl
M en etrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánvtőzsdében.

~~~~~~~~RftAftAft~AR~~ftR~~RRAftftftftft~~~~~

.AZ ua P E LU KERÉKPÁR Mlf\iDENÜT-, VEZET!

o mo o s· I b e rt
villanyszerelőés műszerész műszaki kereskedésében. i

l_~w~~~~~~::~?2~~~~~~~~j

eladó.
Érdeklődök forduljanak a

TARSAI BankházáhozBAcsy és

Körödadán"'yhdn a községtöi 2 és fél kilométerre,
Kőrősladány-Szeghalomközötti müu! mellett lekvő, sok és

jókarbaB levő

gazdasági épületek kel ellátott,
néhai Ferentsik Kái01y féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIII.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorso]
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a' kiváló
hirnéynek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. Bap

ross tér 10 (a I{eletipályaudvar
érkezési oidalával szemben)
egy elsőrendü szobát. A lúi
vetkező sorsolást iul. I8pán
fogjuk me~!"ejIQni és eredményét
lapunk jul. 21 piki számában
lesszük közzé. - Vágja ki
az alanti "UtaJványpszelvényl"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztóiénél.
- - - Itt levAYdnd4S s - -

Szerkeszlöségnél bCildandó.

. UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRÓOI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND
urnak................................................ urnőnek

mint il

GYOMAI UJSÁG
o!vilsójánClk.

1929. május l5-Uj! november 6-ig.
GYOMA Vasutállümás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Hodhy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 1 és fél Jdlométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA~EI\!DRÖDIAUTOBUS7 VALL/íJ AT 9 6Y~OMA

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 Ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. 4Op.

2 ó. 40 p.
5 ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel keH

Endrödr~l indul:Gyo~á.ról indul: Feltételes megáHók
Oyomán:

t. járat reggel 5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca L járat reggel

2. " reggel 6 ó. 30 p. Gróf Tisza istván ut sarok 2. " délelőtt
, ~ádav g'jógyszertár

3. " délelőtt 9 ó. - p. Piac-tér 3. lJ délelőtt

Ártézi-kut
4. " délelőtt II ó. 10 p. H fő 4." délutánangya üzlet

5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5." délután
Iványi malom

6. " délután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6." déiután
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7." délután

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságró! felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 miér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 1:2 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnéí megrendelhető.

a

N E M T R OKK.

VAlÓSAGI
I

Kedves-, barátságos-, tisztaszoba
árból

20 §zázdl~k.,

bőséges-, izletes-, háziétkezési
árból

10 százdl~k.

engedményt kap Ön, mint ~zen
lap előfizetője

Budapesten

Park
Nagyszá:odában,

VIII. Baross-tér 10.
Telefonszám 17. 'Telefonszám 17.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

~ ....~~~ ~~~~~

Nyomtatta él ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SANDüR.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - .. pengő ao fillér
Féi évre - - - - - -- 3 pengéS 40 fillér
Egész evre - ~ - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAONER MÁRTOM.

Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I AU könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Útszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A debreceni dalosünnep.
Lezajlott cl debreceni lelkes vendéglátó város la;

Országos Dalosünnepély. kossága. A mélgyar lelkek
A magyar hitnek, remény; összeforrasztója, eggyé ol;
nek, élniakarásnak volt ez vasztója a mag'yor dal és
nagyszerü és örökké em· magyar zene szeretete.
lékezetes, ünnepélyes tün· Azonos érzelmek, érzések
tetése. Az ősi magyar vá- ben olvadt ott egybe a bus
ros első embere, dr. Vá; magyarok ajkairól felhang
sáry !-stván polgármester zó ének és dal szárnyain
üdvözlő beszédében azt az imádság, a könyörgés
mondotta, hogy: "nem \ az Istenhez, kérve meg·
egyszerü dalosverseny ez, hallgattatását kérésének,
ami e napokban Debre; igazságos ügyének, bizó,
cenben lezajlik, hanem a reménykedő imájának.

nemzeti öntudat, a rendel; GyönyörU összetaltilko q

tetésben és igazságban ve; zása volt ez ünnepély a
tett hit hatalmas szárny; nemzet dalos leányainak
csapása, amely a nemzeti és fiainak, akik lelkes,

,lelket a tátongó sötét melegszivü, l,itartó és ön-
mélységből sas szárnya q zetlen kdtonái a magyar
lwn röpiti a fényes ma q dalnak, él karéneklés fej;
g-asságbél". Iesztésének, tölí:é]etesitisé q

Tizezer magyar dalos, a nek. A dalosok iránTi meg';
hozzájuk csatlakozó kisé; becsülésének és szcreteté~

rők és a magyar dalt sze; nek, méltányolását mutató
retők másik 10.000 embere támogatásának jeIét láttuk
érkezett ezen dalünnepélyre, a Főméltóságu Kormányzó
akiket magyar testvéri szep Urnak az általa alapitott
retette] fogadott az igazán vándordij: a Kormányzói

dijhan, amely 48 cm. ma;
gas, aranyozott ezüst urna,
fedóvel és ébenfaptalapzat=
tal. Felirata: Nagybányai
vitéz Horthy Miklós, Ma;
gyarország Kormányzójá=
nak vándordija. 1929.

*
Igen kedvező idójárás

tette még sikerültebhé,
szebbé, élénkebhé az Or
szágos Dalosverseny al
kalmából v~gbement fO q

gadtatást, bevonulást és
üdvözlést, melyet a ven q

déglátó város rendezett. A
főutvonalakon hatalma~)

nemzeti zászlók lobogta~\

a házakon. A I\ülönvona~

tok már péllteken reggel
kezdték szállitani a dalo
sokat. Valóban szilles, tar;
ka képet nyujtott a ha talp
mas pályaudvar. Pompás
magyar ruhákba öltözött
koszorus lányok, a rende
zőség tagjai, az egyes da
lárdák mellé beosztott ve p

zetők és cserkészek várták
jelző táblákkal a hozzáiok
tartozó dalárdákaL A 5z13l-

lásra való bevonulás után
a g'y'ülekezési helyre men'"
tek az egyes dalárdák,
Clhol a menet felsorako
zott és fél 5 órakor meg...
kezdődött az impozáns be
vonulás, amelyhez hasonló
még nem volt DebrecenD
ben.

Feketéllett az utvonul,
amerre elhaladtak szép
p::':ldben a dalosok ezrei,
dZ igen kedvesen és lelke·
sedéssel tapsoló, éljenző

l;.i':áncsiak tömegétől. Töm
\re voliöL a házak ablakai
is, sőt a háztetőkre és pad
lá::;L!blélkokba is jutott az
érdeklödök sok ezreibóL
A pompás, nehéz selyem=
zászlók, koszorukka! és
",zallag'okkal gazdagon di q

szitve szinponlpás, csodáD
san szép képet nyujtottak
a nézőknek. Csaknem 3
óráll át tartott a felvonu
lás a Nagytemplom és az
Arany Bika szálló előtti

térre. Külön emelvény volt
a magyarruhás urasszo#
nyoknak, nl:1::.ikpedig a.

TÁRCA

Magyar aratás.
Az Égből tüz-sugarak hullanak;
cl földön dus kalászból hull a mag.

Hun hull az áldás; amely kincset ér:
ebből fakad a szent magyar kenyér.

Várják a rendit izmos férfiak,
nem kell már félnünk a zord tél miatt.

Aldj mel5 Isten; minden buzamagot;
amely nekünk friss kenyeret adott.

Kenyér ad nekünk hust; vért és erőt,

hogy hősen állhassunk jövőnk előtt.

jövőnk előtt; mely szent; nagy harcra h~

hogy elgyötört magyarok arcai,

ha róluk a ba-felhő eloszolt;
tűndökőlhessék a vidám mosolyt l

ARADI-SZABÓ ISTVAN.

Rádió antenna és a villámcsapás.
Sok szó esik erről. Egyesek Vl2szé q

lyesnek, mások kész villámháritónak
mondják. Hogy melyik az igaz, a jó lsten
ne adja, de csak akkor lehetne meggyö;
ződni, ha I2gy villámcsapás előfordul va
lamelyik antennánál. Jelen cikk írója két
esetben szerzett értékes megfigyeI~sl2ket
egy;egy anlennába csapott villámcsapás
után. Öregebb emberek állitják, de a
megfigyelés is igazolja, hogy amely kör
nyéken egyszer villámcsapás történt, az
esetleg a következő években is megis
métlődik ugyanazon a környéken. Ilyen
környéknek lehetne nevezni Gyomim a
Kossuth Lajos utcát, nevezetesen él Har·
testein házat és magtár környékét. A
mult évben egyszer a Hartenstein házak
felelli telefon vezetékekbe csapott él vii·
lám, másszor pedig a Kner Imre háza
felelj levő rádió anlellnába. Akkor, ami·
kor él telefon vezetékbe csapolt, cl kiol#
vad! telefon biztositékokon és a nagyob
bik Harlenstein házban az elégett villany-

cseng6 JekcrCSCK\Zn !zh'ül okozott;Q ko;
mo:yabb k4ro;,at cl villám.;sapás él pos
tán, erről nem voll alkalrr:am meggyö·
z6dni, azonban annál inkább a Kner háznál
a rádió antcnnánál. ltt egy él rádió rende=
let szerint előirt megfciciő keresztmet~

szeltel (keresztmetszet alatt értjük az an
tennönak, él drótnak a vastagságát) biró
antenna volt felszerelve, csupán a leve·
zelő dról volt vékonyabb, mely kélfelé
ágazva a padláson a plafonon át két

külömböző szobába van levezetve. Köz#
ludomásu, hogy ez él ház, méli vas és
belonkorszakban épült modern há.z, hol
a plafon vasgerendák közzé rakott bolt
hajtás és vélellenül a két leveze/és ugy
esik, hogy mindegyik közel van a vas""
gerendához. A villámnak szokása az,

hogy mindenütt él legrövidebb utat ke
resi, itt sem ment él földvezetéken át le,
hanem él vezetékekből mindakét helyen

- elégetve él vezetékeket, nagy kisülések
közben álugroH avasgerendákra é$ ezen
az uton a falakon, ami eselleg szintén
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H ll " f R d "" "a o... en orseg.
Ez a címc annak a léleg'zct

visszafojlóall izgalmas G rcJn cl


GlIig"nol játéknák, mely Molnár
CiYlIla - előadó es1éJy«n lesz
bCllluta1va 1929 julius 10-én,
szerdán este 9 órai kezdeliel
oz erzsébel ligeti pavillon nagy·
lerrnébell.

lohan Walter, berlini csap"
székében gyilkosság' lÖrténik.
A tettes Gift, 'égy mindenri:
képes durva lell~ü embcr, ld
menekülni próbál, de az uto/só
pillanatban nem él 'rendőrsc'g

müdal csoportban induló
50 dalárda között a 29~ik

helyre kertilt a birélló bi=
zottság itélete alapján. Ver
senvdijban is részesült,
mert öz Országo~ Ma~;yar

qalosszövetség ál1al adott
'scrleget' 'kaptakifüntetésüL'

Dolárdánk lllostani ala:
IwlásábiJl1 4 éves multra
tckinlhd visszcl.

VnltélképC'1l a l\czdök
csoporijában kcllelt voll;(1
illdu!11ii.l a versenyen. Csak
elisrncrcis illeti tel1ttt, ha
rég"cn mUködő, gYélkorlott
Dalárdflkköl fellllerte venni
il küzdelmei' és amint lát
hötjuk az elért eredIl1ény~

ből, nem a legutolsók kö=
zött maradt.

Nincs tehát okunk pa=
naszkodni! Szeressük,ápol-

juk a Illagyal' dalt továbhra
is kitartás5cd, egyakaró
igyekezeJlcl, lelkes munkál
kodással, hogy eként fel~

virradjon annak dicsösé=
gesebb jövendője!

SZŐKE fERENC
ref. i,g.talli.tó~.

EJP5S5'52E aED -~

*í
~
t
~ fi
í Telekalasz,
! Munkás
'li 1\ III

bájos koszoruslányt, ald
nek igen szép rózsaC50 0

korral l\edveskedelt a ml

koszorusleg'ényUnk.
A versenycsoportban 50

dalárda vett részt, amely
verseny lebonyolítása, ju
'lliLlS:29'~'en,d'éleIőtt fél '~9

órától délutáIl 25 óráig tar:
tot t. /\ Gyomai Dalárda
24-ik volr a verseny sor=
rendjében. Szabado:::: Béla
zeneszerző müvét "Al
örök határ" CJIllU kőtölt

\'cTsenykart én.ekelték a
versenyző dalárdák az
Arany Bika száJJó diszter
mében.

Junius 30-án, vasárnap
este 9 órakor történt él

versenyeredmények kihir:
detése és adijkiosztás. A
gyomai Dalárda a könnyebb

koszoruslányoknak. Örven
ezerre menő embertömeg
vett részt a fogadtatási
ünnepélyen. Örökre feled~

hetetlen emlékLÍI marad
ezen kép minden résztvevő

számára.

*
A Dalosverseny magasz~

tos céljának adalosügy
fejlődését, fellendülését, dip

csőséges jövendőjét kdl te
kintenünk. Ezen most tar=
tott ország"os ünnepen is
az fünt elénk, arró! bizo:
nyosodhatott meg minden
ki, hogy ilyen versenyre
szükség van, mert versen~

gés, vetélkedés nélkül nincs
fejlődés, nincs haladás.

A Gyomai Dalárda ve:
zetősége is a magyar da:
losügy várható fejlődése

reményében állott a nemes
cél .szolgálatá ba és neve:
zett be a könnyebb müdal
csoportba. Junius hó 28:
án, pénteken délelőtt induít
el 36 müködő tag Nyisz:
tor Péter elnök, ~~ató Lap
jos alelnök és Hajdu Béla
karnagy vezetésével. Zász-'
lótartünk Bólehovszkyfelí6'

,gépmester, koszoruslegény
pedig Kovács GergelY'ipa
rostanonciskolai ig'azgató
volt. Debrecenben a pálya:
udvaron szeretetreméltó
kedvesség"gel várták a ~yo~

mai dalosokat Tolnay Ilo:
na urleány mint koszorus
lány, Nagy Kálmán refor:
mátus tanltó mint vezető

és a rendezőség" 2 tag'ja a
jelzőtáblát tartó kis cser:
készfiuval. Nyisztor Péter
elnök néhány szép, kere
setlen szóval üdvözölte a

=mv

lehetséges, hogyavizvezeték csövek
érinkeznek a gerendával, ami még jobb
levezető, ment le a földbe. Ilyen kisülé~

seknél lángok csapnak ki, ami természe c

lesen gYlIjt is, ha a közelében gyulékony
anyag van. A Kner háznál ilyen anyag
nincsen a plafonban merl az' vas és tégla,

E hó t-én a hétfő esti vihar közben
szintén volt egy villámcsapás él Kossulh
Lajos utcában, ahol szintén értékes tap
nulmányokat szereztem cikkem eimére
vonatkozó/ag. Állítások szerint a Becher
Rezső antennáiába csapott bele a villám,
amihez mi emberek, kevesek vagyunk;
hogy ezt pontosan meg tudnánk állapr
tani. Nem tartom ezt valószinűnek azért,
mert a nagy kisülésekhez,a földvezeték",
hez min1egy három lépésre álló Becher
Rezső, felesége és a cselédlányuknak 
Ml' Istennek - az ijjedtségen kivül ko·

mo/yabb bajuk nem történt, mellette szól
azonban ezen állitásnak az, hogy, a
vékony an1ennahuzal, még csak él leve=
zetés is teljesen el1ünt, ami ha teljesen
el nem is égelt, de oly messze e!csapó
dolt, hogy ezideig még meg nem találp
ták. Ugyanekkor elégelt a Berkovicsék
villany csallakozó vezetékük, majd a már
emlitett Hartens1ein háznál egy nagy

bronzcsilárbó/ kisülés volt a villanycsen
gő vezetékben, majd ebből, ahol legkö
zelebb volt a fürdőszoba kályhájának a
csövéhez, abban is, a veze1ékeket min:
denüll e/égetve, sercegés és lángnyelvek
kicsapása mellett érthető ijedtsége1 okoz c

va. Igy aztán nem lehet megállapítani: a
viilanyvezetékekbe-e vagy a rádió anten
nába csapott be, nincs" kizárva, hogy
mindakeHőbe egyszerre, mert hallottam
már olyat, hogy egy i1yenvillámcsaJ),ás'"

nak több ág'a van. Visszatérve a Becherék
antenájáhez pedig meg kell még em
litenem, hogy egy rniliméternéJ is véka-
nyabb vezetékből a földvezelékkel egyiilt
haladva, centiméter távolságra kim a,
gaogon keresztezte a villanyveze1~ket,

itt történt aztán eg'y nagy kisülés. Mind~

egyik vezeték elégelt, kalap nagyságu
füs1csóva a falon, az összes villanyvilá:
gi1ási veze1ék, külső és belső bizfósitók
kiolvadtak, valószinii hát, hogy egyik
vezelékből átugrott a másikba. Ezek az
esetek azonban csak azok, amelyeket
én láttam, azomban sokat hallot1am CIr=
ról, hogya környéken nagyon sok iz.
zólámpa és biztositó kiégctt még ezen'"
kivül.

Ne törekedjiink hát él rádi6nkná/ arra,
hogy az minél olcsóbb legyen és jónak
találjuk hozzá él legvékonyabb drótokat
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Reméljük, hagyott lesznek
mindazok, akiknek Molnár
Gyula csak egy vidám órát is
szerzl7lt. most, amikor arról
van szó, hogy neki is 'legye·
nek vidám óráj,

Belépődij I. hely 1 pengő II·
ik hely 50 fillér. Kezdete este
9 órakor. SzámozoH jegyek
előjegyezhdők a piactéri nagy
íózsdében.

A ,.gyom~t l~velJte

egy~sijlel c~l~övŐ

verseny kiir(}~a.

A gyomai levente. egyesület
f. évi augusztus hó l j·én az
Erzs,ébetliget melletti lótéTen
céJlQYö versenyt ,nmdez. A ver
seny három részre oszlik. 1.
Leventék egyéni versenye, 2.
Oktatók egyéni versenye, és
3. Urak versenye (önként mÜM
ködó, ptVJpló. és. al~pltó, va·
lamint 4Z~yesületen kivül állót
vers~nyek.

t. Levenlék V(2f;wnye. A leg
idé)s~bb é:s. középsó korosz·
tá~ybÓlan,nyi. l,ev~nte ahány az
€redmény{u?el q1i:1pján az e,lő.

irásn,ak me,gfelelt. "Nevezési

12. Eredmény számítás: Az
,,:ltalált kÖl'uk összege szoroz
va a találatok számával.

13. Lövések helyezése: 1\·1in
den lövő három céltáblára ló.
A felső céltáblárél adja le a
sorozat eláll él két próbalávést.
A baloldali céltáblára 5, él jobb
oldalira pedig '3zintén iő 5 ér·
tékelt lövés/.

14. Nevezési lap: A leven·
ték benevezésél az ifj. oklatók
intézik. Az urak versenyszá·
mára nevezési lap levente iro·
dában kapható.
. 15. 6vtts njncs,

Egyébb tudni valók: A ver:
senyhez él szükséges előké·

születeket vitéz Molnár Pál
főoklaJó helyettes teszi meg.
A v.ersenyhez szükséges cél·
táblák és lőszer a gyomai le""
ven te egyesület áJta ladan·
dó ki. ' .

A díjak kiosztása a verseny
után ünnepies keretek között
történik. A dijlövészete kezd~te

elólt a helyszinen való jelent·
ke~éskor történik mega ver·
senyzók sorrendi beosztása.
NévszerinI felhivott versenyzök
nek a részükre kij~dőlt Ip411~st

e1kellfoglalni. A fegyv.erek meg'
t61tése .. vagy a tÜzel~smeg.

kezdése azonb(ln -csak is az
ezzel megbizott eH~n9röl5. en
gedélyével történheti.k. Megkez
det lősorozatot me.~r~~akilani

nem szabad.
Az urak versenv~be bene·

vezeH egyes.ülefen kivülállókal,
hogy él miniatűr puskáNaIvaló
lövé.szetben magukat begyako
rolhassák, ezuton is érfesifem,
hogy minden hét csütörtök
napján délután 6 órától kezd·
ve él puska töltényekkel a lö·
téren az uraknak dijtalanul ren
delkezl2sére áll.

Esetleges felvilágosHásokkal
a verseny rendez6ség részér61
vitéz Molnár Pál főoktató he·
Iyettes sZ01gál.

Nagyobb menn~iség lekötése
lehetövé tette számunJua az

~Jlesz á tiltást
ugyhogy, mig készletünk tart, a

4_ s~em~lyes, 4 hengeres, leg
kitünöbbnek elismert remek
kiviteIU B o s c h dynamós

kisturaa,utót
~ melynek b~nzjfogyasz- -I
() tása. 100 km-re 5-6 kg mi
~ 66 :J:~
;::) pengöél't árusitjuk. rn!Jl

<I: Kérjen árjegyzéket vagy :::tI,!»
(J) kocsibemutatótés meg':' »0

győződik arról, hogy :..
:l. hasonló tö\<:~letesetazo- Cl»
)( nos árban nem vehet. -I C;

.:::1

:l Igen kedvező O·~
...J fizetési f~ltételek. ~.1II..

NEMZETKÖZI
OÉPKERESI5:EDELMI Rt.

BUDAPEST,
V., Vilmos császár-ut 26. sz.

o ',",,, - .."

Pethes .DezsQ szinigazgató,:

aki április hónapban tervezte

s.zintársuli'ltával Gyomára való
jövetelét, ami azonban közbeD
jött akadályok '. miatt elmaradt,
Faragó Dezs6 titkár által, aki
jelenleg községünkben fárado~

zik az el6késziiletek munkájá·
vaj, értesiti közönségiinket,

; hogy folyó hó 18·ánhozzánk
érkezik társulalával, mely' II

legjobb erők összelétele, meg•.
kezdi el6adósáit. Részletesebb·
tájékoztatót lapunk következő

számában hOzunk. faragó De
zs6 szinházi titkár felkéri a'to
kal, akiknek a társulat tagjai

. részére kiadó bulorozott SZOl .

bájuk van, hogy jul. t5 a !g
sziveskedjenek azl bejelenteni
az Erzsl?bet·lig-efi vendéglőben.

...

is art~pnánakI Aki él rádió f(2nd~Jetei

össze.áJlitofta, tudta miért ir. ",16 le$a.
láhb 152 mIl). átmérójü antennahuzpJt és.
azt. hogy.a. földvezeték ennél if\k.~bb

m~g v~tag.abb legyen. Legyen re:I'\~tben

állandpan ugy aföldvezetékünk n;J~~,t a.z
antenna k9pcsolónk. Ne.:> fele.j.tsük,azt
ha$zt\áléit·, után mindigátkapcsolni.n;Jég
abban az,.;e$~.tben.sem, ha derült az;J51ő,

igy megszokjuk és még véletlenül s~Jll

marad átkapcsolatIanul, földeletlenül az

anlennánk.Nagyon jók az automatikus
szikraközös viltámvédók, hasznilU~nk

ilyeneket, hi~zen mindegyik. rádiÓs üzlet~

benk~;Phi(li9k:i;és.ar~nYlag elég olcsók,
külömben is~ J2fre ,r,omdelet van, hogy
még.ottis. f~l· kell szerelni, allol már
másinily~n.ant.ennakapcsoló v~m. Elő·

nYü~" e~~}\..Re.ka k<lpcsolóknak, hogy .az
ant~nna nincs~n közvetlen összekötve a
földdel, közte szikraköz van és igy vi·
harb~n nem sl,lgaJ<:izza.a föld,árélmoL Az
Hy~p·<a9t~9i'lá,~a.kgy,é~bé cSi;lp,.a, v~llám,
mert .m~i il legjobban méretezett és meg·

épitett antennáknáJ is, jobb az., ha csak
nem vág bele a villám.

Ne vezessük antennánkat padlásokon,
szobákon keresztülDkasul, ne legyen dZ

viJIanyvezetékhez közel. Villámvédönket
mindig kint a sz&badban sZQreltessük
fel, szobánkbaR csaka,legrövidebb el.ke
rülhet~~leJ1ü1 for,ifos rövid, csatlakozó veD
zeték legyen é~ még egy: sohase
kQssQkaz- ante,n\1[á.í kéményhez, a szél
az. antennat ál}andÓan fujva. széltrázza,
meglazitja és. ha él, ké;mény nQrn is. dől
le, de ilyen esetek is voltak már itt Gyo
mán, omladé}wk h~Ilanak le a viharban
no8:Y félelmelk,(?Jtv'l~

A legtöbbant.ennn nem felel meg, itt
Gyomán a renddetnek, l mm-es vékony
antennahuzalok és még vékonyabb leve
zető és földvezeté~,ekkel pipaszár vé...
konyságu kutostorokra feldolbva olyan
csunya némelyik, h,qgy rossz. reá nézni.
Aki gqndolkozik, irtózik, .ha látja, az
i!~en~Ket.~;z.e!lt lsten, mi történne, ha
~gyszer él villám belecsapna l ?

Mint fenHekb61 lálhatjuk, nem felelhelD
nek meg az óriási He,ü villámcsapásnak
az· ilyen Vl2.kOIlY antennahuzalok. Szegé
nyek vagyunk ebben él csonka kis or
szágban az ig.az, dé éppen a~ért 'l1em
sz'abéldna néhány· fillér kis anyagi. 'elŐ;
nyökért, sokkal nagyobbanypgI javainD
kat kockárá tenni' es hoz'Zt~nfJg'akkqr
az életünk sincsen keIlÖ:biii(msagban.

Az antennátig;azbárki 111egtudja esi;
ná~ni, azonban né gondoljuk c azt. hogy
ennek szerelése se!TImi figyeLmet és szak·
értelmel nem igényel, ugy' a vétel mint a
vHlámcsapásrél vonatkoZvéL Szereltes·
sük és a már meglév6 antennánkat vizs
~áltassuk meg lelkiismeretes és hozzá·
érló' szake.rribere~keJ, akik az idevonat..
koz6 rendeletek ésfe lelósségüknek teljes

. tudatában szakszern~nelk~szitik azt, ak...
kor aztán apnak tudatában. hogy ugy az
életünk miDt anyagi javaink nagyobb
biztonságban vannak, nyugodtabbak le'"
hetünk,

•••
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Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnlW délelőtt fél 9
órak0f istentiszteletet tilrt Rég
pás Pál ref. lelkész.

Az ágostai evangélikus temp~

tomban vasárnap d. e. 9 ó.
magyar nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikáciőval tartja Csér
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Az endrődi róm. kalh. tem g

plomban; 7 órakor' énekes
mise, prédikál Ancsin György
káplán, fél 10~kor nagy mise,
pre,dikál Csernus Mihály apát~

plébános, II órakor csendes
mise. D. u. 3órakor vecsernye,
este fél 7 órakor szentségbeté "
tel, szent beszédet mondSzve
tHs Viktor s. lelkész.

Orvosi hir. Az Országos Tik
sadalom biztosító Intézet gyulai
kerüleH pénztára megbizla Dr.
Singer István gyomai fogor#
vost (lakik Horthy Miklós u.
1231) pénztári tagjainak fogá~

szati kezelésével. Rendelés;
hétfő, szerda, péntek d. u.
5-7-ig kedd, csütörtök, szom
bat d. e. 8-tO-ig.

A gyomai Uri-Kaszinó vá~

lasztmánya szerdán délután
tartott gyülésén ·elhatároz!a.
hogy a nekünk már több.izben
gyönyörüséget nyujtó Dalár#
dánk tisz,teIetére, ahból az al;
kalomból, hogy az' országos
debreceni dalosversenyen ,,>zép
ezüstserleget nyert jutalmul, va
csorát rendez, amelyen a Da;
lárda tagjait vendégül láija,
hogy ezáltal is kifejezést adjon
minden szépért lelkesedő kö;
zönségünkkel együl1 a Dalárda
iránti megbecsülésének. E. va·
csora az UrilKaszinöban lesz
julius 14-én vasárnap este 8
órakor, amikor is 'a 'Dalárda'
verseny számait előadja. Erre
a vacsorára, amelynek ára
személyenként ,2 pengő és
amelyen nőket is szivesen lá#
tunk, ezuton hivja moZg közön#
ségünket "az Uri-Kaszinó "EI~

nöksége.

Megmarad az endrődi, r.
kath. poJgáriiskola. A mult
hetekben él kultuszminiszJérium
arról érlesitetteaz endrődi hit
községet, hogy kénytelen az
államsegély folyósítását, be..
szüntelni. E rendetettel a pol~

gári iskola föntartása teljesen
lehetetlenné' vált, most az end
rádi hitközség nincs olyan
anyagi helyzetben, hogy állam
segély nélkül fönntartsa a pol
gári iskolát. Az endrődi hitköz
ség lelkes és fáradtságot ne!TI
ismerő vezetője Csernus Mi~

Mly apátplébános nem ki~

mélve fáradtságot és utánajá#

Köszönetnyilvánitás.

Mindazoknak, kik szeretett
feleségem elhunyta alkalmából
mélységes fájdalmamatvígasz
taló rés7vétükkel enyhíteni
igyekeztek, ezuton is hálás
köszönetemet fejezem kL

Gyoma, 1929 junius 29.
Bácsy István

autó, társaság rovat, darab~

melléklet: Windsori vig asszo
nyok. A szin házi Élet negyed
évi előfizetési ára 10 pengő,

szerkesztőség és kiadóhivatal
VI. Aradi u. 10. Részletes szin
darabáriegyzéket kivánságrél
ingyen küldünk.

AZ ENDRŐDI ANYAKŐNYVaőL:

Születések: Csuvár Margit,
Pap Laios, Véha Monika, Drez
mann Lajos, MajorosMária.

Jegyesek : Timár József és
Varga Jlona.

Halálozások: Vaszkó István
71 éves, Vaszkó Mátyás 71
éves, Uhrin Elekné szUL Ka~

tona Mária 41 éves. Lapa
tinszki Imréné szü/. Homok
Ilona 27 éves, Knapcsik Libor
9 hónapos.

Filmszinház '
Oyomán.

Julius 7. vasárnap
A SZERELEM POKLA.

Az ApoUóiilmszinház folyó
hó 7-én, vasárnap egy nagy
szabásu, pazar kiállitá:,m és,
kitünően megrendezett filmet
mutat be '
_J\.. §zerele:rn pokla.'
cirnü 10 felvonásos drámáball, ,
amely minden részletében nag\,;
világi és szereplői is nagyviD
lági élete! élők. Témája új-'
szerü, cselekménye elegáns
miliöben játsZik. Baden 
Badenben, él· legmodernebb
német fürdóhelyek egyikénJ61:- "
szódik le a film. Női fósze
replője a gyön"örű Brigitta
HeIm, a németek legnagyobb
filmmüvéslllője. A férfí fősze

replő az elegáns Henry Stuart.
A müsort két rendkivül' ügyes
amerikai burleszk az "Indián
szeliditö" és "Vigyázat, 'rob
banok !", valamint Filmhiradó
eg'észili ki. Előadások: 5, 7
és 9 órakor.

Ö onti
zálloda

VU., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral sL,emben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fütés. hideg-meleg
viz. Mérsékl;:lt~9Igáriárak.,
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol~

, csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat ;

OSTENDE KAvÉHAz
Tulajdonos:

Grosz Ödön.

AGYOMAIAK
kedvelt taláJkozóhelye
BUDAPl-:STEN

GYOMAlAK TALALKOZÓHELYE AZ

István irá,ly szálloda
B u D A P E S T, VI., Podmaniczky-utca 8.'

A Nyugati pályaudvar ID.eUeH.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54. Sürg'önycim; Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi !ütés, hideg-meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Bélreriyhe§ég., a máj és
dZ epeutak bántalmai, elzsiro;
sodás és" köszvény, gyomor#
és bélhurut, a vastagbélfal kez~
dődó megbetegedése, arany#
eres bajok eselén a természeg
tes (Ferenc József) keserüviz
gyorsan és fájdalom' nélkül
megszünteJi a hasiszervek pan
gását. Sok évi kórházi tapasz
lala! igazolja, hogya Feren(:
József viz használata él bél#
működést kitünóen szabályoz~

za. Kapható gyógyszertárak#
ban drogériákban és füszerüz
letekbeg.

Amerika uj szenzációja: a
Derma foto. Egy amerikai fo
tografu5 feltalálla hogyan lehet
az emberi bőrre fotografálni.
Az arncrikai lányok már ugy
járnak a strandra, karjukra,
váJlukra ideáljuk fényképét fo
tografáltalják. Dl::rma foloról
érdekes képeket közöl a Szin
házi Élet uj száma, amelynek
tartaJmábói kiemeljűk a kövej
kezőkeL Hogyan rendez Mol
nár Ferenc, SiIll0n Böske nyi·
lat:<o.zik a deuvillei nagy mér
kőzésről, Primadonna rejtvény.

,Hogyan slrandoItak husz év
elólt. izgalmas hipnotikus sze#
anszon próbálták megtalálni a
Karrier és, szerelem ti/okzatos
szerzőiét. Megkezdődött a
strandszépségverscny, Gyer
mek szépségverseny győzte

seinck fényképe, Nagy divat,

l,rást, kíeszközöl!e az állam',H?; I
gély uiabbi kiutalását és evvel
lehetővé vált él polg-ári iskola
fönnmaradása. ,

A Balatoni szövetség, kiadá
sában Balatonfiireden ölödiz;

'ben jelent meg 10 éves, ké;
pekkel ellátott ingyenes balaD

toni ismertető, mely az összes
balatoni fiirdőkről kimeritő tá
jókoztatót ad. A füzetet 20 fil
léres bélye~ beküldése mellett
bárkinek díjmentesen megkű!#

dik, aki ez iránt a szövetségD

hez fordul Balatonfüredre.

Hogyan lehet megélni a viz
hátán? erre él kérdésre felel
a ,.Mn~~-yar Magazin" uj szá

,mába:] eg) 'nag'yszerii nyan
, folo riport. Rengeteg i1luszlr(Í#

ció mutatja he a fürdőszezon

mozg .ot!mas életét és sok cikk,
noveila és vers larkitja a gaz
dag és nivós ui számot Kü#
lön kell kiemelni Tersánszky
Jenő, Szítnyai ZOltÉiIl, TeresD
csényi György, Paulini Béla,
Gács Di?meter, Szegedi István
és Lukács 'lstván írásait. Far;
kas Imre folytatja nagysikerü
regényét' s él miivészi fotók és
karrikaturák valóság'os arze
nálja gyönyörködteti az olvdSó
szemeit. Bridge:feladvány és
pompás keresztrejtvény zárja
be a "Magyar Magazin" leg~

ujabb sz6fTlát, melynek· sok~
szinnyomásu, müvészi címlap;
ját Pólya Tibor festetle.A lap
á.ra 1 peng-ü. Megjelenik ha;,.
vonkint kétszer. Mutatvány#
.">zámat dijlé\Ianul kUld, a kiadó~

hivatal: Budapest V. Sziget#
ut 26.

Örökitsiik meg a 2-ős hon
védek emlékét! Országszerte
emJékláblák és szobrok örö
kitik már meg a világ'háborut
vé~'igküzdölt, de a sors ke;
gyetlen fordulata következtében
megszüllt ,e'Zfedek o" dicsőséges

emlékéLBékés vármegye', és
Gyula VéÍros fiaibóJalakult 2.
honvéd gyalogezred emléke
m~g jeltelen. 'Azon terv merül!

,feL hogy él voIL2. honvéd gya:
log'ezred és a háboru folyamán
ezen ezred ből alakud ezredek
emléke méltó módon megörö
kilessék. A tervvégrehajtásá
nak előkészitésére az elnökle
km alatt megalakulI bizoltság
felkéri' a volt 2. honvéd, gya#
logezred, a 2. népfölkelŐ és
305. gyalogezredek volt tagjait;
-hogy ezen nemes célra a
250513/VIII. 1929. sz. belüg'y#
miniszteri gyüjtési engedély
alapján adományaikat az alábbi
eimre megküldeni sziveskedje
nek; .,Békésmegyei Takarékg
pénztMi Egyesület Gyula fi. A
postautalvány szeJvényén kér#
jük feltüntetni él következő szö
veget ,,2-ős hO,nvédezred ern
léktáblájára ad~mány". Az em
léktábla előkészitő bizottság
nevében vitéz Rá,bay (Ruff)
Ferenc ny.. á. tábornok.

I
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! .az UJSÁG UiBZ3Si Irodája
, Budapest, VI!.,. Erzsébet-kömt 43.
i teljesen dijtalanul ad tanácsokat.akár
~ élnszóval; akár irásban.

~ li a u t a z II i a k a r, feltétlenü! az
i UjSÁG Utazási lrodájához fOI:duljon
~ fc=ld3gositásüt. Szakszerü válaszok,
f, ('yo;:, és pontos elintézést " ,

~ ••~-" . ~F~~_':JJ

JI:llLDCiJltn::u:::lJ.:::l::D.JU(filQlJ!lJit

E l IE I és P O L G AR •
iskolai fiuk és leányok felvétele vallás
különbség nélkül havi 70 P. dij mell et.!
megnyilt a gyönyörü hegyvIdeken levo

SZENTENDREI REF. POLO.
15KOLAINTERNÁTUSOKBAN
internátusaink nyaraló, gyErmekek ré
szére nyári szünet alatt is nyitva vannak.

Prospektust küld az Igazgatóság.

DJg1íjll~nttltu::J:

UJSÁG
Uj előfizetők az első folytatástól
megkapják Szerémy Zoltán emlék

iratait.
fizessen elő még ma!

Cim: Ujság kiadóhivatala Budapest,
62. Postafiók 282.

Páratlan olcsóságu, kiváló regény
sorozathoz juthat az UJSÁG minden
előfizetője. A "Világirodalom Reme
kei"'a legnépszerübb magyar könyv-

kiadvány.
Balzac müvei58 fillér, Dickens

müvei 68 fiJlér kötetenkint.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Il""""'~~--"'-'

Szerémy Zoltán I
a vigszinház nagy müvésze rendkivül
érdekes emlékiratait közli minden

vasárnap és csütörtökön az

TERNÁTUS

PALIJ~~DIS
kÖll1lyvosztáIlya

Budapest, V. AlkoÍil1ány u. 4 szám.

szép pénzt kereshet

Az anyagi gondok

nehéz napjaiban,

amikor ugyszól\'án senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomt!ltv3.nyokút,

amelyeket szivesen megküid a

FISK DNEU

elemi és polgári iskolás fiul; szár:!ái3.

Tandíj egy tanévre 700 l·(n[;Ci.

Prospektus t küld az Igazgalé'::'ág.

Budapest, L, istenhegyi utca 32 sz.

"Szent J6zse·í" nevelőinL~zet

aleggazdaságosabb
Vezérképviselet :

AutofelszereUsi
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
-.:.::~) u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

~,~. ............. ........===---~~,

unkban!

Diákinternátus
Kecskemét, Beniczky u. 12.

Fennáll 1915. óta.

Felvesz gimnázium, reál,
kereskedeli és L-IL osz~

tályos polgéiri iskolai nö#
vendékeket. Prospektust
küld. Pontos cimzést kér.

Uj! Törvényszékileg beje"&y-~~,;.;.Uil

FRENKEL IKLÓS
SAN H Z

Békéscsabai fiókja, Andrássy ut 16.

Azonnal folyósittat hosszuiejál'atu
tőrlesztéseskőicsönöket.Teljes

100 százalékos kifizetéssel

30-45 ÉVRE,
melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bánnikor részben
vagy egészben stornómellte~E;n visz
szafizethetőbélyeg és illetékmen
tes évi 1 1/". százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZDAKÖlCSÖN K
féléves vá!tóra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

foJyósitom.
f'öldvételhez !<edllszőfeltételek.

Földbirtokok parcel!azása.

Felvilágositást készséggel ad:

Pulugor Isiván
Gyoma, Halász utca 1541.

Államilag engedélyezett

Özv. dr. Bácsy lajosnéne!{ Rá
kószy-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladÓ. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vaimak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épületasztalos munkák készittetnek,
köJtségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

220 köbcentis 4- és fél lóerős

PUCH motorkeré pár1000 pengő.
Most jelent meg a világpiac szenzációja a 250 köibcentis 6 lóerős, oldal
kocsival is használhat6 PUCH motorkerékpár, bölcsövázzal és block-

motorral. A gép ára 1200 P és 18 havi részletre azonnal szállitható.
Kivánatra az érdeklődő lakhelyén is bármikor bemutatja vagy bővebb ismer-

t tetést küld SZilÁGYI lÁSZlÓ műszaki vállalata Turkeve. (Népbank épület). ~

.111"'ljllll!IIJ~I'lrxxI4#tRR;tTTXTXTXT~"llrt~

essen

DUBLIKACIO.
Uj eper pálinka árának leszálli·

tása. A gyomai szeszfőzde igazgató
sága az aratási és cséglési idényre idén
főzött kisüsti eperpálinkának titerjét 4
pengőre szállította le. Akinek ideje van,
az általa megvett pálinkát ő maga
lefőzheti. Kapható hétfőtől kezdve
Kruchió Lajos házánál gróf Tisza István
ut 399 szám alatt. Egyuttal értesittetik
a lákosság, hogy a főzni. val~ .. any<:,gát
hétfőtől kezdve mindenkI kItozhet! a
mult .évi feltételek mellett.

Kugliverseny az ipartestületi j?á
Iyán [929 julius hó ~~~n. L!dl]: }:-&y
öthónapos süldő. ll. di]: Egy Rad!?
készülék. Ill. dij: Egy zsebóra. IV. dl]:
Egy üveg *** Cognac. Kezdete délelő.tt
lÓ órakor, vége este 7 órakor, 3 dobas
20 fillér

Üzlethelyiség: egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy n3.g;yobb, a
Horthy Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Márton
Fiai fakereskedésében, vagy Schusztek
Sándor tanitónál.

Biró János szabó-mester egyes fiut
tanulónak felvesz.

Nap utca 103 számu há;/; eladó, ér
deklődni lehet Tari Jánosnál Kossuth
utca 703. szám alatt.

Szilágyi Sándor és Zsigmond
Deák Ferenc utca 610. számu háza
szabadkézből eladó. Értekezni ugyanott.

figyel",m! Olcsó pálinka eladás!
1 liter kisüsti törköly arató pálinka
2'60 P, 1 liter kisüsti seprő arató
pálinka 2'80 P. Kapható mig a készlet _
tart a Hangyánál és a Fogyasztási Szö
ve!kezetlJél. Ugyanott l liter nagyon jó
tiszakürti bor 1 pengő. Mindenvasár
nap fris~' sör csapolás van egy pohár
sör 3t">'filler. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

Zöld István féle 3 fertály. tanyai
föld örökáron sürgösen eladó. Ertekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schrőder Jánosnénak . 30
hold őzedi földje tanyával eladó; ked
vező fizetési feltételek l'ne]Jett. Erdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

Haszonélvezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda-
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögöl enként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, józsef-körut 23. f. 4.
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18-26
19·25
2·20
3-2.3

17·30gy. 21-
2029 gy. 2-10
14-28 16-52 gy_
19- J O 19"45 gy_

16_14 gy.
16-51 gy.
20-34 gy
21-11gV_

tr

1929 julius 7.
t.Ú'6"'Í1' -'e

t

uti

Ibe

irdesse~1

A ,_gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

BI.HZSlről indul
Gyor:-:ára érk_
Oyomáról indul
Bpestre érk_

1929 majUS hó 15-étől.

BUDAPEST - G YOHA

6-25 9-45 gy_ 13-35
11-06 12-42 gy_ 18.19
O-32 5-34 8-52 gy_
5- - 10-40 11"45 gy_

G YOHA - BÉKÉSCSABA
Bcsabaról indu123-15 4-34 8-14gy_ 12"47
Gyomára érk. 0-17 5-27 8·51 gy. 13-54
Gyomáról indul 6"41 11-14 12-47 gy_ 18-29
Bcsabára érk_ nS4 12-08 13-25 g-y. 19-27

ŰYOMAI UJSÁű

okos
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viUanyszerelö és műszerész miiszaki kereskedésében.

AZ ,,0 P E LHK~RÉKPAR MINDENÜTT VEZET!
A nagy közönség is felismerte már mint valót ezt I
Azért keresi, követeli és veszi ezt!
A legutóbbi nagymérvü ~OPEL" kerékpár eladások is igazolják ezt!

Raktáron továbbá: "PATENT-ATLAS", "TORPEDÓ", "PUCH-IPAG",
"TURUL", "LEVENTE" és "ORION" a legjobb minőségü kerékpárok_

Áraim a legolcsóbbak és 36 h a v i í" é s z I e t r e' is fizethetők.

"OPEL" MOTORKERÉKPÁR KÉPVISELET.
Lwuuuuu..uwwuuuw~uuuuww~~~~

Legjobb tájékoztOl.tó a.

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasl.ltállomáson,

Dohánvtözsdében.

M'

-Körö§IOl.dánybOl.n a községt61 2 és fél kilométerre,
Körösladány-Szeghalom közötti müul meliett fekvő, sok és

jókarban levő

gazda~ági épUletekkel ellátott,
/ néhai ferencsik Károly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

BACSY és TÁRSAi Bankházához GYOMAN.

6 oldaL

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIII.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisof301
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjöban tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kivö!ó
hirnévnek örvendő Park nagy
suiHodában Budapes! vm,_ Ba#
ross tér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobáL i\ kö
vetkezŐ sorsolás! iul. 184án
fogjuk megejtLwi és eredményét
lapunk jul. 214iki számában
tesszük közzé_ - Vágja ki
az alanti "Utalvöny#szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt le-vágandó s - - -

...

Szerkesztöségnél beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRÖDI AUTÓBUSZ NYÁRI ENETREND
urnak..- - -.-.-.-.- - -.-.......... urn6nek

mint a

OYOMAI uJsAo
olvasójának.

'"

1929. május 15-től november 6=ig.
OYOMA VasutáUomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

l ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

reggel

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután

Endrödröl indul:Gyo:rn.Aról indul:

Telefonszám 17.

Feltételes megállók
Oyomán:

1. járat reggel 5ó. 30 p. KossutIí Lajos utca 1. járat

2 l 6 Ó 30 Gróf Tisza István ut sarok 2. "regge . p. . "
Máday gyógyszertár"

3. " délelőtt 9 ó. - p. Piac-tér 3."
Ártézi-kut

4. " délelőtt 11 ó. 10 p. H f'. I 4." délutánangya oüz et
5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5."

Iványi malom
6. " délután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6."
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7."

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fiHér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél rnegrendelheíö.

GYOMA-ENDRŐDIAUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

UtasforgalInunk
nagymérvű emelkedése elveink
helyességét igazolta_ Elvünk ol
csón a legjobbat nyujtani! E
lap e!őfizetőinek támogatását
hálásan azzal kivánjuk viszo
nozni, hogy emelkedő kiadá-

saink dacára

ZO százalékot
adunk hatóságilag megállapitott

szobaárainkból.

10 százalékot
olcsó éttermi árainkból (1 P 50

filléres menüt kivéve)_

Se:ln:lni
kocsiköltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Park
Nagyszálloda

VIII_, Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTüN_

--"--~:HúNGÁRiA É~
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Gyoma, 1929 julius 14.Ara 16 fillér.IV. évfolyam, 28. szám.

p O L I T I K A J, T A R S A D A L M I É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

ELŐFIZETÉSI Á,RAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre-- - - - 3 pengő 40 flliér
Egész évre - \- - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 112 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

uH U N G A R I AU könyvnyomda
G 'J o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai: '
Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Öt3zöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél ]5 százalék, J
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdeté3

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Megint szegényebbek lét~

tünk. Hivatalos helyiségek p

nek ormain ousan lengő

gyászzászlók hirdetik, em p

bereknek százai bánatop
san mondják egymásnak
aszomoru' hirt, hogy meg
höJt Eislel' Vilmos, a kiváló
járásorvos, él. nemes szivü
és egész életében szolgá~

lalkész emberbarát, ki szé
les körU tudását nem va p

g'YOll szerzésre, hanem
arrahasznáJta fel, hogy
segitségére legyren feIeba;
rnt'a111ak, gyógyu!ásáraa
szenvedő emberiségnek.

Egy fél évszázaddal eze p

Jőtt kezdette meg a jól
felkészült fiatalságnak ne;
mes ambiciójával közsé;
günkben orvosi szolgálatát

-ugy, hogy rövidesen isp

mertté tette nevét messze
tul e község határain is s
csaknem négy évtizede anD'
nak, hogya gyomai járás

i
*WM"

ii. tM

gN_i dk

Elsle
gg;;w;,,·..w

egészség'ügyeinek vezető

tisztviselője lett, nehéz vol
na egybeszámlálni azon
ezreket, kiket egy félévszá
zad alatt gyötrő betegséD

geknek szenvedéseibőlgyó
gyitott meg és adott vissza
szeretteinek!

Egyszerü, szegény, de

tisztes családból szárma Q

zott. Atyja a mult évszá p

.zad utolsó felében, a het~

venes években községünk p

nek érdeines esküdtje volt
s már e szülői házban
szivía magába a nemes
kötelességtudást és az em D

berek megecsülésének szen!
gondolatát. Az élet kÜZD
delmeivel már kora ifjusá
gában szemben találta ma
gát, mert előbb, mint szarva
si diáknak, később, mint
budapesti egyetemi hallga
tónak állandó kiváló ta·
nulás mellett magának kel
lett megkeresnie az anyagi

lehetőségeit annak, hogy
tanulmányait folytathassa
és feljebb és 'feljebb halad
jon. Igy induva el '. élete

utaira, Ö a tudományt va p

lóban a tudományért szep

rette és magát állandóan
tovább képezve lett egyik
nagyérdemü kiválósága az
orvosi karnak.

Tudásánál csak a lap

sága, szivének a szeretete
volt nagyobb. Valameddig
életerejét és idegeit fel
nem, őrölte a robotos
munka, szegényen és gaz p

dagon egyforma készség';
gel' és odaadással igyeke
zett segíteni Ö, él. meg~

gyógyult emberek hálájá~

ban érezve fáradozásának,
munkáiának és tudásának
legdrágább boldogságát 1

Ha valamiben szórakozást
és üdülést keresett fiatal
sága éveiben, még az is
nemes és emelkedett szó;
rakozás volt, mert egye;
dül a zenébell gyönyörkö
döJt, melynek maga is igen
kiváló mDvdője volt.

Most, hogy halála gyász;
ba döntötte hüségesés
hozzá valóban méltó hit p

vesét és gyermekeit, Vélök
együtt osztoznak az őszinte

gyász ér7éseiben annyi sok
százan· és ezeren an n
fájó megállapítása mel
hogy ismét szegényebbé
letmnk égy nagy lelki qua H
tásu, egy magas tudásu és

.egy mély érzésü ember
fc::;!\'érünkkel s ugy ki~;ér

jük őt ki utolsó utjára,
hogy vallomást teszünk
róla, ,miszerint a JO em-,
bernek az ő emlékezete

áldott !

A Körös fO és
áldozata.

Mély megilletődésselvct
tük a megrenditő szeren:
csétlenség hirét, Bmeiy
szombaton délután fürdés
közben JÖrtl2ll1. Sáfri Sán
dor él gyomai polgári is:
I,ulának egyik legkivál
növendéke, oki cíilan

T'Á R C A

A Vasut utcán
,véges végig ...
Meg kell adni, hogy haladunk.

A, tehnika óriási lépéssel halad
előre. Tegnap vezettük csak
be a rádiót s ma már hallatlan
ujitásTól számolunk be kedves
olvasóinknak.

Arról van szó L i. hogy egy
változatos és érdekes müsort
éjjel-nappal élvezhelü nk, telje#
sen ingyen. Készülék - az nem
kell. Antenna még kevésbbé.
Nincs baj a telepekkel, fejünket
nem nyomja a gond mellet!
még a hallgató is. Nincs be· és
kikapcsolás _. csak szüntelen
hallgatás. Egy - csa.k egyet
len feJté/ele van a müsor hall
gatásának: a gyomai Vasut
utcán kell lakni.

A Kossuth utcát értem nyá p

jas olvasó, ámbár a7. endrődi

uti müsor se lehet kutya.

Igyekezzetek hát polgár/ár~

saim eme lltcákba. Épitsétek
ine ékes házaitokat - megéri.

De hog'y kedve! csináljak
ehez, itt közlöm a változatos
müsort, amit éjjelpnappal in p

gyen hallSSdthattok:

Tehát: A gyomai ingyen rádió
müsora .-

Reggel 3 órakor. Hajnali ha·
rangszó.

Reggel 4 órakor. A négylábu
társadalom kivonulása a lege p

lőre zenekiséreHel.

1 5 órakor. Háziszárnyasok
kieresztése az utcára. Vegyes
kar, kacsa·liba-csirke és női

hangra.

5 óra 30 perckor. Kati nem
legujabb hireit megbeszéli a
tulsó oldalon lévő szomszéd;

asszonnyal. Ki/ünő vétel, csu" I
kolt ablaknál is hallható.

6 órakor. liarangszó az el
költözöt!eknek.

6 óra 25 perckor. l\.ü[önböz(i
személYD és teherautók fel és le
dübörgése. Óriási hangerősség.
Falrengelőhaiás. Verseny du·
dálás megkezdése.

7 órakor. Reggeli harangsz,ó.
(Alighanem szintén a holtaknak,
mert aki még ezek után is
alszik ...)

8-9pig. Szomszédass'zony
lovagias ügyeit intézi az :Iblak
a1alt Zsuzsa nénivel.

9-12p ig. Délelőtti hangver~

seny. Közremüködnek helybeli
és vidéki autók és! szekerek.
Porverő verseny - (akaritásp

hoz szállitva.
12 órakor. Déli harangszó.
12-6-ig. Hangverseny u. m.

délelőtt.

6 óra 25 perckor. Négylábu

társadalom hazavonul, élénk
helyesléssel.

6 ór(1 ÖO perckor, LnC:'loJé>
kocsi jön (kilzkiVc1natra). Ed
dig' fonlos dolga miatt akadá;
Jyozva.

9 órakor. Esti harang·szó.
9-1 l-ig. Szemközti mlilalt)~

hely megkezdi áldásos rnlik;·)
ködését. Autó és molorhicik~

lik érkezése lehetőleg 11 II

kipufogóval. Verseny dudálás
és rés7egek szemlélletése.
(képrádió).

Az éjszaka további részén
sajnos már nincs müsor. .Dc
igyekezni fognak a hallgelÍók
ezirányu hő óhajtásának eleget
tenni.

Melyhezhason!(l jókat kí~

vánnak mindenkinek, aVasut
utcán lakó hallgatóság.

ASSZONY....
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Beszámoló a debreceni XXII-ik
Országos Dalosverseny

eredményéről.

szin jeles tanulása mellett
jó magaviseletével minden
tanára szeretetét érdemeire
ki, szombat délután lement
a Körösbe fürdeni. Vigan
lubickolt az üditő vizben,
senkisem gondolhatott a
szomoru végre. A ~(örös

vize még mindig áradás~

ban van s bizonyára el
kapta a szegény fiut az
áradat - amiről azonban
senkisem tudott - és el
temette. A parton talált
ruhái tették bizonyossá a
szomoru tényt, mig vasár
nap délután a vashid kö~

zelébe .hot/estét .fölvetetre

A XXII-ik debreceni Orszá~

'gos Dalosversenyell a köny~

nyebb müdalcsoportball 50 ki
/ünő dalárda verscnyzett cl

csoport gyözelmi pálnvíjáél'1.
A hangverseny az Arany

Bika hatalmas disztermében
folyt le és a nag'y meleg da
cára is hatalmas közönség
jelenI meg. Az óriási disz/er
mQt zsufolásig meg'tö!tö!te az
érdeklődök hatalmas serege,
akik reggel kilencJFától a k,!
ső déluláni órákig kitartotlak
a meleg teremben. Az c!:"ő

széksor előll kis asztcJ!nál iii
ve· helyet foglalt a jury, ll1ely~

nek nehéz munkát adoj( Cll

elsőségi sorrend megállapítása,
hiszen valamennVi versenyző

dalárda tudása legjavát vitle
bele a nemes küzdelelllbe,
amely ai elsőségért, aclicsőu

, ségért folyI.
A versenyen induló 50 da'

lárda ki/ünő teljesitményt nyuj'
tott. Pályatételi.Ú egy ig!?!) llC'
héz darabot kaptak könnyü mii
dal gyanánt, olyan darabot,
amelynek szépségeit kihozni
nem egyszerü feladat. Szaba'
dos Bélának, a "Hiszekegy"
országosan ismert és becsűlt

szerzőjének darabja ez, az
"Örök határ", amelyet hegyal,

. jai Kiss Istvánnak: az ismert
köl1önek a versére irt.

A versenyen egyébként a
következő dalárdák indultak:

1. KisujszálJási Iparos Da p

Járda.
2. Kispesti Dalárda.
3. Kiskunfélegyházi Petőfi

Daloskör.
4. Mezőkövesdi Kath. Egyp

házi Énekkar.
5. Miskolci Máv. Vonaikisé~

rök Dal és Zeneköre
6. Kecskeméti Polgári Da~

a viz. Mindenki u rnegdöb~ I
benő részvét érzetével vette
tudomásul e törekvő ifju
szerencsétlen végét, aki
csak a mult héten feiezte
be polgári iskolai tanul~

mányait s annyi szép re
méllységre jogositotta övéit

és mIndnyájunkat.

Holttestét kedden délután

F eiler Ernő lelkész lilek p

e.melő és vigasztaló szol

gálata után a tanári tes

tület, faliuló és cserkész

társainak és a közönség

nagy részvéte mellett ki-
. sérték utolsó utjára.

loskör.
7. Nagykf>rösi Városi Dal 3

egyesület.
8. Talabánya Ipal'tclepeinl'k

Polgári Dalköre.
9. Szolnoki Máv. Milleniulll

Öllkép/Ó Dal és Zeneegylel.
10. Törökszentmiklósi Da~

lárd~. .
11. Mező/uri IpClros Dalkör.
12. Ózdi Vasgyári Olvasó

Egyleli Dalárda.
13. l.{iskörösi Petőfi Dalos~

kör.
14. ;\1agyarság Ddl és 011

i",:pzö Egylet.
15. Magyar Turista Egyesii-

kl f:szlergorniOsztályának
l )alárelája.

16. Zug-I(li Egyc1érfé<; Da 1
k(jre.

17. Ivláv. Visszhdllg Dal és
()nképzókör.

18. tvliskolci Mozdonyveze
lök Olthona Dalköre.

19. Weiss Manfréd Gyári
Dalárela.

20. Hevesi Dalcg'ylet.
21. Pesterzsébeti Haladás

Dalkör.
22. Hajdunánási Dalárda.
23. Peslerzsébeli Iparos Dal-I

kör.
24. Gyomai Dalárda.
25. Ráckevei Dalkör.
26. Erkel Ferenc Dalkör.
27. RákospalotaiIpartestületi

Énekkar:
28. Bácsalmási Dalkör.
29, Bánáti Daloskör.
30. Siklósi Polgári Dalkor.
31. Békéscsabai Iparos Da·

loskör.
32. Debreceni IZL ifjak D~l.

köre.
53. jászélpáli Iparos Dalkör.
34. Veszprémi Polgári Dal~

eg'yesület.
35. Beszkárt Budai főmühe-

Iyének DaJegyesülele.

36. JászárokszáJI<1si IPartes-1
lüleli Dalkör.

37. Csökll1öi Dalárdil.
38. Békéscsabai Máv. Dal és

Zcncegylcl.
39. Békési Iparos Dalárda.
40. Ceglédi lparlcslü!cli Dal

kör.
41. Székesfővárosi GdZIl1Ü~

vck Dal és Önképzö Kóre.
4'2. Budapesti Nyugati p. u.

alkalrllazoltak Uj Élet Dalköre.
43, Budafold Dalárda.
44, DetekJiv Alletikai Club

Énekkara,
45. Szegedi Polgári Dalárda.
46. Budapesti Munkás Da-

lárda.
47. Szarvasi Dalkar.
48. Szigetvári Dalegyesület.
49. Bcszkárt Pesli főmühcp

Iyének Dalárdája.
50, Szegedi Vasutasok Ha·

zánk Dalköre.
A felsorolt dalárdákból a

következők nyertek elijakat :
Vándordij. helyezési sor.

renben :
1. Magyarság Dal és Ön

képző Egylet Dllnakeszi 191
egység'.

2. Beszkárt Budai főmi.ihely

190 eRység,

3. Budapesli tvlunkás Da'
!ánia 179 egység'.

4. Budafold Dalárda j 74
egység.

5. Budapesti Gáz.müvck Dal
és Önképzóköre 173 eg·ység.

6. Dctektiv Atlétikai Club
Énckkara 172 eg'ység'.

7. [)"szkárt pesli fŐll1ülJely

]72 CRvség-.
g. ['ludupCSli Erkel ['''crl'!lC

D,ílkör 170 cl2ysé~.

9. McÍv. VisszlldllR [)alkiir
lóC) ('i2ysél;(

lU. Dl'flreeclli lzr, inak D(il;
köre 169 cg'Y:"ég-.

11. Weiss Ivlanfréd GyMi
Dalkör 164 egység·.

j 2. Budapesti Uj Élet Dtli~

kör ]64 egység.

13. Zuglr)j Egyelérlés Dd!'
kör 1625 egység.

14. l,zccskcméJi Polgári Dal
kör 162 egység.

15. Pesterzsébeti Iparos Dal
kör 161 eg'ység.

16. Szegedi Vasutasok l-iij~

zánk DaJköre 159 cf,rység.
Tiszteletdij helyezési sor~

rendben:
1. Miskolci Mozc1onyvpctök

Otthon Dalköre 158 egység.
2. Nagykőrösi Városi Dal~

egylet 157 egység:
3. Hajdunánási DaJegyesü·

lel 157 egység.
4. Pesterzsébeti· Haladé1s

Dalkör 156 egység.

5. Békéscsabai Iparos Dal
kör 154 egység.

6. Magyar Turista Egyesü'
let Esztergom 153 egység'.

7. Rákorpalolai Ipartes/üleli
Dalkör 151 egység.

9. Szegedi Polgári Dalárda
149 egység.

10. Rál'!,cvei Dalkör 147
egység·.

11. Bánáti Daloskör. 146
egy s éf.,r,

12. Hevesi Dalegylet 141
egység'.

13. Gyomai Dalárda 141
egység.

A verseilyber] részivetI 50
d.:lIárda közül csak 29 nyeri
dij at.
Békésmegyéből az Orszá~

gos Dalosversenyen a kövét·
kező Dalárdák vellek rész1.

A könnyebb u. n. ll-ik mü~

dalcsoportban :
Békéscsapai Iparos Dalkör.
Gyomai Dalárda.
Békéscsabai Máv Dal é5

Dalegylet.
Békési Jparos Dalárda.
SzarVasi Dalkör,
A IIJ-ik Ll. n. népdalcsoport-

bön.

Oroshá7i Dalegykt.
Mezőberényi Iparos Dalkör.
Békéscsa bai Erzsé belhe] yi

Daloskör.
Füzesgyarmali Dalegylet. .
A IV-ik u. n. kezdök cso·

porljában:
Körösladányi Dalegylet
Endrődi Iparos Dalkör.
Nagyszénási EgY-2térlés Dal-

egyesüle/.
Oroshá.ziPetöfi DClJkör.
Köröstarcsai Énekkar.
Tótkomlósi Iparlcsli.i1l'li Dal-

kör.
Avegyeskari csoporiban :

Békéscsaba Erz~;élJcthclyi Da
loskör.

Afeisorolt békésIllegsei lia·
lórdák kÖlii! elijat nyerkk:

1. ll-ik u. 11. könnyebb l~lli

elalcsopor/ban:
Tiszteletdij: Békéscsabai il a·

ros Dalkör 154 egységgel.
CJyollwi Dalárda 141 egy ~

ségg·cl.
2. A 1ll,ikll; n. népdalc:,C):

porll1(1\l:

Tisr.le!eldii: 36-ik hejyezet'
kérd Or0~há7i Dalegylet 147
egységgel. 39ik hclyezetk01d
Mezcíbcréllyi Iparos Dalkiir
146 egységgeL 46-ik helyezcl'
ként F3ékéscsab<.1i EI'7sébelllc
lyi Dalkör 137 cgységgel és a
fiizesgyarmali Dalegylel.

3. IV-ik u. I], kezdők C"O~

porliában:
Vándordíj: lii-ik d.-dij: hö~

rösladányi Deicgylet 137 egy
séggel.

Tiszteletdij: Elldrődi Iparos
Dalkör J31 egységgel.

Nat:!,ys7énási Egyetértés Dal·
egyesület 1]2 egységgel.

Orosházi Petofi Dalkör 111
ezgységftcl.

l{örÖstal'c:-o.ai. Énekkar 103
Egységgel.

Tó/komlósi lparlesjűleJj Dal
kör 96 egységgel.

A Vegyeskari csoportban
mint utolsó előtti helyezell él

Békéscsaba Erzsébethelyi Da...
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Alulirott tisztelettel érlesitem a n. é,
közünséget, hogy folyó hó 18-dikán,
az Erzsébet ligeti pavillon szintermé
ben előadásaim sorozatát mei:(kezdem.

Szinre kerülnek az összes főváros

ban nagysikert aratott ujdonságok pro
zar és operetiek Szintársulatolll név
sora: Pethes Dezső szinigazgató, fö
rendezö, Krasznai Ernő müvezető, fa-

. ragó Dezső ügyvezetö titkár, Steiner
Lajos karnagy, fehér Tivaclar ügyelő,

Hölgyek: S, Szilvássy Tusi szubrett
primadonna, Gráfics Györgyike pri
madonna, Herceg Tessa táncos szub
rett, K. Lendvai Karolin drámai hősnö,
Gáspár ]Jona anya és komika, Balarits
Mária szinésznö, Magyar Ilona naiva,

Urak: Kőszegi Géza énekes bonvi
ván, Stella Gida szerelmesshős, Fehér
Tivadar buffó komikus, Faragó Dezsö
énekes buffó, Révész Béla táncos na
turhursel komikus, I,áng Alfréd siheder
és táncos bonviván, Krasznai Ernö
drámaihös és jellemszinész, Heines
Lajos karnagy.

Azonkivül 4 kardalos és 4 karda
losnő,

A nagyérclelllü közönség szives párt
fogását kérve, igérem, minden igyeke
zetem és törekvésem odairányul, hogy
n:vós előadásaimmal megelégeclést és
nagyrabecsülendő bizaImát kiérdemel
jem.

Hazafias tisztelettel
Pethes Dezső

színigazgató.

c)
jókarbanlevők cefrének igen
alkalmasak olcsón eladók a

Iei n-vendéglőben~

tud 21 nagyközönség a Corvin
Áruházrói és mi az, amil ed;
dig nem tudojj, de amillek tuP
elása mindenkinek személyes
érdeke.

A budapesti Corvin Áruház
ról mindenki ludja, hogy: 1.
az ország legnag'yobb diva!;
áruháza ; 2. innen öltözködik,
aki olcsón, dc mégis hibá/la,...
nul és divatosan akar öltöz
ködni; 3, a nyári (sS téli Cor;
vin-vásárok árai bámulatosan
olcsók,

Nem tudja még a közönség.
hOr-2Y: 1. a Corvin Áruház ez
ielei olcsó nyári vásárát julius
10pjöl 29-ig tartja; 2. a vásár
ideje alall beérkez6 vidéki
ll1egrendelJ ésekct a Corvin
ÁruhiJz a vásár olcsó árain
azonnal ingyen csomagolással,
bérmentve és utánvéttel szál~

litja ; D. a Corvin Áruhá.z.
amelynek rövid életel jüsoltak
irigyeL immár több, mint 3
éves és akkorára nöJt, hog'y
uj épitkczésekkcl kel! megnél;
gyobbitani eddig is hatalmas
,'[':..:Iil:llll!líé!; 4. afnii a (or p

Viii /\ruiláz hirdel, az mindig
\.~s feltéllenül megfelel él valóp

5 lilk: él Corvin Áruház kip
/{lrólag c~iJk absolul kereske·
döi Ijsz!essé~2'ének s enilck
ri )ivi')[1 él nilg'yközönség feltélp
!Cn bizalmának köszönheti
mimlcn sikerét és imponáló
feW5déséL

!\ Corvi n Á.ruhfl? eg'yébk~n t
éldzr! IllCljél iJ vásár alalt olyan
olcsón adni (miii, mert hat hó
llapnál llosszc1!,b ideig semmit
sem lur1 raktárain, illetve idény
V(cl-2~ll I1IÍildent inkább olcsón
CLld, LI g'yárosoklól pedig' a
vástir céljaira olyan nagy tö;
IJJlghcIl s ezért olyan olcsón
v(,::;árol;a il1'cT él gyárak még
llL'glevl~' hibátlill1 diva/cikkeit,

'ill )'EY éJéokal l1l(l(~'a is legolp

l'~ubl),,:l b, >esili/halja közönp

ségl,;llc\ 1..:!:Jcélkc7:ésére.
ehelviii! clniiiiiik meg', hogy

él ,cS.lulJál Jzon vidéki
\lévtli:iC! .. kik ilZ 1929. év fop
lYéJl1lál1 ij:s/eSI,'ll 100 PQng6
értéklJCll \'ébál'Oll1i1k nála, cgy
l ,l,! 'y' évre érv(li\CS, a Fonciere
)\11. [)izlositó llltézct állal 3000
pengő:-öl kiállilOf( - baleset
követke;:lébcI] heálló haJálesei
ri? szóló - biztosiiási kölvenyl
ad, melynek diját az áruház
fi zeti.

A Corvin Áruház árjegyzéket
mindenkinek megküldi, aki
csak kéri. Pontos cime: COf p

vin Áruház, Budapest VIll. ker.
Blaha Luizélplér 1-3.

~........~~"~. ........,,~........~

A Corvin Áruház pompás
érzékkel mcgépített cgI' ,iú'rp

vezetet, amelv olyan hibtlllc!llul
miiködik, hogy eg'yellen l;píj~

Ietbe tudj il fc? Ili a lm ozn j l, lj II (J.nl
a dívatcikk,'i, é~Jl1ire éJ klli;Iif'c'!1l~

bernck csak szükség'e j •..:lh.'L

Corvin Áruháznak van szive
ahoz,. hogy álérezze a mai
sulyos gazdaság'i viszonyokat,
s hogy c;'l'}:liJtél'ezzen közön~

ségével. A Corvin Áruháznak
van ag'ya ahoz, hogy papirral
és ceruzával a kezében olyan
kalkuláció! készílsen, amely
nemcscilz a maga, de közön
sl'ge érdekeinek is mindenben
megfelel. És a Corvin Áruház g

nak vall lelke ahoz, hogy a
kölcsönös érdekek mí2~á!lapig

tásán és mcgvédésén felül
o]yon látVi'lllyosság'ot nyujtsOJ1.

amit pén/ért megkapni lehetel
lenség',

Régi, boldog', irigyelt világ
elevenedik meg a Corvin Á.rug
ház dekc)I'i:Jcióiban, él Fugg'erek
Fortunalus Imre és Thur;ó
restell-farag'o!1 alakjai, a reg!
magyai" ai1g'ol, anwrikai, avagy
német kerc:?skedö taláros és
méÍs .iellegzeies figmái állollak
a Corvin aitoi 111 , (1 pullol,zp
hoz, a kirakalokha és néznek
komor ll1éltósiJ).!gal. Bcnt a
iercmben, a raliJkon és a gi.llé,'
riákon magyar városuk halal·
illas eimcrci. q2,/ részük gyász
rál hOl'ilva, v6rosok, s/ap
bad és lllegszálll illag'yar ke~

reskcdő városok cimerci ezek,
azoké a városok é, amelyekhcn
az ösök mind, mind tisztes
kQrQskcd6k voJtélk és nClllcsilk
Kmddal, ele sokkéJi inkálliJ a
becsületesen mérö mérleggel
irják be neviikel a magyar 1ör
ténelernbe,

Aztán régi k(~p: az egykori
Pest prim\'f!~v dunaparJí keres~

kecl0sénck k,.2pc emlékezlel
tisz les korokra és htirhová
nézel, lálnoC!, éroned ke!!,
hogy iit nem csupán tiszteli!:
a tradicióKai, dc ilt olrl1Ol1a, cJ
[1\.'111 hódiiható szigef,' \fc1l1 ,\

kereskedői jiszles5é~~llCk,Lz ,17

él'7és lebirhatailanu1 és iölc'sÖCll
üli meg- a ielk",kct. j.\ vdsáriök
ezrej nemcsak érzilz. de tudják

is, ilOgy iH nincs milől télrtd~

ni ok s hogy valóban valósdg
a mostani Corvin-vasár jel,

mondala:
Az Ön pénze kevesebbet ér,

mint i'lZ érte kapott Corvin-áru,
Nemcsak azért, mert a legjob
bat adjuk a Icgo]csóbbérl, ha~

nem főképen azért, mert még
soha senki sem csalódott a
Corvin Áruház kcres\<edői tiszp

lességében.
Pólya Tibor, a ki1ünő festő~

müvész tervei szerint a Corvin
mülermeiben készültek ezek él

dekorációk, melyek a Corvin
Áruháznak igazi lelkéttükrözik.
Nézzük meg azután, hogy mit

zönség
ruházról ?

tud a
a Co il

És mit keH még tudnia, ami
nek tudása mindenkinek sze-I

mélyes édeke?

A Corvin Áruház, mint min p

den esztendőban, e7uJtdl is b6
kezü g'avallériával, hallallan
pompával és nemes, müvészi
izléssel diszitette fel cl nyarJ
vásáridejérG? Blaha Lujza-téri
üzletházának fantasztikus még
retü hclyiségeil és világvárosias,
három utcára nyiló kirakatsop

rait. Ez a dekoráció már egyr
magában is elárulja, hogy en
nek az áruháznak nemcsak
szervezete, nemcsak szive,
nemcsak agya, de lelke IS van.

CSern[lY Géza, Erdei Imre. 1
Fekete Lajos, Györi László, I
[{ocsis László, l{öszcgi Mig
hály, özv, Lukács Aladárné,
Nagy VlZsef, Nyisztor Péter,
Spitz jakab, dr. Szílágyi Fe
renc, Szücs Antal, Tólh Islván,
dr. Vogel Károly, Végh Béla,
dr, Vincze Endre q:ryenként
2 P: Aranyi l\lihály, 5.ilogh F:.,
Bácsi János, Becher Ernő, Fc
kele Sándor, [Jeder Gyula,
luhos Lidia, Kovács Cs, Lajos,
öz v. !\Iá II yi Gyul áné, ]\o101n ár
Islván. és Seprenyi Lajos
egyenkint 1 p,

A CJyol11ai DalÉiI'da elnök;
az mlománvc,kérl ez

UIOil hálás kűszönelét nyilvá,
nit ja s hogy é1Zolm:i méltöan
rá:,zolgá li, t\ hII 0/ kom menlárl
L'lllli s/lik:;l;gle]en,

Előzetes jelentés.

loskör 141 egY5éggel tisztelet-I
díj:

E statisztikai csoportosilásp

ból örömmel éiilapitható meg,
hOl;ry a Gyomai Dalárda mint
cl legnehezebb csoportban részt
veti dalárda a békésmegyei
dalárdákközül a ll-ik helyen
v-.?gzelt, ami rövid néhány évi
müki)désénck értékes sikerét
dokumentálja. Ténykedc'sévc!
illelve' . sikeres szerepksével
nemcsak megyebclí, hanem or
szág-os viszoI1Y!<l1ban15-20
,zvcs, . ennél icl6scbb d(jlárdtl~

kol lllUIt felül, ami a dalárda
iagiai haliírtalan siorg'cilmának,
de !cgröképpcn agiiis, sZok,'
képléell vc/el Ö kOr!lélJ;lyánalz
[-j aj J lj tk I il igazg öl<)-! an j Ióna lz
preciz" odamk, és láriJdl16liJt g

lan bei(lIlitcÍ:;iÍl1ak ,,5:; 11111:1kh:;~

ság'ának eredménye, Mindezek
garflndát nyu.itaI1iJk a jövöre,
nézvc és biziosra veheíö, hogy
a (Jyomai Dalárda községé~

nek még sok c1icsösr?g'ek fog

sz(~rLzlli,

i\ debreceni XXII-ik orszá
gos dalosver:;cnnyel kéJpeso g

laJildn nem mulaszthaljuk Cl
!1lcl:rl~m1ilelli azl (j körl'ilm('nvL
hogya Gyomai Dalárda cl·,
nijizségc ugy mini PélermiJnn
józsef főjegyző adalárc!a tisz
teklbcli elnöke, Nyisztor Pép

Ic,l: !ak P.lri,., iga;g'arö ~z eg'~'cp ,.
sUld elnoke es KaJo LaJos.
községi jegyző az egyesiilcl~ I
alelnöke minden eszközt meg'
rag-adtak, hogy él dalárda kölJ·
ség'eit fedezzék és c célból
több izben hangversenyekel
rendeztek és gyi'lj!6 ivekel kÖG

röztek. mely fáradozások
eredményesek is voltak. A
gyl'ijlés során 419 P jött össze,
nwly a következő !lölj:;-yek
urak és inté7n1(~l1yck adorná G

nya: (Jyoma község, l\:ner
Izidor 50-50 P. Pé1crrl1onn
józsef, Békésmegyei áll. Taka
rékpénztár rt. gyomai nókja,
Magyar Vöröskereszt Egylet
g'yomai fiókja, Vass (Jábor
egyenkin! 20 p, Kató LiJjos,
KDvr Endre, Kovács Alberl
alezredG?s, I<ovács Lajos fŐg

postamesIcr, Dr. Pálka Pál,
Wagner MárIon fiai egyenkénl
10· P. Arany Róza, Becher
Rezs6, dr. Chrislián Kálmán,
dr. Debreezení Iván, Dukcsz
lenő, Grosz Zoltán, Harsányi
Pál, Hanzély jános, Hartens/ein
Ignác, Huhn Ferenc, Iványi
Aladár, Iványi. István, Jeney
Viktor, Junker Artur, Kádár
Lajos, Kovács Gábor, Máday
Aladár, G. Nagy László, néhai
dr. Osváth János, Szabó Be p

neuek, Szilágyi llona, dr, Tarp

dos Gáspár, Uhrin István,
Wagner Péter, egyenkint 5 P.
Glück Ármin 4 p, Dr. Messin
ger Albert és Weiszberger [stp
ván 3-3 P. Ágoston József,
dr. Bartha Guszláv, Biró Béla
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* * *
A debreceni dalosünnepség, ha

talmas merete és nagy sikere a
magyar dal hóditó .utjának fon
fos állomása. Maga a magyar
államfő is megjelenésével doku
mentálta a dalverseny fontossá
gának méltánylását. A versenyen
202 dalegyesület vett részt kb.
12000.dalossal. Debrecen város
vezetősége nem hiába fáradozott,
mert a vendégek jól érezték ma
gukat és a rendezést mintaszerü-

Legendás emlékií Bem tábornok
hamvai előtt tett tisztes~éget a
magyar nemzet abból az alkalollJ
ból, hogy hamvait Aleppóból ha
zánkon keresztül szállitották haza
a lengyelek, hogy szabad földben
aludja örök álmát a lengyel és
magyar szabadság diadalmas ve
zére. Budapesten pénteken rendez
tek impozáns ünnepséget Bem

.apó kata/alkja előtt, hol a kor-
miÍnyzóval az élfin összes előkp

lőségeink és hatalmas közönség
•ünnepelt. A honvédelmi miniszter
mondott megragadó bucsuztatót
fogadalmat téve a hős szelleme
előtt, hogy: "A riadónál mind
nyájan ott leszünk [" Tekintélyes
magyar küldöttség csatlakozott
aztán a hatl.vakat szállitó török
bizoftsághoz, mely kiilönvonaton
szállította haza Krakkóba Bem
tábornok földi maradványait. Len
gyelországban nagy ünnepléssel
fogadták a magyar kiktlldötleket
és mindenütl lelkesen tűntettek a
százados magyar-lengyel barátság
mellett.

erre az indította, hogya magyarok I
Hidasnémetin letartóztatták 
szerinte - ártatlanul Pecha Vin
.cét és most majd Debrecfni Endre
sem fog ,;legalább 20 esztendeig"
szabadulni.

Molnár Imrét és joeger Boris
kát Kenyhecről visszavitték Kas
sára, ahol 5 napi el?árás után
szabadon bocsájfották őket. Ifj.
Debreceni Endre továbbra is fog
ságban maradt.

Ilyen a cseh pimaszkodás! Ifj.
Debreceni Endre se gondolta ezt
soha, hogy reáfogjn valaki, ho}!,y ő

kém. Nem hiába tartja a közmon
dás, ilOgy "rossz szomszédság tö- I
rök átok" - de igy is van. Ma
holnap oda jutunk, hogy Gyula
felé: a bocskorosok, Miskolc felé:
a csel! [;anda, hál' Istennek, hogy
Endrőd felé nem a szerb nátió
van, mert akkor meg ott tartóz
tatnák le a legbékésebb autó uta
sokat a mindenáron kémet fogni
óhajtó fosztogató banditák.

Hisszük és reméljük azonban,
hogy a Oyomán köztiszteletben
álló Debreceni család a kormány
utján minden követ megmozgat,
hogy ifj. Debreceni Endre mielöbb
és jó egészségben hazakerüljön
Gyomára.

..

natjárást is beszüntetve. Kapcso
latban az utóbhi időben mind

gyakoribb cseh kémfogásaink mi
att, valamint a miniszterelnőknek

Párisban elért sikerein érzett fél
tékenvségből Kramarz cseh mi
niszter vádaskodik ujság eikkek
ben és beszédekben a békébontó
magvarok ellen es valósággal
háborura uszítja jámbor népét,
mert szerinte katonailag ;s elég
erősek ahhoz, hogy megkövetel
hessék iVIagyarországtól, hogyne
provokálja Csehországot. Ugy lát-

szik, a román és cseh államfér

fiakeltévesztik szem elől, hogy

hiába van a pompás hadi felsze

relés, a hadsereg nagy szdma:

hóboruban ember kell agátra.

a Károly csapatkereszt elnyerésé
nek hivatalos igazolása, 6. köz
hatósá~.í hizonyitvány a szülök
foglalkozá,;;iról, vagyoni helyzeté
ró! s arró!, hogy él ,zülök mióta
laknak jelenlegi Jakóhelyüköl1 s
hol laktak aze!ölt; amennyiben
több helyen laktak volna, mi volt
a fogli'llkozásuk régi lakól1<:JyiiköD.
Azoknak a részére, akik közvetle
nü] érettségi után óhajtanak be
iratkozni. a 3. pont a\atti erkö1csi
blzonyitványt az érettségiztető kö
zépiskola igazgatója állitja ki, m;}

soknál az illetékes politikai ható
s:íg Tandijmentességet és tandij

ked vezményt az illetékes dék;íni
lliv;:taloknál szeptember 7-ig kelj
henyujtani. Felvilágositásokat a·
Diákj61éti Iroda (Debrecen, Kát
vi II tér 16) nyujt.

Minden c;épeJtetö gazda nézzen
tehát utálla minél gyakrabban a
cséplés alkaimával, hogy nem ma
rad e 2 százaléknál több szem a
sza! m:! é:; pelyva között és amen y
nyjben az a gyanuja merülne fel,
hogyaszemveszteség nagyobb a
megengedett 2 százaléknál és :-(
cséplőgép nem szabályozható be
jobb munkára, ugy sajá1 érdel,e··
ben is tegye meg fejjelentését a
községi előljáróságnál és kérje a
szemveszteség mértékének sza k
értői megállapilását.

A bércséplö vállalkozó hibájá
ból előállott szemveszteségért, il
Ietve kárért a vállalko7.ó felelős,

mert a fennálló jogszabályok ér
telmében minden iparüzö egyéü,
a neki feldolgozásra átadoH
javakért felelőséggcl tartozik és
amennyiben az elvállalt munká!
az iparos rendes gondosságával
el nem végezné, (]z okozott kár
ért törvényes uton felelősségre

vonható.
Békésvármegyei m. kir. gazda-

sági felűgyelöség. .

tömeg járt az utcákon, hOl;y to
longás nélkül nem lehetett közle
kedTti. A különböző csoportok kö
zül a királydijas csoport győztese

a pesti Acélhang dalárda lett,
mig a kormányzó ur ezidén elő-.

ször kiirt vándordiját az egri
Dalárda nyerte el.

* * *

-

/\IUd sürűbbek lesznek azok a
kellemetlenségek, melyek utóbb ha
zánk és a szomszéd ufódáIíamok
között felmerültek. Min iszterelnö
künknek a hősök emlékünnepén
elmondott beszédéért demarssal
ijesztgetnek bennünket, de ugy
látszik, kevés sikerrel, mert a ju
nius 10-i román fenyegetésre csak
a hó vélJén küldtünk visszauta
sftó választ. A nagy békeszerefet

Beiratkozás a
debreceni tudományegyetemre.

nek találták. Nem volt hiány legbuzgóbb apostolai: a csehek'
semmiben, de legkevésbbé jókedv- \ pedig egy cseh kém elfogása mi
ben. A hajnali órákban is olyan att rendeztek felháborodást, a vo-

A cséplési
szemveszteségek
megakadályozása.
Időszerünek és üdvösnek véljük

már most a cséplési munkálatok I
bekövetkezte elött felhivni a gal- I
daközönség figyeImét ana, hogy
a nagyobb foku cséplési szem
veszteségek elkerülése céljából
kellő időben gondoskodjon arról,
hogyacsépléshez csakis jókarban
lévő és kifogástalan munkát végző
cséplőgép álljon rendelkezésre
annál is inkább, mert igen fontos
nemzeti érdek füződik ahoz, hogy
a már megtermett kenyérmagvak
és egyéb termények is veszteség
nélkül gyüjtessenek össze. A sZem
veszteségek megakadályozására
ez évben kétszeres erővel kell tö
rekedni, mert köztudomásu, hogy
a téli és tavaszi fagyok okozta
károk miatt a tiszántuli várme
gyékben igen nagy területű buza
vetéseket kellettkíszántani.

A debreceni m. kir. Tisza Ist
ván Tudományegyetem mind il l'

négy karán a rendes beiratkozá
sok az 1929/30. tanév első félé·
vére 1929 szeptember l-én kez
dönnek és bezárólag J5-ig tarta
nak. Utólagos beiratkozásra 20ig
az illetékes kari dékán, 30-ig az
egyetem Rektora adhat engedélyt.
Az ujonnan beiratkazók felvéfe-
lükért 1 P 60 f-es okmánybélyeg
gel elLátott kérvényben .tartoznak
folyamodni. A felvételi folyamodvá-
nyak all[;U5ztlls ['olyamán adamlók
be és a következő eredeti okmányok
kal láfandók el: I. születési, 2.
érettségi vagy más egyetem tá Vi)·

zási bizl)nyitványa, 3. erkölcsi bi-
zonyítvány a nemzethLiségről és.
erkölcsi megbizhatóságrój, 4. ha-
diárvaság esetén ennek közható
sági igazolása, 5. ha cl folyamodó
atyja harctéri szolgálatot teljesitEtt,

,........ l

LE.SZE

Kémet akarna
fogni a csehek.

Az egyik budapesti napilap
"Pecha Vince miatt legalább 20
esztendeig nem szabadul (?) egy
cseh területre tévedt magyar" eim
alatt közli, hogy ifj. Debreceni
Endre bérautótulajdonos, Molnár
Imre soffőr és jaeger Boriska tár
saságában julius 4-én Kasznok
Vajdáról Felsőkéked felé indult,
utközben eltévedtek és Csehszlovák
területre kerültek. Erre is ugy let
tek figyelmessé, hogy egy cseh
járőr megállásra szóllitotta fel
autójukat, majd Kassára kisérte
őket. Kassáról két pénzügyőr

kiséretében a kenyheci cseh Csen
dőrparancsnokságra vitték az au
tót, ahol a csendőrparancsnok ki
hallgatta az autó utasait.

A vizsgálat során ifj. Debreceni
Endrénél egy régi, a leventék szá
mára biztositott ruhavásár!ásra
szolgáló igazolványt találtak (biz
tosan a zenekar taJ:;jai részére vá
sárolt ruhaigazolvány volt 1) amire
a bölcs cseh csendőrparancsnok

ifj. Debreceni Endrét mint "kémet"
letartóztatta. Kijelentése szerint

Vármegyei
Törvényhatósági
gyülés Gyulán.

Az 1929. évi xxx. tc. értelmében
atörvényhatósátf,i választókerületek
ről és az egyes választókerületek
ben váhJsztandó. törvényhatóságt
bizottsági tagok számáról alkotott
szabályrendelet tervezetet a julius
.hó 12-én tartott gyütésen tárgyal
ta vármegyei törvényhatósági bi
zottsági gyűlés, mint egyik leg
fontosabb tárgyát, melyet Gyomát
érdeklőleg, annyiban változtatott
meg a bizottsági gyűlés, hogy két
választókerület helyett Gyoma csak
egy választókerületet alkot és
.nyolc th. képviselő helyett csak 6

. képviselőt választ.
Választásielnökké Tápay Károly,

helyettes elnökké Pétermann jó
zsef választatott meg.
Endrőd község a tervezet sze

rinti négy képviselő helvett szin
tén hat képviselőt vá!oc:zt.

A törvényhatósági '.>zottságnak
ezen határozata az elnöklő vár
megyei Alispán ur kijelentése sze
rint hivatalból felebbeztetik.

Másik fontos tárgya volt a gyii
lésnek a törvényhatósági bizottság
örökös tagjainak megválasztása.
Egyhanga felkiáltással tisztelte
meg a bizottsági gyülés örökös
taggá való választással Beliczey
Géza, Bertóthy Károly, Berendi
Géza, Brém Lőrinc, Csizmadia
András, Harsányi Pál, Haviór
Gyula, Kóhn Dávid, Kovács Mi
hály, Morvay Mihá/V, Szeberényi
Zsigmond és Gróf Weckheim
Dénes.
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Rövid hirek
mindenünnen.

Vasuti áíjárók sorompóval

való ellátása ügyében a vármegye

közigazgatási bizottsága felirt a

kereskedelemügyi miniszterhez,

miután a vasut annak idején a

hozzá intézett hasonló kérelmet

nem ielje5iteHe. A kereskedelem

ügyi miniszter most leérkezett

válasza sem kedvezőbb,minthogy

avasuti Ujárók ::orompóval való

ellátását Dem tartja szükségesnek,

mert az átjár6!; nicssze kilátással

bi:nak s igy :i közelgő vonat már

messziről l:iíhatú, az autók részére

pedig minden áljárónál el van

helyezve a "vec:i(iyes" pontot je

lentő jelző. A jó téli ködökben

azonban, hogy mi lesz a bizton

sággal, az ezek után csak a jó

szerencse és az isteni gondviselés

dolga.

Uj pénzek kerülnek forga

lomba. Az 5 pengös papirpénz

kicserélése után a 10 és 20 pen

gősökre kerül a sor. Ezeknek a

nyomása, valamint ércből való 5

pengősök verése már folyamat

ban van. Az 5 pengős ércpénz

kibocsátása után az 5 pengös

baEkókat bevonják és a 10 pel1

gős lesz a legkisebb papirpén-
zünk. .

Bágyadt., levert", dol
gozni k~ptelen egy~

nekn,él él természetes Cfe.·
rene József) keserüviz szabad
dá teszi a vérkeringé'3t és
emeli a gondolkodó- és mUIl:
kaképességet. Beható kórházi
kiséreletek folyamán bebizo~

nyult, hogy a Ferenc Jó
zsef viz szellemi munkások#
nál, neuraszténiás embereknél
és betegeskedő asszonyoknál
rendkivül jótékony hatásu gyo
mor- és béltisztitó sz.:r. KdP'"
ható gyógyszertárakban, droa
gériákban és füszerüzletekben.

Bucsatelepi postahivatal. A
szegedi postaigazgatóság a Füzes
gyarmat községhez tartozó Bucsa
telepen müködő, távbeszélövei
egyesitett postaü'gynökséget a fo
lyó évi julius hó l-ével Ill. osz
tályu postahivatallá alakitotta át.
Ez a postahivatal postamesteri ke
zelésben, teljesen le- és feladó
szolgálattal a postatakarékpénztár
közvetitő hivatala gyanánt mü
ködilc

K;jzuti hidak vizsgálata. A
kCi"cskedelemügyi miniszter a leg
közelebbi időben felülvizsgálat tár
gyává akarja tenni mindazokat a
vas- és va'sbeton szerkezetü hida
kat, amelyek az 1919. évben, vagy
azt megelőző időben épültek. Eb
ből a cé'ból kimutatást kér a vár
megyétől, hogy annak alapján
ezeket a vizsgá1:ltokat megtart
hassa.

EI
Istentiszteletek. A ref. 1e l1í p

lomban vasárnap délelő1t fiZl 9
órakor iskntisztelete1 tart Har·
sányi Pál esperes.

Az ágostai evangélikus lemp:
Iomhan vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvü Istentiszteletet
tart feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u, 3
órakor litánia.

Az endrődi róm. kath. isten
tiszteletek sorrendje: 7 órakor
énekes mise szentbeszédet
mond Csernus Mihály apátplé·
bános, fél 10 órakor nagymise
prédikál 3zvetits Viktor s. lela

kész, 11 órakor cser,des mise.
D. u. 3 órakor vecsernye.

Kinevezés. A m. kir. igaz~

ságüg'yminiszter vitéz dr. Haa
viár Gyula szegedi kir. köz
jeg'yzőhelyettest Gvoma szék
hellyel kir. közjegyzővé nevez

te ki.
A m. kir. áUamvasutak ál

lomás főnöksége Gyomán fel
kéri a t. utazó közönséget.
hog-ya Gyoma-l"öl'összakál és
Vésztö-[{ötegyáni vonal álloa

másaira törlénő 15~20 vagy
ennéllöbb slemélyből álk)
társas vag'y munkás utazásol"
alkalmával a szándékolt ula·
zást 24 örÉlval előbb bejelena
teni szíveskediék, hog-y a 1110

torvonatokkai az elszálljtás ne
hézségbe ne iitközzék. Ál IO fm'l s
fönökség.

A kereskedelemügyi minisz
ter eltiltotta a szövetekkel va
ló házalást. A 3zabómesterek
Országos 3zi"lvctsége azzal a
kéréssel fordul a kereskede~

lcmügyi miniszterhez, hogy él

ruhaszövetekkel való házaló
kereskedést tiltsa el. A minisz
ter véleményt kért a keresl,c
delmi kamaráktól és a kamLlra
fejlesztésérc most rendelelet
bocsátott ki és [) szöv\.'1ekkc]
való házalási az egész ország
!crületén Icijescll beliltotia,

Megszünt az állatforgalmi
adó julius l-ve1. Hil'j ad/ul!k
annak ideién arn'1l, hogy a
pénzügyminiszter nagy expOg

zéjában bejelenteH adó könnyi
tések között az állatforgalmi
adó eltörlés", is szerepelt. E
iárg'yban meg is jelent a pénz
üg'yminiszleri rendelet, mcly
julius 1:éve! megszünteti a for~

galmiadónak ez1 a nemét.
Selyemgubó beváltás. A föld

mivélésügyi miniszter urnak a
selyemtenyésztés emelése céljából
kiküldött meghatalmazott ja értesi
tette a vármegye alispánját, hogy
a folyó évben él vármegye terüle
tén Szarvas és Tótkomlós közsé
gekben fog selyemgubó beváltást
telíesi ttetni.

Özv. Cholnoky Lászlóné ki
adja férje hátrahagyott "Ta
más" cimü regényét. A müre való
előfizetés nemcsak Cholnoky
Lászlónak a tragikus véget ért
írónak emlé~ét szolgálja, hanem
módot nyujt arra is, hogy a ma
gyar icodalom hősi halottjának
hátramaradottjait megmentse attól
a körülménytől, amely miatt Chol,
noky László pontot tett sok szen
vedéssel, küzdéssej teli életére. A
könyv ára kötve 5 pengő és az
iró özvegye kéri a magyar társa
dalom megértő tagjait, hogy fenti
összeget cimére Budapest IV.,
Városhoz utca 14. 1/2 em. 6
küldjék, be hogy az érdekfeszitő

regényt megküldhesse az áldozat
kész emberbarátoknak.

MÜVÉSZET.

A nemzetközi döntőbiróságI
az elmult napokban ült össze
Hágában, hogy itéljen Jugosz
lávia é;;; Franciaország között.

A cseh vezérkar az idén
Morvaországban tartja hadgya·
korlatait, amelyre 3ándor szerb
királyi is meghivták a jugosza

láv vezérkarral egyUtt.

Az angol flottagyakorlatok
közben két tengeralaltjáró ösz
szeütközött egymással s az
egyik ej i'> siilyedt. A tengera

alattjárón 47 ember lelte hálá~
láL

Erdély kiváló költője: Áp
rily Lajos, aki a kolozsvári
református kollégiumban tanár,
meghivást kapott a budapes1i
ref. fögimnáziumlól. Áprily ele-:
fret tesz a f"Jkérésnek és az uj
tanévben már Budapesten kezdi
meg müködését.

Káldor Boriska a nagytehet
ség'ü táncmüvésznő most jött
haza C?gy fiz hónapos némct"
országi körutjáról, amely a
sikerek szakadatlan láncolata
volt.

A lausannei konferencia elé
terjesztcIt statisztikai adcJfok
szerini 75 millió riÍdiókészü
k;k van iizembcn az egész vi
lág'on. Ennek a mennyiségnek
40 százaléka szóval 30 millió
Amerikára C'sik, Ezek a szá
mok azonbaIl csak a hivéltalo
san számonJartot! készlilékC'kel
fog'lalják magiikban.

Berlinbe utazott a mag'yar
moziszakll1él több tagja, Décsi
Gyulával. Céljuk a beszélőfilm

tan ul ol án yozása.

A "Muzsika", Papp Viktor
S7el kesziésébcn megjelenő ze
ncmüvészeti folyóirat legutóbbi
számában magyar dalra hirdet
pályázato!. A pályázaJ határideje
1929, október 1.

Romániában katonai puccsal
akarlák az elmult héten mega
bllktatni a kormányt. Az oláh
belügyminisztérium hivatalos
jelentése szerilj! a halóságok
első naplól kezdve JájéI<üzva
voltak él puccskisér1elröl.

Politikai körökben figyelmet
kell..::tl cl walesi herceg egy
nagyon pacifisJa szellemii ban
ket/beszéde. A herceg rámutaa
l01t arra, hog'y a nernzctck kö
zötli érinIkezést nag'yon meg~

rontja a kölcsönös Ryanakvás,
Ennek oka pedig' elsősorban

a belátás hiánya és a tájékaa

zatianság.

Jugoszláviában l1leg'crösö~

döft a kommunista mozg'alom,
melynek eg'ész szervczetéi
Bécsbö! irányitják s az össze
esküvés élén álló agitátorok
nak Bécsböl hoznak rendes
havi fizetést tilkos l'u/árok.

_;\.. GYOMAlAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPI-:'ST:EN

a

ÖZ O
zállo

VU., Baross-tér
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol~

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE KAvÉHA
Tulajdonos:

Grosz Ödön.

Az uj angol alsóházban jUa

lius 9 a én ment végbe az első

.szavazás. A kormányra 340,
,?lIene 220 szavazatot adtak le.

A porosz országgyülés egyik
lDultheti üJesén kézi/l!sa fejlőa

dött ki szociáldemokrata és
nemzeti szociálisla képviselők

közötJ. Az elnök ki is zárta
az ülésről az egyik szociálista
képviselői, mert tettleg bánta la
mazla képviselőtársait.

A cseh kormány a kémke~

désen él"! és ietartóztatott Pecha
szabadonbocsá/ását követeli
egy njabb icg}'Zékben, amelyet
él budapesti cseh követ adoJl
át Walkó Lajos· küjügyminisza

temek. Prágában el vannak ké
szülve a visszaulasitó magyar
válaszra.
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liVe: .

pi:"'er ""il n • a t
• bo.~ ~ .~ l!='OCl T~am~:;ZK1J'-U ca
A pált1/auf.L~~".:&}:' fml<ebJleid,.

Telefon (lníerurban) 202-43.. 294-34,3ür@'önycim: Hotelist.
Minden modern kényelemmel be~endc::ettelsőr"Hwu családi
5zálJoda. Minden szobában központi @és, h;Zeg~melery

folyó viz és telefon. LifL t7

Szállodában kávéház, cukrászda és fodrásztcí·em. A keleti pilyaudvartól
közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os' kocsikkaL

)Slllt-" hog~/ ~i r:~ ridigzik-c ;·endeSCll V(lgy

rl<'ll1. 1-1:1. l1elll virágzik, vagy csak egy

k:~t g·ycngc- ,.... irágszirll1ot fak(1.~zt.akkor

I
il terl1léíligyek viSSZ,afejli'idé:,ébClI" vagy

je!Cilj~c;[; be. III iv'... l e/l'11 é2~ kesésébell 'i~n a hib;]; ezt I)k"7.hatj:J

k[lié:- 1i<.'ll-\iii "<mmi slill ,Úlll a !arészek tulfejli'l1ése is, a111it gyü

I kelmetsú;ssel orvoslullk, cie legtöbb-

II "WI' ilitrogéntápanyaglliáll\' az ole1.
!Rádió élZ :skO!2ml-dviiH

I Nt,]l fej!ödnek a lerrnöl'iígyck ak 1-;0 l

111i.iveles; íbizűttsál!Jl1ak A Vcll I sc 11 l'" C'lh" "Olt 'et- e' f'j~ "l , ,,,.,,,dlV.,\~, 1.1 ~,Z S aa,
I,:s 0s í<;'l/lll(]alfls yi !VIillisz-' illeliileg a IOll1bozat SÜrliSl'gC követ-

kl' lll,,;g ,,'j Iliuli évlw éricsj: I k""clében a é3 levegiitöl el

Idk cl bizoli h°i,' y I vannak zárva, falak I,özött is
I elijfordulil~t ez itz eset. Vannak végi]!

rCIHleih'zés['c I

I
egyes melyek a

bocs{lIiJni. [~rrc: céll'a 1110S! , mi élo I:Jlajviszol1vaink közölt

~500 Dölkiu!oiL Az állelln ly I terméketlenné váll1ilk.
j

kés;:i.ilékcilLélll 250 P-heil vall I N!ásik eset az, amiko: él gvil,nÜcsfa
llapijva (:~ filJ)k lj k<" />- ! virágzik ugyan, cit' virágj<Íf, <r(~j:"'v' apró

I I I I" "" ~ . lehullatja. E]'!,l11i károktö!,.; I<cl {rncP', <lll' CI '
b elttl:inJvl:, Ik:J lehet tn-

kldMi,.I~;I'CJ sZlii, ee; 100 l) I
" nek az egYOld',:llU. táPall.Vag bÖSé,g, ami-

Iv I,izjosittlsát öliként v:ii~ kor a la "ein:?]a" vlragzatM, vag'!

la:VJi:. "termését. Épen elknkezl) oka \~;1

Sehyerngub'ó beváJt3.S. /\ ~I,-- : azonban cl cSlJcsriigy és cSlIcshajLlS

I I • i :':lzá:·a{jásllak.. ai";lIKnr a virá~' neDl hull
y,'111;c'U!i1' ,,'Ic 'I ,í rt,il ed, kil'i;>,-' ~

~ le egyszerre/ hanem lassan cHonnyad} el-
léSe' lll' It 11','111 CJZ 61[,;I11'I)I,,'II/"! ' l RI ~~zarac ,\endesen sovány fl'ágyázatlal1
tál'okll;'J!, ÍlJ11e[11 o h,'.,,'!::'; é1Jio, I., szokoít ez elöforclulni, Ez eS<.'t-

nl,~5ra iik'i C'S kÖ/s. clöliál,j, I bell ismét nitrogénpótlásról kell gon-

ll' '"fJ>;,' L_k',l! . il"l'knj~:. BékC;,Sn1'_.'~, dUS!WC!llUll;;' Legjobban megfelel e
I. ,', célra a mert eg\!enlele-

\5\,CCCIl az Ielen 2)zarvas(In C:'i )
sen lJató és nel11 idéz elő mézgásodást.

I Tó!komlósail, Kálisóval együtt adandó,

?",pw4W_~~q ... ,'i'ffliUWí,,_ ' F _5~ t:rcle1ces te~'rnéketlenséget idéznek

elő még a gomba betegségek. Ha a talaj

g Lda" á O~ jó táperöben van, a fa évről-évre du-
t I '-' C ~ sabb virágzatot hait, de a virágzat

Játszól2g minden oknélkül egyszerre
megsemmisül. Cseresznyénél, megynt!,
majdnem mindig aMonilia cinerea

okozza ezt. E gom ba fonalai az egész
fát átszövik, miértis ulvossága nincsen,
a fát ki kell vágni és e!tüzelni. Hang
su]yozandó, hogya fenti okok mellett

I
,is a rak terl1l~ketl~nségét, legtöb~~zör

a talaj Iozegenysege, tapanyaghlanya
okozza.

Gyakran egyes gyü-
mölcsfák terméketlenséget 1111)-

tatnak, sőt Illások egész életükön át

I
sem hoznak termést. Erlflek a teJ'iJlI':
ketlenségnek nagyon sokféle oka lehet.

lVUndenekelött azi kelJ megfigyelnünk,

S/:ldny,ik DéÍ~.

BG] os StJI1C!or
OiL~h. J zsef

éves.

szervezése.

A adóügyi iJlásl1ak
segédjegyzői ál!á3ra való M-

Haltdozások;
vic! 5-'> éh"',
- I 'D 110i;,,)10S,

az acJóligyije:,.2Vzöi állás me"
iií'C5Cdvl'rl, UI ilZ ,í!: j "'r '11

ti~·)/ 1111 rl iszlc r fll cg~zÜ lIlL í IC i...~ S

I h..:lydíe egy scgéclkg\',:öi állás

I
I kl ", Ili lá ,á I 'U"k,'II~'el és kilé z'

kcuesc! dZ alabblCll,ban l!lLIo"

I : "a 11.942 lélcksZdIllIIl<11
biró k zt,tfllási cs

adóügyi szakké igl~11V'

lő tennivalói! 2 jegyzö és segéd~

ő is e] IdIja, ct fl Il tli i II k á lJ I),
Iller! a közaclók kaell?s(;röl
,~;r(-)IÓ' f"ndelel szerini az adú~

et a segédjegyzI\ e
Öllcílló haláskörrel is ill
a kezelési ügyvitel körébe tO['~

tuzó leend öket pedik irnokkal
Vi:l~y dijllokkal is cl lehet vé
g'zltetnL"

I Hadiárvák és hadirokkanlak
.-2,/crmckei részére .az 1929-30
iskolai évb\?1l ödományozancló
öSjJöndij iéÍrgyában kiadott
D~dyázalj hirdetQs megjelenI.
Az érclckeÍiek felvilágositásáérl
a jár. főszolgabirákhoz fordul
janak,

figyelmeztetik a
!;o~~Y a más földién való csa~

salás szigoruan jilos és
hi:ntetlelik, kiiiönösen a ker~

kkben való csapásoJásért és
gyiimölcs lopásél L Az endrödi
öreg Curiában lakóknak is 1i~

los él gyomai Lljkerten való
álidrás és akit a csősz beje~

!cnl, szii::roruan büntetik,

AfagYliárt szenvedeHek feJ-
hogy kiszáníotl

!JJnlos terüleleiket akár hejud~

Ják tavasszal akár nem,
o főjeg'yzói irodában okvetle p

oüI jelentsék be,

A fogy. adókezelő-

ség felhívja azon szöllő és

I
gyümö!cstermelőket, akik a
község főző készülékén óhaj·

p

az

Az eljátszott
dsszony

Fil szin
Gyo

A :rniU,io:rnos

ANYAKÖNYVI

I
Barilla 1'v1argij 33 évc~, Dljl'C'~

Lajos 2 és fél éves, ÖZ\'. Ga"

I
raj LászI6né Csökönyi Julia
80 éves, Sulanyeczki János 8

Julius 14. vasárnap ',' hónapos, Hatvani r\nról 59
(2Ve5, Sáfl'i Sándor 16 éves,

AZ Vas PékTflé Cselei Eszte!'
ASSZONY. évC'~ Tiirök IlollJ '3 napos,
I i Roosz l\!orpil 18 l; \">0 , dr.

,I cisler Vilmos/5 éve:;
Két szenzacIOS tartalmi(

ib?' ENDRŐD~ .r..i\lYA!-';:Öi'~YVBŐl:
társadalmi filmet mutat be (j /. ~~~

Apolló filmszinház folyó hó Születések: SZI1lolö

14 é , l''l<§iinl Lujo;. l-ll',QlZcILis, );á[)- n, vasarnap. :nüsor vc- ,
Duk VarCl'!T j,C, li cl mok Vi I [11 o:;,

ze!ő filmje
r'a dUl':; i ll" zk i (i ji lJi a, (J \/u ['iCI' él

i\I,íriJ,

Született: Nagy Vilma; Ko-
loh Róza, Magdolna, Nyiri
Ilona, Nemes Gábor, Pál, Szi
lágyi Katalin, Tari József, Mé:
száros Éva, Piroska, Pajor Irén,
Lakatos Erzsébet, Török Ilona,
Payer Gyula, Kereki Eszter,
Etelka, Vincze Piroska, Marp

git.

Házasságot kötött: ~(armap

zsin Gyula - Szatmári Lidia,

Elhaltak : Bá.csi Istvtinné:

cimu 7 felvonásos társadalmi
szinmli a mai kor éles tükör-
képét mutatja be. Egy g'azdaf!
polgár könnyelm ü fiának C1112'
velyedését mutatja bc cz éj

film egy bünper keretéhen,
amelynek szenzációs eskiklt
széki tárgyalása izgalmas je
lenetekben tátja a bűn

eset minden részletét. A vé:
dó és a vádlott, (lZ iigyész és

az esküdtek, valamennyi'?ll
nagyszerü tipusok és maga
él tárgyalás rendezésében és
lebonyolitáshan felülmul min,
den brilliánsul felépitett drá~

máJ. Maria Alba és Wanen
Burke játszák a főszerepekeJ,

ezenkivül az . apa szerepében
pompás, kiemelkedő c!aki!ást
nyujt Lyonel Barrymore. Ezen
kivül filmhíradó. Előadások:

5, 7 és 9 órakor.

cimü 7 felvonásos dl'állli1,
am~ly a Fox filmg'yár mtn'ká
já! viseli s amelyben Ilem
kisebb müvésznő alakítja J f(í

szerepet, mint Dolores del
Rio, akinek csodálatosn \1l1:iv
játéka mindenkor mag'ával ra·
gadja a nézőt. Dolores del
Rio ez alkalommal egy ku~

bai 'niilliárdos leányát JéllSZCL

Mozgalmas, izgalmakban és
fordulatokbafIl gazdag szerelmi
regény az uj Dolores
amely elegáns llliliőbcn, a IJ();

dUó ragyogó Q.sszony, hOZZd
méltó szerepkörében VLszi él

publikum elé a ~ körülrajongott
sztárt. A müsor második filmje
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lGÁRi

UJS G
Uj előfizetők az első folytatástól
rnegkapják Szerémy Zoltán emlék-

, iratait.

Fizessen eiö még ma!
Cim: Vjság kiadóhivatala Budapest,

62. Postafiók 282.--Páratlan olcsóságu, kiváló regény-
sorozathoz juthat az UJSÁG minden
előfizetője. A "Világirodalom Reme
kei" a legnépszerűbb magyar könyv-

kiadvány.
Balzac müvei 58 fjl\ér, Dickens

miivei 68 [illér kötetenkint.

Az UJSÁG Ut2Jz;!isi Irodája
Budapest, VII., Erzsébet-körut 43.
teljesen dijtalanul ad tanácsokat akár

élöszónl, akár irásban.

H a li t a z 11 i a k a r, feltétlenül az
uJsAG Utalási lrodájához forduljon
fe1vil~gosjtác~ért.Szakszerü válaszok,

gyu,'s és pontos elintézés!

~n::T'.J:::ra::J1J[~

RDESSEf\l
LAPUNKBAN.

-a-·~-!i-gZ-SZ-~-n-~a-'~-.n-:n-g-y~;;,~~~~<~I
érdekes emlékiratait közli minden

va~árnap és csütörtökön az

iskolai fiuk és leányok felvétele vallás
különbség nélkül hávi 70 P dij mellett
megnyilt ca gyönyörü hegyvidéken levő

SZENTENDREI REF. POU}.
ISKOLAINTERNÁTUSOKBAN
Internátusaink nyaraló gytrl11ckek ré
szére nyári sziinet alatt is nyitva vannak.

Prospektust küld :lZ 19;~zgatóság.

IE l E WI I ,és P

e s

amikor ugyszólván senkinek a ke
i'esete nem fedi a kiadásokat

TER

Az anyagi gondok

nehéz napjaiban'.!

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sere vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanit juk, hogvan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nvaink mind márkás, irodalmi mű
vék, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon i
díjtalan ismertető nyomtatványokért, I

amelyeket s;:ivesen nlegkűld a

fizép pénzt kere~het

FI8K PNEU

elemi és pnlgál'i i~kolás filll; s?ámá:1.

Tandij egy tanévre 701 \~~ngö.

Prospeklu,;t küld az 19azgcl ;"<lfi.

Bud::pest, L, Istenhegyi utca 32 sz,

i 1i:~ny'Vo."ztd~y.a.

I Budapest, V., ;\lkoti1:~',' u. 4 :~:-

!I:D:fTJllJf)1Cl:XlOCCfj)CJll'~n~UJjfiO ti li (IIII 220 ~öb"entis,~ é~ f:1 lóerős "

~~ 010 ereK ar i engo.
I Most jeient meg a vil:lgpiac szenóci,',ja él 250 ;{Öbceifltis 6 lóer:ös, oldal
I kocsival is h3lsZlfiá~ható PUCH mot.orkerékpár, h1i!c;:jvázzal. és block-

Ic! mo(ornl. A gép ára 1200 P és IS kIvi ré,;zlelre á,~0nl1al szállitható.
il. Kívánatra az érdeici(jdií lakhelyén is b[mnikcli' bel11Ht;;tja vagy, bővebb ismer
I tetést küld SZ!LÁGYI lÁSZLÓ mÜs7.aki vállalala;Ll~kevc, (Népbank épület).
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alegg3zdaságosabb

Vezérképviselet :

J\u{ofe1sz~re1ési

R.-T.
Budapest, IV., Aranykéz

"'O::;~) u. 2. - Tel. Aut. 812-41.
........... -ti """"""",~""~;o;.,,,-~___

~
"Szent ""ózse\''' ne....eiőinl,2zet

PuhJs;or ~stván

Gyoma, Halász utca 1541.

Államilag engedélyezett

Uj! Törv!2lyszé2Seg bejegvezv~Uj!

FREf\iKEL Mft L6s
BAN H ZA

Békéscsabai fi,)kia, Andrássy ut 16.
-- . ·f'.:..........J~~iiiii.wmvi,;i;iw~·.a..:.,

Azonnal folyósittat hcsszllle.i:áratu
törlesztés'2S kőlcsörlöi<ei:.Teljes

lOG s2ázaiákos k~fizei:éssei

30-45 ÉVRE,
melyet a bank elóbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben stornómentesen visz
5zafizethetö bélyeg és iiletékmei'l
tes évi 7 l,:: százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZDAKÖl.CS NÖK
féléves váltóra évi 10 százalék
kamat a!apoi'l ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitOI11.
Földvételhez kedvezőfeltéteiek.

Földbirtokok parce~lá<:ása.

Felvilágositást készséggel ad:

Diákinternátus
Kecskemét, Beniczkv u. 12.

fennáll 1915. óta.

felvesz gimnázium, reál,
. kereskedeli és í. -ll. osz~

tályos polg'ári iskolai nö~

vendékeket. Prospektust
küld. Pontos cinlZést kér.

SZENT GELLÉRT

ondoroson
lovakat ásároI

kedden folyó hó 16-án reggel
6 órától. Megvesznek kancát,
heréltet és csődöröket 2 és fél
éveslöl 7 évesig. Kine1\: ilyen
eladó lova van, a járlatot
hozza magával. A lovak ára
azonnal készpénzben lesz

fizetve.

A Bécsi ÁHatkiviteH Társaság

S
felvesz középiskolai tanu\,')kat. Évi el
látási dij 600 pengő. Szegénysorsu

tanulók kedvezményt lG.l[Jnak.
Tájékoztatót klild az Igazgatóság.

SZEGED, Kálvária u. 10.

DUBLH(}\CiÓ.
Halló, Halló! id~ figyeijenek!!

Olcsóbb lett a pálinka fozése s
ezért magne ijecljenek. A Központ
intézkedése tolytún a szilva pálinka
főzése literenként csak 1 pengő 40
fil!érbe kerűl annak, aki a főzé"hez

fát hOL, vámot. ad és akifől cefrét el~

száll it ja. Bővebbet a Központi Szesz
főzde Szövetkezetnél (Kovács János

ház) megtudható.

B. Molnár istvánnak a Selyem-utca
423 számu háza si:abadkézből eladó.
Értekezni lehet 1779 szám alatt.

Ozlethelyiség: egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy nagyobb, a
Horthy Miklós uton épűlt uj házban, .a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Márton
fiai fakereskedésében, vagy Schusztek

Sándor tanitónál.

Nap utca 103 számu ház eladó, ér
deklődni lehet Tari Jánosnál Kossuth

utca 703. szám alatt.

Szilágyi Sándor és Zsigmond
Deák Ferenc utca 610. számu háza
szabadkézből eladó. Értekezni ugyanott.

Figyéiem! Olcsó pálinka eladás!
1 liter lóisűsti törköly arátó pálinka
2'60 P, 1 liter kisüsti seprő arató
pálinka 2'80 P. Kapható mig a k~szl~t

tart a Hangyánál és a FogyasztásI Szo
vetkezetnél. Ugyanott 1 liter nagyon jó
tiszakűrti bor l pengő. Minden vasár
nap friss SÖI' csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

Zöld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sűrgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá

ban .
. ÖZV. Schrőder Jáno5l'!én:ak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező. fizetési feltételek mellett. Érdek
lődök forduljanak a Bácsyés Társai

Bankházához.
Haszonélvezet nélkül elad6 a

Kalocsa Mária tulajdonát képező Ka]o
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
Ion 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200--200 négyszögölenként). Azon
nal átvehetö! Érdeklödni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánái,
Budapest, józsef-körut 23. f. 4.

Özv. dr. Bácsy lajosnének Rá
kószy-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hál{jsl.Oba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. lll. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsörendű

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor J11otorerőreberendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

e olcsob a
tIT

es ly si

fl



6 oldaL GYOMAI UJSAG 1929 julius 14.

18-26
19''25
2-20
o-23

n
17-30gy_ 21-
20~9 gy. 2-10
14-28 16-52 gy_
19- 10 19"45 gy_

16.14gy.
16-51 gy.
20-34 gy.
21-11 gy_

t

la

A "gY' belüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpcslről indul
Gyolllára érk_
Gyol1láról ílldul
5pestre érk_

1929 maJus hó 15-étől.

BUDAPEST - GYOMA.

6-25 9-45 gy. 13-35
11-06 12-42 gy. 18_19
O-32 5-34 8-52 gy.
5- - 10-40 \ 11"45 gy_

GYOMA - BÉKÉSCSABA
Bcsabaról indul 23-15 4-34 8-14 gy_ 12-47
Gyomára érk_ 0-17 5-27 8-51 gy. 13-54
Gyomárói indul 6-41 11-14 12-47 gy_ 18-29
tksubára érk_ n,4 12'08 13-25 gy_ 19-27

JUD! ti 1ll1l11DL1000CUJLnDuJn Ol iliI! ilI" lU illi UDU: UI !ol nx

Legj@bb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
enetrend Ujság

kaph2tó minden Vasutáiiomáson,
Dohánvtőzsdében.

rA~~TTVE~i A nagy közönség is felismerte már mint valót ezt!
t\: Azért keresi, követeli és veszi ezt!i A legutóbbi nagymér~ü "OfEL" kerékpár eladások is igazolják ezt I

i Raktáron továbbá: "PATENT-ATLAS", "TORPEDÓ", "PUCH-IPAG",
I ",TURUL", "LEVENTE" és "ORlON" a legjobb minőségü kerékpárok.

I Arail11 a legolc:>óbbak és 36 h a v i r é s z l e t r e is fizethetök_

I I t ~
I S I e l=t.I viHanyszerelő és műszerész műszakikereskedésében.
~

i "OPEL" OTORKEREJ'(PÁR KÉPVISELET. .
·~~JJi'MJ~~~~~~~~~~~~~d

K@JJ.'~~lidd&n;;rbdn él küzségtől 2 és fél kilométerre,
Köröslddány-Sieghaloll1 közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai ferencsik [({Holy féle

170 agyar szántóföld,
eIhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

és TARSAI Bankházához GYOMÁN.

Lapi.mk Budap,esten állan
dóan oivasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-fér W.

Mngyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
meri lapunk havonta kis,)rsn!
előfizetői között egy szállodai
uJalványt, melynek tulajdonosa
a sorsoláS" hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen Imp a kiváió
hirnéVllek örvendő Park nagy
szállodában Budapest Vll!,_ 5a~

ross lél' 10 (a I{elelipáiyauc!var
,irkezési oldalával szemben)
Cfn elsöl'enc!ü szobtIl. il, kr,
vetkező sorsolást iul. 18~ál1

meg-ejtccni és iedményél

iapunk jul. 21 ~ikl számában
lesszük közzé_ Vág'ja ki
az alanlí "Utalvány~szelvényt"

és be azt lapunk felelős

sze r'( cszlöjénél.

UTAlVÁNY-SZELVÉNY A-ENDRŐDI ,l\UTÓBUSZ VÁRI IVIE ETREND
L;rnak
urnőnck

milli a

Uj SÁG
olvasójának.

1929. május 15-1:61 november 6-ig.
GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRŐDIAUTOBUSZ VÁLLALAT! GYOMA

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

reggel

délelőtt

délelőtt

Endrődről indul:Gyo:rnárol indul:

Telefonszám 11.

Feltételes megállók
Gyomán:

5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca 1. járat
6 ó. 30 p. Gróf Tisza István ut sarok 2.

Máday gyógyszertár "
9 ó. - p. Piac-tér 3."

Ártézi-kut
. II ó. 10 p. H f"' I 4." délután. angya oüz et
12 ó. 50 p. Vágóhíd 5." délután

Iványi malom
2 ó. 20 p. Endrődön: 6." délután
4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7." délután

Kórház
6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este
7 ó. 30 p. Piac-tér . 9. ! " este

helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fiHér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

l. járat reggel

2. " reggel

3. " délelőtt

4. " délelőtt

5. " délután

6. " délután
7. " délután

8. " délután

9. " este
Feltételes megálló

K~

NAGYSZÁLLODA
vm., Baross-tér 10.

a közönség körében az a tisz
taság rend .és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20 ofo

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek_

~Leg@I<c't!iióbban
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P l'50~es menüt kivéve)

ofo
engedményt adunk.

SeJl:llJ:JilJJlID.
sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szem ben vagyunk a Keleti Pálya
udvarral. Magyaros vendég

szeretettel várjuk családi
száHodánkban.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

\VAGNER NIÁRTÚi<_

Nyomtatta a .. HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat 6yomiin. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR_
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~:,g~~::'" ~F '~ E; É~It;:~;~' :~ :::::; Fe=:-.z.:::,WAGNE~~~:::~~~i ~t,:,;
Egész eYre - - - - 6 pengő. Szerkesztőség és kiad6hivata[ : II~ l1irJetésnél lO százalék, tizszerinél 15 százalék, 1

La~zárt~P ~ N T E K déli 12 Óf.a. I lj ~ Á R I kön~.vnyornda I negyecJéví 11ir:I~,(;s::d 20 százalék és fél_~vi hirdetés
Megjelentk mmden 'ilasámap reggel. I G o ro él, "ÁIRVAHÁ.;:." '. est:l~n 2:, slazalek kedvezményt allunk.
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Már p{'d.~!! a mai :.
tarok· Fur/Jpas:::erte unnyi
háboru:, [ivu i t6an)J[!rl ot fa-

'.-).r ..J <\o. ••

karnak, hogy minduddly,
mig e /zaté rc/é· /eligazí/ásdi-a
rá nem gondoUa magát cl

győztes jiancia á1!am, merő

tervezgetés marad nlinc!en -'
bármily szépen kigondolt
terv is, amellyel Európát
meg akarná menteni az ame
rikai szolgaságtól.

fog! büntették vagy
utasitották Jú az ország te
türetéről a bolsevista ügy
rzÖ/(Ökff, akiknek" világmeg-

p;-opagandája"annyi
vát kiváná polgárháboruba
sodorta a kinai birodalmat.
Edig nem is lett volna baj.
E/végre nem forgott fenn
semmi olyan forrnai ürügy,
mellyel Oroszországnak mód~
ja fett volna belekötni Ki-

1 ,'1" il mandzsuriai orosz
1

Oroszország és a kinai I nz/ajdont képező vasutvonal,
közfársasál!" között nagyol? I ez (J Kina testébe vésett le-

'kiélesedett a po1i!ikai le~1 n/ázás /a meg az okot
szültség. Kina a mOR-a nem- I ez ellentétek kiélezésére. E
zeti meguj170dásában tenné I vasw'vniialo!1 szolgáló orosz
szetes védögáUa a világno/c I tisztviselők és vasutasok
minden nagyarányu orosz ugyanis a fennálló szerző

bolsevista agitáció ellen. A dtjsckre fárnaszkodva folytat
nagy birodalom tekinfélye- a bofscvista agitációt.50
sebb részét siketiilt is meg- l(á(g illrie e2:t Kina, de leg
tiszfitani a világ átká/ól és utóbb erélyes kézzel vetett
bizony. nem Jlalqmi kesztyiis réget ezeknek az üzelmek
kézzel bánt el az erélyes _ Ugy látszik, elég erős

köztársasági kormány az Tlek érzi most már magát a
orosz agit'átorokkal. Ezrével. Jiafal nemzpfj köztársaság,

kon amerikaiakkal jog ÖSZ-' I
sze. Franciaország pedig
magár.a marce!. E /inas le~ I·

hefős(~!fektő/ való félelerT!
pat/antotta ki a francia kiil
ügyminiszternek, Briandnak
tervét egy európai Egyesült
Államo/( léfesifésére. Az
Északamerikai Egyesült Ál
lamok ellenlábasa volna ez
az államszövetség és első

sorban Európa gazdasági
lalpraállitása, Amerikától
jüggetlenitése lenne a célja.
A terv szerint csak a szá
razföldi államok volnának
tagjai. Oroszországot nem
vennék be. A németekkel
való megegyezés, az ola
szokkal kötött jóbarátság
adja az alapot Briand ter
veinek megvafósitásához.
Nem tudjuk, nekünk mit hoz
na ez a szövetség. Francia
földről indul ki a gondolat
és igy erös a gyanun/i, hogy
a mai határok véglegesitése I
volna a megegyezés alapja.

SZEM E,
Amerika, a világ/lábam

igaú győztese mind jobban
szoritja a hurkot Francia
ország nyaka körül. Köve
teli jogos pénzét, de Fran~

ciaország a roppant német
jóvátételi fizetések ellenére
sem tudja te/jesiteni fizetési
köfelezeftségét. Nem, mert a
német feltámadástól való
féltében népének jelentős ré
szét fegyverben tartja, hadi
lelszerelését szárazon és ten
geren !ázasan szaparitja és
kiméletlen politikájával a
nemzeti vagyont fegyverek
be öli. Az ango! kormány
változás nagyon sulyos kö
vetkezményekkel jár Fran
ciaországra nézve, mert Ang
ha - egyelőre csak gazda
sagi téren - Amerikához
kezd közeledni. Nincs kizár
va, hogy ingadozó világural
mának megmentése érdeké
ben az angol nemzet a 1'0-

TÁRCA

t:letpályák.
Társadalmunk, cl munkamq:;

osztás alapjának szem elöli
tarlásával, életközösséghen él.
Egyik ember élele összeflig'~

gésben van cl másikéval, a7
egész társadaloméval. A köl~

esönös egymásra utaltság', a
közösséggel szemben, köteles
ségei ró az emberre. Valami~

vé lenni mindenkinek köteles
sége, pályaválasztásra minden
ép, egészséges ember köteICz
ve, van.

Élni kell s a kenyeret nem
adják ingyen. Az a sorsunk
és rendeltetésünk, hogy ma~

gunk gondoskodjnnk magunk
ról. Istentől nyeri értelme,
okossága arra kötelezi el aZ

embert, hogy legyen vágy
benne a maga erejéből, em~

berségéből való m~gélhetésre ;
él kötelességteljesitésre.

/l.. pályaválaszlás fonlos kér
dése a legrégebbi időktől a
!llöi napi~ roglalkoztalta az
iéll1beri nemet. A l1lQi korban
már cl nők is életpályák után
kéllytelenek nézni. mert a
I1ll2gélhelé:-i nagy cs nehéz
gondia kéllyszerili őket erre.
Igen komoly, fonl05 kérdés il

pályaválaszlás. Ocla keillönz
kedni él szülőknek, hogy már
a kis gyermek lelkébe beolt~

sák a valamivé lenni c!<arásl.
Büszke önérzet töltse be szi~

vél a gyermeknek azon tudatra,
hogy ő is eg\' tagja a társada
lomnak, akinek derék, okos,
jó emberrek kell majd fejlőd~

pic, aki megállja helyét az élet
nehéz harcában és képes a
kenyerét megkeresni.

Az iskolák arra az igazság'~

ra tanítanak, hogy az élet so~

kat kiván ma mindkét nem beli
ifj~ságtó! és erre a sok min~

den tudnivajóra _készjji elő a
reá bizott növené:lékeket. Ezért
kell hát becsületes igyekezet;,

ter,. lankadarlali . szorgalommal I'

véRezni El lal111[öi köí('iess"~

g'ekel az iskolák növendéke: o

inek. Nagyon koréÍn krmJ.,:zc,!
tesen !lem Icll<:t beszélni és I
dönteni arról, hqgy milyel]
pályára i'ldj II k él g'y(:rnJc'ket.·
Hogy mihez lesz kedv2. mi
iránt mu/al hajlamo/, éul ki
csiny kOI'fJ(Jn Ilern tlldlJaljélk a

gyermek szülei scm. Minden
pálya szép és rniquen munka
tiszlelctre melló, ha lelkiismc- I
re/esen, pontosan megállja he
lyét. végezi kötelességét rajta
az ember. .

** *
A földmivelés fontosságát

CI országban minden értel~

mes emb'er ismeri és belátja.
A mezőgazdasággal való leg-
régibb és legszükségesebh

'foglalkozás a inai id6ben har
talmas akara/erői, munkaszere·
tetet, okos és haladni tudó
józan fe if,.)gá st és Istenben
való rl?ndHhetlen hitet kiván
mindazoktól,:· éikik a földmives

,;lclpáiycin ';6nné1lc, akik a jO"

\!l.JLJCll c iér<:n ó!1aitallak em~

beri ITlllk'!lllésllknek megfelel
ni. A tórsaJéllmj osztályok
th:lyzclc iliLl igen nehéz és
g·ondlcrilc', cSdkn(;:k bizonyta~

I< 11 11'::1 k is ',('I'eL hefő sok lekin
L. ibcl!. O!',Ji! öizonylalanság'3
Juk kilelt éfcl;;';Iya azonban
iJÍncs másik, niiII! él földmüve-'
S(~, kinek olyan természeti
erőkkel kell mCi2'klizdenic, ml:'"
Iyckkcl s;cmben teheletlen,
melyek fek!tc álianak hatalmá
nak. Még az lsten áldását ha
elnyeri is munkája után a gaz
dálkodó ember, anyagi Ryara;
podásél és jólétének még ez
esc/ben is sok akadálya, nel
hézsége van. Az érjékesités
nagy kérdése, a pénzügyi hely
zetiink vigaszlalansága, a tözs
dei árhullámzások mind gátló
akadályai a gazda jobb meg'"
élhetésének és boldogulásá'
nak.

Mégis szer~tnÜ·nk és .érdek...
, lódnünk kell hazánkban él fölell
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mert egyszerüen összejog
dosta a kommunistákat és
helyükre ellenforradalmi szel
lemü orosz alkalmazottakat
állitott. Ez valóban sokkal
nagyobb provokálás Moszk
va uraira nézve, mint amit
kibárnának és érthető, hogy
háborus fenyegetés kiséreté
ben követelik a viszonyok
helyreáffitását. Moszkva har
ciasságát és a kinai kor
mány erélyességét tekintve
ugy látjuk, hogy C'Tosz-kinai
háboru van ké~,zülőben. A
háttérben J apán feni a fo
gát, hogy ha érdekei sérel
mét látja, beavatkozzék.

* * *
Nem csalódtak azok, akik

ugy vélekedtek az angol kor
mányváltozásról, hogy bár
az angol munkáspárt nem-'
zeti alapon áll, mégis csak
munkáspárt az és nem fa
gadja meg a közösséget
elvtársaival. Alig· pár hete
jutottak uralomra Mac Do
naldék és az angol külügy
miniszter már is az oro
szokkal való diplomáciai
érintkezés efőkészitésén dol
gozik.· Ugy látszik, nem
volt elég tanulságos Mac
Donaldnak első kormányzá
sa idejéből az a kompromit
táló barátság orosz elvtár
saival, mely végül is buká
sát okozta. Jellemző viszont,
hogy a francia kormánnyal,
mely szociaiista bár, de va-

lóban nemzeti gondolkodá
su, nem tud összemelegedni
a munkásvezér. Hogy mi
sem várhatunk sok jót a
munkáskormány/ól, azt elég
gé bizonyítja Henderson kül
ügyminiszter első nyilatko
zata, aki egyszerüen kitért
a nyilt válasz elől, amikor
a retJizió lehetőségéről ér
deklődtek nála.

E

f'elhivás.
Dr. Daimel Sándor alis~

pán Lll országgyUlési kip
vis<::lő\álasztók névjegy
zékbt'i] töröJrf!' !1(vjegyzéke
UgyélJ,·fl az alábbi felh ivást
tette l,özzé:

Pul:,;6rrnestcrck 1·
l(lizségi előljáróságok)

A közigazgatás rendezé-
séról szóló .1929. évi XXX,
t.,c. egyes rendelkezéseinek
végrehajtásél tárgvcíban ki·

. adutt 3000-19~9. B. M.
eIn. sz. rendelet (megjelent a
f)'2lügyi í(özlöny folyó évi
27 ·ik számában) B. 32-.33
és 34. belí.ezdéseihŐJ kifo
lyólag fl'Jhivol1l, azonnal
tegye a legszélesebb kör·
bCil közhirTé, hogy (lZ L1j

teirvény alapján legközelebb
megtarrandó törvényható
sági. bizottsági tag váIasz
tós alapjául szolg·áló or
s:záRgyülési képviselővá~

lasztók folyó évre érvényes

névjegyzékébő\ töröltek
jegyzéke a vármegye szék~

házában julius hó 15-től

julius hó 25~ig ki lesz füg~

ges7tve, tehát az ott meg·
tekinthető.

Közhirré teendő az is,
hogya törlés ellen a jel
zett határidőn belül telszó
lalással élhet az, akinek
nevét törölték, amiatt pedig,
hogy valakinek a neve nem
töröltetett, jóllehet vele
szemben valamelyik törlési
ok fennforog, bármelyik
választó élhet fclszöla]ás~

sal.
A ft2]szólalásokElt él hiva

talos óráll belül délelőtt 8·
t612-ig hivatalomban lehet
beadIli és azok El várme
Ryei iRazoló választrná 11Y~

hoz intácIldők.

Gyula, 1929. julius 13.

Dr. Dnimcl Sándor
alispán, Iqw. elnök.

Bécs ősszel kezdi
a távolbalátó adást.

A magyar rádió~sLakiroda·

lom értékes munkilval Razda p

god ott. Szepessy Árpádnak. a
Magyarság rádió· rova/vezető'
jének szcrkcszlésélJC'n egy
olyan IlClgystabásu lllunkalJagy
la cl a nyornda(vrmet, melYllck
tMtalma nemcsak 250.000 réÍ p

clióeitlfizetöl érdekli, de él XX.
század minden rnüvell embe~

réllek rádiólcchnikai ABC-je
lelt.

A könyv terjedelme 236 ol,
dal. Kéthasábos, siirü, petit
szedés s már elegáns sötétlila
és barna lónusu fedőlapja is f,,"l
/ünést kelt. Az évkönyv 12 fe
jezetre oszlik s azt több, mint
200 kapcsolási rajz, frinykép
és ábra díszíti. Első fejezetét

Babits Viktor müegyetemi ad~

junktus irta a "Távolbalátás "
róI. egy házilag mcgépilhetó
tilvolbalátó készülék kapcso·
lási rajzával és fényképdvel;
slb.

A Il. fejezet a házilag meg
épitIiető. kifogástalanul müködó
egyen- és váltóáramu hálózati
anódpóllól hoz, 30 eredeti
összerakási raizzal.

A lll., IV. és V. fejezet a ma
gyar rádiópiac és kereskede~

Icm problémáit és él rádiószak
ma cca 1000 cégnek országos
névsorát közB.

A VI. fejezet "Ólomakkumu
léltorok kezelése és karbantar
lása ".

A VII. fejetet a "WividhulJil,
nHl amatórizmus".

A VIII. fejcui "Hasznos ta~

nácsok készülékváltás c1611 és
után".

A IX. fejezet cime ,.Gyakor;
lati hibakeresés".

A X. fejezet az uj mag:yar
Studió technikai berenciezését
ismerleli.

A XI. fejezet Tolnay Kornél
nak "Magyarorszóg 25 éves
rildióIl1uJiia" cimü brossuráia.

A XII. fejezet .,A rádiölIjdon
ságok vililga". f:gy kitünő é/er
zQl1ekészülék rajzán és ponlos
Icirllsán kivül érdekes cikket
hoz egy valódi ezi.ist·stikrc1~

CSlICSOS villámcsapda auIOnJc1
1<'11"<\1 ~~s egy ulalvill1yt anll<:11.:
12.50 p bolti ár helvetti 650

müvelő foglalkozás, életpál ya
iránt; méllilnyolnl\nk a föld
müveJés orszilgos, általános
fontossilgál. Hiszen ha a haza
földje íól, okszerüen van mü;
velve: ha okosan gazdálkod~

fiak a földmiiveléssel foglal~

kozók; akkor a haza más tár
sadalmi ágában munl<álkodók
nak is jobb dolguk van. A
mezőgazdasilggal virul és fej~

lódik a kereskedelmi és ipari
élet is, sőt az összes társadal
mi osztályok gazdasági élele
és az illlam jóléte is,

A mi korunkbán, a mező

gazdasági termelésben, nagy
verseny van a népek között.
A külföldi mezógazdasilg gé
pekkel dolgozik, hogy ekként
gyorsan, olcsón és jól végcz;

zék el a szükséges munkát.
Ebben a nagy versenyben
nincs kimélet, aki nem tart
lépést velük, nem halad, mara
diasan gondolkozik és cselek

szik, az elmarad, elbukik.

li' * <I<

Az életben igen sok szeren
csétlenü!, boldQgtalanul vég~

ződött emberi sors azért
olyan, azért nem sikerült,
mint szokták mondani, mert
h"lylelenül IeH az illelő élet~

pályája megválaszlva. Mennyi
életunt, helyzetével, foglalko·
zásával elégedetlen ember! lát
halunk bolyongani magunk
liőzőH !

Minden ifju vizsgálja meg
jól magát pályavillasztás előtt,

hogy mire van hajlama, von~

zalma és ráfermeftsége. A szü
lőknek is kötelességük megfi,
gyeIni e tekintetben is gyer...
mekeiket, hiszen ók milI' na~

gyobb tapasz/alatlal birnak,
helyesebben ítélhelnek gyer
mekük mutatkozó képessége,
hajlama, lestí rálermetlsége fe
161. Igaz, hogy nagyon sok
esetben a vagyoni helyzet, az
anyagiak hiánya, másoknál az
egészségi kérdés is döntő

akadályai lehetnek apályavá,.
lélszlás SZllrencslÍs m~goldásá-

nak; de minc1enesetre szüksé
ges, hogy az okos és elóre ..
látó szülók idejében megfon ..
toliák ezen gátJó akadályoköl,
nehogy késöbb, idóvesztes"g>
gel és haszonralanul hozott
anyagi veszteséggel is tetézve
a kiséri etet, vil1toztatni legyen
kénytelen a gyermek a meg~

kezrlett életpillyát.

Az iparos, a kereskedői pá
lyán ma már olyan megbecsü
lést, tiszteletet lehet elérni,
mint hármely tudumanyokat,
hkoIázottságot igényló, gya,
korlali pillyán. Nem szabad
kicsinyelni az ifjusilgnak az
iparos pályát, hanem polg·ári
vagy gimnilziumi osztályok
végzettség0 mellett is menni
kell ezen életpályára. Müvelt,
értelmes, okos emberek bol
dogulhalnak itt is ill 3 már,
aki nem az, nem megy sem,
mire.

Azt hiszem, hogy az iskolai
év végeztével, az uj tanév meg

kezdéae előtt ha e nehány

megszivici, ndó gondolatnak
kifejezési adtam lapunk hastJb
jain, nem végeztem felesleges,
haszontalan munkát.

l\1ég csak a nil 'lit, hogy az
élet k üzd6tcrén :'>ikert C501\

k.larJilsscd, vasszorgalomma i,

erŐs akaraItal lehet elérni bár
mely munkakörben! Szeres;
sük odaadással, iga::: szerelej ..
te! a villasztolt életpályánk a t,
amelyel az igazi becsület és

rendilhellen hazafias érzés irá~

nvitson és hasson ill minden
kor I Szükségül'k van ma ar~

ra, hogy magyarságunk öntu
datos érzete hassa át miikö ..
dési.inket, nemzeti érzés ve,.

. zesse letteinket.
Hazára szükségünk van, bár

milyen életpályán munkálkod,
junk is! Ezt ne felejtsük el
soha l

SZŐKE FeRENC
ref. igazgató-tanító

•••
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VII., Baross-tér
(Keleti

Teljesen uionnan berende
zet! kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékeit polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül olp

csó teljes ellátás.

E lapra, hivatkozóknak
~O százalék engedmény.

Testvérvállalat ;

OSTENDE KAvÉHAz

dag, érdekfeszítő riportot a
tvlagyar Magazin julius 15-iki
számél, dr, Biró Lajos a világ
hirü etnográfus !ollából. A
szenzációs cillllapot Gcdő Li
pi):, akiIünő fl'stőmiivész ter

·,''-li,', Sl.ámta!oll novella, szi
II'-'S cikk, vers, ötlelraiz és Far
kol., Imre finom l1umoru regé~

Ilye ékcsiti cl leg'szebb kiálli~

l/hU és \..::g!tivósabb magyal'
k0pc.slapol. Ára l pengő. Min
c1c'lliiilkap!1(1ló. Föszerkeszlö:
farkas III1IT. MlIlölványszámot
ingyeiI (,ülJ él kiadóhivatal:
BudiJpes!. V., S/i!5'el-u. 26.

Sulyos motoross:zerencsét
lenség. F. hó 12--él1 este fél 9
órakor CJerv/il1yi Miklós ()ros~

,házai forgall1li ellenőr és Cs.
,S"abó Lajos öcsödi segédlel-

k0s1 ll1oiorbieiklin Öcsödre
, igyekeztek. lvJid<\n az ország~

utOl] eQ.Y kocsit előztek, a re/
lektOl r0I1yr51ö! l1legriadva, cl

kocsi elől q,;y s/.ubadoll ha~

gye>!t csikó ugrott él g-ép elé.
(Jervállyi kai'jM I~jrte, Cs. Sza~
bó rcdii-;' arcát zlILla össze.

-'Z Cl 1}--edji.?~7!/_;
-;s,~~

l
l
l "
I._._. a lJorco' cipő. /egelsörangú
l Jninoségeért.l/z 011 éldeke, Jwgy

I Üqy;4i(ijlJ!J!?~ljqflY!Jd

A melrszáHt Felvidékrőlegy ,
, '-'>

tekinté.lyes .• gazdacsoport ,ta~

nulmányona fllcist Szentiványi
Jáno~ prágai magyar képvi p

selő és Törköly János' cseh
nemzeIgyülési szenátor veze~

té'sével Nyir':'gyháza és Debre
cen gazdasági intézeteit. A ven
dég'ek m<.;gtckintik a Hortobá~

gyol is, ahonnan Thz.,'1fliredre
mennek.

Istentiszteletek Ard. Jcll1p
Iomban vasárnap dl?lclőtt ki 9
óralwr islcnliszlclelct !?Irf t:Ü'p
pás Pál rel'. lclk~sz.

Az ágosl21i cvang-élikus IcmpD

Iomban vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvi-I Istentiszteletet
larl feiler Ernő ev. IelklÍ,sz.

A róm. kalh. [cmplomLJan
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tar/ja Cser
nay Géza plebános, D. u. 2)

órakor litánia_
Az cnc]rödi róm. kath. islelJ

liszteletek sorrendje: 7 órakor
énekes mise szentbcszl'cill
mond Cscrnlls tvlih,jly élpálpl(

bános, féll0 órakor IlögYIl!ise
prédikál Szvclits Viktor s, Id~

kész, 11 órakor csendes mise,
D. u. ;:; órakor vecserllye.

A Gyomai Dalárda E~nök

sége brassói GI'ciszin2 Júzsd
urnak és nejének az aJomá,
nyozolt 50 P- ért hálás kös;rö·
netét nyilvánítja s ezuton közli.
hogy az összeget külöll hetél

ként mint zászlóalapjá! : keZ4?1i.

Mellékjövedelem. Megbizha
tóságllkat oklllánymáso]dtíal
ig'azolni tudó B-Listás, vag 'y'

nYllg'a Imél.70tt köz!is,ztvisclők

(llijlg'yek is) \akóhelyükön,vagy ,
vármegyéjükben esetleg állandó
mellékjöwdelmet biztosíthat:
nak maguknak. Cjm: Posta~

fiók 43. Baja. _ ' ; ,~;

Az emberevők div~tjáról, á~

ausztráliai néptörzsek életéről

közöl fényképÍelyétciekben gaz-

Mi történt az
elmult héten?

ségünk ügyességét és jó meger-I
zését dicséri, hogy talán elsónek
vette észre azt és a Központi
száilodában állandóan ott látjuk
városunk és vármegyérik közön
ségénel;: szine-javát.

A szovjet háborus uitimáJu
mot inlézelt Kinához. A hely~

zet annyira f("szült, hugy uj
orosz-japán háboru fenyeg("j
él mandzsuriai vasutvonal mip
aH.

A kereskedelmi minisztéri
umban elkészült a magánaJkal
mazollak jogvbzonyail szabá~

Iyozó törvényterveút. A terve

zetet hozzászólás végett pár
nappal ezelőtt megküldték az
alkalmazottak érdekképvisele p

teinc!c

A Ferencváros 'futballcsQ
pata külföldi körutján ujabb
vereség,et szenvedell Délam!?~

rikában.

Hallatlan botrány foglalkoz
t2lÍja pár nap óta a budapesH
sajtót. tvlost hozta napi'ényrca
"Magyarság", hogy 2 évvel
ezelőtt r::nglisch - Pop'arich
osztrák-cseh lábornak a Illa
~yar honvédefmi minis7ter nc
vében lemondott a bécsi mu p

zeu!1lok minkel illető óriási
érlékii katonai anyag'áról. A
fővárosi lapok hanl"rs1ilyozzák,
hog'y a miniszter megbizotlja
inak nem volt jog'a lemondani
az ellenség'es nagyhalalmak
állal garantált s szerződésben

biztositojj iogainkról, amelyek
szerint a' bécsi muzculllok ma
gViH' credelii anyaga minket
illel mei-1' él békcszerzödések
szerint, Ezért fcltéllentil felelős

ségre kell vonni azt a hivata~

los személyt, akinek mulasztá,
sából fclbecsülhctetl~?n érték
siklolt ki a ncilJ-:;:.ct kezéből.

A budapesti eszperantó vi
lágkonresszu~r;) eddig' 1600
külföldi jelenlkueJl. lviég· Dél~

afrikából is lesz vendég. Az
angol c'izperenlíslák száz tag
ga/ képviseltetik maguka!.

A kincstár valorizációs pert
indit olt a tiszántu\i rcformá~

lus egyházkcl'ü!Qt ellen, mert
ez, az egyetemen rendszere~

sHell hittudományi tanszék fenn-'
tartási összegét már több év
óta nem fi.\:ctL

Halálos st;;:'fencsétlell§ég .S

több sulyos sebesiilés 1öriént
a városligeti motorkerékpár p

versenyen az clrnuli vasárnap.
Százkilóméleren felüli átldgse
bcsségge! rohantak az első

,magyar Grand Prix-n a verp

senyzők.

A budapesti tud. egyetem
uj, rektora 'DoIeschall Alfréd
dr, egyetemi ny. r. tanár lett.

Az ' idegenforgalom
óriási jelentőségü kérdését végre
a legmagasabb helyen is kezdik
azzal az érdeklődéssel kezelni, amí
kijár minden nagyhorderejü ügy
nek. A háboru után a megcson
kitott Ausztria uj nemzeti ipart te
remtett magának az ingatlanfor
galom által. Nálunk - sajnos
sok fontos év veszett el, mielő1t

hozzáláttak volna ahhoz, hogy a
mindennél felérő és mindenhol
fellép ő nagy utazási konjunkturát
kihasználjuk :1 magunk számára_
Csak most az utolsó hónapokban
érezhető MagyarországOD is, hogy
emelkedőben van az idegenforga
lom. Ez a tény nemcsak nemzet
gazdaságtanilag fontos, de politi
kailag is, hiszen beigazolódott,
hogy ahány idegen idejön, az
mind jóbarátként távozik el tőlünk.

Persze, az idegenforgalom emelé
séhez sok minden szükséges, igy
f;lsösorban a jó szállodák. Kénye
lem, tisztaság olcsó árért, ez mín
den idegennek, de vidékinek is
első követelménye. Ebből a szem
pontból is nagy haladás mutat
kozik.: Igy rendkivül sok dicsére~

tet és elismerést kapott egy buda
pestí szálloda, amelyik körülbelül
egy évvel ezelőtt nyilt meg es a
ragyogó tisztaságo! az európai
kényelemmel párositja. A Keleti
pályaudvarral szemben a Baross
téren lévő"Központi Szállodá"
ról van szó, amelyik szinte párat
lan m'ódonékeskedik 'mindeme
erénnye,1. Érdekesnek tartjuk ehez
hozzát~nni, hogy helybeli' közön-

peng6s gyári áron való meg-'
szerz~sére, ami ma a magyar I
rádiópiac legnagyobb szenzáp
eiója. A fejezet b.ozza az összes

európai áUomások uj hullámp

hossz'ának beállitási táblázap

tát is>'
Bátran állithatjuk ezek után,

hogy'az 1929. évi Magyar Rá
dió Évköny közkincse a map
gyal' rádióvilágnak. Szines és
érthető:, meglátásait érdekes,
közvetlen hangu, ujszerü stílu
sát ,,'egyetlenegy rádiópszakp

könyvben sem találhatja meg

az olvasó. Sulyos és Magyar
ország,on ismeretlen technikai
problemákat fejtéget és ir ,Ie
vasárnapi szines Tiportok nyel
vén s amellett telve van gaz p

dághumorraJ. Ha az ember a
könyvl2t vl?g;igol\'assZl, hirtelen
nem tudia, mit olvasott, csak
azt érzi, hogy csodálatosan
tisztán lát és sokDsok minden
napiközkinccscl leli egyszerre
gazdagabb.

'A könyv ára 5 peng'ő. La~

punk olvasói aug. 15-ig tödénő

megrendelés esetén ebből 20

százalék engedményt kapnak.
A könyv, kiadohivatalainkban
I1h'gtekinthető és Ilwgrendel
hctő,'
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CUKRÁSZDA ÁTHELYEZÉS '!
Tisztelettel értesitem a r~agyérdemti közönséget, hogy.
ü.ziete:m.et Kovács Jó~ef vegyeskereskedő házábi;in
Gyomán, Horthy Miklós utra áthelyeztem. Továbbra is
kérem a kQzönség szíves pártfogását. Kiváló tísztelett~l:

MOSOLYGÓ AGOSTON cukrász. .

DLIBLIKACIÖo
Jó uj vályog van otcs6n eladó

Bujdosó Lajosnál Deák Ferenc utca 39.
Meghlvó. A gyomai Iparos és Ke

reskedő Ifjak Önképzőkőre, 19~. aug.
4-én délután 2 órakor, a "Holler-$zálló"- .
ban lévő egyesületi helyiségéberJ rand•.
kMm közgyUlést tart kizárási -ügy
ben. A tagok teljes számu megjelené
sét kéri az Elnökség.

Az Url·Kaszln6 Elnöksége ujonan
megnyilt kugli pályájához pénztárnok
nőt keres. Aján:kozók ajánlataikat a
fizetési feltételek megállapításával írás
ban Kovács Lajos elnök. urhoz nyujt
sák be.

3-6 szobás lakást keres Gyomára
kinevezett királyi közjegyző. Ajánlatok
Elek Zoltán járásbirósági irodasegéd
tiszthez adandók be.

Kl.IIglivell'seny lesz a Hangyában
vasárnap 2 szép malac lesz kijádszva.
Kezdete délelőtt 10 órakor vége este
9 <'JrakoL Hogyha 40 pengő nem jön
be, ugy kö\etkező va,;árnap folytatÓdil:.
H:irolll dobás 20 fillér.

MUtrágyát jövő évi fizetés mellett
már most lehet előjegyezni, akinel{ a
mütrágyája 3ugusztuo hó végéig érke
zik meg, a7 kaf) 2 százalék engdeményt
Előjegyc7.ni lehet a Hangyában, fc.
gyasztási Szüvetkezetnél és Kovács Já
nos trafikjában .

Ha1l6, Halló! Ide figyeljenek!!
Olcsóbb lett SI pálinka l'éSzése' s
ezért meg ne ijedjenek. A Központ
intézkedése folytán a szilva pálinka
fözése literenként csak 1 peflg~ 40
tlilérbe kerül annak, aki a fözésheL
fát hOL, vámot ad és akifőt cefrét el
szállitja. Bővebbet a'· Központi Szesz
főzde Szövetkezetnél (Kovács János
ház) lehet megtudni.

B. Molnár Istvánnak a Selyem-utca
423 s:lámu háza szabadkézből eladó.
Értekezni lehet 1779 szám alatt.

GYOMAlAK TALÁLKOZÓHELYE AZ

István irál száll da
B u D A P E S T, VI' 1 Podmaniczky=uica 8.

A Nyugati p.ilyaudvar n1l.eHeit,

Telefon (lnterurban) 202~43., 294-34. Stirgönycim: HotelisÍ
Minden modem kényelemmei berendezeHeLsőrang-ucsélJádi
szálloda. Minden szobában központi tutés, hid€v#meleg

folyó viz és telefon. Lift. t>

S?~ll09.áb;in káyéház,. c\ilo'ász<i.~ ésfodrászterem. A keletipályaudvartól
közvetlen villamos ö?szeköttetés 2"es é'i 46-o? kocsikkal.

Tisztelettelértesitem a nagyérdemti közönséget, ho~y

és .divatáru üzletemet
kedvező árak mellett kiárusitom, az üzletbelyi§éget

pedig haszonbérbe kiadom, .
ÖZV, SZANTO I G NAcN É
GYOMA, Rákóczy utca 650 sz. alatt.

fejllődő toiással hO'lza magával a
vitamin tápot.

A csukamájolaj . a leggazda
gabb vitamin táplálék. Ha ezt ba
romfi eledelével keverjük ugy A,
B de valósziniileg C, D és E vi
taminokat is viszünk át a tyuk
testébe és a tyuk ezen vitamino
kat a tojásba viszi tovább. A.tala
kitott formában ezzel megkaptuk
a legtökéletesebb és az emberek
részére is ideális módon élvezhető

legvitl1mindusabb fáplélékot; a to
jást, melyet fiatal és öreg ember
egyaránt szeret és fogyaszt, reg
gel, délben este, hihetetlen meny
nyiségekben.

A legtekintélyesebb amerikai köz
gazdászok szerint 12 drb. tojás
tápértéke felér l és félfont leg
jobb hussal. Azt állitják továbbá,
hogy az átlag család fogyasztása
naponta és személyenkin! l tojás.
Kanadában ez igy is van, az
Egyesiilt-Allamokban pedig csak
fél tojás a napi átlag.

A tojásnak fogyasztása mindi!;
gazdaságos, de különöskép az év

i!zon részeiben, mikor a termetes
igen nagy és ennélfogva csak
nyomott áron jelenik meg a pi
acon, Valóban találó azon mon
dás, hogy: "E5 y tojds naponta
és megspórolod az orvost."

A tojásnak e kivdIó szerepe az
emberi táplálékoknál biztosi/ja cl

tojds farmszerü (iparszerü, töme
ges) termeléséi és alapját képezi
a jobb jövő fejlődésének az egész
viiágon;

J. David, a legtehetségesebb né
met filmrendezők egyike rende
zett. Ez a filmdarab egyike a
legfordulatosabb bUnUgyi drá
máknak. Meséje csupa rejte
lem, titok végig és a rendező

ötletei és raffinériája egészen a
végsőkig fokozza a közönség ér
deklődését. Két női föszereplője:

Hanni Veisse és Orma Ley
sz~pségükkel és játéktudásukkal
igen kellemesen hat A "Két· é~

fél testőr" címU igen ötletes bur':'
leszk ~s Filmhíradó a műsor

kisérő filmjei. A hiradó érdekes
.tartalmáb61 kiemeljük a levente
vers~nyt Békéscsabán és a
századik hősi szobor leleple
z~sét Körösladányban. Ezen
felül mint miisoron kivüli szám
Sum~ra, Jáva és Bari szigetek
csodaSzép természeti felvételei ke
rülnek)bemutatásra 4 felvonásban.
Előadások :5, 7 és 9 órakor.

Mezőgazdaság

tojás lef~értékesebb
táp*er. .

A tojás az egyedüli állati ere
detü táplálék, mely "eredeti C50

magolásban" lesz gyártva és
szállitva, de a tény, hogy a tojás
atyuk testében rendesen 105
106° Fahrenheit hőmérséklet mel
lett keletkezik, ugyanakkor, midőn
az emberi test me/ege 980 és a
borjas tehén hőmérséklete 102°
f'ahrenheit, továbbá az a köriil
mény, nogy a szárnyasok csak
alábbrendelt fejlődést r.wta/nak az
állati világban mint rl. az emlös
állatok, ugy termékeikben mint
életműködésükben, - emésztés,
fejlődés, ürülés betegség - egész
más tüneteket mutatnak, mint azt
a többi háziállatoknál ismerjük.

Ugy a tojás, mint a tej nem
más, mint folyékony hus - hus
nedv - és mint olyan nemcsak

. proteint (fehérjét), zsirf és eny
vet tartalmaz, hanem foszfort,
vasat, ként, iodin! és még egyéb
szükséges alkatrész! a test hökép
ződésre, valamint az izmok és
csontok fejlesztésére. Ezen tulaj
donságainál fogva egyik eledel
sem közeliti meg a tojást, még.
a tej sem, külőnben lehetetlen
volna; hogy a tojásban levő táp
értékekMl felnőtt kis. csibe oly tö
kéletes élőállattá fejlődjön.

Az emberek kihalásszák az óce
ánból a· csukdt és májából kifi
nomitiák az olajat, melyet teáska
nálnyi adagolásban adnak be az
embereknek: Ezen olajjal egyide
jüleg legtöbbször·· egy semlegesitő

folyadékot kell bevenni; rendesen
kávét vagy citTernat; hogy elterel
je a kellemétlen- izt.

E~ mim! felesleges a tojás fo
gyasztásdndl, _ meIy csak. abban
.kiJl~nb~%ik· cl: férni' anyagtól, hogy
Jnem-hai;_ hanem a tyllk te$té~n

FiImszinház
Gyomán.

Julius 21. vasárnap
CSÓKBARLANG

(A tettesnek
nyoma veszett l)

Érdekes és változatos, tartalmu
műsort mutat be az Apolló film
szinház Gyomán, folyó hó 21
én, vasárnap, mely alkalommal a

C§ókbarlang
(A tettesnek nyoma veszett t)
cimü 8. felvonásos bünügyi re
gény kerül szinre. Három n~"Y

budapesti filmszinház, az Ufa,
Omnia· és Orion egyszerre vette
müsorára ezt a rendkivül hatásos
filmdarabot, amelyet. Constantin

Ak.i fri!liii és egészsé
ge§ ak.ar lenni és nem
akaria, hogy kemény legyen él

széke, vakbélgyulladás veszé·
Iyének legyen kitéve, folyton
fájjon a' feie és bőre tele le·
gyen mindenféle pattanással,
az igyék hetenként egyszer~

kétszer reggelizés előtt 1 po
hár természetes "Ferenc József"
keserilvizet. KözkórházakbeiD
végzett orvosi megfigyelések
~zerint a F'ereD(: J6z!ief
vizet küiönösen a gyomor-,
bél· és májbelegek használják
szivesen, mert ez minden kl2l
lemellenség nélkül biztosen
hat. Kapható gyógyszertárak~

ban, drogériák ban és füszer
üzletekben.

Cserkészcsapatunk tábor
tüze. Az 557. sz. Botond cser
készcsapat 1929. julius 21·én,
vasárnap este 8 órai kezdeHel
Gyomán asportpályán csgr#
készavatással és szórakoztató

;

müsorral egybekapcsolt tábor~

tüzet rendez, amelyre ezuton
is cserkészszereíettel nív meg
minden érdeklődőt a Parancs
nokság. Belépődiiaknincsenek.
Önkéntes adomimyoknt a CS.él 3

pat sátorberendezés'z javára
köszön eltel fogad és hirIapi·
lag nyugtáz acsapatparancs:
noksága. Aki visszaemiékszik
a tavalyi kedves táborti.1zekre,
bizonyára ott lesz. KedvezőI"

len idő esetén (',ö'.'elkező

vasárnap lesz a tá,oortüz.

Kir. Adóhivatal feláUitásü
Gyomán. Akir. Pénzügymis
niszier ur 96.509/ t929. VI. b.
s7ámu rendeletével elrendelte
Gyomán a kir. adóhivatal fel·
állítását, ha él község biztosi
tani tudja 6-8 hivalainoknak
él családi lakóházat. Kéreinek
azért a háztulajdonosok, hogy
bérbeadandó házaikat és igény
lendő házbér összeget julius
hó 30-ig a főjegyzői irodában
okvetlenül ielentsék be. Ugyan
csak jelentsék be eladó házai
kat azok, kiknek tégla falu
5-6 s'zobából álló lakásuk
van.



1929 J·uIius 21. GYOMAI UJSÁG 5. oldal.
-....,;~~=;,;;;,:;;....;;.;..:.. ......_------_..-._--".;;;..-.;-..---.;.-~=_ ......._--=.......,-'"""",,;."""-=""~ ------..;....---=mzmn

I
illi

a

balapun

uJsAe

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

~g~,~~,~":Y:~,~~~"~k~úJI
érdekes emlékiratait közli nlÍnden

v;(sárnap és csütörtökön az

Magyar konyha t
NYARALAS LAURÁNÁ

BAN (LOVRANA)
Villa Carlotla és Villa Katarina.

Penzió 7 pengőtől.
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Uj előfizetőK' az első folytatást61
jT,cgkapják Szerémy Zoltán emlék

iratait.
Fizessen elő még ma!

eim: Ujság kiadóhivatala Budapest,
62. Postafiók 282.

Páratlan olcsóságu, kiváló regény
sorozathoz juthat az UjSÁG minden
előfizetője. A "Világirodalom Reme
kei" a legnépszerübb magyar könyv-

kiadvány.
Balxsc müvei 58 fillér, Dickens

miivei 68 fillér kötetenkint.

i Az UJsÁa Utazási Irodála
I Budapest, VI!., Erzsébet-körut 43.
I \e1iesen dijtalanul ad tanácsokat akár
I élőszóval, akár irásban.

I
I ll;} u t a z 11 i a k a r, feltétlenül az

UjSÁG lJtazási lrodájához forduljon
fell'ílágositás6rt. Szakszerü válaszok,

, gJo;·s és pontos elintézés!

essen

.splanade

ir

ft18.~it8l1inlifllr6TI1!m1(~~:\i~.

Budapest legelsőrendllmodern családi száJIója, az

mint fő -- vagy lllellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis rneg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, ame1veknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép Illellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyollltatd.nyokéi·t,

amelyeket szivesen Il:egküld a

amikor .lWVszó!v,1n f.enkinek a ke
resete: Ilent tedi a ki:ll1ásokat

elemi és pül~ád iskolás fid Sláí, á a.

Tandij C:i!:' ü;névre 70) rel1gö.

Prospektu::~ l,~\ld az 19azg:'.":.ag.

Budape,;t, I, Isienhegyi utc:! 32 sz.

"Szent JÓ:l:<let" nevelőintózet

FISKPNEU

INTERr\~ÁTUS

220 köbceniis 4 és fél lóerős

PUCH motorkerékpár1000 pengő.
1\'lost jelent meg a világpiac szel1záci6:~1 a 250 \<öbcentis 6 lóerős, oldal·
kocsival is használható PUCH motorkerékpár, bő!csövázzal és block-

motorral. A gép ára 1200 P és 18 havi részletre azollnal szállitható.
Kivánatra az érdeklődií lakhelyén is bármikor bemutatja vagy bővebb ismer
tetést küld SZILÁGYI lÁSZLÓ müszaki vállalata Turkeve (Népbank épület).

Iii! lfIt # [lOOlJ[! It II !Il III lll(H II III U1o'r::D:1rDnr:D:::a:Ji~! i ';lll! ll: II n I!l: I"IIIIl

lll .. Zsig'mond utca 58. Telefon: Am. 517-55.

~I' Mérsékelt árak Modern berendezés. Központi fütés.
Melegvizszolgáltatás. UfL

I
: JEnqedll(IH~nyt k"lljll Ön" mint e lap előfizetője a
. Dunára néző Esplauade Nagyszállóban..

tlI!JU~ItI••IYUIIII'I.UUJm.ug~~

aiegga~daságos~bb

Vezérképviselet :

Autofe1§zere1ési
R.-T.

'" Budapest, IV., Ar:1nyké:c
""e::~~i U. 2. - Tei.·Aut. 812-41.

e:;:-'"- ..;,;x:;;:: = ......-w-~ •.-..~

Azonnal folyósittat hosszl.llejáratu
törlesztéses kölcsönöKet. Teljes

100 százalékos kifizetéssel

30-45 ÉVRE,
melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb;s bánnikor részben
vagy egészben stornómentesen visz
szafizethetőbélyeg és illetékmen
tes évi 7 1/;> százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZDAKÖlCSÖNÖK
féléves vált6ra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
Föidvételhez kedve:z5 feltételek.

Földbirtokok parcellázása.

Felvilágositást készséggel ad:

Pulusor István
Gyoma, Halász utca

UjI Törvényszéki!eg bejegyezv,;,;,UjI

FRENKEL MIKLÓS
BANKHÁZ

Békéscsabai fiókja, Andrássy t1 t 16.

NYUGDUAS HÖLGYEK!
A "Nyugdijas Nők Otthonában" Buda
pesten felvétetnek oly intelligens urinők,

kik az intézetben könnyü kézimunkát
óhajtanak vállalni. Az ily hölgyek havi
50-60 pengőért teljes és kitünő eUá
tásra felvétetnek é5 külön keresetre is
tehetnek szert. Amennyiben hely van
az Otthonba más hölgyek is felvétetnek.
Jelentkezés az összes személyi· adatok
közlésével: "Corvinaeum" iroda, Buda
pest, VI., Jókai utca 20. IllO. (Válasz-

bélyeget kérünk.)

FővAROSI TANÁR
elfogad néhány tanulót (fiut vagy leányt)
zeneiskolai, vagy főiskolai hallgatót havi
65 pengőért teljes ellátásra, cOH0peíá
lássa] és felügyelettel. Előkészit ma
gánvizsgára, érett5égire, zenét és nyel
veket oktat. Ajánlatokat "Dr. TANAR"
jeligén kér "Corvina(;um" iroda, Buda-

pe?t, VI., jókú.i utca 20, ljlO.

Gondnok~, házvezetőnő
betársulhat 3-500 pengő tőkével fővá

rosi pensióba. Elsőrangu teljes ellál:ís,
havi 30-50 pengő fix jutalék és 20
százaié li részesedés az intézet tiszta
jövedelméből. Ajánlatok "Megélhetés,
teljes eljátás" cimre kmdendők: Boros
hirdetőíroda, Budapest, VI., Andrássy

ut 54. (Válaszbélyeg).

Nyaralók figye~mébe.

Kitünő pensio heti dijai Olaszország
ban: Abbazia 60 P, Tarbole (Garda
tó) 50 P, Velence-Lido 55 P, Rimini
50 P, Nervi:Genua 50 P, Franciaor
szágban: Páris 50 P, Francia Rivierán
(tőbb helyen) 48 P, Ausztriában: a
Wörthi tónál 53 P, Radegund és Tra
cl)itten magaslati helyen 52 P, Bodens
dorf (Attersee) 60 P. Prospektus (vá
laszbélyeg) több száz referencia."Cor
vinaeum" iroda, Budapest, VI., Jókai

Á
utca 20. I/lD'

Á
PAI,IJADiS

T R S U L· S. könYVM d.ál I"«'l

Fővárosi kitűnő étkezde és ká:lécsar., Budapest, V. Alkötlnány U. 4 sz{l1l1.
nok átvéleléllez kesestetik .. társ, .vagy< :-_...;.;._~..;.,.......;_;.;...~~..;......;;..--.:.

társnő 2-300 pengő tőkével. jelige:·
"Megélhetés, teljes ellátás" Boros hir
detöiroda, Budapest, VI., Andrássy ut

54. (Válaszbélyeg).

Helyi
képviselőket
keresünk varrógépek, kerékpárok,
órák, ékszerek, alpacca evőeszközök,

pórcellárI étkészletek, kályhák, iró
gépek, háztartási cikkek, mezőgaz

dasági gépek, könyvek, drótkeritések
stb. részletfizetés mellett való for
galomba hozatajára. Garancia képe-

seknek lerakatot adunk.
Ajánlatokat "UNIVERSÁLlS" jelige

alatt a kiadóba kérünk.

Szilágyi Sándor és Zsigmond
Oeák Ferenc utca 610. számu háza
szabadkézből eladó. Értekezni ugyanott.

Ozlethelyiség: egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy nagyobb, a
Horthy Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Márton
J;liai fakereskedésében, vagy Schusztek
Sándor tanitónál.

Nap utca 103 számu ház eladó, ér
deklődni lehet Tari Jánosnál Kossuth
utca 703. szám alatt.

fi9yel~m! Olcsó pálinka eladás!
] liter kisüsti törköly arató pálinka
2'60 P, l liter kisüsti seprő arató
pálinka 2'80 P. Kapható mig a készlet
tarI a Hangyánál és a Fogyasztási Szö
vetkezetuél. Ugyanott 1 liter nagyon jó
tiszakürti bor 1 pengő. Minden vasár
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

Zőld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgösen elad fl. l~rtekez

ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá

ban.
özv. Schrőder Jál'losnénak 30

hold ő7edi földje tanyával eladó, ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

Haszonélvezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200--200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, józsef-körut 23. f. 4.

Őzv. dr. Bácsy lajosnének Rá
l,ószy-lL 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorak. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyal., éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron ,készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott e!sőrendü

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motoreröre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 137. szám.

Le olcsobban és yorsan folyósit kölcsönöket
a

II



KÖJ.~ö§lddBt11~"3;,·i~a-_T~ :! :2 és
Körösiddány-Sze~,h;1 nj !:i;/)">I:i mL.' '1:~1í

,,1),1 q L:vh

H,l'

~ ;1_ "':':" ~

-~ . . ; -' .
;'CI-('-[;C:-,l!< r\;-;j

ciJJaiáic):7J:. miatt

170

gijzdasá
nélEl;

18'26
19'25
'2'20
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17'30 g)'. 21'
20"i9 ln, 2'lO
14'28 í 6'52 gy..
19' l O 19'45 gy.

16, j -4 gy.
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21'11 gy,
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CJyotjlár5 érk.
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május 15-ét61.
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6'25 9'45 gy 13'35
11'OÓ 12'42gy, 18.19
0'32 5)4 8'52 gy.
fl' - t 0'40 1"45 gy
61i'Of'JlA - ~tKtSif~SJl..JfltA
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J\zéd ket-esi, kövel eli é;;:; \."'2'szi ezt l
A !eguj"bbi J)a~y'll1(:i'Vli "OPEL kerékpár eladások lS igazolják ezt

[(akt:ír<lllt:wáb:1éÍ: Yi\r'I'~NT-ATLf\S",,, , "PUCH-JPAG",
"TUl<UL", "LEVENTE" és "ORION" il legjobb minőségü kerékpárok

j'sáo
v

kaphctó mind,en. VasLltáiiomásOIo'l,
::)ohánvtö2sdéb{~n~

lapuunk Budapesten állan-
dóan olvasható a
Szálloda" kávéházában. vm,
Baross-tér

Ingyen lakhatik HndaIJe2te31
ha előfizet a "Gyomai
mert lapunk havonle kisur:" ',.
előfizetői közötJ egy szé111odéJ!
utalványt, rnelynek lOS,]

a sorsolás hónapjában lctszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kajJ a kiváló
hirnévl1ekc)]~vet1döPark nagy
száUodában I:'>udapcsJ \lill,. l'.'él~

ross IéI' 10 (a l<eleji IYClUdl'él;
érkezési olc1alávClI :',ZCl1li';'ll)

egy elsőrencili s!obál /'. k,"l'
vetkező ~orsolásl aug, 9~éll

fogjuk lllcgejl(2l1i'és crednléliyél
lapunk aug'. 25~jki szeÍmóbÖll

tesszük közzé. Vágja ki

az alan Ji "UtalYálly~szeivényj"

és adja be azt lapunk felei(')s
szerkeszlőjénél.

Szcrkcsztöségllél 1h.,,,dÖlldö

UTALVÁNY-SZELVÉNY E ET E D
urncjl,
urnönck

mint il

GYOMAI UJSÁG
olvasójának,

t15·

Koss,!th lajos-utca, Piac-tér, Miklós-ut és
Ej\mRŐD üyógyszertár között.

Távolság 7 és h~:l kilométer. U5 perc.

12 Ó.

indul:

{; ó. p.

El ó. p.

10 ó. 20 p.

p.

ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

(; Ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel l(ell

délután

dé!elői:t

délután

délután

este

este

felemelt

"
"
"

"
"
"

csümagjegy 20 fillér. "

12 rtrH2.'netre 6 P.
softőrnél megrendelihető~

LLl~L.AT; GYO

3.

4.

7.

8.

En.arödcn:
Napkeleti vendéglő

Kórház
KondorosÍ-ut

Piac-tér

Feltételes megállók ~ L)[).aJ:'ődröl
Gyomán:

Kossuth Lajos utca L járat reggel
Gröf Tisza István ut sarok 2.

Máday gyógyszertár
Piac-tél'

Artézi-kut
Hangya főüzlet

Vágóhid
Iványi malom

30 p.

p.

p.

RŐ

5 Ó. 30 p.

2 ó. 20 p.

4- ó. 55 p.

(Ei ó. 20 p.

{; ó.

9 ó.

11 Ó.

12 ó. 50 p.

jí2\-E

'l ó. p. 9. "

helyeken már 40-50 iépésl1yi távolságról
jelezni a megállást.

'En1drődig vagy vissza helyben 30 fil1ér,

havi Heti
menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a

reggel

délelőtt

reggel

délután

déhatán
délután

délután

este

L Járat

2.
"

3.
"
"

5. "
6. "
7. n

8.
"

9.
"

Budapesten

Dark
NagyszáHodáb

VIII. Baross-tér 10.

a

Kedves-, barátságos-, tisztaszoba
árból

20 százalék"

bőséges-, izletes.-, háziétkezési
árból

:tO százalék
engedményt kap Ön. mint ezen

lap előfizetője

Te/elcmszám 17. TeleYGnszám 17.
Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER

~~~~~~~~~~~'~';lrpq;;:~~~~~~

Nyomtatta cl ~rIUNGÁRrA" könyvnyorndai vállalat Gyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos I em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
r:regyedévi hirdetésnél 20 szazalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Gyoma, 1929 julius 28.

zzÉSL

Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTON.

SzerkeszH:íség és kiadóhivatal:

..H U N G Á R I könyvnyomda
G y o m 8, "ARVAHAz"

SAI, TPOLITIK

IV. évfolyam 30. szám.

ELŐfiZETÉSi ARAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész eyre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Megbuktak
Már azt hirdették a jó~

sok, hogy él magyar buzá
nak, a magyar lisztnek vég
kipen befellegzett. Hogy a
tengerentuli versenyben egy
szer s mindenkorra alul
maradt. Széltében hiresz;

telték, hogy Chikagó dik;
taturája lehetetlenné teszi
a külföldi piacokon a ma;
gyar föld termékéL Azt
tanácsolták, hogy mond;
junk le a buza és lisztex;
port minden reménységéről:

a magyar gazda termékét
emberséges áron többé
éft~kesiteni nem tudja. És
ime mi történt a fekete
jós!ássa! szemben? Egy
szép napon Amerika rájön,
hogy rossz lesz agabo..

a
natermése, Chikagóban, az
ango! Uverpoolban esze;
veszetten rohan felfelé a
gabona ára és az osztrá.k,
a cseh, a német gabona~

kereskedők eszeveszett ro;
hamot intéznek a magyar
buza után. A külkereske..

delmi statisztika számai
mutatjá.k, hogy gabonaki..
vitelünk, valamint az állat
kivitel az első félévben már
lényegesen emelkedett, ami
nek hatása alatt az ország
exportja az első félévben
30 millió peng6vel volt na
gyobb, mint a mult évben.
A magyar buza külföldi
eladhatatlanságának babo
nája tehát megbukott.

A rémlátók má.sik eas..

sandra.. jóslata az volt, hogy"
az ország elpusztul él ke..
reskede!mi mérleg folyto;
nos romlása miatt. A mult
évben 360 mi1lió pengő

volt a kereskedelmi mérleg
hiány. És ettől a gazdasági
tudósok ugy megijedtek,
hogy már már i] gazdasági
özönvizet látták elérkezni.
Nos, mi történt a valóság-:
ban? Az, hogy a folyó
esztendő első felében él

kereskedelmi mérleg passzi
vuma 50 millióval csökkent,
holott pedig az agrárkivitel
tudvalévőleg csak az év
második felében szokott
nagyobb arányokat ölteni.
Bizonyos tehát .már ma,
hogya külkereskedelmi
mérleg ebben az évben
több mint 100 millióval
kedvezőbb lesz. Még pedig

nemcsak azért, mert a ki ..
vitel emelkedett lényegesen,
hanem azért is, mert a ma..
gyar ipar termékei mind...
iobban kiszoritják a kül ..
földi árut és ezáltal a be..
hozatal örvendetesen csök
kent.

Az égszakadás, földin ..
dulás, te is szaladj Pajtás
prófétái tehát hála Istennek,
alaposan megbuktak. Ismét
beváIt a régi igazság, hogy
nincsen olyan hosszu ziva..
rar, amely után El Nap ki
ne sütne. A magyar gaz;
dasági élet bajai és nehéz
ségei az országcsonkitás
következtében kétségtelenül
sulyosak. De mindent meg~
gyógyit· a törhetetlen aka ..
rattal végzeH munka. A ta
vaszi fagykárokaI kárpó"
tolia a kapása!\: és CI takar..

'"

T Á R C A.
Motto:

Gyermekében él a nemui
Gyermekében él a család
Gyermekmosoly igéri a
Magyar jövő szebb hajnalát.

:iIII'IiI:

A (:sec§eIn8k nvári
hasInené:§éröl..
lrta: Dr. FANTÓ J. TAMÁS

a körösladányi 192-es Stefánia védő

intézet vezető orvosa.

Már régi idők óta ismeretes,
hogya meleg nyári hónapokban
milyen veszedelmet jelent a cse
csemőkre a köznyelven gyomorbél
hUTUtnak ~~vezett megbetegedés,
melynekfőtlJlneteiahányásés hasme
MS. Az addig vidám, mosolygó kis
csecsemő hirtelen elkezd hányni, a
hányás tömeges, kezdetben csak
gyomortartalom ürül, aludttej
nagy erőltetés, görcsök, fájdalmak
kiséretében, majd hasmenést lát
nak a szülők a gyermeknél. A
gyermeknek minden negyed- IPI
órában ujabb és ujabb széklete
van. Ugy a hányás mint a has
menés természetesen na/:,yon sok
vizet von el a szervezettől s ily

módon a csecsemő nagyon sok
vizet veszit rövid időn belül, ugy
hogy 24 óra alatt fél-háromne
gyed kgr-ot is veszithet a sulyá
ból. Ennek következtében mint
fonnyadó növény ös,:;zeesik a husa,
izomzata egyszerre megpuhul, arca
fakószinil lesz, szemgolyói besűp

pednek, tekintete révedez6vé válik,
mosoly arcán nem mutatkozik,
szemei fénylenek, nem oly szép
tiszták mini az egészséges csecse
mőéi. Megváltozhatik a csecsemő

öntudata is, kábult lesz, majd el
veszti eszméletét, sokszor nagy
mérvű nyugtalanság lép előtérbe,

gyakran általános rángój;örcsök
is fellépnek. Emellett magas láza
is van a csecsemőnek, szivgyen
geség is felléphet s ha kellő idő

ben orvosi beavatkozás nem törté-

nik egy-két napon beTill a beteg
ség a csecsemő halálához vezet.
Minden nyáron, a meleg hónapok
ban (julius-augusztus) hirtelen
megnövekedik a csecsemők halálo
zási száma és ezt a most leIrt
gyomorbélhurut okozza. Mi az oka
ennek? Ha azok uffin kutatunk"
azonnal feltiinik, hogy elsősorban

a mesterségesen tapláIt csecsemők

azok, melyek megbetegednek, mig
az anya tejjel táplált csecsemőkön

ez a betegség ritkán fordul elő ,
ez onllan van elsősorban, hogy a I
tejkeverék nyáron amelegben
könnyen elromlik s igy a csecsemő

sokszor már bomlott táplálékot
kap. Ennél nagyobb baj az, hogy
a szülők gyakran nem tartják be
a pontos mértéket a táplálék ada
golásában, sokkal többet adnak
egyszerre s gyakrabban is nyujt
ják azt mintsem szabad lenne.
Ebbe a kisértésbe jutnak azért is,
mert a nagymelegben a csecsemő

többet izzad s igy szívesen issza
a több folyadékot. Nem mindegy
azonban, hogy ezen folyadék
gyenge tea-e, vagy tej, illetőleg

tejkeverék. Mert mig az előbbivel

csak vizet vesz fel, u!óbbival sok
olyan táplálék alkatrészt, amennyit
a csecsemő gyomra, bélhuzama
feldolgoznl és értékesíteni képes.
A tápláléknak egyes alkotá részei

ilyen módon, - hogy ugy feje 7

zem ki magamat - mint mérgek
szerepelnek s hozájárulnok az
egész szerveze! összeroppanásához.

Ámde nemcsak a tápláMI.. ártal
mas, hanem a nagy meleg lj.

Különösen veszedelmes akkor, ha
a . csecsemőt erősen begöngyölik
vastag párnákba, dunyhákba, eset
leg igy be is zárják a szobába,

amPlynek ablakai be vannak csuk
va, amitől ezen helyiségekben a
hőmérséklet hihetetlen magasra
szökhet fel.

Mi tehát a teendőnk? Töreked
nünk kell minden rendelkezésünkre
álló eszközzel a betegséget meg
előzni, il megelőzésnek pedig leg
hatalmasabb fegyvere az anya tej.
Mesferséges tdpláláshoz csecse
mőknél csak a legvégső szüksége
setén folyamodjunk s tudniok kelt
az anyáknak, hOgy a legjobb élet
biztositás kis csecsemőjük részére
ha önmaguk táplálják. Ha pedig
mesterséges tápláTékra fogjuk a
csecsemőt, akkor is nJindig orvos
irja dó mennyit adjanak s miMI
álljon a tejkeverék, hogyan készit
sék azt el, hogyan ólják azt a
bomlástól s milyen időközben ad
ják a csecsemőknek.

Elválasztani nyári hónapokban
sohQsem szabad a gyermeket To
vábbi fontos teel1dö azután, ha a
baj kitört, hogy sziintessük be a
táplálásl, csak jégbe hiitött orosz
teát adjunk sacharinnal kis ada
gokban-kávéskanalankint, Jlphogy
azt is kihányja s mutassuk meg
sürgősen orvosnak, ki a további
kezelést, táplálást előirja.

•••
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Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakor istentiszteletet fMI Dr.
Adamecz jános segédlelkész.

Az ágostai evangélikus temp:
Iomban vasárnap d. e. 9 ' Ó.
némel nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. ;)
órakor litánia.

Az endrődi róm. kath. isten
liszteletek sorrendje: 7 órakor
énekes mise, szentbeszédei
mond Csernus Mihályapáfplé
bános, fél 10 órakor nagymise
prédikál Szvetits Viktor s. lele
kész, 1t órakor csendes mise.
D. u. ;) ó~akor vecsernye.

Dr. Adamecz János segéd~

lelkész, aki egy fél év óta Har~

sányi Pál esperes ur mellett és

a gyülekezetben legteljesebb
megelégedésre teljesiteJt lel,
készi szolgálatot, augusztus t
ével távozik GyomáróL Espe
res ur közbenjárására J3ékés~

csabára nevezteJt ki állami hil
oktató~[elkésznek.

Változás az áUomásfől.1öksé

gen. Amilyen örömmel vesszük
a h1rt, hogy állomásunk nemré
gen volt közsieretetben álló

főnökét: Meskó Andor mező:

turi állomásfőnökötfe!ügyelővé

való eiő!éptetése alkClimával a
szegedi üzletvezefőséghez á!~

helyezték, éppen olyan sainá=
lattal fogadiuk jelenlegi derék
állomásfőnökünknek: SzabÓ
lstvánnak a mezőturi állomás
főnökévé való kinevezését. E7
zel kapcsolatban értesülünk,
hogy a gyomai állomá.s uj fő#

nök", Vésztőról jön hozzánk.

Dr. Undenberger János
deb!:'eceni 'plébános apostoH
kormányzó. A nagyvá.radi lat.
szertartásu kalholikusegyház=
megyc ügyeit eddig· a nagyvá
radi aposloli kormányzóinlézte,
most a pápa Őszentségeketté
osztotta él meg'yé! és a magyar
részre külön apostoli kormány
zót nevezeIt ki dr. Undenbel'~

g'er János pápai prelálus. deb~
r<2CCn1 prépost plébános sze=
ml'iyében. Szelid, igaz és ali!
za/os lelkü főpapot ért e nag\,
kitünlctés.

Mennyi buzát fogyaszt a
magyar ember. Az elsősorban

kenyéflllagot termelő Magyar~

országban, a buzatermés és cl

buzafogyaszlás közt igen sza
ros és érdekes kapcsolat van"
Fejenkénti buzafogyasztás átla·
gos száma a legkisebb az

924/25 o ik gazdasági évben
volt, amikor egy-egy em#
berre 96 kilogramm buza eselt.

Ekkor a buzatermés 14 millió
métermázsa volt. Az t 925/26:

Szinfársulat
Gyo án.

Második hete müködik Pet:
hcs Dezső szintársuJata él f{YO:

mai intellig-encias zórványos ér
deklődése, melleit. Pedig a iár: .
sulat általános viszonylathan a

jobbak közé íarlozi!,z s mihelyt

barátság'osabb a nézőtér képe,

mindjárt meglátszik a szinésze

ken, hogy tudnak odaadással,

jókedvvel dolgozni és a nagy

hőségben is készséggel szol~

gálják él könyebb muzsa ügyét.

A nők izléses játékmodora,

CI férfIak tisztelettudó előadási

teljesitménye mulatia, hogy

pártfogás melleH nagyon forró

színházi estéknek leheínénk

részesei. Bár javul a színtársu

lati iránjj érdeklődés, él bevé G

telek mégsem fedez/k a terhe=

, ket s igy óhaj/anánk, ha közön

ségünk öss7efogna és az idény

hátralevő előadásain jiJmogat·~

sával megriszielné az egyéb= I
ként jobb sorsra érdemes szin-I
társu!atot. i

i

cserkész-avatás. Elfog'ódolt I
szivvel mondták el az eskü!
szavait a jövő reménységeL A
kis mókllsok pedig igéretet
tettek, hogy jó cserkészek lesz
nek. Azután még énekeltek,
-- de én már ugy hallottam,
minlha nagyon-nagyon messze
lennének és könnyeimen ke=
res-ztül nem láttam mást, csak
az én kis cserkész-mókus fi=
amat.

Hálás köszönet a jc>lkes, fá
radhatatlan parancsnoknak:
Ruszka Sándornak a felejthe=
tellen estéért és kivánjuk az
lsten' áldását reá és ki csapa~

tára!

I Baross-tér 23.
I (Keleti páJyaudvilrral ,szemben.)

I Teljesen berende-

I zett kényelmes családi ház.
.' Központifütés, hideg-meleg

viz. Mérsékeh polgári árak. ,
Eg'yesilleti és csoportos
utazásoknál ol-

csó teljes ellátás,

lapra
százalék

Testvérvállalat '

Cs észek
tábori ze.

lelket, a reformátusok lélekszáma II

1,670.144 vagyis a lakosság 21
százaléka, ág. hitv. ev. van
497.012, vagyis 6'7 százalék, gö
rÖjskeletiek lélekszáma 50990 s vé
gül az izraeliták!! 473.310, vagy
is 5'9 százalék.

Békésvármegye lakossága fele
kezetek szerint a következőképpen

oszlik meg. Kath. száma 84137
(27'1 százaléka,) a re! 101.714
(321 százalék,) az ág. ev. hitv.
107.015 (34'4 százaléka,) a gör.
kel. 8168 (2·6 százaléka) az izr.
7171 (2·3 százaléka.) Békésvár
megye lakossága közül magvarul
tud összesen 298.483, vagyis a .
lakosság 96 százaléka, ezek közül
azonban német anyanyelvünek val- ,
lotta magát 4924, tót anyanyel'
vünek 52386, oláh anyanyelvünek
6029. Az 1927. év végén Békés
vármegye lakosainak a száma
331.413, 1000 lakosra esik 9.5
százalék házasság, 262 születés,
18'4 halálozás, tehát a természe
tes népszaporodás 7'8 százaléka.
Békésvármegyébe esik 1000. lakos
ra 2'2 tüdővészben való elhalá
lozás.

Az elmult vasárnap felejthe~

tetlenüi kedves estét rendeztek
él cserkészek..A. nagyszámu
közönség már 8 óra felé kez
deit gyülekezni. 011 sürgölő:

dő!í-fonzolódott a sok kis csere I
ü I

kész, hordják a rőzsét. Micso-
da boldog'sággal cipel/ék a
kötegeker í Mindegyik iüzelni
akart! Aztán megkezdlék a
nóiázásr. A sok kis torok lel=
kesen énekelte a nólákat. Majd
rnókázjak - indiánok törtek I
elö a háttérben meghuzodó
sáiorból és ugráltak a tüz kö
rUi Sok kis gyermek szoro~ I
sabban fogta a7 édes anyja II,

k mer! bizony még cl sa-,
jál társaik sem igen ismer/ék I

L,:I a nag'ysz:rüen rnaszk.iro~ I
zoli emberevokel. mIkor I
al ijakbóJ kilőtlék c rakétát! I
riogV világ'oll az éJ' éjSZaká.,
ball! Nagyon helYbek voltak,

é.n:, ~r!;Y!~épck. S.aka1 kacagtak I
a \\lra!yÍln 'Jkl azt ;;I.ondolta
Illi1~~ában, hogy kocsis ruhában l
megkéri a sZ01g'abiró \12án'l81.
P-:rsze, nc::m men I a leány,

Akkor felöl1özik királyi r:jb~ba,l·

-, akkor ment vonla a leclllY, l
cic mosl már ő nem kellett. I
I'.Jag·yszerü, kacagtató volt
él foghuzás! Jóizüen neveteH
azon mindenki. De azért él

fogorvos bácsi ne tanuljon
tőle!

hedvesek vollak a szavala=
tok, ugy átérez!ék él kis szi
vek annak minden saráf, lát~

szolt az arcukon a nagy lele i
kesedés ! Majd következett a l

Békésvdrmegye területe 3670
négyzetkilóméter, a trL'noni bé- I

kediktatum előtt is
volt a vármegye tr;;, L,ete, tehát
Békésvármegye területe é! in fe tlen
maradt. A lakosok száma volt oz
1910. évi népszámlálás szerim
298,710. Esett egy négyzetkiló
méterre 81·4 lakos. Az 1920-ilri I

i
népszámlálás szerint a vármegye l
összes lakosainak száma 311.109, l
tehát 10 év alatt 42 százalék I
volt a szaporodás. 1920 óta J I
négyzetkifórnéterre esik 84-8 lakos. I

Az 1920. évi népszámlálás I
szerint Magyarországban volt
3,870.904 férfi és 4,109.239 nő.·

Ezek szerint 1000 fétjire esik
1062 nő. Feltünő, hogy J9fO-től

1920-ig a férfiak szaporodása
csak 81.036 volt, a nőké ellenben
292.I36-ot tett ki. Nőtlen és ha
jadon volt 1920-ban 4,153.764
egyén, házas 3,235.886, az özve
gyek száma 561.368. A róm. kath.
az ország lakosságának 63'9 szá
zalékát teszi ki, vagyis 5,096.729

egyénket é
statisztikai ~d

mányfé.lék ~us ~ermésc. ~II
külföldI penzpIOC Ismer
kezd érdeklődni Magyar:
orszá:? iránt és megnyitja
ujbói él hirei zsilipjeit. Nem
kell már sokáig várni, hogy
a magyar mezőgazdaság

ismét elviselhető hitelhez
jusson. A kormány gon:
doskodá.:::ából a kis és
kézrnüipar, valamint a leg:
szerényebb vidéki kereske:
delern szintén emberséges
feltételekkel részesülhet a
legszükségesebb hitelben.
Künn a mezőn, benn a. mü
helyben, a gyárakban, a
boltokban folyik a megfe:
szitett munka.

Ölbetett kezekkel, a ro: I
mokon siránkozva, a ba~ I
jokar nagyitva és a sor5
csapá.sai,n keseregve Li [lern

evickélhetü.nk . a tri~no~i I
nyomoruságboL A remlG'1
tók csak jóso!janak tovább.
Az ország népe pedig' dol
gozzék. Remény és biza=
kodás vállja fel a csügge
dést és G lelkek feiszaba=
dulnak a jósol-: lidércnyo=
mása alól. Az éjet kiverek=
szi' magának a maga szük
ségleteil' és akik folyton a
gazdasági válság ördögér
fes1'ették él falra, most a
tények elől bujjanak vissza i
a kishitüség és rémlátás
sötét oduiba.
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Amint az adatokból látjuk érdemes
a baromfival foglalkozni, természetesen
észszerüen, okosan és ceruzával a
kézben. K. GY. f.

Magyar konyha 2
NVARALAs LAURANAM

BAN (LOVRANA)
Villa Carlotta és Villa Katarina.

Penzió 7 pengötől.

320 P

6000 P
1500 P
500 P
280 P

1100 P
40 P

2200 P
2600 P
5850 P

2520 P

8600 P

3970 P

9820 P

5700 P

9820 P
5850 P

Haszon

Összesen

Összesités;
Bevétel
Kiadás

Szükséges tőke;

300 drb tyuk és kakas á 20 P
Tojó és nevelőház

500-as keltetőgép

2 müanya
ltató- és etetővályuk és egyéb

berendezések

részt megállapították, hogy különféle
rovarok irtása által a baromfi fokozza
a gyümölcstermelést. Elmult évben a
németországi tengeri termést veszedel
mes rovar támadta meg, sőt sok helyen
tönkre is tette. Csak oly helyeken lehe
tett nagymérvben megmenteni, hol a
baromfit a tengeriföldre engedték és az
a rovarokat irtotta.

Hazánk külkereskedelmi mérlege mu
tatja, hogy a fajbaromfitermények nagy
szerű kivitele által, ezen tenyésztési ág
elsörangu állami és közérdek lett. A
földmivelési kormány ezt méltányolva,
sulyos áldozatokkal támogatja a faj
baromfitenyésztést.

Ezek után lássunk számnemü adato
kat. 300 drb állomány mellett a bevé
telek és kiadások a következőkép ala
kulnak:

Bevétel:
4000 drb tojás tenyésztojásként

á 40 fillér 1600 P
3000 drb naposcsibe 2100 drb

á 1.20 Pengő

38000 drb fojás étkezéshez
á 15 fillér

~~védjeggyel
""

hasonlitások alapján, legutóbb állapi
totta meg, hogyafajbaromfi tenyésztés
jelenleg a legjövedelmezőbb gazdasági
vállalkozás. Hosszu évek tapasztalatán
alapuló pontos számadatokra támasz
kodó bizonyitékokra alapítja ezen álli
tást. Különösen ha a jelenleg divó,
sokszor elkorcsosodott, parlagi baromfi
tenyésztéssei vagy másfajta állattenyész
tésseI állitjuk szembe a fajbaromfite
nyésztést, lesz kirivóan szembeötlő

utóbbinak rendkivüli előnye. A parlagi
tyuk takarmányozása átlag ugyanannyi
ba kerül, mint a fajbaromfié. Hogy
mennyibe kerül a parlagi fenntartása
azt a legtöbb gazda nem is tudja, mert
a zsákból szórja ugy találomra, abban
a hiszemben, hogy semmibe sem kerül.
Ha azonban egyszer kiszárnitaná, hogy
az egész éven keresztül ily módon el
használt baromfitakarmány piaci ára
mily összegeket képvisel, csodálkozás
sal látná, hogy tulajdonképen milyen
drága tojást fogyaszt!

A parlagi tojók évi átlagos hozadé
kát, hivatalos szakszerű megállapitás
szerint 75 tojásról, fajbaromfival 160
200 tojásra lehet fokozni, csekély több
költséggel, modern felszereléssel. Emel
lett latba kell vetni azt is, hogy amig
a parlagi tojás rendszerint átlag 40-50
gramm sulyu, addig a nemes Leghorn,
Rhode-Izland stb. fajtáknál 60-70
gramm. Amikor tehát az előkészületben

levő uj rendelet szerint a tojást nem
darabszám, hanem sulyban kell árusi
tani, a baromfi hozadéka messze t111
szárnyalja a parjagiét. Jó árban valÓ
kivitelre pedig csakis a fajtojás jöhet
számitásba, mert például Németország
vámrendelettel zárta el határát a cse
kélysulyu tojás elől, ami természetsze
rűleg állandóan fokozza a fajtoiás árát

Ugyanis németországi számítások
szerint rendszeres baromfitenyésztéssel
a megmunkált földterületek hozadékát
megtizszerezni lehet, ami ugy értendő,

hogy amennyiben a termést baromfi
takarmánynak használjuk, a pénzügyi
eredmény sokkal nagyobb, mint más
féle értékesités esetében. Emellett a
baromfi, akár kert, gyümölcsös, erdő

gazdaSág, legelő, tarló stb. földterüle
teknek mint, kifutónak való felhaszná
lása, - egyébként veszendőbe ment 
értéket produkál. Szakszerüen kezelt
gyümOlcsosnek például elengedhetetlen
tartozéka legyen a fajbaromfitenyésztés,
mert egyrészt ingyen kifutót élvez, más-

A baromfi tenyésztés a leg
jövedelmezőbb vállalkozás. 23
drb nemes tyuk évi hozdadéka,

annyi mint egy tehéné,
Az egyik németországi gazdasági

szaklap alapos számítások és ö:;sze-

Mezőgazdaság

augusztus hó 1O·én d. e. 10
órakor fognak felbonta/ni, mely
alkalommal az ajánlat/evők

vagy képvisQlőik jelen lehet·

nek.

Körösladányban római korM

ból való temetőre bukkantak.
Körösladányban az u. n. "Kih:"
részen foganasitott töltésásatá
soknál egy római korból való
temetőre bukkantak. Erről a
főszolgabiró az alispánIlak je#

!entést tell, aki az országos
muzeumigazgatóságot távirali;
lag értesítette, ahonnét a távi·
rali értesi/és már meg is érke·
zett, hogya muzeum egyik
szakértő közegét a helyszinére
kiküldö!te. Addig is intézkedés
í6rtC' II f, hogy a talált temető a
leg'sz-igorubb f"fügyel.zt alatt
tartassék.

Baromfitenyésztö mintaköz
ség lesz Kőrösszegapáti. Be·
reltyóujfaluból jelentik: erde;

kes s:zövetkezetet akarnak ala
kitani Kőrösszegapati község
lakói. A szövetkezet célja,
hogy a községet fajbaromfíte·
nyészfó minlaközség-gé fejlesz
sze oly módon, hogya barom
fitenyésztést szövetkezeti alap
ra helyezik. lJyenképpen azt
remélik, hogya haszon is na;
gyobb lesz és az apáti barom
finak sikerül majd olyan hirne
net teremteni kül- és belföldön
egyaránt, mint például a tokaji
bornak.

Sérvben szenvedők

munkabirását, rugalmasságát helyre
állitják, a sérv fejlödését megaka
dályozzák még a legsulyosabb ese
tekben is világhirü szabadalmazott

francia rugó nélküli sérvkötőink.

SALVATOR
KÖTSZERGVAR R.~T,
BUDAPEST, VI., Nagymezö 1.1. 6.

(Teréz templommal szemben.)
Gummiharisnyák, haskötők, tüzők.

Ludtalpbetétek. Szakszerü kiszol
gálás. - Kérje 30. számu ingyenes

árjegyzékünket.

iki gazdasági évben él buza~

termés 19'5 millió métermázsá·
ra rugott s ebben az évben a
fejenkénti buzafogyaszlás 1'29
kilogramm volt.

Versenytárgyalás. A gyulai
m. kir. államépitészeti hivatal
versenytárgyalást hirdet az
Endrőd köz::>éghez tartozó
"varjasi, décspaskumi ({ és "öreg
szöllői" r. kath. iskolák építé;

sére. Az aiánlat az előirt aján
lati minta és ajánlali köljség~

vetés felhasználásával iskolán
ként külön teendő. Az ajánlati
minta és az ajánlati költségve
tési ürlapok ivenként 50 filjé~

rérl aluliroll hivalainál megsze
rezhető, al101 él müvelet és a
feltételek is megtekinthetők és
a szükséges felvilágositások él

hivatalos órák alatt megadat~

nak. Az ajánlatok az endrődi

r. kath. plébánia hivatalában
augusztus 7~én 11 órakor a
gyulai m. kir. áJlamépitészeti
hivatal képviselete mellelt fog...
nak felbontani. A versenytár=
gyaJáson az ajánlattevők,vagy
képviselőik jelen lehetnek.

félmázsás halak a Tiszában,
Az idei nyár kellemes meg-Ie
pelést hozot! a liszai halászok..
nak. A halállomány ugyanis
meglepő mértékben· szaporo
dalt, ugyhogy az idén nem
meriilnek fel olyan üresen a
hálók a Tiszán, mini az elmuit
évben. Nem volt ritkaság a na·
gyobb halak fogása sem. Ne;
gyed, sőt félmázsás halakat is
fogtak. Ahalállomány létszá;
mának emelkedésével ujabban
a rákok is kezdenek els?apo·
rodni.

- Versenytárgyalás. A gyulai
m. kir. államépitészeli hivatal
versenytárgyalást hirdet a Gyo
ma községben épitendő2tan~

termes róm. kath. elemi iskola
és meIléképüle1e épitési mun;
kálataira. Az ajánlat az előirt

ajánlati minta és ajánlati költ;
ségvetés felhasználásával teen
dő meg. Az ajánlaíi minta és

a költ.'3égvetési ürlapok iven·
ként 50 fillérert alurid hivatal=
nál szerezhetők be, ahol a mü
velet és a feltételek is megte#

kinthelók és a szükséges fel=
világositások a hivatalos órák
alatt megadatnak. Az ajánlatok
a gyulai m. kir. államépitészeti
hivatal helyiségében folyó évi
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CUKRÁSZDA ÁTHELYEZÉS!
Tisztelettel értesitem a nagyérdemü közönséget, hogy
iizlete:rnet Kovács József vegyeskereskedő házribéln
Gyomán, Horthy Miklós utra álhe!y<?zhm. Tnvrlbbra is
kérem éi kÖlönség szives párrfogásár. Kiváló tisztelene! :

MOSOLYGÓ AGOSTON cukrász.

GYOMAlAK TAlÁlKOZÓHElYE AZ

Istvá irá szállOIllll..Alll .......
B U D A P E S T, VI.; Podmaniczky-utca

A N'Yu.gati pá.lyau.dvar uneUett.
Telefon (Interurban) 202-43., 294-34. Sürgönycim: Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg...meleg

folyó viz és telefon. Uft.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartÓI

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

DUBLIKACIÚ.
Vasuti raktár kezelésérenyugal

mazott vasutast azonnali belépésre ke
res Wagner Márton Fiai fakereskedő
cég.

Meghivó. A gyomai Iparos és Ke
reskedő Ifjak Önképzőköre, 1929. aug.
4-én délután 2'órakor, a "Holler-szálló"
ba:1 lévő egyesületi helyiségében rend
killlJli, k{)zgyUlést tart kizárási !.igy
ben. A tagok teljes számu megjelené
sét kéri az Elnökség.

3-6 s:l:obás lakást keres Gyomára
kinevezett királyi közjegyző. Ajánlatok
Elek Zoltán járásbirósági irodasegéd
tiszthez adandók be.

MLltrégyát jövö évi fizetés mellett
már most lehet előjegyezni. Akinek a,
mütrágyája augusztu~ hó végéig érke
zik meg, a7 kap 2 százalék engdeményt
Elöjegyezni lehet a Hangyában, fo
gyasztási Szövetkezetnél és Kovács Já
nos· trafikjában.

Halló, Halló! Ide figyeljenek l!
Olcs6bb lett a pálinka fözés~ $

ezért meg ne ijedjenek. A KÖzpont
intézkedése folytán a szilva pálinka
főzése literenként csak 1 pengö 40
fillérbe kerül annak, aki a főzéshez

fát hOl., vámot ad és a kiföt cefrét el
szállitja. Bővebbet a Központi Szesz
főzde Szövetkezetnél (Kovács János
ház) lehet megtudni.

Szilágyi Sándor és Zsigmond
Deák Ferenc utca 610. számu háza
szabadkézből eladó. Értekezni ugyaqott. _

Ozlethelyiség: egy kisebb hente~ és
mészáros részére és egy nagyobb, a,
Horthy Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Márton
fiaí fakereskedésében, Vqgy Schusztek
Sándor tanítónál.

Zöld István féle 3 fertály tanyai
főld örökáron sürgősen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Eankházá
ban.

A bu.k.ott zsa.rnok
cimü 2 felvonásos dráma. Eb
ben a filmben egy sötél QSZP

közökkel dolgozó ismert poli
tikus bünös üzelmeiről rántja'
le a lepl<>t egy szenzációs uj#
ságriporl. Két <>mb<>r harcol
egymás ellen, az egyik: az
igazság kideriléséérl, Q másik:
gonosz terveinek megvalósitá
sáért, amelyekből nem hiány#
zik a tőr és a bomba sem. A
sötél eseményeket egy idillikus
szen,!em verőfénye enyhili,
amelyben a két főszereplő

Lewits Stone és MarceHne Day
minden elismerést megérdemel.
A másik film

A. szeDl.teieJ.1Hiéq
Yiláqhajnoka.

cimü 6 felvonásos bohózat,
amelyben sok ötletet, sok bo~'

nyodalmat és rendkivül sok
humort tapaszlalhafunk és él,
vezhetünk végig. Minden jele
nete egy-egy nagy atlrakció,
amelyeknek főhőse Olenn Try
on, a világhirü amerikai fHm#
szinész. Partnere a bájos Patsy
Ruth MiHer. A müsoron mm~

.hiradó is szerepel. Bizonyo~

sak vagyunk benne, hogy a
mai nagyvonalu mozimüsor a
legkényesebb igényeket is ki ..
:elégiti.

Előadások: 5, "7' és 9 óra'
kor.

Az esti előadások nyitott aj·
tók mellett, kellemes hüvösségc
ben tartatnak.

· Mfi ~

~ 00 zi kiá sitás. I
I Tisztelettel értesitem a nagyérdemü közönséget, hogy ~
'I rőfös és divatáru üz~etemetI
~ kedvező árak melIett kiárusitom, azüzlethel'Yi§~qet~
~ : pedig haszonbérbe kiadom. ~

~ - ÖZV. SZANTÓ IGNACN É ~
~ GYOMA, Rákóczy utca 650 sz. alatt.

.~""'.,I: .. .I.I.I .... I.

FiImszinház
Gyomán.

Julius 28, vasárnap

A BUKOTT ZSARNOK
és

A SZEMTELENSÉG
VILAGBAJNOKA

Pisla nem. Két kotta sláger. A
Szinházi Étet egyes számának
ára 1 P. Negyedéves el őfize...
tés lOP. Kiadóhivatal Buda...
pest, Aradi ufca 10. Szinda...
rabokról és zenemüvekről ár...
jegyzéket ingyen küld a Szin
házi Élet szindarabosztálya.

ANYAKÖNYVI HIREK.

Születtek: Cselei' László,
Muth Gyula, Kovács. Ph'oska,
R. Nagy János, V. Kovács
Endre, Horváth Piroska,
Schwalm Ádám, Dobó Irén,
Vatai Emilia, Barta péter. Lu#
kács Lási]Ó, Er-dej. László, f.
Kis Erzsébl!f Piroska.

Házasságotkötöttet:: -, Elek
Zoltán Csapó Anna Juliánná~

val.

Elhaltak : _Pelyva Etei 13
éves, HarmaH János 88 éves,'
özv. Imre Péterné Szendrei
Zsuzsánna 72 éves, Korda Ju
Iíánna 25 éves, Bácsj Sándor
78 éves, Schwalm jőszef 61
éves, Keresztesi Ferenc 37
éves.

AZ ENDRŐDI ANYAKŐNYVBŐI.:

Születések: Csik Gergely,
Cserép Lajos, Gyuricza Ven...
del, Fagyas llona, Peloh Ju...
liánna, Knapcsek Magdolna,
Giricz Mária, Szujó ESLter,
Gyuricza Margit, Szulyó Ger#
gely, Homok Mária.

Eljegyzések: Szobó László
- Csuvár Piroska, Gyuricza
Vencel - Timár Veronika,
Iványi Imre - Dinya MMia,
Timár Gergely - Farkas Er...
zsébet, Timár Lajos - Dávid
Mária.

Halálozások: Bacsa Lajos 1
hónapos, Hangya Vince 6 hó
napos, Dávid Margit 25- éves,
Uhrin Vince 3 napos, Kopcsek
Juliska 16 éves, Major Imréné
szül Giricz Terézia, Kiszely Ist
vánné szül. Katona Rozália,
Gellai Imre 5 hónapos, Kal....
már Vendelné szű!. PeJrovszki
Ilona, 4~éves, Bukva Ferenc
13 napos, Szurovecz Etei 19
éves.

Az Apolló filmszínház f. hó
28#i müsorán az amerikai Uni
vQrsal filmstudió két pompás
filmje szerepel. Az egyik a
drámai, a másik a vigjátéki
müfajhoz tartozik. A müsorel
só filmje-

IIdsszorolás., rossz

emésztés, erős bomlási és er

jedési folyamat a gyomorbél#

huzam ban, bélbaktérium# és

gyomorsavtultengés, az arcbő

rön és a háton mutatkozó ki

ütések, valamint karbunkulusok

a lermészetes "ferenc József"

keserüviz használata' melletl

visszafejlődnek. Számos gya

korlóorvos a Ferenc Jó~

z!Ii\ef vizet már' évtizedek óta

mindkét nembe!i felnőlteknek

és, iskolás gyermekeknek kitü

nő sikerrel rendeli. Kapható'

gyógyszertárakban, drogériák#

ban és füszerüzletekben. '

Köszönet a tábortiizi ado

mányokért. Az 557 sz. Botond

cserkészcsapaC parantsnoksá

ga ezuton mbnd hálás kö·szö....

nelet dZ 1929. julius 21#i tá#

bor!üzön befolyt alábbi adomá":

n.Y9kért: Kovács József 3 P.
Paál, Sámuel, Répás Pál, Szőke

Fecenc, Grósz Zol1án, Aranyi

Istvánné, Brassói Greiszing

József, feUer Lajos. Pétermann

József, Ősapay Györg)l, Wag:
ner Pél er 2-2 P. Palotás Ist#
ván, Mágyarossi <:;;'i Er~

dei Lajosné, Knknió István,
Nagy László, Becher Ernő,

Nónay ferenc, Huhn Ferenc,
Kovács Gábor, Márkus Izidor,
Va.tay László, N. N., Bujdosó
Lajos, Szerelő János, Balogh
N., N. N., Horváthné, Lukács
Gábor, Schusztek Sándor, fei·
lel' Ernő, Beleznay Béla, Glück
Ármin, Csökönyi Lajos, Nagy
Endre, Hegyesi Jolán 1-1 P.
Ezenkivül több ennél kisebh
adomány gyült be, amelyérI
ugyancsak köszönetet mond a
parancsnokság.

Három pesti szinház atléti
kai viadala. A három pesri
nyári szinház primadonnái,
férfilagjai és görljei atlétikai
viadalt rendeztek, amelyrőlkép·
ben és irásban közöl beszá#
molót él Szinházi Élet uj szá#
ma, amelynek nagy részét él

sportnak szentelték. Ennek a
sportszámnak a tartalmából ki
emeljük a kövelkezőket : Her#

ceg·ferenc elmondja emlékeit
il régi HunniásokróJ, Fudball
lexikon, A régi sport, A sport
trikóban, Dámák a nyeregben,
Sporillemtan, A pesti viziclub#
bak, A sport bajnoknői. Érde
kes cikkek és riportok: a
deauvillei szépségverseny dön,
lőbirái' nyilalkoznak Miss Eu#
rópa és Miss Amerika talál#
kozásáról, Bánky Vilma meg...;§,
cáfolja a válási plelykákat, A
strand szépe. Uj folytatás a ti
tokzatos szerző szenzációs re
gényéből. Nagy divat, autó,
reitvényrovat. Darabmelléklet :
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lóerős

Szerémy Zoltán
a vígszinház nagy müvésze rendkivül
érdekes emlékiratait közli minden

vasárnap és csütörtökön az

UJ SÁG
Uj előfizetők az első folytatástól
megkapják Szerémy Zoltán emlék

iratait.
Fizessen elő még ma!

Cim: Ujság kiadóhivata]a Budapest,
62. Postafiók 282.

Páratlan olcsóságu, kiváló regény
sorozathoz juthat az UJSÁG minden
előfizetője. A "Világirodalom Reme
kei" a legnépszerübb magyar könyv-

kiadvány.
Balzac müvei 58 fillér, Dickens

müvei 68 fillér kötetenkint.

Az UJSAG Utazási Irodája
Budapest, VII., Erzsébet-körut 43.
teljesen dijtalanul ad tanácsokat akár

élőszóval, akár irásban.

H a u t a z II i a k a r, feltétlenül az
UJSÁG Utazási Irodájához forduljon
felvilágositásért. Szakszerü válaszok,

gyors és pontos elintézés!

s
16.

e
220 k5bcenti5 4 és

ár1

iRDESSEN

FeJvilágositást készséggel ad:

PUIUbor István
Gyoma, Halász utca 1541.

Azonnal folyósíttat hosszulejáraha
törlesztéses kölcsöroöket. Teljes

100 százalékos kifizetéssel

E,
melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben stomómentesen visz-
szafizethető és iIIetékmei4J-
tes évi 1 1/2 kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

"-",-",~."",,N
féléves váltóra évi 10 s:zázalék
kamat ez hosszabb ideig
tartható. - kölcsönöket" azonnal

folyósitoDl.
Föidvéte!hez kedlvezőfeitételek.

Földbirtokok parcellázása.

pengő.
Most jelent meg a viiágpiac szenzációja El. 250 kőbeeritis 6 lóerős, oidal
kocsival is haszl1iáiható PUCH motorkerékpár, bölcsövázzal és block-

motorral. A gép ára 1200 P és 18 havi részletre azonnal szállitható.
(Kivállatil"a az érdeklődő is bánnikor bemtitatja vagy bővebb ismer-
etést küld SZilÁGYI müszaki vállalata Turkeve. (Népbank épület) ..

muII I COl D il II lit ]ILK l\t]t It t jn t::JiC!Jt II II I n:nJn! lll! li lUL'!tJlO:ll::::UL1UJUlI
;

E
aleggazdaságosabb

VezérképviseJet:

Autofelszere1ési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41..

2\..:1:

mint fő - ngy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek rész!etfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanítjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nvaink mind márkás, irodalmi mu
vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma írjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szíve,en megküld a

amikor ugyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

k@nvvollizt~'íJIva

Budapest, V. u. 4 szám.

A Bécsi ÁHatkiviteH Társaság
augusztus 3-án szombaton
reggel 6 órától lovakat vá
sárol Gyomán a vásártéren.
Megveszünk kancát,
és csőctöröket 2 és fél évtől

7-ig. Kinek Hyen eladó
V3.l!1 a járJatot irál1lyitva hozza
magával, mert a
ár azonnal lesz fizetve, figyel-
mezíl:dji1k a gazdákaf, saját ér-

, dekiikben, hogy akinek
lova van, használja az al
l{almat, mert ez évben ezlesz
az utolsó sorozás az oroszok

részére.

elyi
épviselőket

keresünk varrógépek, kerékpárok,
órák, ékszerek, alpacca evőeszközök,

pórcellálJ étkészjetek, kályhák, iró
gépek, háztartási cikkek, mezőgaz

dasági gépek, könyvek, drótkeritések
stb. részletfizetés mellett való for
galomba hozatalára, Garancia

seknek lerakatot adunk.
Ajánlatokat "UNIVERSÁUS" jelige

alatt a kiadóba kérünk.

Figye!em! Olcs6 pálinka eladás!
1 liter kisüsti törköly arató pálinka
2-60 P, 1 liter kisüsti seprő arató
pálinka 2-80 P_ Kapható mig a készlet
tarJa Hangyánál és a Fogyasztási Szö
vetkezetlléL Ugyanott 1 liter nagyon jó
tiszakürti bor 1 pengő. Nlinden vasár
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

özv. Schrőder Jánosl'lénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó, ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

Haszonélvezet nélki.ll eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200~200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető l Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, ]ózseI-körut 23. f. 4.

Özv. dr. Bácsy lajosl'lének. Rá
kóczi-u. 647. sz. alatti háza. örökáron
eladó. Bővébbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butol'ok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vallnak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendű

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalánul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőreberendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

il

I
II
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i
i

18-2q
19'25
2-20
3'23

17-30 gy. 21-
20'29 gy. 2'10
14-28 16'52 gy.
19' I O 19-45 gy.

16.14gy.
16-51 gy.
20'34 gy.
21'11 gy.

t

A "gy" betüve! jelzet! gyors-, a többi pedig személyvonat

Bpeslról indul
Gyomára érk.
Oyomáról indul
Bpestre érk.

1929 május hó 15-étől.

BUDAPEST-GYOMA

6'25 9-45 gy. 13'35
11-06 12'42 gy. 18.19
0'32 5-34 8-52 gy_
5' - 10'40 t i-45 gy.
GYOMA - BÉKi:SCSABA

Bcsabaról indu123'15 4'34 8-14 gy_ 12-47
Gyomára érk. 0'17 5-27 8'51 gy. 13'54
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy. 18-29
Bcsabára érk. 7"i54 12'08 15'25 gy_ . 19-27

'OMÁN

Legjobb tájékoztató oa.

Vasuti és Hajózási
enetrend Ujság

kapható minden Vasutállomáson,
Dohánvtözsdében_

t~~~~~~AA~ftfiftA~~AAAftA~fiftAAftAAnAAAAA~A~ftRRAA~

I AZ HO P E LU ERÉKPÁR INDENÜTT VEZET I
i A nagy közönség is felismerte már mint valót ezt l
~ Azért keresi, követeli és veszi ezt!
~ A legutóbbi nagymérvű "OPEL" kerékpár eladások is igazolják ezt I

I Raktáron továbbá: "PATENT-ATLAS", "TORPEDÓ", "PUCH-IPAG",i ,:TURUL", "LEVENTE" és "ORION" a legjobb minőségű kerékpárok.iA"im , kg'ksóbb.k 's 36 b; ,'" I • tí' is Ii"tb.tők.

I vinanyszerelő és műszerész műszakikereskedésében.

I "OPE OTORKERÉKPÁR KÉPVISELET.
I-~~~~~~~~~~~~

K~~rö§;ladányban a községt61 2 és fél kilométerre,
Ki\röslddány-Szeghalom kötvei müut mellett fekvő, sok és

jókarban iev6

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai ferellcsik Károly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
rc!ckl(\dők forduljanak a

I BÁCS Y c., rÁR5td Bankházához
('$FK1~~i1!i111'~~_~~_~Il§U aIIm1l'J _

nk Budó.pcsten állal1
"úan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházáball. vm.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt! egy szállodai
i.llalvá~yt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában telszése
szednti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Par!{ nagy
szállodában Budapest VII!,. Ba~
ross iér 10 (a KeJelipályauclvar
érkezési oldalávul szemben)
egy elsőrenclü szobáL P. kö
velkező sorsolást aug. 19~én

fogjuk megejtQni és eredményét
lapunk aug. 25~iki számában
tesszük közzé. - Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényl"

és· adja be azt lapunk felelős

szerkeszlőjénél.

- - - Itt levdgandó: -

5zcrkesztösé~nél beac1anoó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY DRŐDI AUTÓBUSZ EN{:TREND
urnak................................................. urnönck

mint él

GYOMi-U UJSÁG
olvasójának.

1929. május 15-töl november 6-ig.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között..
Távolság 7 és fél kllométer. Menetidő 15 perc.

6 ó. - p.

8 Ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. 40 p.

2 ó. 40 p.
5 ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

reggel

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután

délután

LLALAT, GYOMA

Endrödröl indul:

E DRÖ I AUTOB SZ

reggel
"

Gyo:rnáról indu.l:

l. járat reggel

Telefonszám 17.

GYO

Feltételes megáHók
Gyomán:

5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca t. járat

6 '30 Gróf Tisza István ut sarok 2o. p. . "
Máday gyógyszertár

" délelőtt 9 Ó. - p. Piac-tér 3."

de'lelo"tt Ártézi-kut" 11 ó. 10 p. H f"" I 4."angya auz et

" délután 12 Ó. 50 p. Vágóhid 5."
Iványi malom

" délután 2 Ó. 20 p. Endrődön: 6."
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti VEndéglő 7."

Kórház
8. " délután 6 Ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 Ó. 30 p. 9. " este

feltételes megáUó helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a mEgállást.

Menetjegy Enrirődig vagy vissza 60 fiUér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezménl"es havi bérletjegy 20 P. Heti kárfya1'2 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhetö.

2.

3.

4.

5.

6.

a§forg .D1lunK
nagymérvü emelkedése elveink
helyességét igazolta. Elvünk ol
csón a legjobbat nyujtani! E

előfizetőinek támogatását
HotlCA"""U azzal kívánjuk viszo-

hogy emelkedő kiadá
saink dacára

20 §zázalékot
ml álJYl!1\ hatósági lag megállapitott

szobaárainkbó1.

tO §záz~] ,:;liO!
olcsó éttermi árainkból (l P 50

fii1éres menüt kivéve).

Se:rn:rni
kocsiköltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Dark
Nagyszálloda

VIII., Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

~~~%:?t=~~$a#t4 ....~..2J»1lt14:JI1~~~~~~.

Nyomtatta a ~HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.
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p O L I T I K l, T AR S A D L M I É S K Ö Z G A Z D A S AG I H E T i L A P

ElÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedlévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
E;:gész évre- - - - 6 pengő.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTON.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

uH U N G R I AU könyvnyomda
G 'lom a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné! 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezmé.nyt adunk.

A boldogság.
Mint földöntúli nagy esze

me lebeg az em berek felett
a. boldogság fogalma, me
lyet elérni nem· lehet sen
kinek, csak legfeljebb okos
életberendezés:sel megkö
zelíteni .kisebb-nagyobb
mértékben. Azt gondolja
sokszor az ember, kinek
vágyai, óhajai, kivánságai
teliesülnek, hogy most már
ő boldog ; pedig csalódik,
mert ujabb és ujabb vá
gyak, tervek, célok sarkal
j6k, kergetik tovább, min
dIg, csak tovább életutján.

Hatalmas elmék mér
hetlen birodalmak uralko
dói, kinc~ek és vagyonok
urai kénytelenek beismer
ni, hogy azt a boldogsá e

gat, amit reméltek, el nem
érhették földi életökben. A
hatalom, a gazdagság, a
tudás nem boldogság; a
szegénység nem boldogta
lanság.

Azért élnek az emberek;
azért tanulnak tudományt,
müvészetet, mesterséget,
hogy az életben boldogok
lehessenek. Az állam be-

TÁRCA

aplójegyzetek.
Hallstatt, 1929 julius.

Az osztrák köztársaság szövet
séges államai tudvalevőleg olyan
komolyan veszik államszövetségü
ket, hogy amikor a salzkammer
guti Steeg newü községen áthalad
a vonat, az állomás felirata már
figyelmezteti az utast, hogy el
hagyta Stájerországot s belépett
Felsöausztria területére. Ischl fürdő
már Felsőausztria, mig a közvet
len közelében fekvő Halstatt még
Stájerország.

Hallstattot a közkézen forgó
badekkerek méltán nevezik Salz
kamrnergut gyöngyének, mert a 3

rel1dezkedése, törvényei, al- .
kotmányö is ezen cél szol
gálatában állanak Azon
ban igazi boldog enlber
nem található a földön
mindezek mellett sem.

Pedig a boldogság esz
méje, gondolata ezen elér
hetetlensége dacára mégis
ott van, ott él lelkünkben,
hiszen ez képezi mindenét;
ez a fogalom élteti életé
nek harcai, nehéz terhei,
küzdelmei, csapásai között
a halandó embert, a terem
tés koronáját.

Ha· a boldogság eszmél
je nem töltené be egész
gondolatai világunkat; ha ez
nem lebegne előttünk ál·
landóan; akkor nem vol·
na ami buzditson bennün·
ket az élet terheinek hor·
dozására, a munkás életre,
a szorgalmas tevékenység
re, a becsületes köteles
ségtudásra. E láthatatlan,
elérhetetlen eszme nélkül nem
lenne szép az élet!

Mit kell tehát cseleked
nünk, hogy az emberileg
elérhető, valódi, igazi bol
dogságot megszerezhes
sük, amely számunkra meg-

négyzetkilométer területü,1700
m. hegyektöJ övezett tengerszem
hez hasonló tó partján épült, cso,
daszép és tipikusan stájer jellegű

kisközség joggal . számot tarthat
erre a büszke cimre.

A sziklabérczek közé beékelt,
alig 2 hold területü kisközség
megpillantása a tó tulsó partjáról,
ahonnan csak gőzhajóval közelit
hető meg, örökre feledhetetlen lát
ványt nyujt a szemlélőnek. Európa
valamennyi országaiból, sőt a ten
geren tul ról idezarándokolt idege
nekkel találkozik az ember ebben
a parányi községben, akiket ide
csalogatott Hal!stattnak egyedül,
álló csodálatos szépsége.

A község épitkezése már ma
gábanvéve is rendkivüli: Egy ál
landó, sok évszázados küidelem

közelHhető? Az élet böl
cses0gG egy szóban fejezi
ki az elérhető boldogságot:
megelégedés. Nem lehet
másként, mint ezzel a szóval
fejezni ki és határozni meg a
boldogs ág'ot. Hiszen minden
emberi törekvésünk az,
hogy ti sztes gyümölcsét
kaphassa munkájának,
szorgalmának, tudásának
minden becsületesen élő

ember. Aki pedig ezt eléri,
megszerzi ; aki elérhetetle·
nek után nem fut és nem
vágyik; aki nem kiván tul·
ságosan is sokat: az már
megközelitette .a boldogsá-
got; a körülményekhez ké
pest boldognak nevezhető.

Müvészi ügyességgel ve·
zeti, kormányozza némely
ügyes <?mber az életét és
ugy osztja be minden dol
gát, hogy öröm, jólét és
megelégedés ves?i 'körül
akkor is, azon esethen is,
ha nem gazdag, nem dus
kálkodhatik a földi javak·
ban; nem örökölt senkitől

egy fillért sem. Az ilyenek
al élet iskolájában tanul-
ták meg azon tudományt,
hogy miként éljenek helye·
sen és okosan. A teljes
boldogságot el nem érhet
jük, meg kell tehát eléged-

képét mutatja a kővel; a mindent
uraló, minden talpalattnyi helyet
lefoglaló eleven sziklával, amely
csak hegyén-hátán összedobált,
etage-szerü épitkezést enged meg.
Mint megann,yi játékházikók emel
kednek a szil~laóriások oldalán,
tetején szétszórva s mégis egy
csomóban a 3-4 emeletes házak,
természetesen minden szoba egy
egy emelet is.

Láthatunk itt házakat félig fából,
félig kőből, de vannak olyanok is,
amelyeknek a hátulja már a'hegy
oldala. S ebben a magyar fogal
mak szerinti szegény községben,
- ahol a zsemlyekészitö cégtáb
lája a "Luxus Backerei" feliratot
viseli, mert általában csak fekete
rozs- és zai:>kenyeret esznek,
igen boldog és megelégedett élet

nünk annak apróbb része
ivel, amelyekb61 mennél
több van birtokunkban,
annál boldogabbnak tart
hatjuk magunkat.

Nem boJdogság-e az bár
kire is, ha jó egészségnek
örvendhet? Kinek egész
sége van, mindent megsze
rezhet, amire életében szük
sége van. A derült arc, a
nyugodt öntudat, a becsü
letes, munkás élet szintén
egy-egy szemernyi boldog....
ságot nyujt életünkben. Ha
a ~zivedben a szeretet la
kozik embertársaid iránt;
ha aterm~szetben, a mü
vészetben a szép és ne-:-

mes dohzokban tudsz gyö
nyörködni; ez is nagy elő

nyöd a boldogság elérésé
ben. A vallásosság, irgal
masság, könyörület lakoz·
zék szivedben, már ezek él

lelki kincsek és hatalmas
lépéssel visznek· közelebb

a boldogsághoz. Légy jel
lemes ember, aki az igaz
ságnak feltétlen hive, szig
lárdan halad a becsület ut
ján, aki talpig emher. Légy
a kötelesség teljesitésben
nagy és fáradhatatlan, ak-

folyik. Igaz ugyan, hogy a csá
szárzsemlyét luxus brotnak neve
zik, mégis van egy hatalma,s meg
élhetési forrásuk az idegenforga
lom mellett, amelyből jól megél a
község apraja-nagyja s ez a ter
mészeti kincs épp az, ami a ma
gyar fehérkenyeres hazában olyan
szűken van: a só. Ezt bányász
szák a hegyekből, ezt száll itják
hajón, vasuton, tutajon a szélrózsa

minden irányába, ezt hordja, viszi
1700 m. magasságból a drótkötél
vasut, ezt ömlesztik a hegyekből

fenyőcsatornákon, ez tajtékzik fo
lyékony állapotban a folyók. pa
takok vizében. Só és só itt min
den, még a templomi oltár is s
mégis csodálatos, hogy sehol
olyan sótalan kenyeret nem eszik
az idegen, mint éppen Hallstatt-



2 olda1. GYOMAI UJSÁO 1929 aug. 4.

kát. Lesz külön önálló debreceni
pavillon, ahol kiáWtanak a Gőz

fiirész és faáru gyár, Vas- és
Rézbutor gyár, Magyar sza
badalmazott Patkógyár és Be
nyák Emil harisnyagyár. Részt
vesz a Mezőkövesdi Ipartestü
let is szintén külön pavillonban,
méreteiben elsőrangu kiállitásu
dolgaival.

A kereskedelemügyi miniszter a
szolnoki kiállitás egész tartamára
50 százalékos vasult kedvezményt
biztosított ugy li szállitásra, mint
az utazásra. Ezen kedvezményt
természetesen városunk polgárai
is megkapják. Értesüléseink szerint
a kiállítás rendezősége nálunk is
több száz ilyen igazolványt fog
forgalomba hozni.

Egész csomó kongresszust és
ünnepséget fognak Szolnokon
rendezni a kiállitás ideje alatt.
Kongresszust tart az Idegenfor
galmi Szövetség, a Füszerkeres~

kedők Egyesülete, a gyógyszerész
gyűlés, kisgazdakongresszus, ipa
rosgyülés, az amerikai magyarok
külön vonaton utaznak le Szol
IIokra, a szinházban a Nemzeti
Szinház és az Operaház legkivá
lóbb tagjainak közremüködésével
diszelőadás lesz, a LVIagyar Szo
badevezősök Egyesütete nagysza
básu linnepséget rendez a Tiszán,
lesz boxmérkőzés, Szent István
napi ünnepély több divatrevü és
az idegenek egy pillanatig sem
fognak SzoblOkon unatkozni.

A város ötvenezer idegenre szá
mit. Külön aparátus intézi az el
szállásolás kérdését és gondosko~

dás· történt arról is, hogy már egy
pengő huszért háromfogásos ebé
det kapjanak a kiállitás látogatói.

Akiállitás keretén belül külön

rádiókiállitás lesz, az automobilok

külön pavillonban vesznek részt és

hatalmas trriileten állitanak ki a

me::ogazdasági gépgyárak. Aki.

állitás szeptember másodikán zá

rul és akiállitlis nyi!vatartásának

ideje alatt három vasárnap és két
ünnepnap esik.

Magyarországon rendeztek. Részt
vesznek a kiállításon a Ganz
Danubius gép, vaggon és hajó
gyár RA., az Első Magyar
Gazd,asági gépgyár, a Győri

vaggon és gépgyár. Külön terii
leten, mintegy ezer négy?etméteren
lesz autó pavillon, ahol kiállíta
nak : a Királyi Magyar Auto
mobil Club, Opel autógyár,
Weisz Mafréd a most forsalom
ba került W. M. jelzésii automo
biljaival, a Chewrolet autó ipar.
Első alkalommal fordul elő; hogy
egy kiállifáson résztvegyen minden
állami üzem, mint pL a dohány
jövedék, az állami gépgyár, de
először fordul elő az IS, hogy a
magyar nehézipar kollektív módon
mutassa be termelését az ország
közönségének, A Johányjövedék
nemcsak kiállítja minden gyárt
mánydt, hanem a dohányosok ál
tal várva-várt Gellért cigarettát itt
hozza először forgalomba és meg
fog történni az, hogya szolnoki
kiállitás látogatói az egész orszá
50t megelőzve ismerik meg majd
ezt a nikotin szürővel ellátott, an
gol módra készült speciális szivar-

elérhető megelégedésre, amit
elérhető boldogságnak is ne
vezhetünk, mindenkinek tö=

rekednj kell és okos 1216=

relátással el i'3 érheti ClZ!

bárki, csak ügyesen állitsu

össze az eszközöket, me~

lyek segitségével a boldo~

gulás ul'ján óhajt haladni.

5ZÖKE fERENC
ref. ig. tanitó.

közepén nyHik
kiállítás.

Augusztus hó
meg a szolnoki

Augusztus 14-én országos Málli
tás nyilik meg Szolnokon, amely
ma kétségteleniil a legjobban fej
ledő magyar városok közé tarto
zik. A kiállítás ugy külsúségeiben,
mint tartalmában messzire elüt a
sablonosvidéki Mállításoktól. Szol- I
nokon valóságos kiállítási város
épill azon a hatalmas területen,
amely a város szivében magában
foglalja a fa- és fémipari szakis
kola, a polgári fiu iskola épületeit,
ezeknek az iskoláknak az udvarát
és az iskolák előtt elterülő hatal
mas vásárteret, középen a vizto
ronnyal, A viztoronyra világítási
effektflsokat szerelnek, idekerül a
Philipps és Telefunken gyárak
1.étmázsás hatalmas hangszórója,
amely ugy közvetiti a Studió
hangveísenyeít, hogy azokat az
egész városban mindenki hallhatja.
Ugyancsak a viztoronyban nyer
elhelyezést a kiállitás étterme és
táncpavillonja és itt rendezik meg
az esti mulatságok és hanl5verse
nyek egész légióít.

A Tiszavidéki Országos Kiálli
tás a legnagyobb vidéki kiállitds
lesz, amelyet az utóbbi időben

Megkezdték a kiállitási város épitését. - Egész csomó ünnep
ség és kongresszus lesz a kiállitástartama alatt. - Féláru
vasuti jegy a látogatóknak. - Szolnok ötvenezer idegenre
számit. - RádióldáBitás, automobiIkiáUitás, gépkiállitás is

lesz Szolnokon.

lelkét, kellemesen tölti ide~ I
iét, aki valami zenét tanult
és ahoz érzéke, képessége
van. A kedélyre jó haíás~

sal van él dal és a zene.

A hasznos könyvek a lego
igazabb barátaink, olvas~

sunk hát jó könyveket,
melyek íúnitanak és hasz~

nosan. nemesen szórakozo
fatnak.

Az élet küzdelmei között

kor a nyugalom és csen"
des, békességes boldogság'
veszi körül életed'zt és be~

ragyogja azt. Hiszen aki
örömét találja a munká~

ban, a kötelességének pon
tos, lelkiismeretes, hüséges
elvégzésében, azt általános
tisztelet, közbecsülés és
szeretet veszi körül az
életben. És ennek igy i'S
kel] lenni! Az ilyen' ember
hasznára van másoknak,
örömére níagának.

Nyugodt lélel<kel élvei~

heti az öröm, él megeléo
gedés boldogságát az, aki
nemes szivü, jó izlésü, mü~
velt Ielkü, hivatását, mun~

kakörét kedvvelbdöltő,

hasznos tagja az emberi
társadalomnak. Nem kell a
bo!dog:o;ághoz vagyon.
SZeg~I1Y sorsban élő em Q

ber is képes mag'ának.
anllyi és oly örömöt sze~

rezni, amerinyihez és ami~

lyenhez a gazdag drága
péilZen sem juthat hozzá
sok esetben.

Nemes szórakozásokra
'szüksége van mindenKinek,
mertörőkmunka, dolog'
nem lehet az ember élete.

Társas életre vagyunk tí2~

remtve, a társasjg iránti
váf~Y ott él mind\?rü<i lelké- '
ben. A jól megválasztott
barátok körében; kölcsö
nös jóakaröttal, kellemes
modorral és szeretetre! heo
sZélgetve, tanácskozva, vi Q

fázva egymással; már
. hasznos időtöltésben, SZO~

rakozásban volt részünlc
Ide sorozhatjuk " zene, a
dal szeretetét is. Felvidítja

ban. Ugy látszik itt már a leve
gőhöl felszedi az ember a szük
séges sómennyiséget.

HallstaH község építkezése, mint
előbb már mondottam szükség
szerűen oly szük területre ZSlrfo
lódot! össze, hogy az utcák le és
felfelé futó lépcsőtömegekből áJJa·
nak', Itt ismeretlen a jármüközíe
kedés. Az egyes utcákon már há
rom ember el sem férne egymás
mellett.

Természetes, hogy ily viszonyok
között a község temetője is egy
hihetetlenül kis terület, alig annyi,
mint egy alföldi polgár virágos
kertje; 15 lépés széles és 30 lépés
hosszu. Benne mindössze 50-60
halottnak van hely. Minthogy azon
ban a község kül- és belterülete
mégis csak 3000 lelket számlál,

az elhalálozási szám meghaladja
a temetö befogadó' képességét.
Bezzeg főne a feje tasonló hely
zetben a jó magyar fc. 5Ijáróságnak,
hogy hová helyez?' l örök nyu
govóra a többlet lottakat! A
!lailstattiak azonban nem jönnek
z:J.varba s évszázadok óta igen
egys7erüen és az egész földkerek
ségen egyedülállóan oldják meg
ezt a kérdést.

Egy-egy halottnak csak ]O évig
van szállása a hallstatti temető

ben s a 10 és letelte után szépen
kiJakoltatják a legrégibb lakókat,
akiknek földi maradvánnyait egy
templomszerü kriptában a világ
hires u. n. "Beinhaus"-ban helye
zik el. Itt láthatók felhalmazva a
megboldogult hal1stattiak koponyái
e7er számra garmadába rakva,

egyéb csontjaik pc:dig mint az
apritot! tűzifa szép rendben elhe
lyezve polcokon. A kríptaőr mind
járt meg is magyarázza. hogy a
kiemelés után szép fehérre "kifő

zik" a csontokat, mielőtt a Bein
hausban elhelyeznék.

A hófehérre kipreparált kopo
nyák homlokcsontjaira aztán szép
diszes fekete g6thetükkel mindjárt
fel is irják az illető nevét, szüle
tési és halálozási adatait. A pa
poknak itt is külön hely dukáL
Külön polcon két nagy mi:;e
könyvre felrakva látható hat el
hunyt lelkész diszesen kipingált
koponyája.

A legfrissebben kilakoltatott s
itt elhelyezett halott Gőssl Anna,
1890-ben született s 1915-ben
halt meg. Koponyáján alig szá-

radtemeg a felírás és a különös
gyűjteményt mutogató temetőőr

ismerte az iHető nőt, aki előadása

szerint igen szép leány vala. 1925
ben azonban letelt a 10 év s
Anna asszonynak át kellett adl'i

temetői szállását ujabb lakónak.
Ezren és ezren vannak már itt a
jó hallstatti stájerek, akik eme

népes gyülekezetben várakoznak
az eljövendő harsonaszóra. Requi
escant in pace!

Hogy azután ez a temetkezési
módszer miként egyeztethető ösz
sze a közegészségügy követel
ményeiveI és a valláserkölcsi
fölfogással, azon se a látogató se
pedig a nyájas olvasó ne sokat
gondolkozzék !

T. B.
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A Magyar-Lengyel Egyesü
let báró Nyáry Albert vezeíé..,
séve] a poznani országos'kiál~

lilás alkalmából Poznan, Byd,
goszez, Torun, Varsó, Lódz,
Krako utirán nyal társas kirán..,
dulást rendez. Indulá5 augusz
tus 31 ~én, az uta.zás tartama
10 nap. Részvételi díj; !!.oszt.
vasutI jegy teljes ellátás, szál,
lás és belépődijakkal együtt
280 pengő, melynek felca je
lentkezéskor augusztus 10:éig,
él másik fde augusztus 20·áíg
az egyesület 15546. postdta u

karékpénztari csekkszámlájára
fize·tendó. f elvilágo'3itással szol
gái Balinski Cs. Bronislav
egyesületi titkár, Budapest 1.,
Disz·tér 2. sz.

.. ff Z O N G O RAK
a világ első gyárából leg
o!csóbban vásárolbatók."..

\~ J rés:Lletre is - 10 évi
§ j6tállással

'=,
KER JE S II TI':.I.Y

hirneves zongoratermében
Budapestel'l, Vilmos császár-u. 66.

(Saját ház.)

Influenzd!, torokgyulla,
dás, tüdőcsucshurut, az orr és
garat elnyálkásodása, a man,
dolák, a fül és a. szem megb..:
tegedése esetén gondoskodjék
arról, hogy gyomra és belei él

természetes " Ferenc József"
kcserűvíz használata állal több
ször és alaposan kitis7tiltassa
nak. Közkórházak fóorvosai
megállapitoUák, hogya Fe,..
rene J6z§ef viz orbáncnál
és lIlá.s lá7zal járó fertőző. be
tegségeknéJ is a szenvedő

emberiségnek nagy szolgálatot
tesz. Kapható gyógys.zertárak,
ban, drogériákban ~s füszer,
üzldekben.

AGYOMAIAK
kedvelt találkozÓhelye
BUDAPI~STEN

a

ÖZ onti
zálloda

VII., Baross-tér 23,
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen u/onnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fűtés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgárlárak.
Egy~sl..ileti és csoportos
utazásoknál rendkivül o];

. csó teljes ellátás.
E lapra hivatkozókn;lk
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :
OSTENDE KÁVI::HAZ

Tulajdonos:

Grosz Ödön,

mára gyermeÍ<eíkel, akiknek a
kedves, cSClládias otJhonban
szeretetben, gondos nevelés~

b,w van részük és tanulmá'
nyalk Irányilásá.ban szig'oru
felügyeletben sincs hiány. A
kiváló otthon célja a reális
életre való nevelés, de az ideá.
lis célok megkedveltetés12 ·is.
Érdeklődőknek szivesen küld
prospekfust.

A világ legnagyobb baromfi
telepe. A kaliforniai Petaluma
baromfitenyészíő farmon, mely
a világ I2gyik legnagyobb ily,
nemű intézménye 1266 viílO D

mos költ6gép müködik, me!ye
kqn ÖSSL12Sl2n 564'480 tojás lel'- '"/ ~ ,

el. e tojások kikeltl2téséhez
naponta 14'000 kilówatfóra
áram szűksé.ges.. A gépekben
naponként ~5'OQQ cs}6é jÖn a
világra.

Fiatal itók novellapályáza
tát hirdeti a - "Magyar MClga,
zin" augusztus. l,i, szenzá'
eiós uj száma, Az ország leg
nivósabb és legszebb folyó,
irata friss, ötletes és eredeti
magazin:noveilákat vár a fiatal
magyar íróktól, akiknek szc'
bad érvényesülési teret enged

hasábjain. Három készpénz l

dij van s ezenkivül minden el
fogadott novella honorárium ban
részesül. A pályázat titkos, te

hát mindenki protekció nélkül
résztvehet benne. Részletes
feltételek a "Magyar Magazin"
legujabb számában, mely Far'
kas Imre, Fóthy János, Gács
Demeter, Váró Andor stb,
nagyszerü irásai!, remek raj'
zokat, fénykép",ket és a ma:

gazin-ötletek egész sorozatát
nyujtja. A "Magyar Magazin"
az egyetl~n nyugateurópai ni,
vóju magyar 1\lZpes folyóirat
és nem tév~szlhető össze más
lapokkali Ára 1 pengő. Min~

den pályaudvaron és ujság'
árusná! kapható. Mutatvány,
számot dijJalanul küld akiadóc

hivatal: Budapest. V., Si:iget,
utca 26.

Ideális leánynevelő otthon
a fövárosban. Alig néhány év
óta áll fenn és máris e!.sőrangu

m6rka a leányinternátusok kö
zött B. Kiss Erzsébet leányne
velő Otthona, (Budapest, VIIl.,
Népszinház,ucca 22. sz. a.)
Azok él szülők, akik tudják,
hog'y Kiss Józsefnek, a halha,
tatlan költőnek leánya az, aki
ebben a muzsáktól megszen'
telt hajlékban - iítirta a költő

sok csodá.s költeményét - bá
jos fiatal lánykák íntenzív ne:
velésével fogiaik ozik, szívesen
küldik fel az iskolaév tarta:

Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakor istentiszteletet Inrt Ré·
pá.s Pál ref. lelkész.

Az ágostaievangélikustemp:
lomban vasárnap d. e. 9 Ó.

magyar nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
regg-el 9 órakor Isientiszielet
pré-dikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Me-gfákaritja budapesti uta,
zási költségenek fejét, ha bu,
dapesti tartózkodása alatt fel,
keresi az országszerte eló,
nvösen ismert OUUWER Ci:
pőházát Budapest, Rákóci'ut
l. sz. a. mett cipőszükségletét

elsőrendü minőségben kiváló
jutányos árbcm itI szerezheti be.

Vásári hirdetmény. Gyoma
községben 1929 augusztus 9.
10 és 11,én országos vásár
tartatik és pedig: augusztus
9'én pénteken hasitoH körl1lü
állat Yelhójtással, augusztus 10
én, szombaton lóvásár, augusz·
tus 11 'én, vasárnap kirakodó
vásár. Az állatvásárra szabály
szerüen kiállilolt marhalevéllel
minden faju állal felhajtható,
eladásra nem szánt, szekérbe
fogott állatok szintén csak
szabályszerüen kiállitoH mar'
halevéllel bocsájtatnak a vá'
sá.rtérre. Iparosok, kereskedők

jparigazolványaikat felmutatni
tárfoznak. Előljárósag.

Z2r7T757P .ee+'!'

A . gyomai "Tennisz-társaság"
folyó hó 8" 9.; 10. és lJ-én vá·
rosközi tennisz-versenyt rendez.
Ezen a versenyen részt vesznek
Dévaványa, Körösladány, Mező

berény, Mezötur, Szarvas, Szeg
halom és Gyoma legjobb tennisze
zői. A verseny tekintve az indulók
nagy számát és képességét nivós
nak igérkezik. Belépődíj napon
ként 60 fillér, a vasárnapi döntő

mérkőzésre pedig 1 P, összevont
jegy ára, amely minden napra
érvényes 2 P. E jegyekkel verseny
pro&rammot is adunk. A term isz
iránt érdeklődőket ezuton hivja
meg a Rendezőség.

Tennisz-verseny,

Budapestről elsőkézb51 vegyen
reklámáron, csak augusztus végéig!
Uj elsőrsngu német, "TORPEDÓ:
kontrafékes erő" strapakertlkpár'
gummikkal, lámpa. pumpa, csengővel,

teljesen felszerelve p 140
készpénzért' .-

eimre KR SZ 30 éve
ügyelni! fennálló

nagy raktára
Budapest, IV. Veres Pálné-u, 30. szám
~W·~~~



!Szenzációs! Ujdonság!
érdekel.

Ilyen rendkivüli tartalommal könyv még
sohasem jelent meg. Telje~en ujszerü
tanitó, értekező, elbeszélő, poétikus,
sőt humoros stiJusban több száz élet
ből vett példán át mondja el az igaz-

, ságot MagyaráZ3.tot ad a megvilágo
sodott - kezdetnélkűli idő óta léte
ző - most feltárt él·attöl'vényekrői.

Elmondja erre von2.tkozó küzdelmeit
E tudás átv~te!e a fejlődésre, tökéle
tesedésre törekvő embert az életmü
vészet magaslatára emeli. Csupán egy-I szeri elolvasása is az eddig elképzel
hetetlen, legrnináltabb állapotból az
eg'észség liiss;:;a;tzer:l':ésére képe
sit. Feltárja az élet és munkaképes
ségnek, tehá! a !'izikai és szellemi erő

fenntartásának, fokozásának és áHan
dósitásának titkát. Eddig csak kézirat
ban létező' mindenirányu tudományos
és nagy éJetböicsess0g könyvében a
~ét problémáján ki'cLi! lefektetett több
ezer terl11észettörvénybűl lIO-et is-

mertet.
A hosszu egészséges élet gyakorlati
megvalósitását a legrégibb idő óta
napiainkig fe!szinre kerülhetet példák
kal világosi tja meg. A meg r:á1l.Ó szei'e
tet és igaz3ág univerzális megvdlósul
hatásának hódoL Bevezet a fájdalom-

nélküli szülés titkába.
A 2 hatalmas l07D oldalas könyv ci
me: ,,;11,2 élet kÖrll!'Ve" és a "Gon
dolaterők Hatalma" Irta: 1928, VíJ
X/22-ig Bicsérdy 6éia polihisztor és
természettudós: Megrendelhető egye
dűl a szerzőnél, akinek cime: OIl"SCIJi3

(Ada-Kaleh) Románia. Ára 754 Lei.
Csak korlátolt számban kapható. Az
életnek évszázadokig terjedhető mcg
lJosszabbitására (Makrobiótika) 70 1cr
mészettörvény meghatározás;á~a. Ara

330 Lei.
A válaszbélyeggel ellátott, érdekli5dő

levélre, kivételesen bő ismertetés, leg-
ujabb atlétikai fényképpel dijtalan.

Elhatározását ne halassza el, mert e
mü későbben sehol sem szerezhc~6

be. Korábban megjelent az "Ember
Hivatása" most jegyezze elő, hogy

Isajtó alatt van a reformé:etmód (Si
csérdyzmus) lényege, gyakorlati kivi-

l
,teje, ;negvalósitásának módja és lESZ

na. (Ara kb. L-P lesz.) A mü valósagos
áldás a küzködő, szenvedő emberiség-

. :lek, Csak magyar nyelven,

') rnanic:zk\f-'ut,ca
r,,41l."'\i'audYdJr ',JU''''"'''c~.,

Telefon 294-54. Sürgönyeim : rlolellst.
Minden modern kénye/emmel berendezett e]sőrangucsajádi
szálloda, MineJen :::'Lobában központi hideQ'-meJez

viz és telefon Lift. ~ J

Szállodában kávél'láz. cukrászda és fodraszterern. A keietí pályaudvartól
közvetlen villa! ,lOS összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkaL

kor.

;:""Z Apolló filmsziniJázban
au~usitl!s hó 4-én, vasárnap

Nűvarró leg'ujabb fiim
altral{ciója a

e§
kerül 8 t'elvonásban bemuta=
tásra. sok
százezernyi moiilálogató ked
vence isméi teljes férfiasságá:

j
ban és eieg-ánciájában Jündö:

.' köthet, meri egy kis orszá[.;
I hercegéí játsza, Ramon No

varrÓ él szerelmes és szcrel~

méérl fTlindent feláldozni óhaj
fó uralkodó szerepében meq'p
talália a legőszintébb legiga:
zibb gcszlusokat, iáiéka elő:

kelő és férfias, ugj'!Jogy a pa
zar milió, él meleg romaniika,
amely a filmet átfiili Ramon
Novarr6 hived bizonyára az
első jelenettől az utolsóig le~

bilincseli. A film női főszerep;

lője Renée Adorée, él francia
származásu amerikai müvész=
nó, aki már régen a lc:gchó
slárok sorába emelkedeit. A
kitűnő mLisorl két pompás
amerikai burleszk cl "Tilos a
gyoj(shajtás~' és "Aladár nagy
szamár" valamint filmhiradó
egésziti ki.
Előadások: 5, 7 és 9 órar.

rw11:ltr,ágjtát lOVO eVl fizetés mellett
már most lehet eJőjegyezni. Akinek a
mütrágyája augusztu~ hó veg'::ig érke
zik meg, al kap 2 százalék engdeményt
Előjegyezni lehet a Hangyában, fo
gyasztási Szövetkezetnél és Kovács Já-

I nos trafikjában.

l--~~··~~.. ~.'~'~'~\ll!!?l<i

I .OYO~án áz
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Zöld istván féle 3:e{\ály. tanyai
föld őrökáron sürl!ösen eladó, Ertekez
ni .Iellet a Bácsy és Tár~ai Bankházá
ban.

ÖZ\!. Sci'irőder !á'·."s"énak 30
hold ő7edi Wldje tanyé" eladó. ked
vező fizetési feltételekc!lett. Érdek
lődők forduljanak a : éCS'! és Társai
Bankházához. -

Meghivó. A gyomai Iparos és Ke
reskedő Ifjak ÖnkéiJZőköre, 1929. aug.
1, én délután 2 órakor, a ".HoJler-szálJÓ"
ban lévő egyesületi helyiségébenrsl'ld
kh'Llli jl:5zgyü1ést tart kizárási JJgy
bell. A tagok teljes számu megjelené
si:t kéri, az Elnökség.

Ha1lH6, Halló I ide figyeljenek!!
I ':J!csóbb lett a pá!in~(a főzése 5

'1 ,e"ért meg ne ijedjel1ek, A Központ
intézkedése folytán aszl1va pálinka
főzése literenként csa!" 1 pei'lgő 40
Wlériba kerűl annak, aki a főzéshez

iát hOL, vámot ad és a ldfőt cefrét el
szállítja, Bővebbet a Központi Szesz
fözde Szöv.etkezetné1 (Kovács János
ház) lehet megtudnL

:S~ilágyi Sandor és Zsigmond'
Deák Ferenc utca 610, számu háza
3zabadkézből eladó. Értekezni ugyanott

Ű'l:!ió1:heIYisá';:I:egy kisebb hentes és
;"i;száros reszere és egy nagyobb, a
;·[,)rthy Miklós uton épült uj házban, a
;.'émetvárosreszi Olvasókör, mellett ki
~~dó. Érdeklődni lehet Wagner lVIárton
Fiai fakereskedésében, vagy Schusztek
\,ándor tanitónál

12iJ~ás1l: '(eres Gyomára kineve
:lett ldrályi

, Jatok Elek Zoltán iáxásbir6
Isági irodásegédtiszthez adar!-

IC~,~,=.;'""~~~~=-=
i'Jányi Aladár és astván gabona

kereskedők . vasut melietti telepén a
vetőmdgtisztitás megkezdődött. A gaz-

I
dál1:odó közönség saját érdekében
cselekszik, ha vet5m ?giát lisztitatja,

! mert csiraképes vetőmag több hoza-

I
Tn ot biztosit. .

SaráíM. M.~~á!Y;'5ik egy fertály örö
I kös nyilasa ;;. nádas zug elején eladó,
I Ectekezni lehet n9.szám alatt.

I ÖZV. Sehwalm J6zseJnG II és fél
katasztrális 'hold Jölaje haszonbérbe
hadó, Lakik: Árvaház utca 783 hs z,
<,jatt.

\
sÚlmára nag'yon hasznos öiáll
dék. ri cl ezen IJjlJ y\·et meg ~

\

I kapj'1, akkr\r módot nyujtunk
neki, hogy 5zlilelendó gyer~

mekéről naplót vezessen és
kön','v tanitá5a szerini' nemcsak
testileg·, hanem lelkileg is egész

séffes :~ry'ermeket neveljen.
Curiosurnképen jegyezziik meg,
hogy szerzők a kéziralot az
Ország'os S/efánia 5zövclst:g
ha elbiröJjs céljából benyuj-'

'!ották, az e célra kijelölt bi
zottság nagyon melegen aján~

lotta és pártfagolta, hogy nem
eredménytelenül, mutatja az cl

tény, hegy több Jjpcseinépegész

ségügyi orvosi könyvkiadóválr.
lalat aiánlatot tett a szerzőnek

a fordit.~s jogának átcngedé=
séérl. Valószinü, hogy rövidc~

sen németen l<ivüí több kul:
turnyelven is meg fog jelenni.
A könyv kapható minden
könyvkeresk~dé~ben és !ev.

lap ulián !llL2grendcJ!lelő: !\ar~

,agi Hír!ap nyomdájában Karp

cag. főtér. "

Most jeleni: meg a Babákról
él Marnáknak. F~isbdba naplója.
A csecsemő játékos toméiia,
cimü könyv KarcagoD, dr. Gold·
berger és c1r. G.-né Halász
Klára tollából. 1\1indenki. sikert
jósol e könyvnek és a siker
jegyében is indu! utnak sz{p
köntöshen, sLokailanul magas
példányszámban; mert ultörő

e téren. ·Semmiféle nye:ven nem
jelent meg' ilyen irán'iLl össze-

'foglaló munka, A "Babákról cl

Mamáknak" cimü könyv nem;
c5.'lk a7.0kBJ él tuchi,alökat tar,
talmana él fialal1;,jk szá~

rnára, amelyek a ;;yermek nc=
velésével kapcsolatosak, ha=
nem képekben illusztrálja azon
Jornagyakorlatokat,amelyeknek
elvégzése állal a cSeC'3C"lŐ,

majd g'yermek, egz5zségét biz
íosithajjuk. Lebetegedó mamák

-U jságir6k szálHák meg 'az

István Király száHorlát. ::SZO~

. Katlan qagy tömeg gyülf ÖSSliZ

. él napokban a budapesli 151\' ti[)

l{jrá!'y' száJJoda tlalliában. Intel

ligens férfiak, közöIÍük néhány

nő, akik mindegyikének arcán

cl türelmetlen várakozás izg'al p

ma tükröződött. Ujságirók vol

tak ők, a budapesti ncmiiapo!é
munkatársai és a külföldi vi~

láglapok tudósilói, akik Mm

másért tettek látogatást él főr.

városnak ebben a jó hirü és
elismerten elsőrangu száíJodá·
jában, mint azért, hogy sz.em~

be kerüljenek az Abbá;;jából né
hány perccel előbb Budapes/re
érkezett feliner AndorraI, a
lainzi hitvesgyilkosság' korábbi
és a wieni rendőrfőnöknek dr.
Wahl udvari tanácsos bakiö=
vése folytán Abbáziábali !eiarr.

tóztatott, majd a wieni tarlo=
mányi törvényszék vizsgálór.
birájanak rendeletére szabadon·
bocsájtott gyanusitotljávaL fdl- .
ner Andor már az előt:ő évek
ben is állandóan ar: István Ki-'

. rályszálIoda lakója voil s
annyira megszeretle ezi él :cscn·
des és minlaszerüen b'2H':nde
zeit elegáns hoteH, !log'; mosl,
amikor ki'3zabadulása és mél,
tatlan meghurcoJása ulön 11d~

zaérkezeJt, első utja régi szá!·
lodájába vezeteit. S az ujscig' p

. irók iH keresték QI fel. itt kér;

tek tőle interwiut s meg elé:
gedéssel áJlapiiolták 11) eg, hogy
él vJieni rcndőrfőnc'!; jii.]j [e/l p

delkezésre szolgáJ/aroU ada:
tok alapján irt ripOítjukbail
erdemtelenüles méital!dllul
meghurcolt Fellner ,6.ndor olvail
szállodába került,'abol anyui"
tott kényelem és páratlan fi·
gyelmes kiszolgálás hamaro:
san megnyugtatja megkinzott
idegeit s megtalália azt a nyu
galmat} amelyre a felzaklalott
idegállapoiábi'ln olyan nagy
szüksége van.
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A.z alföldi viszonyok legjobba.n bevAlt

<illi. ken"iény szike~ földek
lege -'!'ö~ebb t r a. k t o r ae

Kezelése a legegyszerUbb! - Élettartama a leghossZ3lbb! - Üzeme a legolcsóbb!

Kérje az 54. sz. irjegyzéket! - Használt traktorokat becserélünk ! - Árajánlattaj, részletes ismertetéssel és bemu!atással szolgál a képviselet:

Ifj, E B E C Z E I E D R E Gyoma, 1434, szám alatt.
~j

Az UJSAG Utazási Irodája
Budapest, VJI., Erzsébet-kömt 43.
teljesen díjtalanul ad tanácsokat akár

élőszóval, akár írásban.

H a II t a z n i a k a r, feltétlenül az
UJSÁG Utazási lrodájához forduljon
felvilágositásért. Szakszerű válaszok,

gyors és pontos elintézés!

UJ SÁG
Uj előfizetők az első folytatástó\
megkapják Szerémy Zoltán emlék

iratait.
Fizessen e!6 még ma!

Cim: Ujság kiadóhivatala Budapest,
62. Postafiók 282.

Páratlan olcsóságu, kiváló regény
sorozathoz juthat az U]SÁG minden
előfizetője. A "Világirodalom Reme
kel" a legllépszerübb magyar könyv-

kiadvány.
Balzac müvei 58 fil1ér, Dickens

művei 68 fillér kötetenkint.

Szerémy Zoltán I
a vigszinház nagy müvésze rendkivül
érdekes emlékiratait közli minden

vasárnap és csütörtökön az

KBAN.

otorkerékpár 100cp

t"'nv --"""""""..efa

UJI Törvénlsz~kiJeg beje!fye~~ UJI

FRENKEl I LÓS
BAN AZA

Békéscsabai fiókja, Andrássy ut 1~

Felvilágositást készséggel ad:

Pulu~or István
Gyoma, Halász utca 1541.

Azonnal folyósittat hosszu!ejáratu
törlesztéses kölcsönöket. Teljes

100 százalékos kifizetéssei

30-45 ÉVRE,
melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben storn6mentesen visz
szafizethetőbélyeg és illetékmen
tes évi 1 1/2 százalék kamat alapon
féléves litólagos kamat fizetéssel.

GAZDAKÖlCSÖN K
féléves váltóra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
Földlvételhez kedvezőfeltételek.

Földbirtokok parcellázása.

FF

engo.
1\1105t jelent meg a világpiac szenzációja a :250 köbcell'ltis 6 lóerős, oldal
kocsival is ha:s2l'!álhatö FUCH motorkerékpár, bö!csővázzal és black-
t motorral. A gép ára 1200 P és 18 havi részletre azonnal szállítható.
Kívánatra az érdeklődő lakhelyén is bánnikor bemutatja vagy bővebb ismer
etést küld SZilÁGYI LAsZlÓ müszaki vállalata Turkeve. (Népbank épület).
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220 köbcentis 4 és fél lóerős

HIRDESSEN

. 1'",riflffli~iIMi~~1iftf1ltli'''i}~lft1ífl1T1j''r&ril

Budapesliegelsőrendű modern családi szállója, az i
I S II ~

~ . Zsigmond utca 58. Telefon: Aut. 517-55. I:I Mérsékeltárak. Modern berendezés. Központi fütés.
~ Melegvizszo!giiltatás. Uft.
. :Enqc:ed.rnén~·t li.ci3lIp Ön~ mint e lap előfjzetője él

i;un~r~. néző E'Pla:,~~
..

A gyulai kir. törvényszéktől.

3545/1929 szám.

Hirdetmény,

A gyulai kir. törvénya
szék közhiré teszi, hogy
vitéz dr. Haviár Gyula gyo
mai kir. közjegyző irodá=
ját 1929. évi augusztus hó
1-én megnyitja.

Gyula, 1929. évi julius hó
22-napján.

Dr. Nánay s.k. ömkf.
tvszéki jegyző.

A kiadmány hiteléül.

KOVÁCS GYULA
irodafőtiszt

...
Arlejtési hirdetmény,

A gyomai Központi Uri
KaszinÓ utcai keritésének
b-etonalap munkálatai elkéa

szitésére a kaszinó áraján
latot kér. Illetékesek for
duljanak felvilágositásért
Hajdu Béla kaszinói gonda
nokhoz. Az Elnökség.

eghiv6.

A gyomai Ipartestület
folyó hó 4Aén délután 2
órakor tartja rendkivüli
közgyülését, melyre az
összes tagtársakat tiszteA
leHel meghivja az

Elnökség.

•• .' # • -- •. - •• -

Wi:ri.:frtF1i35-!jiiij2:i.'"'iN:T.....,,::~?1'i"'*1i'W~]fTI&' TEG-i'ié"'i

et
.

CI

alegga~daságosabb

Vezérképviselet :

A td:Ofe1szereté si
R.-T.

Budapest IV., Aranykéz
u. 2. - T~J. Aut. 812-41.

t O r iDo

FI3K PNEU

Figyel~m! 01<:59 pálinka eladás!
1 liter kisüsti törköly arató pálinka
2'60 P, 1 liter kisüsti seprő arató
pálinka 2'80 P. Kapható mig a készlet
tart a Hangyáná\ és a Fogyasztási Sző
vetkezetllél. Ugyanott 1 liter nagyon jó
tiszakürti bor l pengő. Minden vasár
nap friss sör csapolás van egy pohár
sőr 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

Haszonélvezet nélkl.ll eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200--200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. 1. 4.

Özv. dr. Bácsy Lajosnének Rá
kóczi-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladÓ. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek. asztalok, toalettükrök, virág
állványok, fűggőnyfarfók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vmmak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendű

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel óijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőreberendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

az összes egyetemi fakultásokon
nyerhet Európa egyik legnagyobb egye
temén dissertáció alapján. - Részletes

. feJvilágositást ad a magyarországi meg
bizott. Levelek "NEM KELL KIUTAZNl"
jeligére E.RDŐS JÓZSEF hirdetési
irodájához, Budapest, 11., Vitéz-utca 2.

küldendők.

e les

iii
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IS-26
19-25
2-20
3'23

17-30 gy. 21-
20-29 gy_ 2-10
14-28 16-52 gy_
l 9- l O 19'45 gy_

16_14gy_
16-51 gy.
20-34 gy.
21-ll gy_

A "gy" bejüvel jelzett gyors-, él többi pedig személyvonat.

1929 maJus hó 15-étöl.
BUDAPEST - GYOMA

6-25 g-45 gy_ 13-35
11-06 12-42 gy_ 18_19
O-32 5-34 8-52 gy_
5-- 10"40 11-45gy_

G YOHA - BÉKÉSCSABA
BcsabCiról indu123-15 4-34 8-14 gy_ 12-47
Oyomára érk_0-17 5-27 8-51 gy_ 13-54
Oyomáról indul 6"41 11-14 12-47 gy_ 18-29
Bcsabára érk_ 7-34 12-08 13-25 gy_ 19-27

Bpestről indul
Oyomára érk_
Oyomáról indul
Bpestre érk_

GYOMAN.

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és 8JozasI
enetrend Ujság

kapható minden Vasutállomáson,
Dohánytőzsdében.

, ~~~~~~hf1lf1lA"~~~

~=lj~:l?~Y~ ~: .~~~ie!:~~iki INDE ÜTT VEZET! I
nagy k e r é k P á r ver s e n y r e, . I
Imelyen minden "OPEL" "ATLAS", "TORPEDÓ", "ORION", "PAX" I
,
• kerékpár tulajdonos részt vehet.

Ezen kerékpárok beszerezhetők Gyomán .

I Ii vHJanyszereJö és műszerész műszaki keresj'edésében. I
I'," Üzletének kirakatában a kerékpárverseny 4 dija megtekinthető. I

Benevellé!!ii dij <il< versenyre nincsen.

I l,OPELU OTORKERÉKPÁR KÉ SELET.
L~~t~ijlti~U~~<!ltW~~lb~~~~~~uI

aAcsy és

Körösladánybdn a községtől 2 és fél kilométerre,
Köröslddány-Szegilalom kÖL0tii müul mellett fekvő, sok és

jókarb:m levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 lnagyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

TAR5AI Bankházához

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfIzet a "Gyomai Ujságra"
mer! lapunk havonta kisorsol
előfizet6i közö!l egy szállodai
utalvány!, melynek lulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
hirnévnek örvendő Park nagJT
száHodában Budapest VIll,_ Ba~

ross lér 10 (a KelelipályauJvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobá1. A. kö
ve!kező' sorsolás! aug-_ 19~én

fogjuk meg<,jtQni és eredményét
lapunk aUfr 25~iki számában
tesszük közze. Vágja ki
az alanti "Ulalványpszelvényl"
és adja be azt lapunk felelás

szerkeszlájénél.
- - -' Itt levágdndó; - - -

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

~"------'t('~~~~i

~;~:~;~~~;l~~~~~:y I Dl AUTÓBUSZ ETREND
urnak
urnőnek

mini a

GYOMAI UJSÁG
olvasójának_

19290 május 15-től nCn/ember 6-ig.
GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

6 ó. - p.

8 Ó. - p.

tO ó. 20 p.

12 6.- p.

l ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.
5 Ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

1 Ó. 50 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

LLALAT, GYO A

Endrődről indul:

UTOS SZ

"

GYO A-E DRŐDI

GyoD1l.áről indul:. feltételes megállók

Gyomán: ~
5 Óo 30 p. Kossuth Lajos utca ; L járat reggel

6 . 30 Gróf Tisza István ut sarok, 2 de"le1 o"rt

9 00· o. _ Pp.. =M<-;"":_'~- 3.' ',', I
.. Máday gyógyszertár c

" délelőtt Piac-tér délelőtt

Ártézi-kut 15

:: ::::::~:~ ~~ ~~ :: '1 Han~~ó~~~zjet ~ :~ : :::~::~
Iványi ;11210)]1 f)

" délut8rft 2 Ó. 20 p. Endrődön : ~ 6. " délután" ~::~t~: ::::~:: N'P::~J~~~~::gló ~ ~: " ::::tán
" Piac-tér ?' "

1 Ó. 30 p. 9. " este

feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megáUást.

Menetjegy Endrődig v~gy vissza 60 fillér, helyben 30 miér, csomagjegy 20 IiHér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. ';eti kártya 12 menetre 6 P.

Kömn menetekre, vásárokra au.tó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

Telefonszám 17.

1. járat reggel

2. " reggel

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

FOGALOM
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melvet
Dir

engedmény adása,!eiiett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek.

Legol(:§óbbdn
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezmény
képen (P 1-50~es menüt kív~-v'e)

10 %

engedményt adunk.

S e :n1l:n1li

költsége sem az érkezéskor,
sem az elutazáskor, mert

szemben vagyunk a Keleti Pálya- i
udvarraL Magyaros vendég-,

szeretettel várjuk családi
szállodánkban.

PARK
AGYSZAllODA
VIII., Baross-tér 10_

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTüN_

~~~~.~~A~;~~~~~7'z6:1't:JP~~~~~

Nyomtatta a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Csak magunkban bízzunk.
A szaharai sivatag uta~

zói beszélik. hogy mikor
a karaván többheti vergő~

dés után - mely idő alatt
forró homoknál és felleg
telen égnél egyebet nem

. látott - a fáradtságtól és
és szomjuságtól eltikkadva,
a távolban megpillant egy

erdőkoszoruzta várost,
olyankor uj erő száll em~

berbe és állatba egyaránt
és gyorsított léptekben
igyekszik a reá nézve meg
válrást jelentő oázist elérni,
ahol hüsitó viz és lombos
fák árnyéka várja. A sza..

·badulás reménye megerő~

siti az életösztönt és a
holtra Mradt karaván tag~

jaiba a viznek és árnyékos
helynek még a messziről

való meglátása is életerőt

önt.
Sokszor megtörténik

azonban, hogya fáradt

T Á R C A.
Esti sétAk.

Szeretem róni az utcákat egye
dül. Beszélnek az ákácok, beszél
a füves árokpart beszélnek a ház
jalak, az utcaszögletek. De leg
jobb mesemondók a régi házak,
avult keritések. Olyanok, mint az
ócska könyv, vagy az öregasszony.
De hajh, hol vannak a kis ka
puelőfti lócák, ahova kiiiltek es
tffiként, hogy meghdnyják-vessék
a nap elmult eseményeit, mintegy
eleven ujságjaként a falu króni
káinak! A poros utcán autó tűl-

köl, motorbicikli száguld, a falu
a kerités mögött maradt, mely
~ögiil hasztalan küzködik az
"esti jószagu" virág, hogy ellen
sulyona a modern közlekedési
eszközök illathullámait. A régi jó
öregek odabent illedelmesen hall
gatnak, fejűkön a rádi~-kagylóval.

karaván sem az árnyékot
nyujtó várost, sem az üditő

vizzel folydogáló folyót
nem éri el, mert amit meg'"
pillantott, messziről látni
vélt, az nem árnyas erdő,

nem nyugalmat adó város
és nem folyóviz volt, ha
nem a délibáb játszott a
halálra fáradt embernek
képzeletével csalóka játé~

koto
Ilyen hamis ját<ikután

aztán annál rettenetesebb
a valóság tudatára való
ébrec}és. A holtrafáradt ván..
dorok megmenekülésre fel
csigázott reménye páraként
oszlik el, mikor megtudják,
hogy nem a meg'szabadu~

lás órája ütött számukra,
hanem az elátkozott ho~

moktenger ledér leánya
üzött velük kacér játékot
és ilyenkor még nagyohb
kétségbeesés vesz rajtuk

Kiszolgált kutastorok· meredeznek
a bogárhátu házak tetején büsz
kén, mint kik a nyikorgó lánc és
veder helyett a nagy világszelle
mek udvari szállitói lettek. Fe;
lődünk. Bekapcsolódtunk a vi/ág
forgatagba ...

Befordulok a Kistemplom ut
cába s mig szemem a "kistem
plom" müvészi vonalaiban gyö
nyörködik, eszembe jut az a szép
lelkű ember és széplelkü asszony,
kik a csodamü szellemi megalko
tói voltak. Bent a templomkertben,
az oldalbejárónál, szerény emlék
tábla jelzi nevüket, pár év mulva
alig tudja néhány ember, idegen
ből jövők még ugyse. Ott közel
az Arvaház, a szép parochia, a
kántorlakás és iskola, mindenik
az ő böJ.ezüségükből épült. Ta
tán megérdemelné aKistemplom
utca ekY szép reggelre ébredve,
hogy sarkán a Báró Wodianer
Albert nevének kis táblája fényes
kedik ...

erőt, az e!csüggedés, a ki~

merülés még jobban ha..
talmába keriti őket-.

A képzelet, a vágy, a
kétségbeejtő szükségtől tá..
mogatott akarat sokszor
a valószinüség ruhájába
öltözteti a reményt. Az erős

fantázia az üres teret is
benépesiti, a vizbefuldokló
a szalmaszá.lba is kapasz~

kodik és az éhező álmá~

ban is fehér kenyeret lát.
Ilyen szaharai sivatagM

ban magára hagyatott uta~
zó karavánhoz hasonlit je

lenleg a magyar nép. Kö~

röskörül, amerre szemeink
látnak, mindenütt az ellen
séges indulat sivataga me..
red felénk. Sehol semmi
jele a jóakaratnak, az em~

beri érzésnek, a szivetMlel~

ket gyönyörködtető élet..
megnyilatkozásnak, a se~

gélyt nyujtó baráti jobbnak,
cl lekötelező és megnyerő

szeretetnek. Ha itt, vagy

Aiegyek beljebb a hepehupás
kövön. Aiély árnyékok verődnek

a lábom elé, fogy a villanykaró.
A tornyok sorba elütik a tizet.
Egy ablakon fénysáv ütődik ke
resztül. Itt vagy, beteget, vagy ha
lottat virrasztanak. Az ám, meg
ismerem a házat, ösmerem a ben
ne lakókat is. A fiatal férj halt
meg. Természetesen tüdőbajban.

Az Alföldön minden második em
ber abba hal meg. Maradt három

gyelek, a negyediket várják. A
tüdővész jó gazda... A csöpp
ablakon félrecsuszva a fakó kar
tonfüggöny. Apró kis szoba, ame
lyen végig nyujtózik a ravatal.
Keresztbe is elfoglal jó nagy he
lyet, hogya széle majd összeér
az ággyal, amit ki se pakoltak.
Hova? mikor a t:supa ajtó fils
tös szabadkonyhán kivül csak egy
kis hátsó kamrájuk van, abba ju
tott igy is "hummi" e/ég. Körűl

körül nénf~masszonyék izzadnak,

amott feltünik a láthatáron
egy~egy biztató reménysu~

gár, ha egyik, vagy másik
országban hangok ha!lat
szanak a magyar szeren ..
esétlenségről, afelől hama~

rosan meg kell győződ~

nünk, hogy még az nem a
szabadulás valósága, nem
a szenvedésektől való meg
váltás evangéliumának a
beteljesülése, csak muló
tünelü lidércfény, reményt
fokozó, csaló délibáb, a
semmi üressége, élet és
tartalom nélküli meséje a
kietlen sivatagnak.

Bármennyire el vagyunk
is fáradva, mi, magunkra
hagyatott magyar nép, bár
hányszor is megcsaltak,
félrevezettek és hiu reményt
éhresztettek bennünk felénk
csillogó reményképek, ne
cSilggedjünk el, de ne is
higyjünk nekik Bennünket
semmiféle délibábjátékok,
semmiféle hangzatos nagy

levegő után kapkodva, a fiatal
asszonya koporsó fejénél bóbis
kol s időnként sir egy verset. Szó.
szerinti értelemben, - mert ez
ugy illik. A verset még a nagy
anyja is épen ugy sirta el. A
gyerekek a vackon alusznak. Ab
lakot nem szabad nyitni, mert a
halott felfuvódik. Ez is ősi tapasz
talat.

Támolyogva megyek tovább.
Lelkemben felviláglik a cserkészek
tábortüze, hazaszeretettől izzó
akkordok visszhangoznak bennem,
leborulok a faluba is belopakodó
technikai vivmányok előtt, de
ugyanakkor kibuggyan szemem
ből a könny, hogy még mindig
nincs a temetőben egy közös ra
vatalozó csarnokunk.

Talán, ha az öreg bdróék él
nének . .•

mpo.

•••
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A Corvin Áruház
Szent István-heti vásáron

hasznosan tölthet el egy napot.

szavak meg nem mente= \
nek, mi csak egy meg
rnc,ntöbe ragaszkodhatunk :
a magyar őserőbe.

A magyar erő még min=
den bilincset széttört, szét
fo~;:da törni a mostanit is.

Csak a délibábnak ne
higyjünk.

Járni tanul
a. kis fiaID"

Törj át a felhőn, te reménytelen,
Sápadt magyar nap, tavaszérlelő ;
Tudom, még messze van a szőke rügy
S alszik a rózsatő,

De kis szobáinknak gerendái közt
A téli csönd már ébredve rian:
Járni tanul az uj Magyar Jövő,

A kisfiam!

Kis arcoskája kőnnytől maszatos,
A zsarnok bölcső ellen küzködött!
Most tépi szét a párnák láncait
S a hétalvó ködöt.
Tipegve-bukva jár ::Ieg zeg-zugot
És lázban kémlel mindent, ami van:
Járni tanul az uj Magyar jövö,
A kisfiam!

S valahol messze elindu] Dal,
fl. rügy, a fény, a vágy, -l csók, a vész,
S ő már tipeg a kis lábán oda,
Ahol majd szembe néz.
Nem féltem őt! Mert acélos szernén
Uj ezredévek viHáma suhan.
Járni tanul a Magyar jövö,
A kisfiam!

Ujhorizontot kap a téli föld,
S nagymamának arcán könny pereg;
A Kismama csupa szép ragyogás
S táncol a két gyerele
Ilyen visszhangot nem hallott a ház
És nem vert vissza sohasem Tihany .. ,
járni tarlul az uj Magyar Jövö,
A kisfiam!

Dalolj, dalolj, te nagy-nagy magyar éj
Egyetlen kincse, rózsás kis gyerek;
Dalod mögött egy uj, titokzatos
Meótisz szendereg,
Mit paripád majd b~iszkén gázol át,
Uj tavaszoknak uj dalaiban ! , . "
Járni tanul az uj Magyar jövő,

A kisfiam!

(vitéz Dr. Zerinváry Szilárd.)

Két gyermekszeren
csétlenség Endr6
dön egy nap alatt.
Endrőd községéből a napok

ban két kís gyermeket viltek
be a gyulai kórházba. Mind
kettőt komoly szerencséllen
ség érte.

Gellai István endrődi lakos
názában iörlént az egyik sze
rencsétlenség. lit ismét a ma
rólug okozta e bajt, amelyet
a szülők véletlenül a konyha
egyik könnyen hozzáférhető

helyén felejtettek. Gellai 4 éves
Mária nevü kisleánya meg
szomjazott és véletlenül viz
helyett a veszedelmes folya
dékot hajtotta fel, mely ösz
szeégetíe száját és a gyomrát.
Haldokolva szálJitoHák be a
kórházba.

A másik ~zerencsétlenséget

a vélellen okoztél. Kiszely Gé
za 5 éves kisgyermek szülei
kertjében aszilvafáról szilvát

szedett, véletlenül a magot is
elnyelte, amely a torkán meg
akadt. A meg'szorult magot

Az utóbbi években augusz
tus lJ-lől 26-ig tartanak a
Szent István-heti ünnepségek.
Ezeket az ünnepségeket csak
nemrégi ben eleveniteíték fel a
maguk régi és pazar pom pá'
jában, s most évrőlpévre egyre
nagyobb és czgyre fényesebb
módon ülik meg Budapesten
ezt a hag-yományos nemzeti
ünnepet, amelyre százezrével
sereglik Budapestre a vidéki
közönség'. Ökörsütéstől a Ha
!ászhástya és a Citadella éj,
szakai kivilágitásáig, a hagyo;
mányos Szent István-napi kör
menettól a Hősök Siriithoz ve
zeteH hódoló diszfclvonuláson
át a Gellérthegyet beboritó
lüzijátékig, ezerféle szórakozás
és látványosság' várja a vidé
ket s ebben az évben még
azáltal is sokat nyer jelentösé;
gében él Szent [s(;o"o,hét, hogy
ekkor tartják meg )udape-sten
a magyarok világkongresszusát,
amelyre az öt világrész minp

den tájáról összesereglc:nek a
hazájuktól elszakadt magyarok,
akiknek tiszteletére még kiilöl1p

lcg(:s magyar ünnepséget is
r,.. ndeznek. Tekintve, hogy Szent
btvánhetében féláru jeggyellehet
Burlapestrz utazni, mindenki
nek érdeke, hogy ekkor láto
g'lsson el a fővárosba, már
csak azért is, mert ez az alp
kalom remIkiviil kedvező arra,
hogy Budapesten szerezhessük
be őszi és téli szükségletein
ket.

A budapesti Corvin Áruház,
am.:ly tudvalevően az ország
leg!lagyobb áruháza, alkalmat
akar adni a vidékről felsereglő

közönségnek, hogy jól és ol
csón szerezhesse be szükség
lelcit s éppen ezért a közis
nwrt és népszerü Corvin-vásá·
rok mintájára augusztus 17-föl
26-ig Szent István-heti vásárt
rendez, amelyen a vidéki kö
zönség nagyon hasznosan tölt
heti el egy napját.

A Corvin Áruház önmagá;
ban véve is kiilönleges látvá
nyossága Budapestnek. A
Szent IStván;heti vásár alkal
mára természetesen felékesitik
az ország'nak ezt a legnagyobb
áru házát, főbejárata felé Szent
István király hatalmas képe ke
rül, a homlokzaton, a három ut
casort betöltő kirakatokba és

mütéti uton távolitották el a
gyulai kórházban él. kis gyermek
torkából.

A marólugos szerencsétlen
ség ügyében a vizsgálat fo;
Iyik.

az áruház belső elárwsitó he p

Iyiségeiben pedig a "Tisztes
kereskedelem" pompás diszle
teit helyezik el, hogy ezekkel
a diszletekkel is dokument€Íl
ják azt a feltétlen megbizhi'ltó..
ságot, amellyel a Corvin Áru
ház meg tudta szerezni és meg
tudja taratani a maga páratlan
népszerü ségét.

Mindig divatos, mindig jó és
mindig olcsó árucikkeket tart
raktárain a Corvin Áruház,
amelynek törzsközönsége min·
dig a nagyig'ényü. de a mai
viszonyok között kevéspénzü
közönségből kerül ki.

A vidéki közönség igen ké
nyelmcsen töltheti el egy nap·
iát a Corvin Áruházban. A ha-

. talmi'ls áruház három emelefén
órák hosszat válogalhat, s
nagy előnye ennek a hatalmas
üzlelháznak, hogy a közönség,
ha akár száz helyen is vásá
rol, egyetlen helyen és egy
szerre a .,Gyiijtőpénztárnál"

fizethet. Aki megéhezik, él Cor· l

vin hires buffetjében olcsón és
jól ebédelhet, uzsonnázhat,
hdl1gversenyekel hallgathat
anélkiil, hogy lányérozással
zakla1nák. Igen kedves szórap
kozása a Corvin közönségé
nek a "Photomaton" fényké
pezőgép, amely. csodálatos
szerkezetével husz másodperc
alatt nyoJe különböző, de töp

kéletes fényképet készit bár
kiről, összesen másfél pen
gőér!.

Az előzékeny vezetőség a
vidéki közönség kényelmére a
Corvin Áruházban vásárolt
árucikket poslén is elküldi a
megadolI cimre és már 5 P
értéken felül sem i'l csomago
lásérI, sem a postaköltségekp

érI nem számít fel semmit sem.
Az is a vezetőség előzékeny

ségére vall, hogy minden vi
déken lakó vevő, aki 1929.
junius 1 és 1930 május 31 p re
közötti időben bármily kis
tételekben is, de összesen 1'00
pengő értékü árut vásárol, in
gyen kap egy, a f onciere Biz
tosító Társaság által kiállitott,
egy évre szóló és a baleset
ből bekövetkezett halálesetre
érvényes háromezer pengős

életbiztosítási kötvényL Aki er
re igényl tart, az személyes
vásárlás 12seíén abbeli szándé-

ká! az Áruház földszinten levő

gyüjtőpénzláránál szóbelileg
jelentheti be él vásárlási szel
vény felmutatása mellett, ahol
ezt el őjegyzik.

Az a bizalom és ragaszko·
dás, amellyel a közönség vip

seltetik a Corvin Áruház iránt,
érdekes módon nyert a julius~

idényvégi vásáron megöröki
tést. filmfelvételek készül/ek
ugyanis erről a vásárról, amely
nek egyes napjain ötvenezer
ember is megfordult a Corvin
Áruházban, 5 ezeket a filmfél.
vételeket most mutatják be az
ország kétszáz mozijában. De
bármennyi is a Corvin napi vá·
sárlóközönsége, mégis mindig
kényelmes a kiszolgálás. Két=
ségtelen azonban, hogya leg
kevesebben a kora reggeli
órákban vannak, s igy azt
ajánljuk olvasóinknak, hogy
lehetőleg ebben az időpontban

keressék fel a Corvin Áruhá
zat.

A Corvin Áruház Budapes
len, a Nemzeti Szinházzal szem
ben, él Blaha Lujza-téren van.

A vásárok
megszüntetése.

A kereskedelmi miniszter terva

be vette a kirakodó vásárok
fokozatos megsziintetését.

A kirakodóvásárok szokása
ma már ideiét multa és érthető,

hogya kereskedők és iparop
sok mind hang'osabban tiítakoz
nak a kirakodó vásárok ellen
és mind dénkebben kövc!elik
azoknak mielőbbi meg'sziintc~

tésél. A mai közlekedési \'i~

szonyok K'özött a kirakodó vá
sároknak nincs semmi jelentő

ségük, - annál nagyobb kárt
okoznak a legális helyi keres
kedelemnek.

Vidéken ugyan sok helyen
még most is a vásárra tarto;
gatják a szükséglelek heszerp

zését, pedig kétségtelen az, hogy
a vásári árus nem törődik ugy
a fogyasztóI< kiszolg'álásával,
mint a helybeli kereskedő. A
kirakodó vásárok fenntarlásá;
nak legkomolyabb jogcime az
volt, hogy él vásárok igen jc~

lentékeny jövedelmet szereznek
i'l községeknek, melyek a hely
pénzből és a vásári forgalmi
adókból igen tekintélyes bevé
telre tettek szert.

Hiába kérték eddig él kereSe
kedők és iparosok a kirakodó
vásárok megsz.üntetését, a kor;
mány él községek magatartása
miatt nem akart ehhez a . kér...
déshez nyulni mindaddig, amig
a községekkel megállapodásra
nem jut megszün6 bev.éíeleik
p6tlásának kérdésében.

Értesülésünk szerint, él leg;
utóbbi időben fontos tanácsko-
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i történt az
elmu héten?
A külföldi diplomácia leg~

ég'etőbb kérdése most a jóvá
tételi kérdés megoldására Né
flletországg'al karöltve. Az ame
rikai, ugynevezell Joung-terve~

ze/et a nagyhatalmak töhbsége
elfogadta, de cl kisnemzetek
ninc:::enek meg'elégedve az el:
oszlási kulccsal. Ang'lia három
pontban kivánja a Joung·-terv
módosilását s minthogy ezek
a ll1öclosil:;sok hálrányosak
Fr'anciaországTa nézve, il fran
cia. sajtó hevesen támadía az
angol péllZÜ]yminiszterl.

A muh héten ]ug'osz!ávia és
Magyarország' képviselői Bel,
gTádbal1 értekezletre ültek ösz
sze. Az értekezle: il két állam
közölli határfurg'llom kérdésé
ről tárgyal!. Az értekezlet ha,
tározatai még ez év őszén

lépnek ~lcJbe.

Cang-Kei-Sek kíllai tábornok,
hadügyminiszter kijelentette,
hogy Kint'] aL államcsődöt

csak ugy l(crülhcfi el, ha 2
miliió fóból óIló hadseregét
800.000·~rc c3~)kkcnli. A had,
sere;; ll. i. az iiijamkincstárnak
400 l1litlió do::;írjéJba kerül.

Az ~:mgGI ~:özvé!eményt nagy
ban fo;,;l.:Jlkozlat;a az uj ango[
egyipromi ~zerződés, amelyet
már az uj murokás kormány
kölölt. A szerc:'jJisből nagy
előnyök származnak Egyip:
tomra s igy érthető az a heves
hang, amziy,.?n él sajtó nagy
ré.sze támadja a kormányt.

A német ten.gerészet vezető

sége orosz hajóhad fogadásá:
ra készül. Augusztus 17-12 és
21 h e között 2 orosz cirkáló
érkezése vezeti be az orosz
fIolta megérkezését.

A New-York Heraidban Tan
nen amerikai kommunista ve:
zér kijelenti, hogy Amerikában
maholnap teljesen elfogynak él

kommunisták. 1920-ban a kom
l11unistapárínak még 50.000
bejegyzett tagja volt, ma már
csak 5000 van.

tiRDESS

(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujorman berende
zett kényelmes családi ház.
Központifiltés, hideg-meleg
viz. l'v1érsékelt polgári ára!-c.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál old

csó teljes

apra
százalék engedményo

g'ál és eg'y példány kalalógusd
ra /artalnlaz utalványt, lapunk
kiadóhivatalában darabonként
p 2.50·érl kapható.

A szolnoki kiállítás tartama
alatt egész csomó ünnepség'
és kong-resszus lesz SzolnOd
kon. Augusztus 18~án nag'y
viziünnepség' lesz ci Tis7án és
ekkor tadja kongTCsszusál a
.szabadevezősök Eg'yesülcte,
auguszlus 25·én tartja orszá: I

g'os kongresszusát a FLiszer
kereskedők Ország'os Egyesü u

lete, szeplember l-én lesz a
Magyar Sütők Országos Szö
velségének nagygyűlése,a MOh
gyarországi Gyég'yszerc2sz c i
egyesület Vármeg'yci osztályá'
nak kongresszusa, ugYBnckkor
rendezik meg az országos
tLizolló-ünllcpséget.

Aug'uszt us j 5., 18., 20., 25.
és szep/ember l-én divatrevü c

ket, ünnepélyeket és tálaka I

rendeznek a ki~ililás tcrraszos
éH-zrmébc!l é'" a kiáilitás5al
kapcsolaiban a I'JJove sporth

pályán létesiicli szórakozási
parkban.

Ililll!ID__

keretében
dél őtt

li

fog·jalk,)Zik él kirakodó vásl'lp
rc'k Tl1e~.rszLintetésévci. akinek
tervei szerint cl kirakodő vási'Í·
rokat fokozalosan llJeg
szLintetni.

gróf Bethlen Margitnak világh
szerte nagy sikert aratoltsZin
müve, a "Szürke ruhat!.

A szolnoki kiál!iJás iránt hal
latlan érdeklődés nyilvánul meg
az egész országban. A keres:
kedelemügyi mini<;zter \1 kiál!ic
tás látog'o!óinak féláru utazást
engedélye.zett, az országból
bárhonnan fé!áron lehet 5zol- i

k
. . , i

no Ta utazlll ugyagyorsvonal,
mini a személyvona mindi?gyik
osztályában és féláron lehet
Szolnokrój visszauiazni a láto- I
gatól< JakÓheJyeire. A, féláru!
iegy váltására szolgáló igazold il

, l j' I l' . l'" . Ivany, ame y eg'yu Ja, a oa illas I
területére belépőjegyülis,SZOlh .

p, jövő évhcn kczdódik n1<:>=;
a kirakodó vásárok Illcgszünd

feJé,::;e oIyktippen. ho~y a vád
sárok egyrészél mM j 930:ban
töröÍl1í fogják cs így fohö!:
fokra esökkcntve a i'ásárok
számál. 3~-4 év alJit fogícik
vég'leg meg'szLinletni él vásári
inh.'zményJ.

,
nesz ij IJljfJrra-

. . n.o.Cfg az értéke és kicsi az Óra.
A kereskedelmi l11lIlJSi:ter az n ':' . / t .~ ,

_ , " ' r I' • r L 01"(;0 véc!J!?f1g ra van verve a a/para,
őszi h()napoklJi1ll d \ Cl~él. ul<. 'ií §'. .. l 1f f.. ,

,[.,.; 7 J'ú7 erre neJn uf/ye nag!::! leszen cl .uara.
Illcg'sziillleí'2s<Zlll,k ll:. ".1 bl~~~.\jI!llIlllJII!l~~~ft?ft:!i!51.It!

fogja mutatni ai: sc!-
teknek is és IJonáfog az eid
avult vásári illiézmény fokoza
tosan való letipité.:;éhez.

él tanitóképzőbe iratkozott át I
és meg is szerezte él néptanih

tói diplomát. Nem sokáig volt
tanitó, mcrt apolilikára adla
mag-át, rengeteg'ct tanult éjsza
kiJ, nappal pedig su!yos lesti A

munkával keresJe nleg' kenye n

ré!. Gyakran min! kőmüves

dolg'ozotl házépiJéseknéJ. Le
lelte a doktorátust, azután szo
cialista lapot szerkesztett. A
világháboruban Mussolini mint

kalona lelki átalakuláson megy

át, megtag'adja él szocializmust

és lüncl"vilssal harcol azok

, ellen, akik Olaszországot bol

sevizá!ni akarjál<. Mussolini

Olaszország nagy ujjáteremh

tője.

i i
pepseg

szerdán
órakor.

-
I

,
orszagos

nyiIik meg

Szerdán délelőtt ünnepnapja l
lesz az egész Tiszavidéknek. I
Ekl\Or nyilik meg az utolsó
esZtendők leg'nagyobb stilU or
szágos kiállitása Szolnokon,
augusztus hó 14-én szer
dán délelőtt tiz órakor nyilnak
mQg . a Tiszavidéki Kiállítás

kapui, hogy egyfolytában nyitn
va legyenek szeptember 2dig,
Ugyanakkor este ünnepi disz
előadás lesz a szolnoki Városi
Szinházban és él Nemzeli Szind

ház müvészeinek: Somogyi
Erzsinek, Csortos Gyulának és
Garamszeghy Sándornak köz
re:nüködésével bemutatásra kc- .
rül ci miniszterelnök nejének,·

M~AftftAA~~I
ERÉ PR TI

Budapestről elsökézbö! vegyen I·

reklámáron, csak augusztus végéig!
Uj elsörangu német~ "TORPEDÓ" I
kontrafékes erös strapakerékpár, I
gummikkal, lámpa. pumpa, csengővel,

teljesen f~lszer~lve p 110-
keszpenzert ' "-l •

eimre KR SZ 30 éve
ügyelni! fennálló

nagy raktára
Budapest, IV. Veres Pálné-u, 30. szám. I
~~~~

zások folytak él pénzügyminisz
tériumban, amelyeken tisztázták
ezt a kérdést és elháriloHák él

kirakodó vásárok mq;szLi[]I(>~

tése elől él községi háztartások
szemponljából felmerülő aka
dályoka!.

A megállapodás alapján most
már él kereskedelmi miniszler

MussoJíni 46 éves. riit éve
á.ll az olasz birodalom élén,
39 éves volt tehát, mikor, at
olasz királyi kabinetiroda tele~

fonértesitésére meginduli Mila
nóból Róma feli!. Kevés polili:
kusnak van olyan reng'eteg' fa
natikus hive és annyi ellenfele,
mint neki. Mussolini neve tÖ h

megeket fanatizál s ma ő EUh
rópiiban az egyedLili politikus,
aki még' érdekeini tudja a tÖ A

megeket.

Mussolini apja falusi kovácsh
mester, anyja pedig Janitónő

volt, aki fiát a katolicizmus
szá.mára szerelte volna meg
hóditani.' A kis ~JlussoliniBeni
tót be is iralJák egy papi isko
lába, de ő onnan hamarosan
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J::naé§ztési nehézséN
qek, gyomorfájás, ~nomor

égés, rosszullét, fejfájás, szem:
káprázás, Idegizgalmak, álmat
lanság, g'yengeségl állapotok,
munkaképtelenség eselén a
terMészetes Feren<: Józ!i)ef
keserLiviz megszünteti az emész
tési zavarokat, a vérkeringési
helyes ulrél tereli, felfl issitl a
szellemet és egészséges álmot
hoz. Az egyetemi klinikákon
végzett kisérletek bizonyitják,
hogy alkoholisták a Ferenc
Józ§ief viz használata folytán
éhségérzetüket majdnem telje~

sen visszaszereztéi<. Kapható
gyógyszertárakban, drogériák.
ban és füszerüzletekben.

Békésmegye örökös megye
bizottsági tagjai az uj köz
igazgatási törvény értelmében Be
liczey Géza, dr. Berthóty Károly,
Brém Lőrinc, Borsóthy Géza,
Csizmadia András. vitéz dr. Ha
viár Gyula, Harsányi Pál, Kohn
Dávid. Kovács Mihály, Morvai
Mihály, Szeberényi Zs. Lajos, gróf
Wenckheim Dénes. Nevezettek az
uj törvény értelmében életfogytig
lani tagjai az uj törvényhatósági
bizottságnak.

Ingyen utazhat Szent Istvánra
Budapestre és vissza, ha igény
beveszi az országszerte előnyösen

ismert Magyar Divatcsarnok Budá
pest VI!., Rákóczi ut 7.4. szen:
zációs utazási kedvezményét. Sa
ját érdekében olvassa el ezen áru-
ház lapunk mai számában meg
jelent hirdetését. Köztudomásu,
hogy ebben az áruházban szerez
heir be legjobban és legolcsóbban
szükségletét. Az áruház által Szent
István-hetében rendezendőMagyar
Vásár alkalmával magyaros moti
vummal disziti fel az áruházat és
a Budapestre felrándulóknak nem
mindennapi látványosságban lesz
részük.

"A nők ujságja a háztartás"
cimti folyóirat augusztus elsejei
száma oly dus és Divós tartalom
mal és oly bámulatosan szép ki
állitásban jelent meg, hogy való
sággal szenzációt keltett. Művészi

kivite1ü képei, amelyek a buda
pesti Szent Gellért fürdö hullám
ftirdöjének egyes részleteit tárják
elénk; élénk és színesen gyönyör
ködtető novellái, versei; Szeder
kényi Anna szerkesztő "Elment
az asszony" cimü folytatásos re
génye és a háztartás gcndjaival
foglalkoz6 gazdaasszony ismereteit
gyarapitó .cikkei, mind élénk bi
zonyságai eme kivitelben, tarta
lomban és irodalmi szinvonalban
állandóan emelkedő folyóirat élet-
revalóságának. "Dalol a vidék" c,
rovatában szemelvényeket közői

azokból a versekből, melyek a
vidéken élő és a közönség ked
venceivé vált költők tollából száll
tak a népajkára. Ezzel nemcsak
az ifju szerzőket teszi országszerte
ismertté, hanem a magyar lyrát
is népszerűsiti. Mutatványszámot
szivesen küld a kiadóhivatal: Bu
dapest, IV., Bécsi utca 3. szám,

(Mocca.)

Modem asszony.

Hány éve van férjnél, nagy
ságos asszonyom?

- Tiz évvel ezelőtt kezdtem
férjhez menni.

Hangulatok.

Feleség: Emlékszem, amikor
egész őrült voltál, hogy csak hoz
zád menjek.

Pérj: Én is emlékszem, de ak
kor nem is tudtam, milyen őrült

vag}'ok.

I

- És ha otthon maradsz? I
- Akkor az uj slágerekef ját-

sza.

Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakor istentiszteletet tMt. Da
lotás István hitoktató lelkész.

Az ágostai evang-élikus temp.
Iomban vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. ;)
órakor litánia.

Endrődön 7 Ó. énekes mise,
szentbeszéd et mond; Szvetits
Viktor s. lelkész. Fél 10 órakor
énekes mise, szentbeszédet
mond: Vlagyovits István s. lel
kész. 11 órakor csendes mise.
D. u. fél 7 órakor szentbeszé
det mond: Ancsin György s.
lelkész, utána szentségbetétel.

Hivatalos látogatás. A bé:

késbánáti református egyház·
megye esperese: Harsányi Pál
megkezdte szokásos őszi hi·
vatalos egyházlátogatását. Leg
előszörOrosházára megy, ahol
vasárnap azaz 11 :én végzi az
istentiszteletet s utána presbi:
teri gyűlés keretében tartja meg
kanonika vizitációját.

Meghivó. T. Mészáros Aran

ka okleveles tánctanárnő, nö·

vendékeivel jubileumi táncvizs

gát rendez augusztus 10-én,

szombaton, Gyomán, az Er:

zsébet·Iigeti pavillonban. Kez

dete pontosan 8 órakor. Belé

pődíj személyenkint : J. hely 2

pengő, IL hely 1'60 pengő.

A zenét Farkaslnszki Imre szol·

gálJatja . .szives pártfogást kér

T. Mészáros Aranka okI. lánc

lonárnő,

Szokatlan csönd.

Érdekes, ma még nem hal
lottam a szomszédainkat vesze
kedni.

- Igen, ugy látszik, hogy ösz
szekűlönböztek egymással.

- Mond jegy kézzelfogható dol
got Matyi.

- A szén.
- Most mondj egy kézzel nem

foghatót.
- A parázs.

A modern nő.

A férj: Mi?! Már megint uj
ruhád van? Miből fogom kifi
zetni, nem mondanád meg?!

A feleség: Az a te dolgod. Nem
azért mentem hozzád feleségül,
hogy pénzügyi tanácsokat adjak
neked.

Családi élet.

- A feleségemmel nem lehet
kijönni. Ha este elmegyek haful
ról, játsza a sértödöttet.

- jó, jó, - feleli a fiu, - a
te karodban pedig kormányzó volt.

Jelenet.

Feleség: Amit egy férfinak
mond az ember, az az egyik fü
lén bemegy, a másikon kijön.

Férj: Igen. És amit egy asz
szonynak mond az ember, az
mind a két fülén bemegy és szá
ján jön ki,

FogorvosnáJ.

- Tessék kérem, a következő.

Kt vár legrégebben?
- Én négy éve várok, kérem.

A szabószámlát hoztam.

A latin.

- Papa, igaz, hogya latin
nyelv holt?

- Igaz.
- Hát akkor miért várnak és

miért nem temetik el.
OrvosI1ál.

- Nincs magának sPnImi baja,
nagyságos asszonyom, csak pi
hennie kell:

- De kérem, doktor ur, nézze
meg a nyelvemet is.

- Igen, főként arra értettem.

A hős.

- A maga férje igazán bátor
ember, hogy bemászott az ágy
alá a betörő után.

- Bátornak elég bátor, de mi
kor az ágy alá mászott, azt hitte,
hogya betörő a másik szobában
van.

j'.,

=

Az elmult szerdán megkeZ 3 !
dődött a nemzetközi körrepiilő

verseny. .szerdán reggel 43
repülőgép indult el Dárizsból
Európa körülrepÜJésére. A részt
vevők zömének érkezését va:
sárnapra, auguszlus 11 ~re vár:
ják a mátyásföldi repülőtéren.

Lupényban sztrájkba léptek
a bányamunkások az ember~

telen bánásmód miatt, mire az
oláh katonaság közibe lőtt a
munkásoknak. Eddig' 32 halott
s száznál több s"besült áldo:
zata van az Qláh vanddli2mus
nak.

TARKA KRÓNIKA.

A felelet.

Az apa korholja fiát a rossz
félévi bizonyitvány miatt:

- Szégyeld magad, a te ko
rodban Kossuth Lajos a le15első

tanuló volt a középiskolában!

~liMIiMilll1iiaíllll~ffl'

I Kérjen dijmentes meghlvót a

I Szent István heti magyar vásárra

li a DIV~O"-tól
, BUDAPEST, VIII., Rákóczi-ut 74 szám alatt,

l
, mely egyben egy kivonatos árjegyzéket is tartalmaz.
, A cég visszatériti. Őnnek az alanti táblázat szerint utazási

költségét és igy Ön ingyen utazhat Budapestre és vissza

li augusztus 15-31-ig a Szent István heti MAGYAR VÁSÁRRA.

, Ha a vásárolt összeg kitesz: 30 pengő! 2 pengőt, 50 pengőt
'- 3 pengőt, 100 pengőt 6 pengő! és igy tovább egészen 500 pengőig,

I amiből 30 pengőt térítünk vissza.
, PÉLDA a kedvezmény megmagyarázására :. ha Keszthelyről, SzegedrőJ,

~ vagy MiskoJcról jön fel Budapestre, fize! Ön egy lll. oszt. személyvo-

I
nati jegyért oda és vissza az 50 százalékos kedve:ménnyel 6 pengőt.

'. Mi ezt a 6 pengőt már 100 pengő vásárlásnálOnnek visszatéritjűk.

~WU1UI1f.IWI.I!J!U~,~.•.1Q!lJ.1I.•.•••11i

~lininfiiTj~ao~' . , "
~ li: A BUD EST E UTAZIKi C I P 6 GÜk"gt; f'dE'~n" ~l:éf~nö k'''''Z ~ .;

I
BUDAPEST. 'lIII•• Rákócd""ut 1.

· Hol ehörellJl.dii JiD.inö!liégben vásdrolh.at l

· . !'1yelves cipőt masnlva! világos drapp )

1:-= lakkcipöt pái'itosz' >iváló minőségben, alacsony, ) p 17 8
· vagy magas saro]· "ctl )

I
drapp cipöket legdivatosahb változatokban •

'. trottőrcipötfekete,barna szinben alacsony sarokkal)
, férfi cipő, fekete kiváló minőség Fl 22.eO
, ugyanaz barna szinben c,livat forma P 23.80
· Saját készitményü, békebeli minőség!

~
postai rendelésnél utánvéttel. Nem tetszőt ki~..SG~IÜnk.

1I1111lUllllllUIIIIIIllIIIIllUIlIIIIUIIIIIIUIlIIIIUlIIIIIUIIIIIIllIIIIIII1ll1IIIUIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIUIII~· . I I
.....~~~-~,'.
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Három magyar turista az

elmult hét közepén megmász/a
a svájci JungfrauL Amikor azon
ban Roítálba akarta.lz leeresz;
ked ni, mind él hárman Jezu;
hantak és halálra zuzlák ma~

gukaL
Országos vendéglöskong-

resszus Kőszegen. Augusztus
27. és 28$án tarlja az Orszá p

gos Vendéglős és Korcsi11áros
egyesülete évi rendes közgvü
lését Kőszegen. Az egyesület
elnöksége tavaly Hódmezővá~

sárhelyen tartott kongresszusa
alkalmával megbizta él ven;
dégIősök kőszegi alosztályál a
kongresszus előkészitésév<?!.

Az elókészitő bizottság már
müködik is, melynek tagjai so
rában él vendéglősökön kivül
gyakorlott és széles lálókörrel
biró rendezők dolgoznak. Mert
Kőszeg nemcsak azon fárado
zik, hogy a kongresszus méltó
keretek közötl legyen megtar/
ható, hanem az ide jövő ven·
dégIősöknek kellemes napo·
kat óhaj! szereúü. Nemcsak az
elszállásolási és élelmezési bim
zollság gondoskodik az igé.
nyek kielégítéséről, hanem kü
lön bizojtság szórakoztatólál·
ványosságról is s bemutatja
e hatalmas multtal dicsekvő

város nevezetességeit és gyö c

nyörü kirándulóhelyeit. Kőszeg
elismerten szép nyaraló és is
kolaváros, igy megtekintése a

. kongresszussal kapcsolatban
minden érdekelInek él 1egme·
legebben ajánlható.

i A kapurtaJaimaharadzsa

Iestélyt adott egy magyar lány
tiszteletére. lvIi~s Amerika és
lvIiss Európa deauvillei "mér-
közé se (( után a kapurlalai ma-

, haradzsa es1ély1 adoi! Simon B.
Jiszte!etér<? A deauvillei világ
szépség'verseny szenzácíósan
érdekes képeit él Szin házi Élet
uj száma közli. Ennek él szám
nak a tartalmából kiemeljük él

következőket: Huszár Puffv
nyilatkozik él rvlezlelen Hony:
'A/ood cimükiméleilenül őszÍn

te regényérőJ, amel vet a Szine
háTi Élet fog közölni. Eiké:
szültlvlolnár ferenc Olympi;
ájá,nak filmváltozata. Egy film;
cenzor nyilatkozik a filmccn;
zurá,ról. Hogyan készül a be p

s7élőfilm Hollywoodban. A
strand szépe. Zilahy Irén meg
hivott közönség előtt megp

mászta a Gelléri hegyet. Hac
zatérés-tan. Kálmán Jenő Szal
ma-Uiságja. Lakatos László,
forró Pál, Boros Elemér, Szi·
lágyi László, Békeffy István,
Harsányi Zsolt írtak a Szinhá
zi Élet e heti uj szám ába egy
felvonásos!, cikkel, verset és
novellát. Darahmelléklet a
"Strandszerejem ", ezenkivül
szenzációs Dival-, Autó, Rá
dió- és Rejlvény-rovatokat köp
zöi a Szinházi Élet uj száma,
amelynek ára 1 pengő, negyed-
évi előfizetési dij 10 pengő.

Kiadóhivatal: VI. Aradi-ucca
10 szám.

felhivás. A volt m. kir. 4·ik
népfell\elő. gyalog zlj. kötelé;
kébe lar/üzó lisz!i és legény;

Iségi ál.lományát, valamint mind·
azokat. kik él világhá,boruhan

I részt vettek, 1929 augusztus
hó 25-én d. u. 2 órakor él

gyomai népligelben tartandó
15 éves találkozóra tisztelet p

tel meg·hiviuk. Részvételi előc

jegyzés Gyomán Kovács' Gá;
bornál, .Endrődön Kovács Li;
bornál.

IRE"\.

AZ ENDRŐDI ANYAKŐNYVBŐL:'

Jegyesek : Porupcsánszki Mi
hály - Bokrát Veronika, CsuP
vár Imre -- Hegedüs Margit,
Gellai Lajos - Timár Mária,
Bokrát Péter - Dávid Eszter,
«is István - Buza franciska,
Pap Lajos - Timár Ilona.

Halálozások: lvIartaja János
44 éves, Timár János 2 hetes,
Szabó Bálint 8 éves, Vaszkó
Gizella 6 hetes, Jőnás Rudolf
1 hetes.

Állástalan gazdatisztek el
helyezése. A földmivelésügyi
minisztérium 1500 állástalan
gazdati'3ztet akar elhelyezni
él községekben. A megoldás
módja az volna, hogy a gaz p

dakörökben "titkári (( állásokat
szervezn ének, lábzóan a helyi
érdekeltség, tényleg azunban
az állam)ámogatásávaLllletékes
helyen kijelentették, hogy ez a
terv nem akdf hivatalszaporUás

I
lenni, hanem az a célja, ho~:y

. a gazdaliszíek szakértelméj ,:')
falvak mezőgazdaságihaladása
javára hasznosilsák. Az e]he~

l JvezeH gazdatisztek összekötő

!szerv volnának a fa!,j és a
földmlivelési minisztérium ke>
zött. Rájuk várna a különböző

mczőgcudasági tanfolyamok
megszervezése is.

448 éJ MagyaroT-
JvJég nem ic:; olyan ré

gen, él a világban alig"
volt ember lvIagyarországori,

i akI .milliornos ne lelt volna,
I addig él. pengő napjaiban csak

nehányszáz szerencsés halan
dó van, aki ennek az egész
kis társaságnak tag"ja lehet. A
pénzügyminiszfer nemrégen
adóstalisztikát adott ki, amely
ből érdekes adatokqt ludha;
tunk meg az orsztig polgára;
inak vagyoni helyzetéről és
ieherviseléseiről. A kimutatás
sZL?rint Csonka-Magyarorszá;
g'on öSSZQSell 448 olyan egyén
él, akinek a vagyon a legalább
1 millió pengő. Ebből azonban
a nag'yobb arányszám a "kis"
milliomosokra esik. AmiJIi,
omosok közö!1 legtöbb a föld·
birtokos.

Az angol élelmesség. Lon·
don ból az angol tenyésztők

jelenlik, felismerve azon ret·
tentő károsodá.st, melyet él

sertéstenyésztésben él bél és
gyomorférgesség okoz, az utol
só években rávc!ctték magu·
kat ezen nagy károkat okozó
betegség legyüzc?sére. Az anya
ország gyarmalai már általá·
nosal1 [jtlzcbá!o:nák az állo..
mányt, miállal lényegesen johb
eredrnénYc!-:'l:J (rock el az álla
tok felnevelésében. Örömmel
registráljuk, hogy a Kebalt Ma
gyarországról szerzik be Ang
~ia és gyarmatai részére. Ime

l az ango] éL:::lrnesség, számítani
I tudás modja. klilwr leszünk

mi magyarok ezen fejlődési

stádiumban?

A házinyuI tenyésztésröl.
Amióla oly kicsiny a hazánk,
kis dolgokkal is szivesen fog,
Jalkozunk. Baromfitenyésztés.
sel, házinyullenyésztésseJ sen
ki sem törődött a régi jó idő

ben s ma 80'5 millió pengő

értékü baromfil szállilnnk ki az
országból, 88'2 millió pengő

értékü buzaexporltal szemben.
Hazánk kimondoJtan buza/er·
melő ország s ős idők óla
mindig a buza kivitel ünk vC?,

zeteIt az export terén. Ez él

téte! billentelte, forditotta jóvá
kereskedelmi mérlegünkel. Te~
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:Néhány tanács gazdáinknak
az uj gazdasági évre.

fvlezőgazdaság'

.Az Apolló filmszinház folyó
hó Ji-én, vasárnap

Álarcos lJénU5Z

DUBLIKACIÖ.

..,.""
Sérvben szenvedők
munkabirását, rugalmasságát helyre
állitják, a sérv fejlődését megaka
dályozzák még a legsulyosabb ese
tekben is világhírű szabadalmazott

francia rugó~nélküli sérvkötőink.

SALVATOR
KÖTSZERGVÁR R.-T.
BUDAPEST, VI., Nagymező u. 6.

Cferéz tem plommal szemben,)
Gummiharisnyák, haskötők, füzők.

Ludtalpbetétek, Szakszerű kiszol
gálás. - Kérje 30. számu ingyenesI árjegyzékünket.

FIGYELEM! Ha olcsó fát és szenet
akar venni, ugy jöjjön Lévay Lajos
Horthy Miklós uti üzletébe, ahOl a leg
olcsóbb napi árban kap bükhasáb,
bükléc, vágott és hasogatot bük, fenyő

léchulladék, la. osztályu hazai szenet
vaggon tételben vagy kicsinyben ki
mérve és azt házhoz szállitva is,
pontos és előzékenyen kiszolgátva~

kérve a nagyérdemü közönség szives
pártfogását.

özv. Gaál Domokosl'lé Baross uti
háza haszonbérbe kiadó, bővebben Honti
Antal kereskedönél.

Özv. Szilágyi lászlónél'lak a Deák
Ferenc utca 610. szám alatt egy lakása
van kiadó, mell' áll 3 szoba, konyha és
kamra helyiségből. Beköltözhető szep
tember l-én. Ugyanott egy fertály ta-
nyaföld szabadkézből etadó. '

Meghiv6. A Gyomai Iparos és Ke
reskedő Ifjak Önképzököre augusztus
4-ére - kizárási ügyben - összehivott
rendkivüli közgyülést; a tagok csekéJy
számban való megjelenése folytán, f.
évi augusztus 18-án tartja meg d. u, 2
órakor a Holler Szállóban. Amely az
alapszabály idevonatkozó pontja értel
mében, tekintet nélkül a megjetentek
számára, határozatképes. Elnökség.

Halló, Hanó! Ide figyeljenek!!
Olcsóbb lett a pálinka főzése si

ezért meg ne ijedjenek. A Központ
intézkedése folytán a szilva pálinka
főzése literenként csak 1 pengő 40
fillérbe kerül annak, aki a főzéshez

fát hOL., vámot ad és a k:ifőt cefrét el
szállitja. Bővebbet a· Központi Szesz
főzde Szövetkezetnél (Kovács János
ház) lehet megtudni.

Ű:ziethelyiség: egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy nagyobb, a
Horthy Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
acíó, Érdeklődni lehet Wagner JV1árton
Fiai fakereskedésében, vagy Schusztek
Sándor tanitóná1.

Zöld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schrőder Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

MUtrágyát jövő évi fizetés mellett
már most lehet előjegyezni. Akinek a
mütrágyája augusztus hó végéig érke
zik meg, az kap 2 százalék engdeményt
Etőjegyezni lehet a Hangyában, Fo
gyasztási Szövetkezetnél es Kovács Já
nos trafikjában.

Figyelem! Ok:s6 pálinka eladás!
l liter kisüsti törköly arató pálinka
2·60 P, l liter kisüsti seprő arató
pálinka 2'80 P. Kapható mig a készlet
tart a Hangyánál és a fogyasztási Szö
vetkezetl1él. Ugyanott 1 liter nagyon jó
tiszakürti bor l pengő. Minden vasár
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kelJ,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

!
leti eredményeivel tökéletesen tisztában
vagynnk. Információkat kizárólag oly
termelőktől kérjünk, akik a kisérletezé
sen már tul vannak.

1. Minden növénynek, melyet terme
!ünk, adjuk illeg a leggondosabb mü
velést és ápolás!. Semmi értelme sincs
annak, hogy nagyon igényes növények
termelését vállaljuk, de rossz talaj ba
tesszük s müvelését elhanyagoljuk. Biz
tos a deficit!

8. A lóhere termő vidékeken próbál
kozzunk intenzivebben a lóheremag
termeléssel. Társulás utján szerezzünk
200-300 hold maglohere területre egy
modern lóhere-cséplőgépe!.

9. A dunántul dombos vidékén pró
báljuk ki a fehérhere (Trifolium repens)
terl1ielését magnyerés céljából. Tapasz
talataim szerent igen jól jövedelmez a
termetése.

10. Ha a szálastakarmány-termést a
gabona rovására fokozzuk, legalább ad
dig, Illig a gazdasági váitság tart, ejtsük
el a régiek bölcs tanácsát, hogy a szá
lastakarmányt nem szabad eladni. A
tengeri, árpa, zab seintén takarmány, a
felesleget szintén eladjnk. Épen ugy el
adjuk azt a szálas takarmányt is, mely
bőséges állattartást feltételezve - fe
leslegessé válik.

ll, A kisérletezést nem tekintve, igye
kezzünk mindent nagy területen termel
ni, Vagóntételben könnyebben és jóval
előnyösebben lehet értékesiteni.

12. Mindig elsö minőségű árut szál
litsunk. fontos ez különösen akkor, ha
a vevő kürröldi. Bizalmat csak jó áruval
szerezhetünk.

13. Az átram által nyujtott hiteleket
igyekezzűnk kihasználni. Az olcsó köl
csön biztositéka a sikernek. Viszont
óvakodjook befektetésekre 10 százalék
nál magasabb kamatu kötcsönt felvenni.
Seáz esetből kilencvenben semmiféle
termelési ág nem hoz többet 10 szá
zaléknál. Ha sok adósságunk van, szán
juk rá magunkat ingatlan eladásával
letörteszteni az!. A gazdaság várható
jövedelméből terhes adóságoktól meg
szabadulni lehetetlelI.

14. Elöregedett vagy más okból kiir
tásra itélt szőlőinket ültessük be nemes
és keresett gyümölcsfáva!. Amig ezek
nem teremnek, addig használjuk ki a
szőlőt s csak azután pusztitsuk ki.

15. A sertést, mely trágyatermelés
szempontjából nem nagy jelentőségü,

csak akkor tenyésszűk, ha feltétlenül
kifizeti magát. Ha ráfizetésre van kilá
tás, adjuk el az egész állományt. Midőn
a koniunktura ismét megjavul, könnyű
szerrel beállithatunk uj tenyészetet.

16. Tegyünk alapos számitást, hogy
lótenyésztésünk kifizeti-e magát. Ha rá
fizetünk, oszlassuk fel s tenyésszünk
helyette inkább Bzarvasmarhá!.

17. Csak oly gépeket szerezzünk be,
melyeket tökéletesen tudunk használni.
Óvakodjunk a tulzott és fényűző épit
kezésektől.

18. Nagyobb gondot forditsunk a nö
vényi és állatikártevők elleni védekezésre.

19. Az aratási és hordási munka az
idén hetekkel eltolódik. Nehogy az
ősziek elvetése is késedelmet szenved
jen, még erőgépek igényevételével is
törekedjünk arra, hogy talajaink a nor
mális őszi vetési időre kellőképen elő

legyenek készitve.

20. Igényeinket redukáljuk a mini
mumra. Háztartási kiadásokat szoritsuk
a legszükebbre. Fűrdőzésről, külföldi
utazásokról, autóturákról egyelőre te
gyünk le. Még a ruházaton, fütésen,
világitáson is takarékoskodjunk.

21. A ceruza mindig a kezünkben le
gyen. folyton kalkuláljunk, hogy gaz
dálkodásunkaf mikép irányitsuk. Igy is
sokcsalódás fog érni, de ha ötletszerűen

gazdálkodunk, - hamar megverik az
árverező dobot aportánkon.

JÁSZBERÉNYI ANDRÁS,

,
azFiImszin

,-... ,
uyoman.

vasárnap:

ALARCOS USZ

ci III li 8 felvonásos drámát I1ltl

12ilja be, amely a háboru utáni
idők társadalmának rajul. Alak
jai kivétel nélkül a körüJöltlillk
élő polgári társadalomból lép
tek a vás70nra és ez a Illa:

dem realizlllus teszi a filmel
rendki\'ül érdekessé. Az elsze
g·,znycdeH földbirtokos, a SZjfl~

padra lépő urilány, az orosz
menekült, él lelkiismerellen spe·
kuláns ismerőseink és igy
il film aL: abszolut modern lár#
s'Jc1almi szinjá!likok mvoJan
áll. A nöi főszerepeket Arlette
Marcha], a csodálatosan szép
froncia szinésznö és a g'Yö~

nvörü Dita Parló (él "Magyar
rapszódia" női föszereplóje)
jálszák. A férfi főszerepet Wla
dimir Gaiclarow jálsza minden
kritikál megálló tökéletességgel.
p. rni.isorl ,A szoknyás legény
esete" cirnü 2 felvonásos bur:
ks/k és éj "Sportoló nők" ci:
il1li 1 fe Ivoná sos k u!turfilm é s
fHmhiradó q;<?sziii ki. Elő:

adások; 4, 6 és 8 órakor.

1. Az őszi gabonával bevetett terület
legalább 10 százalékkal csökkentendő,

Vonatkozik az elsősorban az őszi rosz
1'3, de ez őszi buzára is.

2. A rozsot őszi borsóval, vagy bük
,könnye] keverten vessük, de a hüve-

I
lyes mag ne tegyen ki többet az ősz
szes vetőmag 10-12 százalékánál. A
kor:;i őszi buza közé is vethető borsó,
v,Jgy bökköny 6-8 százalékban.

:~ Azabot 10-15 százalékos tavaszi
bélkkönnyel keverten vessük s ily for
mán termésünk sokkal értékesebb lesz,
rnint a tiszta zabvetés.

4. Ahol takarmányrépa termelésre
nincs kellő alkalmas terület. vagy ahol
a répa ellenségei kétségessé teszik az
ered ményes termelést, próbálkozzunk
meg takarmánykáposzta termeléssel.

~). Igyekezzünk előre fix megállapo
dáSOKat kötni terményeinkre kűlföldi

kereskedökkel. Egyes államok buda
pesti követségei, illetve konzulátusai,
továbbá a mezőgazdasági export inté
zet segitségünkre lesz az értékesités
ben.

6. Csak olyan növényeket termel
jünk, melyek termelési módjával és üz-

\

gyalázoil a7 Élet ... Ezekről a
tragikus cmberfígurákról ir szi-

I
vébe márlolt tollal prózai köl
tCIl1ényeke1 Lantos Béla; aki;

I
nek további irói pályafutása
elé a legnagyobb hittel és bi~

zalommal nézhelünk.

hát az eg'ész ország közgaz:
daság'i megitélése bonilása
ettő! a buzaexportól fli~n,;ött s
ma majdnem ezt a jéiel! is
elérte az idáig semmire scm
hecsült baromfiexport. Ez (lZ

apró állattenyésztési ágazat te
hál felvirág·zott. lv1i a baromfi:
tenyésztésnél sokkal jövecJel~

mezóbb és sokkal egys7erüb~

ben és olcsóbban kereszjülvi~

heló ugyancsak apró állalle:
nyésztést óhai!unk olvasóink
figyelmébe ajánlani: i'l hjzi:
nyultenyészlésl. A iJázinyul a
világ' legigénytelenebb állalja !
Nem kell neki nag'V szabad
teriiIei, hanem vig'an él vala:
mely faládában, amcly akár a
városi udvar valamely sarká:
ban is eltér. Nem igényel drá
ga mageleséget, hanem minden
utszélén lalálható ganal, kerti
és konyllai hulladékkal is meg
elégszik. Nem kell tel1yészté~

séhez kotló, amely majd egy
hónapig ül a t0jás0l1. Nemcsak
husl produkál, hanem értékes
szőrmét is! Husa a baromfi
husánál is jobb minőségü fe:
hér hus, Mindezekből azt 161=
iuk, hogya h,ízinyultenyésztés
a baromfilcnyésztésnél jövc~

delrnezőbb ág'aza!. A Házi~

nyultenyészlők Országus Szö
vetség'e, Cillaghcgy, 5udClpest
mellett minden érdeklődőt ut~

baig'azit, tenyészollyag'gai lát
el, ha kell, kellő biztosi/ék elle
nében, visszaszolgáftalási kö~

telezetlség mcHel! is. lvIaga
ellen vét tehát, oki nem fog
,most, - anlikor al1llyi a kü:
Jönben kárbavesző zöldtakar:
.mány, - a házinyultenyészjés-
hez,

Lantos Béla költői novelláL
Nemrégiben ielent meg' FurcsJ
Könyv. eimmel eg'y elbeszélés
füzet, . amely valóban fUI'CsiJ
könyv, de szerzőjének sorsa
és élete még' furcsább LClntos
Béla, a leg'fiatalabb magyar
irönemzedék egyik leg'tehetsé~

g'esebb Jagja, huszéves koráig
cipészmühQlyek testl21-felkel
gyilkoló levegőjében élt, mig
tLldatossá nem vált benne, ame
lyet addig csak sejtett és ér~

zetJ, hogy ő költőnek és Iro#
nak született. Lantos B'zla a
husz~vesek szent vaknlerősé#

gével vágolt neki uj pályájának,
az igazinak, gyalog, éhezve és
fázva bekóborolta fél#Európát,
világot lálolt s tanult, hogy mi
nél tökéletesebbell töl1hessc
be irói hivatását. Az alig hu~

szonötéves Lantos Béla mö~

gött már két nagysikerü ver~

seskönyv van, amelynek ('gyi~

kéhez a világhirü Henry Bar:
. busso irt előszót, most pedig

meg'jelent néhány;cszélése
is, Furcsa Könyv c~rr:meLLan
tos Béla ezekben a novellák~

ban is költő, azoknak é'1 kö]:
tője, akiket megalázott és meg-
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beváltAz

szikes
traktora..

Kezelése a legegyszerübb! - Élettartama a leghosszabb! - Üzeme a legolcsóbb!

~. II 'I~~

I Budapest legelsőrendümodern családi sziillója, az I
I I II I
~ Zsigmond utca 58. Telefon: Aut. 517-35. ~

~ Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fütés.
~~ Melegvizszo!$áltatás. Lift.
~ On" mint e lap előfizetője élI Dunára néző :

~......uwUUWU."••WU.uw~

ff;?

O.

Felvilágositást készséggel ad:

-
Fizessen már most elő azon·
nal megkezdjük a lap km
dését és csak 15-től számit-

juk az előfizetést.

Cim: UJSÁG, Budapest, 62,
PostafiÓk 282. I

Gyoma, Halász utca 1541.

c. szenzációs cikksorozatát
kezdi közölni f. hó l

vasárnap az

fiZ()lIUdJ fn,luA,,;H~t hosszulejáratu
tőr'le";zt,ésl:lSkölcsönöket. Teljes

100 százalékos kifizetéssel

30-45 E5

melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikonészben
vagy egészben stornómentesen visz
szafizethetö bélyeg és metékmen
tes évi 7 lii százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

N
féléves váltór3 évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
Főldllételhez kedvezőfeltételeic

Főldbirtokol< parcellázása.

a leggazdaságosabb

Vezérképviselet :

Autofelszere1ési
R.-T.

Budapest. IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

220 köbcentis 4 és fél lóerős

p C motorkeré ár1 e
Most jelent meg a világpiac szenzációja a 250 köbcentis 6 lóerős, oldal
kocsival is használható PUCH motorkerékpár, bölcsövázzal és block

motorral. A gép ára 1200 P és 18 havi részletre azonnal szállitható.
Kivánatra az érdeklődő lakhelyén is bármikor bemutatja vagy bővebb ismer
tetést küld SZilÁGYI lÁSZLÓ müszaki vállalata Turkeve. (Népbank épület).

1IIIIIIIII"lilllllll'IIIIIIIJlllllltrllliIlJIlITJIIIL1111

FI8K PNE

3-6 szobás

1111111111 UnIOOI#! "ll uu:r.nun:uuÚuuUIOOUIUtIllll

lakást keres Gyomára kineve
zett királyi közjegyző. Aján
latok Elek Zoltán járásbiró
sági iroda segédtiszthez adan-

dók be.

Haszonélvezet l'IélkUl eladó a
K&locsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utóLi olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-kömt 23. f. 4.

ÖZ\/'. dl". Bácsy lajosnének Rá
kóczi-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butol"ok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett aS7
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

Ilil

II

II
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18'26
19'25
2-20
3'23

n

16_14gy_
16'51 gy.
20'34 gy,
21-11gy.

17'30 gy_ 21'
20·29 gy. 2-10
14'28 16-52 gy_
19-10 19-45 gy_

tr

lapunkban ..

ti

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

1"""""1""'1'1"'1"1'1'1""'1111""'1*""*

1929 maJus hó l5-étől.
BUDAPEST-GYOMA.

6-25 9'45 gy. 13-35
11-06 12'42 gy. 18.19
0'32 5-34 8-52 gy_
5-- 10'40 11-45 gy_

<itY O MA. - BÉKÉSCSABA.
BcsabiÍróI indul 23-15 4-34 8-14 gy_ 12'47
Gyomára érk_ 0'17 5'27 8-51 gy_ 13-54
Gyomáról indul 6'41 11-14 12-47 gy_ 18-29
Bcsabára érk_ 7-54 12-08 15'25 gy_ 19'27

Bpcstról indul
GyoméÍra érk_
GyoméÍról indul
Bpcstrc érk.

tIIIIIIIIIIXIIIXIIIXI"'IIIIIJJIJIIIIJTTTT"'III't

Hirdesse

"OPELU MOTORKERÉKPÁR KÉPVISELET.

1929. május 15-t61 novem'ber 6-ig.
GYOMA Va~utáUomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRÓDI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND

AZ ,,0 P E L"KERÉKPÁR MINDENÜTT VEZETI
Készüljünk foly6 évi !izepten.ber h6 8 ...iki

nagy k e r é k P á r ver s e n y r e,
melyen minden »OPEL" "ATLAS", "TORPEDÓ", "ORION", "PAX" .

kerékpár tulajdonos részt vehet.
Ezen kerékpárok beszerezhetők Gyomán

Domokos Ibert
villanyszerelőés műszerész műszakikereskedésében;
Üzletének kirakatában '! kerékpárverseny 4 dija megtekinthető_

Benevezési dij .& verSienYlIl'enin4:Sien.

Legjobb tájékoztat6 do

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasl.ltállomáson.

Dohánvtözsdében.

K@rö§ladányban a községtől 2 és fél kilométerre,
Köröslddány-Szeghalol11 közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

BÁCSY és TÁRSAI Bankházához GYOMAN.

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjséÍgra"
mert lapunk havonta kisorsoI
előfizet6i között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VlIl,. Bad
ross tér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobáI. A kö
vetkező sorsolá~;I aug. 19~én

fogjuk meg(?j\c:ni és eredményét
lapunk aug_ 25~iki számában
tesszük közzé_ - Vágja ki
az alanti "UtalvánYdszelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szcrkeszlőiénél.

- - - Ht levágandó: - - -

I~;~:~~~~:';z:~~~:yurnak

I
.·······················;;~i·l~;·~······· urnónek

GYOMAI uJsAG
olvasójának.

1llIiJl!8lí- - iM

GYOMA-ENDRÓDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. 40 p.

2 'ó. 40 p.
5 ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

reggel

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután
délután

Telefonszám 17.

GyoJ:n.áról indul: Feltételes megállók Endrödröl indul:
Gyomán :

1. járat reggel 5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca 1. járat
2. " reggel 6 ó.,30 p. Gróf Tisza István ut sarok 2. "

Máday gyógyszertár
3. " délelőtt 9 ó. - p. Piac-tér 3."
4 délelőtt 11 ó 10 Ártézi-kut 4

. " . p. Hangya föUzlet ."

5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5."
Iványi malom

6. " délután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6."
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7."

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 1 ó. 30 p. 9. " este
Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt

jelezni a megállást.
< Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.

Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

a

N E M T R OK K.

V lÓSAGI

"

Dark-
Nagyszállodában,

VIII_ Baross-~ " 10.

Kedves-, barátságos-, tisztaszoba
árból

20 §lZázalék,

bőséges-, izletes-, háziétkezési
árból

10 százalék
engedményt kap Ön, mint ezen

lap előfizetője

Budapesten

Szerkesztésért és kiadásért Íelelős :
WAGNER MÁRTON.
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p O L I T I K A I, T AR S A D A L M I É S K Ö Z G A Z D A S AG I H E T I L A P

E L~ F I Z ET É S I AR A K :
Negyedévre - - - - '1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 peng ts 40 fillér
Egész eyre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel,

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkeszt6ség é8 kiadóhivatal:

uH U N G Á R I A" könyvnyomda
G 'JI o m 8, "ÁRVAHÁZ"

006

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hird etésnél lO százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 2Q százalék: és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

A ~ A primifiv ember össze- szórakozásaira mennyit ál- a klinikák, ahonnan napontapenz. gyüjtögetett kagYIÓhéjaibÓll doz, hanem a pénz. Lassan Itö?bsz?, röp~ti, szét, ~ ~ir a
Hatalmas és érdekes kötet ilyen szép karriert tudoti a szolga kezdeti parancsol- p~nz allapotarol s~olo !e!~n-

könyvet lehetne imi a pénz csinálni a Pénz, Először gatni urának. És elkezdődött ~~~lekh~~' S dia ,mIL 00 ~lcsbmYI'
_ '0 • ,O d ozraga e eiunK 0-

csudálatos pályafutásáról. A csak cserees"koz volt. Kel- az a korszak, amikor nem d '-r,0' k ft 'l" ,ogsaga ,ugg so szor a o,
Dzsingisz kánok, Nagy Sán- lett, hogy az .ember ken!el-. a penz left az ~mbere~t, ~~- hogy 1!,ajjon milyen álma
dorok, Napoleonok és más mesebben tudja lebonyolIfam nem az ember elt a penzert. volt Ofelségének newyorki
világhódítók élettörténete ár- üzletelt s ne lett légyen Ma már ott tartunk, hogy aranyrudakon nyugvó ágyá
tat/an gyermekmese lenne kénytelen tehenét lisztre, a pénz, mint valami egyének ban. Kisérteties me!ódiákat
ahhoz a könyörtelen, követ- krumplira, csizmára, baltára fölött álló külön életet élő fütyül a világ tulsó jelén és
keze/es és csatavesztés nél- és kalárisra beváltani, hogy csudálatos démoni lény, llraf- mi ugy tá~colunk..itt,~szev~

kül történt .diadaluthoz ké-! akkor is be tudja takarni kodik mindenen és minden- szet~en, mmt a csorgosapkas
", 'f l t t 't h '['k t t d k' kO fi"ld" '[' 1'[ bohocok.pest, amelyen Pénz Ofelsege mezr e en es e, aj e o II - m, a l a o on e es e eg- Mt' o' o l

o 'l' bO , .. " 'h '0 h ., j o fio'l' h Ok P l't'k' 00 o t os IS vajjon ml eszmar Vl ag lro POZIClOja oz j ~ UZ~l arva, ~Je o e, a ZI., ~ ! l a :s muv~sze: abból, ha a newyorki bo-
eljutott.Az egész Föld fe/ü- ket eros keze~f! egyebe..' tudas es erko(cs, ero. es szorkánykonyhán kifőznek

letét behálózó beláthatatlan nem ~dott nek! a Teremto. anyag, sze.llem es tes! m~nd- még egy pár percentes ka
nagyszerü alkotások hosszu Szolganak teremtette az em- mmd a penz szolgalafaban matlábemelést, ha két esz
sora, mérhetetlen hatalom és ber a pénzt, hogy legyen állanak. Nevét már csak fendeig tényleg nem akar
dicsőség, fejszéditő mámor, aki helyette fusson ide-oda nagy betüvel szabad kiirni, nak kölcsönöket jolyósitani,
tobzódó fényüzés az egyik és beszerezze neki a sziik- mert életünk minden vonat- mint alzogy beszélik, ha a
oldalon, tönkrement existen- séges dolgokat. Az ember kozásában ott leselkedik ez fermények alacsony ára még
dák áikozódása, árvák köny- azonban jól tartotta a maga a s~örnyü disznófejü nagyur, szorosabbl:a. füzi gazdáink
nye, özvegyek sóhajtása, bap büvös inasáf. Hizlalta, be- Es hogy lessük minden nyaka kum!" a hurkot, h~

. " 't ' l tt . F. ' 't! N' h l nem le8z vevo a kereskede-romi munkara kenyszerült cez e, apo ga a, amIg a j e- moccanasa . mcs az a a - "
. " . , " "tt E/lj" k . t'k d kl' lk d' k' k 'U sekben az lpiJrosoknal ha

embermllllO~ k:etle~ el~~e, je~e ,~~ Ol ff S~~ csa .~r e - o ,o 'lura o. Ob' la I~e. a ~- ember! nyomoruságunk ~lke-
nyomortanyak, ehezes, bun, merove e,." ICS~Va1 a az potaro, anny! u letlon~ adn.a- seredéseire ujabb égő olajp
csalás, gyilkosság a másik 01- ember k~zeb,ol egYlk legjon- nak k~. ~apon!a a VIlag Tl}m- cseppek hullanak, ha .. o

dalon azok a Jellemzők, tosabb Jogai. Nem az em- den tajan, mmt a Pénz alla- Pszt! csendesen! Nem
amikről a Pénz birodalmát ber határozta meg ezután, potáról. Zürich, Newyork, szabad felségsértést elkö-
meg lehet ismerni. hogy munkája mennyit ér, Chikago, London, Páris azok vetni!

T Á R C A.
Kruchl6 Antal ref. lelkés% Gyomá
1'61 Amerikába 3ztirmazott magyar
te5tvérOnk levele a Gyomai Ujstig

Szerkeszt6ségéhe2.

A. buffalói
nelD.zetgyülés..

A buffalói nemz~tgyü!éslhat6

hónapi harc elózte meg, New-
. Eorl< és Cleveland hadat üzent
egymásnak, elókerüllek a rozs
dás csatabárdok, amelyhez mi
csűrés-csavarás nagyon sok
szenny tapadt.

Az elóharC' felkevQrte az
amerikai magyarságnak is sok
szor próbára tett idegeit és ér
zéseit. nem csoda hiszen közel

... hetvenezer hajlékba kopog/atoll
be naponta a Clevelandi Sza~

badság és él. Newyorki Ameri~

kai Magyar Népszava cimű

magyarlap. Először csak ugy
~irnán folyt él csatározás, Cser6

na meglámadta losika Herceg
Imrét mivel a kitüntetést el·
hazafiaskodia elóle, Josika
Herceget alkalmatlannak találta
arra, hogya" reviziós" ü\!l-yet
vezesse iti Amerikában. losika
nem nyult a dkstelen fegyver·
hez, megindult és szervezni
próbálta az amerikai magyar
ságo!, mivel van néki bőven a
földi javakból, há! utazott a sa
jál költségén, nem várta azt,
hogy a pénz elóbb folyjon be,

Cserna látta azl, hogy itten
ó teljesen háttérben marad, az
Amerikai Népszavának most
már sikerül a szomoru Kossuth
szonor mozgalmat egy másik·
kal kireperálni. Ezt a dicsósé·
get megirigyelték a heIHapok
tulajdonosai is, elsősor

ban azok, akik eddig nem igen
mertek a napra kimenni, mivel
a fejükön vaj volt és még ma
is ott van. Cserna hadi tanácsra
hivta a közelállókat és ugy ha...

tároztak, hogy él "TQngeren·
fuli Magyarok Világ Szövetsé·
gét" ártalmatlanná kell tenni,
de hogyan, kérdezték egymás·
tól? Hogy kié volt a nemzet",
gyűlés eszméje, a Csernáé-e
vagy a Fonyóé-e, azt csak él je'"
lenlevók tudják, na meg a ben
fentesek. Az Ur 1929 e'3Z6

tendejének március 15-ike nap·
jára nemze/gyűlésre hiv/ák az
amerikai magyarságot, a kiált·
vány nem nagy visszhangra ta...

láJt. Csak arra volt jó, hogy él

magyarságot felrázzák, hogy
felfigyeljenek arra, hogy a
Szabadság és él Népszava sze
replési vágyuknak a kielégite
sére a harc/ól sem riadnak
vissza. Most már nagyon dics
telenül indult meg a harc, a
beszennyezett erkölcsi bizonyit
ványok elókerültek, dicstelen
szerepléseknek aljas multját is
kiteregették az amerikai ma~

gyarság elé. Csak most látta azt

él? amerikai magyarság, hogy
mennyi rovallmullu egyén élős~

ködik közöttük, d" nem ugy
mint k~izk(jtona, lIanem mint
vezelő egyén s [Iogy minden
szépen és ékesell folyjon, hál
az ezredes sem hiányzott. Csak
most kezdtek vísszaemlékezni
arra a nagy sajtó csatára, ame..
Iyet .Á.ldásy lózsefmegjcgyzése
váltot!, ki, hM bizony sokan
vannak jelenleg hivatalos ve".
zérek, akiknek odahaza elinté
zetlen mul/jok van.

Március 15-ike gyorsan kö·
zeledett, sokkal jobban, mint..
ahogyan az eszme terjedt, mi
vel március 15"'ike bőj1i időre

esik, igya kath. papság a
nemzetgyülés elhalasztását kér...
le. Ez az elhalasztás él Cserna
oldalára billen/ettQ a kereket,
idót nyerhettek arra, hogy szer....
vezkedhessenek, egymásután
kapták a hetilapok segítségét,

nem azért mintha szivvel és
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Harmsworth Esmondné
Lord Rothernlere menve

.J

a üyomaiJótékony Nőegyesület

örökös tiszteletbeli elnöknője,

10Jt le él marosvásárhelyi Gecse
Dániel~ucci:lÍ ref. kistemplom,
ban. A Marosvásárhelyi Refor.
mátus Nőszövetségmüsoros

templomi hangverseny kereté=
ben ünnepelte a vallásos áldo
zatkészségnek dicséretet ér,
demJő megnyilvánulását.

-Manapság, él g-azdasági élet
leg-válságosabb napjaiban, mi~

kor az önzés s avagyonszer.
zési vág'y lett urrá a lelkeken
ha nem is egYlOdülálló, de min~
denesetre ritkaságszámba menő

jelenség az a nagylt?lkü ado,
mányozás, melyet az Erdély,
szerte jól ismert "Domokos"
szálloda lulajdonosnője, özv.
Páli Domokosné szül. fad,
gyas Róza egyháza javára telt.
A temesviiri Novotny Antal,cég
ál1al remekbe k~szitelt, 10 má,
zsás és 19 kg.-os, negyedmil'
lió lejbe kerülő harangot aján
dékozott él ref. kistemplomnak
hogy pár évvel ezelőtt elhalí
férjének és még- korábban elJ
veszitett két fiának em/ékét
megörÖldtse.

Biró András lelkész könnye"
Idg- megható imával áldotta
mega "Domokos" harangot,
hogy zengje. hirdesse az lsten
Haza és él felebaráti szeretei
eszméinek szentháromságát
mindaddig, mig magyar sziv
dobog Marosvásárhelyen..

Meleg köszönetet mondott a
nagylelkü adományozónak egy-
házközsége nevében s ezzel
v~get ért a ritka szép ünnep~
seg.

,a iegsazdaságosabb

Vezérképviselet :

Autofelszere1ési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
u. 2. - Tel. Aut. 812-41."S".::~

Ujra megszólalnak
az erdélyi kálvinista

harangok,
A KolozsvfJrott megjelenő

Keleti Ujság cimü napilapból
vesszük át az alábbi lélekemelő
híradást, mell' bennünket két~

SlereSC!1 is érdekel. Először

öröm tölli el a szivünket azért,
hogy az elrabolt erdélyi vidéw
ken, hol lábbal liporj;]k a map
g-yarságot és annak Icgpreg,
nánsabb kifejezőjét a kálviniz~

must, ujra rni2gszólalnak a kál
vinista harang-ok, másodszor
azért. mert annak adományo~

zója il mi egyházunk nagyérD
demü és buzgó, _az adomá,
nyokban is jó példával bizonYD
ságot tevő brassói Greiszing
József telekkönyvvezelő pres p

biler atyánk Fiának a sógornője,

ki szeretet, jó férjének r2S drága
két fiának ernlékét örökitette
meg- e nemes cselekedetben.
Az erdélyi ujság- cikke a követD
kező:

NegyedmilHós ajándékot adott
egyházának egy marosvásár-

helyi uriasszony.
Meghatö, szép ünn('psé~- zaj-

mesteri szépen kedves
volt az oklevél albumját
előállitanÍ, mig Kner Izidor
ur veje: Dr. Hajman Hugó
tanár ur az oklevél szö'
vegét sziveskedett klasszi
kus angol nyelvre lefordi'
tani.

A jó Isten áldását kérD
jük Reájuk ellenértékü! ne
mes szivük sugallta ön
zetlen tetteikért.

Az örömteljes hála ér
zetéve! mondunk köszöne
tet Záhonyi Aladárné urnő

elnöknőnek e nemes cseIe~

kedetéért, amellvel Nő

egyesületünk utján az egye
temes magyarság érdeké=
ben a nagy Lord és CsaD

ládja jóindulatát és figyeI
mét felénk irányította.

Ezzel kapcsolatosan tol
mácsoIjuk a Gyomai Jóté
kony Nőegyesület elnök...
ségének hálás k öszönetét
a jótékonyságban fáradha
ta:;.]n és nemesszivü Kner
C'-,aládnak azon szívessé
gért, hogy Kner Izidor ur
művészi remek kivitelben
volt szives az oklevelet
e'késziteni, leánya: Kner
Erzsébet urhőlgy pedig

Záhonyi Aladárné urn(Jnek
a Gyomai jótékony Nő

egyesület Elnöknöjének. "

tiszteletbeli elnöknöjének vá
lasztottak.

Bizlositom, hogy igen nagy
érdeklrJdéssel viseltetem a
magyar ügy fejlödése iránt
és nagyrabecsülöm a "szeretet
érzelmeit, amelyekkel a ma
gyarok Lord Rothermeret és
Harmsworth urat elhalmozzák.

Oszinte tisztelettel:
Harmsworth Esmondné.

Mindnyájunk által köz- I

ismert az a fáradhatatlan
tevékenység, amelyet ZáD
honyi Aladárné urnő, a
Gyomai Jótékony Nőe.gye

sület elnöknője ugy az
egyesület, mint a köz jaD
vára áldásosan kifejt. Hogy
mennyire szivén fekszik
az általa megalapitott Nő

egylet sorsa, fejlődése, mi
sem bizonyitja jobban,
mint nemes lelkének egyik
ujabb sugallata, amellyel
a nagy Lord fiának a feleD
ségét a Gyomai Jótékony
Nőegyesü!et örökös tisz=
teletbeli elnöknőjévé elváD
lasztöHa.

Alig egy hónapja, hogy
az erről szóló diszes okD

levél album elment és már
is itt van a kitüntető váD I
lasz, melyet magyar fordi
tásban teljes szövegében
itt közlünk:

"Warwick House, St. james, s. IV. 1.
1929 julius 30.

JVagyságos Asszonyon?!

JVagy örömmel kaptam meg
a Gyomai j6tékony Nó'egye D

sület oklevelét. Engedje meg,
hogy az Egyesület tagjainak
hálás köszönetet mondjak
azért a kitüntetésért, hogyen
gem az Egyesület örökös

lélekkel leHek volna aZ iigy
mellett, hanem azért, hog"y a
Népszavát segitsék árldlmat~

lanná lenni. De a harc is folyj •
még pedig sokkal nagY0bb
erővel, az Amerikai l\1agyar
Népszava az olvasóinak be~ I

j<>lentette azt, hogya nemzcí·
gyüiés összehivóit le fogja lepD
li?zni, hogy lássa az amerikai
rnagyarság, hog'y milyen erköl
csi hullák azok. Az első letJ
Cserna, él második Himler, a
harmadik Gondos és igy tovább.
erre már a Szabadság is kijölI
él 12 éves hallgatásból és az
ulJevelének a másolatát és az
nredessé való kinc -úsél is
bemulatia az OIVélsf;!nak, csak
a felmentő itéletét nem közöiie
le, pedig arra bizony nagyon
kiváncsi lett volna az amerikai
magyarság.

A bolseviki Uj Előre is bek
szól az ügybe, amennyi szeny
nyet csak fel lud kolomi a bolsi

lélek, Mt 1<ii.:il2ilid iinludatlan 01
v d s öi núl<- Va: dm i i\ovács Ernő

lLVÜ már ;Eléli 'vádolja meg
C;crná!. hi,!,;\, 20 ,nilliót kapott
a,::rt, hogy reviziózni akar
L';; 3Z! mq,o osztotta a hetilapok
JUli cbbji per letL Majd "Az
Uj:-,ág'" cimü lilpban, amely

,velandball jelenik meg, vá~

c!o:ia mel;;' CSlirnát annak
sz I'keszlője. !1CJi<V az oláh
j" "tnánytól lJ':ll?! fogadott el,
d._ mindjárt is honá tette, hogy
iJlli:':Í5i.1it a biróság előtt is hjj~

léJndó bebi7cnyilúni, sőt, hogYD
ha il n~mzetgyüíés megengedi,
hál oda is elmegy és ott fogja
bcbizonyitani azt, hogy Cserna
p'~llzt kapott a Bratianu
korméÍnytól. Ez miÍr erős vád
volt, erre bizony az amerikai
magyarstig feleletet várt, sajnos
ezt Cserna ('lhallgati~j, él hélll~

gatás pedig egy él cszlekedet D

tel; Csernáék arró' pedig jó
előre gondoskodtF hogy él

nemzelgyiilésen olyan vádak
el ne hangozzanak, amelyek
talán be is lennének bizonyitva.

Ezalatt él civakodás alatt, de
már előíte is megindultak a
tárgyalások és aztán az
egyezkedések. hogy miképen
lehetne Csernát és Josikál ösz
szehoznÍ. Cserna nem alkudotl,
néki teljes dicsőség kell még
pedig olyan, hogy az előtt

Bethlen is meghajoljon, néki
féJdicsőség nem kell, ő való~

ságos nem pedil cimzetes_ ez
redes. A TengerentuH Szövet D



ség leküldte Clevelandba Pivány
Jenőt is, ottléte alatt nemcsak
revizióról, hanem személyi hiu
ságrót is folyt a lanácskozás.
Pivány azután, hogya SzabadD
ságban megtámadták, jog'osnak
érezle magát arra, hogy él ta'
nácskozás titkait nyilvánosság p

ra hozza. Cserna azt mondta
Piványnak, hogy nagyon ha...
ragszik Bethlen miniszterelnök-

re, mivel nem fogadla, pedig ha
fogadja amikor odahaza volt,
hát megmondta volna néki azt,
hogya megkapja már mint
Cserna a magyar kormánylól
a magyar becsületrend' második
keresztjét, akkor a Szabadsá~

napilapot és annak olvasóit
szőröstőJ-bóröstól átadja volna
mind a magyar kormánynak
Hál' Istennek, hogy nem igy
történt, gróf B12thlen miniszter p

elnök -nem fogadta Csernát.
A magvaI' becsületrend nem
a Csernáknakés él hö!3Qr,
szórüeknek való. A Pivány ki,
jelentései csak megerósitelt
sok amerikai magyart abban,
hogy hiusági betegségben
szenvedő ember bh a mi CSl2r
nánk. De tudni kelJ azt, hogy
az ezredesi rang, legalább az
övé, vörös penit sem ér érdem·
kereszt nélkül.

(folyt. köv.)
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Szeptember 8~án tartja ha~

gyományos szüreti malatságát
az Iparos és Kerekedő Ifjak
Ö nkép7 őköre.

Megszünt az áHatforgalmi
adó. Tudvalevőleg julius l-éve!
életbelépett az állatforgalmi adó
megszüntetésére vonatkozó ren
delet. Örömmel üdvözöljük mi is
ezt a hirt, amely kömyékünk ál
lattenyésztésének bizonyára jelen
tős könnyebbségére fog válni. Ez
zel kapcsolatban az uj marhale
velek is forgalomba jöttek s az
eddigi négy oldalasok helyett két
oldalas ürlapok lesznek,

Ragadós áHatbetegségek.
Lépfene: Körösladány. Veszettség:
Gyoma. Lórühkór: Gyoma. Sertés
orbánc : Füzesgyarmat, Gyoma,
KörösLncsa. Sertéspestis : Füzes
gyarmat, Szeghalom, Vésztő,

A genfi Eszperantó Világ
szövetség hivatalos lapjának
legközelebbi számát Magyör#
országnök fogja szentelni. Eddig
már három nemzetközi és husz
ncrnzcli eszperantó folyóirat
auoJj ki budapesti számokat.
A világszöv~tség májusban irt
hosszabb cikket BudapQs!ról.
Mindez a most lezajlott buda#
pesti kongresszus nagy sik'!ré
nek tulajdonítható.

-Kiti.intetés_ A földmivelésügyi
miniszter Cs. Nagy Sándor szeg
halmi és Abel Albert füzesgyal'
maii gazdasági munkásokat több,
mint félszázados munkásságuk és
hazafias magatartásuk jutalmazá
sául elismerő diszoklevéllel és
100 pénzjutalommal fün
tette ki. A kitüntetett munkások
nak nagy közönség jelenlétében
ünnepélyes forll1{\k között adták
át hatóságok képviselői a disz
í ,klevelet és a 100 pengő pénz-

mat. Örömmel adunk hirt ki
t[-illtdetl polgártársaink öröméről,

mert csendes, de becsületes mun
kában eltöltött félszázad szorgal
mát méJtányolta és ismerte el a

kormány.

Onlkéntes Men

hóban 27?l I.

segll-

]{ell kezelni a rossz~

l{edviJ.férjeket? Egy nőorvos,

J>~j muga is I1l\, arra nézve
szolgál ig-en oku:) tanácsokkal,
hog-y mi módon kczelj(5k él nők

férjeiket, mikor azok harag-o#
sak. A/~ c'relekes és érlékes la
nácsokból ide iktaOuk é1 köveJ
kezőket : [-Ip a férj kedvtelen,
akkor a regi,tc!i kávéjába még
egyszer élnnyi cukrot tegyünk,
mint rendesen ; ha haragos,
akkor ebéd alkalmával a le~

ves lől kezdve milldent cukroz
zunk fel és ne mullaszunk el

, vele nagymennyiségü kompó#
lot megeletni, ha pedig dühös,
akkor vacsorára adjunk neki
mézet. Az orvosnó szerint mi
né! több édessége! etet meg
az asszony az urával, az an#
nál szelídebb lesz.

és U~:l-li..:I1Hé:bE;n

ves felhőszakadások és
reng-ések voilaI,;:.

A Jí:iudJalJesti

A szerb hBrmadszü-
lőtt fiát most keres7tel!ék meg.
Az ujszülött keresz/apja György
Bng'ol király, akit a kereszte~

lőn B belgTádi ango! követ
helyeltesiletL

A nevii francia ha~

dihojó fedélzetén, Ferror kikö
tőben a részeg matrózok meg
togadták az engedelmességet,
A rendet egy spanyol tenge~

részkii]önilmény áilitoíta helyre.

he
föld~

I kjnai.oros/~

konverö Blücher tábornok
un a lelt a jnandzsuriai
oros? csapatok csnoka.

galamblöv6 c5apat-
okságát Wlagyarország

nyerte el.

üdvözé"dték

Ici c]iS7rS_

altisz azonnal

cs a

aki hosz
válaszol! az

Ku:ldclHS'éQcknek. Ezu~
táni munk m~

a Jüdövé5Z elleni harcot

Az elnmU
Vass
lizedik
szabb beszédben
üdvözlő

~~!~ó;,- élele
mint életcél

céiludatosan
kezdve.

Aholia doknak ezen llaiJyon
okos, helyes nevelési eljárását
kellene nekünk nJ

is átvenni. g'yermek lesz
felnőH korában szerencsétlen.
aki szüleitől nem tanult jaka~

rékoskodni. meri nC'm janijot~

ták meg a szülők helyes be~

osztásra.
Bizony sokat, nagyon sokal

tanulhatunk a hollandok helyes
nevelési él kifej lesz/ell ía
karékosságábóL

me=

I és komo-

meri egy sze'
minden vág-ya_
!eélni további

mC>2tlec'sü!i

ni a

ba

hol IJines eJön

zele meg nem

tás k

azonban
a hosszu

nem ritkán 5-6
tvlíild

vag-y a
nes az összeg a Jakásberen-

várnak tijrelmesen
is_ A sziilők ilaffi hivei

oral ck. mert ez
nVHú~""a a férfil
sebb férfitár-:;'-:i'lCli

is lesz. jobban
dik. !Zözben takarékos:

kicsiny korában nJ

cl. Ilon
elsr) keresetéi

_D,_

k()clik .a

rlolIall0iábiJI1 "hben éj

háboru! nl !iem
totl államban mQnn
szercsjlc:lií.~k o takarékos:sákyr
való nevelési.

A családban kezdődik

az a a. kis
gYl2rmek első születése
jára - drág'o játékszer
- takarékkönyvel kap nem]
kis bejéllel. A következő szLi
letésnapon a szülők és roko:
nok ismét pénzajándéko! ad:
nak, hogy növeljék a gyermek
gyüjtőkedvéL

Ahol a család ezl elmulaszl~
ja, jön az iskola, ahol megki~

vánják, hogy minden gyermek
nek legyen tökarékkönyve a
laniló kezelésében, aki az
ajándékba ka fillérekel bé
lyeg alakjában beragasz/ja. Ter·
mészelesen ez nem azért a kis
összegért igy
összegyül hanem, a gyer-

meket rászoktassák a
lésre s a becsül-

berendeze?
oHhon a leány
Elvégre itt kell
életél.

Alig- van
szeretö
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Özv. SzHágyi lászl6nénak a Deák
'Ferenc utca 610. szám alatt egy Jakása
van kiadó, mely áll 3 szoba, konyl1a és
kamra heJyiségből. Beköltőz1Jető szep
tember l-én. Ugyanott egy fertály ta-

szabadkézbőJ eladó.

Halló, Halló J Ide figyeljenek
(J,cs6bh lett éj pálinka főzés-e s
ezért ,neg n,E; ijed.jenek. A Központ
intézkedése folytán a szilva pálinka
i'özése literenként csak 1 pengő 40

, fi!,éri:le kerül annak, aki a fözéshez
fát ho,-, vámot ad és il. kifő! cefrét el
száliiija. Bővebbet a í-Cözponti Szesz
főzde Szövetkezetnél (Kovács jános
ház) lehet megtudni.

Üz~ethH;)J1risé9:egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy nagyobb, a

Miklós uton épült ui házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Márton

I Fiai fakereskedésében. vagy Schusztek
Sándor tanitónáJ.

Z6id István féle 3 fertály tanyai
II föld örökáron siirgösen eladó. Értekez
I ni lehet a Bác;;y és Társai Bankházá

ban.

C-21f, Schrőder Já!"lűsnénai< 30
hold ő7edi földje tanyával eladó, ked

I vezö fizetési feltételek nwllett. Érdek
I forduljanak él Bácsy és Társai
I Bankházához. .
I '" ... '" .
i JOVO eVl tIzetes mellett

II már most lehet előjegyezni. Akinek a

I..
mütr.ágyáia augusztus hó vérréi" érkp·

. '-", '- ~ bo ~

,ik meg, a7 kap 2 százalék engdemél1yt
I Előjegyezni 'lehet a Hangyában, fu

gyasztási Szövetkezetné! és Kovács Já
nos trafikjában.

Figye~em! Olcsó pálinka eladés !
I l liter kisüsti' törköly arató pálinka

1

2'60 P, l liter kisüsti seprő arató
, pálinka 2'SO P. Kapható mig a ké"zlet
I tart a HangJ~ánál és a Fogyasztási Szö
I vetkezetnel Ugyanott ] liter nagyon jó

'

I tiszakürti bor l pengő. Minden vasár
nap hiss sör csapolás van egy pohár
SUl 3G fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az c'·';·,:u!jon a Szövetkezetekhez.

I Haszonélvezet nélkü! eladó a
II: Kalocsa, lV\ária tulajdonát képez? Kalo-

csa-tele,<bol a Klstemp!om-utcal olda-

IIon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200--200 négyszögölenként). Mon-

i nal átvehető f Érdeklődni lehet özv. !{a
locsa ls!vánnénál és Kalocsa Máriánál.
Budapest, józsef-körut 23. f. 4.

Özv. dr. Bácsy lajosnél'iek Rá
kóczi-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hálószoba es kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükröJ<, virág
állványok, függönytart6k fából és réz
ből. Továbbá hajlitott székek állan-

. dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épületasztalos munkák késziHetnek,
köJtségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor rnotorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

őZ

Telefon 202-45 .. 294-34. Sürgönycim: Holelist.
IvIinden modern kény'clemmeí berendezett e!sőrangu családi
szálloda. szobában központi itités, hideg;meleg

viz és telefon. Lift.
Szállodábar: kávélJáz, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

müsor

iván} i Aladár és !stvár, gabona
kereskedők va.sut melietli telepén a
vető .'agtísztitás megkezclődölt. A gaz
dálkodó közönség saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagját ti;;ztiHatja,
mert csíraképes vetömag több hoza
mot biztosit.

Fegyverneki-ut 1178. számu ház
373 négyszögöl kerttel, esetleg az udvar
feje külön is azonnal elaeló.

cimü
Marie
ÖlIetes,
vigjáték
Amerika s üit az él ,ahol
a házastársakat három hónap

alöt! minden nehézség nélkül
elválasztják egymástól Az igazi
francia szellemesség' c's mti:
vészi píkanléria, amely
Prevost minden fiil11jél jdlemzi,
itt is érvényesüL Előadások

mindkét napon: 4, 6 és 8 óra
kor.

l
i amely japélnbéJl1 '2S Kínában
játszódik olt élő és

l benszülöt1 kina;iJl~ között. Té~

mAja mozg'alma::, ffi.éíS és
fordulatos szerelmi lör:~net,

I mnclynek eg'\
kirléli mandarin és eion angol
leány óli A nöi fö~zerepet
Elga nÚllct fiimszi~

n~szc:t elismert laí5ia jálsza A

Ma!om-ut 1620 szám aleti egy jó
karban levő kis SEnger varrógép és egy
fehér zománcos vas gyermekágy mat
raccal e!'átva eladó, ugyanQtt egy csi-

I nos butorozott szoba kiadó.

FIGYElEr\!l! Ha olcsó fát és szenet
akar venni, ugy jöjjön Lévay Lajos
Horthy Miklós uti üzletébe, ahol a leg-

I
olcsóbb napi árban kap biikhasáb,
bükléc, vágott és hasogatot bük, fenyő
léchulJadék, la. osztályu hazai szenet
vaggon tételben vagy kicsinyben ki-
mérve és azt házhoz szállitva is,
pontos és előzékenyen kiszolgálva,
kérve a nagyérdemü közönség szives
pártfogását.

özv. Ga21 Domokosrilé Baross uti
háza haszonbérbe kiadó, bővebben Honti
Antal kereskedönél.

Meghivó. A Gyomai Iparos és Ke
reskedő Ifjak Önképzöl<öre augusztus
4-ére - kizárási ügyben - összel1;',ott
rendkivüli kőzgyülést; a tagok csekély
számban való megjelenése folytán, f.
évi augusztus 18-án tartja meg d. u. 2
órakür a Holler SzáHóban. Amely az
alapszabály idevonatkozó pontja értel
mében, tekintet nélkül a megjelentek
számára, határozatképes. Elnökség.

l Gyula, Farkas Imre, Földi Mi~

I hály, Tersánszky J. jenő, Lő,

rinez Miklós, Lestyán Sándor,
Gács Demeter, Seg'esdy László,
Görög László naí5yszerü cikp
keL noveJlái és versei képezik
a lap g'erincét, de ezenkivül
még számtalan cikk Pólya Ti;
bor, Forrai, Förstner, Georg
remek illu5z1rációival teszi vál
tozatossiJ a leg-nivósabb ma:
gyal' foíyóirat leguiabb számár,
melynek g'yönyörii fedőlapját

Georg tervezte. Nemcsak él

pesJiek. vidékiek. hanem a j<lii
földiek is nag'y örc)mmel ve p

szik ezJ a szép lapul, rnely a
Szen! István-hét cfyík kelle~

mes meg'lepetése Ára egy
pengő, kapható n jcn páíya~

udvaron lapárusi ji. Mulat:
vánvszámot dijtalanul küld a
kiadóhivsct1al; Budapest. V.,
Szjg'et utca 26. szám.

AUgli5ztus 20-án, Szent Ist
'Ján napján a

Sátániéiek

t\,ss.2onyok paradicsoma

kerül szinrl2. A llSáiánlélek"
cil1lü 8 felvoná_os társadalmi
drélma a hasonló lárgyu filmek
egyik legjobbika. Georg- Ja~

koby a legTuiillirozottabb filrn p

rendezők egyike, "Az ezerp

arcu ember" világhirüvé vált
alkotója ké$zitetíe ezt a filmet,

és

FH szin áz
Gyolnán.

Aug. iS, vasárnap:

A legyőzhetetlen

Aug. 20, Szent István

napján:

Sátániéiek,

Asszonyok paradicsoma.

Az Apolló fihnszinházban
augusztu.s hó IS-án, vasárnap

I Hany PieI legujabb bravur~

I fi j:;:j.: :

!.i\ legyözheletlen Hany

I
ci !1l iO! 10 felvanásos kalandor~

tödénel lC:TiiI szinre. Hany
IPiel ezutíal mintha eszközeit,

rellckzési és szinjátszási mód
szereit is magasabb nivóra
emelte. Nem a kalandért van él

kaland, hancm ('3,:lk ldegészi~

tője, kllc'l11z()je, kiemelkedő

momentuma az izgalom a fjlm
ne", amely mili i rendezési,
SCl~11ál'iLlnli és S/i,l·2szi teljesit~

Jlh~ny is él !egjobbak közzé tar
tOLik. Han-y Piel ez alkalom:
egy klldJaJól játszik, akinek
Jal.:ílmánya köt-iil pereg a moz
gaiílla.3 é" gyorsan forduló tör
L;nd_ A müsorl egy kitÜllŐ

bLdeszk és Filmhiradó egé~

s/ili ki.

Istentiszteletek. A ref. lelllp
lomban vasárnap délelőít fél 9
órakor istentiszteletet tnri Har
sányi Pál ref. esperes.

Az ágostai evangélikus temp~

Iomban vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reg'gel 9 órakor.~2ntisztelel

prédikációval, tél jél Cser-
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Utépités Gyomán. A g'yomai
vásártérszéli· utak épitésére
beadott ajánlalok közül a köz
jgazg~tásj bizottság Wag'ner
Márton gyomai cég és Mcíté
György békéscsabai kövezo~

mester együttes ajánlatát
(78.676 P-vel) fogadta el. A7
elvég'zeng'ő munka 7.80 km.
hosszu, 5 méter széles belon;
alapra helyezett bazalt kiskő

burkolat. Bár ennél az ajánla/
nál volt egy 5100 pengővel

olcsóbb ajánlat is, de minthogy
nem volt reális, a közigazga~

jási bizottság azt figyelmen
kivül hagyta.

Erö§, vérbő, köver
eJlD.berek szá~ára a teI"lllé
szetes Feren.c .JÓz1ileif ke~

serüviz naponkint való ivása
a legkisebb erőlködés nélkül
könnyü és rendes bélmükö~

dést biztosit. Számos szakor;
vosi ielentzs bizonyijja, hogy
a Feren.c .J~z:'ief viz sziv
és idegbajosoknak, VC'3e- és
cukorbetegeknek, valamint
köszvényben és csuzban szen
vedőknek is nagyon jót tesz,

s ezért méltán megérdemli él

legmelegebb ajánlást. ~\apható

gyógyszertárakban, drogériák~

ban és füszerüzletekben.

Az "édes anyának" szenteli
legujabb számát, a legrégibb
magyar asszony ujsflg, a }} Nök
Ujságja a Háztartás". Képek~

ben mutatja be a legtöbb gyer~

mekes magyar anyák köziii
azokat, akik az "Anyák Nap~

ján" kitüntetésben részesülnek.
Az anyavédelem-ről Lovrich
tanár tart előadást és Szász
Károly közöl megkalJó meg;

emlékezést édes anyjáról a
lapban, Szederkényi Anna re
génye és noveljája, maid a
"HÁZTARTAS"-ban 00 év óta
megjelenő Konyha, Kertészet,
Kézimunka és Hasznos tanács
adó rovatok stb. teszik teljessé
az ünnepi számot. Mutatvány~

számoi dijmentesen küld a ki
adóhivatal: Budapest, IV. Bé
esi-ucea 3. sz.

NagyszerU ajándék Szent
István napjára a "Magyar Ma
gazin" augusztus 15~iuj sztl~

ma, mely a gyönyöriien illuszt
rált Szent István cikken kivül,
ragyogó irások, képek és öt~

,letek tárházát adja. Krudy
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r Tamás
HÁZASSÁG CSŐDJE

c, szenzációs cikksorozatát
kezdi közölni f. hó ll-én,

vasárnap az

IFizessen már most elő azon
i nal megkezdjük a lap ldH
I dését és csak 15-től számit
i jLik az előfizetést.Ieim: VJSÁG, Budapest, 62.
I Postafiók 282.

~""" .-:.-.-~=::~=_:::w:.:~·.='=====

Kaszinó

lS-án d, lj,

versenyt rendez,

''ln"h;'''''' tagjait el11tofl is meg

: egy bárány. H,

dugaszolt bOL m.
cigaretta. A ver

senyt vaCS'iYra zárja be, mely

nek ára teriiékenként 2 pelilgő,

képező

mérnök, magas-, mély-, beton és vas
beton épitési vállallwz,', Budarest, VH.,
Kolumbus u. 41. sz. Telefon: 396-78.

...ar

FA.

1930. -töl
évre haszonbérbe
Árverési feltételek a IH-ad
zői irodában

A községi
Máyer-féle
folyó 19·én
kor a Községl! áza taJ(la,c:sierm~,-

ben taáaU1dö

RT

HIRDESSEN
LAPU 9'11 r'I.III.i1.1"'U

KERÉKP
Budapestről eisőkézb31 vegyen
reklámáron, csak augusztus végéig I

Uj els61'sngu német, "TORPEDÓ"
kontraEékes erős strapal<erékpár,
gummikkal, lámpa, pumpa, csengővel

teljesen f~lszerelve p 140 _._
készpenzért .' •

Címre KRAU SZ 30 éve
ügyelni! fennálló,

nagy raktára
Budapest, IV. Veres Pálné-u, 30. szám.

~fat'"'fatUUU~~~

Az anyagi gondok

neh~z napjaiban~

a,rnikor ugyszólván senkinek a ke~

resete nem fedi a kiadásokat

§z~p p~nzt k.ereshet

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny'
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell el<:idni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megkü1d'~a

PALLADIS
könyvo§ziAi.,.,-d.

Budapest, V. Alkotmány u. 4 szám.

Uj! Törvényszékileg beie&Y,':.;~~~Uj!

FRENKEl ~ S
B N Z

Békéscsabai fiókja, Andrássy ut 16.

Azonnal folyósíttat hosszulejáratu
törlesztéses kölcsör.öket. Teljes

100 százalékos ikifüzetéssel

30-45 ÉVREl

melyet a bank előbb fel nem mom1
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben stornómentesen visz
szafizethető bélyeg és illetékmen
tes évi 7 Ih százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZ ÖleS N ~{
féléves vált6ra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
föld'llételhez kedvezöfeltételek.

Földbirtokok parcellázása.

Felvilágositást készséggel ad:

Pulusor 1""''It'''~''''
Gyoma, Halász utca 1541.

eJj.~iilliTnfiITIThifr.m li l, Lí!Ftt1lKllfílmli••irniMi~I Budapest legelsörendü modern családi szállója, az I
I S I a e szállo a I
~ UL, Zsigmond utca 58. Telefon: Aut. 517-55. II Mérsékelt árak.Modern berendezés. Központi fütés. :
~ MelegvizszoLgáltatás. Uft. ~

:i EngedDll.ényt kap O:n~ mint e lap előfizetője a I~
.. Dunára néző E§piauade Nagyszállóban. .

I 111'1~~\!I~~llW.~~)[©g.~Jl·1@üJI"U~

~~tlmIJXTYltShI~~YXZlUr1t,ü_~LY~;D(XT%tllllltl.

I
) 220 ~':;:öbeentis 4- és 'fél lóerős
".' C· rK~ e'"' rÁk(.1i~~j r "'I(\on ne go"
_ il \. J uj~~JU~... ~ :rR f-- D

; M,,' i"oo' m'g , "iI'gpi" ",n",jÓJ' a 250 ""bcentIs O 16e"s, oldal·
I kocshl'a~ is. has<:~iiái:'31tó ~U;?H nloto;'kcf~Kpár, bölc;':;:;Jczal és block-
~ motorral. A gep ara 12uO t~ e" 18 havlreszletre azonnal szállitható.
I KiYánatra az érdeklödő . is bármikor bemut:ltja V::lg:y bővebb ismeri tetést küld SZíLÍÍ;GV\ lÁSZlÓ müszaki vállalata Turkeve. (Népbank épület).
~r'iarY1'Dryc:l]Y:JaLjCll_'1UQ[nTll.:rr3n:u:tJCI'.i.:~]~x:IJrji lj H j • Illi

Le olcsob a Icsönöket

fi

I



18-26
19-25
2-20
3-23

nd
17-30 gy_ 21-~

20'29 gy_ 2-10
14'28 16-52gy.
19-10 19'45 gy.

16.14s;ry.
16'51 gy.
20';:;4 gy,
21-11g-y.

1929 aug. iS.

trti

irdessen lapunkban.

A "gy" be!üvel jelzet! gyors-, a többi pedig' személyvonat.
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BpesJról indul
Gyomára érk_
GyomÉIról indul
Bpestre érk.

1929 mSJus hó t5-étől.
BUDA.PEST - GYOMA

6'25 9-45 gy, 13-35
11-06 12'42gy 18.19
0'32 5'34 8-52 gy_
5-- 10'40 11'45 gy.
GYOMA. -U:tK:tSCSA.BA

BcsabdróJ indul 23-15 4-34 8-14 gy_ 12'47
Gyofllara érk, 0'17 5'27 8'51 gy. 13'54
Gyomaról indul 6'41 11' 14 12-47 gy, 18-29
Bcsabára érk_ 7-34 12-08 15-25 gy. 19'27

GYOMAI UJSÁO

GY'()MÁN.

AZ ,,0 P E LU KERÉKPÁR MINDENÜTT VEZET I
Készüljünk folyó évi !!ilzepteIllber hó S ...iki

nag y k e r é k P á r ver s e n y r e,
melyen minden »OPEL" "ATLAS", "TORPEDÓ", "ORlON", "PAX"

kerékpár tulajdonos részt vehet.
Ezen kerékpárok beszerezhetők Gyomán

Legjobb tájékoztat... a.

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánvtözsdében.

2 ,&fr 4.4& ua

«: omokos Ibert

Ivillanyszerelő és műszerész műszakikereskedésében.
Ozletének Rirakatában ~ kerékpárverseny 4 dija megtekinthető.

Benevezéd dij d ver~en"yre n.incliien.. .

I "OPEL'" MOTCIRKERÉKPÁR KÉPVISELET. .
i~~~wyuWUYUyuuuuuwuuu~uuuuuuuuuuuuu~uuuU~UUUUyuuuuuuuuuuuuuuu

;g..W4

sÁCSY és

Körős!adá:nyban a községtől 2 és fél kilométerre,
Körösladány~Szeghalom közötti müut mellett fekvő, sok és

jókarban levő

gazdasági épületekkel ellátott,
~,éhai Ferencsik Károly féle

170 magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődök forduljanak a

TÁRSAI Bankházához

6 oldal.

Lapunk Budapesten áUan~

dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér to.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előllzet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt! eg'y szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
CI sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VlII,. Ba'
ross lér 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldaláviiI szemben)
egy elsőrendü szobáI. A kö
vetkező sorsolásJ aug. 19,én
fogjuk megJ2jt,mi és eredményeil
lapunk aug_ 25 a iki számában
tesszük közzé_ - Vágja ki
az alanti "Utalvány,szelvénvl"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesz1óiénél.
- - - Ut levágan.dó: - - -

Szerkesztőség nél beadi:1ndó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRÖOI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND

I
··························~·i·~·;··~·········· ~;~g~ek

GYOMAI UjSÁG
. olvasójának.

'W'f 'é' hí_ern

1929. május 15-töl november 6-ig.
GYOMA VasutáUomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

6 ó. - p.

8 ó. - p.
10 Ó. 20p.

12 ó. - p.

l ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

reggel

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután
délután

délelőtt

délután

délután
délután

délután
"

"
"

Gyo~á.ról indul:

Telefonszám 17.

Feltételes megánók Endrődről indul:
Gyomán:

5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca 1. járat
reggel 6 ó. 30 p. Gróf Tisza István ut sarok 2.

" Máday gyógyszertár "
" dé lelőtt 9 ó. - p. I?iac-tér 3."

Ártézi-kut
11 ó. 10 p. Hangya főüz)et 4."
12 ó.50 p. Vágóhid 5."

Iványi malom
2 ó. 20 p. Endrődön: 6."
.;4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 1."

Kórház
6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40~50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

1. járat reggel

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

I

Uta. §foJ."g allnunk
nagymérvű emelkedése elveink
helyességét igazolta_ Elvünk ol
csón a legjobbat nyujtani! E
Iap elöfizet6inek támogatását
hálásan azzal kivánjuk viszo
nozni, hogy emelkedő kiadá-

saink dacára

20 §zá.zalékot
adunk hatósági lag megállapitott

szobaárainkból.

10 $zá.zalékot
olcsó éttermi árainkból (1 P 50

filléres menüt kivéve).

Se:n:uni
kocsiköltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Park
Nagyszálloda

VIII_, Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON,
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Fá~ éi.Fre
Egész ,~~:"re

l2!pzá.rta P É

8D '~~~'iét

4!-0 :él'
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dijszabásai:
Egyhasábos l cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirc!etésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hjrcletésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunl,-

~J}e- .gyászmagyarokat.
Anlerikázó munkásra, elége
detlenséget szitó agifátorok

tisztességtelen kereske-
dőre, korcsmákban politizáló

csöpögő hi
igazán mncs

szerencsétlen, meg-
ep 'o"to') '-r' opS7a'űn ref· s7u"k"e'ŰebY I 'i -- .& L~n.. 1"'w' v Ö ~

ezekről rántani a
s meg kell

magyar élet {á
élősdiektől.

l(.I'iJ'O"ori"h'ot, a hi/föld ebből

nem
dobni

hordó-
dolgozni aka

igazságért.
a mWlka,

nem a pér,
Tőlünk

csak an
nem tiszta a lel-

munka és ma-
tehetség himnuszának

alr.ifesiéséül szo/
olyan esemény

::!!wngzásáva/ egy-
amit leggyü[ölkö

(/len.felcirzk sem tagad-

f10J;Y hitr .? óránként szop·
a gyerme!.- mégis sir s nem

]icm de bizo-

i7Hogá:J mindez
pusze. az.';)';] teje mindig
jó a csecs2mőnek, csak az nem
jó, il csecsemő fél óráig is
szopik SqZditllf i.;/.''Iét az a baj
ó!l elv, hogy tulterheli a gyomrát.
Tehát nemcsak az a fontos, hogy
cl ponias 3 óránkénti időt betart
suk, de az is, hogy az egyes 5Z0

pósok 10 percnél tovább ne tart-

sanak. Nem ritka aZ a panasz,
hogy cl baba éhezik, tefzát azért

ilyenkor orvos próbaszoptatást
rendel el, ami eldönti, elegendőt

szapi/c-e a baba vagy sem; mjn

deneseire leszögezem, hO/lY éhező,

csecsemők nem szok
ta/c simi, sőt !e!túnően aluszéko
nyak, Sok anya szerint hasfájós
cl baba, azért sir s ezt onnan gon-

hasmenéssel.

j':elizgatáStÍ
neJ71 c;korOln r:!(-'n

ami

Sokszor az anya azzal jön or-

sirt s azért

a SZOKGSG, hogyha sir a baLti
azonnal crz16re teszi) /la
,mulva- sir) isrnét, az ernlő!JÍinbó[

dugja szájacskájéfha, mert azt
gondolja, ci :,:irás: az éhség
És ezt n,apoko!7). heteken
J71ig csak azt riejn veszi
hogy dacára a gyakori
nal{ a csecselnő 1zern !ejlődli(, súl
fogy, idonként hóny, zöldes-n)'e,;l

kds a baba széklete s éjjel !!I!p

T/ég're orvosnál rle
baba

vala sZ!Dtitafás,Jnindl1ntalan
gatds, sIlilogás nen2
mértékben járulnak hozzá a

lett meglássa il boldog is. !
A sirá csecsemőt nem lehet I,

d ' If '1'" . , r .. Janah a aran J. nil a csecsemo I
sokat sir, annak mindig valami I
oka van. Ha ezt az okot I'

[áljuk benne vagY' a kömyezeté-:

ben ugya s irás kérdés körülbe- I
Iül meg v(m oldva; t. i. Il sirás I
f7úndig valam.i belső vagy kWső I
oknak a tünete.. Ha valaki ért a II

tünetek megmagY9rázásához, az II

okok elháritásálwz, a sirást is

meg !adja szüm'etni. Ne higyjük I'

azonban, hogy az anya ért cl leJ;- .
csecsemő ájvolásához. l'

.. ' il
aJ77licOr azt I

a kis gyer!ne/~ek

az li
I'

tO!!ialk()Zúrstá~7c:d. A sok I
rin- l

kis i
ne- l

hatal-

A

,ezek [IZ

Az emb2rd rendszerint efszo.
babát. !dt

nélkül

Gyermeksirds: keserii vád
Elitél sok
Gyermekmosoly " öröm, hála

Aldást is hoz sok

en:öeJek csar~ 2sar-

mas, de meg
akadályozza, hogya bajok mel-

. hta: Dr. J. T ft IvlAs
a körösladányi 192-es Stef&,,:a védő

intézet vezető főorvosa.

neln tudnak
emberek !Iem ismerik a nevető
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Azt tanultuk az iskolákban
és az éle/ben erről bizonyo
sodtunk meg, hogy leg-nagyobb
kincs, amit ember e földön
birha/ - a nemes jellem. Az ál
landó, következetes, határozott
gondolkodás, érzés és csele
kede/ él jellem, az ember sa
ját'3ágainak összesége, amely
szerint lelkünk lel/ekben nyil
vánul meg az éle/ben. Lép/en
nyomon tapasztal ha/ja cl gon
dolkozó ember, hogy a köz
tisztelet, a tekintély és általá
nos megbecsülés azt veszi kö
rül embertársai részéről, akii
azok jellemes, becsületes, kö
telességtudó, megbizható, lel
kiismeretes embernek ismertel,
meg. Az ilyen erős elhatáro~

zásu, bátor, szilárd akaratu,
önzel/en, a jóban állhatatos
ember érdemli mC'g- a jellemes
ember elnevezést.

hatnak le. 850 magyar cser#
kész lobogtatta meg a ma
gyar tehetség zászlóját egy
egész világ előtt Angliában.
Külföldiek ismerték megbe
csülni a magyar kulturát
különböző kongresszusok ke
retében. Négy magyar fiu
uszóteljesítménye irigységet
kelt a világ minden kultur
nemzetében s a magyar vi
zipólócsapat megsemmisítő

fölénnyel verte össz~s ellen
feleit. Vajha követnénk eze
ket a szép példákat s ököl
beszonift kézzel, minden
erőnket megfeszítve mutat
nánk meg a világnak, hogy
mi tehetségünkhöz és mun
kánkhoz illő módon akarunk
élni a többi nemzetek kö
zött.

j Ile III

A népek, nemzetek előlt járó,
azoknak sorsát intézŐ nagyok
és hatalmasok közül a törté
nelem azokról emlékezik meg
dicsérettel, elismeréssel és tisz
telettel, akik a magas állásuk,
méltóságuk dacára, a kincsek
és kezökbe adott ha/alom bi,
rása mellett is megmarad/ak
Jisz/a jellemü, becsületes, tal
pig derék embereknek. Becsü
112/. jellem kell az egész vilá
gon á/ragyogó eszménykép
gyanánt, amely világitó napja
legyen az emberiségnek, amely
felé örömmel, szivesen emelje
tekintetét mindenki, aki a tisz
tességes, den?k em berek so#
rába óhajt állani és tartozni.

A jellemes ember nevet min
denki elnyerheti, aki a reábi
zott feladalokat hiven teljesiH,
kötelességének mindenkor ele
ge/ tesz, szereti embertársail,
tiszteli a törvényeket; aki csak
a jót, szépet akarja csele,
kedni és azt sZl?reti; aki a
rossza/ kerüli és él lelkében
vallásos, honszere/6. Az. aki
ilyen, jellemes ember is, mert
ezekből áll a jellem.

Sem vagyon, sem kiilönös
nagy szellemi tehetség, hivatali.
/ársadalmi állás nem kell ahoz;
hogya jellemes ember elne
vezést elnyerhessük, hiszen
sokszor láthatjuk és tapasztal
haliuk, hogy egyszerü sorsu
emberel< milyen becsületesek,
megbi7hatók és tisz1esség('s
gondolkozásuak a maguk sze
génységükben. Ellenkezőlegaz
1--111 .nl is láthaljuk, hogy van
Ildk g-azda~rok; vannak diplo
111<1S, iskolázott, tanult embe~

1",-')<' akik hitvánY?lk; jellemtele·
11,~k, a lÍS.fJcsséf?Te, becsüle/re
nem sokat vagy épen semmit
";l'lll adók; akik ha valami
előnyt, !las;. no/ remélhetnek, a
törvény és erkölcs szavára nem
hallgatnak; mcgbizhata/lanok,
sok csetben qr25zen alásülYl2-.

del/ek lesznek erkölcsi szem'
pontból.

*
Az ifjuság nevelésének legelső

és legfontosabb kérdése ma a jel
lemre, a becsületre nevelés. A
mos/ani világban rendkivül ne
héz feladat ez. A könnyeImü
ség, a lus/álkodó, henye élet
megkedvt'lése, a pénzsóvárgás,
a rangkórság. az akaralhiány
és haszon/alan, jellemtelen ba
rátokkal való érintkezés mind
ellenségei annak, hogy jelle
messé nevelhqssük az ifjusá
goL

Mi tehát mégis a szükséges
mód és eszköz :l jellemre ne
velés kérdésénél ? A megfigye
lő képesség fejleszíése; a JÓ'''
nak észrevevése ; a rossznak,
él hitványságnak Qlkeriilése.lgen
fon/os továbbá a példaadás
is a jellem fejlesztésére. Ahol
a sziilők előljárnak az illemre,
tisztességre, az igazmondásra,
józan, vallásos, békés életre
vonatkozó éle/szabtJlyok meg·.
tartásában gyermekeik előlt,

olt helyes és jó irányban ha
lad a családban élő gyerme·
kek jellcmessé nevelése. Ahol
tisz/eletlel emlékeznek a gyer·

- mekek előtt a liJvollevőkről;

aholemberszólást, ék/elen és
hi/vány káromkodást, illetlem
szavakat nem hall él gyermek;
ahol nem lát él szülők közölt
állandó viszálykodást, civódást,
egyenetlenkedés/, 011 kiformá·
lódik lélssan~lassall a Rvermeki
lélekben a becsület, a tisztes·
ségtudás, a jellem.

Az iskola gyakorlja a legna
gyobb halást a szülei ház mel
let/ a gyermekre. Az ollhon
hatása a gyermeken minden
kor nagyon meglátszik és ha
jó környeze/ből kapja az is
kola növendékeit, sokkal köny
nyebb a továbbfejlesztés a val·
lásos, hazafias irányban való
nevelés munkáját folytatni a

tanítónak.
Az olvasás jellemképzó, szi

vet és lelket nemesiló hatása
is tagadha/atlanul nagy ~s fon
tos kérdés a jellemre nevelés
nél. Ez által magunk lehetünk
magunknak a legjobb tanftómes
tere. Neveljük magunkat! A
gondolkozás. önképzés, olva
sás által sikere»en, meglepó
eredménnyel képes bárki fei
leszteni a szellemi téren elma·
radollságá/, de ez csak akkor
lehet egyu/tal jellemképző is,
ha nem ponyvairodalom, nem
haszon/alan és káros rémre
gények ezen olvasmányok, ha·
nem hasznos, ér/ékes. neme
sitő hatással vannak tartalmuk
nál fogva a lelkünkre. Nagyon
fontos tehát a jellem fejiéidésére
nézve, hogy jó könyveket ol·
vassunk csak és az ifjuság, a
gyermekek kezébe is azt ad
junk olvasás végeI!.

*
A mult század nagy magyar

irója. Kölcsey ferenc mondot/a
c>Zen örök igazságot: "Mind
nyájan becsületesek tartozunk len
ni" !

Ebben legjobhan és legszeb
ben van meg-határozva a jellem
egész mivolta és lényege. Vi
lágot átható igazság van e mon
datban kifejezve! A vallás . tör
vényei ezt parancsolják. A tár
sadalom fennállásának ez aT.
alapja. Önmagunk iráni sincsen
nag-yobb és szen/ebb köteles·
ségünk ennél.

lia jellemiink a szilárd, kÖ 6

vetkezetes, erélyes akarásban,
cselekvésben, teltekben olyk:?:"
pen nyilvánul meg, amint alt
az erkölcsi törvények meghi>
vánjtJk. akkor az jó, valódi,
igazi jellem.

Tiszta jelleme csak beqületes
embernek lehet. Igazi önállósága
is csak jellemes embernek"van.
Nemzeti érdekünk is paran;
csolia, hogy ily('nek lenni tö·

dolja, mert a baba lábacskájával
mindig rugdalózik, persze a 2 do
log között összefüggés nincse/l,
mert épen a hasfájós baba igyek
szik nyugodtan feküdni. Szr!kszo
rulás ellen kérnek orvosságot, hogy
a csecsemők sirását megsnlntessék.
Most pedig nézzük az érem má
sik oldalát. Nézzük miért sir va
lóban a baba? Sir a baba, ha
bepiszkit s ha a hozzátartozók

,nem sitnek tisztába tenni, ugy a
csecsemő gyönge bőre hamarosan
fölpállik s akkor minden mo?ga
tás, érinté'> fájdalmat okoz. Ha
tehát a baba sir, nézzük meg,
vajjon tíszta-e alatta a pelenka,
azután nézzük meg pontosan nin
csen-e ránc, hajlás cr :;e!znkábanJ

ami szintén izgatjil a babát.
Könnyen sir a baba, ha az ágyacs
káját a régi helyéről elmozditjuk,
ha nem abból az irányból kapja

a fényt, amit megs2okott, ha já
tékszerét a földre ejti, ha hozzá
szoktatjuk a sok ölbentartáshoz,
karon hordáshoz, mert ilyenkor a
baba a család zsarnokává válik,
később ezt J71Índig megköveteli s
ha elmarad: sirás következik. S
végül emlitem meg az ismert
gummiszopókát, mit ha el akarunk
a babától venni, milyen keserves
sirásba kezd.

Mindenesetre a sirásnak komoly
háttere is lehet. Igaz a nyöszörgés,
sírás gyakori, angolkórnál, vize
lési és székelési zavaroknál, kö
zépfültő gyul/adásnál.

Fontos tehát tudni, miért sir a
baba, s ha a kiküszöbölhető hi
bák nem jámak eredménnyel, ugy
ne késlekedjiink orvost megkér
dezni, mert a gyakori és hosszan
tartó sirás nem az ej;észséges, jól
Jejlődő csecsemő tulajdonsága.

TÁRCA
Kruc:hi6 Antal ref.lelkés;;: Gyomé.
1'61 Amerikába származott magyal'
testvérünk levele a Gyomai UJság

SzerkeszUSségéhez.

A buffal6i
:neMnzetgyül~s..

2

Míg a Szabadságék és Nép
szaváék minden szennyüket
felszinre hozták, azalatt kezd,
tek a b",csüietes magyarok
gondolkozni, ugy a kath. mint
a ref. papság gyÜJésezett. Ha
addig m'm is, de most már il

papok is ugy határoztak, hogy
el kell menni Buffalóba és a
legszentebb magyar ügyet nem
szabad megengedni, hogy kal
márok kezében maradjon. Igy
cselekedtek (lzok él hetilapok

is, amelyek semlegesek voltak,
amelynek szerkesztője nem
akart a posványba menni, most
már azér/ kellell melléjiik á!-!rüj

hogy aitól megmen/sék a reví
ziót, na meg az amerikai ma
gyarságo/.

Végre eljöH a májusi dátum
is, amelyre ki volt tüzve él

nemzetgyülés; a meghivók már
vasárnap Buffalóba érkez/ek, li

magyar p~pság pedig hétfőn

és kedden reggel érkezett
meg, hogy a külön gyülésen
résztvegyen. A ref. papság az
az egyik ref. templomban, mig
a kath. papság a helyi kalh.
templomban tartották meg a
gyülésüket, hogy aztán együt
tesen is értekezzenek, vagy
tartsanak gyülésL A közös
gyülésen négy kath. és 'négy
ref, pap, 2) ref. világi és három
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rekedjünk mindnyájan mi ma;
gyarok és hog'y a becsületnek,
él jellemnek diadalát a jársada·
lornban is, az ifjuság tanitása.
nevelésében is hirdessük; an;
nak követéséri2 buzdilsuk, hogy
él becsületes, ji21lemes ember
elnevezésére méltókká lenni
igyekezzenek mindenkor.

. Romba dól azon ország,
melynek fiai elótt nem ragyog·
a becsület, a jellem világitó
napja egyetlen és éltető esz;
ménykép gyanánt!

SZÖKE FERENC
ref. igazgató tanitó,

Beiratás az állami
polgári fiu- és leány

iskolába,

A pótbeiratás szeptem-l
ber hó 2-o-án történik,
4-én a tanulók ünnepélyes
istentiszteleten vesznek

.részt, és megnyit juk a tan
évet. 5-én kezdödik a ren
des tanitás.

Beiratás alkalmával min
den tanuló tartozik befi;
zetni a beiratási dijakat és
pedig: I-ll. oszt. leányok
12'64 D I-H. oszt. fiuk
10'64 D III-IV. oszt. Ie;
ányok 10'14 P HI-IV. oszt.
fiuk 14'14 P-í.

fizetendő dijak még:
. tandij 28 P póttandij 14 P.
A tan- és póttandij 4 réSZ-I
letben is fizethető. Közal-

kalmazottak, hadiözve;
gyék, hadirokkantak gyer
mekei és a hadiárvák a
tan- és póttandij felét fi#
zetik. Igazolt szegénység
esetén a póttandijat ezek
részére teljesen elengedte
a Miniszter ur.

Jeles előmenetelű és jó
magaviseletü tr'lnulók tan
dijmentességért folyamod;
hatnak. A folya.modványt
Békés vm. kir. tanfelügye
lőségéhez kell cimezni, de
a beiratás a lkalmával az
igazgatónál adandó be;
csatolandó: anyakönyvi
kivonat, szegénységi bizo
zonyitvány, utolsó tanul;
mányibizonyitvány.

Az elemi iskolából jövő

tanulóknak bizonyítványt
váltani nem kell, elég az
értesitő könyvecske.

Ha valamely tanuló testi
fogyatkozás miatt a test
gyakorlás, mezőgazdasági

gyakorlat, cl rajz finomabb
kivitele, az ének tecnikai
része és a női kézimunka
tanulása alól felmentést
kér, orvosi bizonyítványt
hozzon magával és a be;
iratás alkalmával kéreImét
jelentse be az igazgafónál.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Tere-fere.
Hová siet szomszéd?
- Biz én Turra szeretnék I

utazni a gvorsso!.
Tán csak ncm turi süveget akar

venni, hiszen annak még nincs
itt az ideje?!

- Jut is nekem turi süvegre.
Örülök, hogy élek ebben a drága
világban. Hanem, tudja itt a szep
tember, szeretném a fiamat beiratni
a gimnáziumba.

Azt mondja a tanitó ur, eszes
gyerek, hátha lenne belőle valami.

- Ogyvéd ... pap?
Ne tréfáljon szomszéd, mert

megharagszom. Hát ugy dobálha
tom én a pénzt, mi?! Tanul né
hány évig a gyerek, azután oda
adom mesterségre,' vagy befogom
a gazdaságba.

Hm-hm ...
- Bizony kell ma a tudomány

ebben a rádiós világban minden
kinek.

Osztán miért nem járatja itthon
a gyereket?

- Azt már kitanulta.
Ugy -! jó szomszéd urnak,

teheti. Én bizony ugy a fiamat
mint a leányomat itthon járatom.
Node igaz én szegény vagyok,
nem telik.

- Ugy-e? Hiszen a jancsi meg
a Böske idősebbek mint az én
fiam, hanem ők sem estek afejük
lágyára. Hát hol tanulnak, itthon?

- Azt tartom, kitanulják a
polgárit a mi kenyerünkön. Tudja,
mégis itthon vannak. segitenek
dolgozni is. no meg itt alig kerül
vala mibe.

Azt is akkor fize/em, ha jut rá.
Persze szomszéd ur elad havonta

5-6 mázsa buzát, osztán küldi
városi kenyérre.

- Szomszéd, ne haragitson I
Dehogyharagitom, csakmondom.
Osztán tudja, hogy megvalljam,

én papot vagy orvost szeretnék a
jiamból. Hajlamos rá. Olyan szé
pen énekel a kántor. urral a te
metésen.

Az már· i~az, de oda· "latin is
kell, hogy olvasni tlJdja alextust,
vagy hogy olvashatatlanul tudja
imi a recipet.

Hát az igaz. De az én fiam
ugy tud latinul, hogy még magam
sem értem, pedig már kemény a
koponyám. A leány meg megta
nulta a fiutól, csak ugy fujják a
sok okosságot.

Azt a szórnszéd! És hol szedik
fel azt a sok szép tudományt?
Magának' megsugom. Van itt va
laki, aki ugy meglanitia rá kendet
is, hogy no . .. Hát' Isten vele
szomszéd, csak siessen ci gyorsra..,
Én meg megyek a pol~áriisko

lába. Megnézem. Oly szepen ki
cirkalmazzák az Arvaházat. 
mert az lesz az uj polgári iskola
- !zagy magam is' kedvet kapok
a tanulásra. De legalább ott
őgyelgek, ha ráérő időm akad. Oly
jól esik látnom, mi· volt . ...mivé
lett . .. - és most ujra vissza
kapja régi fényét; .. Igy lesz az
mással is, - csak akarni !cell 
meglássa.

- Tartsunk együtt szomszéd.
Ejnye olyan szépen mondta, hORY
sirni szeretnék. Nem utazom már.
Köszönöm a beszélgetést. Megér
nekem néhány ezer pengő!. 'S tu
dom a gyereknek sem tenne jót a
városi kenyér . ..

-aá.-

ladta meg a kétszázat. Tagad
hatatlan a gyülés nemcsak
ügyesen, hanem praktikusan
volt elkészitve, már az első·

nap észre lehetett venni, hogy
a gyülés lefolyása sima lesz.
De azt is észre lehetett venni,
hog'y a Cserna kezéből ki fog

. csuszni él vezetés, azt nála
méltóbb emberre bizzák, ugyan
ennek a heli lapok szerkesz·
tői is örvendtek tudniIlik azok,
akik nem a Cserna személyét,
hanem a reviziót jöttek le siol
gálni. A Prattinger ferencek,
fodor Oyulák, Kádár KáJmá;
nok, Hajdu Vendelek, a Csong-

rády Cornélok stb. ezek tiszta
lélekkel és becsülettel álltak a
revizió ügy s7.0Igálatába. A
gyülésen kijutol/ az ünnepel/e
lésből azoknak, akik arra
szomjuhoztak, soknak még
érdem nélkül is a nagyságukat,
és buzgó hazafiasságukat él·
tel/ék a delegátusok. Drozdy
itt is nagyon ügyes poli1ikus;
nak bizonyul/, (ezl már meg·
szokta hazulról) ő ugy dolgo;
zotl, hogya kecske is jólak.

kath. világi egyén vett rész1; I
ezen a gyülésen teljesen meg-

. egyeztek ahban, hogy C:serná
ékkal szemben eS.lyül1es frontot
fognak képezni. Ezt Csernáék
is észrevették. S Cserna azt a
kijelentést tette, hogy ő nem
törődik a papokkal, mivel a
nép meHe/te van. De ugyanak•

.. kor az összehivó lapszerkesz
tók is tanácskoztak, . kizárván
azokót a. gyülésról, akik nem
írták alá a felhivást, ugy látszik
erre azért volt szükség, hogy

'. éreztessék halaImukat velük
" szemben.

. A nemzetgyiilés május 29-én
.. szerdán reggel kezdődött meg,
'az amerikai lap már jelezte,

hogy több mint háromezer
Hungária delegate lesz jelen a
Buffalói .gyülésen. Ugyancsak
hirdette a Szabadság is, hogy
több ezren fognak Tészt venni,

'sajnos leredukálódolt majdnem
él lO-ed részére. Az első na·
pon 351·en vetlek részI a
~gyülésen, a második napon
kevesebb, ilZ utólsó napon

, rnégkevesebb, ekkor alig ha...

jon és a káposzta is megma;
radian, az ő embere nem
Cserna, hanem Jósika volt, el
is követett mindent, hogy Cser
nát kiengeszteJje Jósikával
szemben és rávegye a papsá 6

got arra, hogy Jósikát meghív.
ják agyülésre.

Az elismerésnek még' akkor
sem lehelett volna nagyobb
mérete, hogyha már azokat
ünnepelték és dicsóiletlék vol
na, akik a re.vizió! megnyerték.
A reviziótól még nagyon mesz
sze voltunk· és vagyunk, sót
attól is, hogy a buffalói gyülé;
sen reviziós érdemet ünnepel;
lek volna. Az egyik ref. lelkész
meg is iegyezte, hogy itten
mindenkit ünnepelnek, akár
van, akár nincs érdeme, csak
azt nem emlitik, aki igazán 9
éven keresztül végzi a saját
költségén a revizió érdekében
a propagandát. Ez az ember
dr. Birinyi K. Lajos volt. Róla
teljesen megfeledkeztek, mivel
Cserna és fonyó ugy akartál<,
na meg a Vasváry is, aki épen
ugy cseréli az elvét, mint Q

kabátját. De kerestük dr. Nagy
D-:zső de/roili plcbánost, ezt
az egyenes és tiszta lelkü pa;
pot. a jó J1li1gyor,íaki odaki;
áltoHa a Cserric'tk fülébe, hogy
Amerikáball csak egy ember
végzeJt és végez igaz és tiS7

ta revizi6s munkát már éve·
ken keresztül, és ez dr. Biri·
nyi Lajos, nála nélkül nem is
tuJ elképzelili reviziÓsmoz·
gélimat. Dr. NéJgy DezsŐ nem
tud Birinyi nélkül elképzelni
reviziót, de elIudják azok, aki
még ezJ is egyélJi hiuságból
végzik, hiszen a nemzeigyülés
is annak a szüleménye.' Az
emlitett lelkész mondta Dróz
dynak, hogy hivják meg Biri,
nyit. Kérem én emlitettem, de
Cserna és fonyó nem akarja,
tessék hozzájuk menni és be·
szélni velük. Hát én nem rne
gyek. Birinyi annál sokkal· na
gyobb érték, hogy az <5 efde·
kében Csernátö! és fonyólól
kérjenek valamit.

(Folyt. köv.)
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AGYOMAIAK
kedvelt 1alálkozóhelye
nUD)\,PI~ST:EN

a

Zp n i
zállo

vu., Baross-tér
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásokná! rendkivül ol~

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE KAvÉHÁZ
Tulajdonos:

Grosz Ödön.

,Mindennapos szék...
szorulás, vég'bélhurut, felfu
vódás, oldalfájás. lélegzési za
var, szivdobogás, fejfájás, fül,
zugás, szédülés és lehangolt~

ság eseteiben a természetes
Feren(; József keserüviz a
bélmüködést rendbehozza,
megszabaditja az embert a kel
Iemldlen érzésektől s megőrzi

az idegek épségét és a szel
lem frisseségét. Nagyoevü an
gol orvosok a Feren(; Jó...
zsef vizet g'alandféregkurák
nál is fényes eredménnyel al-
kalmazzák. Kapható gyógy-.
szertárakban, drogériákban és
fiiszerüzletekben,

Beiratkozás. A református
iskolákba a beiratkozásszepp
tem ber hó L, 2., 3·án délelőtt

8-12 óráig lesz. felhivatnak
a szülők, hogy tanköteles gyer
mekeiket ezen napokon be
irassák. mert szeptember 4~én

reggel 7 órakor az összes ta
nulók évmegnyitó istentisztele
ten jelennek meg a templom
ban s utána il rendes taniJás
azonnal megkezdődik. Ugyan
ezen a napokon történnek a
tanyai iskolákba is a beiralá
sok s a tanitás azokban is szep
tember 4 Q én kezdődik.

Beiratkozás a gyomai ipa
rostanone iskolábasteptem
2.. 3. és 4-ikén délután 4-6
óráig lesz az is:<olél épületé
ben. Felhivatnak az iparosok,
hogy szerződtetett lanoncaikat
a jdzejt időben okveileni.i! be
irassák, n~hog'y mlJ!asztás ese·
ién megbüntettessenek. Ez al~

kalommal kLilönösen figyelmez
tetnck a leány fanoncok, akik
az Iparles!üle1 által szerzódé~

ses időre vannak iparágukban
szerződteive, szintén iskolai
kötelezettség' alá esnek a tör
vény idevonatkozó rendelke~

zései szerini s ez alapon CI

felüg'yeló bizottság' aként rell-

kor felesége értesült él SZékelY-j
föld szálfájának kidóléséről,

veronállal megmérgezte magát.
Nem birta tulélni férje halálát.
Benedek Elek ez év áprilisá
nak eleién jár1 utóljára Buda'
pesten. Egy VIII. ke6i1eli kis
utcában lakott, mint mindig s
közvetlenül elutazása előtt adta
utolsó budapesti interjujá1, sőt

egész életének utolsó ujság
nyilatkozatát, amelyben a költő

egy óra alatt átfutott egész

életén és végül már végrende
letet is hagyott azokra, akik őt

lulélik.

A budapesti 32-es honvédek
em[ékmüvét fényes ünnepség
keretében, tizezrekre menő tö,
meg elótt leplezte el József ki,
rályi hercl2g.

Két svájci pilóta elindult
Európából Amerikába. Utjuk,
amelyen eddig' csak Kóhl járt
sikerrel, öngyilkossági kisérlet
nek tekinthető,

Évszázados tó vize szakadt
az Indus folyó völgyére. Az
Indus szinte tizenöt méterrel
emelkedel!. Háromemeletes há
zakat elnyelt az cir. Az Indus
vize akarakorumi fennsikon
történt óriási gátSzakadás foly
tán egyre jobhan emelkedik.

Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt fél SI
órakor istenliszteletet tilrl Ré
pás Pá! rel'. lelkész.

Az ágostai evangélikus temp~

lomban vasárnap d. c, 9 ó.
német nyelvli Istentiszteletet
tart FeUer Ernő ev. lelkész,

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor Istentisztelet
prédikációval, tartjö Cser
nay Géza plebános, D. ll. 3
órakor litánia.

Előléptetés. A törvényható
sági bizottság dr. Pálka Pál
fószolgabirót él VI!. fizetési
osztiIly B. csaportjából annak
A, csoportjába léptette elő. Ezt
az előléptetést a beIUg-yminisz
tcr most jóváhagyta.

Eljegyzés. Feneschan János
m. kir. áll.' rendőr főfelügyelő

Ilonka leányát eljeg'yezte Béres
István kir. járásbirósági tiszt
viselő, l<isujszálláson.

Kinevezés. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter a gyomai
önálló gazdasági népiskolához
Domján Etelka szeg'halmi gaz'
dasági szaktanitónót nevezte
ki, aki már szolgálattételre je
lentkezett is. Müködését sz('p,
tember l-én kezdi meg.

Községi önálló gazdasági
népiskolában abeiratások f.
év szep!. 2. és 3·án déle]ő1t

8-12 óráig tartatnak. Tanitás
szeptember 16~án veszí kez
detét.

Az elmult héten Bndapesten
ülésezeJt a Nemzetközi Katho
likus IKA Szövetség'ének kong
resszusa. A külföldi vendégek

liszteletére Klebelsber~r Kunó
gróf ebédet, a pápai muncius
teát adott. A kongresszuson
résztvevő kiilföJdiek az i-de#
genfol'g'almi iroda két hatalmas
nyitott autójan me.glekintetlék a
fóváros nevezetességeit

és Tokió között a Graf zep-j
pelin, amely az elmult hétfőn

reg'gel érkezeIt meg földköriii,
repülő utján a japán fővárosba,

A lapok nag'y része világ'törté
nelmi eseménynek mondja a
Zeppelin tokiói utját. A Gf!'lf
Zeppelin ezzel az uttal uj ala
pokra helyezte a világforgal#
mat.

A Petit Journal cimü lap tá
virata szerint a roubaixi ma'
gyar katholikus kör szinielő,

adására magyar és francia
kommunisták törtek be s a te
rembe nyomult emberek gumi,
bolokkal ütlegelni kezdték a
békes nézőket, akik székekkel
védekeztek. Eddig két embert
Jartóztaltak le. A vizsgálat meg
állapilotta, hogya támadók a
kommunista párt székhelyéről

indultak el.

A stájerországi Sankt-Lo~

renzenben az elmult vasárnap
eIéiben szociálista Jüntetés~ so#
rán sulyos összeütközés tör
tént szociálisták és Heimweh
rek között. Egy haiott, 57 se
besüll maradt a téren.

A "lilág minden tájára szé1
sz,jródott magyarok az idei
Sb?nt István-napi ünnepség'ek
i1lkal ill cí Vél l \'i lág'lwngresszusra
j()lfek össze, A nagyszabásu
programm slerint négy szak,
o-.;zlcí!\llé1n JMgyalja él megvi"
latásra k,:rLilő ügyeket él kong
reSSZllS,

A szerbek lVL';yarország
felé iiibbnapos he.. 'zárl ren'
eleitek CL LI. hellól'zár augusztus
17~rőllö:ra Virrtldó éiszaka
jllllltbell1 éjfélkor kezdődött.

Mínthogy az optánspörben
llira nlcgszakadtak a tárgyalá,
sok az oláhokkil', igy az ügy
lIjlcl a Népszövetség· elé fog
kL'r'ülni. ROIl1..Jniát ujra Titu
le 3/:ku fogja kéJ.)Viselni.

Páris meHeH, Chatelaillon,
ball él napokhan hatalmas 1üz
vész pusztitolt, amely 130
aulo:llobilt héli1l\lé.lsztott cl töh
bek kÖlt.

Meghalt Benedek Elek, a
Ilagy székely meseköllő, kinek
lwltJla sirba vUle él nagy iró
feleségét is. A székelyföldi kis
baconi ősi kurián érte utól a
héllál Benedek Eleket, aki
augusztus H-én agyvérzést
kapott. Ettől a pillanattól kezd
ve állapota válságos volt. Ami-

történt az
el u héte?

Gyoma községi I
adóhivatalt

szervez.

Az Evening Standard cimü
angol lap pénzügyi rovata sze

rint a francia frank ujab árfo~ I
Iyam emelkedése arra enged I
kövQlkeztctni, hogy Franciaor·'

szág ujabb aranyvásárJásokaJ 'I

eszközölt Angliában,

, Élénk érdeldődés meHett I
zajlott le Békéscsabán cl Békés
csabai y(isgazdák Egyesülelé~

nek kiállitása és löversenye. A
lóverseny szüneteiben zajlolI
le az Alföldi Lovasegylet ga~

lamblövő versenye.

Negyvenkét napról négy
napra és hat órára csökken~

jette a távolságot Friedrichhafefl

A hágai konferencia a leg
krilikusabb napjait éli, Egyre
jobban bonyolódik az ,ang'ol
arany izgElImas regénye, A
konferencia elnökének javasla
tát, amely szakértői bizoltság
kikü\dését ajánlja, SliowcJcl1
angol p.énzi.igyminiszJer is el
fogadJa. Most etlől cl bizotlság
tól várnak kedvező eredményt.

Mint már közöltük a be!ügy
miniszter az adóüg'yi állást 01'

szágo'3an megsziinli2tte és a
meg'üresedett állást csak egy
segédjegyzővel engedi belöl~

teni. Ez a körülmény vezette:'
Gyoma községet arra, hogy
- mivel felfogása szerint a
miniszteri rendelet következté'
ben az adóügyeket tökéletesell
ellátni nem képes, - cgyban~

guJag' elhatáro:zta, hogy él köz
ségi adóhivataltmegszervczi s
kimondotta, bog'y ennek az
adóhivalaJnak vezetője, az éle
re l1]~gválaszlandó községi
jegyző, aki a mellé beosztott

személyzettel látja el az adó
törvényekben meg'állapilott tc~

,elJdőket, önállóan és saját fe
lelősségére.

A községi adóhivatal sze
mélyzetét a' jeg'yzőn kivül 3
irnokban, 1 irnok adóellenőr

ben, 1 pénztárnokban, 2 vég
rehajtóban és 3 napidijasban
állapitotta meg', E határozat,
amely az állami szempontból
is elsőrangu fontosság'u adó,
ügyi teendők bel yes és meg'
felelő ellátását akarja biztosip
tani,fel!étlenlil elismerésre mélió
és Békésvármegye bizonyára
jóvá fogja bag'yni a szóban
lévő határozatot, amelYdzulán
még a belügyminiszlcr jóvá
hagyása alá kerüL
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Orosháza határában bő ter

més lett. A hék,:smegyét Oros

házát é:3 kcirnyékét teljesen

megkiméltc? él dl(jsloha időjá...

rás. 1\1illdcll lerm,;si.ik nagysze

rü"n sikcl'üii. Gazdák állitása

szerin! cl. lovalyi lermésered

ménVllck CI- évhen is megkap...

mag ar old
bgbirtÜlC dadó. Eladó még

tagbirtok. Mindkettőnagyrész
ben szántó, megfelelő épii1e
tekkel, jó kutakkal. felvilágo
sitássalszoIgá! SZŐKEISTVÁN

és üLÁH igazgató.

Füzesg a aton
Szöl{e Lajos hagyatékát képező

nyes kötelezettségek elmulasz
tása ;) rendbeli kihág-ást von
maga után.

Az "édes ~myán2kU szenteli l
legujabb számát, a ]egré~!ibb i

magyar asszony , a "Nók !
Ujságja a HáziéFlás". l-<épck~

ben mutatia be o legJöbb Rycr;

mekes m~gyar anYá~ k.ii/Lil I
azokal, akIk az "Anyak Nop: I

ján" kiJünletésben részesülnek.
Az anyavédelem-ról Lovric!J
tanár lart clóadási és Szász
Károly közöl mcgké1IJó meg':
el1l1ékezé~t édes anyjáról a
lapban. Szederkényi l"nno re
génye és nov,,:!ICiiZ"l, maid a
"HÁZTARTAS"-ban 30 év óla
megjelen ő !-<onyha, l,zerlészct,
Kézimunka és Iiasznos tanács
adó rovalok stb. teszik teljessé
az ünnepi számot. Mutatvány~

számot dijmentesen küld él ki-

adóhivata]: Budapest, IV. Bé-I
csi-ucca 0. sz,

Segéd csak munkakönyvvel
alkalmazható. Ipari segéd
munkás nem fogadható fel, ha
előbbi munkaodójával kötöt!

"s~olgálaJi .VisZOI:ya megszüné~ I
set nem 19-azoIJa. Munkaodo I
segédet csak él munkökönyv
egyideiü!eges átvételével alkal- !
mazhat és azt az alkalmazást i
köteles a munkakönyv beadá;

sávaI. ugyallugy a munkából I
való kilépési is a? ipéJrható
ságnál bejelenteni. Ezen törvé,

kezetl s ig'y a megye összes
iárásaiból, községéből, kivéve
a békéscsabai, tehá! helyheli
lovasieventéket, képviselte a
lovasleven!ecsoporiol. A járás
lovasleventecsapatának tetsze
tős felvonulása ugy BékéscsCl
bán ben'! a városban. min! az
ollani lóversenypéÍ]yán az ille p

tékes tényezők oszlallan tet~

szését váltotta ki s a iárás
jó hirnevét öregbitette.

A helyben üdülő pesti gye
rekek előadása. Gvoma köz;
ség, miként az elmult évben,
ugy az idén is pesti gvermc;
keket nyaraltatotL A gyermekek
a község e nemes áldozat,
készségét akarván meghálálni,
az elmult hét szombatján igen
jól sikerült elóadást rendeztek
a Haller Szállóban. Kedves köz
vetlenséggel konferálta be a
kis bohóc az egyes számokat,
amelyek méItán megérdQmelték
a sok tapsot. Vass Erzsi na;
gyon szépen énekelt. Helyesek
voltak a kis hollandi leányok,
hát még a szép kékruhás kis
íünc!érek! Szebbnéj szebb szá
mok gyönyörködtették a szép
számban összegyül! közönsé
get. Méltó elismerés és dicsé
re!· illeti meg lelkes felügyelőp

jüket Szathmáry Margit buda
pesti tanitónőjüket, aki nagyon
sokat fáradt e gyönyörködtető

előadás érdekében.

Levente hir. Kiválóan szerep
peJtek a gyomai járási lovas
Ieventék Békéscsabán . a f. hó
18-iki lókiállitiis lovasnapon. A
15 főből álló lovasleventecsa
pat, melyhez.3 kocsival ugy
Oyomáról, mint Endrődrölköz
ségi elóIjárósági lagok, gazdák
slb. is csatlakoztak, dacára a
nag'y hőségnek f. hó 17-én d.
u. 4 órakor (16-kor) Gyomá:
ról indulva Csabáig a cc. 36
km-cs utat a legjobb erőben,

állapotban tették meg' ugy a
lovasok, mint a lovak. E lovas
leventecsapat volt az eg-yedüli,
me!y Bodnár Zoltán fóelő:

adó, járási testnevelési vezetó
vezetésével Békéscsabára ér: I

delkezell, hoS;V mivel él killlll:
tatás szerint 30 leány von ez: l

- idószerint \eszerzódve, részük- i
re külön leány osztályl nyil. A
leányoknak is minden felszóli
tás bevárása nélkül a ielzeH
napokon be ke]1 ira!kozniok,
mert az elmaradók szigoruan
büntetve lesznek.

el

Fél
Z I

I
I
L.~.~a_G~YW'~?__I!l.~~~~O mán.
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cikksorozatának

HÁZASSÁG CSŐDJE

Ha az eddig megjelent foly
tatásokat nem olvasta, for
duljon hozzánk postafordul
tával, szivesen megküldjük.

Iván) i Aladár és . István gabona
kereskedők vasut melletti telepén a
vető·;lagtisztitás megkezdődött. A gaz
dálkodó közönség saját érdekében
cselekszik, ha vetőn,lagját tisztittatja,
mert csiraképes vetőmag több hoza
mot biztosit.

FIGYELEM! Ha olcsó fát és szenet
akar venni, ugy jöjjön Lévay Lajos
Horthy Miklós uti üzletébe, ahol a leg
olcs()bb napi árban kap bükhasáb,
blikléc, vágott és hasogatot bük, fenyő~
léchlllladék, la. osztálYll hazai szenet
vaggon tételben vagy kicsinyben ki
mérve és azt házhoz szállítva is,
pontos és előzékenyen kiszolgálva,
kérve a nagyérdem ü közönség szives
pártfogását.

Özv. Szi!ágyilászlónénak a Deák
Ferenc utca 610. szám alatt egy lakása
van kiadó, mely áll 3 szoba, konyha és
kamra helyiségből. Beköltözhető szep
tember J-én. Ugyanott egy fertály ta
nyaföld szabadkézből eladó.

Ha!!ó, Halló! Ide figyeljenek!!
Olcsóbb. lett a pálinka főzése s
ezé,t meg ne ijedjenek. A Központ
intézkedése folytán a szilva pálinka
főzése literenként csak 1 pengő 40
Wiérbe kerül annak, aki a főzéshez

fát hm_, vámot ad és a kifő t cefrét el
száll itja. Bővebbet a Központi Szesz
főzde Szövetkezetné! (Kovács János
ház) lehet megtudni.

Üzlethe!yiség: egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy nagyobb, a
Horthy Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Mártoll
Fiai fakereskedésében, vagy Schusztek
Sándor tanitónál.

Zőld István féle 3 fertály . tanyai
fölL~ (,rökáron sürgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schrőder Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

-
I Páratlan sikere van

Kóbor Tamás

B u d a p e s t, 62.
Postafiók 282.

DUBLIKACIÓ"

Mutrágyát jövő évi fizetés mellett
már most lehet előjegyezni. Akinek a
mütrágyája augusztus hó végéig érke
zik meg, az kap 2 százalék engdeményt
Előjegyezni lehet a Hangyában, Fo
gyasztási Szövetkezetnél és Kovács já
nos trafikjában.

Figyelem! Olcsó pálinka eladás!
l liter kisüsti törköly arató pálinka
2'60 P, 1 liter kisüsti seprő ara tó
pálinka 2'SO P. Kapható mig a készlet
tart a Hangyánál és a Fogyasztási Szö
vetkezetllél. Ugyanott I liter nagyon jó
tiszakürti bor 1 pengő. Minden vasár
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez,

Természetes; vagy
mesterséges keUetéso

i'l"il'~~~~~H~~

E E T
Budapestről elsőkézbő! kivételesen
szeptember végéig hozathat még
reklál1láron, elsön'irlgu német,

I
"TORPEDÓ" kontraféke.. 5, erős, strapa

csengőveL

, teljesen f~lszer~lve 14'O--
!keszpenze"/ ' .0

I Cimre ,R 1\ <:: 7 30 éve
I ügyelni! i J1'-\ WiL- fennálló,
I nagy raktára
i Blldapest, IV. Veres Pálné-u. 30. szám,

I!Jl"~~"'w;JM~Jj)il,;&~~~~~
I
,~~=__ .. M~~---::... __ .~~_ ~

I Mielőtt bevásárol, kérje most megjelent

!1

I RJE Z É ÉT
lKertész ?_~?a~;~t;.l"""""""",,-;::-__""::",===Kllstor-lel,

I[vlezőg' ság
J =~

I
I
II

!
1 _

I :\\elyik a jobbik, ezt kérdezi a leg-
II több kezdő baromfitartó és tenyésztő
I pedig el)ben nagyon különböző véle
I mény uralkodik Minden vélemény alap
I ján van egy kis igazság, ezt iparkodunk
I a sok mellékkörüiménybőlkihámoznÍ.
II' Erre a mindennapi életből veszünk
• példát. Ha valakinek 100 tyukból állo-

mánya van és azt 3 éves fordulóban
akarja uiitaní szüksége van évente 40
drb jércére, 40 drb jércének az előálJi

tásához kerekszámban 160 tenyésztojás
és kikeitetéséhez 12 kotló keil. Korai
keltetésnél 160 tojásból számithatunk
100 csirkére. Ebből 10 százalék felne-
velési veszteséget vehetünk. A megma
radt 90 csirkéből a fele kakas, marad

I 45 jél"ee és ezekből még .'5 drb selejte?
lehet, ugyhogy a 160 tojásból kaptunk
40 tojó jércél.

Hogy tehát a szárnyas állományu
tojótyuklétszámát évente fölfrissitsük.
szükségünk van J2 kotlór?. Tízenkét
kotlót bajos egyszerre előteremteni,

pedig egyenként ültetni és 12 csapat
különböző koru kis csibét felnevelni
igazán nem gazdaságos l Ilyen üzem
vitel ben már gazdaságosabb és egy
szerübb a géppel való keltetés. Ha egy
kétszáz toiás befogadó képességü gé
pet 21 napig 'Jzemben tartunk, egy
szerre több csibét kapunk, mint ameny
nyire fenti felállitás értelmében szüksé
günk van és nem kell 12-szer 21 napig
kotlót etetni, gondozni, tetvezni, nem
kell bosszankodni elhagyott fészkek,
összetörött tojások miatt, nem kell
hajlódni különböző koru csibék felne
velésével, gondozásával és etetésével,
mert az egész csapat egyszerre népe
siti be a csibenevelőt és egyféle mun
kával nő fel.

I A kelési százalékok a természetes
I keltetésnél nem mindig jobbak, mint

gépkeltetésnél, habár bizonyos, hogy a
jó és biztos kotló több csibét tud ki
kelteni a jó tojásokból, mint a gép ...
A jó kotló érti a dolgát, a gépet pedig
kezelni kelJ! Nagy átlagban - 20-25
kotlónál - az eredmény nem lesz kü
lönb, mint a géppel való keltetésnél,
csak mérheteflen sok bosszuság és pi
szok van velük.

Nagyobb gazdaságokban, ha a ba
romfitartást indokolatlanul még mimiig
mint észrevétlen melléküzemet kezelik
is, okszerüen keltetőgép nélkül nem
dolgozhatnak. Ha mégis kotlóval mani
pulálnak, ebben az üzemágban annyira
el vannak maradva, mintha a szántó
földjűkön a gépszántás korában fa
ekékkel szántanának és lóval nyomtat
nák a gabonát.

GySE elnöke.
Figyelmeztetés. Közgyülésen csakis

a közgyülés előtt 48 órával Elnökség
hez beérkezett inditványok tárgyalhatók.
Tagdijjal hátralékos tagok közgyülésen
ner,1 ,'zavazl1atnak.

fnntonlja.
pilótája_

EGH

ft. Gyomai ~,- )ft egylet
f. évi szepteTT] hó 1zen,
azaz vasárnap délután 2
órakor, határozatképtelen
ség esetén délután ci óra

az "Uri-Kaszinó "-ban
ild".",nv'iíi lési

tart, melyre az egyesü
i. t. tagjaít ezuton tisztelet
rel meg'hivom.

Tárgysorozat:
1. Az alaszabály módo

sítása.
2. Esetleges

Gyoma, 1929.

ből melyek méltók a kötetben
voló megjelenésre. A kiadóvál
lalat a legjobb kölleményeket
már rövid idő mulva kiadja a
"Költők könyve" cimü kötet:
ben.

Cii'llj éS fclvonélsos bravurfilm.
elmell' ben Ihbbek között nép
l1éÍllY Ilihctel1::::nül vakmerő reg
pi'JlőgépmulatvéÍlJy I is JátLmk.
Főszereplője Ai Vilson él leg:
vakmerőbb pilóta. Ezenkivül
fiimhir2dó. Előadások: 4, 6
és 8 órakor,

Szeptember első telében jön
a hangos fUm!

;:sinórpad/tJst és egyén szín~

h,:í;i helyj'-)égeket. A tökéletes
rCilc1cz<2s cl végsőkig tudja fo~

komi az érckk!ödést és mind
llllialan olyan szokatlan, olyan
vclhneró és elkápráztató prOg
dlikcióvéJl lelJ IJlCQ' bennünket,
ali1~'lyek cJnfcledt figyelésbe
suJoriák éi nézÖI. A müsor ki
:c:c?rőfilmjc

a ~egga2d8ságosabb i
Vezérképviselet : I

~ At:I{:ofelszell'efési!

I R '1" R.- II ,
Budapest, 1V., Aranykéz I
u. 2. - Tel. Aut. 812-41. u

~==:;==-\lT==-~,zJ~=~.~

alda
Az ördög

A

UJ irói tehetségek érvénye
sülése. Ma, amikor az elismer
Iebb irók is alig'-alig llldnak
kiadóra szert tenni, a kezdő

iróra nézve szinte leheletlel1p

ség, hogy nyilvflrJosságot sze
rezzen él maga alkotásainak.
Ki ludja, hány ragyogó költői

tehelség . kallódik el ilyenkép:
pen, nagy veszteségére a nem
zeti irodalomnak. Ettől él gon
dolattól vezettelve határOí:ta
121 a budapesti "Lyra" könyv:
kiadóvállalat, hogy ;zic:clja él

"Költők könyve" cimü kötelei,
csupa ifju kezdő tehetség meg
jelenésre érdemes kö!teménye
ivel. Akik hivalo1tságot érez p

nek magukban, küldjék be köl
íem,>nyeikel a "Lyra" könyvki
adóvállalaihoz. (Budapesi, VIII.,
Baross-llCea 45.) amelynek egy
háromtagu irói bizol1sága ítéli
meg, hogya beküldött müvek-

Az ApoHó filmszinház folyó
hó 25-én, vasárnap

ják kilencven százalékát. Sem
fagykár, sem szárazság nem
volt náluk; olyan időjárást

kaptak, hogy még kivánni sem
lehetet! volna különbe!. Volt
olyan gazda, aki zöJdelöben
levágta a rozsot takarmánynak,
a földet azonban nem ért rá fel:
szántani és a sarjurozs olyan
nagyszerüen kifcjlődötí, hog-y
holdanként 4-5 mázsa sze:
met adolL Ez évc-. prohál:
kozlak meg az:.-cosházi és
környékbeli gi'lzdák a hagyma
termeléssei is, ami szintén any
nyira bevált, hogy kat. holdan
ként 80-100 métermázsáJ adott.
A hagymáért mos! 10 pengőt

adnak mázsánkén!. Boldog bé
késmegyeiek!

cimü 8 felvonásos drámát mu~
taH:J be, mely ugy tartalmilag,
minI kiállilás dolg'ában is egyell
lő értékii a néhány év előtt ill
lálotl nagy világfiImmel "Az
operaház fantomja" eimü hihe
tellenjjl izgalmas hatalmas IllCS,

termüvel. A legmegdöbbenlőbb

képzelőtehelséggel meg'esináií
Jörténet minden mozzanata lé
lekzejfoj!óan izgalmas. Lálunk
tilkos folyosókat, rejtett ajtó~

kat, süllyesztóke!, kóbor szelp

lemeket, kbér!eJies árnyukaJ s
él fantastikum eszközeinek még
sokféle változatait s látunk
ragyogó szin házi nézőterej és

zegzugos szinpadot, öltözőket,
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TALÁLKOZÓHELYE AZ

I zállo
~) E S 9 Podmaniczky-utca
A Nyu<gl.-d.i pá!yaudvar llDeHett.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54. Sürgönyeim : Ho/eli,st:
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu csaladi
szál10.da. ~·1inden szobában központi tütés, hideg~meleg

folvó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, ;ukrászda és fodrászterem. A keleti p~lyaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kOCSIkkal.

·liimmMíffflmífflmli.jifrtniilfiifi1llrrnmn~.1I1:111.~~2j~:TIli:'~~1
Budapest legelsőrendümodern esnIadi szaHoJa, az 15

i ~, ZS~gmOnd utca 38 Tel!n. Aut

l
L-Ö5' a i

~ Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fütés. ~
~ MelegvizszoJgáJto.tás. Lift.
~ Enged:Dllén:yt kdp Ön" mint e lap előfizetője él

~ Dunára néző Ei!ilp.ll..anai:le Na"tF"''"§2':á lJJ.óban..

~•••~.I\lWI~.,1.•.Q.I~~lI\l@Wllt~~!ill!lIl\lliL~Ul!lWl.l

rsy
Ilfes

Azonnal folyósíttat hosszl.llejáratu
törlesztéses kölcsönöket. Teljes

100 százalékos kifizetéssel

30-45 ÉVRE,
melyet a bank előbb fel. nem mond
hat de az előbb is bármIkor részben
vagy egészben stornómentesen visz
szafizethető bélyeg és Illetékmen
tes évi 7 1/2 százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZDAKÖlCSŐNÖK
féléves váltóra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
Földvételhez kedvez5feltételek.

FöldbIrtokok parcellázás81.

Felvilágositást készséggel ad:

Pulus;or István
Gyoma, Halász utca 1541.

mi fog' fen/artása nélkül L1jab~

ban elárverezletik.
Az árverést 1929 évi szep

tember hó 14 napján délelőtt

fél 10 órakor Endrőd község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerL'Jlő ing·af·
lan illetőség a kikiál/ási ár ké/
harmadánál alacsonyabb áron
nem adható el.

Az árvereini szándékozok
kö1elesek bánaipénzül a kiki~

állási ár 10 százaléká1 kész~

pénzben. vagy az 1881 : LX.
L-c. 42. §·ában meg'határozott
árfolyammal számítolt óvadé6

képes értékpapirosban él kikül
döttnél letenni, hogy él hánat~

pénznek előleg'es birói letétbe
helyezéséről kiállított leléli e1 6

ismervény/ a kiküldöltnek átu
adni és az árverési felté/eleket
aláirni. (1881: LX. L-c. 147,
150,170. §§; 1908: LX. t,-c.
21. §.)

Az aki az ingatlanért él kiki
áltási árnál mag'asabb igéretet
lelt, ha többet ig'érni senki sem
akar, köteles nyomban él kiki r

állási ár százaléka szerin!
meg'állapíto/t bána/pénzt az ál·
tala igért ár ug·yanannyí szá
zalékáig- kieg·észiteni. (1908 :
XLI. 1.-12. 25. §.)

Gyoma, 1929. junius 20.
Záhonyi sk. kir. jb. elnöle

A kiadmány hiteléül.

FARAGÓ

Uj! Tör~~::.r:~ilegbeje,[ye:.:.'~Uj!

FRENKEl MU{lÓS
BANKHAzA

Békéscsabai fiókja, Andrássy ut 16.

Le

Dr. Tardos Gilspilr végrelJaj
tatónak Dávid András végre p

hajtás szenvedő ellen inditolt
végrehajtási ügYQben a telek6
könyvi hatóság a végrehajlási
árverést 80 P 1őkekővetelés

és járulékai behajjása véget! a
gyomai kir. járéÍsbiróséÍg terli 6

\.elén levő Endrőd községben
fekvő s az endrődi 1692 sz.
Di2létben A l. 1, 3. 4. sorszám
2958/2, és 2960' és 2958/ I.
hrszám alaH foglalí szőlő

.és szán/ónak B. 5 és 15
alaIIi Dávid András nevén álló
összesen 71/192 rész illetősé

gére 4919 P kikiálJási árban.
Jelen árverés által C. 5 alatt

özv. Dávid Andrásné sz. far·
kas Mária javára bekebelezett
haszon!Ílvezeti jog nem érin u

telik. Amennyiben a haszonél~

vezeti jog fentartásával ezen
ingatlan ilI'2tőség oly árban
adatnék l?l, hogya befolyó ösz
s~eg a C. 8 alatt a Gyomai
Takarékpénztár javára 400 P
tőke 150 P kamata és 160 P
költségbiztositék erejéig beke~

bele7eH zálogjogot meg nem
üti, jelen árverés hatálytalaoná
válik és az iogatlan i1Ietőség a
kitüzött határnapon CI szolgal-

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
2753/1929 tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Haszonélvezet nélkl.ll elad6 a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-'-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f. 4.

Özv. dr. Bácsy Lajosnének Rá
kóczi-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó, Bővebbet a Bácsyes Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toalettükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlitott széke~állan~
dóan raktáron készen vannak es olcso
árban árusittatnak. Ugyanott elsőrendü

épületasztalos munkák készittetnek,
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motorerőre berendezett asz
talos ipartelepén Gyomán, Kossuth
Lajos utca 737. szám.

il j' li

C I
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Ingyen liakhatik Budapesten)
ha előfizet a "Gyomai UjsCigra"
mert lapunk havonia kisorsoi
előfizetői közötl egy szállociai
utalványl, anosa
él sorsolás hónapjában :,..:lszés~

szerinJi időben három rHlpon
át dJjmentesei'.
hirnévnek örvendő

szállodában Bud':lpesl Ba~

ross 1ér 10 (a ~\elejipá.]yaudvar

érkezési oldalával szemben)
egy elsőrcilcW szob:§L A kö
vetkező sorsolás! szept. j 9:én
fogjuk megejlQni és ercd'1lényéi
lapunk szepl. 22:iki számábc,n
tesszük közzé. a ki
az alanti "Ulalvány:szelvény!"
és adja be azt I fe!c\ö"
szerkcszlőjénél.

- - - HH Ile'Vág-dnd/ ,0-

Lapunk Budapesten
dóan ohrashó1.tó a
SzáHoda" kávéházába,L 
Baross-tél.'

UTALVÁNY-SZEL

urrj (; !.;
uri:cJllCK

n~int a

GYOMAI UjSAG
olviJsójcíniJk

Miidós-ut és

P.

6 Ó~ p.
8 ó. p.

. 10 Ó. 20 p.

12 ó. p.
1 ó. 40 p.

2 Ó. p.;

5 Ó. p.

6 Ó. 40 p.

7 Ó. 50 p.

kézzel keH

l

,...
Ó. p~. L. reggel;J Kossuti; Lajos utca

ro
fi' .. p~

'Gróf Tisza István ut sarok 2, c,éie1őtt{) )7
MádaV gyógyszertár

'9 O., p~ Piac-tér ?
délelőttUl.

",
ó 10

Artézl-kut 4. délután)0.
Hangya föüzlet "

IZ Ó" 5·n p~ 5.
"

délután
.') o., 6. délután~

lEndkt~ődijn-: ;,

4 ó, vendéglő 7.
"KÓl"ház

Ó~ 2'01 p~ Kondorosi-ut Q esteu. "Piac-tér
Ó. P~'~

O este....J." ,?

I11ar felemelt

2,
37 ~ C.

3. 'C'idclőH

4L
"

5, délután~

6" "
lJi€911

'7,

8< n

cl e-5~2v. f.-

engedmény adása mellett
tunk ezen iap

I..eg@I<Ci!i,óbba"rz,
nálunk étkezhet, mert ojc~ó

áraÍnkból külön kedvezmény
képen (P l'SO:es meriüt

ofo
engedményt adunk.

költsége sem az érkezéskor,
sem az elut~lzáskor, me,t

szemben vagyunk a Ke!eti
udvarral. };I{agyaros

szeretetHel várjuk csa!éÍc!i
száj Jod;í.nkban

a közönség körében az a tj~é~

taság rend és előzékeny kisz(jl
gájás, mei

TEKET
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~egyedé\!~eL~~'~'F~m3: ~iHé~Ml-;e7:~~s~::~~:- ~~- MÁRTONol1 irdetések dijszabásai:
Fél él/re - - - - - 3: pengő 40 filLér II _ , Egyhasabos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Egész évre - - - - 6 pengő. ~I Szerkeszto5ég és kiadóhivatal: hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1

lapzárta Fl' É N T E K déli 12 6ra. mi R I I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
Megjelenik minden vasárnap regge!... Ji I esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Vass Gábor
tragi s halála.

Az elmult szo[~atoneste
mindenkit meg'döbbentett
az a hir, hogy az alig 45
éves, örö]( vidám és de
rült kedélyü Vass Gábor
egy önfeledt pillanatában
éin kezével vc1elt véget éle
L2\\-2k. Senki sem akarta
hinni az első pillanatokban
c: mcgn:nclitő véget, mert
l1líIlCk~l.lki azt tudta felőle,

hogy vagyonos, anyagi
gondokkal nem küzdő em
her, sötét szándékát senki
még csak nem is sejthette.
Még szomba/on délelőtt

bement a takarékba, mely
nek egyik társtulajdonosa
volt s vég'czte dolgát
a m(~g3zo~wlt renddel

egy lljdonsült "nagyhatalom
mal" szemben a magyar
igazság mellett állást foglal
jon. Sajnos, az eddigi ta
pasztalataink a népszövet
ségi gyülésekről nem sok
reményre jogosítanak.

* * *
mit érünk az állitó

lagosan teljesen llj politikai
irányzatfáI, melynek nyitá
nya SnOtvden hágai szerep
lése azt nekünk jobban
megmutatja a Népszövetség
szeptemberi ülése, melyre a
magyar kormány ismét kérte
az optánspör tárgyalásának I
kifüzésN Hiszen a közvet
len tdrgyafások hónap

sernmi eredményt nem
Romániának esze

ágában sinr;s a kárta!anitás.
f\lem is tud fizetni, de nem
is Csak elodázni tö p

rekszik az egész ügyet és
ürügyet keres, hogy kibuj

minden felelősség alól.

majd meglátjuk, hogy I
a Népszövetségnck van-e,

elég bátorsága arra, hogy!

jelentette
egy ujságíró előtt, hogy Ang-

mindenek/elett szük
a franciák szövet

reményekkel hát
magunkat! A

elhidegülés
átmeneti jelenségek.

vezetésre.

az aJlf!ol

egyik vezére

már az
szövetség megingá

beszélnek és sietve
a követ-

keztetéseket a magyar
zióra vonatkozólag. Csak~

hogy annyi csalódás
már bennünket nemzeti
ményeinkben,
szabad
felülni az eSé'TTU;fZ1;'e«

kitlszínének. Anglia sokszor

kacérkodott már a németek

kel a békekötés ami
törésre keriil a

rábizza

sz
Az európai politikai

homlokterében legutóbb a
nagai konferencia' állott,
melynek nagy szenzációja,
, 7 ' l 'nogy a mUl1lws",-ormany
ügymini3t:fere, az
angol követelések végletekig
való fenntartásával meghiu
sitotta a tárgyalásokat, me
lyek igy eredménytelenül
végződtek. Hiába fogtak
össze a belgák, franciák és
olaszok, ujabb és ujabb aján
latukat Snowden egymásután
utasitotta vissza. Persze
vallani csak nem akarják a
kudarcot és valamiben a vé
gén mégis meg fognak álla
podni, mindamellett ez a
konferencia valóban nagy
elhidegülés! hozott je/szinre
az angolok és a fanciák kö
zött. Franciaországban már
eleve nagy ellenszenvvel fo
gadták a munkáspárt kor
mányra jutását és az
dalom nem volt

'Snowden kijelentette, hogy
nem tudja összeegyeztetlze-

ÁReA
Kruchió Antal ref. lelkész Gyomá
ról Amerikába származott magyar
testvérünk levele a Gyomai Ujság

Szerkesztőségéhez .

. A buffalo.
ne:rnzetgyülé§..

3

A delegátusoknak nem vol!
sok dolguk, mindent elfogadlak
azok, c5ak amiatt volt egy kis
csata, hogy angolul vagy ma·
gyarul adja elő az illető szó:
nak, élmil mondani akar. jött a
választás, az egyik clevelandi
delegátus szól kér, amil meg
is kap, arra kéri a nemzet:
gyü\ést, hogy a kormányzó ta-

'gok sorába Birinyi K. Lajos
clevelandi ügyvédet is válasz
szák be, azt az embert, aki
nem ti magyarok, hanem az

amerikaiak propGgandá~

zjk. rcvizióskodik, Több he!y~

ról felhangzik az éljen Birinyi
kiáltás, a Szabadság emberei

közül eg'y felkiálL nem lehel
jelölni azt, aki nincsen jelen.
Neményi Ernő odakiállja, hogy
igenis lehet, ha nem fog'adja
el, van póttag. Ig'y Birinyi is él

jelöltek közzé kerülI. A Sza:
badság belsó titkos tanácsa
azt az indítványt terjesz'

tette a nemzetgyülés elé, mond:
ja ki, hogy aki nincsen jelen a
gyülésen, vagy nem hivatalos
delegátus, nem jelölhető, gyü
lés ezt elvetelte. Majd megkQz
dődölt a jelöltek neveinek fel:
írása a táblára, Birinyi voll az
első jelölt, de majdnem az
utolsó letL Weis Varga Hugó a
Clevelandi Magyar Konzul hi
vatalos jogügyi tanácsadója Bi
rinyi nevét olyan apró betüvel

irta a táblára, hogy azl közel~

ről sem lehetett elolvasni, még
ig'y is 22 szavazatot kapofl,

Amig cl szavazó bizoUság
megszámol!a cl lapokat, folyi a
szónoklat, a penis tagsági dij:
iakról. is szó volt, mint a leg'~

több nemes dologban, itt is
Nagy Lajos magyar munkás
testvérünk nyitoIta meg nem:

csak a szivét, hanem a zsebé!
is 100 dollárral; majd követ:
kezet! a másik, a harmadik és

a tizedik munkás, Cserna és

Józsika csak a munkások után
jött, ha ezek a tiszta szivü
munkások oda nem adják zab~

jukat is, bizonyára a Csernák
is elfelejkeztek volna, hogy a
lónak zab is kell, él revizióra
pénz is kell. .

Itt cl választás eredményét
nem iram le, azt már ugy is
tudják, agyülés tl2nyleg szép

simán folyI Ic, az eddigi ered·~

m<.?nyl a katholikus és a pro:
testálls papoknak köszönhetc
jük, mer! az egyszer ezek
összefogtak. Adj.:! lsten, hogy
mindig' együtt legyenek akkor,
amikor szegény megkintQ/t
fajtánkért és hazánkért kell

cselekedni! Most már meg'
mondjuk, hogy papjaink nélkül
Csernáék kudarcba fulladtak
volna és itt az érdem, ugy az

egyik, mint a másik felekezet

papjáé és azoké a világiaké,
akiket a revizió vitt Buffalóba.'
De azt még mindig nem állithat;
juk, nogy most már teljesen egy
az amerikai magyarság, néi~

gyon merész állitás lenne ez,
inkább dZ a reménységíáplál
jon bennünke1, hogy egyek le'"
szünk és azok is csatlakoznak
hozzánk, akik ott nem képvi...
seltetíék magukat, bizony ilye;
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KERÉKPÁRT
Budapestről első kézből kivételesen
szeptember végéig hozathat még
rektámáron. Uj elsőrangu német,
TORPEDÓ, kontrafékes, erős strapa
kerékpár, gumikkal, lámpa. pumpa,

csengővel, teljesen felszerelve.

140 pengő készpénzért.
eimre ügyelni!

KRAUSZ

versenyt futnL embereket, álla
tokat és jármüveket köriilke;
ringeni, lakott területen a kor;
mányt elengedni. A kerékpáros
utast nem vihet.

Rendelkezések az állati erő-

vel vont jármüvekre.

S7.eghalmon biz,onyára különös
érdeklődésre tarthatnak számot
az alábbi szabályok.

Minden kocsitulajdonos kö~

teles kocsiját nevének, lakó~

helyének és a vármegyének
nevét viselő jelző/áblával meg

jelölni. A teherkocsi jelzőtába

lájának 25 cm szélesnek 36
cm hosszunak, a személyko:
csiknak pedig 15 cm széles;
nek és 20 cm hosszunak kell
lennie.

Rugós, ragályos betegség=
ben szenvedő, valamint elcsi:
gázolt lOVat járműbe fogni tilos.
Harapós lovat szájkosárral
kelj ellátni. A kocsihoz hátul
kettőnél több állatot kötni tilos.
Nagyohb forgalmu városok
belsö területére a vonóállatok
kal együ1t növendékállatot sZa
badon bevinni nem szabad.

A állatokat bántalmazni, ki:
nozni lilos. Kétfog'alu kocsi
terhelése legfeljebb 60 mázsa,
az egyfogatué legfeljebb 25
mázsa lehet. Forgalmasabb
közutakon jármüve' és s~abd3

don hajtott állatot nem hajthal,
nem vezethel az, aki 16. életé
vét meg' nefTl löllötte be.

A világítás.

A rendelet az állaterővel

vont kocsik világitásáról sZó h

szerint ÉJ. kövelkezőket mondja:
Az állati erővel vont jáfmii~

veket és kézikocsikat közuta~

kon, elől él jármü jobboldalán
legalább egy fehér világiló
testtel kell megvilágitani. hátul
pedig fényvisszaverő üveggel
(prizma) kell eHátni, mig a tár
szekereket hátul is meg kell
világítani.
Csengővel csak szánba fo;

gott lovakat lehet ellátnL de a
szánt is az emlitett módon
szintén meg kell világitani.

A rendelet többi része cl.

büntető rendelkezéseket és azt
közli, hogy ezek a szabályok
1930 január l;én lépnek életbe. '

Tilos az előzés utkanyarUJa-1
toknáI és keresz te ződése kné I, MIfMII~IfIIfI~IMIMHIIHI~fMWW~

valamint JiJos az előzésben

levő jármüvet megelőzni.Hang
jelzőkészülékeket, (dudát, kür
töt) éjjel 11 órától reggel 6
óráig csak feltétlen szükség
eselén szabad ha'>ználni és
csak akkor is csak él kézi
hangjelző/. Meg' kell állitani a
jármüvel, ha gyermekek, vagy
sulyos tesli hibában szenvedő

emherek haladnak át az uton.

A rakott kocsik.

A közlekedési kodex mcg~

,>zabja, hogy a kocsik széles
sége rakománnyal együtt leg~

feljebb 2'5 m. lehel, magassá~

ga pedig oZ ut szinétöl szá
mitva legfeljebb 4 méter Ez a
korlátozás a kizárólag szálas"
takarmányt szállító kocsikra
nem vonatkozik.

A gyalogosok rendje.

A gyalogosokra vonatkozó
rendelkezés kimondja, hogy
a szembejövő gya!ogjárónak
balra kell kitérni, az előlhala~

dót mi?g jobbról kell megelőz
ni. A gyalogjárón csoporJoslln
álldogálni tilos. Vérosokban
és nagyobb forgaJmu közsé=
gekben a gyalogjáróknak lehe
tőleg az utcasarkon vagy ott
kelJ álhaladni, ahol közbizton~

ság'i közeg teljesit szolgálatot.
Az uttesten mindig derékszög
ben nagy figyelemmel és kö~

rü1tekintessc! kell áthaladni.

A közutakon mindenütt meg
felelő táiékoztató táblákat kelJ
felállilani, a veszélyes helyeket
külön meg kell jelölni. Az ut~

kanyarulaJoknál levő fák tör~

zsét, korlátokat és oszlopo~at

fehérre kell festeni.

Gépjármiivek sebessége.

Szabályozza a rendelet az
autók, mOlorkerékpárok száp
guldozásai1 is. LakoH területen
0000 kgnál könnyebb autó,
tömlős teherautók és a motor~

kerékpár óránkénti maximális
sebességI? 30, nehezebb jár
müveké továbbra is 25 km.

Uj szabályok a kerékpárokra.
A kerékpárokra érdekes uj

rendelkezések vannak él kó'
dexben. A biciklinek okvetlen
keH, hogy legyen kézi fékje,
csengője és hátul piros priz;
mája. Minden kerékpár! a ju~

lajdonos nevével és lakóhelyé
veI fel/ünő táblával kell ellátni.
A tábla fehér alapon 10 cm
hosszu és 5 cm széles, a bep

tük és számok feketék. A táb
láj a kerékpár első tengelyére
jobboldalon kell felerősíteni.

Városokban a forgalmasabb
belső területen 16 éven aluli
g'yermek nem kerékpározhat.

A kerékpáros óránként ma~

ximum 20 kilóméteres sebes~

séggel mehet. A biciklinek tilos
más közlekedési eszközzel.

A kitérés.

Az első rész általános renp

c..klkezések cimén megállapítja,
hogy az utat bárki használ~

hatja. A haladás iránya lvla~

gyarors~ágoll az egyes helyi
rendelkezések kivátelével álta'
lában baloldali. A szemben

jövő járrnünck balra kell kitér·
ni. ElőZl1Í általában csak jobb
ra szabad.

állapitották, hogy az inté~1

zetet semmi veszteség nem
éri, különben is e szép
forgalmu bankháznak ösz p

szes anyagi és pénzügyi
részét, az annyira komoly
és széles tudása Bácsy
Géza vezette, mint igaz=
gató, a tragikus eset után
pedig Kovács Lajos főpos~

tamester teljes vagyonával
társult az intézettel, hogy
annak üzlet menetében
semmi leg'kisebb zökkenés
se álljon elő.

Az állati erővel vont kocsikat
ki keH világitani.

A bl?lügyminiszter a héten
040 oldalas kötetben adta ki.
"A közuti közlekedési rend
és közrend egységes szabály
zata" cimü rendeletét, me ly a
gépjármüvek terjedésével lé~

nyegesen megváltozott közleke
dést a követelményeknek meg~

felelően szabályozza. A terje~

delmes rendeletnek Szeghal
mon is kiilönösebben aktuális
legfőbb rendelkezéseit rövid
kivonatban az alábbiakban kö
zöljük:

Január í-én lép élet
be az uj közleke

dési rendelet

j cl kari/ani.
[{ár voi! a Szabadságnak a

i+:pszavál lelengyelezni, még
lllilJc!ig jobb az, hogyha len~

gyel pénzen adna', ki magyar
lapot és magym mberekkel,
míliÍ a'izcg'ény munkás ma~

gY<ll'ok péll;,én német lapot.
De mos, mór véÍrjuk az ered

m'2nyt, kéthete annak, hogy a
gyűlés lefolyt, azóta a lapok
egyebet scm irnak, csak a
gyülésen szereplő egyénekről,

még mindig a hizelgésig menő
di,csőités járja. Mi szegény
halandók jobban örvendenénk
már annak, hogyha azt hal
lanánk, hogya munkát meg

kezdték, de ott már Jenniés dol
gozni kell. ugyan fog-e akadni
az AMOSz-nak egy Birinyije?

egészen az ebéd idejéig,
melynek elérkeztekor nyu=
godtan elköszönt az inté
zet mit sem sejtő hivatal;
nokaitól. Feleség'ét kisebb
kirándulásra küldvén, a
kora délutáni órákba n l,;:ö;
vette el bezárt lakásán
végzetes tettét ugy, hogy
midőn felesége hazaérke=
zett, akkor fedezték fel a
szörnyü valót. Bucsu leve;
let irt hozzátartozóiJlOz,
melyben öngyilkosságának
okául azt adja, hogy anya=
gilag tönkre ment. Az inil
tézet vezetősége tudta,
hogy elég sulyos terhei
vannak Vass Gábornak, ki
gyakorta költekezett egé~

szen nagy uri módon, ám
de mint temetése után meg;
állapítást nyert, vagyoná~

nak értéke csak felülmuJja
tartozásait. A trag'ilms cse~

lekedet nagyon megdöb~

bentett mindenkit s részvét
tel ment vég'be a temetése
hétfőn, hol a háznál a
család régi barátju Tóth
József körösladányi lelkész,
a temetőben pedig Répás
Dál végezte a gyászszer
tartást. Mint most már vég~

legesen értesülünk, magát
a Bácsy és Társa ba nk
házat a döbbenetesen szo~

moru eset anyag'ilag egyá~

talán nem érinti, A Békés~

csabai Takarékpénztár

Egyesület nagyhirü vezér~ I
igazgatója Róth József azon
nal kiszállott a hir vétek
után az intézetbe hol 1'0

vancsolást tartoÍf:i-í. és meg-

nck nagyon sokan voltak. Ezt I

pedig elérjük akkor, hogyha
minden egylet csatlakozik a
mozgalomhoz, mert ilyenek is
vannak. sőt egyházak is. Majd
mikor nem Csernától é5 fo
nyótól fog' függeni, hogy oda
ki menjen be: a Csernáknak
és él Fonyóknak még olyan
ktcsiny az érdemül<. hogy az
nem ad jogot a diktá\ásra.

A gyűlésen ott láttuk a ke~

resztyén magyar zsidóinkat,
csak a hithü magyar zsidók
nem voltak jelen, kérdés az,
hogy az alkotmányozó testü~

letben fenntartotl helyet cl f0g'
ja~e valamelyik rabbi fog'lalni,
vagy az végleg üresen fog
maradni.(?)

Az is bizonyos, hogy az
iszapot, amelyet a Szabadság
és a Népszava hoztak a map
8yar párlokra, nehriz lesz el~
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munkabirását, rugalmasságát helyre
állitják, a sérv fejlödését megakadályoz
zák, még a legsulyosabb esetekben is
világhirü szab. francia l'ug6nélkUli

sérifkötöii'i'k.

SALVATOR KÖTSZERGVÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,

BUDAPEST, VI., Nagyxnező u. 4.
(Teréz templommal szemben).

Gummiharisnyák,cipőbetéteklegolcsóbb
vezető szaküzlete. -- Kérje 40, számu

ingyenes árjegyzékünket
rltlll'I'.'IIIIIII!:lill

A gyomai állami polgári
iskolába abeiratások - mint
mar jelez/ük szeptember 2-án
és o-án lesznek az Árvaház
épületében, abol már az álélla·
kiíási munkólu10k a teljes be
fejezöcléshez kijzelednek. A
község vezelőséfre és képvi
selé.:desiülete a legmesszebbI
menő anyagi áldozatokkal azt
mondhatjuk teljesen meguji
loHa il polgári iskola céljaira
szolgáló Árvaház épületét,
amelyben if;uscígunk lanitása él

szép világos és nagy termek
ben igcn kedvező megoldási
nyer, !iogy a község vezetője

Pí2termann Józscf főjegyző és
képviselőtestülele ez iskola
fejlesztését mennyire szivükön
viselik, mi sem bizonyitja job
ban, mint il legutóbbi képvi
selótestületi gyűlés határozata,
amely az iskola felszerelési
céljaira több ezer pengós hoz·
zájárulást szavazott meg. Igy
polgári iskolánk rövid idő

alatt ugy clhelyezkcdési, mint
szellemi tekintetben egyik erős

véd bástyája lesz a magyar kul
lurának.

A helybeni ág. ev. elemi is
kolában él pótbeiratás 'Szep..
tember h6 2..án reggel 8 óra..
kor lesz s ufána a rendes ta..
nitás megkezdődik.

Istentiszteletek A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakor istentiszteletet tilri Ré
pás Pál reL lelkész. Urvacsorai
ágelldát vég'zj Harsányi Pál ref.
esperes.

Az ágostai evangélikus iempl
lomban vasárnap d. c. 9 ó.
magyar nyelvü Istenliszteletet
lart Feiler Ernó ev. lelkész.

A róm. kalb. templomban
ceggel 9 órakor szent mise
prédikációval, 1artja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Az endródi lstentiszleJetek
rendje: 7 órakor csendes mise
prédikál Szvelils Viktor segéd
lelkész. 10 órakor énekes nag'YA
111i:'1e. s1:cntbeszédet mond
S;·:abó Imre káplán, 4 órakor
csendes mise. 6 órakor délután
szentségbetélc!, szentbeszédet
mam] Szabó Imre segédlel~

kiisz.

SÉRVBEN SZENVEDŐK

(Keleti páJyaudvarrai szemben,)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. MérsékeH polgári árak
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol:

csó teljes ellátás.

E JalOlra hivatkozókfllak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

kidmivelésLig'yi

miniszlcr ·az dmtJlI héten in-

segédkezeJt a k ikö1ésnél és él I
leszállást nézi) óriási tiJiI1('~r I
tá vol tart [;s é'!! ál,

A presbH;::rek
'2'OS érk:ke.klét

v(l'CiÍrnop liirllj'!,ík
L,":' nagyg'yLIi-:sen

íöbb, !ll~nt háromezren vettek
az minden rQszé~

ből, A bevezető ima ulán Csi
kC51: Sál1dor eg-yetemi tanár

ondoU prédi!z,Jeiót, majd Jan
ka l\ároly a feldzezelek sze~

rjn!i osztályozás ellen beszélt.
K)ot1iik István bi:Író dZ ideg'en
'crliletekre szakadt rdormátu~

emlékezett meg', majd
Béla vasmunkás tett

munkásság'nak Krisztust
tánlori/halailan hitéről.

Baltazár Dezső püspök
r~londo!l nagyhatásu beszédet.
"IVli c lelke'lnk vág'yával, remé

az örökkévalóság' ja~

, - ugymond 
külső életével és

nl ável a mag'yar haza
szolgálölának szenteljük minn
den erőnket. eg'yház nem

hanem eszköz. él

lelki világosság nyomában fan
kadt tudománnyaL tbzta er~

kö!ocsel a nemzeti állam halá
rain bellil szabaddá és boldog'~

g'á (egye az emberek Jársasá#
g'át. Ml az állam érdckél első

nek uk, az egyház érdekét
ilnnak aiárcndc!iiik a, .A nagy~

ezután arról tárgyalt,
milyen módozatok és feIJételck
melleli lehetne az evangclikus

együtt müködniök. I
'.'oltak min9nyéli.an . azt I

az ukal tek kl, nagy l
cl refOl'Illálusok a esebb
mé;jékbcn neJok él közi)s

munkára,

Szentesre érkezett,

ahonnan 2 tartózkodás u/án

tovább utazott aulóján,

éte

ok a

az jgényjogoslllt
eddig' még nem

érde#

mert él be
haÍlsric!ó már

tüzeini.

el

zá. ásá

földi lár",,,,,,,,,n

is in\~ább

ielenlésre
cm

Értesitésjl .6. él"'"

járcia s7cptembcr22 n én
mükedvelöi 8lőc:dássaJ

estét ren-

(szerződő fél, kec.lvezrn
a döntvén keleiéi számát '25
ci blz!osilol1 összrget írásban,
itlC?g' pedig' minden eg'yes köln
VéIlYi'e nézve különn!cülön kel!

zödésbö!

dez az Erzséb<:~n-ng·eiiPaV]\!oIl
ban, amelyre már mos l fclhivn

juk a Dalárda párlolóinak és d

közönségnek is szives figyel~

méL Elnökség,.

iIltézetí2nc': vagy kiilföld; fiók·
jállál kell
nak id la~

laloli. I';,

tarlalmaznia kell

kükben áil a
évi lzeplernbcr

i le il lar ala án
Jí2irc, ci bizio')Uási JIlllak a kiil·

Augusztus 27-én volt a Tuka
pör Jegizg'a111lélsabb napja Po~

7Sonyban. Hlinka páter lanu#
kiballgatására kerül! cl sor, ami
óriási érdeklódéssel ment vég'
be. A 64 éves Hlinka András
állva tett vallomást. Minden
szavával védte a vád10Hat, aki
szerinte az ő utasiiásainak hü
végrehajtója volt. "Engemet,
Jurigál és TOl1lanekot tessék
megvádolni (( - hallgoztalta a
tól vezér, akit többször mér~

séklésre intet! a tárgyalási
elnök.

A uraf Zeppelin Los~Ange#

lesbe (Amerika nyugati partja)
való érkezésekor él repü!őtQ~

ren 15.000 főnyi katonaság

"~,,",~'" többet meghosszabbitanL

oa/p.

t •• _ ... 1

~(OZÜ(

határidöt nem

1929, évi

A Duda I<'özlön
21 ,~i száma rendeleteI

él

az élel- és C:llási
s7CTzőcJéscken ala pénz--
lart07é1Sok átértékeléséve! kap
csolatban a bizJosittisok
jentésére vonatkozó ujabb
<2g'yben vég'só határid('i III cg
állapilc5sáróL

Az eddig meg'jelen rende!c,
tek szerint az ,átértékeiés (vo#
]orizáció) alá eső éict- és já#
í"cdékbizlositásokai az jgényn
jogosuliaknak mul! (:v nOVell1n

ber öO--'3ig kellett o bízlosHón
társasá~rokná elcnleni. .Az
élel- és járadékbiztosirási szer
ződések !ckinrelébcn az 928,
XII. , az ug'yneve
zcJ! vaiorizációs thrvény 20
27, §nainak végrehajtása féÍr
g'yában kiadolt és a hivatalos

hó 21 ni számában

kL számu pénzüg'yminiszteri
rendelet 6. §~ának (barmadik
bekezdése) erre a bejelen!ésre
eg'y ujabb, ele most már leg'~

'Iég'só határidő! íDz ki, ameny-
yiben megeng'edi. hogy azok

a felek, akik él hejelenlésJ még'
nem tellék meg. ezt még a fo
lyó évi szeptember oO"áig
tolják

.A valorizáclós törvény iden
vonaikozó intézkedései sarln!
az élet· és járadék- vagy más
szeméiy; bIztosíjás feir,5rléki?~

lésre csak annak cl f<.2lnek (szer
ződönck, kezdeményezellnek)
van igénye, aki biztosijási szer
ződést 1922 január ,je elóH
magyar törvényes pénznemben
kötött és a fen!emjitet! törvény
élelbelépésekor, vagyis 1928.
évi április l-én, állandóan Ma
gyarország területén lakolt.

A rendelet szerint a bejelen
tés! az esetben, ha a hizlosi~

tási összeg még Il'2m vált ese·
dékessé, a szerződő félnek, az
esetben pedig, ha a biztosítási
összeg kifizetése már esedén
kessé váJt, a kedvezményezeII
nek kell megtenni.

A beíelentést annál a biz/o~

sító társaság'oknál kell meg~

tenni, amely a kötvényt kiálli
totla, még pedig akár a buda~

pesti igazgatóságnál (külföldi
társaság budapesii képviselŐI

ségnél), akár a lársaság Wc/é
kes vidéki fóügynökségénél.
Ha a kötvény! kiállitó társasfig
a szerződési más vállalaira ál
ruházta (mini például az 01'#
szágból kivonu\( társaságok),
a bejelenlés! annál él lársaság
nál kell meglenni, amelyre él

sz.erzŐdés átruháztalott. Ha a
iéi előtt az utóbbi társaság nem



E
a Jeggazdaságosabb

VczérképviseJet:
A ut:ofelszer.elIési

fC-T.
Budapest Aranykéz
u_ 2, - TeL 812-41.

Szép :l,.Q,gy buíor·'Jzott szoba 2 S7.~':' ~

a:?onnal l-dádó; koszH.:~;

F!9Iv:;hmi:::?:tef~~fs. Közgyűlésen csal:
a közgyülé_s e15tt .:j.8 ÖráV?LJ

hez beéckszctt Jnditv2InV()k t21.i"_~\!ali]dL

tésjárás, oszlop és
szerszám fának ·v'aJÓ száraz akácl:ája és
snlc;maia van eladó, Hantos utca 1497
szám alatt.

áCS-nlE:sternek S
hold több évre ';j'o

szonbérj)e ki3dó. Egy fiu tanulónak fCI.:
"ilétetik,

c-

á'~ nern

egy

rendezői

Telefon
IVIinden mockm i.cr>n,-., d;;.n-o"c-',.'>f

szálloda. I'1inden

C11110 2 részes; 4- felvonásos

ügyi drámát '"UHu'''''
Arthur Bernéde h-3_soncjrn;~~

regény, amit
ből Jt:tClJlll,

olvastuk. pe
minden eszközét a

'
kalmózta,:n;jél

a fiJmnéJ az
nul ügyes, Jeíeményes
nematografia;
az Arséne
mekkei keltett nagy
főszereplők közül
mire Vautier és
sace nevét kell mé:g'emiitenünk;

, akik a francia -

I n~~y?~bja~ közé _ t.'i.fto:ona!:: . Az

"

el~a(ja;;t,. t':udeSL!(" e~ .Hl~lihi!r;:l:
do vezen be. Elo2,c.asoK: .:;" 'b

és 8 ÓrakOL
csüH:irt(S!{őn: hangos

, rül bemutatásra.

~~~II@~'V

Beiratkozás. A református
iskolákba él beiratkozás szep~

/ember hó 1., 2., 0-án délelől!

8-12 óráig lesz. Felbivalnak
él szülők, hogy tanköteles gyer
mekeiket ezen napokon be
irassák. mert szeptember 4:én
reggel 7 órakor az összes ta~

nulók évmegnyitó is!enlisztc!e
ten jelennzk meg- a templom~

ban s utána él rendes tani/ás
azonnal megkezdődik. Ugyan
ezen él napokon törlénnek él

tanyai iskolákba is cl bciralá
sok s a taniiás azokban is szep
tember 4'én kezdődik,

Pesti primadol1l1ák főzőver

senyeo Érdekes versenyt rcn~

dezelt néhány ismert pesti szi~

nssznő az elmult héten. Ver-
senyr.zkeltck ki tud közülük
legjobban fÖi.11L Erről az ér~

dckcs és izg'alrnas mérkőzés:

röl közöl képes beszámolót él

Sí:inl1ázi Élei uj száma. amely~
ILk Jar!all1lából kiemeljük a
kö,rcíkező cikk~'ket. Fedék
Sári elmondja nyári autó/urá
jának történetéf. Az asszony
szivek bál\lán~'a John Gilbert
nyilatkozik házasságáról, Kik
voltak jelen Hatvany Lili da
rabjának losangelesi premier-

\A7'~
traktor, motorkerékpár és autóhenger

köszörülés, alkatrész gyártás,

Az ország legmode:rüebb
autójavító üzeme:

NÉBE L SZIRMA! V SZ
AUTOMOBIL IPARI R.-T.

B U D A P E S T, VI., Lehel-utca ITA.
Telefon: Aut. 147-27.

-jen. I-logyan élnek cl szohloki
müvészleicp po mm
radalma : cl rádiómozÍ, Érde~

Ik:" s:alis~jj~a a ~~in,és~
l nok cs snneszel< nyara:dsa;'oLINégyszázötvenegy magyoi' tán
I casnő_ A szell€mek órája egy
i amenkai s!uuiób,:m. Derabmeí·
II lékJet : cl fővárosi Opcrej[:
~,

i szinház szenzaclOS amerikai
lszindarabja: "Po Pók" Nagy
l Diva/,- Autó- Társaság- roval,

a. StrancJszépség'verseny sza:
Hogyan Jehet eredményt- vazalainak listáia és

hozó, modem, hatásos és 01- Iél részívcvök
csó reklámot elérni ?JEzt mu~ . koltaslág'er, g-yöc
tatja bc szemlé!lctóen egy í!, ,", I masu ,eszl:(
üg'yesen összeállítaJl kÖl1yvecs- I és váliOzalossi'í. él

kében Erdős József fővárosi ' Élei chef!
hirdető-iroda tulajdonos, az or-

I nek áraszágszerte előnyösen ismf'r[
rek!ámszakember. A vaskos előfizetési

könyvecskéből iparosaink, kc~ adóhivatal' Buda
reskedőink, vállalkozóink és I di ucca 10_ sz,

Fl"~~(~~;~~kla'I~~iJ;;~~~~U~e;~~:I~--~~~~
kel vállajaluk fejlesztésére for- I ' ,
difhalnak. F:ü]önösen érdekesek I

i a munkában él tÖ!1wg-re hD!Ö!
I csopor/reklámok. A nag'ysze: '

ríil'!1 összeá!lított könyvecsk2i
véÍluszbélyeg ellenében bárki~

!lL'k ing-yen és bérmentve küldi
I í1L(~ Erdős József hirdetési t"Q

"II d('íi~, Bue.L:JIKSt, ll., Vi~éz_ u:o
2. felefon : I:'!'utorrala u5u-;::,8,

Tizenöt e'v 1I.'ary,~ut Af.. ,,..,, ela
orosz fogságbóL 2- .-kaeli Lajos
puszlabörtai lakm 'Jég a vj~

lágháboi'u cichn bevonult ka~

ton ának és az orosz harctéren
el/ünL HozálarlOí:ói már régen
megsiratják és il !nult héfcn, j 5

évi hcinykódás után, hazaérke- nyébő: készült, 3Z Ar5é"e
ze!!, Sarkadi, mint nőtlen em~ regények receptjére. :"'ebilincselő
ber VO!1u:t be és Oroszország-o
ban megnősült, most nejével
és gyermekeivel érkezeH haza.

Akinek d §ziv:rnükö""
dése rendetlen, erőlkö~

dés nélkül ugy érhetnek el
könnyu székelési, ha naponta
reggel éhgyomorra megisznak
egy kis pohár természetes
Ferenc Józ@ef kcserüvizet.
Szivszakorvosok megállapitoi~

ták, hogy a Ferenc Józ~ef

viz sulyos billentyübibákmíl is
enyhén, biztosan és mindig
kellemesen haJ. Kaphaló gyög'y·
szertárakban. drogériákban és
fiiszerüzl e!ekben.

Felhivás. A Gyomai Dalárda
elnöksége Jiszte!C?/te! kéri fel a
magyar dalosiig'y fejlődéseircínt

érdeklődő, kellő zenei hallás
sal és hanganyaggal biró fér~

fiakal, hogy cl Dalárda müködó
tagjaimIk sorába belépni szi:
veskedjene/c Jelentkezni Hajdu
Béla karnagy urnál lehel.

Szüreti népihmepély. A Gyo
mai lparos- és Ecreskedőifjak

Önképzőköre hagyomá.nyos
szüreti népünnepélye, kélség':
te[enüJ él legmag'yarabb és leg
kedvesebb mulatsága az esz~

tendőnek. A délutáni felvonulás
célja mindenkor, a szinpompás,
régi magyar népvisclcttel való
gyönyörködtetés. A karikás
os10rt pattog-tató, lobogó ing~

ujas lovas bandérium, cl bokor~

ugró szoknyás piros pruszlikos
esőszleá.nyok és bőg-atYéÍs

csőszlegények menele ugy
hozzátarlozik az esztendők

eseményeihez, mint él gyermek
öröméhez a madárlátta kenyér.
Minden jel arra mLdJt, hogy a
szeptember 8~án mo .,;;sméllődő

szüreti mulatság' scrr;miben sem
marad el az eddigiek től. Sőr

annyibem ujszerii lesz, hog'V az
esti táncvig'almat kedélyes, ka
cagtató müsor vezeti be, SLiitJ~

gyi I!onka, Kertész Bözsikc,
Hajdu Mariska, Haibach Árpád.
Szalóki Lajos, Karkus György
és Bukovinszki József fellépté
vel.

Beiratkozás a gyomai ipa
rostanone iskolába szeptem
2.. 0. és 4-ikén délután 4-ó
óráig lesz az is:<'oJi1 épületé
ben. Felhivatnak az iparosok,
hogy szerződteteít tal1ol1caikal
a jelzett időben okvetlenül be-
irassák, nehogy mulasztás ese
jén megbüntel1essenek. Ez al~

kalollll1lal különösen figyelmez
tetnek a leány tanoncok, akik
az Ipartestület által szerződé~

ses időre vannak iparágukban
szerződtelve, szintén iskolai
kötelezettség' alá esnek a t?)r~

vény idevonatkozó rendelkc:~

zései szerint s ez alapon a
felügyelő bizottság' aként ren:
delkezett,hog'y mive! él kimu
1atás szerint 00 leány Véln ez~

időszerinr leszerződve, részük
re külön leány oszlályt nyil. A
leányoknak is minden f...-:lszóli·
tás bevárása nélkül a jelzett
napokon be kell iraikozniok,
mert az elmaradók szigoruan
büntetve lesznek.
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Az anyagi gondok

neh.éz napjaiban.~

PALLADIS
könyvos,d:,álya

Budapest, V. Alkotmány u. 4 szám.

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletiizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, ir.odalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtalan ismedető nyomta.tványokért,

amelyeket szivesen megküld a

amikor ugyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

Uj! Törvényszékileg bejegyezv~Uj!

FRE KEL MIKLÓS
BAN HÁZA

Békéscsabai fiókja, Andrássy ut 16.

Azonnal folyósittat hosszulejáratu
törlesztéses kölcsönöket. Teljes

100 százalékos kifizetéssel

30-45 ÉVRE,
melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben stornÓmentesen visz
szafizethetö bélyeg és illetékmen
tes évi 7 1/2 százalék kamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZDAKÖLCSÖNÖK
féléves váitóra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
f'öidvételhez kedvezöfeitételek.

Földbirtokok parceUázása.

Felvilágositást készséggel ad:

Pulu~or István
Gyoma, Halász utca 1541.

Ele:rni é§ polgári
iskolai fiuk és leányok felvétetnek
valláskülönbség nélkül havi 70 pengő

dij mellett a gyönyörü hegyvidéken levő

SZENTENDREi REF. POLG. ISK.
iNTERNÁTUSOKBAN.

Prospektust küld az Igazgatóság.

Amennyiben az endrödi 970. sz. be
tétben felvett i!letö~'.égek a hao.zonél
vezeti jog fentartásával oly árban ndat·
nék el, hogy a befolyó össIeg a C. l.
alatt Endrőd köZS'~g összesitett gyám
pénztára jav:.\ra bekebelezett 6000 P
48 f. tőke és ennek kamatát meg nem
üti, az árverés hatúlytalanná vZilik és
az illetőség a kitűzött határnapon a
haszonélvezeti jog fentartása nélkül
uiabban elárvereztetile

Továbbá amennyiben ezen árverés
által az endrődi 969. sz. betét A. L. i.
ll. L 2. sorszám alatt foglalt ingatlan
illetőséget a haszonélvezeti jog és öz
vegyi jog fentartásával oly árban adat
nék el, hogy a befolyó összeg a C. 1.
alatt Endrőd község összesitett gyám
pénztára javára bekebelezett 6000 P
48 f. tőke és ennek kamatát, továbbá
C. 3. alatt özv. Hanyecz Máténé ugyis
mint kiskoru Hanyecz Móni, Máté,
Margit és Anna javára 836 P tőke és
21 P 56 f. költség erejéig bekebelezett
zálogjogot még nem üti, az árverés
hatálytalanná válik és az ingatlan ille
tőségek a kitüzött határnapon az öz
vegyi jog és haszonélvezeti jog fentar
tása nélkül a ujabban elárverezte
tik.

Az árverést 1929. évi szeptem 3

bel' h6 19 napján d. e. fél 10 óra·
kor Endrőd községházál'lal fogják
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan ille
töségek a kikiáltási ár kétharmadánál
alacsonyabb áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben, vagy az 1881: LX.
í.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyam
mal számitott óvadékképes értékpapi
rosban a kiküldöttnél letenni, hogy a
bánatpénznek előleges birói letétbe he
lyezéséről kiállitott letéti elismervényt
a kiküJdöttnél átadni és az árverési
feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147.
§. 150., 170. §§. 1908: LX. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint
megállapitott bánatpénzt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni.
(1908: XLI. t.-c. 25. §.).

Gyoma, 1929. iunius 21. Záhonyi sk.
kir. jb. elnök. A kiadmány hiteléül

FARAGÓ
irodasegédtiszt.

'!IMi.~fíifi••tr~.i~
I Budapest legelsőrendümodern családi száHója, az ~

I I állo a
~ Zsigmond utca 38. Telefon: Aut. 517-35.I Mérsékelt árak. Modern berendezés. Központi fütés. .

I
Melegvizszolgáltatás. Lift.

. Engedlllényt Ön, mint e lap előfizetője a I.:
~ Dunára . néző :E.spJ!.a:nade ,NagY§izállóba:o.o .

~~.~~"

Özv. dr. Bácsy lajosnél'lek Rá
kóczi-u. 647. sz. alatti háza örökáron
eladó. Bővebbet a Bácsy és Társai
Bankházánál.

Butorok. Teljes hálószoba és kony
ha butorok, valamint egyes darabok
u. m. siffonok, ágyak, éjjeli szekrények,
kredencek, asztalok, toaletíükrök, virág
állványok, függönytartók fából és réz
ből. Továbbá hajlított székek állan
dóan raktáron készen vannak és olcsó
árban árusittatnak. Ugyanott elsörendü
épületasztalos munkák készittetnek.
költségvetéssel dijtalanul szolgálok. Va
tay Gábor motoreröre berendezett aS7
talos ipartelepén Gyomán. Kossuth
Lajos utca 737. szám.

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóságtÓl.
2769/929. tkvi szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Varju György és neje sz. Harangozó
Margit végrehajtatóknak Szabó Gergely
(nős Timár Margittal) végrehajtást
S7envedő ellen inditott végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság végre
hajtási árverést 75 P tőkekövetelés és
járulékai behajtása végett a gyomai
kir. járásbiróság területén levő Endrőd

községben fekvő s az endrődi 970
számu betétben A. l. 1-3 sorszám
3073/1, 307411, 3076 hrszám szántónak
B. 4. alatti Szabó Gergely (nős Timár
Margittal) nevén álló 1/16. rész illető

ségére 753 P kikiáltási árban.
Az endrődi 969. sz betétben A. L

1. 2. sorszám 2905/2 és 2906/2 hrsz.
alatt foglalt szántónak B. 4. és 14.
alatti Szabó Gergely (nős Timár Mar
gittal) nevén álló 3/32. rész illetőségére

306 p kikiáltási árban.
Ugyanezen betétben A. I. 1. 2. sor

szám 3073/3, 3074/4 hrszám alatt fog
lalt szántó és udvarnak B. 4. és 14.
alatti Szabó Gergely (nős Timár Mar
gittal) nevén álló 3/32 rész illetőségre

609 P kikiáltási árban.
Az endrődi 3286. sz. betétben A. l.

l. 2. sorszám 2910., 2911. hrszám alatt
foglalt szántónak B. 10. alatti Szabó
Gergely nevén álló 1/16.· rész illetö
ségére 773 P. kikiáltási árban.

Az enlirődi 4708. sz. betétben A. +
I. sorszám 3084 hrszám alaH foglalt
szántónak B. 10. alatti Szabó
Gergely (nős Timár Margittal) nevén
álló 1/32. rész illetőségére 197 P kiki
áltási árban.

Ugyanezen betétben A. l. 2. sor
szám 4691. hrs7 ám alatt foglalt szán
tónak B. 10. alatti Szabó Gergely (nős

Timár Margittal) .nevén ánó 1/32. rész
ill etőségére 61 P kikiáltási árban.

Jelen árverés által az endrődi 970.,
969., 3286. és 4708. sz. betétekben C.
4. C. 2. és 4. C. I. C. l. és C. 4. alatt
özv. Hanyecz Máténé sz. Timár Anna
javára bekebelezett haszonélvezeti jog
és Hanyecz S. József javára bekebe
lezett özvegyi jog nem érintetik.

Kurtz Mihály Sólyom utca 954 sz.
házának felerésze eladó.

Iván) I Aladár és István gabona
kereskedők vasut melletti telepén a
vető·:\agtisztitás megkezdődött. A gaz
dálkodó közönség saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagját tisztittatja,
mert csiraképes vetőmag több hoza
mot biztosit.

FIGYELEM! Ha olcsó fát és szenet
akar venni, ugy jöjjön Lévay Lajos
Horthy Miklós uti üzletébe, ahol a leg
olcsóbb napi árban kap bükhasáb,
bükléc, vágott és hasogatot bük, fenyő
léchulladék, la. osztályu hazai szenet
vaggon tételben vagy kicsinyben ki
mérve és azt házhoz szállitva is,
pontos és előzékenyen kiszolgálva,
kérve a nagyérdemü közönség szives
pártfogását.

Halló, Halló! Ide figyeljenek!!
Olcsóbb lett a pálinka főzése s.
ezért meg ne ijedjenek. A Központ
intézkedése folytán a szilva pálinka
főzése literenként csak 1 pengő 40
tiliérbe kerül annak, aki a főzéshez

fát hOL, vámot ad és a kifőt cefrét el
szállitja. Bővebbet a Központi Szesz
főzde Szövetkezetnél (Kovács lános
ház) lehet megtudni.

Üzlethelyiség: egy kisebb hentes és
mészáros részére és egy nagyobb, a
Horthy Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki
adó. Érdeklődni lehet Wagner Márton
Fiai fakereskedésében, vagy Schusztek
Sándor tanitónál.

Zöld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schröder Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vezö iizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

MUtrágyát jövő évi fizetés mellett
már most lehet előjegyezni. Akinek a
mütrágyája augusztus hó végéig érke
zik meg, az kap 2 százalék engdeményt
Előjegyezni lehet a Hangyában, Fo
gyasztási Szövetkezetnél és Kovács Já
nos trafikjában.

Figyeíem! Olcsó pálinka eladás!
1 liter kisüsti törköly arató pálinka
2'60 P, 1 liter kisüsti seprő arató
pálinka 2'80 P. Kapható mig a készlet
tart a Hangyánál ·és a Fogyasztási Szö
vetkezetllél. Ugyanott l liter nagyon jó
tiszakürti bor l pengő. Minden vasár
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon a Szövetkezetekhez.

Haszonélvezet nélk!.ll eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál
Budapest, József-körut 23. f. 4.

Legolcsobban 8e si k Icsön ket
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Körösladányban a községtől 2 és fél kilométerre,
Köröslddánv-Szegl1úlom közötti müut mellett fehrő, sok és

-- jókarbanlevő

gazdasági épületekkel ellátott,
néhai Ferencsik Károly féie

170 gyar szántóföld,
elhalálozás miatt

er =i"lJ"lii/i;;::;_=~"~~~~""'=~-".$~~

~~~#d'-_~_""'_"'-__"'-

at.

18-26
\9'25
2-20
3'23

7'30 gy, 21-
20-29 gy 2'10
428 ló-52gy_

f g-l g-45 gy_

Ó, .4 gy,
ló-5 1 2'/

20'34 gy_
21-1 gy

8'52 g"y.
'45 f{V

9'45 'J':!
2'42 gy

A "gy"' betüvcl jelzett gyors-, cl röbbi

O-32 5-34
5- - 10'40
G YOl"fA - """'~n'í..11LC5"Lc:"!',F'I.. J[]>rfu.

Bcsabáról illdu123'15 4'34 8'14 fni ,

Gyomára érk. 0-17 5-27 8-51 gy
Gyomáról indul ó'4 11'14 2'47 gy,
Bcsabára érk. 7'34 12'08 13-25 g'v_

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

OTORKERÉKPÁ

s

~oztdtó a
'F ?Ud es

enet end

AZ

villanyszerelőés műszerész műszaki kereskedésébel1.
Üzletének kirakatában a kerékpárverseny 4 elija megtekinthetö_

Bell1levezé~i dij d ver!>enyre n.inc!>.('n.

Késziiljiink évi §ze)J,t:f~D1lbel'

nagy k e r é k P á r ver s e n hj r e,
melyen minden "OPEL" "ATLAS", "TORPEDÖ", "ORION". "pAX"

kerékpár tulajdonos részt vehet_
Ezen kerékpárok beszerezhetők Gyoll1án

ajózási
jság

kapható minden VasutáBomáson,
Dohánvtő:zsdébell1_

él
Érdeklődök forduljanak a

Banl<házáhozBAcsy és

Lapunk Budapesten áHan~

dóan olvasható a
Szálloda" kávéházában,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
mert lapunk havonta ki sorsol
előfizet6i között egy szállodai

, utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap cl kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIIl" Ba:
ross tér 1O (a KcJelipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobái ,L\ kö
vetkező sorsolás! szept. 19:én
fogjuk me~rejtQni és eredményé!
lapunk szept. 22:iki számában
tesszük közzé, Vág-ja ki
az alanti "Utal válrl'~Sze!vén yl"
és adja be azt lapunk felelős

szerkeszlőjénéJ.

- - - Itt levágdnd.}.

Szerkesztóségnél bCiJcI<1nc!ö,

UTALVÁNY-SZELVÉNY DRŐDI BUSZ ETRE
urnak
urnónek

mint a

GYOMAI UJSÁG
olvasójának,

1929. május 15~től november
GYOMA VasutáUomás y Kossuth Laios~utea; Piac-tér,

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer.

HOrTI1,'lT Miklós-ut és

A

ó.

6 Ó. - p.

2 Ó.

8 Ó. - p.

Ó. 20 p.

12 ó. - p.

p.

p.
5 ó. p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

déleWt1:

"
5.

3.

4.

B SZRŐDIA-E
Telefonszám 17.

Feltételes megáHók
Gyomán: !J

l. járat reggel 5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca II
2. " reggel 6 ó. 30 p. Gróf Tisza István ut sarok n2. ); défelőtf

A1áday gyógyszertár
3. " délelőtt 9 ó. - p. Piac-tér

Artézi-kut
4. " délelőtt II ó. 10 p. H f" langya oüz et

5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid
Iványi malom

6. _" délután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6."
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7." délután

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben csomagjegy fillér.
Kedvezményes bérletjegy P. kártya menetre 6

Külön mel1eteklfe, vásárokra autó, vagy autóbusz a soUőrnél megrendelhetöi.

a

Budapesten

Kedves-, barátságos-, tisztaszoba
árból

20 százalék"

böséges-, izletes-, háziétkezési
árból

10 százalék
engedményt kap Ön, mint ezen

lap előfizetője

Park-
N agyszállodában, I

VIII, Bal~ss-tér 10_ &,.~I

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER ,MÁRTON_

~~%~~~"'af'V"P4t#\t'~'tQ;~'~~~~~"',IiR:a~'~~~~~~~~sA~

Nyoriltatta él "HUNGÁRIA" könyvnyomdai Viállalat: 6yomán. Felelős cégtuJaidonos: TEKET SÁNDOR.
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irdetések dijszabásai:
Egyhasábos i em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

.'il.U!'\ILJf\ MÁRTüN.

G Y o m a,

Felelős szerkesztő:

Szerkesztőség és kiad6hivatal ;

"H U N R I

ElŐFIZETÉSi ARAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre.,- - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Sulyos kimcnete!ü szeren=
csérlenség történt hétfón dél
előlt él MÁV pályaudvaron.
Kaczkó Gyöl"gy 27 éves békés
csabai, Jókai-utca 24. szám
alatti lakos, MÁV alkalmazoft
egy létrán állva öl~hal méter
magasságban a viztartály fes~

iésével volt elfoglalva.
Munkaközben egyszercsak,

eddig még pontosan meg nem

Su!yos
szerencsétlenség
Et pályaudvaron.

Az álialános ismereUerjeszlő

tanfolyamok tárgyait a külön:
böző belyi életviszonyok fi~

gyelembevételéveJ ~l1iljákössze.
A tanitás tárgyai az eíemi

ismeretterjesztő tanfolyamoknál
a következő: irás (helyesirás,
t'o]yóirás), fog'a!mazás 15-30
óra, olvasás s a szóbeli elő:

adókészség' gyakorlása 15-25
óra, g'yakorlati szflrnoJás, mé'
rés 20-35 óra, alapismerelek
az elemi iskolai iSl11eretkörÖk
ből 15-30 óra.

.Az általános ismeretterjesztő

tallfoJYiJmok óraterve : az erilber
lelki '2S elkölcsi világa 6-12
óra, testtani, egészséglani is~

Illuc!ek 10-12 óra, szülőföld

és ilonismertetés 6-9 óra,
gazdasági íSl11creJek 10-12
óra, társ.Jdd!l11i ismeretek 6
órCl,iogi ismeretek 6-9 óra,
nemzeti élet és müvelődés 20
28 óra, g)'akorlali számolás.
mérés és fog'lalkozás 20 óra.

A tanfolyamokat rendszere
sen látogalók a l.Jnfolyam '102
gez lével évzáró ünnepséggel
fejezik be az ével, amelyről, ha
kelló eredményt tudnak feJmu~

latni, látogatási bizonyítványt
nyernek.

Abizollság ligykörébe tar
tozik még, amesedélutánok,
jfiusági eg'yesületek megszer;
vezése, ellcnörzése és nép~

könyv/árak, ifjusági és egyéb
olvas6körök, közmüvelődési

egyesületQ!" népiJázak, müked=
vclői elóadJso!(, tándanfolya~

mok, diapozitivck slb. ügyei.
A bizottság dZ e munkakörök-.
bel] fáradozókat szintén iUlal·
mazza.

tek g'yarapHása, a szép, jO, Igaz
iránt fogékonnyá tenni, faj- és
emberszeretetét, nemzeti érzé~

sét növeini.
A népmüve!ési tanfolyamok

kétfélék: analfabéta- és e!cmi
ismeretterjesztő tanfolyamok.
Az e!sőnél a napi tanitási idő I
2 és fél óra; egy lanfolyalma
50-nál több, 15~néi kevesebb
tanuló nem vehető fel. Dc ki~

vételes esetekben 5-15 jelent
kező esetén is ,megrendezhctó
az analfabéta tanfolyam.

Az analfabéta~tanfolyarn()kI
óra terve a következő:·· irás~

olvasásból a 60 órás tonfolya
maknál 60, él 80 órásnál cl

100 órásnái 70 és a i 20 óréÍs- .
nál 80 óra. Sz.álllolásnál a 80
órásnái 20, alórásnál 30
és a 120 órásná! 40 óra

Az elemi ismercltcricszlő

Janfolyalllok célja az elemi is:
mereteknek él felnőjtek g'Oll
dolkozásál1oz mért megujitásCl.
az esetjeges hiányok pótlása
é,s kiegészitése az ifjuságnál. I
Oraszám 6~12.

gyarjai és tet tetjek ma~ I
g'yarság'qk mellett. Ekkor
Wnl ki, hogy magyarnak I
lenni mindenütt nehéz, de
mindenütt dicsőség és
hogy az ország határain
kivül is, ideg'cn állam kö
tel ékei ben is lehet jó ml1~ .

gyamak lenni. Ekkor iünt
ki, hogy nem nyolc de ti-
zenöt millió magyar él a
földön s ebből hét millió,
tehát majdnem fele, idegen
államok ter.ü letén.

És ezek az idegen világ- ,
részekbe szakadt magya~

rok, most harcolnak azért
a szü]őhazáért, annak igaz~

ságaiért, mely nem tudta
őket eltartani s amely ma
sam tud idegenbe szakadt
fiainak mást nyujtani, mint
azt él sziv'?t, IlJely sehol
sem s7ünik meg e szegény
hazáért dobogni.

müvelési
progra él.

Az iskol
bizottság

Tanló József ifIazgaló-tanitó,
a békésvármegyei tÖJ'V(.5nyható~

sági iskolánkivüli népmüvelési
bizottság titkára, elkészi!ette éi

következő iskolai évre vonat~

kozó tájékoztatóját, amely a
bizottsá~ eg'ész évi tevékeny~

ségét öleli fel s teszi közhirré.
Ez a. tájékoztató elárulja,

hogy az iskolánkivüli népmü~

velési bizottság az idén is ha~

sonló íevékenykedésre készül!
mint a nm/i iskolaévben és

ezuí1a! is ugyanolyan széles
ku!turprogrammol szándékozik
keresztül vinni, mint tavaly.

Olyan hatalmas munkaprog
ramOlot áJlitot! össze él bizot!~

ság JiJkárja. hogy azJ csak'
megelégedéssel és az áldásos
munka hatása iránIl leglelje:
sebb bizalommal lehe! tlldomá~
sui venni. i

A IJrogrammon szerepelnek i

ismeretierjesztő előadások és
néplllüvclési Janfolyamok. Az
ismerelterjesztőQlőadásokcélja
az érdeklődési és müvelési vágy
felébresztése, hasznos ismere...

sorsunkban, megfogyat··
kozl/a, eszünkbe jutoJtak,
hivó szavunkra a föld min~

den részéből azonnal el
jöttek. Kitünt, hog'y mese=
beli büvössip a magyar
haza hivó szava. Eljöttek"
hogy: megfogják azt a se~

gitség'ért feléjük nyujtott
kezet, mely annak idején
nem tudott nekik kenyeret
adni,' mv.ly nem vezette
őket világjárásukban, de
melyet most mégis egy jó
gyermek hálás szeretetéve!
szoritanak meg',

Világ'kongTesszusra gyü~

lekeztek össze az elmult
héten él földkereKség ma~

él a világon. Máról hol~

napra milliókkal szaporo~

doH az elmult héten a ma
gyarság száma. Egy hét
előtt még nyolcmillió ma;
g-yarról bcszéltünk, mert
ennyi csonkaországunk la~

kosainak száma. Azt hit~

tük, hogy azok, akiket nem
a trianoni erőszak, de sa;
ját elhatározásuk sza.kitott
Je a haza földjéről, akiket
a mindennapi kenyér gond
ja sodort el a világ min~

den tájára, nem számitha
tók többé magyaroknak.
Azt hittük, hogy azok, akik~
nek a haza földjén mos~

toha sors jutott, a mosto~

ha gyermek lelkével fogják
megtagadni szülőföldjüket

azért a földért, mely nekik
kenyeret és hajlékot adott.

Lemondtunk róluk. Bé~

kebeli, gazdagabb sorsunk
idején nehéz küzdelmeik~

ben nem támogattuk őket,

mostoha szülők módjára
bántunk velük.

Majd jött a háboru. EI~

származott véreinket ide=
gen, ,ellenséges hadsere;
gekbe sorozták be és
hozták el ellenünk harcol~

ni. És ezek a ma2yarok,
akikről az hittük, hogy
végkép elvesztek az ország
számára, a háboru utáni
nehéz sorsunkban egy
édes=gyermek hálás szere=
tetével siettek mostohájuk
segitségére. GyCtjtésl kezd
tek és anyagi támogatás
ban részesitettek bennün 3

ket. Propagandát indi/ottak
meUettünk és tiltakozó szót
emeltek érdekünkben . EJ vi
i ág lelkiismerete előtL

Most pedig mikor netléz
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nem vezelhel az, aki 16. életé
vét meg nem töltötte be.

A viJágitás.

A rendelet az állaterővel

VOllt kocsik világitásáról szó
szerint a következőket mondja:

Az állati erővel vont jármü
veket és kézikocsikat közuta'
kon, elől a jármü jobboldalán
legalább eg'y fehér világító
kstíel kell megvilágitani, hátul
pedig- fényvisszaverő üvegg'el
(prizma) kell ellátni, mig a tár
szekereket hátul is meg' kell
világitani.
CsengőveI csak szán ba fo

gott lovakat lehet ellátni. de a .
szánt is az említett módon
szintén meg kell világitani.

A rendelet többi része a
büntető rendelkezéseket és azt
közli, hogy ezek a szabályok
1930 január 1gén lépnek életbe.

világnézlc/ alatt nem azt ért~

jük, hogy keresztyén emberek
vá!asztassanak meg, hanem oly
férfiak, kik a keretyén hit sze
rint éjnek és minden tettük,
cselekedetük ellöt a szc!11ponf
ból történik.

Vegyen részt mindenki s ne
vonja ki mag'át senki, a tunya
ság biin él haza ellen.

Rag'ddjoll nli.?í2' mindenki min
den alkalmat, teg'ye meg min
denki kötelességét ugy,' ahog'!
az alkalom kináikozik, ahol
legtöbbet tehetünk.

Rajta legyünk, hogy min.?l
többen a mi 'elveinket vallók
kerüljenek be a törvényhaló
ságba.

A keresztyén t?szme győ;;

zön! Ne sopánkodjunk, ha~

nem cselekedjünk. Ugyis többet
szoktak gáncsoskodni az em
berek, mint munkálkodni.

Ha az 12mberek megteszik él

kötele:3ségüket~ nem kell félni
semmitől.

Fol a munkára, tegye meg
mindenki hiven él maga dol~

gát.

lsten segitsen és Isten legyen
velünk!

TARKA KRÓ IKA.

Tartós munka.

Az arcképjestőnél méltallanko

dik egy hölgy-,

- De művész ur, hogyan fest

hetett engem ilyen vénnek ?

~ Ez nálam elv ,..... mondja a

festő - legalább hasonlitanak a
képeim.

Rugós, ragályos bekgségg

ben szenvedő, valamint ,>lesi,
gázolt lovat jármübc fugni tilos.
Harapós lovat szájkosárral
kC'1l ellátni. A kocsihoz bátul

kettőnél több állatot kölni tilos.

Nag'yohb forgainlll véÍrosok

belső területére a vonóállatok

kal együtt növendékállalot sza

badon bevinni nem szabad.

A állatokat bántalmazni, kjD
nozni 1ilos. Kétfoga!u kocsi
terhelése legfeljebb 60 mázsa,
az eg'yfogalué legfeljebb 25
mázsa lehel. Forgalmasabb
közutak on jármüvet és s,zaba
don hajtott állatot nem hajthat,

Közelednek a mqfyei, városi
és községi törvényhatósági vá
lasz/ások. Minden párt· nag'y
buzgalommal készíti elő ezen
választásokat. Szükséges, hog'y
mi is meg tegyünk mindent eme
válaszlások érdekében. ÖS'3ze
gyüjleni erőnket, latba kell vetni
minden teh<:tségünket a haza és
közügy érdekében.

Ezell választások most rend
kivül fontosak, soha a törvény
hatósági válaszlások oly fon g

tosak nem voltak, mint ezen
választások, melyek most kÖD
vetkeznek, azért tehát szüksQg
ges, hogy minden tényező te g

gye meg a maga kötelességét.
Minden szavazónak tudnia

kell, hogy miért és kire szag
ViE. Meggyőződésüeknek kell
lennünk minden szavazáson és
minden alkalommal meg kell
tennünk pontosan és hiven kö
telességünket.

A jelen választás óriási fon
losságu, most vonulnak föl nj
tömegek a porondon és vala,
mennyien titkosan fognak sza
vazni, ebből mindenki láthatja,
hogy mily fontos ez a mosg

tani választás.
Uj tömegek vonulnak föl,

ezeket a tömegeket meg kell
győzni, hogy szavazatukat a
keresztyén világnézet érdeké,
ben gyakoroliák.

A külföld állandóan gyakog

rolja a maga vá.lasztói!. Senki
se sajná.lja a fáradtságot. fág
radság nélkül nincs eredmény.
Küzdelem nélkül nincs győzeg

lern.
Mindent el kel! 'kövelnünk a

jövő választások érdekében,
hogya keresztyén világnézlet
diadalra jusson. Keresztyén

"zabja, hogy a kocsik SZéleS-llájának 25 em szélesnek 06
sége rakománnyal együtt leg'- cm hosszunak, a személyko
feljebb 2'5 m. lehet, magassá- csiknak pedig' 15 em széles
ga pedig' az ut szinétöl szá- nek és 20 cm hosszunak kell
mi/va legfeljebb 4 méter Ez a lennie.
korlátozás a kizárólag szálas"
takarmányt szállító kocsikra
nem vonalkezik.

A gyalogosok rendje.

Agyalogosokra vona1kozó
rendelkezés kimondja, bogy
a szembejövő gyalogjárónak
balra kell kitérni, az előlhala

dót meg- jobbról kell megelőz
ni. A gyalogjá"rón csoportosan
álldogálni tilos. Vúosokban
és nagyobb forgalmu közsé
gekben a gyalogjáróknak lehe
tőleg az utcasarkon v~gy ott
kell áthalad ni, ahol közbizton
sági közeg' teljesit szolgálatot.
Az uttesten mindig derékszög
ben nagy figyelemmel és kö
rültekintesscl kell áthaladni.

A közutakon mindenütt meg
felelő táiékoztató táblákat kell
felállitani, a veszel yes helyeket
külön meg kell kiölni. Az. ut=
kanyarulatoknál levő fák tör
zsét, korlátokat és oszlopokat
fehérre kell festent

Gépjárművek sebessége.

Szabfllyozza a rendelet az
autók, motorkerékpárok szág

guldozásait is. Lakott területen
3000 kgnál könnyebb autó,
tömlős lellCraut6k és a motorg

kerékpár óránkénli maximális
sebessége' 30. nehezebb jár
miiveké lová bbra is 25 km.

Uj szabályok a kerékpárokra.

r\ kerékpárokra érdekes uj
1\,'l1delkczések vannak a kó=
cLxben. A biciklinek okvetlen
k,:II, hogy legyen kézi fékje,
("".:ng'ője és hátul piros prizg

!l1cÍja. 1'v1indcn kerékpári a tu
laíe.ionos nevével és lakóhelyé
vei feltürlő táblával kell ellátni.
A tábla fehér alapon 10 cm
hosszu és 5 cm széles, a. be
llik és számok feketék. A táb,
lái él kerékpár első tengelyére
j, ,bboldalon kell felerősiteni.

Városokban a forgalmasabb
bc'lső terijleten 16 éven aluli
g\erlllek nem kerékpározhat.

A kerékpáros óránként mag
xilllum 20 kiló;néteres sebes
sl\;gel mehet. A biciklinek tilos
Illiís közlekedési eszközzel
versenyt ftltni. embereket, álla
i, ikat és jármüvcket köriilke#
rillgclli, lakott területen a kor~

l1lémyt elengedni. A kerékpáros
ulasl nem vihet.

Rendelkezések az állati erő-

vel vont jármüvekre.
(Jyomán bizonyára különös

l'!'t!cklődésre tar/hatnak számot
az alábbi szabályok.

i\1indcn kocsitulajdonos kö
te!czs kocsiját nevének, lakó
helvének és él ': rmegyének
nevét viselő jelzé '. ,Jával meg
jelölni. A íeherko<. ..... jlZlzótáb..

Az állati erővel vont kocsikat
ki kell világítani.

A bi?lüg'yminiszter a héten
340 oldalas kötetben adta ki.
"A' közuti közlekedési rend
és közrend egységes szabály
zata" cimü renclelet":l, mcly a
g'épjármüvek terjedésével lég
nycgesen megváltozotí közleke
désI a kövl?!clményeknck meg'g
felelően szabályozza. A 1crieg

delOles rendeleInek Gyo
mán is kiilönösebben aktuális
legfőbb rendelkezései! rövid
kivonaiban az alábbiakban kö
zöljük:

állapitott körülmény folytán I
Kaezkó leesett él létráról és
eszméletlenül terült el a kavi~

esos talajon. Ug'y találtak rá
későbben munkatársai, akik
első segélyben való részesUés
után a leg-közelebbi vonatra
tették és behozták Békéscsa~

bára,
Az állomásról a mentők a

közk6rházba szál!itották, hol
ápolás alá vették és rnegálla g

pitoJták, hogy az esés követ·
keztében sulyos agyrázkódást
szenvedett.

A szer.zncsétlenség-re vonatg

kozólag' azonban nem lehetett
megtudni semmit sem, mert az
esetnek nem volt szemtanuja,
Kaczkó pedig még az esti órák
ban is magán kivül voll. Ked
den délelői/re végre visszag
nyerte eszméletét eg'y~egy rö
vid időre, kihallg'éltni azonban
nem Iehete!t. Kaczkó sérülése
sulyos, hetek kellenek felépü
léséhez. A szereneséilenség
ügyében a vizsgálatot meging
ditották.

Január í-én lép élet
be az uj közleke

dési rendelet

A kitérés.
Az első rész általános ren

delkezések eimén megállapítja,
hogy az utat bárki használ
hatja. A haladás iránya Ma=
gyarországon az egyes helyi
rendelkezések kivátelével állag
lában baloldali. A szemben
jövő jármünek balra kell kitér
ni. Előzni állal ában csak jobb
ra szabad.

Tilos az előzés utkanyarula
tolmái és kereszteződéseknél,

valamint Iilos az előzésben

levő jármüvel megelőzni. Hang
jelzőkészülékekel, (dudát, kür
töt) éjjel 11 óráté: reggel 6
őráig- csak feltétk:, szükség
esetéll szabad használni és
csak akkor is csak cl kézi
hangjelző!. Meg kell álIitilni a
jármüvet, ha gyermekek, vagy
sulyos testi hibában szenvedő

emherek haladnak át az uton.

A rakott kocsik.
A közlekedési kodex meg...
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Külföldi magya'rok

Minden

I E

csomagoiásür.

és tablettán ti

Bayer- kereszt
látható

Istentiszteletek A ref. temp
lomban va.sárnap délelőtt fél\)
óralwr istentiszteletet tild Ré
pás Pál ref. lelkész.

Az ágostai evnngélikus temp=
iOi1lhan vascirnap d. e. 9 Ó.

11l;!1l ct n ycJvü Istentiszteletet
lu:! Feilel' Ernő ev. lelkész.

i\ róm. Lajh. templomban
l cg i:S' el cl óral,or szent mise
préclil.;tcióval, tartja Cser

nay Géza plebános. D. u. 3
()rul\or litánia.

irorhiGm. Nagy Gus7táv,
fddnek n\..:v,~1 egyébként a na~

p,jkban ,negíelent "POEMARO
E.L HUNGARLANDO" cimü
eszperantó nyelvii antolágiában
a Vajda jjnos Irodalmi Társa·
ság tagidi sarjijan olvassuk,
most rl2ndai ~)(ljló alá máso~

elik verseskönyvét. A könyve
höz, amely szeplcmberben fog
mcg-Íelctlni II!ésy Péter készit
cinilapot és három ciklusképet.
A fjatal kö!tö neve már nem
ismerellen a7 uiabbkori iradi'j=
iomhan, llí.<yhq:ry \'erseskönyve
minden bizonnyal nagy érdek
!ödi,5srl' fog' ta161ni az iroda=
lombarát közönség körében.

Névnap után kórház. Szom
baton este sulyos baleset töre
tént a Békcs-'g"yu!ai ország=
ulon. Eg'y nagy társaság vig
névnapozás után autón igyeke
zett Gyulára. Az autó utköz=
ben megállt, a társaság tagjai
leszálltak s amikor ujra a ko'
csiba ültek, az utolsónak bec
szállni akaró S7abó Imre béc
kési ligeti vendéglős megcSll=
szolt él sárhányón és olyan
szerencsétlenül vágódott a ko
csi alá, hogya mozgásban levő

autó sárhányója valósággal le
huzta él fejbőrét. A sulyosan
sérült Szabó lmrét él gyulai

kórházba szállitották.

z~ltessé~cj!:, megkoszor~:ZAI
tal( a K():::;:-,url;~szobrot. 1'.)-

gadalma:' teitek az DfA

~zág zásl!ójcínál é~ aü=
lést abb,:111 a lelke:; f, 0=
dalombalJ zárták be, hogy
uj hazájukban Magya.ror=
szág igazáért és határajA
na.k a visszaáHitásáért meg Q

alkuvást nem ismerve,
utolsó leheletig fognak küz A

deni.

Munkaadók figyelmébe. A
tanonc az Országos Társada=
Jombiztositó Intézetbe a töre
vény szerint akkor is bejelen=
tendő, ha semmit sem kap a
munkaadótól, sőt akkor is be
kell jelenteni, ba nincs fizetése
és csak jutalékot kap, sőt ak=
kor is, ha ideiglenesen, vagy
kisegitésképen dolgozik. A bér,
vagy fizetésemeJkedést három
napon belül kel! bejelenteni.

A belügyminiszter valorizál
ja az árvák hadiköIcsönét. Is
meretes, hogya belügyminisz
terium elhatározta él :;ryámp~i;z

tárak által kezelt háborus áilarn
adóssál;l"i cimletek tulajdonosai
nak se~réJyezését. A miniszter

most vármegyénkénl Hézi ei a II

segélyezés kérdését s értesiJi
az árvaszékeke! arról, kinek

mckkora segélyczésél határozi(j l'
el. A segély összelIc u jCRY7el
összeg arányához ií:;azodilc I
Arról, hogy kinek milyen iíS7 r I

szegü segélyt áilapitojj meg (j I
miniszter, az árva~zék névre~ I
szóló értesités! küld. l

Mütrágya 31:ció kiépítése, A
miniszterianács 1\1Jyer János
földmivelésügyi minszler javas- .
latára hozzájárult ahhoz, hog'y
az eddig is folyamatban volt
müirágya akció a termelés fo=
kozása és kiterjesztése érdeké
ben nagyobb mértékben kiépít
sék. Ehhez képest elhatárOlja
a minisztertanács, hogy az 500
holdon aluli gazdák réS7(llT

évi 4 százalékos kamatOlás

mellett, az 500-2000 holdi:2 I
terjedő birtokosok részére pc

dig 6 százalékos kamalozá'i
mellett egy évi hiielre mülrá,

g"yá! bocsát rendelkezésére. A
kamatk\ilönbséget az állarn~

kincstár fedezi. A minisztcrt~p

nács BUG János helyettes kc~

reskedelemüg"yi miniszter jBvas

latára hozzáiárult ahhoz, hogy
a fag"ykár által suj/ott vidékekre
szállHandő termények vasuti
tarifális kedvezményben része
süljenek.

Ragadós áHatbetegségek
Lépfene: Gyoma. Kórühkór: Gyo
ma. Sertéso! bánc : Gyoma, Körös

tarcsa. Sertéspestis : Szeghalom.

Vésztő.

on!

Büszkeség. l
Egy gazda nagyon csunyán ká

romkodik. Rászól a plébános:
- Ejnye, ejnye János gazda,

hol tanulta ezt a fiJrtelmesen csu
nya beszédet.

János büszkén válaszol: Ezt
nem lehet megtanulnifőtísztelendő

uram, erre születni kell minden
halandónak.

Nem bizony! Az Istent
lehet imádni különböző

dogmák és felekezeti szer=
tortások szerint, de a Ha=
zát csak egy módon lehet
szeretni: becsületes, map
gyarérzésü szivvel.

A kongresszus megnyi
tása után a delegátusok
1<21kes beszéd kiséretében
adták át a külföldi magya=
rok üdvöz\etét. Udvözölték
a magyar hazát CI földke=
rckség minden tájáról, de
az elszakitotl területek ma
gyarságának az üdvözleJe
hiányzott. Az oláh, szerb
és cseh niegszállott terü=
lelek kiküldöttei nem vol
tak ott, mive! a folytonos
rettegésben élő kisantant
kormányok közös megbc-

f szélés alapján háromna=
pos határzárt rendeltek el
és nem eresz/ették át azo- o

kat a magyarokat, akik az
Linnepélyrc és tcrmészetc=
sen a kongresszusra is
akartak feljönni. Ez sajná
latos és pillana/nyira elszo
moritó körülmény, de bi D I

zunk benne. hogy nincs
illessze az az idő, mikor a
mosJ künnrekedt magyarok
minc!ctl Elkadály nélkül jÖ D

hetnek Nagyrnag'yarország
fövárosába.

A külföldi magyarok vÍ=
Jágkongress7.usát báró Dc=
rényi Zsigmond, a Nem Q
zet j Szövetség" elnöke nyi= I
toJta meg, a Nemzeli MUQ
zeum oszloocsarnokában.
Megnyitás után .a kong=
resszus tagjai felvonultak
a várba, ahol Horthy Mik=
lós kormányzó fogadta
őket. Majd a kormány tag~

jait keres/ék fel, melynek
nevében Vass József miQ

niszterelnökhelyettes üdvö
zölte él külföld magyarjait.

A három napig tartó ta~

nácskozás ideje alaft meg=
tekintették a főváros neve-

Hallgatag lett.

Két ifju beszélget:

- Nem Wni/{ fel neked, hogy

Pista egy idő óta milyen hallga

tag?

- Dehogy nem. A multkor

együtt ebédeltem vele a Haller-ban

és egy egész rostélyost elhallgatott.

Azok a magyarok, aki
ket a sors hazájukból más
országokba, idegen népek
és nemzetek közé vetett:
világ-kongresszusra gyültek
össze Budapesjen.. Nem
igen van rá példa, hogy o

egy nemzetnek a világ min~

den tája felé elszórt fiai
olyan célból gyüljenekössze, i
hogy elhagyott ó=hazájuk
sorsa felett tanácskozza= I
nak. Hogy ezt most az ide= l
genbe szakadt magyarok I
mcgtették, azallnak a ma~ I
gasztos !\öltői gondolatnak 00

a beigazolása, melyet Vö
rösmarty Mihály "Szózat"=
ában a következő szavak~ l

kal énekelt meg":
. A nagy világon e kivül

nincsen számodra hely,
Aldjon vagy ve/jen sors keze

Itt élned, halnod kell.

Külföldre szakadt vérc=
ink, az öt világrészből,

Szent István napjára több=
százan érkeztek meg BUg
dapesfre. Ott a nemzeti
ünnepen részt vettek, azu D

tán 22=én, csütörtökön
megkezdték a három na
pig' tartó tanácskozást.

A tanácskoz.ást négy feD
!ekezet templomában tarD
toH i'Steni tiszreleí előzte

~

meg és pedig a katholi= I
kus, református, evangéli= i
kus és zsidó templomok- o

ban. Ez a négy vallásfele=
kezet egyidőben, egy célért
tartott isteni tisztelete is
amellett bizonyit, hogy
imádhatjuk a ió Istent más
és más templomban, tar
tozilatunk különböző val
Jásfelekezetel<hez. de a
nemzeti érzésben, a haza~

szeretetben, egynek kell
lennünk és nincsen olyan
vallásfelekezet, amely teljes
joggal azt álHthatná m.agá=
ról, hogya hazaszeretetet
csak az ő kebelében levő

hiveknek a kizárölagos kin=
cse.
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; Ci:csci' ~:.i~b~ka ~~adas:

pólinka

l-lasz<:'r:élvézet l1él!<U!
Kalocsa JI/lárja tulajctn;,át

;'iail,;~ ide ! !
Olcsóbt";); j'ett c: pálinka 'feSzése s
t::;zért meg me ijec!!lemek. A Központ
intézkedése a. szilva pálinka
tŰ/:ése lílere'1ként csa!-<: 11 petl~íi5 40
!:Hé~be kerüi annak, aki a főzéshez

fét :10L., ,,-ámo', ad és akifőt ceffét el-
Bövebbet 11 Szesz-

fözde Szö\~etkez':(nél 'ános
J~11el nJE'gtl.1ci[11

CSJ-1t:lekbö) :1 (Jlda-

"-Ir! I~on esetleg két részben
is (2CO---200 n'2gyszögÖJenk'~Iic). AZOiJ
nal át~J2hető: lehet özv, K~:

locsa lsrvánnénál es ~\~:locsa fvlárian;5L
Duuape,;c, Józset-kfi!'ut 23 f. 4.

Üzlethelyiség: egy kisebb hentes és
i11észáros részére és egy nagyobb, a

Miklós uton épült uj házban, a
Németvárosrészi Olvasókör mellett ki~

auó. Érdeklődni le:let Wagner Mártan
Fiai fakereskedésében, vagy Schusztek
S&ndor tanitónál.!

!

I
FIGYELEM! Ha olcsó fát és szenet

akar venni, ugy jöjjön Lévay Lajos
! Miklós uti üzletébe, ahol a leg
I olcsóbb 'lapi árban kap bükhasáb,
i v{,goLi és hasogatoi bük, fenyőI:é_C~l\il1a~é:{,,, fa. osztályu. h~zai szenet
l ".',;gon leteJbel1 vagy h:sJllyben kl

l mérve és az:, házhoz sz~.Ilitva, is,
I pontos és elozekenyen j(]szoJgalva,
"

l!

el- ! pá!·tfogá:'át
,I

szö-
D2rize-

~·zjves-

UgY:'Hl0 tI

111 íg; 2 kész] e 1,

fOi",yclSZtásJ SZ0

1 liter Jl2g) on jó
Minden vasár-

~:~" 0'54 S~~. fo-
fi:,r;J sztási Szzivetkezc-tnéJ és Kov~cs

:S3'Dolás van ~[;Y l''Ioháf
JI; ~s oicsö kelL

a Szöyelkezetek!1ez,

szf~lnu Rikéici

butorozoi( szoba 2 sze
JZOlina] '"iadó, esetleg koszttal.

ULC2 13~_;:":

J·~ete szántóföldie egyt?(gban, esetleg
::i~ebt d3r3bol{;J,~;jl :-:ZJ;;~':](lkézböl LIl'ök

r~l..1e~:1clchü Jeae,t ugyanott

!a.id JDosnáL

~. LászíJÓ~f<UZ1~{ a n3gyl'1posí áí
10lllás kihe/ében 26. és iéI hold jó fe-

Jub..:rSZÜ;

eny""
sL:crlá-

ere~ ,'.''',OIIHC;·'

és I)élzé!vavok. mélj- és lé
zöd'3s, hái- és Q,:n2k

él lcrn~észeladíél

keseriiviz.
többször bevéve,
gitséget nyujt.
megfigyelések
bog'y d

él l ha si meglxlcl2"ccl ések esc íe~

iben g'','ol"san fis 111 i 'l
hén hat. Ka g\'

rakban, drog'éricíi,han c's füs/ci"

utolsó
karm
katonai c:O:onclot

zadás !1lcgkkut?st?rc

Szőiősgazdái::k

ajánljuk azj a 11

fcliJivásj, me!
miv'~ksi.igyi IYI inisL:. tc;' intézcl i

a magyar szőlősgczcJókhcL ~

felhívás a szőlői'ajjái< ki ""k:-jk,
zése érdekébel; '2g'ész

mében a közs,:.'g·hiizánái
szemlére ki Ive.

4. olda!

Országos
ladányi vásár s.:::c[)tcmbcr /1G
i6·án, az orosházi vásár szcp
Jem1JeJ hó 12. és 1;)- án les!:
meglartva.

PaX:esztina, a
hazája jelcnleg ';t?rcs c:":

nyek szijlhcIYI~~ :C(l. ;\Z
arab lalws,')ága, akik illi; j!!:';

Mohamed kzj,'cíői, rclihadl ::;
zsidóság eJ>"~ll, c1-;'- ~":;;ry~/c;'t

fogtak éJeiük é,: "i~'onuk

megvédelmCí'ésérc ,_:,

helyen U/Cai harco;;: !:;:ic:1.;,;'

lek. A iegl~t(ljJb

i ések S7 erJ nf niá!'
rül VEin ci haLJilJ~: ,5Z 1~: __

sQbesüllckct
számlá!iJ(j!iiJ i ;

részen erős fana1~.'::::L:S ~-ti!;

héli'col akik ha Ol', Y~ (;:)\>

süln ek lS_ tO',,'É/ bl-, i arcCJ ,], I (1 1< ,;J Z '~·"'-:"'::'~L'7"";;:;~-;:;"~::~~x~-;;;:::,"",,",;:;'2~:--~'~_~_;""-~~~~~-:"~:;

eleganciájával l~·S

a eim,,' a 8 fclvoncísos vilá I.; .

atlrakciónak, anlC'lynek cims/

t j II om játéksli!u::3áva!

gYOl1 j<\!. -- A mUsor

~jNyeregbe ci~

~jStar-avatás

és Fi!mhira
dó. Előadások: 4, 6 és 8 óra
kor.

Szeptember 12-én: Hangos
IHm.

re' a lcgki-'

ic!lemszinész láts/,],
c:kitása m(:i2TéÍzó, könnyek i:,r

ható I1l0nU!1l(711iális sziné~'zi

maga cl fi!rn pedig Kn
l'vliháJynak egyik legIT:L:-

,'.:'szibb munkáia. A. film női rö~

bC'n

111 eg.

P ,' l l\1~r1a - éve~." ansró, Velencéről ct m:I~1'

dainélet ezer kö-

zöl Bagyszerü szines 3

Magyar Magazin
száma, amely uj korsza};:ct
ennek a közkedve1+,
lapnak töriénetében. Pásztor Ar
pád eredeti felvételekkel il!ü5Lr;ái:
japáni cikke, ka
cagtató novellája, szöi',jkoztató
képsorozat, a
festömüvészek
téről, humoros feljeg:,-;:ések
garettázó nők,ői és

vairól, tovább rengeteg r3jz,
kép, ötlet teszi
feledhetetlenné az uJ
Jön érdekesség a
Magazin cimü mellékle',e, a
16 oldalnyi terjedeier:'oen
koztatja a közéjnséget
és a nagyvilág
házi, moz'
eseményeiről. Ara
kaphajó.
lanul küld a kiadóhivatal:
pest, V., Sziget-uca 26.
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ilrJtpnll·h."Jn;' 202-45 .. 294-34. Sürgönyeim : Hotelist.
lvjinóen modern kén berend.ezett elsőrangu családi

rvJiinden szobciban !ütés, hideg-=meleg
viz és LifL

Szá11odt~~~; e-~ ~~'~ ~,~ ~f; 11~~~=i" ~_~~'~ ~k~~'t ~;~~(:r ~~~~2rz~n 46~;~el]~~c~ f~[~r ctvartól

e

r

eti Ji

folytatásokhan közli

kiadóhivatata
~.,mp =nm ..,..-;a."t..~

B ti d a p EO S t, 62.
Postafiól{ 282.

szenzációs dkksowzatát, a

Uj! TörvéE'y~~kil~..:.l~t.;:;;:.~"Uj~

FRENKEL l l S
B f\j Z/:,

Békéscsabai fiókja, András-=,v ut ..16..:
~~~=",:...::t::...~llI:.\:l:l.";;l1I

felvilágositást készséggel ad :

Pulu~or István
Gyoma, Halász utca 1541.

kórházak. orvosok, hivatalok. irodák
és nyivános helyiségek

elsőrenJii

terjesztésére. Könnyü munka.
magas jutalék. Csak jI:' J1lC'gjelenésü,
nagyon szorgal111as Uj':::: k iria~ak

UN ERS t;
BUDAPEST, V., Bank-utca l szám.

Azonnal folyósittat h05s::::u~ejáratu

törleszí:éses kölcsöilökeí:.1'el.ies
100 százalékos k~fizeí:éssei

30-45 ÉVRE,
melyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben stornómentesen visz
szafizethetőbélyeg és illetékmen
tes évi 7 1/2 sz~zalékkamat alapon
féléves utólagos kamat fizetéssel.

GAZ LeS N K
féléves váltóra évi 10 százalék
kamat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

folyósitom.
Földvételhez kedvezöfeitételek.

Földbirtol<ok parceliázása.

biztos keresetre lakhelvén kitanitunk
férfiakat, nok",t, költs~ég nélkül. Rész
letes felvilágositást ad Sí:eiiller G\"ö~av
Budapest, Szövetség utca 29. sz. aiatt.
~~~--,."""

::--_~ ~·_~__~~C_~_~
ICSÖVES U

(bánkutit) vagóntételekben elad Dr.
KovAcs gazdasága, J/,akó, Uri-u. 28
Ugyanott háromszáz holdas birtok
is eladó, kevés pénnei átvehető.

Mezőgazd

trágyázás
tizparancsolata.

1. Trágyázd szán(óföldjeidet és rét
jeidet, mivel minden termés a talaj táp
anyagait apasztja és mivel azok a ta
lajban nincsenek kimerithetetlen meny
nyiségben.

2. Gondozd istállótrágyádat, készits
jó istállótrágyatelepet, a trágyát öntözd
és tipord meg, hogy minél tartalma
sabb és hatékonya bb trágyát vihess ki
szántóföldjeidre.

3. Ne engedd ki a trágyalevet az ud
varodról az utcára, készits trágyalé
gödröt. Ne engedd, hogy az istálló
padlója igya be a trágyalét és rnér
gezze lmtad vizét. Ha próbát tettél a

. trágyalé öntözéssel és megláttad annak
kitünő hatását, ugy befogod latni, hogy
mily nagy pa7arlás az, ha atrágyalét
nem fogod fel az utolsó cseppig.

4. Készits komposzttelepet udvarod
sarkában és hord be abba a fa levelét,
a konyhai hulJadékot, utcai söpredéket
és kezeld azt rendszeresen, akkor meg
fogod látni, hogy: "jó komposzttelep a
gazda takarékperselye" .

5. Egészitsd ki természetes trágyái
dat mütrágyákkal; mivel a gazduságból
eladott gabonával, hussal, tejjel, föl
dednek tápanyagai mindörökre eltávo
lodnak, azokat istállótrágyával pótolni
nem tudod, csak mütrágyákkal. Gon
dold meg, hogy terményeidért bevett
jövedelem nem csupán téged illet, ha
nem egy részét le kell a földnek ad
nod folyton. Leghe:yesebb, ha ezt mü
trágya alakjában teszed.

6. Ne trágyázd föidjeidet egyoldaluan
csak mütrágyával, mivel azok nem pó
tolják teljesen az istálJÓtrágyát.

7. Szántsd le az istáJJótrágyát azon
nal, kiiJönhen énnek legértékesebb táp
anyaga: a nitrogén elillan és kárbavész.
A mütrágyát azonban csak sekéJyen
szántsd le vagy fogasold be, mert a
mélyre leszántott mütrágyának keve
sebb a hatása.

8. Trágyázd meg rétjeidet és lege
lőidet is, mert a fü nem nő levegöből

és ne felejtsd el, hogya "rét a szán
tóföld anyja".

9. Szerezd be a mühágyát idejében,
mert ha azokat későn alkalmazod, ugy
nem kapsz tőlük olyan hatást, mint ha
kora ősszel, vagy lcora tavasszal alkal
maznád. Mütrágyát csak megbizható
kereskedőtől, vagy jobb ha a gyártóI
közvetlenül vásárolod.

10. Tégy először a mütrágyákkal
próbát kicsinyben. N'e ítélj egy év után
elsietve a mütrágya esetleges ered
ménytelenségéből, mert lehet, hogy azt
helytelenül alkalmaztad és ez az oka
a hatástalanságnak.

Mielőtt mütrágyát haszn ál sz, olvass
el egy megbizható szakkönyvet és ab
ból tanuld meg a helyes alklmazás
törvényét, mert a mütrágya is olyan a
tudatlan gazda kezében, mint az éles
kés a gyermekében. Mig az éles késsel
a képzett orvos csodákat végez a be
teg emberi testen, addig az avatatlan
embermegvágja magát vele.

e olcs b et
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átott,
Károly féle

szántóföld,

a közséptő\ 2 és fél kilométerre,
közdti m~tut mellett fekvő, sok és

lev(;

gazdasági
néhai

1170 111aavar<::;;..f

I2lhalálozás miatt

18-26
19'25
2-20
3'23

17-30 gy 21'
20'29 gy. 2-10
14'28 16-52 gy.
19-10 19'45 gy_

16.14 gy.
16-51 gy
20'34 gy.
21-11gy.

VEZETI

12'47
13'54
18'29
19'27

SELET.

E

1929 május hó 15-étöl.
BUOAPJEST - GYOMA

6'25 9-45 gy." 13-35
11-06 12'42gy. 18_19
0'32 f,'34 8-52 gy.
5' - 10'40 11-45 g'y,

É

A "gY' be/öveI jelze/I g'yors- a többi pedig személyvonat.

BpesJről indul
CJyomára érk.
GyomáróJ indu!
Bpestre érk.

€pYOl'fA - ,uuc_"",m"~",'LC1l'_""''''n.

Dcsabaról indul 23-15 4-34 8-14 gy.
Gyomára érk_ 0-17 5-27 8'51 gy
GyomáróJ indul 6-41 11'14 12"47 gy.
Bcsabára érk. 7'34 12-08 15-25 gy"

E
,. ", ,p

ékoziató aobb

nagy é k P á r ver s e n y r e,
melyen nJinden "OPEL" "ATLAS", "TORPEDÓ", "ORION", "PAX"

kerékpár tulajdonos részt vehet.
Ezen kerékpárok beszerezhetők Gyol11án

villanyszerelő és műszerészmíiszaki kereskedésében,
Üzletének kirakatában 2. kerékpárverseny 4 dija megtekinthető.

Bene"(ezési a ve'li'!ieJfi'Ylr(': ninc5~n.

\.! . t·· ,",aSU! es
enetrend

ajózási
jság

k:'lphat6 minden Vasutáliomáson,
Dohánvtözsdében_

áHan-

Érdeklődők forduljanak a

házához

Budapesten
dóan olvasható a
Szálloda" kávéházáb.:m.
Baross-tér Hl.

Ingyen Budapestel1l,
ha előfizet a "Gyo[11ai Ujs,ágra"
mert lapunk havonta kisorsoi
előfizetői közöt j egy sZéÍllodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tciszése
szerinti iclóbcn három napon
át dijmentesen él kiválu
hirnéVllck örvendő Pad, nagy
szállodában Duda pes I vm" Da:
ross IéI' lO (él !'\:eleJipályalldvar
érkezési oldalávél! szemben)
egy elsőrencili s/obill A kö
vetkező sorso/6s! s/cpi. 19~én

fogjUK lllcg'('jlQni és eredll1éllyél
lapunk szept. 22:iki számóbul1
1esszük közzé, . Vágja ki
az alanti \lány~szelvény!"

és adja be azt ]él~ILJnl< fclclös
szerkeszJÓiénél.
- - - ]i:iH lI<e'o/i"g"nnd{~1 -

UTAlVÁNY-SZELVÉN"i BUSZ RI ME ETRE D
lIrnak
urnónck

mint él

GYOiVIAI UJSÁG
olvélsójának"

1 rnájus 15~től november 6~ig.

GYOMA VasutáUomás, Kossuth lajos":utca, Piac-téry Horthy Miklós-ut és
ENDRÖD Gyógyszertár között.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

Telefonszám 17.

6 Ó. - p.

8 Ó. - p.

10 Ó. 20 p.

12 Ó. - p.

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 Ó. 50 p.

kézzel ken

délután

délelőtt

délután

este

reggel

délelőtt

délután

délután

En.drődről indul:.

1. járat

2.
"

3.
"

4.
"

5.
"

6.
"

7;
"

8.
"

9.
"

p.

5 Ó. 30 p.reggel

reggeli

"

"

B SZ

Feltételes megállók
Gyomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

Máday gyógyszertár
délelőtt 9 Ó. p. Piac-tér

Ártézi-kut
délelőtt 11 Ó. 10 p. H f"angya oüzlet
délután 12 Ó. 50 p. Vágóhid

Iványi malom
délután 2 20 p. Endrődön;

" délután 4 Ó. 55 p. Napkeleti vendéglő
Kórház

délután 6 Ó. 20 p. ~ Kondorosi-ut
J Piac-tér

9. l' este 7 Ó. 30 p. ~~;%~~~::::;;:'J:~~~ este

Feltételes megáHó helyeken már lépéspyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

flilenetjegy Enárődig vagy vissza fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
20 P. ká 12 menetre 6 P.

vagy autóbusz ét soffőrnél megrendelhető.

8.

4.

5.

6.
7,

- 2.

3.

kocsiköltsége nincsen) Dl ert
szemben vagyunk a Keleti

PáJyaudvarra I_

Pa
Nag-yszál a

Baross-tér 10

olcsó éttermi árainkból (1 P 50
filléres menüt kivéve)

nagymérvü emelkedése e1vein!,
helyességét igazolta. EIvLink ol
csón a legjobbat nyujtani E
lap előfizeíőinek támogatását
hálásan azzal kivánjuk viszo
nozni, hogy emelkedő kiadá-

saink dacára

20
adunk hatóság,ila~ rrle~állapitott

szobaaramk(-) c,.

\'/AG!',fER

~~"'~~~~~~#~C?~~~~~~""'~~.$1

NyomtaHa a ",HUNGÁRIA' könyvnyomdai vállalat Gyomán_ Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - -6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"H U N G AR I AU könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnéj 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ayer-Baltazár
politikai megbeszélései.

Pár nap óta él magyar
politikai élet s7enzációjává
nőtte ki magát az a talál
kozás, amely Mayer János
földmivelésügyi miniszter
és Baltazár Dezső ref. püs
pök között folyt le. Akad
tak organumok és politi
kai érdekcsoportok, ame
lyek ezt a barátságos esz
mecs~rét a maguk .céljai
előmozdítására szerették
volna kihasználni s olyan
távolabbra néző kövel kez-

~fetéseKet vontak le, ame
lyek abból, ami igazában
történt, levonhatók egyál
talán nem voltak. Maga
Mayer miniszter jelentette
ki egy nyilatkozatában,
hogy' az egész tárgyalás~

nak csak fesztelen beszél
g'etés jellege volt, amely
nek során ő semmiféle
megállapodást nem létesi-
- ..

TÁRCA
A 9yerlD.eks.zoba..

Szokták mondogatni: meglát
szik milyen gyermekszobában nőtt
fel!

Valóban, a gyermekkorban ész
lelt mel;figyelések, apró tapaszta
latok hagynak legmPlyebb nyomot
az emberi lélekben. Ez rögződik

belénk életünk" folyamán, ez adja
meg az alapot szokasaink,termé
szetünk és a kettőből kijegecesedő

magasabb értelemben vett jellemünk
kifejlődésére.

Ma mar a gyermekszobat cél
tudatosan rendezik be, kli/ön hygié
naja, külön pedagógiaja van, de
szinte mértékentúl óv és fejleszt,
ám mellette parlagon hagyja a
gyermek valódi érzelemvildgát s
az "én« tulsagba vitt kultusza
mellett sok apró, természetes öröm
től fosztja meg a pórazon vezetett,
páholyba ültetett, izoldlt rendszer.

tett és semmilyen álláspon
tot le nem szögezett. "Va
lótlan tehát az, minthogy-

\

ha én a kormányelnök ur
tudta nélkül olyan irányu
politikai tárgyalást kezdet
tem volna, amely az egész
magyar politikai életnek ki
ván irányt adni, mert mint
a kormánynak egyik aktiv
tagja, ezt nem is tehet
tem. "

A miniszternek ezek a
sZ?1vai kétséget kizáróan
vágják el minden további
kö\,:=tl(cztetés lehetőségét s
eml'lik ki az egé:.;z találko
zásiiük magál1jellegét. Mert
ugyan mi csodálatos is
van abban, hogy Baltazár
püspök a közelében vaká
ciózó minisztert felkeresi s
előadja, hog'yan is gon
dolja ő az ország további I
demokratizálódását és a

rel. Sajnos, ez egy esetleg ked
vezőtlenebb vagyoni viszonyok közé
jutó csalddi exzisztencia bekövet
keztével keservesen mel; is boszulja
magát.

Természetes, hogy ma, a min
den oldalról felfokozott életben a
szülői szeretet mértéke is maga
sabb, különösen ott, ahol ezt rea
lis értelemben érzékeltetni is tud
ják.

A "szeretet" mar a bölcsőtaka

róban megnyilvanul, majd hova
tovább nagyobb aranyokat ölt. A
gyermek aranyrácsos !ündérkalit
kdban él, ahol mindenki csak az
ő kedvét keresi. Még almában se
jut eszébe, hogy a kör.zetén kivül
élő szürke és kevésbé jól fésült és
apoit verébtestvérei ugyanolyan
vérből és husból alkotott lsten 
teremtmények, - mint Ő. Ezekről

legfölebb a kfpesÁ.önyvei révén ér
tesül, de bizonyára egy kalap alá
vonja őket a vasorru bábákkal és
hétfejü sarleányokkal, - mivel

kisgazdalársadalom meg~

szervezését, valamint az
alkotmányos kormányzat
ba való intenzivebb bevo·
nását? Hogy pedig Mayer
miniszter ezeket a fejtege~

téseket érdekl6déssel hall
gatta, ez csak természetes,
hiszen elvégre ő képviseli
a kabinetben a kisgazda
elgondolást s ugyan miféle
kisgazdaminiszter lenne Ó,

ha nem foglalkozna szi~

vesen olyan ölletekkel és
gondolatokkal, amelyek a
gazdatársadalom érvénye
sülésére. politikai befolyá~

sára, kulturális és szoci
tIlis emelkedésére vonat~

koznak. Ez nemcsak hogy
hiba nem lehet a rész,5röl,
de egyenesen éll ellcnl,cző

magatartás v_olna él líiha.
Mayer Jánost akkor !etwt·
ne támadni és szereplését
ferde színbe helyezni, hEl
ennek. az egész beszélg'e
tésnek ténylegesen a mi
niszterelnök személye és I
politikája ellen irányuló éle

azokat a kis verebeket ép oly tá
vol tartjak tőlük a valóságban,
mint ahogy nincs találkozásuk
emezekkel. Hiszen illedelmes sé
táik közben is eleve figyelmeztetik
őket, hogy valahogy közel ne ér
jenek hozzájuk, hiába nyujtogat
ják ki amazok ösztönszerüleg ba
rátkozó kis barna kezüket. Pedig
titokban ők is szeretnének ismer
kedni . .. Kiváncsi lelkük vágyódva
tekint szabadabb társaik után, kik
eljárnak a boltba, piacra egyedül.
Kik közül a nagyobb már segit
az apjának, anyjának dolgozni. , .

Vajjon miről lehetne velük beszél
getni? Az ő szük kis társadal
mukban legfölebb arról lehet szó,
kinek szebb a selyemruhája, vagy
ki kapott több babát a nevenap
jára. Kit visz el a mamája Pá
rizsba a konzervatór iumba és me
lyikök peszrájának lakkos a körme.
Igy lassanként beléjük öröködika
felfogás, hogy azok a gyerekek,
akik rajtuk kivül esnek, a jó Is-

lett volna, ami pedig nem
volt, hiszen erre maga él

miniszter adjo a szavát
előbb ismertetett nyilatko·
zatában.

De hogyan is lenne kép
zelhető, hogy a kisgazda~

miniszter az ellen a mi·
niszterelnök ellen fordulna,
aki elsőként ismerte fel a
gazdaosztály jelentőségét,

politikai koncepciójának
alapjává tette, mint a rna
gyarságnak azt a hatólmas
rézervoarját, amelyből

ujabb erői nyerIIeJ a nem
zel lC'gyengült szervezete.
Azok, Elki!\. most tendcnci
()ZLlS éllel szeretnék ellát~

Ili azr, u-nIi tulaidonkép·
pell nem i~ l örrént, sokkal
l, ('\és~ iJ~ értették l1le~'

éllllldkidcién d kisgClzda·
o:-,zJétly ielciilö~égéf, mint
LlL él mi!Ji::szterelnök, aki
fl2[é mérges nyilakat lövöl
döznek Mayar János sze
mélyének fdlwsználásával.

Nem ilkfl['Uflk mi arról
\·itatkozni, il()~y a Idsgaz-

ten mosiohái, kikkel csakugyan
nem érdemes s:zóúa állani. Ők

csak II ,gazdagok szolgálatára
vannak teremtvI:'. T'alán nem is
emberek, csak állatok. Hisz az is
kolából is ugy jÜllflek ki, mint a
kis birkák, eset!clIii!, jigurasan, a
csupa rongyból toldott tarisznyá
juk veri a lötyögő-csizmás láb
szárukat. Milyen jó, hogy ők nem
tartoznak közéjük, ők privátáznak.
Hanem azért csak bekukucskálnak
pórászos séta közbPll hozzájuk,
mikor felcseng az lspiláng, meg
a Kis kacsa fürdik. " Egy kis
halvány irigység is kesereg a fe
gyelmezett, koravén vondsokon 
de már viszik onnan is odébb
őket, sohase lehet tudni mi ra
gályt kaphatnak a keritéstől ...

. . . Am egy esetleg elkövetkező
háboruban vigan fognak órokbun
feküdni, vizben háini és kifogják
nevetni az inséget és százarcu
halált minden nyomorusagávaI és
miazrr.áival együtt. mpo,
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gye ai járás
testnevelési
vezetősége

A Gyomai LevQníe Egyesü~

let mint az országos kerékpár
propag'am.Ja bajnoki versenyek
helyi rClldezősége 1929, évi

szcplc:mber hó 15"én a kö.rös
ladányi ország'uJon megrendezi
CI 20 klll;es országuti kerék~

p,jrversenyt, mint a 2) futamből

álló ve/'senyek C'lófutamát.
indulási hely: Községháza

elől, start számok a helyszil1en
adatnak ki. -, Versenyen rész!
vehetnek mindazok, akiknek
tulajdonában Opel, Alias, Tor p

pedó, Orion, Pax kerékpárok
vannak.

Benevezni lehet, valamint a
verseny részletes tervezete

megtudható Domokos Alberl
vilJanyszereló és műszerész

üzletében vagy a verseny na'p
ján a helyszinen,

Nevezési dij nincs. Verseny
kezdete illelve indulás cl~jLltán

2 órakor. Cél a Gyomai Le
vente 1':-~:ryesüJet sport pályáia"

l<:ülönösképpen felhivjuk
ezen kerékpár versenyre CI kL'

r~kpiirozö ifjak figyelmL'I,
Ciyomán kerékpár verse!IY
m(2g sohsem volt és ennek :--i·
kcrc ,irdekében a Levenk
Egye:-üilet Elnökségc valamint
Domokos Albert viilall\iszcreiö
és l[llís?ué~)Z fáradtságot és
áldozatokat nem ki:nélve miii"
den! clki)vcL Az elöjeickht>l
itélve él Siker nem is maracJ~

hol el, fáradtságuknak meg lesz
a jl::LllIlla.

Gyoma és l::':ndröcl lakosainök
figyelme:t eZLIÍon is felhivja al
al~bbiakra: A vasárnapi fog~

lalkozási iclöben él leventék
nek a foglalkozáson való pon·
tos meg'jelenése kötelezö. i0,

leven/e foglalkoí::ás szeptember
1pvel ismét megkc7ClődötL c\
levente foglaikozáson való iga
zoialian meg nem ielenés a
törvény idevágó szigoru bÜll p

tetéseit vonja maga után ugy él

leventére. mint annak hozzá~

tar!ozójára, munkaadójára is

IWfll pillantholnök il kuc
lisszák mö~~é, mtlr csak

Mayer miniszter nyilatp

kozatn után többé semmi

féle kommentárnak ebben
dZ Ligybcn helye nincs. Ö
maga mondta Illeg félre~

érthctet!cllül és napnál vÍp

jfJ:2osabbon, IlOg\, Illi törp

lént s mégis CSuk nevet~

ség es lenne. il()gy azok
többel al'i::.lrii1llak tudni a
l\uliss7tík titkairól, akii,

mérI Sl'nl, Inert ilyen kup

lisszák nincsenek, legfel

jebb csak az ő képzelc~

Jükben.

"'Ilk le te!lát azt az iskolatipusL
iíillzly a mag'yar középoszlály

ciiI" (jil !leveli, Ezl min,dig szem
",[tili keli t,wtllni. Ahol nem
illllicík fclve1Hli azt a leányis p

kui,l lii.'llst, Illt próbáltam Icp
(l inkO llég iun Jot 111 egteremteni,
cL: vala!:ofn él magyar vidék
pJj!llikll!l]O Vcl;,2\ k()/épiskolá~

11 cl adirl ~\crlllckLI. ha egye p

!elmc akariCl aelni. vagy heirat·
j'l él polgélri i~koli:ba

l<:ifclgéÍsollák, lrogy ~ok pol"
géÍri iskola JÖJI Iéi''.::, De ké~

rem, hOf;'Y iöttek \CC'C ezek az
ifllbrnények? fT ziteJtlik (lZ

m-.zág' kétharll1ac]:,_Jzéf. amely
k'c voit polgári isko!ával. 011
nel:! a polgcíri iskolai tanárok
\j';s7:aöz(inlöltek és e!mC'nlck
l'12' egy nagyohb községbe,
ahol élZllláii kapacilcílták a ma~

R'ánnso!z(;j va>?\, a községi
I<pviselólesilílet r?l arra, hogy
csintJljallak polg'ári iskolát. fia
e/ck az iskolák nem jöttek
vo!na létre, akkor ennek köp
veikczményeképen nagy nyug,
dijlcrhekel ViSc!:l,:nek. Azl hip
S:l.eIll leháj, nem ártott. hogy
megaloku!!uk ezek az bko!ák
és ebbcn 11<:í11 akadályoztuk
meg őket, merj ezek többnyire
mini magániskolák, vagy köz p

ségi polgári iskolák alakultak

i .iskola.

Nem közÖnség'es polili~~ e=,"-' - -'n ro W'D'"

kai raffIl1éria, söt hizonyos l'ldladó gazd.a Til, L A N TIN""'oal c§áváz
rossZclkarat kellettahhoz., ?fl

hOQY ezekel a lényegében
ily egys/erü és semmi ho
mályt ma:~ukball \lcrn rei~

tó t'2iJyckcj ekkora SlCll p

zdciÓVé) dagc1szl hassoll

b~rki is., rnohéJ []lClg-alortd" lIl1AGY~'~ MEZŐGAZDÁK MEZŐGAZDASÁGI ÉS iPARI
saval elarulvá élit, hogy az SZÖVETKEZETE VEGYSZEREK RERESKEDELMI R-T.
eseménytelen esemény 5zéÍ- Budapest, V" Alkotmány utca 29, Budapest, X" Hölgy utca 14.

mára csak ['lrLigy, önzÖ-' ..........· ---- ....
.,. célok elérése érdekében. meg. Az idő megmufatla ?JZt. KerékpárversenIl

hogy mi volt életképes és mi :::ll

nem, Ami nem életképes. az Gyomán.
mindig' mcg'szünik és azl meg
is kell s7üntetni.

Most a polgári iskolák~

nakegész felüg'yeleté! ugy
csináltam nll'g hogy az éleIké
pesnek nem bizonyult polgári
iskolákat, amelyeknek kevés
tanulója bérhelyiségekben volt
elhelyezve, megs7.1in!etlem és

I i:,;'y nyertem azokal él tanerö~
ket, amelyekkel felügyelleleka
polgári iskolákra, mert eddig
a kÖ7épis!<oláknak a felljS'ye~

Ilete mc\.: volt él főigazgatösá

gokbaIl. a polgári iskolákra
ITl('~; hát felügyeltek is, meg
nell! is, A megszünteteIt pol p

Rád iskolák igazgatói lé/szá p

mállól még négy polgári isko
lai főigazgatóságot szerveztek.
Az összeg !lrlajdonképen kez-

EWDilI! det és csak az uliköItség"ekre

szolgái, ele ille!ményeil,et ugy
takaritotJuk meg, hogy bizo p

nyos iskolákat megszünt('itiink.
Az! hiszem, hogy ezzel ennek
az isko!atipusnak a peclago p

giai belső értékét jclentékep

nyen emelkm.
Száz tanulón aluli létszám-

I mal nem hagyok polgári isko,
lal; amely c!lIlL;1 kisehb voll, I
azt megs/üntcttem. Dc ifj is
vigyázzunk egy dologra! !{él

czernél több néptanitó került
1'),lislára,/azért, meri nem tud~

tam megérJctni a létsZi:lmhizojf
séÍg~J,al azt, hog'y az eicmi isp
kolákllak ahhoz él lélsdimához
szabtam a tanulókni'k a szá~

mát. amely akkor volt, ami,
kor a háborus kis évfolyamok
voltak a népiskoJákban. l\1a ~""'.. ""'.-"".~-"""""""=="",,,,,.m"""'."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........,,,,",,,,,,,.,,,
ezeket a létszé'ímcsökkenJése-
ket vissza kell csinálni, Most A
vag'Yllnk éppen abban a stá p

II

diulllball, hogya polgári isko-
lák j-IV, oszlályában van élZ .

apály. Ez a helyzet négy év
murva tökéletesen megváltozik,
ne essünk tehát még'C'<?yszcr
már az elemi iskoláknál belc>
abban a hibába, amibe egyszer
estiink,

Ha a msotani létszámhoz
arányitanám a tanári létszámol,
akkor nég'y év mulva megini
vissza kellene hivogatni (jz
embereket a B-listáról. Azt hi
szem, okosahb az. ha figye~
lemmel kisériük minden köz p

ség'ben, hogy hányan fognak
négy év mulva belépni az első

osz1ályba és ehhez szabjuk a
dolgok intézését.

írta: gróf KLEBELSBERG KUNÓ
vailás- és közoktatásiigyi miniszter.

A fa minder, évben hajt uj
ágakat, viszor.t cl régi ágak I
elhalnak, azokat tehell ie kell
fürészcini. igy kell c1ié':1'lli az I
inlézményeknél is én ig'y iár> I
1am cl és él polgári iskulák,
nál is.

lvlindig' az "érlelr" il"
riálus" nevelése'! (:legelik, A
magyar kÖ7éposztáiyu tárSél-~

dalomnak ~ de értem eZ'JiJil
már az eg'észen ki')porgtJr! i:-:
h:: I anagyobbig' - csak igei]
kis .részben jár, a gyermeke
leányliceIImba, vagy leáIlygim
náziumba, .A magyar inle!lig'cn·
cia leányainak iskolája a pol>
gári iskola, Erről nem szabad
elfelcdkezni. Azt hiszem, na· I
gyan kevé:o család vall ma I
abban a heiy:/'ct[)Cll, hogy'
Frau!eint, made:noiwllc1, vagy
miss! lorthasson a leánya me!
letl; azt hiszem, a vagyollos I
osztáIY..O.. kban is nagyoll kcve'll
set tart.pnak, Nem minden lCD

á~y, bir ,hajlan~ósággal .a kÖ~1

zeplskolara,. Illszen sokszor l
hallom és láiom, hogy él \II!.
és VIlI. osztályban milyen vér
szegények a leányok a tanu,
lástól. A legtöbb apa polgári
iskolába adja a leányát, ez a
magyar intelligencia iskolája.
Az isten szerelmére, ne bont- j

dao3ztálynak vannak~e

még elérendő céljai, vagy
scm? Annyi bizonyo:s. hogy
mindcn magyar tá['sac!almi

réteg a mostoha viszonyok
folY/áll' nagyobb kÜldelmcJ

folytat az előrchcl ladé:sérr.

mint kellene tennie nmmá- I
lis időkben. fQ'vetlcll ()S/~ ,. ~~"

tá!y scm éde cl és 111'i11 is
'érhette el cl fcjjőc\~s és
meg'erősödés letöpontjM,
de éppen azért kö1e]e,.:;ség

g'ondolkodni azo!\I'öl él

rnódokról, amc!ycknek SI2~

gitségével ez a fr..:töponJ
elérhető és az erre vOlléll~

kozó cszközökC't mcgviJat
ni. Mi bün lchetlll' tehá1
abban, ha Baltazár püs~

pö!<: és Mayer Illiniszter,

mint él l(isgazc!ogonc!olélt

harcosai eszmét csel'élneL
baráti magánbe:szélgclés
keretében cl kis~,;-éJzdao:sz·

tály jcc'le II helyzetéről s
köZl': Jebhről Ui él na 11ézn0.'k
azoknak a lehelő'3é~:c+ llek,

amelyek eillleJ.:: az osz/ály
nak a fejlődését elösegit,

hetnék.
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tabletták
első jeleinéi és
fáj daimaknál.

z ()
zállo

TulaJdonos:

Grosz Ödön.

CSÖVES KUKORiCAT
(bánkutjt) vagóntéteJekben elad Dr.
KovAcs ga7.lJa~ága, !v1akó, Uri-ll. 28

Ugyanott hároiliSi,á7 holdas birtok
is elad,í, ked,,; pénzcel átvehető.

Lelkiismeretes és képzett
szi.lIésznöket a vidékre. Ami
óta az egyke veszedelme or~

szágos problémél lett, de ki.ilö
nösen amióta a tiszaui-ri bor~

Jalmak tarfhatalian erkölcsi s
közegészségi"lgyi állapolokról
ránto1ták le a lepler. ég'elö kér
déssé vált az ország' bábakér
dése. l-<Iebebberg r-<unó gróf
mag'asabb erkölcsi és tudomá
nyos képesiléshez akarja kölni
a szülészl1ö foglalkoz6si. Nag
gyon helyes, ele akkor a ma
g'asabb értelmíségIlek 1lleg'fe~

lelr) jobb megélhetési viszo~

I,yokal kell teremteni (I vidéki
szükszllőkllCk is. Leghelye
scbb volna a7 övöIlők állami
sziílésznöi szclvuetci k'iesi~

!eni él vicJekcn. hogya l<e!!(l
e IlcIl6rJ:és a ldl t 111 Li köd lS szi.i~

lész.nők crk(jlc'Cikg meg köze
lilhclczllcnck leg'ycl1ck.

~~~gí:lJ~~~

l-Jeti tO eoqö
biztos keresetre lai;lle!vén kitanitunk
férfiakat, nőket, l.iii bég nélkül. Rész
letes felvjjágositást ad Steiner György
Budapest, Szö\'etsé~~ utca 29. sz. alatt
...~~

l' I fi

A Gr M)~IA

kedvelt íalálkozóhelye
BUDAPI~~ST:E:N

cl

Vit. Baross-tér 23.

I(Keleti PályaUdVarral.s lemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifülés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak,
Egyesüleli és csoportos
u:tazásoknál rendkivül o]:

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE KAvÉHAz

E

PORCElLANPUDER l
legjobb cl világon. Egyetlen puder, Irc,ly .
a pórusokat nem lömi Cl; alatta az arcbo!'
éj, lélekzik és szépül, l-já ol11féle nagyságlJil;1
lIlinden jobb üzletben állaE,dóan ~~E:;;:!:';;,..

Istentiszteletek A ref. temp
lomban. vasárnap délelótt fél 9
órakor istentiszteletet Inri Papp

. Gábor segéd·lelkész.
Az ágostai evangélikus temp4

Iomban vasárnap cl. c. 9 Ó.

német nye!vü Istentiszteletet
tart Feiler Ernó ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, tartja Cser
nay Gézaplehános. D. LI. Z;

órakor litánia.
Istentisztelet sorrendje az

endrődi róm. kalh. tC'mplom
ban: 7 órakor Énekes mise
prédikál Szvelils Viklor s. lel
kész. fél 10 órakor nagy mise,
szentbeszédeI mond Ancsin
György s. lelkész. 11 órakor
Diák mise, melyben az exhor
tációl Sza bó Imre s. lelkész
tarlia. D. e. 9 órakor szenl mi
se az öregkerli iskolakápo!mí,
ban is, hol ugyancsak Szve
tits Viktor káplán bcsz<:'1. D. u.
Z; órako r veesern ye.

HoHer Sámuel halála. Őszin

te részvétel vettük a szomoru
mert jelentést, hogy községünk ál~

taiánosan kedvelt vendégIójé·
nek tulajdonosa: Holler Sá
muel az elmult hét keddjén
életének 79-ik évében esemle
sen elhuny/. A meg'boldugull
hosszu évlizedeken át ftlrod-
hatatlan szorgalmával, iö kony,
hájával, előzékeny, sziws
modorával messze környéken
ismertté tet/e vecléglójét. Te-
metése csütörtökön délelőtl

ment végbe. dmikor ismer6sei
és tisztelői nagy részvéte mel p

lett helyez/ék örök nyugalomra.
A megboldogultban Szirtes
Gyula <1Ilatorvos apósát gyá;

azzal
szolja.

Törvény készül a ros§zhi
szemii adósok ellen. Az igaz·
ságügyminiszter megküldte az
érdekelt testületeknek hozzá~

szólás végett a~ uj törvénY3
tervezelet, amelyet a hitelező

ket megkárositó büncselekmé~

nyek megtorlásáról alkottak, A
javaslat egész.en uj alapokra
fekteti a bünletőjogi megtor!ás
lehetőségét a rosszhifi7emü
aóóssal szemben. Ezen/ul nem
csak a részvénytársaságok
igazgató Jagjai, hanem minden
ellen6rző személy is büntel<5·
jogi felelósséggel tartozik. Ha
a keresked6 hamisan vezeJi a
könyveit, vagy megsemmisiti,
egy évi fogházat kaphal, ha
manipuláció la szándékos é'3
iog·talan, vagyonelkobzássaJ
kapcsólatban 5 évig leriedhet6
fcgyfJáz a blin!r'lé::.e.

szivem,

Vizvicc.

Lehetetlen volt.

Tanár ur ebédel.

finom kis cseléd.

Uj vállalat.

- Most mivel foglalkozol!
- Butorokkat árulok.
- jól me!!,y a bolt?
- Pazarul. Már az éjjeliszek-

rényemet is eladtam.

Mond drágám, amikor Pista
meakérte a kezedet, letérdelt előt-

ö

ted?

Igy is jó.

Az ádemes susztermajs2ter fel
mógelűdvén inasa szemtelenségén,
teljes lendülettel vágja feje felé
a kaptafát. Ez lekapván a fejét s
repülvén a nehéz fa - az éppen
belépő majszternét telibe találja.
Riadt csönd, ám, a majszter dü
hös tekintete megenyhül s bele
nyugodva, biccent a fejével:

Igy is jó.

Jogász fortély.

A vénkisasszonytól megkérdi a
biró:

- Hány éves.
- Oh, - mondja az agg tanu

- ezt a magas biróság szabad
mérleffelésére bizom.

Nem tudott
rajta ültem.

Találós kérdé.s.

- Melyik pár nem hagyja el
e!5ymást soha?

A kerékpár.

- Feleség, mi lesz már
a rostélyossal ? !

- Még csak az egyik oldala
sült meg.

- Hát hozza be azt az oldalát!

Mi a különbség egy ragyo
góan fényes e/>ypengős és egy
gyürött tizpengős között?

- Na mi?
Kilenc pengő.

A pontos lakcim.

Két B-listás tiszlviselő találko-
zik.

Azt kérdezi az egyik a másiktól
- Hol van most lakásod?
~ Sehol - feleli a kérdezett.
- Hát a tied?

Veled szemben.

Idősebb nő uj szobaleányi vesz
jel.

- Tehát maga beállhat szol
gálatba ~ mondja - de figyel
meztetem, hogy én udvarlókat
nem türök meg a házamban.

- Na, ez a nagysága korában
már nem is nagyon illik.

TARKA KRÓNIKA.

Kedélyes urvezetö,

A rendőr ledllit egy szabájtala
nul, nagy sebességgel, őrült pufo
gdssal és nagy füsttel száguldó
motorkerékpárost,

- Mi a neve uram?!
- Gázoló Tamás. És az Öné?

Érthetetlen.

A napokban egyasszogy le
késte az Mezöberény felé induló
vonatot, mire éktelen jajveszéke
lésbe kezdett az dllomáson.

Hallva ezt a jajveszékelést, egy
ember megszóUtja :

- Hát aztán, mennyivel késte
le a vonatjdt?

- Két perccel !
- Két perccel. És maga megls

ugy kiabál muntha legalább is
kéi órával késte volna le.

Praktikus.

Férj: Miért ragaszkodol hozzá,
hogy éppen sZerdára hivjunk va
csoravendégeket? '

Feleség: Mert biztosan kitünő

lesz a vacsora. Szerdán van a
szakácsné füzoltójának a, neve
napja.

Öngyilkosság.
Dr. Fani ö Jenő Köros

ladány fialal és ambiciózus
orvosa ismeretlen okból
meg'merg'ezte magát. Al
aliG' 36 éves orvos márb

rég'ebb~n buslakodott mos~
toha életviszonyai miatt s
barátjainak egy Ízben be is
jelentette, hogy öngyilkos
lesz. Azok azonban nem

.vették kornolyan beszédet,

.ami pedig nag'yon komoly
bejelentése volt az elkövet
kezett szomoru valóságnak.
Az elkeseredetlorvos 20
12T. morfiu mot fecskendezeJt
be és hasztalan volt min~

den kisérlet a megmen
tésre, a déli órál\ban ki
szen vedett.

HOg~1 teiének igazi indi1ó
oka mi leheteH, azt bizo
nyosan tudni nem lehet.
His7en boldog völegény is
volt. ami még érthetetle
!lebbe teszi vég'zetes tettét.

Most egy fecskendővel s
néhány gramCll morfium
ma!, mély gyá'sz és kétség
elé állitotta ugy nJellnyp
asszonyát néhai Garzó
Gyula unokáját: Nagy
Olgát, mint özvegy édes
anyját, valamint nagyszálllU
barátait és tisztelőit.
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Utólérhelel(erl! Tartóssága örökös!

~~SU~~~

fatUzelésli,légfl.ltéses, foiyton-
égő kályha

1O k!ló FU"T 24 ~Jrán
. taval at

egy normál szobát.
Nagyobb tipusok 3-4 szobás lakást

is egyenletesen Hitenek,
Leglakarékosabb, .Ieghigiénikusabb

fűtés!-_ ....._----_ ...._-_.__._--

Vegyestüzelésü REKORD és ZEPHIR
folytonégö káJyhák, ELITE takarék

tüzhelyek'__IS-énlénlt()!9.ó~c __

Árlapot dijtalanul küld:

HÉBER SANDOR
kályha- és tüzhely'gyára

Budapest, Vilmos császár-ut 39_ sz.
(Hajós· utca sai·ok).

Kálvháinkból állandó lerakat:
Berkovits Adolf, Gyoma.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Mezőgazdaság

Baromfilegelő:

A baromfilegelőnek slirünck
és tömöltnck kell lennie, hogy
a fli fialal sarjhajtását a lyuk
csipelg-elhesse és ne kénysze
rliIiön kaparni az üres foltokon,
mert akkor a pázsit kipusztul.
Hog-y siirii, tömött gyepet pro
clukálhassunk, azt erös nitro
génlrágyázással és, sürü velés
sel ér'jlH< el. A füféléket URl'
kell rnagválasztani, hogy j(\1

sarjéldzó aljrLivck legyenek, igy
a baromfi a megIJamcn! SÚl
lakról a magvakat is lecsip,,:
besse'. .;.1. porhanyóvá elmunkált
laiajt kllál előbh jóltrág'yázzllk
,í! mlílrágyákkal (az istálló trá
gyu 6yol1losit,) fóleg' SZllper-'
foszfátta! és mészsa'lélromnwl
és élZ elsimitoll talajföldsziné'1 ,,'
a magvakal kézzel szórjuk cl,
gereblyézzük le és kölJl1Yü hell
g-"rrel nyomassuk le a tava",z
folyamán. A baromfiakat akker
eresszük reá, ha már a fü meg
erösöclölt és a' kapargálásl'J!
[lern szenved olyan nagyon.
A fümagkeverél< volna kal.
holdanként : I fehérhere 1'0, 2.
szarvashere 1'2, 3. kom
ióslucerna 2'0, 4. taréjos nil'
cor 22, 5. angol perje 15'0,
6. olasz perje 40, 7, réli perje ~

1'5, 8. tarackos tippan 1'1
összeserí 28.0 kg. Ha a ni
szárbahajtott, ugy jó lekaszálp
ni, hogy ujra sarjadhasson,
mert a baromfi csak a fiatal
sarjhajtásokot ludja lelegeJnL

i "~H

ANYAKÖNYVI.HIREK.

cimü szemációs cikksorozatát. Uj
előfizetők az összes eddigi foly ta
tásokat azonnal ingyen és bérmentve

megkapják.

U J S G kiadóhivatala

B u d a p e s i, 62.
Postafiók 282.

Fizessen elő az

U • ~J§agral
Épen most közöljiik

Kóbor Tamás
A HAZASSAG CSŐDJE

JATSZVA KERESHET
havonta

500 PEN GŐT

Jegyesek : Tóth Bálinl és Ro·
jik Marg-it, Tóth jános és Pap
Marg-ir, .szabó Ignác és Timár
JlIszlilliél, Oláh Miklós és Ti
már Rozália, Papp Dezső és
[legedüs Ilono . .szujó Imre és
1<:liJl1ó Terézia, lianyccz Gvörgy
és Slllliri Mária, Kovács Gvörgy
és Hanyecz Jolán.

Halálozások: Torma Imre
60 éves, t\lajoros ),liháiyné sz,
l\lIrilla tvlárió 78 éves. Hélnyeez
Imre 7 hónapos, J<iszely t\lá
ty ás 72 éves Tólh imre 74
éves.

AZ ENDRŐDi ANYAKŐNYVBŐl:,

ftfi~~~AAftAftftAAAAAAAA~AAfi

1929 október l·én megüresedő

házikisasszonyi
állás betöltésére, egy jobb
családból való, kifogástalan
jeHemü inteligens 30-40 év
közötti özvegy nőt vagy leányt
keresek, budapesti háztartá-

somba.
Ajánlatokat kér:

MAKÓ KLÉGER SÁNDORNÉ
CSlKÓS TÓTH GIZELLA

Pusztaturpásztó. (Turkeve.)

könnyU kényelmes munkával.
Irjon még ma részletes fel

világositásért :
az A L P A C C A Áruforgalmi

Vállalatnak
Budapest, V., Széchenyi u. 5.

I
novellája. Miss Európa és Miss
Anwl'ika bucsuja. A pesti fél
szek club hires bakk partlia
llolly,;voocllJan. Ui folytatás
Heltai Jenő Élctke cimii regé p

nyébÖ I. Nagy autó, divat, lár
saság és mozirovaf, darab és
köt él Ilwll ék letek. A S zi n!Jázi
Élet előfizetési ára darabonként
1 P, negyed évre 10 P.

I
A Gyomai Dal árda 1929

szeptember 22'~n, vasárnap
este 8 órai kc>zdetlel, az Er-
zsébel-ligl'li pavillonban, mű

soros estéllyel egybekötött zárl
körü táncmula1ság'ot rendez.
amelyre helépődij; I. hely 2
pengő, IL hely 1'50 fillér. )e

gyek elővételbefl Végh Béla
könyvkereskedésében kapha
lók. A zenét Farkasinszk'y Imre
zenekara szolgál1alia.

Sok éves kisérletezés és fá
radhatatlan tudományos kuta
tásokra volt s7.lik~ég, hogy eg-y
gyártmányl lercmtsC'nek, mell'
ma már az egész világon cl
van terjedve s kbl_ ,)0 év óta
minden ors7:ág nér 21 k()rében
osztatlan kedveltsé. Kk örvencl.
Az p.spi rin ~tablc jóságá t
számtalan orvo~i ::i;' "kvélemény
és a közönség- s"éles köreinek
önkéntesdieséretc , elismerte_
Minthogy ludvalevőleg csak jó
és általánosan kedvelt gyári,
mányokal lItánoznak, termé~

szcles, hogy gyakran megki
sérlik í..~ppen az Aspirin-tablel,
ták utállzásál. L:ek az ugyne
vezeti "pólszerek" azonban
hatástalanok, sokszor Il1l?g- hoz
zá károsak is, amig az eredeli
table1ták a szivnck ncm árta,
nak.

Hirdetés. A gyomai községi
önálló gazd_ népiskolában a
beiratások szept. 14'én és 15
én szombaton és vasárnap
eIélelfilt 8-12 óráig' lartatnak a
tanonciskGlai irodában. A ta'
nilcÍs 16áll (héjfón) regg'el 8
()i-iJkur kezdődik. Hétfőn az I.
fill-, kedclen a II. fill-, szerdán
,I lll. fiu os:dály jön iskolába.
C-;iitörli'J!din az I. I('ány·, pén

k'ken il II. Icány- é" szomba'
Inm a III. leány-osztálynak lesz
Idllilús<l_ ;\ fiuk'a lanoncisko
l(li (antel'embe jMnak,. mint a
mult évekbe!] is. a leányok a
szl'rdetllJlzbé1il (r-égi polg. isko
le:) elllelyclett lanlercmbe fog
nélk kmi. ~Iil]dcn ismétlő kö
Hcs gyermeket lw kell iraJni,
iek ink! 'Iélkiil arra, hogya

Inllllt éviJell fel voll mentve,
Vclgy beleg c. Ig'azgatóság'.

Strand a pesti Dunaparton
és a Kálvin téren. A pesti
J)llila korzó alcitt a parlament
c(()lt és él l(álvin tc;ren még
s/vptemhcrllen is vidáman
st"clndnlnak él pesJiek, Erről az
<ZI'Gc/lü'" pesli Urlóról közöl
k0pckel fl ~,-:iflMzi Élet uj
s/éÍma. amely beszámol a pesti

éo., bécsi pr..::mierekrőL Incze
SéÍndor népSZ12rLi helilapjának
c !l('tí s7ám(lból kiemeljük él

k'-j\cJkezőt: Pc:cli uriasszony
visszautasitott egy fényes

hollywoodi SZCT1ŐMsl. Rönée
Marana néger irc) nyilatkozik
az európaiakról. Kálmán Jené
krokija: egy pesti sak part. Kik
illenek egymáshoz. farkas Imre

A 9-yoJm.orfAjás, g'yo·
mornyornás, bélsárpan,gás,
nagyfoku erjedés. rossz emész
tés. fehér nyelv, kábultság, fül,
zugás, halványarcszin, kedvct,
lensérs a természetes Feren.(:
József keserliviz használata
által sok esetben elmulnak, Az
orvOSÍ világ legnagyobb elis,
meréssel nyilaikozik a magyar
Feren.(: József viZl-ől, mert
hatása megbizható és rendki
vül enyhe. A Fe: (>:cu Jó"'"
zsef keserliviz \ógyszertá·
rakban, drog'ériákcan és fliszcr
üzletekben kiJpbaló.

Nyugalom az orosz-kinai

határon, Mug'denből jelentik:

Az orosz és kinai csapa lok

között folyó harcok alábbhagy

tak. Mandzsuli körnYl?kén él

harci tevékenység legnap tcl·

jesen szünetcit. .A llladzsuriai

kormányzó jelentése szerint a

kinai csapatok ezekben a har

cokban csak lényegtelen vesz

teség'eket szenvedlek. Pog-ra,

nicsája alól szintén elvonultak

az orosz csapajok s teg-nap
már a vasuti és láviróössze'
köttetés t is helyreállitották
Cbarbinnál. A madzsllriai had·
vezetőség ujahb kinai csapaI
testeket küldött a keletmaclzsu
riai határra.

Herczegh Ferenc a Buda
pesti Hirlap élén. Az egész or
szághoz szóló nagy eseménye van
a magyar ujságirásnak. Herczeg
Ferenc, aki a klasszikus l1:Jgas
sagokig eljutott, pályáját a 'napi
sajtóban kezdte, visszatér régi
iróaszta lához. Szeptember 15-től

kezdve nevével ékesíti a Buda
pesti Hirlapot : a nemes magyar
hagyományok lapját. A félszázados
jubileuma felé közeledő ujság
Herczeg Ferenc szellemi kincseit
adja ettől a naptól kezdve a kö
zönségfieks ehhez a nagy névhez
méltóan hatalmas lendülettel tör
a magyar ujságirás élére. Megőrzi
tisztes 11agyományait, de a leg
gazdagabb, legválogatottabh és
legfrissebb tartalommal, uj ötle
tekkel és uj formákkal köszönti
az olvasót. Mindenki számára nagy
meglepetésnek készüj a Budapesti
Hirlap szeptember lS-iki száma.

Világszabadalom ! A falüze
lésü, légfütéses, fotytonégő

"Zephir" kályha, Illely 10 kg.
fával kellemesen füj egy nor
mál naqyságu szobát 24 órán
át. Vele a fatüzclés rendkivül
olcsó és ideálisan tiszta. Na
gvobb tipusok 0-4 szobás la
kást is egyenletesen fütenek.
Kapható minden nag'yságbi'lfl
és kivitelben s kiválóan mLikö
dik a legalacsonyabb kémény
mellell is. Árjcgyzékel ingyen
küld Héber .sándor kályhagyá
ros, Budapest, Vilmos-császár
ut 39.
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ci III li 6 fl'ivOIl(1,-;OS 1ársJc1a!ni
vir,iríl,:k, telve kedves és vidám

(dic!ci',ke!, finom honyoc1<llom p

mnl 0s DorotlJea Wieck cgy
I<Ldv'2s és h"ju::~ n':met vigjáték·
szinésLIJÖ!1ck (JI éJiakitásáv1'll,
vaiamilll Oscar Marion kelle'
mcs lllegiclc!1é~é\:cl. Az elő;

adá'3tFilmhiradó vt'zeli be. Elő~
;'j,]á:-;ok: 4, (, és 8 órakor.

Neli"... é§ háro:mn
papája

szet olyan g,udag 3kálájáí mu
tatja be, amily~nre kev,,~s szi~

nésznö volna képes. A film
scenáriumál Vajda László irta,
aki ez alkalommal is t!chizo p

Il'/i/otla, hogy témája, invenciója
t·2iíes mértékben vin]!. A férfi
föszerepel az l.'legáns, rokOIl~

SzC'nves jack Trevor alakiiia

kiIUnÓCI1. A mUsor második
filmje a

TtJcLÁLKOZÓHElYE

i ál sz I On
B U D A P E S T~ VL 9 Podmaniczky-utca

}'l,. NYU9-di pályaudyd.ll:' IneUett.

Telefon (lnterurban) 202-45.. 294-54. Sürgönyeim : liotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg~meieg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-o:; kocsikkal. '

Szeptember 15A én, vasárnap:
"

ÖRDÖGI JÁTSZMA.
Nelly és három papája.

Fillll~zinház.

Az Apolló filmszinházban
szeptember hó 15-én, vasár
nap a nagyvonalu német film
kU'llura két kiváló alkotása ke'
rül szinre. Az egyik film az

}\...Z ördöqi ját§zIna

cimü8 felvonásosdrárna, amely
nek rendezése G. tV. Pabst
keze alól került ki. G. W. Pabst,
ez alkalommal a jó polgári vi
lág levegőjébe tette át a témá
ját. A mai modern asszonya
főhősnóje,aki n>;?mtörórlömség- '
ból, könnyeimiiségből és főle~·

azért, mert ,nagyon sok iekje
van, flörtökbe keveredik,
udvaroltai mag-ának és ez
a sok könnyelmü játék vé
gülis majdnem els7akilja a
férjétől. Brigifte Heim jilhziJ il

film főszen?pél, a könnycllllü
ráérö asszonyt, aki e s7crepé;
ben az asszon Vi :-.izeszélyeket
és egyben az asszonyi miiv':·, f

~,. ·d 1·llí,f nmíl1í~MrmMf:iií1ffi;i~~I Budapest legelsőrendümodern családi s7:úllója, az I
I S I na e száji a ~I":
~ lll., Zsigmond utca 3.'3. Tekfon : Aut. f)! ]-55.I Mérsé!te!t árak. Modern berendezés.I(jzpm1ti fütés.
éE Melegvizszolgálíatás. Lift.ai :En.ged~ényt ka p Ön, mint e lap előfizetője a
il Dunára néző :Esplanade NÜ';gjY.'iiAr.áH,li>ba:oo

~~li!I~\!IUl!I\lJlWl\!llli~U~~~,~I!P~~lJ1JJ~ ,

!!izép pénzt kereshet

amikor ugyszólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

r~z anyagi gondok

nehéz n.apjaiban,

Azonnal folyósittat hosszu!ejáratu
törlesztéses kÖ~csö!1öket.Te~jes

100 százalékos kifizetéssel

30-45 ÉVRE,
mélyet a bank előbb fel nem mond
hat, de az előbb is bármikor részben
vagy egészben stornámentesen visz
szafizethetőbélyeg és ilietékmen
tes évi 1 1,2 százalék kamat alapon
féléves lltólagos kamat fizetéssel.

G f.;, Z leS t~ÖK
féléves váitóra évi· 10 százalék
I<amat alapon ez hosszabb ideig
tartható. - A kölcsönöket azonnal

Iolyósitom.
Föidvételhez kedve:üSfeitételel<.

Földbirtokok parceliázása.

PALLADIS
)(ÖJlJ1l't'Vo§ztálYd

Bu,bpcst, V. Alkotmány u. 4 szám.

aleggazdaságosabb

Vezérképviselet :

Auiofe1sze:il.·etési
R.-T.

Budapest, IV., Aranykéz
"';,;:~; u. 2. - Tel. Aut. 812-41.

FL5 PNE

felvilágositást készséggel ad:

uj!.22!:;:~Eys~!~g;;tL~l~gyezv~UjI

FREN!!(I~L S
B N H Z

Békéscsabai fiókja, Andrássy ut 16.

Özv. dr. Bácsy lajosnének Rá
kóczi-LI. 647. sz. alatti háza örökáron
elado. Bővebbet a Bácsy és Társ:li
Bankházánál.

Haszonélvezet né~kl.ii eladó il

Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalc
csa-telekböl a Kistell1pl'Jfll-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200--200 négyszögölenként). Azon
nal átvel1etö! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Jsivánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, józsef-körut 23. L 4.

PulUl;or István
Cyoma, Halász utca 1541.

mint fő - vagy mellék - foglalko
zással, ha értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. Mi ugyanis meg
tanitjuk, hogyan kel! eladni köny'"
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márká$, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztéséveltehát
tisztességes megélhetést vagy min-

, .denesetre szép mellék jövedelmet
biztosithat magának. Még ma irjon
dijtaJan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szivesen megküld a

DUBLIKACIÓ,
Egy jó csa!~db61 való 15 év kö

rüli lehetőleg iskolát elhagyott leány
kerestetik kis gyennek mellé peszrának.
Jelentkezni lehet Palotás tiszteletes ur
nál Kossuth Lajos ulca 713 hsz. alatt.

Zőld Imre kötéI;yártó llunyadi utca
304 házában elvállal manilát, paraszt
kender földolgozásál jutányos árban.
Minden félét készen raktárcn tart,
bármilyen megrendeléseket fel vállal.
Pontos és figyelmes kiszolgálás.

A.101or Lászlónak a nagylaposi ál
lonlás közelében 24 és fél hold jó fe
kete szántófölcIie egytagban, esetleg
Idsebb darabokban, szabadkézből örők

áron eladó. Érdeklődni lehet ugyanott
a tulajdonosnál.

Feil1ivatnak az allatbiztositó szö
vetkezeti tagok, kik f. évi dijak befize
tésével hátralékban vannak, hogy azt;)
legrövidebb idő alatt, de legkésőbb

szeptember hó végéig befizetni szives
kedjenek. A jelzett időn tul hátralékban
marado tagok kártéritési igényüket el
vesztik.

Németh Géza 638 számu F<ákóci
uti háza szabadkézből eladó, ugyanott
árpaszalma és törek kapható.
Seprűnyél bármilyen mennyiségben

kapható. Valamint hajlított székek javi
tását legjutányosabb áron vállal
Schramm János géperőre berendezett
esztergályos mühelyébe. Gyoma Petőfi

ut 767 szám.

Kurtz Mihály Sólyom utca 954 S7-.
házának felerésze eladó.

Iván} i Aladár és istván gabona
kereskedők vasut melletti telepén a
vető 'agtisztitás megkezdődött. A gai
dálkodó közönség saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagját tisztittatja,
mert csiraképes vetömag több hoza
mot biztosit.

Zőld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgösen eladó; Értekez
ni lehet a Bács)' és Társai Bankházá
ban.

ÖZV. Schr3der .Iánosllél'lak 30
hold Ö7:edi földje tanyávaJ eladó.. ked
vező fizetési feltételek mellett. Erdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

Halló, Háiió! Ide figyeljenek!!
Olcs6bb lett a pálinka főzése s
ezért meg ne ijec!jenek. A Központ
intézkedése folytán a szilva pálinka
főzése literenként csak 1 pengő 40
fillérbe kerül annak, aki a fözéshez
fát hOL, vámot ad és il kifőt cefrét el
száll itja. Bővebbet a Központi Szesz
főzde Szövetkezetnéj (Kovács 'ánas
ház) lehet megtudni.

Mütrágyát jövő évi fizetés il~e!letl

már most lehet előjegyezni. Akinek 3

mütrágyája augusztus hó végéig érke·
zik meg, a7 kap 2 százalék engdeményt
Előjegyezni lehet a Hangyában, Fo-·
gyasztási Szövetkezetnél és Kovács Já
nostrafikjában.

Figyelem! Olcsó pá~inka eiadás 1
l liter kisüsti törköly arató pálinka
2·60 P, j liter kisüsti seprő an.tó
pálinka 2·S0 P. Kapható mig a készlet
tart a Hangyánál és a Fogyasztási Szö
vetkezetnél. Ugyanott j liter nagyon jó
tiszakürti bor 1 pengő. Mincien vasár··
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 iillér. Akinek jó és olcsó kell ..
az forduljon a Szövetkezetekhez.

etlesitIL

il

I
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GYOMAI UjSÁO i 929 szept. 15.

18'26
19'25
2'20
3'23

17-30gy. 21'
20-29 gy. 2-10
14'28 16-52 gy_
19- 10 19"45 gy.

16.14 gy
16-51 g-y.
20-34 gy.
21'11 gy.

tr

lapunkban~

mti

irdessen

A "gy" beflivel jelzett gyors-, cl többi pedig személyvonat.

Itl"I'IXX111'IIJlji""'II'IIIIII'III'I'I'III'111

Bpeslról indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

1929 maJus hó l5-etól.
BUDA.PEST - GYOMA

6-25 9-45 gy. 13'35
11'06 12'42 g-v. lS.19
0'32 5'34 S'52 gy.
5- - 10-40 11'45 gy.

GYOM:A. - BtK.ÉSCSA..BA
Bcsabáról indul 23-15 4-34 8-14 gy. 12'47
Gyomára érk. 0'17 5'27 8'51 gy. 13-54
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy. lS-29
Bcsabára ..érk. 7'34 12'OS 15'25 gy. 19'27

Legjobb tá.jékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomásofl,

Dohánytőzsdében_

~RR~~~ftft~~~R~ftftftftAftAftftftAftA~~AAftftAft~AftAAftAAAft~~ftftft~~ftAAftAA~. .I~:lj~~~~y~é~~',z~:~~~~:l~i~INDENÜTT VEZET!

, ~e~~ ~lin~n~o~E7" ~~A~",r"T~R~:Ó~ ,,~R~N~ ,,~A~:' I
kerékpár tulajáonos részt vehet.;n ~kO~'S"h'tök OYi"b e r ~

viHal.1lyszerelő és műszerész műszaki kereskedésébel.1l. I
Üzletének kirakatában ;:[ kerékpárverseny 4 dija megtekiiltbető_ I

I "ene~~;iEd:.d ~~;~~n~~;~KPAR KÉPVISELET. .
i~~~~~~~~~~U~tiUUU~uuu~u~uuuuuu~wuw~U~~UUYuuwuuuu~uu~

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előihej a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta I<.:isorsol
előfizet6i közöt! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendőPark nagy
szállodában Budapesl VIII,. PM~
ross tér 10 (a !Zeletipályauuvar
érkezési oklalával szemben)
cg-y 'zbórcnui"I szobiil. A kö
velk,zző sorsolási s/ep!. 19~él1

fog-luk meg'2jKni és eredrnényél
lapunk szepl. 22~iki számáball
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényt"

és adja be azi lapunk feiel():"
szcdceszlőiénél.

- - - IH lev.B.'9Idnd,>. -

I~··~.:r·~~~== :=--!I Körösladány-Szegha:om köz(;\~i mÜlli mellett fekvö, sok és
'l; í jókarb.1!l levö

~~! gazdasági épLiletekkel ellátott,

III 170 m~é~~;;"h;l~t~~~~tóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődök forduljanak a

; SACSY és TARSAI Bankházához GYOMAN.
~;@l~_~";ie*.ti

f==' m-=~

I
'~ szcrh'szt~sc'!.!lIél b('(ldil~dÓ.

" UTALVANY-SZELVENY

urnak.." - _-............. urnönek

rnini él

GYOMAI U~_AG
olvasójának_

GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND

1929. május lS-től november 6-ig.
GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOrVlA-ENDRŐDIAUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

6 Ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 Ó. - p.

t Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.
5 ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel keH

Telefol.1lszám 17.

Endrődről indu.l:C:>1 YO:nl.Ar'ól indu.l:

1. járat reggel 5 Ó. 30 p.
2.

" 6 Ó. 30 p.

3.
"

délenjtt 9 Ó. - p.

Feltételes megálJók
üyomán:

Kossuth Lajos utca l. járat reggel
Gróf Tisza István ut sarok 2. " délelőtt

Máday gyógyszertár
Piac-tér 3." délelőtt

Ártézi-kut
4, " délelőtt II ó. 10 p. H f" l 4." délutánangya oüz et

5. )J délután 12 ó_ 50 p. Vágóhid 5." délután
Iványi malom

6. " d{lután 2 ó. 20 p. Endrődön: 6." délután
7. " délután 4 ó.55 p. Napkeleti vendéglő 7." délutál.1l

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-SO lépésnyi távolságról felemelt
jel~zl.1li a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 imér, csomagjegy 20 fmér.
Ked'Jezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön mel.1letekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

Telefonszám 17.

PARK
t~AGYSZÁllODA

VIlI., Baross-tér 10.

FOGA.LOM
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
20 OJO

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek.

Legolc~óbban

nálunk étkezhet, mert o]c,;ó
árainkból külön kedvezmény
képen (P l'50~es menüt kivéve)

10 ofo
engedményt adunk.

SeIuJlD.i
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szemben vagyunk a Keleti Pálya
udvarraL jVlagyaros n:l1dég

szeretet!e,! v~rj,uk családi
szal :odanKban_

Szerkesztésért és kiad;f;sért felelt(, :
\VAONER M.~RTOI"_""""_-.._----_..........-~~.~~~~~~~ .......~~

NyomtaHa éj "HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR_



Ara 16 fillér. Gyoma, 1929 szept. 22.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévl"e - - - - 1 pengő SO fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - - - - 6 pengő.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTON.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I AU könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

----------!'!!

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, I
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Minden magyar emher
szivében az örömnek egész
nagy zenekara muzsikál föl,
midőn a következő hirt
olvassa:

"A kormányzó a vallás
és közoktatásügyi miniszp

ter előterjesztésére meg~

engedte, hogy Rothermere
Harold Sidney Harmsworth
lordot Magyarország ügyé
nek fölkarolása, a magyar
kérdésnek a nemzetközi
érdeklődés homlokterébe
á.llitása s igy végeredmény
ben az általáno-,) emberi
igazság szolgálata terén
szerzett érdemei elismerép

séül a m. kir. Erzséheí TUR
dományegyetem a7- állam
tudományol< lisztzktbeli
doktorává fölavassél és ré
szére a tiszteletbeli oldevep

let kiszolgáltat hassa".
Soha még az egyetemi

diszdoktorság llem deko·
rált méJtóbban férfiut, mint
Rothermere !ordot, a map
gyal' igazságnak ezt a leg p

harcosabb és Jeghatalmap

sabb bajnokát. Allemes
lordot nem lehetne annyi

Rothermere lord hIres
cikkének megjelentetése áta
cikkek egész légióját irta
és iratta a magyar ügy ér
dekében, élőszóval is szün
telenül és fáradhatatlanul
harcol a magyar igazságért,
- ez máris elég volna
ahoz, hogya nemes forp

dot minden elképzelhető

kitünteféssel földiszitsük.
Ha pedig eszünkbe jut,
hogy Rothermere lord mi
lyen fejedelmi összegeket
küldött a Trianon mial1 ha'"
lálos nyomorban senyvedő

magyarok részére, mcnnyi
pénzt áldozolt magyarternp
I()mokro, bkolákra, szob
Jukra és egyéb kult urcé
lok ra, - akkor teljesen meg-
érrjük inokat éj magyaro
kat, aki1, l~olhcrmcre lorel
IH2\'ét KossuI II Lajos llevé-
vei együn emlitik és arC n

kéw~t hálás hödolélttal
Kos~uth apónk arcképe
mellé teszik ... Mert ujm
és ismét és megint mondo
juk: A trianoni Magyaror
szágnök ROlhermere lord
a legna~n'cbb szószólója
és Magyanxszág mielőbbi

föltámoc!ászSDan a nemes
lordnak olyal] oroszlánré-
sze lesz, u:JJiért egy eljö;
vel1dó szebb. jobb és bol
dogabb MíJ~;Ydror~zág a
Lord alakját a magyar
PanthcolJba IKlyezi!

szággal mily kétségbeej
tően igazságtalanul bántak
el Trianonban, azt eg-észen
a nemes lord hires cikké
nek megjelenéséig csak a
magyar sajtó munkásai zo-

kogták szüntelenül, de enp

nek a zokogásnük a hangja
nem hallatszott el a távoli
külföld fülébe... Rother
mere lord cikke azonban
hatalmas, szent harsonaR

ként zugtapzengte él nagy
világ fülébe: "Hallgassátok

meg a- .szerencsétlen ma
gyar nép panaszos sírását
és siessetek letörölni eze
ket az ártatlmlUl hullt könYR

k t" t S' .nye 'e .... Ime: a VI-

lág mindCn zegében és zu
gában meghallották ROI

hermere lord lwrsonájtJt s
azóta a világ _minden ré
szén egyre többen és töb
ben hangoztatják, hogy
amit velünk, magyarokl(cl),

Trianonbélll müveltek, az a
világtörténelem, cl XX. szá
zad és a humanizmus legp

égrekiált6bb igazságtalan
sága és halhatatlan szé

gyene! ... S egyre többen
és többen követelik a tria
noni béke magyarokra vo

natkozó részének él miC-,
lőbbi revideálását.

11II

10

kitüntetéssel vagy bármi
mással elhalmozni, amely
ne volna kevés mindazok
nak a nagyszerü cseleke~

deteknek a meghálálására,
amelyeket Rothermere lord
rövid két év alatt a trianoni
Magyarország érdekében
tett.

Emlékezzünk vissza: mip
Iyen nagyeselllény, sőt

bátran mondhatjuk: világ
esemény volt az, midőn

1927 nyarán Rothermere
lord egyik több millió pél
dánvszámban megjelenő

lapj(íh~]ll, a Dai!y Mail~ban

mei~ir:a hires és magyar
szempontból ma már tör
ténelmi jelentőség-ü cikkét :
"Magyarország helye a Nap
alatt" cimmel. fz a cikk
olyan hatást tett a világ
müvelt nemzeteinek agyá
ban és lelkében, mintha
valami csodatévő orvos
egyetlen mozdulattal lerállp

taná egy vak ember sze

méről a hályogot s a vak
attól a pillanattól kezdve

lát. Hogy a háboruba be-I
lekényszeritett Magyarorp

e
is

e

TÁRCA

En vagyok-e én?
Mihály gazda két szép lovát

befogta a kocsija elé, a kocsi
ra felrakla két szép bizóját, s
bekocogott a közeli városba a
vásárra. A vásárban hamaro
san sikerült jó áron tuladnia a
két hizón. A magyar embernek
mindig van ürügye az áldomás
ivásra : ha örül, iS7ik, ha busul,
iszik, ha elad, iszik, ha vásárol.
akkor is iszik, -- szóval: soku
szor iszik.

Mihály gazda is betért a vá·
sár után néhány komjával a

legközelebbi csárdába, s ott él

jóféle szárazkolbászok és I
egyéb hazaiak elfo~yasziása

utá.n nyak0laijal kenegeIték a
vásár porától kiszáradt torku,
kat. "Egy pohár bor a hazáért
meg nem árt"", - mondja a
költő, de a magyar emher any
nyira szereJi a hazáját, hogy
nem szokott megállni az első

pohárnál, hanem megiszik egy

két-öl literrel is. Mihály gaz p

dMk áldomás-ivása egés7en
éjfélig tar/ojt, s a szellemek órá,
jára Mihály galda ugy becsi
csentett, hogy azt sem tudta:
fiu-e, vagy lány?

Jó komái fölrakták aszeke'
rére Mihály gazdát, kezébe

nyomták a gyeplőt, azután "lój
cakát l" kivánva, utjára enged~ I
ték Mihály gazdáJ. A lovak
ugyis tudják a jtlrást, majd csá
hazakocognak, a bekáfoll lvli~

hály gazdával, - gondoJlák
magukban a jó komák.

A lovak kocoglak, kocog/úk
a holdfényes országuton, l\/lip
hály gazda pedig a bakon u
nem egészen igazak álmát
aludia mámoros fővel. Két
szegény vándorlegény jött
szembe Mihály gazda kocsijá
val, s milltán lál/ák, hogy a
kocsi gazdája magávaltehelei~

lenül részeg, s mivel ők ugy i:s
nagyon fáradtak vollak, kifog/ák
a két lovat s elnyargaltak velük.

Mihály gazda hosszu órtlk

mulva kizökken! bódult álmá,
ból. Kezé-bcIl érezve él gyeplGI.
megránio!la ,nl, s oda-szólt
k~t kedves lov6nak: "Gyű,

fakó! Gyü, Kesely!" - dc k(t
lova lsten tudja, hol járt már.

Mihály gazda kidörzsölt<:c
szeméből az álmot s miulán
látla, hogy két lova nincs él

rud mellett, imégyen töpren
gett :

- Há most má csak két
kérdés van: Én vagyok-c én ?
vagy nem én vagyok én? lvkr
ha én vagyok én, akkó eilow
ták kél szép lovamat... De
ha nem !Ín vagyok én, akkó
íanál1am egy kocsit!

S boldogan aludt tovább ..•
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li:,;'"ész a pozsonyi f0tárgya:il~

son Tul<tt.

és l'j5zakai ül",sek, t
k:rvezi1c'k cl népszövetség Li~

zoitsr~g·alban.

WoH I{{~rolyt választoJlilk
Tleg~ ira !l[ir,Y]1 é\'fC a bir {lk

'::;)~ ck or5/ág'os cg'yc'~L~

ierc'l1ci( el[]i:>kl~ijL

A WggeHen horvát állam
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Klebelsberg kultuszminiszter
egvrc Jermeii az uiabb és ujabb
rcndeJcL2ket, amelyekkel a sú'~

gén)' nUJllcrus cláususi teljesen
saját k,.; re és hason!atos'ÉJ'
'leJre id(Jrnilia át. A törvény L :(

cicli; tld..:ikezéseit telíesen hfJ:~

i':it,,: szorítot/a már eddig is.
l!;,:,]; I'enckletl'i alapján rnq,;~

történhetik az a visszós he:\"

zet, hogy lüzsgyökeres vicki- i
magYéH' ifju e!'zsik a felvéteii I
egy buciapesti nen17etközi, j(k·

iZcn származásuval sze01/)<--'11,

csal< azért, med ezl ieles érc!t
ségivel erőszakolták át dZ

?r'",a<:onin.

kerult il f()

városi csendrcflclelei végleges,
hileks szövege, Az uj rendelet

kemény kézzel vége! vet azok-

pi. magyar birák és iigyéSZi:"l'
miskulci g'yüiLsél1 él biröi s/,'-
'1h2lyzel szaporiJásáL státus 1'<--'n
de?és végTehajtását siirgetl0k.

/~Z Erdős-~{árpátokbanLjk~.J

(~lkn végT(:iwjílJbizojJságá,

I]nk [lc'v<2ben CJ" íl)\\,SZ!(Y, a bi~

/0115[1g' elnöke, !cvl!cl juj/aiot
ci a népszövetség' lagjaih07,

II leleplezi Denes ~s

minLc;zlc'rlárO';(ij pimamáit.

JViag'yar ~:rre(ienta

~"(i1:,:~ii2sával vádolja a

/cüvcf-

hogy kit

hng)' a
rL!2sl!ti és

vonatot .'iem szólva arról,
iza valakf a mezőrő I ön a

közsigiJe, már csak akkor láthat
ja a vonatot, amikor a pályatest
re felért s még a fütyszóvaI való
figyelmeztetes sem lehet elegendő,

az Ujfelep házai lefogják
hangját h bizony kocsizör

mellett és kiilonösen ha ()
,==~~,,,,~=,~,,=~,::c~~L icocsis egy kicsit nagyot is hal!,

nei72 azt rneg-. ]\Tenr. e/2.V
T. tzben i:isértett már ezen r, helY:;~1

szerencsétlenség, amely
még e,z ide(~ különös csoda foly
tán fiem történt meg, de nem
eiD'sze! csak kis hajszálon 111li

!ofi. !VIDst E/SY alig 7 h,ínapos
házas asszony a /iitrJ fele
séi;c és e!;'}' sok gyermekes csa-o

siratl!.o I/ák ü2vegys(giile
VQsat

rOI1

Dssze~g('ttis

mrlZ!-j'OJ11JVf'?p.l!j és

jorga!
biztons;;;;'

ser1in f :ntéLkedf:Js

neFif s e./hült a l' il-ü!I', Dihfkor
az árokban ez össze

mn,zr1,omJi és ct rornok közül

zetr] véres Qtok/cf[ es nagy keresés

/lem történt annak csak

oka az 1/0lt7 hogya vonalon il

kezef6 !civii! egyet-

ködös időben falufelői

jöve sem lehet észrevenni a köze-

3ZCt(:/lcsét--

Sff7i.n'tI

.'::";~:ct1Jlány

törted, Cl20nbaJL CI fiitó~

Vasárnapra virr::1dó
vakmerő betörő j

Xiungária nyomdáb(Jn.
segitségével
lásra:e!bon1 él í'yor;-;'~ti':;;

.6-........ n" -mennyeze,el S a PJCllc>SGrJ

talált ruhaszárító 2:1

leereszkedvén,! eire
Teket Sándor lakásGi
eső s azon
jutva, a müvezelö
télikabátját, öSEze::::
nemüit, ór~ját s
időző nŐ\lúének

sebb dolgát az "tr,."","?,

ablakon áJ mag'ával
A müvezető nG'v,hf2.
f,zlvén otthon
aludni,
szomba! e:~,te

utazott, elment
ráülőjéhez s reg
hazament, vet c: észre
rémülve a kiboíll,;H
falat s cl szobábc
és kifosztott
Rögtön és!
csendőrségnek, akik
szállván éj helys;jflj"2', r

zőkönyvet veHek az e.s'2~

ről s megáBa
a tettes a
teljesen ismerős

Rög'Wn hozzáláHak ,]
mozáshoz s nem JS

ménytdeniJi, mer! első '1+ ~

juk cdkaJn:ávai, ame
eag felé vezetett, megtur::
ták, hogy a zi

I"bb 'í ?' ,iZ o a nyomda szc,gök,ia'

ban volt Nag',)l Is:vé;:-" Gf

cagi illetőségiJ

, , l' hsegea, aan ,ason
miatt már

volt büntetve, kllel a

Azonnal értesite1
kőrnyéh:beli és a blld,:me::3:
csendőrség et,
énéhesHen; é:karc

'7

lopott dOlgokaj, ~~~nc,zt35

sák le. A.lig telt 1211-2 lEk

máris megérkezeH 01 2:2::

tés, hogy
amint árulta
ket, a
TeHét nem
Tegnap men
csendőreink ;:,
Oyomára, hogy cl VjZ:3\~0"

lat után elvegye :TI

megérdemelt büntetését

R a"u610
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tabletiak

- az c:llllult éjet a távirász
kollégái jóvoltából oH töltölte
a lelegraf-boxban. Igéri, hogy
ő egy kell6re rendbe hozza a
masináL A fialal ember, akiról
a 1'0 "SZ nyelvek u/ólag aztmond
Ják. hogyagepet ő maga ron
lotla el és aki annyii bevallott.
hogy éjjel alaposJn szémügjre
velte a :;i'ép rugószerkezetét,
edison voll, aki ezen él napon
11\1I11 belé clsőizben llagyvo
l!é!luoll ,u,merika és II világ gaz
lic1:::Ógi c'lelébe. Edison egész
életé! él legéi-cC'kesebb epizó,
c1old{al adja c Lantos Magazin
I('$luja bb:s7epk mber 15~i száma,
széJI110S egyéb igen érdekes
cikkel, illu<;z1ráciö\ al cg·yült. A
Lcllltos tvlaga:dll havonként két·
?í'cr jelenik meg. Ara számon
ként 1 pengő. É'.Í el6fizelés 24
pengő.

A diolomás feleségről, az
Cl'zsé b~t téri í= secsc mőszobáról
és egyéb érdckességekrőJközöl
kitlinő i!!usz/ráll cikkeket a Nők
Ujsá~ria a HáztörtiÍs szoptem p

ber 20 iki :::;zcírne. Ezenkivül
temérdek f]U\'(;'llo, vers, anc:k#
doto, ":Zillhl1zi és c1jvat~ikk les7i
váilOzrJto-;s6 u lopot, mely a
11ázias,,;zCJny le~ Ilivebb barátja
és lall(icsocLjja. Kaphaíó min p

eicn ujságár'usi() !Ielyen. Mulat·
ványszámot dijtd!,Jnul küld cl

kiadóhiv,~I[J!: BuJr1pest IV. Bé
esig utca 3.

Miniszteri döntés iskolai
ügyben. VKM ur egy adott eset
bbl kifolyólag oly érte!mü dön·
tést hozott, hogy gimnáziumok,
vagy reáliskolák IV. osztályáooi
felsökereskedelmi iskolába nem
léphetnek olyan tanulók, akik a
gimn. IV. osztályát ismételték.

Országos vásár Szeghalmon.
F. há 23-án Szeghalom községben
országos vásárt tartanak. Erre a
vásárra - tekintettel a sertés
vészre - sertések nem hajthatók
fel. Más állatok vészmentes helyek
ről felbajthatók.

Ezzel més> fokoZ2Uk es
i5:'orsitjuk o fájdalom csilla
pitó hatásukat Aspirin t3b:
letták escJ: 1;: ~recidl

csomagoJásDan á Baver
~erc:sztid ~.-1]ódiak Vásár·

r! L'!.: n,;· i-I' ,-\'~: 1 ''ö-' f"~'l c--:

~7;._":~S'k .. UO'H'"!;''' I,',~.( l.,pll:IÓ~:.•-·

Baross-tér 23.
(Keleti páJyaud'{,alTaJ szemben.) .

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékel! polg-ári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásokná! rendkivül olp

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OSTENDE ÉHÁZ
Tulajdonos:

Gr·esz Ödön.

leQfőbb célja, Ilogy él \iciéki
as~ztalosiparosság és a szakma
közponli vezetöi közölt a kap
csolatot I11l2gteremtse, illetve ki
épilse. Tckintetlei arra, hog-y
ug'yan abban az id6ben van
S7eg'eden az Országos Aszp
talosipari Kongresszus, a nagy·
gyiilés iránt általános érdeklö
dés mutatkozik. A gyülésrQ és
Kongresszusraféláru vasut jegy
gyel lehet uíazni. Részvételi
bejelentések 50bay Mibály cso
port ti/káráho?: (Szeg'eel, Pulc-u.
6.) intézendők.

A newyorki tőzsde első fe·
kete péntekével kezdődöttEdi
son karrierje. Hatvan évvel
ezelőtt, 1869 szeptember 24;
én érte meg- a newyorki tőzsde,
fennállása óta, a legkatasltrop

fálisabb napját, az ugy nevezett
első "fekete péntekét" . Szinte
másodpercről másodpercre es
tek az arany árak és vala
mi rémületes, ijedelem iille
meg az emherek lelkét. Tele;
fon akkoriban nem VOlf. dc az
arany főzsde alelnökének volt
egy külön táviróhálózata,aJTIe~y.

lyel szLintelenül eliátta harsz~z

űgynökél él szükséges utasiláp

sokkal. A legnagyobb zürza#
var percében egyszerre hóngo
sat horkant a Gold Reporling
Co. alelnökének lávirógépe: a
masina felmondta a szolgála;
tot. Aszerelők nern érknek
ennek él különös g-épezetll,-'k cl

kezeleséhez, az arany ára pil
lanatról:pillanatra ilull, az al~

elnök bomlokán vérverejték ül
ki és a gép némán álL Ebben
a percben jelentkezik eg'y fia~

tal ember, elbocsátott táviró~

tis?L aki - munkátalan lévén

P RCELlÁNPU ER
legjobb a világo::: ..Egyetlen puder, I~~C,~~
a pórusokat nem t0l111 el; ~~atta az aJ cbe,[
él, lélekzik és szépül. Há; o:nfel,e nagyság:)a,Il
minden jobb üzlethen éJllandoan kapJld[('.

kell kitalálriia. A "Magyar lvla
g'azin" ui. bünügyi pályáza/a
"I.zi voll a teltes 7" eimen in#
dult meg s az olvasókaT a lo
gikai nyoillozás technikájc1val
akarjél megismertetni. A "tvlo#
R\·ar !Vlagazin" rendkivül érdc
I~~s uj száma ezenkivül is szen·
zációkban g-azclag-. Leleplezi
AI Jolson. a világhirli beszé~

őfilllls:dár szármé1/ását és jü~

neménycs karrierjét. 16 olda
las aktuális magazin I ad, me]y
színházról, filmről, sportélelről

tudósit s a lap főrészébcn, a
rendkiviiI érdekes, illusztrált
cikkek mellett, a leg'nevesebb
irók (:rciekfeszitő novelláit és
verseit közli. A nagyszerLi
aflyagból farkas Imre, Lőrinczy
György, Zsolt Béla, Palás/hy
Marcell, Segesdy László és
Lőrincz Miklós irásait kell kip

emelnünk. A lap ára 1 pengő.

Kapható minden pályaudvaron,
utcai árusnál és a könyvkeres
kedésekben. l'vlutatványszámot
dijtalanul küld a kiadóhivatal:
Budapest, V., Sziget;ulca 2.

Rosz világ jár a biciklisták
ra. Nem azért mert nem szap
bad él járdán biciklizni nappal
se, hanem azért, mert nem
szahad kinfhagyni se a bicik
lit a járdán. Igy jár/a meg tvk
száros Lajos segédje, ki a
piaciéri üzlet előtt hagyta bi,
ciklijét s valami szemfüles, de
állifólag szenvedélyes biciklista
a fulajdonos befcegyezését
nélkülözve vigan elkarikázotf
rajfa. Estére már derék csen p

dőrségünk rnegkeriteJte a hütp

len kerékpár/. Tann!ság: Gya#
log járj nem szállsz k a ke-
rékpárról .

Tudja ön már, hog-y az jsp
mert Aspirln:tab!e1ták 1895~ben

behaló kisérletek és fudomá;

nyos kllléJ..... tás~k. utár: kcrülte~ I
forgalomba es IfTlmar kbl. 3,,)
év öta cl z (' mberiség-et a "m eg
hmések" elleni véc!ekezésné!
tánlog-alják. HLilések minden JÜ·
ncteinél, influenza-, srJanyolp

járván, reuma, csuz, ischiásnál
ma már az egész világon .Asp
pirinptablettákat az eredeti eso
mago\ásbélna" Bayerkeresztlel"
s7edi!<.

Asztalosipari Nagygyiilés
Szegeden. Az Aszlaiosmestc
rekOrszágos Szövetségének
szegedi csoporjja cl központ
támoQ-atásával szeptember 21 p

én, d7ziulán 6 órakor a szeg'edi
!<'ereskedelmi és Iparkamara
diszlermében asztalosipari
nagygyülést Jart. A g'yülés nap
pirendjén az aszta!osipar idő

szerü g'azdasági kérdései sze
repelnek és él gyülésm:k az a

RablógyiIkosság a majorban
cimen A.,Surieur, él párizsi de-I
lektivfeje~íelem egyik legérde' I
kese bb kalandját meséli el a
"Magyar lvlag-azin" szeptember
15~iki, uj számában s ennek a I
rejtélynek mego!dá~á/.: ~áIYá~ II

zat keretében, él kozonsegnck

Istentiszteletek. A ref. temp
-lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakcw isk'olisztclciet Inrt Ré
pás Pál ref. lelkész.

Az ágostai evang-élikus temp#
Iomhan vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kalh, templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikáciőval, tartja Cser
nay Gl!za plebános, D. u. 3
órakor litánia.

isícntisztelet sorrendje az
endrődi róm. kath. templom
ban: 7 ór'akor Énekes mise
précW{ál 5zveJiis Viktor s. lel#
kész. Fél 10 órakor nagy mise,
szenlbeszéd!?t . mond ,~ncsjn I
György s. lelkesz. 11 orako! I
diák mise, melyben az exhor
tációt Szabó Imre s. lelkész
tartja. D. e. 9 órakor 5<::enl mj

se az öreg'kerti iskolakápolná·
ban is, hol ugyancsak. Szve p

lils Viktor káplán beszél. D. u.
3 órakor vecsernye.

nélk él7- anoméÍliéÍknak, amelyek I
az éjszaka k(-)/c-,;cllcllél zaVélr
jfJlc lvlegszüilik dZ uj rendelet I
értelmében az éiszakai sindop I
bálás, l:'kve/elik al autökon a
fényjel/és/. A város lerüle/én
nem lehet aulóversenyt ren p

dezni. Elnémul aszemeles
CSenfi'őjc is. lvle~:i'szabályozzák

a wamafonL rádiÓI és a rikp
kallcsokal.

Meghalt Cserna Endre, az
egyik Ivgnagyobb amerikai ma
gyar ujságnak: cl "Szabad g

'Ság'''· nak fŐsí::erkcsztője.

Meukezdődtek Párisban a",

tanácskozások a ,,!{eleli jóváp

tétel" kérciésciröl. lvlagyarorp

szág még eddig- neIll kapott
meg-hivót a lanácskozásokra.

Az ango! csapatok kivonul p

tak mi.ír az. évckig- _rJl. egszállva I·
tartott Wiesbadenbol. ck he p

iyükbe fréúlCia csapujo~ é.f:k~Z-11
tek. ami állalános megutkozest
keltett.

Capablancagvózelmével vég
ződött a budapesti sakkverseny.
Rubinsfein második, Tartako,
vITel' harmadik lelI.

A Magyar Egyetemi és Fő

iskolai Hallgatók Szövetsége
. ifiusági parlament alakítását

határozta el, melynek célja az
lesz. hogy az ifjuság'i kérdél
seket állandóan nyilvánosan
viia/hassák.
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Feihivás! A frankfurti Altalános
Biztositó l~,-T. ez uton hozza t, ügy
felei szives tudomására, hogy egyedül
csak a l'l1agyar-Francia biztositó tár
saság közegei vannak hivatva kötvényei
átvételére és átirására. Felkéri tehát t.
ügyfeleit, hogy kötvényeit senki más
nak ki ne adja és amennyiben ez már
Illeglörtént volna, ugv azt mielöbb visz
szakérni és a nevükré esetleg más tár-
saság által kiállitott kötvényeket fele
lőssége III el Jett visszaufasitani szives
kedjenek. iVlinden ügyfél fel lesz ke
resve a Magyar-francia közege! által,
miért is addig türelemmel lenni szives
kedjenek. Abiztositások az átvétel nap
jáig érvényben állanak s a frankfurti
kár esetében fizetési kötelezettségének
eleget is tesz.

Sebessy. János sütődéjébe egy
ügyes fiu tanulónak felvétetik.

Kossuth lajos utca 712 számu
ház szabadkézböl eladó. Értekezni lehet
ugyanott.

Papp lászló ácsmester háza és 3
köblös páskum földje eladó. Árpád ut
1302 szám.

Zőld Imre kötélgyártó Hunyadi utca
304 házában elvállal manilJát, paraszt
](cnder földolg07:ását jutánvos' árban
Mindenfélét készen rak'táron tart:
bármilyen megrendeléseket felvállaL
Pontos és figyelmes kiszolgálás.

Andor lés:::lónak a nagylaposi ál
lomás közelében 24 és fét hold jó fe
kete szántóföldje egytagban, esetleg
kisebb darabokban, szabadkézböl örök
áron eladó. Érdeklődni lehet ugyanott
a tulajdonosnál.

Németh Géza 638 számu Rákóci
Uli háza szabadkézböl eladó, ugyanott
árpa szalma és törek kapható.

Seprűnyél bármilyen mennyiségben
kapható. Valamint hajlitott székek javi
tását legjutányosaob áron vállalja
Schramm János géperőre berendezett
esztergályos üzel11e Gyoma Petőfi ut
767 szám. .

iroda tiszt.

A kiadmány híteléü i : .

PUBLI

I
Eurt: SÓlyom utca 954 s".

házának felerésze eladó.

l) 2ö1d István féle 3 fertály tan\:Ji
föld örökáron sürgösen eladó. Értek~z-

ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schrőder Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked-

!
:,ez? fi:-etési. feltételek mellett. Érdck
lodok forduljanak a Bács)' és Társai

I Bankházához. .

I Halló, Halló! ide figyeljenek!!
Olcsóbb leU SI pálinka főzése 5

ezért m"'9 ne ijedjenel·c A Központ
intézkeLiése folytán J. szilva pálini:a

I föz~se literenként csak 1 pengő 40

I mlérbe keriil annak, aki a fözésiIc'L
'I. ~at, Ilo,., Vá~:lOt ad és ~ .kiföl cefrét e!-

szalllt]a. Bovebbet a Kozpontt Szes7
I főzde Szövetkezetnél (Kovács 'áIHIS
I ház) lehet megtudIli.
I Mí.Hrágyát jövö évi fizetés melle11
I már most lehet előjegyezni. Akinek
Il1lütrágyája augusztus hó véO"éiu érke·
l . b ~

ElHElYEZKEDNI? I ztk meg, az kap 2 százalék engdeméndI E,l~j~g~:zni l.ehet a~angYában: Fn
Hirdessen az UJ S A G apró- 'I gYasztasl .szlwetkeze.tnel es Kovacs ja-
hirdetési rovatában< Állást nos trafikjá ban.
nyerhet, lakást és Figyelem! OlCSÓ pálinka eladás!
mindent megszerezhet, amire I ] liter kisüsti törköly aj"ató pálilik;1

sziikségevan. 2'60 P, ] liter kisiisti seprö ar:ll'\
pálinka 2'80 P. Kapható mig a készlet

~~~~~~~UUU tart a Hangyánál és a fogyasztási Szíj·-
vetkezetllél. Ugyanott l liter nagyon jó
tiszakürti bor] pengő. Minden vasá:'- ,
nap friss sör csapolás van egy pohár
sör 36 fillér. Akinek jó és olcsó kell,
az forduljon il Szövetkezetekhez

Özv. dr. Bácsy lajosnének Há
kóczi-u. 647. sz. alattT háza örökáron
elado. Bővebbet a Bácsy és Társai
BankházánáL

A Gyomai Iparos és Kereskedő

ifjak Önképzőköre f. hó 22-én va
sárnap délelött 11 órakor az egyesület
"Holler Szálló"-ban lévö helyiségében
árverésre bocsájt régi folyóiratokat,
Tolnai lexikonokat, régi ujságokat és
könyveket

A kiadmány hiteléül'

FARAGÓ

irodatiszt

Arverési
hirdetmény-kivonat.

A gyomai kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság.
3409/1929. szám.

I
~ ..... --- I A gyomai kir. járásbiróság

. S Z lA B lA lA l T mint t/21ekkönyvi hall"Jság.
1 megszerez, édékesitARONésNlOLNÁR 3142/1929. szám.

I szaba(ialmi iroda Budapest, VIII. ker. Á I"'verési
Rákóczi ut 15. Felvilágositás dijtalan.

rdetmény-kivonat.
Kohn Lipót salgótarjáni bej.

cég végrehajtatónak Varga Lajos
né sz. Gyuricza Viktória és Kiss
Ernőné sz. Oymicza Margit vég
rehajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árve
rést 413 P 11 fillér tőkekövete

lés és járulékai ballajtasa végett
a gyomai kir. járásbiróság terUletén
levő, Endrőd községben fekvő, s
az endröcli 3527 sz. tkvi betétben
A t 1. sorszám 2076 hrsz a. 1.
556/J 600 bold Bánomdombon
fekvő Varga Lajosné sz. Gyuricza
Viktória és Kiss Ernőné sz. Gyu
ricza Margit nevén álló szántó
1940 p 40 fillér kikJáJtásí árban
elrendelte.

Az árverést 1929. év novem
ber hó 7 napján délelőtt

órakor Endrőd községházá
nál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő Ingatlan
a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el.

Az árvereIni szándékozók kö/e
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár
10 százalékát készpénzben, vagy
az 188] : LX. t.-c. 42. s-ában
meghatározott árfolyam mal szá
mitott óvadékképes értékpapiros
ban a kiküldöttnél letenni, vagy
a !Jánatpénznek előleges birói le
tétbe helyezéséről kiállitott letéti
elismervényt a kiküidöitnek átadni
és az árverési feltéleleket aláirni
(1831 : LX. 1.. c. 147, l 170.

§§.; 1908: XL. t.-e. 21. §.).
Az, aki az ingatlanért, il kikiál

tási árná! magasabh igéretet tett,
ha többet igérni senki sem akar,
kiiteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapított
b,'Ípatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészi
teni (1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1929. évi augusztus
hó 19 napján,

vitéz Dr Zerinváry sk. kir. já
rás!Jiró.

I
Heinfartlj Magdolna végrehaj

• téitónak Herter Mihály végrehaj
! tást szenvedő ellen inditott vég
I rehajtási ügyében a telekkönyvi
I hatóság az II jabb árverést 140

P tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a gyomai kir. já

I r~.sbj:·Óság i:rülelén levő Gyoma
I kozsegben tekvő, s a gyomai
I 1510 sz betét ben A L 3. 4. sor.
I5589/3 hrsz. alatt fngíalt s Her-

I
ter Nlihály nevén :'tliö ház, ud
var és sziÍ.nlöra 2500 p kikiáltási
árban. Továbhiá a gyomai 4311
sz. betéIben A + l. sorsz. 8898
hrsz. alalt foglalt szántónak Her,
ter Mihály nevén álló illetöséaére

'"7500 P kikiáltásj árban. Jelen ár-
verés által a gyomai 1510 sz
betétben C. 6 alatt Koós Sándor
(nős voJt Rauch Erzsébettel) ja
vára bekebelezett szolaalmi J'oa

::. b

és kikötményi jog, továbbá a
gyomai 431] sz. !Jeiéiben özv.

I
Herter Ádámné Schwalm Katalin
bel:e?elezel1 ö~v.egyi. haszon élve

I zet! Jog nem enntetJk

I Az árverést 1929 évi oldó
I c'2r hó 12 napján délelőtt 9
Ióra:wr telek!{önyvi hatóság

I
ivatalos ~elyiségében fogják

megtartam.

I Az ÉlrveJL:; alá kerülő ingatlan
I a kikiáltási ái kétharmadánál ala-
I áron nem adható el.

I Az áncrelni szándékozók köte-
ie..;ek bánatpénzül él kíkiáltási ár
10 százalék;]t készpénzben, vagy
JZ JS;)] : LX. Le. Li·2. §-ában
mc~!J;:;tár()zott íJJal szá-
l, tt· .] 'kl ' .. . .l mi,0 OVJl e' <epes (rteKpiiplros-
Ihdll a kikükiöJtllel enni, vagyIct lJánatpéI1i:l1ek elő" es birói Je-

iéibe I1c]vcféséről kiállJtoH letéti
I eJismervényt a kikiiJdöttnek átadni

é::. az árverési feltételeket aláírni
(10;-)1: LX. L-c 147.) 150.) 170.
S:~; ]90S:LX. [.c. 21. §,).

Az, aki az ingatl:lnért a kikiál
Ll:; árnái magasabb igéretet tett.
ll;! töhbct ígérni senki sem akar,
kii!eJes nyomban a kikiáltási ár
sl,l?aJéka szerint megállapitott
h;inatpénzt az jlU.lla igért ár
u'.;yanannyi százalékáig kiegé~zi

klli (1908 : XL! 25. §.).
Gyoma, 1929. évi augusztus

l:ó 19 napján,

vitéz Dr. Zerinváry sk. kir
járásbiró

HIREK.

Született: Fiizi István. Lita:
reez Pál, Lehol'zky [~óza, Sza
kállas Károly László. Szal)()
Erzsébel, Gubuez Gy i5rg'y kli
hály, Weilancl f:rzsébet l\lór·ia.
Koncsek László János. Hetidu
Irén, r\arbiner Eszler Julia.

Házasság: Nagy Mihály
Kovács EsztCI', 5chwarez f'c-
rene - Kádár Ilona, Laki isi,

ván - Bucsi Róza. Truken
hrod Györg'y - DerkovicsAl1l1él
Erzsébet, Beke Lajos Kis
Erzsébet.

Halálozás: Kovács Llvánné
Csáki Julia 60 éves, H(iller Sá·
Sámuel 79 éves, Ádám EszicI
7 hónapos, Letarcez Pál 14 na
pos, Nagy István 71 éves.

Ragadós 'cgségek.
Lépfene: Szeghalom. Lórükór

Gyoma. Sertésorbánc : Gyonn

Szertéspestis : füzl:sgyarrnat, 1«(",

röstarcsa, Szeghalom, Vé~ztö. Ba,

romfikolera: Gyoma.

Major elcsavarta
Greta Garbo fejét. Egy jzgal~

mas hollywoodi törvényszéki
tárg'yaláson törtl..'nI ez al eset,
amelyről képes beszámoló1
hoz a SZIN HÁZI fU:T ui
:'izáma. Incze Sándor !1'ZPSZCI íj

he1iiapjának e heti SZCl1zcÍci(jj:
Egyed Zoltán cikke [3ajor CJi
zirőr. A mackóböi medve ksz
irta: i<:'álmán Jenö h:iks Jenéí
premierillemldl1éL P. pe::ili pre~

mierek ruilacsoL!ái gyönv\ir'ü
képekben. A Strondszélw v/t,
iasztás erec!llléllYC. Hidl,)
Hollywood! cimcn filmel ren~

deL a Halló Amerika rcndező

je. Nyo!cvan ével rL: lalo dik
minden este egy loncloni szí
nésznő. Pásztor Á.rpácl 110v"l
lája, Emőd Tamás' és Türök
Rezső 5:'zakiJása sib. sib. Nagy
Diva!. Autó, 5 T,Jrsascíg'
és nádió,r0\!atok egés;iiík még
ki a Színházi t:iet ez heti uj
számát, amelynek d,F,illll1Cllék
lele: A Diákszerelem. [':gyes
szám áfa 1 pcngö, Ilcg\'c<.h.'vi
előfizetési dij 10 peng6. Kiadó
hivatal: Budapes/, Vi.. Aradi
Lilca 10. sz.

Leendő

keilő figyelme! keii !'ordiialliok
arra, hog'y bélmüködzsük rend~

ben leg'yen, QZ pedig él termé
sze/es .!fer,t=nc ke
scrLiviz használata állal érl1ekí
ei. Nőorvosi k1inikák v(,ze/ői

cgybehangzó?ln dicsérik a va~

lódi .!ferenc ..Jó:;E§ef vizel,
mert könnyen" bevehető és
rendkivi"t! enyhe hatás'a gyor·
san és minden kellemetlenség
nélkül jelenikezU" A .!feren.c
Józáief keserüviz gy()~~yszer~

tár:akban, drog'ériákban és fii~

szerüzlelekben kaphatö.
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Badapeld, V". J"lk(Jiimé.np,-Ol., l.

Loy

ez.

ct bank előbb fel nem 1l]();Id

hat, de az e10,bb is b{~J::~;1c(H' ltszbci1
eg(;sz:Jen 3T;)·:·nj~);;·;2:1~eSej~ Vi:3'7-·

,:.z3I'iz·etl1c·tö ~:',fJye-~1 ,,:ls ~~tet:É~~"'~t~en"

:! s2.il~3~8~:< lGJI:Er!

a főszereplói. Május hó
d budapesli Corvin filmszin:
házban látluk ez! él darabot és
megál!apilhatiuk, nevelő

idegeinkC'1 cl végkimerülésig
igénybe v,~ile él humornak CL

a két koronázatlan királya.
Előadások: 6 és 8 óra~

kor.

A hágai oro§~Jll<l[1n

cimü, 6 kivonásos vigjáték,
amelynek

May Me. Avoy és
jálszák.

Azok részér"" akik él ko,ni:
kumo! kedvelik, koronája lesz
a műsornak

él

Hágai oroszlán.

Vissza

~j S
Bu li ,a

l{ét sIágerfilm Li javából az,
amit az ApDlió nlmszinhÍlz
szeptember hó 22-ére, vasÍlr
napra tüzöit ki ITiüsol'ára. Az
egyik él

a.

cimü 8 felvonásos végtelenül
kedves társadalmiszinmti, amely
egy házasélet bonyodalmain
épül fcl. A darab tarlalma any
nyira érdekes, hogy él legszeb
ben kido!g'ozott és megjátszott
szindörab nem nyujj olyan él~

vezdet, mint ez a tökéletes al~

kajás. Conrad NageJ, ez él

kedves, meg'nyerő modoru,
finom jáléku müvész él férfifő~

szereplő, a kél női főszerepe!

F~zessen

cill1ü ':.zellzációs cikksorozatáL Uj
előfizetők az összes
tásokat J7:ollnal

'i[-""'"

~"".d 'i..d 11 ..7.Ji ~~ :-b~,j·:.;(2:S ",-"r3J:;~':'~·~ 2';/: "': ci

Haszonélvezet néikil! elad6 a
Kalocsa Mária tulajdonát képezö Kalo
csa-telekböl il KisteJ11ploll1-utcai olda
lon 4UO ]]égys;~ijgöl, esetleg kél részben
is (200~200 négyszögöienként). Azon
Ilal álveheti)! Érdeklöclni lehet özv. Ka
iocsa btvánnéliál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, Józsd-köi'u( 23 f. 4.

vetkeze"li tagGk~ ki!..;: Y é'vi clij:ú~ bel'izc

tésével hátraléklHll vamlak, hogy azt a

legrövidebb idő aiait, de legkésbbb
szeptember hó befi 7.etni szi\'es-
kedjenele A idDn tui hátr2.1ékh8!l
marad,', tagok kárt'~; itési jg'~n\'Liket ei

vesztik.

öket
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GYOMAI UJSÁG

18-26
19-25
2-20
ö-23

17-3015Y. ~1-

20-29 gy_ 2-10
14-28 16B:2 gy_
l 9- 10 19"45 gy_

16_14 gy.
16'51 gy.
20-34 gy_
21-ll gy_

\lEZET I

SELET.

A "gy" betíívc! ielzeH in-Ors-. <1 Jöbbi pedigszemélyvonal.

l)pcstről indul
Gyolllára érk_
(iyomáróJ indul
Bpestre érk_

-'Ol~~""~,"~~~.t:~~·''''''"'''''''-''''''''"'=~'~''''''~·_·~n''.''·/'\)'·rv __'''''':l<''''-='.-'--'''t['~~=-'''!;i'''~=,~.. 1I1.'==-r;=~"-::-_-J~ '::~,:z:=r"~

~~~~/4t~,~~~~~",~;),..j~~""~~"e.~.v~lIU~~~~

1929 majlJS hó 15-étől.

BUD.l\JPES'lf - GYOHA

6-25 9-45 gy 13-35
11-06 12-42gy_ 18_19
O-32 5-34 ö-52 gy_
5- - 10-40 ll-45 gy_

GYOMA-BÉKÉSCSABA
Dcsabáról indu123-15 4-34 8-14~rY- ·12-47
(Jyomára érk_ ü-17 5-27 8'51 gy_ 13-54
Gyomáról indul 6-41 11-14 12-47g-y. 18-29
f:'>csabára érk. 7"i54 12'08 13-25 gy. 19-27

OTORKERÉKPÁR KÉ"OPEL"

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánvtőzsdéberl.

I
QAAZft~öPEL7~~-TT

KERÉKPÁROK, VARRÓ-
tt . GÉPEK, lLANY és

I RÁDIO CIKKE.K minden-
I ben a legjobb, a leg-

I
o)csóban kapható

Dorf1oh~os Albert
~ villanyszerelő és műszerésznél

i GYOMÁN.

Ií.őr-ő§!adányhdln a ki\zségiöl 2 és fél kilométerre,
Körös!adánv-Szeghalom köziH1i mÜllt mellett febri, sok és

- c, jókarrun levő

gazdasági épUletekkel ellátott.
néhai ferci1csik K{lroly féle

170 Il1ag'yar hold szántóföld~
e111alálozás miatt

eladó.
Érdeklődők forduljanak a

BACSY és TARSAI Bankházához GYOMAN.

Lapunk Budapesten áHan
d{ian olvasható a "Parl;;:
Szálloda" kávéházában. VIlI.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha. előfizet a "Gyomai UjságTa"
mert lapunk havonta !<isorsol
előfizetői közötl egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dJjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Parl;;: nagy
szállodában Budapest VIII,_ Ba-
ross tér 10 (a Kelelipályal1dvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrcnclli szobiJí. A kö
vetkező sorsolás! okt. 19;én
fogjuk meg'cjlQni és eredl1lényél
lapunk old_ 20piki számóbon
tesszük közzé_ - Vágja ki
az alanti "Utalvány p szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkeszlőjénéJ.

Sz'zrkesz!fJsq2ncl !>Ci'!(Ümc!ö.

UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ N E ETRE D
urnak
urw;nek

mini a

GYOMAI uJSAG
o]vasójánéi':.

1929. május 15-töl november 6-ig.
GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél Irilométer. Menetidő 15 perc.

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 ó. p.

2 ó. p.
. 5 ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

kézzel lieB

délelőtt

LLALAT, GYO

3.

GYOMA-ENDRŐOIAUTOBUSZ

(~,,~o:lllAról in.du.l: 1FeJtét~~~m:1Je~~mók

l. járat reggel 50. 30 p. ~ Kossuth Lajos utca 1, járat reg-gel
2. " reggei 6 Ó. 30 p. ~ Gróf Tisza IS,tván ut ~arok 2. " c]'éklőtt

~ Máday gyogyszertar
3. " dékF\tt 9 ó. -- p. ~ Piac-tér

Ártézi-kut
4. " déL tt 1t Ó. 10 p. Hangya főüzlet 4." délután

5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5. n délután
Iványi malom

6. " délután 2 Ó. 20 p. Endrődön: 6." délután
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7." délután

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kechfezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Kiilön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

Budapesten
a

Kedves-, barátságos-, tisztaszoba
árból

20 százalék"

bőséges-, izletes-, l1áziétkezésÍ
árból

110 százalék
engedményt kap Ön, mÍllt ezen

lap elöfizetője

Dark-
NagyszáHodában,

VIII_ Baross-tér 10_
Telefonszám 17. Telefonszám 17.

SzerklOsztésért és kiadásért h:leli",:.~ :
WAGNER MÁRTüN_

~~~t~.JJ:~At ..""...~~~~lU'~~~

Nyomtatla a ,.HUNGÁRiA" könyvnyomdai vállalat Gyomán_ Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.
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p O l i T I K A I, T Á R S O l ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ELŐFIZETÉSI fÜ~AK:

Negyedévre - - - - 1 pengő SO fmér
Fél évre - - - - - :3 pengő 40 flllé,
Egész evre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszőri

hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ 15 százalék, l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

melyek a?: önéÍ!l() iparüzésl1ez
szükségesek. Állancló mühely
ll/ci Ill2m rrndc:kc711ek, szak p

itideisuk llem mqd'eleló, ma ill
vannak, holnal, már ismerQllen
helyen tartóáodllilk, az adófi
zetés ülól kibullJök s ha a
ross/ul késziL:!! IllUlJkél miaH
fcle:cJss\?gre ökai'jd őket vonni
valaki, ugy ncm ldlálhalók. ha
igen, az scm j,'!Cllt semmit. A
kontárnak nincs Illit vesztenie,
él konláron nem lehet meg
venni semmit.

Ez a magyará;:ata annak,
hogya közönséget, nagyon
sOK kórosodás éri. A kontár,
akinek egy anyagkereskedőnél

sincs hitele, előleget kér cl

munkára, Ez nem lenne baj,
mert cl leglöbb kisipmosnak
szüksége van előlegre. Igen
ám, cic amig jogosult iparos él

felvet! előlegérl flGlclós és az
rajta megvehető, addig a kon
tár az előleggel legtöbbször
tovább áll. Ilvenkor a közön·
ség nem a kontárok, él jogo#
sulallan iparLiz6k visszaélései
ről panaszkodik, hanem a kis p

iparosok meg-bizhafatlanságá
ról beszél. Ugyanez a helyzet

felől vitázni, annyira átfát#
szó és rosszindulatu menfa
litásból fakadtak Smith ur
szavai s annyira érzik min
den szaván, hogy előbb Prá
gában időzött, de meg kell
bélyegeznünk ennek a nem
igen előkelő lelkli/etről, de
tájékozatlan magatartásról
és botrányos udvariatlanság
ról tanubizonyságot tett an
go! képviselő nyilatkozatát,
aki ha ilyen gonosz
s?:óndékból készül ismét ha-
zánkba utazni, bizonyára
nem várja lJ1eg egész nem
zefj .közvélemenyünk tiltako
zását, vagy előzőleg tájéko
nidik a viszonyokról s csal;
azután beszél,

ar e

~flSe es él

iparüzök.
A vásárló közCinség i(h)i;()~ I

zönként híreke! olvashat a
napilapokbéli:. melye:<' am')I
szólnak. hogyakisiparosok a
jogosulatlan iparüzók, a kon
tárok versenye mialt panasz
kodnak. A közönség nagy
zöme előtt érlhetelienck ezek
a hiradások, miért is szüksé,
gesnek tarljuk és nehány sZó P

val meg-magyarázzuk, hogy ki
a jogosult iparLiző és ki a
kontár.

Az az iparos, aki mestersé
g-ét, mint inas tanulta s, mint
segéd gyakorolla, ha iparig-a
zolványt vált; jogosult iparlL'()_
Az ilyen iparosok kellő szak
tudással rendelkeznek, fe!elö
s'2k az elvállalt munkáért, ál~

landő mühellyel rendelkeznek.
adót fizetnek, egyszóva! meg#
foghatók, szükség- esetén felc p

lősségre vonhatók. Az iparJör
vény értelmében csak jogosuli,
iparigazolvimnyal rendelkező

iparosok üzhetnek kézmüves A

ipart. A jogo'Sulalléln iparüzök,
mint általánosságban nevezik
őket kontárok, semmiféle vo
natkozásban sem rendelkeznek
azokkal a kövejelmí?nyekkel,

amelyben hiányzanak a köz
szabadságok, olyan kor
mányzat, amely megakadá
fvozza a szakszervezetek
fejlődését, amely ugy meg
rendszabályozza a sajtót,
mintha vásott gyerekről vol
na szó, amely polgárait bör#
tönbe veti csupán azért,
mert más a meggyőződésük,

mint a hatalomé, ilyen kor·
mány ma már egy brit kon
zervafiv párttal szemben sem
tartaná magát." No és vé
gül, .hogya pecsétet is rá
tegye Smith ur a szájába
adott szömyil rág:almakra,
bőlcsen ezt mondja: "demok
rácia nélkül nincs revizió",
Semmiképpen sem vagyunk
hajlandók a dolog érdeme

szo

Miközben az öszi lomb-/ ink vendége azonban
hullajtás idején egyes poli- egész bizonyosan rosszindu
tikusaink a gyászosemlékü iatu ugratásra - még to
októberi forradalom szelét vább ment s ahiradások
szeretnék a meggyötörtségé- I szerint azt az álfitást meré-

I
ből még alig talpraállt nem-l" szelte megkockázfatni az
zetünkre zuditani, ebben az I egész brit közvélemény ne
.atmoszférában a szociálde-. vében, hogy öket egyenesen
'~okrafák ,sem m.a,l~~dnak ell i:f!erült~é t~szi, /:.a azt aka~'
forradalmi tradlClOlktol. A I Jak elhdetm veluk, hogy Itt
szociáldemokrata munkásság l Magyarországon a demok
szakszervezeti a. dóibóf jenn~ Irácia irányában haladnak a II

tartott kebli organumllk ha- dolgok; mert ők nagyon jól
sábjain, egy vezércikkbe tudják, hogy a mai magyar I

,gY~:Zllsan beá![~a~~a ,olyan korl!zányren.dszer a kÖZép,-1
nyltatkozatot kozolneK Ren- kon feudalzzlllllsnak csoda
nie Smith angol munkáspár- latos!u..;ppen fennmaradt ma
fi képvisffdtől, amely ha radi'ánj'[j_ Ha nyomtatásban

valóban elhangzott, - amit i nem hitnánk s ha a Nép-
fel sem merünk téte/ani -I szava hangsufyozottan nem ro

akkor ez az idfgen ur ala- I á/litaná, el sem mernénk J
posan kióbránditoft benniin- hinni, hogy ezt egy brit tör
ket az angol munkás-gent- vényhozó mondhatta egy ide
leman jelől táplált hiedef- gen állam vendégjogának
münkből. védelme alat!. De igy is meg

Nagyon jól isme/jak ml tudjuk ennek a nyilatkozat
szociáldemokratáinkat, akik nak a helyét találni, A ma#
saját politikájuk szempont- gyarországi szociáldemokra
jából képesek még a vendé- fák közismert multjuk sZ('
gül látott idegent is olyan rint a nemzeti közvélemény
helyzetbe hozni, hogy visz- hatása és törvényeink tilaf
szaéljen vendégmivoltával. ma alatt államiságunkat ve
Mit szólna Anglia, vagy szé/yeztelő s a közélet ere
bármely más külföldi állam, jét pusztitó be$zédeiket nem
ha akadna olyan magyar merik elmondani, de időn

politikus, aki élvezve azok ként vendégü! hivnak küljöl
vendégjogát, a leghallatla~ di egyéneket, akik előbb Prá~

nabb politikai birálgatások- gáhan tesznek látogatást,
ba bocsájtkoznék s azt álli- hogy azokka! mondassák el
faná, hogy mindaz, amit a vendégjog védelme alatt
cselekszenek, a legsulyosabb azokat a beszédeket, ame
kritikával sem bélyegezhető lyekért őket felelősségre fe
meg eléggé, mert Smith ur hetne és kellene vonni, vi
ezt tette. Szerinte a háboru szont az idegen, lerakván a
és forradalmak után Ma- bomlasztás és rágalom pe
gvarországon "Olyan kor- féit, i/la- berek, nádak erek,
mányzati rendszer tolódott szépen elillan. Ezt fogja
előtérbe, amely kevéssé kü- tenni Smith ur is, miután el
lönbözik aháboruelőtti ural- mondotta Rothenstein jll1óric
mi rendszertől." Szocialistá- helyett, hogy "olyan ország,
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Fizessen elő az

Épen most közöljük

bor Ta ás
HÁZASSÁG CSŐDJE

cimü szenzációs cikksorozatát. Uj
előfizetők az összes eddigi foly ta
tásokat azonnal ingyen és bérmentve

megkapják.

U J S G kiadóhivata~

B 1.1 d a p e s t, 62,
Postafiók 282.

k,,~szegyesiileti és számvizsgáló
üléseket tartják meg.

Szép§zivii, ~zeInöldök"

Észreve!ték mór uraim? lia még- talón nem veJ lék volna
észre, konzervativabb izlésü nőismel'öseik a fölháborodás iz
galmával már bizonyára figyelmezteJték Önöket erre az ui
jelenségre, (vlert ők már bizonyosan észrevették! Fölhábo
rodva, de észrevetlék, Azt ug'yanis, hogy é1 kevésbé komer;
vativ hölgyek. lstenem, fi]mszin(5sznők és effélék, '. egy idő

óta valami ujfajta. idegen szabásu szemöldököt viselnek. Sót
valljuk be, már nemcsak az "dfélék" hanem az uri társa~

dalom némely hö!gytagjai is, (\lIed lassan, de biztosan tért
hódit ez G divat is, csak ugy. mint a többi, ami szintén fö!
háborodáscj[1 kezc!óclött, hogy aztán megérlsen, megboc53ájt;
son, sót követése n v~gzöcljék , ., Arról Véln szó, hogy cl höl
g'Vek ujabbal1 sz",möídöküket szil,!'orUc.n szálról·szálra szem;
üg'yrc veszik, mcgregulázzák, adéiig tépik. nyirják, beretvái

jilk, szabfliyozzák,fi'VOl1lJálják, mig eg'y mértanilag' szabályos
kör pontos és finom ivrészleténck rajzát adják, Nem egészen
uj dolog' 127. meri hiszen már Mona Lisa és a többi korabeii
hölg'yek szemöldöke sem voll cgés/en a természetre bízva,
amint ez a Lantos Magazin szeptember 1-i számában olvas
hi'ltó számos érdekesnél-érdekcscbb cikk és illusztráció kö
zött. A Lantos tvlagazin havonként kétszer jelenik meg. Ára
számonként l pengő, Évi előfizetés 24, pengő, Minden éves

előfizető ajándékul egy 6x9 cm-es Kodak fényképezőgépet

kap, Prospektust Jevelezőlap0l2.kérhet bárki a Lantos Maga
zin kiadóhivatalától, Budapest, IV, Muzeum kr!. 1. V,

Őszre hajlik a Termész~t,

Hüvösödnek a napok
Hullanak a faleve!ek,
Hervadnak a virágok,

A nap gyenge fénysugara
Oly bágyadtan révedez,
Gyenge fénye alászálla
Az én borus szívemhez,

Ah! Szivemben nagy a bánat,
Tombol ott az enyészet.
Kihalnaka szép i\brándok,
S hervadnak él Remények.

ENYÉSZET.

Siratom él Boldogságom,
Ezt a letort virágot.
Ah! .A.brándos szép álmaim,
Mindig álmok maradtok!

KATONA GYULA
főgimn. V, oszt. tanuló.

pengő, Minden második sors~ I
jegy nyer, Rendeljen azonnal
egy sorsjegycJ él szerencséjé;
ről közi.smel t c,lárusitó helyen
a Benkő Bank r. L-nél (Budo p

pest, VI. Andrássy ut 56,) ne;
hogy elkéssen. Az árak vál p

tozatlanolc Egész sorsjegy 24,
fél 12. Negyed 6, és nyolcad
sorsjegy 3 pengőbe kQrül.

Vásárhelyen lesz a békés
bánáti református egyházme
gye őszi közgyiHése. A békés
bánáti rejormátus2g'vházmegye
őszi rendes közg'yüiésc októ;
ber 16;án, szerdáo délelőtt 9
órakor lesz Vásárhelyen, a fő·

gimnázium nagytermében. Elő
ző napon, október 15;én, ked
den délután 4 órakor a7 egyp
házi biróság tart ülés!, ez! meg
előzőleg pedig a tanügyi, lel;

Istentiszteletek A ref, temp-.
lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakor istentiszteletet Inri Har
sányi Pál esperes,

Az ág'oslai evangélikus temp;
lomhan vasárnap cl, c, 9 ó,
német nyelvii Istentiszleletet
tarI Feiler crnö ev, lelkész,

A róm, kath, templomban
l'e,(2gel 9 órakor szent mise
prédikációval, tarlja Cser
nay Géza plebános, D, u, 3
r):'(lÍ<ür lilónia,

leélték magukat szerepökbe, i'

hogy még az sem kedvlleni
teJte el őkeL hogy nem volt
táblás ház. A Beinscróth pár
játéka olyan Jernlészetes - a
tólük meg'szokott elsórangu
vol! - hogy megállapitottuk,
hogy ók csak akkor adnának
elő valamit gyeng'én, ha az
egyiket a párja nélkül szer;
ződtetnék valamely szinMzhoz,
mert otl is meg'állnák él helyö

ket. Kiss Mancika él menyasz
SJeOCY szerepében Herter
Joci a furfangos paraszt me~

nyecske szerepében bájosak
voltak s a férfiak közzül kivál
tak Beinschrólh Gábor, Szabó
Imre EJ báró szerepében és
Nagy Lajos,

De jók voltak Sl.ántai Elek,
Szilágyi István, . Bag'i Sándor
és Kun Zsig'!l1ond is, Igrécz
Ede él cigánypriméÍs is kiváló
jó volt. .tJ,? előaJást követő

táncmulatság'on nagyon kedég
Iyes volt a hangulat s a jelen
voltuk egyiól sik-zrLilt estély
emlékével távoztak,

Papp Gábor esperesi segéd·

lelkész, aki pár napóta Debre
cenben időzik. mint most lap~

zártakor vesszük az örvende~

tes hirt, szin jeks eredménnyel
ict"ltc az első lclkészképesitó
vizsgálatol. GraJulálunk!

Linzer sporírl1náit mindenki
csodálja. vis('lői után bámul a
sportpálya s ki Linzernél vette

ujazó-ruháj~t, azt a· nagy vilá
~:ron mindenütt c:"událják ! !Lin.
zer-szalon, Budapest, V., Tátra
ulca 3. ll. cm, Telefon: Aut.
132-49,

A Nemzeti Bank az ezüst
cgypengősökel zsákocskákba
esomagolva hozza forgalom;
ba, Ezek a 7sákocskák 1000
dd), egy pengöst tartalmaznak.
ERY ilyen zsákot szorongat
két szerencsés kéz a Benkő

Bdnk r. t. mai lappéldányaink
han mellékelt prospek 'usain, Ön
ls nyerhe! 500 zsák C[];y pen;
gőst az uj m, kir. 'zlálysors
játékban, mert az elérhető

legnagyobb nyeremeny egy fél
millió pengő, Jutalom 300.000
pengő, főnyeremény 200,000

mulatság.Dalárda
Szeptellber 22- én, ""lsárnap

este 8 órakor tark, él gYOg
mai Dalárda müsor-os es/éllyel
egybekötött íáncmulatságát az
Erzsébet ligeti paviIlonban, A
rendezés Molnár Gyula szin~

müvész szakava!oJt kezét dj:

csérte. A dalárda által előadott
két énekszám elsőrang'u volt.
A darabban szereplő hölgyek
Kiss Mancika, Herter Jocika
és Beinschróth Gáborné a leg
jobbat produkálták s ugy be...

akkor is, ha a kontár rossz \
munkát szállít, dmi pedig' min
den esetben bekövetkezik.

Akontároknak eg'y elónyük
van a jogosult iparosokkal
szemben. És az, hog'y valamig
velolcsóbban vállalják el a
megrendelést. mint az ugyan
csak sulyos adókat fizető

iparos.
A közmondás, mell' szerint

"olcsó husnak hig- a leve", itt
válik legbiztosabban vfl!óra, Az
olcsóság végül i'3 tetemes ká
rosodással jár, mert az elvég~

zendó munka vég'ül is jogosult
iparoshoz kerül.

A közönség'llek tehát éppen
séggel semmi oka sincs, hogy
a jogosulanan iparüzókct tá
mogassa, sót il közönségnek
épen ugy, mint a jogosult ipag

rosoknak arra kell törekedniök,
hogy él kontároktó! megszélba
duJjanak. Ez már azért is ill;
dokolt, mert a konlárok ezrei

nem fizetnek adót s igV a
munkájuk révén elmaradó adó
kat az amugy is tul'3ág'osan
igénybe vett többi adózó pol~

gárnak kell megfizetni.
A kézmüvesiparosstlg az or

szágnak eg'yik leghazafiasabb
és legmegbizhatóbb társadalmi
osztálya. Ennek f\21ll1!élrtására
minden józanul gondolkozó
magyar embernek törekednie
kelL Nagyon sokat használna,
ha a közönség a kontárok
mel!őzésével és üldözésével is
a jogosult iparosság segitsé o

gére sietne s ha megrendel,?;
seinél, munkák vál!alaloa adá;
sánál kilerjeszlené fig-YlZlmél
arra is, hog'y jog'osull iparos;
sal vagy kontárral áll-e szem;
ben, A jogosult iparüzó csak
örülni fog, ha megkérdc%ik
tőle, hogy van e iparígazolvá~

nya és feltudja-e mutatni, a
kontár pedig örül, ha a kérdés
elhangzása után kellő időben

l\legmenekülheJ az ől fenyeg'elő

t6rv,znycs következmények alól.
Aki él kontárokat üldözi,

hasznos munkát végez az
egész közönség, a nagy adó
jövedelmektől eleső állam és
községek érdekében is, de se

gitségére siet él megmentésre

mindenképen méltó magyar
kézmüvesipari oszlálynak,
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ANYAKÖNYVi HiREK.

KÖZÉRDE O HIREK.

Községi adóhivatal Gyomán.
i-\Z eddig'i ki)í:~égi aclókezelést
CI :;épviselöLstiiki áiszerveztc
k7')zségi adölliva1a!lá. E hatá
l'OZd!OT l VMrnegy'-' most egy
iWI~\_~lIi(jh' V)"áhilp'l'ta,A, szer#
vc:~és s,:ükszg'c onnan merült
kl, hogy él !<;O.'ZlCS JlÍllOS ödó
üf!yi kg·pő ICiilondásávalmeg
üresedett állást il lvlinisztcriurn
csak Ilgy engedi be/ölteni, ha
az áislcrvués mcgliirténik.
Luci kapcsolatban kaptuk él

hid, hogy Gyoma község huz
gó és agilis adóiigyi jegyzőjél

Hanzély Jánosi Mezőberény

község liszlujiló közgyülése
szcpJemDcr löc[m él tragikus
kÖt'ülméJlyek kéi zött elhuny!
SciJilhálJCI Lászkl helyére vá~

ICls:dolii1 l1;cg. Ttlvozása érzé#
kcnycll érill!i Ciyoma község
adóligyoszJá1nJ1, hol már kö
zel egy éve miiködik kőz.#

lllege 'é~~cdésre.

A vásárszéH ut kiépitése
Szepli2mDer hó ló-áll hétfőn

rnegkezdődöl1, c:iől kezdve a
kocsi kÖ/lckeclés ott ellillaJotr.

A m. kir. szegedi vámőrke·

rülc:i pmcmcsllokság közhirré
teszi, hogy több ui one fdIvélc!
lesz, jelentkezhetnek 17 évtől

24-ig, testileg ép, eg'észségcs
fiuk, rövid pár soros kérvény
ben, a kérvény bélyegmenles,
felvétel cselén behivatnak or
vosi vizsgara.

Ertesittetik a lakosság, hogy
a köztenyésztésre szánt magán
mének rendes vizsgálata f. év
október 5-én délelőJt 9 órakor
lesz megtadva él községh§za
udvarán, felhivatnak azért mind,
azon ló tulajdonosok, akik a
zu~r fedeztetés meg-akadályo·

Születtek; r-Iajrlu Irén, Kar.,
biner Eszter luliánna, Balogh
László.

Házasságot kötöttek; Izsó
Ambrus - H. Kovács Emiliá;
val, farkas József - Demeter
Máriával.

ElhaUak; özv. Tari Mihály.
né Szabó Eszter 59 éves,
Földvári Nagy Irén 11 hóna
pos, B, !.{is Róza 13 éves,
Harmati János 62 éves.

Tulajdonos:

Grcsz Ödön,

AGYOMAIAK
kedvelt találkozóhelye

I~ S1flEN

Baross-iér
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Közponfifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol:

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérválla!at:

OSTENDE KAvÉt-IÁZ

Folyó hó 21-re, szombatra
virradó éjjel a Hor/hy Miklós
lIca 1235 számu ház als6 épü#
lete eddig ismel'í2!ien okból ki
gyulladt hajnali 2-3 óra közölt.
Száraz ielö volt, az épület rö
vid idő alall lángokban állal!.

I
A félrevert harang kongására
rövid idő ala:t odaérkezett a
tüzoltóság s habár kevesen vol:·
tak, oly eredményes nlunkót
fejtettek ki. hog'y egy órai clc~

rckas munka után sikcl'üif ZJ l
tüzet lokalizálIli. A tÜlol!óság
munkája annál is inkább der,.+ l
és dicsérl2Jreméltó erőkircií(:''' I
volt, mert az égö alsó épiilel
cl felső fronti nádf2cleks épü~

!ehől k. b, 2'ő-ö rnéln i/I\'ol
ságbon volL I\lcgérdcmcll elis
merés és dicséret ilJe,1i clerék
liizoltóinkat. Jvlag'unk réS/l'rőJ

még csak annyit fiií:iillk a ]üz
eset bő] folyó IDnlllsághoz, hogy

kivánatos volna a tüzDiztOIl;
ság' szempontjából él fizeíéscs
liizollóság létszámát felemelni.

iellege és ezért szabályszerü
őszre, majdnem tavaszias ov.
lóberre számíthatunk. Viszont
a tél, amennyiben a theoria
nem csal, igen csipős lesz és
különösen januárra komoly hi
deg napok várhatók és amel-

. lett szól a valószinüség is,
hogy a tél ez idén is a szo
kottnál hosszabb lesz,

Iyükef. annál is inkább, mert
kü!önösen külföldön szokat
lan kereslet ind utt meg lj ma
gyar vad iránt. A nyulbőr ára
pl. 40 fillérről 2 pengőre emel
kedett.

Egy évi fogházat kapott
állatkinzá.sért. Példás büntetés
ben részesítette a szarvasi kir.
járásbiróság f. hó 14-én Kuli
János gazdálkodó béresét, fe,
renezi Andrást. Egy reg'gel arra
ébredt a gazda, hogy lehene
fáidalmasan bőg. Amin! kiro
hant, látta, hogy Ferenczi vas
villával szurkálja az állatot.
Kuli feljelentésérc> megindult a
bünte1ő eljárás a lelketlen bé#
res ellen, ami ugy végzödött,
hogy Ferenezit a biróság egy

évi fogházra itélte.

ViIágszabadalom! A falüze
lés ü, lég'fütéses, fo/ylonégő

"Zephir" kályha, mely 10 kg.
fávcl\ kellemesen fül eg'y i1or~

máI nac:yság'u szobái 24 órán
át. Vele a fatiilciés rendkivül
olcsó és ideálisan liszta. Na#
gyobb iipusok 3-4 szobás la
kást is egyenletesen fütenek.
Kapható minc\en nag'yságban
és kivitelben s kiválóa n mükö
dik a leg'aJacsollya,bb kémény
mellett is. ÁrjegyzékeJ ingyen
kiild Héber Sándor kályhagyá
ros, Budapest, Vilmos#császár
ut 39.

Hosszu telet jósol egy dél
amerikai tudós. lIgo MonclclIo,
az argintiniai köztársaság' csil
lagászati intézetének igazgatója,

I

aki ismert szaktekintély világ-
szerle a meteorológiában, egy
ujságirö elóll érdekes jóslal#
ban fejtegette az elkövetke
zendő hónapok időjárásának

várható kialakulását. Az 1929."
év nyara - mondoita Mon
dello professzor - szinte tro
pikus mclegel hozott és biz
vást elkészülhetünk egy északi
jellegü fagyos télre. Mindez
azonban nem jelent semmi ab
normalilást sem földünk fizikai
törvényeiben és jelenség'eiben,
A nyári periódus lassan hajlik
lefelé szeptembernek második
felében és az időjárás válto
zásai mind 2rezhetőbbekkévál
nak. A szeptemberi meleg nem
tud megküzdeni él szeptemberi
holdtölte kisérő jelenségeivel.
Fnnck a hónapnak ninp esős

Ha fáj a feje é§ !§zé....,"!'!--"!"""~~"!""""'!"""'''!''''''''''''''''"'"''''!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''"'~''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
dül., ha teibét~ct, bélizgalmat,:I'Ialadó gazda TILI.ANTIN""'Dal
gyomorégést, oldaIszurási, meJl- ,
szorulást és szivdobog-ást ércz,l'
igyék minél elöbb valódi ""Fe....
renc Józ§,ef~ keserüvizet_
Gyomor- és bé/szakorvosok
bizonyitják, hogya Ferenc
Józ~H~f viz remek természet
alkotta hashajtó. A Ferenc
JózSief keserüviz kapható MAGYAR MEZŐGAZDÁK MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI
gyógyszerfárakban, drogériák- SZÖVETKEZETE VEGYSZEREK KERESKEDELMI R.-T.
ban és füszerüzletekben. Budapest, V., Alkotmány utca 29, Budapest, X., Hölgy utca 14,

Ragadós áUatbetegségek.
Lépfene: Körösladány, Szeghalom.
Lórühkór: Gyoma. Sertésorbánc :
Gyoma. Sertéspestis : Füzesgyar
mat, Szeghalom, Vésztő, Körös
tarcsa. Baromfikolera : Gyoma.

Helyreigazitás. Lapunk mult
heti számában "Rossz világ jár
a biciklistákra" cimü hiradá
sUllkban közöllekel utólag nyert
információ alapján CI kövelke
zökben helyesbbi1jük: A szó:
ban levő bicikli nem él piactéri
üzlet eJö\!, hanem bent a mozi
udvarán á110ít, ahonnan nem

- lopási szándékkal, hanem tu';'
lajdonosa más alkalommal is
élvezett hallgatólagos beleegye
zésével vitetett cl. pár órai
hasznáiatra. így tévesen közöl-
tük a záradékot, hog'y csendőr

ségünk estére l1legkel'ilellc a
kerékpárt, mert annak igénybe
vevöje ha'3ználat utáll a rná'3
kor is szokoJt módon vissza;
helyezte azt helyére.

Épitőipari téli tanfolyam
Szolnokon. A szolnoki m. kir.
áll. fa és fémipari szakiskola
Igazgatósága a tél folyamán
épilőipari tanfolyamot szervez,
A tanfolyam tartania öt hónap
és november havától március
hó végéig tart. A tanfolyam
négy évfolyamának elvégzése
él kőmüves, köfaragó és ács:
mesteri képesitést adja. A tan
folyamon résztvehet nek kómü
ves·, kőfarag'ó-, ácsipari seg'é#
dek és lanulók. lelentkeznilc#
het levél utján és okt. hó végéig
az intézet Igazgatóságánál. A
tanulók előnyös ellátási dij fe
jében az intézeli internálusban
nyC'rhetnek elhelyezést. Az idei
tanfolyamon az elsó és él má
sodik évfolyam nyilik meg'.

A világhirü közispl(~rt Dit
már gyártmányu Maxim pet-
roleum gázláinpák egyedáru
sitását Blumenthal Lajos vas
nagykereskedő cég Budapest
V. Váczi-ut 4, sz. vette át. A
lámpák valamint él Démon pet
roleum gázfőzők és gázkáJy
hák részletre is kaphatók.

Drágult a nyulbőr. Akormány
egyik legujabb rendelete ugy
intézkedett, hogya vadászati
szezon ebben az évben;) héj
tel később kezdódjék, mint az
elmult években, Igy ci vadász
szezon szeptember 15-én kez
dődött meg. Különös, hogy eb
ben az évben sokkal keveseb.
ben váltották ki vadászengedé-
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kályha- és (üzhelygyára

BudaDest. ~.r;lmos császár-ut 39. sz.
L Ü12jÓ~.- utca

I-(áiYl1áinkb61 áJla.ndú lerakat:
B:.::rk{)vrtE /..t}.íDÍo1

apró-

Vegyc:,iüzelésü REKORD és ZEPHIR
folyto;"légö ká1Y'1iÍk. ELiTE takarék

Ei:'.;~e_l!_'e_i(_._KéménytoJQ_·0_'k_-.__

egy normál szobát.
NaiIV(lbb tipusok 3-4 szobás lakást

yenleteE;en fiitenelc
Legta.karé0:osabb, leghigiénikusabb

!

utca 7] 2 szánjU

"'OZb'~ df~ Bacs1: Rá-
kóczi-LL 647< sz. alatti ház?L !"";['ökárnri
elado. BŐ'Jebbe:c '2:, :~ár:3ai

Bankházánál. .

Haszoll1é~\Jezet r~é~~{!ij~ :2:íadé :~

Kal acsa I\/lAri a I<ó.lt::
csa-telekböl a Kjs1:ell:~;I,::-7-:-~ ·~Cdi OJd8-

ÖZV~ Schr6der já~oz~én8k 30
hoJd ő7edi föld.ie eladó, ked
vező fizetési feltételek 111ellett. Érdek
lődök forduljanak a B:\csy es Társai·

Bankházához

Zi::i~d !stvém féle 3
föld öröká:'on sürgösel1 eíadó. l~l"tekez

ni lehet a BácS\' és T:ksaí B(lukh:'iz2

ban.

ház szabadkézbö] elad,',. l~1"jeke7i1i Jellei

ugyanott.

Zőhj nrriJlre 1~-1~ln\,r2di ntca
304 házában elválldl ll1i'nillát, par&szt
kender földolgozé1sál á:·b:il1.
MimienféJét készen raktáron tart,
bárlllilyen Illegrendeiéseket fE:lvállaL
Pontos és figyelmes kis~ojgálás.

SeprlkDyéi bármilyen me:nnyísegtJcn

kaphai,ó. Valamint székek javí-
tását legjutányosabb áron
Scllra!11n1 János géperőye berendezett
esztergályos üzeme Petőfi ut

767 szállJ.

Kurtz ~'~1ihály Sólyom utca 954 S7.:,

házának felerésze e1adó~

E,gy szép
szoba október l-re kiauó.

, 661 szám alaH.

Sebessy János egy
ügyes fiu tanulónak felvétet~k.

q~egadatnak<

hirdet
n ajánlatiiel

kü1ön]e~(::~; fí.:;:é,:elek és az aján- l
~;\aj ánétele~,:ke] kitöltenuc.
1"';!k'J,,,·ci,c~ .5 pengőért m2g-

;) s;:&illitot! 8
;-,on bell'l !J'egkezdencJö és iegkésőbb

l!O l11unkan,2jJ alaU átadan,;ó. A határ
idii uJán 1l1:'1L1cnnapi késed~lcmért 70

;cőtbér lesz fizetendő.

.\1. ajánlattevők aj;.íI11ataíkkal a ver-
,:c::1ytárgyal:\s napjától számitva 60
na pig maradnak kötelezettségben

Gyula, 1929. évi szept. hó 20-án.
M. kir. államépitészeti hivatal.

A hivatal főnöke:

BÁl.lNT s. k.
kir. müszaki tanácsos.

se-

ó 5ZCP-

2gyzői iro:

[-')ékcs várillegye
2000 ;)cn-

OYLdán. ,t:,. vu·senycn
onJc lÜzollóieslülel

csapata is ;·észt

is hozoll egv ver~

]f\eiszóm1tatnak J levcn!c kö
mu k6~

dában eJcnn<c::zzcnek.

\':Qn~ ö::~s/!~?~í.·as \)

l"cn-:bcr 25''''lg a

zoIaUan cirnaraJás ö ;Ö;~'JéllY

bürHeíésé1 \lonj(.'( iT)a~'o

után ugy a lcvenr-ékrc !~ljnl

hozzátartozóira és 3 kélIjc-z
Jcnkinli iIÓ!Vc!óz!
moj(jdás cscztén lőJe az Cll::,!': o

c1(2Jy r:lcg-vcnat1k.

JV1. kir. h]"lataJ
4014,; ~929- m. szán~_

gcrja-bí~ke:s-I(ÖI·ös!adlanVl tl1.

km. szakaszán (békési
Teleki urca átkelési szakasz) létesitendő

5000 m2 vékonyito"it ba7."lt ki s kocka
vagy keranlit utburko}at é;clitési n1l1n

kálatainak biztositásár~ :nyjlváilos ver
senytárgyalást hire: et

Versenyezni óhajtók felhivatllak, hosY
"Ajánlat a gerla-békés-körösladányi
törvényhatósági közu! 7381-8100 km,

AluJiroii JTI. kir. á;]améDitészEóti

ut

szakaszán (békési gróf Teleki utca át

kelési szakasz) létesítendö vékonyltott
bazalt kis kocka vagy kcra~1it utburko
lat épitési 111unkálataira" felírás;;}] el
látott, pecséttel lezán borítékba helye
zett ajánJataikat 1929. évi október hó
10. napjának d. e. 10 órájáig alulirott
l1intallJoz kűzvetleniil vagy posta utján
uyujsák be.

Az ajánlat az előlrt ajánlati minta,
feltételek, különleges feltételek

és ajánlat] költségvetés felhasználásával
teendő. Az ajánlati költségvetésben az
egységárakat és az ajánlati végössLe
geket nemcsak számokkal, hanem
betűkkel is be ke!! irni.

p z ajánlathoz az ajánlati összeg 2
százalékát kitevő bánatpénznek, vagy a
pénzintézeti központ keretébe tartozá
valamely hazai pénzintézet által kiál li
tott betétkönyvnek a gyulai m. kir. acic\
hivatalnál közigazgatási letétbe való

I helyezéséről szóló nyugta, vagy annak
I közjegyőileg hitelesített másolata csato
I landá.
I Azok az ajánlattevők,kik a nJunkálat

·1 teljesitésére tűrvényes képesítéssel, ille
r~l1vi It:íleg jogositvánnyal nem birnak, köte-

'''-_A ,_",j fOQ lesek ajánlataikban képesitéssel biró
vé:,;,'..;'.. ,i:". váriíiegye törvény~ i megbízottat megnevezni és ennek el

harósá;;i bii~oi!s,~ga ennek ki- Ifogadá nyilatkozatát csatolni.

é,Jiiésé! cf:ylJa1lgu)ag· ellJalá~ I Azok az ajánlattevők, akík az alul·irt

rozta. 1\' ál!amépitészeti hivatal felügyelete alaH
nlUnkát még nem végeztek, illetőleg

feTIíhiva.:tn.sJ: mnii"nict2Z(DK, akik- előtte ismeretlenek, tartoznak megbiz-

Ihatóságukat az illetékes kereskedelmi

'I és iparkamara bizonylaiával igazolni.
. Az épitéshez csak honi ··un:,aerő és

hazai gyártmányu és termeJésü épitési
anyagok használhaták fel. Ha az épi
téshez idegen eredetü a'1yagot vagy
külföldi munkaerőt kiv,h vállalkozó
felhasználni, azt már ajá1l'c,::':ban meg
jelölni tartozik.

I';: aíánlatok alulirt ai2Jb:ul
':") cktóber !O-én déL
:·CJ~:~ak ielbontatni. A
se,n '\z ajánlattevők vagj
i l- ~1; ;eh2"tnek.

müvelet és feltételek hivatalos
alatt alu!d hivataJná!

a
Gyoma község
óhajtása,
keresztül vezető

valamint a

j 2 főból

y'zH és el
scnydijat.

kapcsán

Z3:32 c,:?]iából elrendQll S a ta:

vossza; mc:;s;arloit ménvizsg·á

Lú:':l rn'znjciket nem vezelték

ckS, oL 1 éven felüli ménieikeJ
:sziniéi1 oidób.?r 5-én clélelőj!

9 Ör3KC)) il ához a

bi~éOi elé okvel!en vezess,.?!.;.
elö 5ulyuos büntelés mcllelt,
a lavaszi vizsg"i'ilalról elmaradi

mének urán 3 pengő vizsgála!]
fizetendő.
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Tisztelettel értesítem Gyoma község

cukrász zlete
az Ailer házbó], a r~form. Egyház épü!etétJ.: (Maksay feilyl,epesz
áthelyeztem, ahoJ naponta frIss 'i:u."l:'il1.'á5zSi1Í.i!~eli"méim'l·· ~s ~.·:e,;[.:C;Ql·~

kávé állandóan kapható.

DA ~
a legfinomabb és legizlésesebb kivitelben üzletemben !11e;U'211llelhetők

(Torta megrendelés?!;: egy nappal előbb beje1enteiJc!ök).
A nagyérdemü közönség szives pártfogását továbbra is kérve mar?Öok:

ES Z E l E l SZ cu~rá52,

pás aiélki!ásél a Noszty filmet

a Noszty~szindarab fólé emeli.

Az ango] nVOJ:' NűvelJo, aki
Noszty Ferit alakit ja, kedvence

lesz a közönségnek, mert
ahogya Noszty fiu
ahogy e1huzatja a
kal a "Kék nefeiejts~'

az a magyar huszár
iatása. A gyönyörü
Holt tökéletes művészettel sze
mélyesiti Tóth Mari alakjá!. A
többi szereplők is egyjől~eg'yjg

kitünóek, akik közül mégis ld
ki kell emelnünk Verebes
Bubeillyik,jét, Székely
Kati szobalány szerepében és

Szőreghyt mint K{)z~;elmliJáL

Noszty előadásának

sikert .Iv..,v ...aaj""'"

A gyomai első Vadás;q;-
társaság fo ri!t"l:em

e, hó 1~én '\iZJze
Az ország legm~~dl~I"I'1~lbh

au
autó, motorkerékpár és traktor ]aVI
tása, alkatrészek készítése, hengerek
köszörüIése, speciális csiszolások,

modern preciziós gépekkel.

Munkánk a márkánk, ri
Szerszám bástyánk.

AUTOMOBIL R.-T,
NÉBEL SZIRMAI VADÁSZ

A magyar klasszikusok egyik
legnagyobbjárwk,Mikszáth Kál
mánnak örökfényli szelleme
folytalja diadalmas utját

A N o§zty fiu. e§ete
Tóth. r1:arival

B u d a p e s t, \II., lehe! l!tca 17 a.

Kérjen ajánlatok.

Szeptember 29~éfi19

cimü regényes filmváltoza1ávaJ,
amelyet az Apolló filmszinház
mutat be szeptember 29-én, va
sárnap. Ki ne ismerné ANoszty
fiu esetét Tóth Marival? Mi
ujat mondhatott, mit alkothatott
él film ebből az örökifju mese
anyagból? Röviden felelhetünk:
megalkotta eg'yikét a legszebb,
legbájosabb, legköHőibb fil:
meknek. Harsányi Zsolt mes:

lermlivét Boiváry Géza kitünó
rendezése és a szereplők pom-

le
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18'26
19'25
2-20
3'23

16_14 gy_
16-51 gy,
20-34 gy_
21'11gy

17-30gy_ 21-
20-29 gy_ 2-10
14-28 16'52 gy_
19-10 19"45 gy_

SELET,

DE ÜTT \/EZET!

e

1929 maJus hó 15-ét51.
:&UDAlP'JEST - GYOMA

6'25 9'45 gy, 13-35
11'06 12'42 gy_ 18_19
0'32 5-34 8-52 gy_
5'- 10-40 11-45gy_

o OS

Bpestről indul
CJyomára érk,
Gyomáról indul
Bpestre érk,

~.~-""==-',~,r.,·~=::,·.r-"'''''''~~'n""",.",::t;~,.-r,;:~''':i~''=''''~'',",,''''''-=,,,'tJ''~~~"'-'-;~-"""",,","'.==='="';"-_'_""""""""'''''",,--n-~.,'!J<='<:;;:"=};,~.::-..:.;...:;.....:n~""""

#-..:r-.~-~~-..$.J..J~,~~"'z;~~4;?"'''''-~''-I~~~~~~~·~..r~<J~~<;'~;~~.o;.~.c~

G Y O MA - .lUUl._JIl."'-L J>"-.:"l'rlA.>lJ>rlA.

BcsabéÍról indu123-15 4-34 8-14 g'y, 12-47
Gyomára érk_ 0-17 5'27 8-51 gy 13-54
CJyomáróJ indul 6"41 11'14 12-47 g'y, 18-29
['>csabára érk. 7-34 12'08 15'25 gy_ 19-27

A "gY' betiivei jelzett gyors-_ él többi pediiI személyvonat.

JCiO[1ClCOlrJ:DDrTVCllTIJr:ClO:Cr:lODD( ][)[ li~

o
vHlanyszerelő és mííszerésznél

GY01VliÁN,

CI
ben ZI legjobb, ~ leg

olcsóban kap

P E LU KE É
KER
GÉ

AZ "

~koztató d

Vas és Hajózási
e n etrend Ujság

kapható minden VasutáUomáson,
DohállvIözsdében,

" )znL;é~',töl 2 és fél kilométerre,
lü!:'(hti mÜl1! mel!ett feh sok és

II ]tvö

C. II C' te td( ej 0,11 a'~-ott....,. v "" ..... Ii. '-";.. ). .. .. I \;..... ~ l .J.\ ,

Ferencsik j{:iro)y fele

magyar hold szántóföld,
elhalálozás miatt

eladó.
Érdeklődők fordul janak a

8ankházához

)il" Dél~

(Ci iJáiYélUd\3l'
dalé1vul 57:C[lll)(11)

ua, 7rlrlJ ~ ?:b .. .J...... _"''''-,..".,J~J.

néhai

SZCI'/{csziőjénél.

!cssxlik öz/é Vágja ki

az aJalljj "Uraivá

cg"y c15örcnl~Li s/obill /-\ kö
'}c'd~czö sCi'::,olás! Q(·'d. 9--én

u:~ I!l..c:ll\ és erec1 mo "'"",,

ross [ér

RakhaHk Budapesten,
a "Ciyol11ai Ujságra"

nl havonta kisorsol

PiCI/JU" h..::tszé:::.c
szerinti jdöbcn három napon

kiváíö

Laptwnk Bl~dapestel1 állan-
dózm oJvasÍ1ah) a "Park
SzáBo,da" kávét1ázál:mn o

A-Eí\JD SL E
urna].;
Ur!1illlek

n~ii11 éj

uJSAG
olvasr5jánélk.

1929, május 15-tő! november 6-ig.
. GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kHométer. Menetidő 15 perc.

6 ó. - p.

8 Óo - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

6 Ó. p.

7 Ó. 50 p.

kézzel keH

reggel

délelőtt

délelőtt

"

"
"

1. ,járat reggel

indul: 1 feltételes megállók
~ Gyomán:

5 ó. 30 p. . Kossuth Lajos utca l. járat reggel
6 Ó. 30 p. Uróf Tisza István ut sarok 2. " délelőtt

Máda,y gyógyszertár
9 Ó. - p. Piac-tér 3." délelőtt

Ártézi-kut
II ó. 10 p. H f-- 4." délután. angya oüzlet

" délután 12 ó. 50 p. Vágóhid 5." délután
Iványi malom

" délután 2 ó. 20 p. Endrödőn: 6." délután
7. II délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő ~.~ 7. " délután

Kórház ~
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut o 8. " este

Piac-tér
9. ;, este 7 ó. 30 p. 9. " este

feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fméT, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Ked~fezményes havi bérletjegy Heti kártya menetre 6

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

2.

30

4.

5.

6.

olcsó éHermi árainkból (l P 50
filiéres menüT kivéve).

ti=";' <')

.::p "iC ]ín ll!.1O Ji

kocsiköltsége nincsen} mert
szemben vagyunk él Keleti

Pályaudvarral.

Di., '1 TI' i!z_
i C~.ll if::...

oQEvszáBoda
UJ

Baross-tér 10,
f4-E DRŐDI

Telefonszám 17,

UTOBUSZ ! GYO A
Telefonszám 17.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

'NAGNER

~~~~~~~'T-~~~ ~"""\;;...",-...rv""...."",._.,..1tt...-"""""'"","'<I'Ji1i1f't"""'-4n....,fJ!lft;......,,,,,,,,, ..........-_

Nyomtatta él "I-WNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán, Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR,



ÉSlI, T R Sl~TIp

IV. évfolyam 40. szám.

,
"

II1. I-liszekcgy.
2. bes

~S71~'ll.1/: .. d-.

s

P. rcforrn(!Íus elcmi
l[jk i:lilll1 1l-:1vt
old()hcr ('-[::1 (k lci'~)1i

kor a h()~,(jk cnl!éksí~()hrj

melyre él s/tii ci; énki;\őcJ

llazai'íJs k:·);:i)n II II

is IÍszlelcílcl nl i'ija ci Tan>
JÓlesiüld.

~;.Z 111i'lsora:

Magyarországért !
Élni mzg

szellem magasba tör;
es--rnp'l~ 117 ,iCy,Ó,f. ~}h_, c,~ ':::, ~!,

haltatok, az
megőrzik és

hármakfól
mezni ,u~olsó"csepp vérig a I és az uralkodó hatalom I
nemzeT Igazat. I zsarnoki kegyetlensége. I

Emléketek kitörölhetetlenül l!: leiedniink nem'
ott él minder ..nagyar ember lehet!
szivében, hiszen kell is, hogy I * * *
élő erőt jelentsetek holtan is !I Nekünk, lljból megpróbálf
nekiink, szenvedő, leigázott, magyaroknak, e nehéz idő

testvértelen és egyet érteni ben kötelességünk mély tisz- !I'

nem tudó magyaroknak. tességadással és imádságos,
Ti, a nemzet szent tlgyé: áhitatos érzéssel megállani i

nek rettenthetetlen bajnokai, az érettünk is meghalt aradi l
hősök és nagyok, a becsület, vértanuk emlékértél. I
a jellem élő szobrai, vitéz és , NIa is sötét az ég Jceíet~·1
e/szánt katonák példaképei tünk. Bánatos könnyek ég
voltatok. nek szempilláinkon, mert

A magyar szivek mélyén most idegen földben alszik
ott él a nemzet vétfanuinak az a tizenháronz. I

megrenditő is igyekez-!
kegyetlen kivégeztetése, midőn tek meggátolni, hogy az ara: I
a jelettünk uralkodó idegen di Goi'gotán áldó imádsággal I
hatalom ijesztő világossággal I borulhasson le a tÍzenhúrom I
árulta el a tönkretételünk- j hös disztelen sirjára a ma- I
re, megjojfásunkra törekvő I gyal' nemzet. !

gonosz szándékát. A hazánk önállós~gáért

Nyolcvan év előtt fagyos' és függetlenségéért
rémülettől dermedt egy millió vértanuk iszonyatosan
sebből vérző nemzet lelke az I és megdöbbentő komoran
aradi bitófákra. Lesujtva, és jigyelrneziet bennünket ma-II
némán és iszonyattal nézte~ gyarokat hogy nemzdi
végig az ártatlan nagyok, I önállóságunkat idegen hafa- !
hősök és dicsők mártir ha- l lom zsarnoki önkénye és I
lálát milliók könnyes tekin- hatalma alá soha ne enged-
tete és hanfjaiknál zokogva jük! igy cselekszünk,
sirt a magára hagyott, porba I akkor nem hiába I
sujtott árva magyar nemzet. I vértanuink és eleven li

Durván és irgalom nélkül ként hősi halálufe év-
vette el a magyarság leg- sZáza~~k ~1UI~a is az ,. ut~-I
jobbjainak életét a bérencek, nunk J(ovetkezo n.emzedelme/(. I,

a kegyencek, a vérebek hada Igen, századok jognak fő- I

Az őszi szél suhanó szár- l

nyon zarándokutra kél al
csonka hazánk jöldéről a
bus magyamk imádságos
lelke és gondolatban elmegy,
ott van ma mind az elrabolt
Arad Golgotáján, amely fe
lett immár 80 év ófa egy
nemzet sötét gyásza, mély
ség"es jájdalma borong.

Gondolatban ott van min
den igaz magyar az idegen
tulajdonban levő szem'elt
hantoknál és hálás kegyelet
tel áldoz az aradi vértanuk
dicső emlékének.

Gyászos és lealázó rabság
ban vergődő, nekünk oly
drága emlékü Arad, hozzád
száll ezen nyolcvanéves év
jordulón a mi lelkünk is,
mély és igaz. jájdalommal
eltelve azok sorsa iránt, kik
kebleden hallanak dicső vér
tanuhalált és akiknek csendes,
békés siri álmái oláhok zaja,
durva lármája háborgatja és
zavarja most.

Az aradi tizenhárom . ..
Hozzátok száll e gyász

napon lelkünk, hogy dicső,

halhatatlan nagy szellemetek
től megtanuljuk, miként kell
lángolón szeretni a hazát,
tisztelni a törvényt, védel-

OKTÓBER 6.

"1\

[(

De .. , higyjetek !

a
Jórafordul
t1éIH~~m aztán - I/a

Tiz év óta a ma

A sok hóhér l'ácsava
Ez CK

.;;:;u ez a

Tizenhármak vesztőhelyén

Tulcsapott a gonosz
A Kárpátok szent

Tegnap - (nyolcvan éve HlhUU&

Akasztottak Haynauk,
Ma - az ... escuk akasztatnak
Meg az, .. iuk, az ... anak ,"
Akasztatnak - nem bitóra,
Mit a tegnap feljegyzett, -
A lelkeket akasztgatják,
Ha magyarnak lelkedzett

TÁRCA

A R D.
Irta: KÚRÚDY FERENC.,

EJ merengek, elborongok,
Ma a magyar Golgotán, 
Hej, a magyar ma sincs otthon
Aradi ős otthonán.
Visszatért az akasz1"ások
Gaz fegnapja a mába:
Bilincs, rablánc csörren megint

.. Sok~sok magyar nyomába,
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Szőke Ferenc igaZgatótanitó.\
0. Okt6ber 6. Szavalja : Dió

szegi Emma V!. oszt. lan.
4. Az aradi tizenhárom. Sza

valja: Szilágyi Teréz V. oszt.
Jan.

5. Emlékbeszéd. Mondja:
vitéz Varga Kálmán taniló.

6. A kellős seb, .szavalja ~

Palotás Erzsébet IV. oszt, tan.
7. Oklóber 6-ra. Szavajja:

IZatona Tibor lll. oszl. tan.
8. l\ilagyar, ragadd meg' az

Istel! kezét! .szélvalja : Csath
llonu V. oszt. tan.

9. llimnusz. f~l1ekli a k()zÖI!
ség és ZI növendékek.

Népnlüvelési
előadások az·

él ami polgári
iskolában.

Sok tanul nivág'Yó C?mbcr~

nck nincs alkalma, vagy
módja arra, hogy az elemi,
vagy a polgári iskolában
szerzett ismereteit, gyariJ~

pi/hassa, pedig érzi, tudja,
hogya mai nehéz megél
hetési viszonyok közölt a
tucl{]s egyik alapja az elő~

haladásnak.

~v1ás országokbclll már
régen fclislllerre a földmi
ves, iparos és kcréskcc!ö
társclclaloJll. hog'y az ujahb
kor vivmányaival meg kc!l
j">fllcrkedniC'. Ezért ugyncvc>

zett népföiskolákat is SZCT

vez/ek, hol a fclnö(1c]..:: dél
utáni és csli előadásokon

vesznek rész1.

Magyal'országon eddig
ftl!,c;pcn a nagyobb V<1!'O

soU)(1Tl tar1anak iiyen foly
t(ltlJlagos elöadásoka!. hol
il vallásos, nemzeti és mc
zőg-azdaság'i élet minden
vonalkozására tekinteHe!
vallnak az előadók.

Az tilI. polgári iskola ta
nári kara és községünk
vezetö egyéniségei segitcni
iparkodnak Gyoma köz
ség talluJnivágyó társadal
mán és az áll. polgári i~:;

1..::010 eg-yik tantermében f.
hó 15·JŐI március 15 g ig
bezárólag 100 órás foly to
Jólagos esti előadást óhajJ
rendezni.

felkérem jehát mindazo
kat, kik e nemes ügyet.
szolgálni óhajtják, azokat,
akik e~en a tanfolyamon

részt akarnak venni, hogy I
f. hó 6-án d.' u. 5 és 6
óra között CI polgári iskOl
lában megjelenni szives
kedjenek a Továbbiakat
megbeszélni.

Jöhetnek vallás és társa~

dalrni elfoglaltságra való
tekintet nélkül mindazok,
kik valamely iskolának nem
köteles tanulój férfiak és
nók 15 éves kortól felfelé.
félreértések elkerülése vé
gett tartozom kijelenteni.
hogy ezen népmüvelési
lanfolyam azonos PéterI
mann József fóieg'yző el
nöklete alatt müködő nép
müvelé')i tanfolyammal, kü
lömbség' csak az, hogy mi
folytatólagosan 100 elő

adásban, rendes heJi óra~

renddel, (hcJenként két este
és vasárnap) óhajtallánk
a ldl üzön .célt megközeli
teni. A tanrolyam dijtalan.

Jöjjetek minél többen, mi
szeretc!lcl v6runJ..::.

aá.

Közmüvelődés.

Pétermann József főjegyző el
nöklete alatt álló g'yomai Köz
müvelődési Egyeslilel 1929 okt.
bó 6·áll, vasárnap este 7 órai
kezdettel az .IPartestLile1 termé-I
bell tartja c7iciei első előadá,

sdt, melyet a mag'yar nemzet
gY[lszünnepének szenicI.

Az estély müsora:
I. Szőke Ferenc: Megnyitó

beszéd.
2. Gyomai Dalárda.
(; Palotás István hitoktató,

kikész : "Október 6".
4. Ladnai Lajos: l~öltemé

nyek.
5. Nónay Ferenc: J84C\-49.

évi epizódok.
6. Gyomai Dalárda.
.4 fenti nemes, szt>nt célokért

klizdő egyesületben az idén a
k(Jvelkezők vállaltak, önzetlen,
IlClIlZetmentó munkásságot:
Kncr Izidor, Palotás Jstváll,
Szölw Ferenc, Nyisztor Péter,
N(lllay ferenc, dr. sarkadi Nagy
Pál, dr. Vincze Endre, vitéz
Varga Kálmán, Domokos János,
Szel ető jános é» Ladnai Lajos
urak. A következő sorozatos
előadások, - melyeknek ren'
c!ezését Molnár Gyula végzi 
szerdai napokon tartatnak
a lüilönböző olvasókörökben
esle 7 órai kezdettel.

Minden előadáson az isme

retterjesztő rész végeztével
váJlozatos, tanulságos és érde

kes mellékszámok, ezeken ki
vül pedig egy~egy szórakoz-

taló tréfa kerülnek előadásra,I
melyekben a közmüvelődési

egyesiilet mükedvelő ifju<;ága
lép fel.

Soronkövetkező előadások;

okt. 9-én, Egyetérlés Olvasó~

körben, 16,án, él Fe!sárészi
Olvasókörben, 23,án Német~

városrészi Olvasókörben, 30
án, a Polgári Olvasókörben.

Országos mozgalom
az oroszország i

magyar hadifoglyok
hazahozataláért.
Az orosz hómezőkről

most, tiz évvel a világhá...
boru befejezése után is
egyre szállnak még él Só g

hajok a magyar rónák fe
lé! Magyar hősök ezrei
szenvednek még most is
Szibériában. Kétségbeesett
vágyódásukat az otthon,
a család után meg' kell
hallani végre a magyar
társadalomnak, .amely
mindezideig' megfeledke
zett róluk.

Ezt a feledékenységet
van hivatva pótolni a Kis
Ujság országos akciója,
amely a Szibériában síny
lődő hadifog'lyok hazaho""
zata!át célozza. A Kis Uj
ság a maga százezernyi
olvasóközönségével az
egész országot megmoz
gatta. Sokszáz levél érke
zik naponta a Kis Ujság
szerkesztőségéhez az ak
ció megindulása óta. A
lemondás hosszu évei alatt
a szeretett hozzátartozó
elvesztésébe már-már be
letöl'ődöít anyák, apák hit
vesek, testvérek, rokonok
ujjáéledt reménnyel közlik
eltünt hősük adatait q Kis
Ujsággal, amely arra vál~

lalkozott, hogy visszaadja
családjuknak a világhábo~

ru legszerencsétlenebb ál~

dozatait. Hogy ez meg'te
hesse, szükséges, hogy
minden hozzátartozó sür
gősen közölje a Kis Uj
sággal eltünt hozzátarto~

zója nevét, ranR'ját, ezred...
számát, békebeli lakóhe
lyét, ahonnan a harctérre
indult, valamint, hogy mi
kor és honnan adott ma
gáról utoJjárél életjelt. A
bejelentést tartalmazó leve
leket igy kell cimezni: a
Kis Ujság hadifogoly-pos'"
tája, Budapest 4.

A közönség meg
értése erősitheti

meg a vidéki
iparosságot.

A kézmüvesiparossfig hely
zete az egész országban rend
kivül sulyos és ez a negyed~

millió önálló egzisztencia bi l

zony csak a legkeserveseb!>

küzdelmek árán képes saiát
magát és családját eIIarIani,
legszükségesebb munkásait
ugy, ahogy foglalkoztatni.

A közüzemek és cl RyéÍripM
versenye olyan feladat elé ál
litja a kézmüvesekeJ, mcllyeJ
megbirkozni még jobb gazda~

sági viszonyok közepette is
nehéz lenne. A vidéki iparo
sok és kereskedők a legtöbb
helyen a közönség rnellózését
kénytelenek tapasztalni. A vi~

déki vásárló közönség zöme.
valahogy ugy van cl helyi ipar
termékeivel és árl'ival, hogy
azokat hátrább helyezi a fóvá
rosi és él nagyobb vidéki vá
rosok iparosainak és kcreske
dóinek árui nál. Az cl kijrül~

mény, hogya helybeli c[öálJi
tásu sokszor jobb vagy Jegal

lább is azonos minőségü az
idegen eredetii áruval, ugyan
csak a h?g!öbbször figyelmen
kivül marad. Igy azután áHalá
nos szokássá vált, bogy i'I

községek közönsége a váro~

sokba, a városok közönsége
Budapestl'e siet szükséglelcit
beszerezni.

A pestkörnyéki kisiparosok
helyzete pedig különösen kec!
vezőtlen ebból a szempontb(,J.
A föváros szomszeclságáball,
vagy azzal teljesen egybeoh'n
dó és már már összeépiill
helységekben a kézl1lüvesipi1~

rosságnak nem nagy szerep
jut osztályr(szü!. A kC)zönsl~

zöme naponta megfordul Bu,
dapeslcn, ahol foglalkozásál
üzi, ele aki valamit vásárolni
akar, az feltétlenü] bemegy (l

városba. Klilönösen ez a hely
zet a ruházati iparokat illc!t,~

leg, cle nem sokka! á1Junk job
ban a többi iparokkal sem,

A vidéki és pestkörnyé'ki
vásárló közönséget valahogy
vonza a fővárosi üzletek rek
lámja; a nagyobb választék és
'az óJcsobbnak hirdeteIt árak
s anélkül. hogy meggyőződne

róla, hogy mit és milyen áron
kaphatna, sokszor sokkal jobb,
vagy éppen olyan minőségben

a helybeli iparosoktól, - a fö
városban szerzi be szükségle,
teil. Nagyon kevesen gondol
nak arra, amit pedig minden
kinek szem előll kellene tarta
nia, hogy cl helybeli ipar és
kereskedelem támogal6sa álta
lános érdek.

Ezzel hamarosan tisztában
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Elönyös
Ili lill

111",.[_1 I
tabletta alak$

ban
Minden fableftán

látható a
ER" ~!efeszf.

Istentiszteletek. A ref. Jemp
lomban vasárnap délelőtt fél 9
órakor istentiszteletet tMf Ré
pás Pál ref. lelkész.

Az ágostai evangélikus temp"
Iomban vasárnap d. e. 9 ó.
magyar nyelvü Istentiszteletet
tart FeUer Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Házasság. Fényes esküvő

folyt le nagyszámu közönség
jelenlétében szerdán déli 12
órakor a g'yomai református
templomban. A íanifó gárda
fiaia], agilis tagja Kru,chió Mi 3

hály közséf.'i halmagyi tanitó
tartotta csküvőjét Sz.i!ágyi Gab
rielláva'l, Szilagyi István kcrcs#
kedő bájos (5S kedves leányá"
vaJ. A nalal pári Harsányi Pál
esperes megható beszéd kisé"
retében álclolta meg, a Gyo~

mai Dalárda meg szép ének4

számmal kedveskedett. Mi is
boldogsEJgot, sok szerencsét

kívánunk az ui rflrnak.

Személyi hir. Hanzély János
e!Jávo,zásiJ v ::11 megiiresedett adó
Üf(yi jeg-yz6i állás betöltéséig
helyeftesiil i\rallv Gusztáv se~

gédjeg~rzú rendeltetett át Kő#

röstarcsárGl.

Felhivju.~ minden. kereskedŐ
figyeImét iJ National Ellenőrző
Pénztárak TI2rjC's7tési Vállalatá
Ilak pcnz !fJrföm h és csekkte~

kercsek gyárliIsi osztályára
(Budapest, V t ~-: lJ tca 8.). Min#
lát, ajánlatot dijtalanul küld.
Bővebbet a mai számban meg
jelent hirclclésbel1.

Világhírre csak igazán )0

gyártmányok tehetnek szert.
Aspirin-tablelJák az eredetI

"Bayer" csomagolásban immár
33 év óta a gyógyszerkincsn

hez tartoznak és - amint
számtalan szakvélemény iga:~

zolja - a világ összes orszá p

gaiban általános kedveltségnek
örvendenek. Biztos és árta!#
matIan szer az oly gyakran
fellépó hüléses betegség'ek, az
azokka.l egylitt jóró kellemet 3

len melléktlinelek és sokszor
sulyos következményei ellen
való védekezésre.

""

VU.,
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen I.ljonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol:

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Tesivérvállalat :

OSTE"I E KAVÉHAz
Tulajdonos:

Grosz Ödön.

Iskolaépitések Békés vár
megyében. Békésmegye terü#
Jetén ezidőszerint 13 iskola
építése van folyamatban a vár
megye különböző helyein, 10
iskola pedig előkészités alatt
áll. Felülvizsgálták az á.llamse#
gélyes, illetve állami magas
épifkezések közül a köröstar~

csai gazdasági iskolát és él

gyulavári ref.. iskola épifkezé#
séL felülvizsgálat előtt áll a
gyomai gazdasági iskolél, a I
szentetornya-szánlómajori is~ I
kola, a gyulai józsefvárosi is'"
kola, a szarvasi községi leány
iskola, a gyulai szentpálfalvi
iskola és a szeghalmi járás"
biróság építkezése.

Hazai gyártmányu autók
vásárlása. A kereskedelemügyi
miniszter ujabb rendeletében kö
telezővé tette, hogya közszállitásu
üzemek csakis magyar gyártmányu
autókat szerezhetnek be. Ez a
rendelet érvényes akkor is, ha
már az üzemben levő autóíil,
válalkozó ujjal cseréli be.

kutyák, !i\'6\' Hvédi mC!2 él

ki'irlékony vdllak el.lcn a giJZ~

dál.
Eg'yelőre csak ci vadászI. A

vadi'isz azonban csak ősszel

jelenik meg, addig' ő is el van
foglil.lva egyebüt. A vadász !lem
is azért ló/og'at ki a határba,
hogy él gazdát megvédje : a
vadász sport ember, passzió~

ból lövöldöz. És ez ig-az is,
mert sokkal többe kerülnek a
kártékony ,vadak, mint ameny~

nyit keres a vadász a zsák~

mány husán és bőrén. Sport#
ember tehát a vadász és a va~ ,
dászat passzió.

PORCEll PU ER I
legjobb a világon. Egyetlen puder, .
il oórusokat nem tömi el; alatta az ~
é1,~ lélekzik és szépül. Három'iéle nagysá;, 1'''11 ~
minden jobb üzletben :lllandóan kapi;'] i(,. ~

"Ss"""'" 'nYXYC"~'''''''''''''''·''''F&~~1'.!..~c·=...·~.::;~~

Eltünt a falu határából az
utolsó szines kép: eltünlek a
krumpli garmadák. A száraz
tarló megbontatlanu! áH, várja
a szántást, a szántás pedig
várja ez esőI. A kukorica táb~

lák száradt karói csövüktől

meg'foszloltan flleredeznek a
levegőbe, a levegőben pedig
lassan~lassan fályolos, hosszu
szájak imbolyognak, megjele4

nik az ökörnyál.

Az ökörnyál rátapad a va~

dász kalapjára, megcsiklandoz
za a orrát, de még a kutyája
orrát is. A kutya szimatolva
ugrik a nyomnak, majd meg
állja a vadaI. A vad vagy sze~

lid őzike, vagy ugrifüles nyuj,
csattogó szányu fogoly, szelid
g'erle, vagy tarka fácán. A
vadász felkapja az öreg' lan#
kasztert, a kakas rácsapódik a
a patron dinamitjára, s a fé
nyes vont csőből apró magok
röpülnek éles szisszenésse! a

~levegőbe. A sörét magok cl

gyárak halálfáin nőttek és a va
dász tornákon bőven, vigan
folyik a n!3gyszüret: az árván
maradi határban arat él vaua:::;z, I
arat a halál. Doldor Lesl-pus~

kás nem költő, hanem egysze
rü prózai ember, jegyző gya...
komok, vagy vendég a fövá"
rosból, esetleg birtokos, de le4

het, hogy kereskedő. Neki is
igaza van, és bá.rÓ Vadásznak
is igaza van, mert sétálni is
kell az embernek, kiilönösen
őszi időben, nagy evések és

szüreti ivások után. A vadász
oxigént kap él levegőtól séta~

közben. Az oxigén pirosra
festi a vért Olyan pirosra fes
tett vérrel megy haza a vC1~

dász, mint amilyen piros a
t1:lpsi nyul, él fácán, a gerle
vére. Sorozatos gyilkosságok
történnek él határban, irhatná
minden ujság'. Az. áldozatok
azonban nefllkapnak helyet a
hir rovatban, mert nem érdck#
lik meg. Amilyen bájos ugya#
nis a nyulacska él képes könyv
ben, olyan kártékony a gyü#
mö!csösben. Fiatal hajtásokat
rág meg, a fa kérgét sebzi
meg és ha elszaporodik a ha
tárban, akkor még a szánjo~

föld is megérzi garázdálkodá#
sát. Az őzike is sok kárt tesz

vetésben, dinynyében. A nyulat
törvény védi, minden vadat
véd a .törvény, amint azt az
orvvadászok szomoru tapasz#
talatból tudják. Szép őszi irlő

ben azonban elmélkedhelüllk
arról is, mikor a határban pu~

fognak cl puskák, lohoinak clFüredI' Lajos.

A vidéki és ){örnyékbeli ipa
rosság szaktudása és felké4

szüllsége feltétlenül kielégitő.

Az otl müködő iparosok Jeg
lö~bie a fővárosban tanult, sőt

önálIÓ'3kodoi!. A divaltaI, a
technikai ujitásokkal ismerős

és azokkal lépést tart.

Az árakat összehasonlitva egé
szen bizonyos, hogy nem is
c1riI!;tább. Az összehasonJilás
alélj'Jjául természetesen hasonló
minőségü jó munkák szolgáJ4
halnélk, mert a budapesti gyár
silány tömeg munkája a fővá#

rosi kézmüves porlékájánál is
olcsóbb. A vidéki és környék·
beli közönség számos szem

pontból cselekszik helyesen,
ha azt a helybeliiparosságot
támogatja, amely vele közös
sorsban él s meJy iparosság
bolclogulásátóJ nagymértékben
függ a vidéki és pestkörnyéki
község'ek és városok boldo
gulása is. A közönség megér-
tése lehetőség'et nyujt az
érdekelt vidéki iparosok
további fejlődésére és ez
nemcsak meg'felelő ellenér4

léket nyujt a helyesen g·onelol.
kodó, cselekvő és vásárló
közönségnek, dc egy-egy uj
és g'azdaságilag kiegyensu~

lyozottabb korszakot nyiJhat
meg a fejlődésre mindenképen
hivatott vidéki és pestkörnyéki
városok és közséiek életé ...
ben is.

lehelünk, ha arra gondolunk a \.
helybeli iparosok és kercske~

elők meg'felelö foglalkoztatása
és c1 vásárlások kal való támo
g'atása a vieléki vag'y környék
beli község, város gazdasági
életére jelentős hatással van.
Ha a helybeli iparosok és kc#
reskedők tevékenysége foko~

zódik, nagyobb számban tud~

nak munkásokat alkalmazni,
akik keresethez jutnak s ugyan
csak vásárlókká válnak. A job
ban foglalkoztatott iparosok
könnyebben, esetleg fokozot~

tabb mértékben tes'lnek eleget
közteherviselési kötelezettsége
jknek, miálla\ a többi foglalko
zási ág'ak adóierhei csökken"
telnek, visszont a g'azdasági
helyzet iavulásával a városok,
községek fejlődésére is na~

g-yobb lehetőség' nyilik.

A kérdés szociális r~szét

nézve, egy pillanatig sem lehet
vitás, hogy ugy a község, mint
az állam rendje és nyugalma
szempontjából nagyon kivána·
tos, hogya munkára nevelt
iparosok, ele főként az oly sok
szélsőséges izg'atásnak kitett
l11LJnkások megfelelően foglal
kozliltva legyenek, mert csak
igy kerülhető cl, hogy a nél
kLilözésekbőleredő elkesere
dés ne siessen a rossz tanács
adók seg'ifségére,



4. oldal GYOMAI JUSAo 1929 okt. 6.

mények! Mutatványszámot dij
talanul klild a kiadóhivatal:
Budapesi, V., SzigetJu. 26.

Lépfenefertőzést kapott és
meghalt egy csongrádi föld
mives. Vigyázatlanságának ál,
doza lett Trieskó Gergely 55
éves csongrádi földmives.
Tricskó néhány nappal ezelóll
[<':ollát János csongrádi g'azddJ
nál dolg'ozott, ahol egy gyanus
körülmények között elhulloJt
tehenet nyuzolt meg'. Munka
közben valamiképpen megkélr
molta a kezét. a jelentéktelen
nek Játszó sérülésre azonban
nem sok gondot forditolI. Más
napra a sérült kéz derékvas
tagságura megdag'adt s végig'
az egész karon kékes~fekele

foltok jelenIkeztek. .' Tricskó
Ger~-ely olrvoshoz ment, aki
sulyos mérgezési tüneteket
állapilolt meg rajiéL Nyomban
beszállitották a vármegyei köz,
kórházba, ahol ké1ségtelenül
megállapitották, hogy cl sze,
renesétleil földmives, rendkiviii
sulyos lépfenefertózést kélPOIt,
Az elhullott jószág bőrének lc
nyuzásakor kerültek szervezcJ
té be a fertőző baktériumok.
Állapota másnapra válságosra
fordult s a szerencsétlen ember
háromnapi szenvedés után h0t
főn este 9 órakor rettenc!es
kinok között a kórházi ágY(>n
kiszenvedett. Az orvosi tud()~

mán y már nem 1udoft .rajta
segilen i.

Vasuti menetrendváitozás.
A téli menetrendváltozás ugy
az Á!lamvasutak, mint a Déli
vasut) és a többi magánvasulak
vonalain október 6-án lép élC'l~

be. Ugyanekkor változnak meg
a vidéki autobuszjáratok me
netrendjei is. Az uj téli vasuti
menetnwdeket él most megjcJ
lent )J Vasuli Utmutató'~ él ma
gyar és közös közlekeMsi
vállalalok hivatalos menetrend
könyve közli. Az összes vidék i
aulobuszjáratokat tartdl ma;,I(')
hivatalos" Autobuszmenetrend (i_

füzet minden példányban mellé
kelve van. AVasuti Utmutaló
most is piros-fekete nyomásu
fehér boritékban jelent meg'.
Kap'ható a pályaudvari könyv,
és hirlapárusitóknál, lBUSZ...
paviIlonokban, minden könyv,
kereskedésben és dohánytőzs

dékben. Ára 1 peng'ő 60 fillér.

TAlAlKOZÓHELVE AZ

irály szállo
B u D A P E S T, VI., Podmaniczky-utca

A Nyu.godti pályaudvar l!D.eUett.

Telefon (Jnterurban) 202-43., 294-54. Sürgönycim: HOlelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

GYOMAiAK

Istvá

rene írta, Sok novella, regény,
riport van él 160 oldalas Szin
házi Életbell, amelynek ára 1
pengö. negyedévi előfizetési

dij 10 pengő. Kiadóhivatal:
Blldapest VI., Aradi utca 10. sz.

Mükedvelő előadás. Agyo,
mai Levente Egyesület tenisz
szakosztá lya október hó 12-én
szombaton este 8 órai kezdet
tel a Holler Szállóban szinre
hozza él "Hol él gyerek?" cimli
bohózat ujdons5goL Belépödii
1.50 P. EIöadás után tánc.
Farkasinszki Imre mU7sikál.

Az uj téli mentrendeket tar
talmazó. áJtCllánosan kedvelt
60 filléres "Zöld Menetrend ((
már megjelent. Kapható dov
hánytózsdékben, könyvkeres
kedésekben, utcai hirlapárusi'
tóknál és a pályaudvari I5USZ
pavilionokban.

Gondját, baját elfelejti, ha
kezébe veszi a "Magyar Ma
gazin" iubileumi számát, mell'
fiZnnállásanak egyéves forduló
ján, október l-én jelent meg,
minden eddigit felülmuló taria,
lommaI. Egész iró- és rajzo'
lógárda vonult fel ebben a
számban, hogy ünnepelje az
ország legszebb és legnivó'
sabb képes folyóiratát s ez a
felvonulás valóban reprezen'
tativ jellegü. Farkas Imre,
Egyed Zoltán, Gács DemeJer,
Kósa Laios versei, Hanuszik
Elemér, Ternay István, Tamás
lstván noverlái, Seg'esdy Lász
ló, Görög László stb. cikkczi,
krokijai, aperszüi teszik nivós
sá és váitozatossá a "Magyar
Magazin" uj számát, melyek
hez Fejes Gyula, Oebhardt Ti
bor, Hanuszik László, Georg,
Forray és D. Róna Emmy ké
szitettek miivészi illusztráciÓ'
kat. Rengeteg érdekes cikk,
mi."Ivészi fotó, ötletraiz, szin,
ház', film,. rádió" gTamofon,
kritika, logikai nyomozás, tár/
sasági élet, sport, divat és
ujtipusu kQresztrejtvény tarki/ja
ezt a remek lapot, lllelynek uj
száma közli a novellapályá,
'latra beérkezett 110 páJyamü
felsorolását is. Vegye meg,
olvassa el és beszéljen rója,
mert ez a folyóirat a mai,
modern és lllüvell ember lap,
ja. Egyes szám ára 1 pengő.

Előfizcíőknck nagy kedvez'

Titokzatos repülőgép kény
szerleszáUása Szeged mellett.
Tegnap délulán 4 óra tájban a
Szeged alsótanyai tanyák kö ..
zött eg'y ismeretlen repülőgép

szállolt Ic, llIelyból kél bőrru

hába öliözöll férJi UgTOft ki,
akik lázas sietsé~mel javitoltak
valamit a g'épen. maid mikor
megtudták, hogy Szeged köze'
Iében vCJI1llélk, hirtelen felszáll,
tak. A halóságok azt hiszik,
hogy a repülőg'ép a szerb ka
tonaság' tulajdona volt, amelyik
valahogy eltévedt.

Lefejeztette magát a vonat~

tal. Borzalmas módon vetett

véget élelének kedden regg'el'
Szatmári Béla fiatal hódmező'

vásárhelyi gazdálkodó, aki a
Békéscsabái'ól Szeged felé ha
ladó reggeli vonat elé vetette
magát. A kerekek a szó leg'
szorosabb értelmében valóság"
g'dk lefejezték a szerencsétlen
fialalemberI. A hulla ruháinak
zsebében egy cédulát találtak,
melyre ez volt irva: Isten ve'
lelek, vásárhelyi barátajm! A
hullát a vonal mellett dolgozó
munkások szedték össze, mert
a vonat személYLete észre
sem veJJe az öng·yiJkosságot.

Leesett a kocsiról. Szabó
Igmíc 65 éves körösladányi
kocsis teg'napelőft fahordás
közben oly szerencsétlenül
eseti le a kocsiról, hogy bal
felsőlábszárát eltörte. I-(omoly
sérii!é5ével a gyulai körllázban
ápolják.

Beregi Oszkár memoárjai a
Szinházi Életben. E heli szá'
lllában kezdi meg a Szinházi
Élei Beregi Oszkár memoár
jainak közlését. Egy rendkivüli
élet izgalmas momentumai vo
nulnak fel ebben a memoárban,
amely nemcsak Beregi Oszkár
nak az élettörténete, de korrajz
is rl/lagyarország legérdekC'sebb
és talán legizgalmasabb idejé,
nek él korrajza. Az első foly
tcl1ásában gyermekéveiről me'
sél Beregi és leírja azt az ér,
elekes utat, amely eItéritell(? a
kadeliskolától és él sziniiskola
padjai közé veZQtíe. Incze Sán
dor népszerü hetiiapjának uj
száma már közli az Uj SZill'
ház legujabb darabjának a Ka
jüt-nek leljes szövegét, kotta,
rnelIékletén pedig csupa sláger
van. A Szinházi-Élet uj szi.,
mának vezén::ikkét lvlo:lniir fe-

A pejkó és a végrehajtó. [Zét
kecskeméli cigányfamilia ösz,
SZ0:sen 128 pengö adóval tar,
tozolt, mire végrehajtást ren
clellek el' ellenük. A végrehajtó
a cigányok pejkó iovf1f foglal- ,
til le és azon mefegében elve
zetle a putri oldalától. Már jó
tllccssze jártak az anyaváros'
j()I, amikor a cigányok uiolér
ték él hatóság közegeít, meg'
táméldJáköket és visszavelték
(] pejköt. "Nem ugy vóJ azs,
esókulom a kezsit, vissza jötl
azs magától, mer jól ismerí
azsutal" - védekeztek a ei
Qi:Ínyok a biróság elótt. De
mégis elitélték öket jogerősen

8-8 napi fogházra.

Öngyillws lett a tiszazugi
mérgezési perek két gyanusi
tottja. Szolnoki jelentés sze
rint Nagyrév község'ben özv.
Csabai Gáborné és Tiszalzi'lr,
jön Kiss Istvánné, akik letar'
tóztalya is vol/élk, öngyilkosok
lettek. Mindketlen marölugot
iltak.-Csabainé nyomban meg
halt, Kissné pedig a szolnoki
kórházban fejezte be életét.

Kínai csapatok rajtaütöttek
az orosz határőrökö~.A ki
nai csapatok ág'yulüz védelme
alult állépJék a határt és lllC'g'
jámadták a szovjet halárórö
ket. i'/lindkéJ fél több !Jalol/élt
és sebesültet vesztett.

Október 31-ét, a reformáció
emlékünnepét ebben az évben
is, mint az előző esztendök,
ben méltó módon kivánjuk
megünnepelni. Évenként csak
ez.az egy református ünne'
pünk van és illő, hogy minden
református ember a munkától
szabadJá tegye magát erre a
napra, amihez jog'a is van. Re
formátus ember e napon ünne
pei.

A kisujszáJlási adóhivatali
tisztviselőt Oláh Endrét, aki
200.000 pengöt sikkasztott el
a rá bizott hivatali pénzekböJ, 8
évre ítélte el a szolnoki ügyész
ség. A napi lapokból ismere
tes személyiség-. aki mint él kis
ujszállási gróf, egy·cg'y esle
10-15 ezer pengőt elvert il

Gyeng~lked~s ide"" Ipesli hálakban. 39 rendbeli
jén'J kiilönöscn ha a rosszul- csukás és 169 renclbeli ?kir~t

léli?t szorulás fokozza, él kr- hamisitás és 9.9 rendbeli slk
mészetes Ferenc J6zsef kasztás bünteltéve! 8 évig gon
keserüviz fájdé1!omnlC'nles 5Zék- dolkozhatik él feg'yházban a
lirülésl és kielég'itö emésztést következmények felett, mert bár
hoz Iéire, Hires nóorvosok a állélmpénztári tisztviseló volt,
legnag'yobb elismerés hangján a pénzt a kisujszállási városi
irnak él valódi Fe'renc Jó..., pénztárból sikkasztotta s ezzel

z!ief vizröl. mert ez a krilikus érzékeny csapást mér! él vá
korban is hosszabb időn át rosra és az adófizelökre.
alkalmazhaló, anélkül. hogy
kilünö eredménye változnék.
A Ferenc József keseri'Iviz
k él phaió gyógyszertárak ban,
drogériákban és fliszerüzletck
bell.
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ELF~ELYEZKEDNI?
Hirdessen az U j S Á G apró
hirdetési. rovatában. Állást
nyerhet, lakást és
mindent megszerezhet,

sziikségevan.
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FŐVÁROSBAN

Haszonélvezet né!!<i.lI eladó
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200~200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, józsef-körut23. f. 4.

Zöld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgősen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

DUBLIKACIÓ.
Egyegyszobás - esetleg kétszo

bás - lakás konyhával és mellékhelyi
ségekkel november hó l-re kiadó. Deák
Ferenc utca 1429 házszám alatt.

Józsik István kovácsmester Deák
Ferenc utca 364 számu háza az uj
kövesut mellett eladó. Értekezni lehet
Orosházi ut 1603 szám alatt.

Icsa Mihálynak 373 számu háza és
két kecskéje van eladó.

Kossuth lajos utca 712 számu
ház szabadkézbőJ elac1ó. Értekezni lehet
ugyanott.

Seprlil'lyé! MXl11ilyen mennyiségben
kapható. Valamint hajlitott székek javi
tását legjutányosabb áron vállalja
Schramm János géperőre berendezett
esztergályos üzem~ Gyoma Petőfi ut
767 szám.

özv. Schrőder Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vezi'; fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

izgalom és szépség, csupa moz
gás és drámai erő ez a film,
amelynek főszerepében john
Barrymore, a "Don Juan" is·
mert és kC'dvell hősc, ('letének
egyik legjobb a!akitását nyujtja.
Érdekessége a filmnek, hogy
Camma Horn, cz él csodaszép
színésznő először szerepel
amerikai márka alatt. Ennek a
filmnek nemcsak a cselekmé 4

nye elsőrendü, hanem rende 4

zése is olyan magos fokon áll,
hogy ennél szebbet az utóbbi
évek során nem is láttunk. A
mLisort egy kíváló amerika i
burleszk és filmhiradó eg'é 4

szili ki.
Elöaclások: 4, 6 és 8 (JrQ4

kor.

Legközelebbi országos vásár
Dévaványfm október 7. 8.

Az Apolló filmszínház Gyo
mán oldóbcr hó 6-án ocrnutalja il

Viha.r
cimii 10 felvonásos drámát. A
"Vihar" él Jeg'nagyobb amerikai
filmgyár, az Uni/ed Arlists mű·

termében készült és mint ilyen
természelesen milgán hordja a
legmagasabb klasszikus filmek
bélyegét. A divatos és nagyon
kedvelt orosz milióben jálszó 4

dik le a film, amelynek háttere
a forradalom ret/endes vihara,
de előtérben a szenvedélyek
esalája játszódik Je. C'>upa

Állatbetegségek. Lépfene: Kö
rösladány. Takonykór: Köröstar
csa. Lórühkór: Gyoma. Serfés"or
bánc: Gyoma. Sertéspestís: Fü
zesgyarmat, Köröstarcsa, Szeg
halom, Vésztő. Baromfikolera :
Gyoma.

Filmszinház
Gyomán.

Október 6-án, vasárnap:

VIHAR.

't"""

KÖZÉRDEKO HIREK.

Figyelmeztetik a lakos-
silg , hogya határban felálli/olt
mérnöki póznákat megrongálni
és eltávolítani tilos. Felhiva/nak
mindazok, akiknek földjén ilyen
mérnöki póznák vannak, hogy
azokra közc>rdekból ügyelje
nek.

Jánísí föszoIgabiró ur ren
delclér'e értesíttetik él lakossáf,T,
hogya piacon él közönség
nek zsir! vagy szaJonát árusi
Jani tilos.

.Felhívja az előljáróság a
vagyonváltságos föld tulajdo
nosokat, hogya vag'yonváltsá
gos föld haszonbérnek él föld
hitelintézetnél való befizetése
megszünt, most miir az elől·

járóságnál lehet abcfizetést
eszközölni.

A gyomai kád és gőzfürdő

szeptember 30-án megnyill
hétfőn és szombaton férfiak,
kedden és pén/eken' nők ré
szérQ~

si
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o a I
a

IT III

I

olcsobban ése



6 oldal. GYOMAI UJSÁO 1929 okt. 6.

II

lJ·30g·y. 21'-:-
20'29 gy. 2'10
14'28 16'52 gy.
19'10 19'45 g'Y.
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5pestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
5pestre érle

1929 október hó 6-tól.
SUDAPEST-GYOl"1A

6'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12'42 g'Y. 18_19
0'32 5'34 8'52 gy
5' - 10"40 11"45 gy.
GYOMA - BJÉKíSCSABA.

5csabáról indul 23'15 4'34 8·14gy. 13'26 16.14g·y. 18'26
Gyomára érk. 0'17 5'26 8'51 gy. 14'20 16'51 gy 19'25
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy. 18'29 20'34 gy. 2'20
5csabára érk. 7'54 12'08 15'25 g'Y. 19'27 . 21'11 gy. .3'23

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánytözsdében.

---~....

r~~~~~~""HW1lfMl111~H'iMtl~HWlIfHt"'MO~HllH'HftlHift~ftfim~,

IAZ ,,0 P E L" r,ERÉKPÁR MINDE ÜTT VEZET! I
KERÉKPAROK, VARRÓ
GÉPEK, VILLANY és

I RÁDIÓ CIKKEK minden
ben a legjobb, a leg

olcsóban kapható

I 8?n~~~~Áé!~~~
i "OPEL" MOTORKERÉKPÁR KÉPVISELET. I
L~~~~~"~~Y~~&Juuuu"~uuu,,~u~,,uuU~~~WiJ}~~~

Ingyen lakhatik Budapesten,
ila előfizet a. "Gyomai Ujságra"
Illel"Í lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tclsz\2se
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap él kiváló
lJirnévnek örvendő Park nagy
szállodában !)udapest VIII,. [')a~

I'OSS lérl O (a l-\:eJelipályaucJvar
érkezési oldalával szemben)
egy eJsőrcnclü' szobiIf. A kö
vetkező sorsolást old. 19~\2n

t'ugjuk l1lcgi2jtcmi és eredméllyéí
lapunk okt. 20~iki számában
íesszLik közzé. - Vágja ki
az aianli "U!alvány~szelvényt"

és adja be azt lapunk felelős

szerkeszi őiénél.
- - - Itt le"dg'dndó; - - -

Lapunk Bud.apesten állan
dóan ol.vasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

II' .. (In,' . I' " 1111'" i,l' . 'n' ..«i8~

i Ed;~ le;l~r;dr;der~~álsí~d';I
~ JI 1., Zsigmond utca 38. Telefon: Aut. 517-55. II Mérsékel! árak. Modern berendezés. Központi fütés. :
~ Melegvizszo!$áltatás. Lift.

~
. E.ngedJ.nén.yt kap On, mint e lap előfizetője a
. Dunára néző Esplanade Nagyszállóban.

..'....~g.u.~.

I be?lc!anc!ö.

I UTALVÁNY-SZELVÉNY

l
····· .. ··· .. ··..··· .. ·.. .~;~lg~cl<

Ill:11! a

GYOMAI UJSAG
olvasójának.

~~~=MMW

GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND

1929. május 15-tő! november 6-ig.
GYOMA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között. .
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRŐDIAUTOBUSZ VÁLLALAT, GYű A

6 Ó. - p.

8 ó. - p.

10 Ó. 20 p.

12 Ó. - p.

1 Ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 Ó. 50 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután

d.élután

G-yoInáról indul: Feltételes megállók ~ Endrödről indu.l:
Gyomán: ~ ..

1. járat reggel 5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca ~ 1. Jarat reggel

2 I 6 Ó 30 Gróf Tisza István ut sarok ~ 2.. "regge . p. "
Máday gyógyszertár

3. " délelőtt 9 Ó. - p. Piac-tér 3."
4 dél l "tt 11 Ó 10 Ártézi-kut 4
." e o • p. Hangya főüzlet ."

5. " délután 12 ó. 50 p. Vágóhíd 5."
Ivánvi malom

6. " délután 2 ó. 20 p. Emirődön : 6."
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő 7."

Kórház
8. " délután 6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8." este

Piac-tér
9. "este 7 ó. 30 p. 9. " este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 imér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a sottőmél megrendelhető.

Telefonszám 17.

FOGALOM
a közönség körében az a tisz
taság rend és előzékeny kiszol

gálás, melyet
200;0

engedmény adása mellett nyuj
tunk ezen lap előfizetőinek.

Legolc§óbban
nálunk étkezhet, mert olcsó
árainkból külön kedvezrnény
képen CP l'50~e:s menüt kiv~ve)

10 ofo
engedményt adunk.

Senmnmi
költsége sem az érkezéskor,

sem az elutazáskor, mert
szemben vagyunk a Keleti Pálya.
udvarral. Magyaros vendég

szeretettel várjuk családi
SizáIlodánkban.

PARK
NAGYSZÁLLODA

VIII., Baross-tér 10.

Szerkesztésért és kiadásért íelelős :
WAGNER MARTüN.

...~~~,~~~~,~~~~~~~·~fd
NYQmtatti,l a .HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat 6yomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.
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GC HETll PÉS KÖZGp O l I T ! ~{ l, T R S D A l
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Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fiiiér Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON. Hirdetések dijszabásai:
Fél évre - - - -'- - 3 pengő 40 fmér Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Őtszöri
Egész eyre _ - - - 6 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal:

lapzárlaP É N T E K déli 12 óra. uH U N G A R I AU könyvny""'mda hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné! 15 százalék, l
'OJ negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés

Megjelenik minden vasárnap regs,el. G yo m a ÁRVAHÁ"'"_ __"""""",_,_ ' "If.. esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

az as
A gazdasági élet iTIai sUDI

lyos helyzetében a korD
mánynak elodázhatatlan
kötelessége, él gazdaság
politikai cselekvés terére
lépni. Mert a tények vilá
gosan mutatják, hogy a
magán tevékenység, cl tár;
sadalom gazdasági ereje
nem képes elvégezni a ter
melés talpraállitását. A gaz
dák és iparosok kétségte;
lenül jogos panaszaikkal
oh'an cselekvő gazdasági
1Johtíkárakényszeritik aZ
államot, amely nélkül a'
Iermel6 munka gyümölcse
hovatovább kélség"essé vá- .
lik.

.A legutóbbi miniszterta c

nócs határozatai igazolják,
hogy cl kormány tudatában
van kötelességének és an
nak is, hogy a követendő

gazdaságpolitika milyen le
gycn. Nem lehet más, mint
népies. Ez annyit jelent,
hogya kormánynak segi·
té')t és támogatást kell
nyujj"ania a kisemberek, a
termelők és fogyasztók leg
szélesebb rétegeinek. EnD
nek a népies, demokrati·
kus gazdaságpolitikának
láncszemei azok az intéz'
kedések, amelyek megtéte·
lét a minisztertanács elhaD

tározta. Elöször is a vidé
ken elharapódzó gabona·
uzsora megfékezése érde;
l<ében határozta el magát
a kormány erélyes cselek·
vésre. Ugyanis azokon a
vidéki piacokon, ahol a
gazda a gabonájáért már
cSok olyan kicsiny árat
kap, amely nem felel meg
a tőzsdei áMegyzésnek, il

kormány önmaga fog be'
vásárlásokat eszközöltetni,

ie

amelyek révén a termelő:

a mindenkori árjegyzések
nek megfelelő árat fogja
megkapni. A jövőre nézve
pedig a földmivelésügyi
miniszter gondoskodni rog
megfelelő összegü olcsó
zöldhitelről, nehogy az
üzérek a gazdák kárára
kihasználhassák ezek pénz
beli megszorultságát. Igen
fontos e tekintetben az is,
hogya vidéken már a kö
zel jövőben közraktárak
fognak !étesülni, amelyben
a gazda gabonáját berak,
tározhatja és aJTa megfe,
lelő pénzbeli előleg"et fog
igénybevehetni és ezzel be
várhatja majd azt az idŐD

pontot, amikor gabonáját
a legkedvezőbben értéke'
sitheti.

De a felburjánzó hiteiD
uzsora ellen is erélyes inD
tézkedéseket fog tenni a
kormány, nehogy tovább
fenmaradhasson az a szé·
gyenteljes állapot, hogy a
gazdaközönség 16-18 s7áD

zalékos kamatot !egyen
kénytele!1 fizetni az igény'
bevett hitelpénzekért. A vi
déki hitelszervezet bekapD
csolásával szándékozik· a
kormány szigoru ellenőr·

zésse! lehetetlenné tenni,
hogya sok kölcsönközveD
titő tényező felesleges be'
iktatása és a közvetitő ha·
szon az indokolt mérték·
nél nagyobb arányban drá
gitsa a hitelt.

A kormány népies gaz
da.ságpolitikájának egyik
hathatós eszköze. lesz a
vámok reviziója, amelynek
az a rendeltetése, hogy
ugya mezőgazdasági ferD
melőknek, mint általában-

véve a fogyasztóknak ole I
csóbbá tegye a jelenleg
drága iparcikkeket. Mind
azokban az ipari cikkekD

ben, amelyek a mezőgaz'

dasági üzem és munka
anyagául valamint eszkö
zeiül szolgálnak a vámok
árdrágitó ha tását a vám D

reviziót csökkenteni fogja,
anélkül, hogy ezzel a honi
ipar védelmének jogos
szempontjai csorbát szen
vednének. A termékek ér
tékesitésének megkönnvi~

tése, a gabona és állatárak

Az őszi hervadásnak
napsugarasan bucsuzó
napjaiban ment el közü
lünk községünk minden
tagja által tisztelt és be
csült aggastyána, idős Ka
tó Lajos, kinek harmóni;
kusan szép élete végén
még elmulá.sa is csendes
és szép átköltözés volt az
örökkévalóságba! A régi
Oyomának egy tisztes és
közbecsült darabja volt az
ő élete. Testben és lélek;
ben méltán hasonlítható
volt Ő akár egyenesen
magasba emeH\edő fenyő

höz, akár terebélyes év
százados tölgyhöz. Nagy
életének alkonyáig azon
kiválasztott kevesek köz
zé tartozott, kik nem iSD

merték a betegséget, kinek
életét teleragyogta hü hit
vestársában és gyermekei;
ben meg unokáiban a sze
retet és boldogság fénye
s kit körülvett szépen al
konyodó ezüst filrtös öreg
korában embertársainak
szeretete és megbecsülése.

Temetése az elmult va;
sá.rnap délután volt való~·

lehetséges feljavitása, a dol
gozó és fogyasztó népmil
liók keresetének növelése
és viszont megélhetésének
olcsóbbá tétele, szóval a
megélhetés javitása, a küz
dödő gazda. és iparos sor
sának jobbátétele : ime ez
a vezető gondolata a kor'
mány gazdaságpolitikájá;
nak.Semmiféle gáncs, táma;
dás és ellentállás nem fogja
e!tériteni a kormányt ennek
az egyedül segitő népies
gazdaságpolitikának az
egyenes ut járól.

ban a község ezereinek,
mindenrendü és rangu s
valiásfelekezetü tisztelő·

inek bensőséges részvéte
mellett a református nagy
templomban, melyet tele
töltöttek az egybegyültek.

A temetési gyászszer
tartá.st itt Harsányi Dál eSD
peres végezte hatalmas
beszédben vázolván az
elhunyt ag"gastyán nemes
életét, mint aki a magyar
polgárból és él magyar re
formátus polgárból az
örökkévalóságnak polgá;
rává lett. A temetőben pe
dig Répás Pál mondott a
megboldoguIíhoz méltó vi
gasztaló és felemelőgyász
beszédet.

Immár nyolcvan esztendeje él

bizonysága, hogy a magyar
soha sem fogja elfeledni az
ezernyolcszáznegyvenkilencok
fóber hatodikát és sohasem is
fogja megbocséjtani a világtör
ténelemben páratlanul álló gaz
ságot!

Szomoru sors, hogy él má
sodik nagy háboru, melybe hl!
szövetségeseink kényszeriteItek
bele, megint meghozta ránk a
világhirességef : Trianoni, amely
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A debreceni kereskedelmi és iparkamara nagy
arányu mozgalmat inditott a sínylődő magyar ipar

érdekében.

Pártoljuk a magyar ipart.
Magyar ember magyar árut vásáro"

benlő vérveszteségei jelent SÚl'

munkra az, hogy az utóbbi
években éven/e körülbelől 350
millió pengőt adtunk ki kiil~

földi árukérL Ez más szavak
kal annyit jelent, hogy az ide
gen áruk behozatalával 100.000
munkást és 10.000 tisztviselőt

tart el él kis Csonkél~I\'1agyar'

ország a külföldön ugyanakkor,
mikor idehaza magyar munká
sok és magyar tisztviselők

ezr-oi rnunkanélküJ nyomorog~

nak. Ez igy tovább nem mehc/.
a mi pénzünkneJ{ itihon kell
maradni. Minden magyar em,
ber legyen felnőH, ifilJ. Vé1gy
gyermek. érlékes szolgálatol
tehet hazája érdekében, 11éJ cél
tudatosan mindig- magyar ké~

s7i1ésü árut vásárol.
Fontos hivaii:Ís vár a tanuló

iíjuságra is, ame]ya SÚÍkség'C's
iskola szerek stb. beszerzésénél
támog'aJja jelentékenyen cl ha~

zai ipart azzal, hogy mag-yar
iskolaszereket vásárol és szü
leit magyar gyárllllányu iskola
szerek vásárlására kéri. HCJ
zája érdekében cselekszik min
den szliló, ha mindezek bcvá
sárlásainál is arra törekszik,
hogy 111clQ'yar [2\,árlméÍnYll eik~

kekkel lássa ci és szerelje fl'!.
A magyar jövendő remény·

sége a maf:iyar fiatalság'. Ennek
a mag'yar fiatalság'nak már mo',1
szivébe kell vésni azt, hog)
l11a~'yar ember magyar árut \i.Í'

sároI s 110gy meg kell kezek
nie azzal, hogy tanulmánycli
folytatásához csak magy,'lr
gyártmányu tans7ereket és is
kolaszereket vásárol.

A magyar fiatalság lllagYdr
reménységnek, il szebb és johb
magyar jövőnek érdekében V~

g'Cz jó munkát, ha bevásárlil
sainál a magyar árut keresi ,"i

pénzét magyar áruért adicL
Minden fillérrel, amelyért m,l'
gyal' árut vásárol, magyar ('111

berek megélhetését teszi kön V·

nyebbé, magyar gyermekek l,: \'
nyerének biztositásához jili Iii
hozzá és Magyarország jaId)
jövójének szent ügyét szol
gálja.

Gondoljuk meg ezeket és
cselekedjünk !lIn. a mint azt
magyar szivünk érzése paral1~

csolja.
Kérjük az iskola igazga1c"l

ságait, a Iejkészeket, a tanáro
kat, a tanítókat és mindenkil,
hogy eg'ész odaadással és 1<21

jes lelkesedéssel szolgálják ezt
a hazafias nagy célt, mert csak
igy remélhetjük Nagy..MagYelr*
ország feltámadil:;;t11.

Szabadaimat
megszerez, értékesit minden

államban
ARON és MOLNÁR

szabadalmi iroda
Budapest, vm., Rákóczi-ut 15.

...,
en

lására buzdítsa. Az elmult év
ben először foganatosított" Ma,
gyal' Hét" mozgalomnak jó ha
tásai jelentkeztek, azonban ez

a mozgalom csak akkor vezet
het er<:dményre, ha a propa..
gandát állandósjJva, a közön,
ség figyelmét állandóan ébren
tartjuk és ismétlődő a!kalom~

mal elébe tárjuk, hogya ma,
g'yar gyárlmányu áruk vásár,
lása egyik legfontosabb nem·
zeti érdekünk.

Minden IT1élgyar embernek
hazafias szent kötelessége. hogy
minden cselekedetével megcson·
kított hazánk erejének gyara..
pitását szolgálja. Egyik legfon
tosabb kötelességünk, hogy ha
vásárolunk valamit, pénzünkérI
magyar árut vásiJroJiunk, merj
ezáltal magyar iparosnak és
magyar munkásnak juttatunk
kenyeret és a magyar ipar fej.
lődését mozditjuk elő. Megdöb·

Kner Izidor.

JE

de postabeosztás, a háztar
tás, jószágelJátás és sok
minden körül is ekkor fo
lyik a legszorgosabb mun
ka s nincs egyetlen hiva
talos tényező, ki felemelné
szavát az ellen, hogy mi
ért kegyből kapjuk az or'
szág legdrágábban megfi,
zetett villany vHágitását?!

Ha van mód a mostani
egyezmény keretében se
giteni ezen ázsiai állapoton,
akkor tessék élni vele! Ha
pedig ennek utját állná a
szabályzat valamely sötét
pontja: tessék ennek alá~

tüzeIni !

Lapunk legközelebbi száma
llozza az "Emlék iralok" egy
szép fejezeiét és él nagybecsü,
értékes kötet megszQrezheló
Pétermann József főjegyző ré~

vén.

nően prosperáló irodát dobolt I
í;'/ mag-ától, hogy közel félszá,
zadéven át szolgálja a közt és
honár, annyira ing'yen. hogy ma
neki nem közömbösek azon
husz pengők. amelyek egy-egy
kötetéért befolynak.

tzner Izidor.

Faggyu gyertyát égetek

Csonka-Magyarország egyik
lCQfcnyeg'etőbb válság-lüneJe
kill:,ercsker!eJllli mérlegünk
ijes;dó mérvli passzivitása. Az
utóbbi években átiag minte!2Y
350 millió peng'ővel löbb ér~

tékü árut hoztunk be külföld·
ni:. mint amennyi értékU árut
eX;Jorlálni tudtunk. Ez igy to'
vi'li)b nem mehet, mert ennek
kérlelhetetlen következménye
teijes gazdasági elvérzésünk
lenne.

A Illult évben a m. kir. ke,
rc;;kedelmi kormány és a ma,
gyal' kereskédelmi és iparkama
rák a külkereskedelmi mérleg
el cfi citjének leküzdése érdeké..
ben mcginditották a "Magyar
r-ki" akcióját, amelynek az él

célja, hogy él magyar fogyasztó
köz<inség elé tárva külkeres..
kedeJmi mér]cgünkijesztőmérvű
passziviláséH s a közönséget él

hazai gyártmányu áruk vásár·

mert se villany, se villany,
bizottság 1

Elsőt megáJlapirhatjuk a
söíétségről, a másodili:at,
hogy nem látiuk, hog'y vol
na, mert ellenben nem tür'
né a munkaidő kellős kö
zepén elkoppantását a
fénynek.

félhatkor már minden
épkéz-Iáb ember talpon
van :5 egyszerre megáll
kezében a szerszám s vá
rakoznia kell a napfeljöt,
tére akkor is, amikor az a
felhők mögül képtelen fel
bukkanni.

Pékek, hentesek és más
élelmiszer készÍ/őknek épp
azon idő a legfontosabb;

~':

Ugyanazon kjrály jobbián pisz
kálgatfa az udvari ebéd fényes
fogásait és nem 6, hanem Neki
kurizálga!tak.

SzégYl:[lldesnck kell minő,

sileni. ho~'y ezen Emlék iratok·
ból eleddig csak tíz péidiiny
talált gazclára községünkben s
bár tudom, hogy ez ellen Ba~

rabás utólag liitakozni fog',
vagy leg'alább is megmo-'Ssa fe
jem et: kimondom, hogy kim,

mondani, hogy - Nem hiszünk
mi már ö király sZélvfmak sem!

Fiaim! Lakat Véln a szá
mon 1 De csak amig a póc]jJ
Lli1II'é) lépek! t\lár pedig ha
III egnyi! cl Ikoz ta Iná 11 szí venh' I.

ebb()) nemcsak nekem kelel~

kelhclne héliom!

- Csak busulni jöttem Ichál
közzélek azon varosból, ahol
CI lilcnháromnak a golgotáíál
Si?m engedte meg fclépileni a
[,;]I,,'oen félisteneket gyilkoló
Auszlria és évlizedekig egy
ki')z!;cl't sarkába C:'1dug'ott kb,
meQ'lörl alaku női szobor jel
képezte a kegyeletet : A bum/ó
Arad.

Dr. Barabás Béla nem akart
miniszter lenni és nem is Jett.

,6.. delcg',Jeió elnökének is ké,)

téi:cl vitJe a párlja.

A kiviteli engecléJyekkeI sem
ludott és nem is akart élni: te
hál szegényember Jllaradj!

A meg-szállt területek mag'yar
jai és különösen Erdély siettek
vásárolni nag'y értékLi " Emlék
irataim" eimü vaskos kötelét,
amelyben bó háromszáz olda~

Ion át számol be ragyogó,
szinte kalandos é]etfolyásáról,
melynek szinte humoros epi,
zódja, hogy azon rebiJIis "Kos
suth kuiyo", aki odamerte az
országház gyülésen nyiltan

a nagyvilág'égés lwnclesöit, I
koncért háborllskodóil a mi
bőrünkből hasitolt ()rszágré~

s7.ekkel jutalmazta, fizel1e ki.
Amint az október hal egyre

mélycbben üli mcg a Ilonfi
szivek et és az ielő nemhogy
tompilalla ég'bekiáltó szaván a
nemzeinek, ugy Trianollbd scm
fog'unk bele nYL!~oclni soha!

Már hömpölyög, nő az a la
vina, amely elsöpri azJ a rövic\
látó poliJikai botlás1, melyet a
győzelemittas nagyfeiiick - :-a
ját országai k rovására is elkö
veJlelc

Nézzünk az' "llt6dállamok"
ki)zvi szollyai ba, közáll apoJaiba
és lárnunk kel], hogy miérlr('l
k~ három nag~n'il pufradl, tlllig
YC?g'YICI'zeH állam él kis - min
den véclöes!köz hijjéÍn )évö 
l'vJagyarország!ól?

A 5arlhyányi Lajos mauso~

IeumÉÍt "'gy olyan fiatal cml,er
szönoklélta avatlakL ki av')Ja
mindmáig első szószólója min-

'den i:.,rnz IfIagyar ügynek és
aki II ck a 'Illi vtl] asz tókerii \eiii II k
(ldta kezébe a politikai zéÍszlól.

Nai,iY Budapesinek, csak van
jeles embere eléR. nagy :"7Ó

noka még tán tulelég' s m(gis
cl mi nagy Barabásunkat 11ivÍ(,k
meg uz okJóber 6. nyolevan(1~

elik évfordulója iÍnnepi s;óno J

kánBk.

A l1elveni::í1 esztendős - 1125

ben~lélekben ép - fiatalos öreg
ur nePl volt resi l1le~'lenlli a
közel hilromszáz ki]ómékr,-'s
utal. hog'y személyescll mondj:'!
el:



rnban

álJás;§ról

vitéz (Jönl-

hOíWé
íemomlott.

ért.

kath..4 ("(JIll.

á! Ia rn ti ll-( ár
szintén kmundoil.

bös Gyula álJarililJkéÍri nc\':'czic
ki honvéclelmi miniszicrnek.
Ezzel k Jban

Ü;111epség-

Gróf Csáky [(áro',y mai !lapon
mjniszJcrcinökhöz inté;-:cll

nl egyes la-

pok személyét támadták, éi /1on
mirliszlcli já~"ct!röl le~

Var;;2B í\:/11 i~;:ll(l:íilömc)ncloli

me~:;.:(] '·11 I<,_:c\\'cs cmiékbe-
szédeL EZ)i!(Íll 5;-:ők(; ferenc
íga/.~até) l;öszi'n!c mcg nehány
kedv l2s SZ'') kl,;éi'C:lében a 1"121
nőHek mei-'ielené majd el 3

hang'zol! él sok ~T'crmc:ki ajak
ról él l-liilH1LíS?, ," ezzel ci 5zép

Pl. gyom2~ refol1rrnátus elemi
iskola IO:Hlióinak (,[(jóbel' G-iki
emlélüinocpélye d, c. 11 órélkor
kczdődöL amikor js az ö:"szes
iskoiák növendékei, lanitöik
veí'elése medici! felvollultak a Hő

sök szobrához, uJllc!yel cscnd~
ben körölálltak cl szép számban
egvbegvüll sxü 1 őkkei és gycrp

mekbaráíokl:rll ,:gVÜ\t. Szép
összhang/alu,,; éfKk i?s cdkalmi
versek szc"cvfllcÍS3 1(,{jzben víh5z

(Keleti pály2.udvarral szemben.)

Teljesen berende
zett kénydmes családi ház.
KözpontifiiJés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
'I.ltazásoknál rendkivül ol~

csó teljes eHá1ás.

lS! ra

összegnél ) ., A b('jeg-se~~'élyző

járulékok behajtásánál pedig' l
még a közismertenkönyörle- i
len adóbehajiásnál is keg'yet~ I
lenebbil! járnak el! .. Ugyanigy I
panaszkodnak a munkások ál~ !
falában arról, esetleges i
betegség eserén al. óriási I
lék fizetés elJenzre sem !Ir
sem esetleg-es beleg- h07zátélr~ I
tozóik meg'felelő támogatásban I
nem részesülnek és él Társa-I
dalornbiziositó Intézet vidéki:
sZl?rvei vagy egyállalában sem- I
mil n'2:11 fizetnek, vag-y a lör~ I
vénvhozásilag megá!lapi/oH I
Jáppénzl1ek csak n c~ckéJy l
hányadát ki. " Lnel az l

,." I l" Ieljöra.S5EL fJeci1g sUiyosal1 rncg- .

ollóság gáJat vetel!. Pillanatok
mulva 'Nag'ner Már!on tűzr. ,I

felüg-yelő is élLlÍón sieteita véSz,

hiré,'e Endrődre. azonban a i,
e

gyomai parancsnok !elenj_I~.se i
alapján a csapőtial VISS7ClJoH. I.

Endrőd község' legszegényebb I
ember<znek Dági Gyulának I
ég'ell le a háza va1amip1 a I
szolllszédjáé. Sokat kell szep I
gényn"k muzsikálni, mig a ház
javítási költségeil öss7.ell1uzsi~ I

kálgatja.

A gyomai tüzolJóság' köszö

netet mond a Wag ner l\!lárton!

fiai cégnek, hogy aulójukaJ i
azonnal és dijllll:nlesen ren: i
delkezésre DoesájloJlák. ~

Általános a panasz! .. Kezcl- I
!lelnénk a Petőfi közismert kCjl-!.

ieményének kezdő soraival:

. ,,~indTig csak ~~llas~.. , .Iv~i:l-l
e!lg csak panasz, .. Az Ol szap \
gos TársadalombizJositónak álT I
kereSZTelt, Betei-?scgélyző és I
l'vlunkáshiztositó Intézet vidéki
szerveinek felületes üg'ykeze 3

lése ellen szól a panasz! .. A
munkaadó tagok panaszkod p

nak cl belegsegélyező járulék
tulsulyos kivetése ellcn) .. Igy
például ismerek egy helybeli'
munkaadó!, akire öt hél alaH a
f~yulai kerületi pénztár 150 pell
gővc:] vetet! l-si többel a kive
tési tábla szerint megállapitotl, I
illetve megállapitható törvényes í

FoJvó év október hó 8-á n I
ponl eJéli 12 órakor mcgszó~

la]t u telefon a !üzoltó őrségen '1:

s Endrőd község főjcgyzője

kérle a gyomai !üzolJó pa~

rancsnokot, hog'y jöjjön segjj~

ségül, mer! Endrődön ég egy
sor ház s rettenetes szél van.
Öl perc alaH 8 főből álló hép
szüilség állott él községháza

udvarán, kik a Wagner lvlár!on
fiai cég- által rendelkezésre bo·
csájtott g-yors teheraulóra tet
ték fel a kis molaros fecsken
előt és a parancsnok vezényp
lele mellett már robogtak is
Endrődre. Az ijedelem azonban
tulzott volt, mert 2 ház égQjl:
le? és anna\( is az endrődi tüz-

Huszár Károly, a Társadalo
országos elnöke sűrgős vizsg'áJatot

a Gyulai Kerületi Pénztár en.

A Gyomai Iparos és Kcrcs~ j
kedóífjak Önképzőköre fennáj,

]ásá:lOk 30il~ é:'fordulójái ,L l~ó I
27~en, - mmlan megalal\uli:1~

sát múkedvelői cl6adás ala: II

po~ja - ,~űked.vclő disz.e](i-.
adassa! unneph meg- a "dol- I
ler-szál]óban. ezen ünnep21yc:s I
élikalomkor, a szinműirodalom

egyik gyö ngys7cmél Lc:lJCír
ferenc "Cig'ányszerc[em'" eip

III Ű () felvonásos opereJijér
hozza szinre, nagy körLiltekin~

téssel megT2nclezvc.

Le kell szeg'eznLink, hogV az
Önképzőkör, műkedvelő elő~

adásaival, minden elismerést'
meg'érdemelő kultur munkál
végez s az önképzés jCTén ma
~táriJ válla]t köíelezeHségcknek

II 6k él nl'd ,,-..l j = il

! mInt él nl\iilká:", : . " :)e.
I. ' , , , •I meg' SulIllsaDD.-11l a II

li' lársEidalmi i l!lé / mén y er;· L''íi I
C===========~~~Ji'~::"~~Y~l~~~~,~:~c~~~;J 'I. " i\\"cn Of,,' :) 'j-!

E
l r '1\ Jác- \

, mlé e s a a I rorn héten D\c'lÜl kd tJO!Ic1SZ: il
I '1
~ beadvány Illeni CGVerll~":::Cp;i cd ,~~ _' I

elcg'CI lesz. l l-juszár orsz3-1
Az Önképzésnck ké!séglcp ! gos elnökhi);ó, aki mincJakd I

lenGI l'S I lx:adványra. azonna,1 válaszolt I
sebb módszere cl mlíkl2dvelő 'I és mindké! vúlasúlban arró! I
előadás. I értesíti él panaszosokól, li

I l "'k G j.L'-\ll1cllelt, bog'y a ő l ,)caovanym n a" I
többszöri sl.ereplése közben, J.-\crüleli P,il1ziár ellen a vizs: I
elVQs/li félszegségéf, bátors5: ,I: surgősen aiba I

l " l l .. 'I .. ' 1<21cl1c és annak a 1.,Ja~ 1\'go, fJrSaOa ml, ll'ooa ml lsme- !

I j' ,. -, , , nasí:osoi<at a vizsQ'o~l,aj nred~ lj1'12,12 es szep IréHJjJ ysa- I ~ '- I'

~rot nyer, másoknak szórako 9 rnényéről értesíieni fogja. lu I
ú:st, műélVi?zclel nyuj!. jöts/. 9 ' jdő lassan lelik és \2gyl:ön g uan I
va Jallul, tanulva SZlJrdKoztaL, cg'ymes f

r] '1 l '" J' 'j k' r' , i ele az meg/étele ó/a!
\lé1g-~i erc,(?,z]o((,Ssel C'llllunK I

semmiféle érdemleg-es intéJke- ~
e soka; igérő diszelőodös eJé. I

I
désről hir nem érkezelí, pedig

sikerl kivánva. '(Jyoma község- összes IJcleg-~

A részletes műsocraJ le;;.t!,ö 3 I segélY7ő tagjai fclfokozoH ér~!

zelcbbi számunkban sztlmo,- 'I' elel<!ődéssei várják a magas 'I

Junk be. helyről írásban DC/ig-ért vizsgá~ I
lat eredménvét és a naoykö~ I

"""~"",,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,"""'='''''''='''''''--'''''''''''--~--'''''''''''''',__"""_""~="'=-"'_""""""",~~"""""W"""o"""",!"",,, 'I zö ns é g' i s lz i~ im csi, vaJ; jo n"'12 zck- I,. 'S'i:':":TI1íth;ztei,,;tek.'\ r
M. .~ !'IZ!. \-.:: f1] p-

tt d · ff bl2tl az esetekben azge az en ,I S aza, I d' iomban vasárnap c!é!ck;ll si
nem mara,e csupan ,I órak,,!' isll2ntiszJelc\el Inri í.:? é-
ig~~re'nek mio- ~Zl";ó'-l az c>0"5~z I

..-f
L ! '.• , "IÜ~ cl - .j"d - -6~:Y - ' pás Pál ref. lelkész.

ügyet éi Jöbbi ple n~gi I' Az ág'osic;j evang"élikus icnlp"'"
irások közé .,ael alda" teszik', l. . lonllJan vasárnap cL c, 9 Ó.
és örök idől·uc békésen elIJai!: I., " j . I ..

c" I nemi', nye,vu IsJcntiszl21elz1
g-ainak veje, - a re!e!z 'I' rC'?" ..· 1-11'0- C'! 1.,11'('''-;fri "l:1.\_1 ~ \. !L_.\_~_/_.

várjanak és ck ,~

/iireJmük ! . . ha l
I reggel 9:'Jré1!; r S7e!11 misemegunják a meddő várókoz5sL ,
1'1 ik,5C1Ö\'él1~ la --,~cr-

kezdjék a iüreJmeskec!és játé:"
. ra" Géza plehános, l;. u. ;)kál ujbóJ és ezt a megismél- l l Y

óraker JiiéÍniö_
\ődő játékot, ha egyéb elfo2-~ I
lal!ság-uk nem akad, igy I
1ajh idötöllésből akár a I
világ elm . vagyis a haladó I

idők beláthatatlan végezetéig. l
. Szekr:,r Dániel. I

~--I
f. \'
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Utólérhetetlen ! Tartóssága. örökös!

~

fatüzelési.i, légfUtéses, folyton-
égő kályha

1O l.,!ló FU"T 24 órán
~v~ ~

egy normál szobát.
Nagyobb tipusok 3-4 szobás lakást

is egyenletesen fütenek.
Legtakarékosabb, leghigiénikusabb

fűtés!

ÖN A FövAROSBAN
ÓHAJT

ELHELYEZKEDNi?
Hirdessen az U J S Á G apró
hirdetési rovatában. ÁUást
nyerhet, lakást kaphat és
mindent megszerezhet, amire

sziikScégevan.

Vegyestüzelésü REKORD és ZEPHlR
folytonégö kályhák, ELITE takarék
_____tüzh_elyek. KéménytoJdók.

Árlapot dijtalanul küld:

HÉBER SANDOR
kályha- és tüzhelygyára

Budapest, Vilmos császár-ut 39. sz.
(Hajós-utca sarok).

Kályháinkból állandó lerakat:
Berkovits Adolf, Gyoma.

"Levente" cigarettát szivni
államellenes cselekmény a cse
heknél. Csapó Ferenc homá
rorni lakos lálog'alóban volt
nagymag'yarországí rokonainál
és mikor visszautazolt, magá·
vj'j] viH 20 darab .,levente" ci
garejláL A csehek a határon
elkobozlák tőle a etgarettát és

pár nap mulva 300 pengő pénz
büntetésre itélték "államellenes
cselekménye" miatt, Ugyanigy
járt egy másik kOI1~ál'Omi ia'
kos is. Szegény Debreczeni
Endre, nem tudjuk, vajjon éiZ

Ő cseh területre való betéve

dése, nem volt-e még ilycll
"rettenetes államellenes cselek
ménnyel" slllyosbijva. S vajjon
mi történne, ha ezek a jó uruk
eg'y valóságos kémel fog'nának
(nem olyant mint Dcbreczellii
ki lizleti üg'yben jár és eltévell
hanem olyal, mint Pecha
teHenérnének) és annál találn tI
nak meg' 200 darab "Leventé I"

is? Biztosan halálra itélnék!
~~~~~~.~,t2

qU j d o\n S á 92 P..:nAE • iUq Dr. URBAN7K LÁSZ~Ó H
q TAKARMANYOZASI ~ .
~TABELLÁK és UTMUTATÓ~

~~Cimü igaz értékes müve megjelent,~.•.·
igen ügyes zsebformátumban. - f i!
könyvecske minden gaLdát érdekel,~

I
különösen a mostani nehéz gazda- ~

"sági viszonyok között, mert meg-!l
~tal1itja szám,itani ?z. állattartót a he-D
~.lyeS takarmanyozasl elvek mellett.~.:......
: Kapható kiadóhi....atalunkban is'
i Ára: 40 fillér. ':
~~~~~

\

kezeti törvény tervezetet. Lehe- i
tetlen a mai helyzet, hogya
szövetkezetek céljának és for'
májának meghamisitásával olyan
szövetkezetek létezzenek, a
melyek nem is szövetkezetek,
hanem célszerüség'ből a kon'
junkturák idejében velték

csak fel e nevet. Hogy szö
vetkezet részvénytársasi"1gi for
mában alakulhasson és dol
gozhasson, egészen különle,
ges magyar speciálitás, de ná
lunk sem vált be. A rniniszier
e7.:en sürgösen segíteni kiván
s igérete rövidesen valóra vá~

lik.

A bortörvény végrehajtása.
A szeg'edi keresk. és Iparka
mara közli, hog'y a földmive,
!ésügyi nJiniszter kiadla a bor
előállilásának, kezelésének és

forgalmának szabályzásáról és

a borhamisilás tilalmazásáról
s7óló 1924 évi IX. valamint az
1929 évi X. L-c. vég-rehajtására
vonatkozó utasitást. f\Z érde,
keltek a szükséges felvilág'osi,
tásokat a kamaránál meg'kap
hatják.

VHágszabadalom! A talüze,
lésü, légfütéses, fotyjonégö
..Zephir" kályha, mely 10 kg'.
fával kellemesen fül egy nor,
mái na~yságu szobát 24 órán
át. Vele a famzelés rendkivül
olcsó és ideálisan liszta. Na,.
gyobb tipusok 3-4 szobás la
kást is egyenletesen fütenel<.
Kapható minden nagyságban
és l<ivilclbell s kiválóan rTJlikö
elik a legalacsonyabb kémény
mellett is. Árjegyzékel ing'yen
küld Héber' SáncJor kályhagyá
ros, Budapest, Vilmos-császár
ut 39.

Két szomoru adófizetönek
vidám felebbezése. A szerző

engedélyéve I min tá nak bárki
által felhasználható. i-::gyik köz
ségnek végleg elkeseredet!
adófizető polgára a következő

rövid, de velős felebbezésJ szer·
keszte!fe egyenesen a kormány
zóhoz cimezvQ: Adót akartam
fizetni a g'y ... i községházánál,
ele az adót nem fogadták el
jőlem, hanem megpofoztak,
kidobtak és ]l'csuktak. Kérde'

zem: Hogyan lehessen igy
adót fizetni? Minek okáért
kérem, hogya hátralevő adó,
mat testi fenyíték eimén elen
gedni méltóztassék. - Eg'y
másik adózó polg'ár igy sirán
kozik szintén a kormányzó.
hoz cimzett felebbezésében:
Felebbezésemet az adóhivatal
elutasította. A nagysálSos pénz
ügyigazgató ur nem kegyelme
zett. A kegyelmes pénzügymi,
niszter ur nem irgalmazott. S
ha Főméltóságod se könyörül
rajtam, akkor nincs más hálra,
mint hogy az Uristenhez men
jek, de itt megáll az eszem,
hogy mi módon.

vetve.

Meg keH csinálni a szövet
kezeti törvényt. 5udape~tről

jelentik: Zsitvay igazságügy,
miniszter bejelentette, hogy
slir..q"öscn a/készítteti il ~ZÖy(;t.

A feles és haszonbéres föl
clekllek szóbeli szerződés utáni
illelék kivelésének bejelentése
mcgkezdődött. Minden földtu,
lajdonos tartozik az adóügyi
íeg'yzői irodában sürgősen be
jclcntel1i, ~crl akik elmulaszt,
ják, az hivatalból lesz kiállitva
és birsággal les7 az ille/ék ki·

\

febb városaiba és flildóhelyc
ire induló és onnan érkező

közvetlen vonatok menetrend-
ieit és a menetárakat is közlő

könyvecskét még' a gyakorlat'
lan menetrendol vasó is hasz'
nálhatja. A közel 1000 oldalas
nemzejközi kiadásban eélszc,
rü külföldi szállodai tájékoz,
tató van. Ára 3'50 P kapható
könyvkereskeclésekben, do
hánylózsdékben, az állomások
könyv- és hirlapárusitóinál, az
I. 5. U. Sz. pavillonokban és a
men eljcg'yirodák ba n.

A rheumás bajok házi ke
zelése. Angliában éven le 135
milliö !Wnfrőbe kerlil az állam
nak a rheumás betc~tek keze'
lése, de nálunk is óriási na
gyok az ily betegek kezelésére,
támogatására és rokkanfellá·
lására kiadot j összegel<. Meg'
döbbenlő adalokat közöl erről

clr. En~lanclcr Árpád kitünő

szakérlelemmel megirt könyve,
rllely "A rhclImás bajok házi
kezelése" ci III III el jelent meg.
Vellóball hézagpótló munka,
amely nélkliliizhcletlcn tanács
adója lesz a r!lcumás betegek
nek: világosan megmagyaráz
za a riJcumás bajok ered('tét,
tiíneteit, az ellenünk v.aló vé'
dekezést és számtalan formá ..
ban mulalja be azokat a házi
kezeléseket. amelyek az orvosi
kezelést vannak hivatva ki·
egésziteni. Minclen könyvke
reskeclésben kapható.

Értesittetnek a földhöz iUl/el
toltok, hogy földjeik árának
54 százalékos éJnnuitását f. (c'v
november 31-ig fizethetik. Akik
eddig eleget nem !esznek fize
lési kötclezetlségüknek, a föld
il)! Li k e lvételi lz.

A Gyomai Közművelődési

Egyesület októhcr 16·án tartja
Ill.-ik e!(jadásál a [C-elsőrészi

olvasókörben.

Jár. főszolgabiró ur értes i li
a ilyill ü7leltel biró kereskeelő

kel. vasárnap és iinnepnapo
kl)11 dzli 12 óráig lehet nyitva
az üzlel. I-Iétköznapokon lll.
l-IX. ;)1-ig reggel 6· esle 7
ip". okl. 1. febr. 28-ig rege! ].

esk~ 7-ig lehc-t nyiJva. Ezen üz
leli 7árórákat betartani kötele,
sek.

A hd§ telts~ge, máítá
jéki fáidalmak, emészksi nehéz
ségek, gyoniorbéJhurut és sár
gaság a természeles Fere:n«:
József keseriiviz használa la
által megszül1tethetők és az
agy, a szem, tüdő vagy sziv
felé irányuló vértólulások ellen,
sulyozhatók. Gyomor- és bél,
specialisták igazoliák, hogy a
Ferenc Józlíief vizzel, kü'
lönösen az ülő életmód követ,
keztében jelentkező bajokncil,
na,12')'on"kedvező en~dményeket

érnek el. A Ferenc Joz~ef

kes~'rLiviz kaphal() g'vögyszer,
tárakban, dro~:tériákban és hi
szeriizletekben.

Felhivjuk ioarostcírsaillkat,
hogy folyó hó LS-án dZélZ

vd'3árnap d. e. 11 órakor az
ipdrtesli.iletlwn liJr'jandó meg"
beszélésre sziveskedjenek
megjelenni. Az elnöbég.

Aki mer, az nyer! l{égi
közmondás és igaz is! Dc
természelesen csak <];é nyer
het, akinek sorsjegye van.
Uriási a kcre~]l2t dZ ui SOl sje
gyek iráni, mert legutóbb is

. sokall leltek ily módon gazda
g·ok. A lll. k. oszlálysorsjálék
nak páratjan a nyerési csélye,
42.000 nyeremény t sorso]llak
ki kÖ.écl 8 millió pengö k~sJ:

pénzben. Fele a sOlsjcg-yeknek
okvetlen nyer l Del1lbinsky B.
főár\lsitó, 5udapest. II. Zsig"
mond utca 8. mai lapunkhoz
mellékelr egy karloniapot, mely
rcíl aj.'lnljnk éj "rendelólapol"
lev2lgni és kitöl/ve még' ma
poslárll adni. hzeks csak a
sorsieg"y vétele után. A szeren
cse i"urg'and(\! ~v1jllden egyes
so['sicgynek e~'\'forma a nye
r-:''Sj esélye. Véielleníöl fLigg' az
On szerencséje is. Könnyen
lehet, 110gy az itt ajánlott sors-
jl'gyek lesznek "Forlulla" ked
vl'ilici! Ne Illu!ássza cl IllOS!
a;;: alkalmat! tiuzás okióber
26·iJn kezdődik!

AVasuti Utmutató léli neIll
zetkli zi k iaei'ása rn I2g jelenI. fJö
tMid/ommal, részletcsen jÚ"zli
a hellai rnenetrcndeken kiviiI
éV:: 0Ié1S"<:. némel, osztrák, cseh,
jugoszláv, svájci, belga, hol,
land, lengyel és román menet·
rendeket és dijszabásokat, va'
Iclminl a spanyol, portugál, (ö
rök és g'örög közvellen vona·
tok mene/rendieil. A hazai és
kiilföldi menelrencJek rész/)en
hiva/alból vannak i"dü]vizsgál
V<l. f\z OrsZ<lg'os Autóbusz
:')/övetség- által '3zerkcszlell
hi va ta los autóbuszmenelrcnc!e'
ket, cl nemzetközi példánnyal
egyhefűzve, ezidőszerint csak
aVasuli UtmIltatö tartalmazza.
J:.. küifölcIre ufdzóknak nélkü·
lözhefetien a külön kiadásban
megjelent 140 oldalas k [jIföldi
menetrendkönyvecske, 'melyet

él Vasuli Llfmu/aló nemzetközi
kiadásának vásárlói dijtalanul
KJjJnak, Ezt az Európa ismer-
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uyoma legfJrgalmasabb helyén a központban. MozgószilJház felépítésére kiválóan J1ka!i1L1S, melyhez a tervek is készen
vannak. Vön benne: 5 portálos iiz1dhelyiség, egy géperőre berendez'ci! asz-talo!i' ipé'!'~elep és egy 2 szobás lalds.
Az ipartelep felszerelése: 1: drb 16 HP. Langen és 'Wolf féte "Ottó" bznúnmoto:.r·, 1 Jrb kombinált 510 m/m gyalugé::;
(egyengető és vastagság'), l drh körfűrész és hossdukfúrógép, 1 drb nagy francia csapoló, sH-tze:![é) és ű:bersibe1őgép,

1 drb nagy szalagfűrész 900 mfm-es, 1 drb marógép, 1 elrb köszörűgép, közlőm.űvek (iranszmissziók), elötétek,
hajtószíjak, nagymennyiségti gép.k.és és gépszerszám. A gépek üzemben is megtekinthetök. Eladók továbbá: kész
butoro:K, ugymint : sifonok, ágyak, éjjeliszekrények, asztalok, kredencek, toalett tükrök, virágáHványok. hokedHk. hajlitott

székek stb., mélven leszáUitoH áron. A ház, gépek, butorok egyté4:elben vagy kü:iöl7.~kŰ::iön is eladók.

Erdeh:lődők forduljanak: VAT GÁBOR asztalos esterhez. ~~~k7:37~~~~a~I~~~Stlth Lajos

cukrász üzietemet

ELYEZÉSfl!

a legfinomabb és legizlésesebb kivitelben üzletemben megrendeJheUik. ~

(Torta megrendelések egy nappal előbb bejelentendök).
A nagyérdem ü közönség szíves pártfogását továbbra is kérve maradok:

ESZEL El Á,SZ

Tisztelettel értesitem Gyoma község nagyérdem ü közönségét, hogy

CUKRÁSZDA ÁT

az Ailer házból, a reform. Egyház épületébe (Maksay fényképész helyére)
áthelyeztem, ahol naponta friss cukrász!iiüte:s:nén-y és Jrull.eile9"'"

kávé állandóan kapható.

LAKODALMI TaRTÁK
DUBLIKACIÓ.

MegemHtjiik, hogy a várva
yárfnagyfiimattrakció a "VOL
GA ... VOLGA" folyó hó 20
án Iwrül szimre két és fél órás
előadásokban.

Mal"jai lstváll'lné Harmati Róza
712 számu háza eladó.

Szilágyi Antal szabómesternek 2
hold 1025 négyszögöl tanyaföldje,
hold 1488 négyszögöl hosszudülői, 2
hold 407 fattyasi földje, egy lánc cifra
kertje, egy fél sertés járása szabadkéz
ból eladó. Lakik Jókai utca 820.

Józsik István kovácsmester Deák
Ferenc utca 364 számu háza az uj
kövesut mellett eladó. Értekezni lehet
Orosházi ut 1603 szám alatt.

özv. Sd'll'őder .lánosnél1lak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó, ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

Zőld istván féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgősen eladó.Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

Haszonélvezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet Özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f. 4.

FilmszinháL
. Gyomán.

Október13-án, vasárnap:
AZ EMBER

ÉS AZ ÖRDÖG.
Az Apolló filmszínház folyó

évi október hó 13-án, vSlsár
nap a Melro filmgyár a!trakciós
rilmalkotását

Az ember és az ördöOl...
ci!TILi 7 i'elvonásos drtimát mu-
tatja be. Izzó szerelmi lörténet
a lárg'ya ennek a filmnek, amely
hen két férfi küzd egy leány
szerelméért. Drámai jelenetek
viszik a clarabot a végkifejlő~

d"s ['elé és izgalmasfinalé ke
!"el~hen nyer kielégitő hdeje~

zésl. A nézőnek a hatásos film
lél1la rnclleH g'yijnynrü tájak
kstcíi szépségében is alkDlrna
nyilik gyönyörködni. A renclc~

zés kiválósága mellett meg kell
emlitenünk él darab főszereplői

Aileen Pringle, Normanll Kerry
és Lionel Barrymore magas~

rendü játékludásáL A müsor
kiq2"észitő részében a "Pötyi
ke zsurt ad" és "Stanna .és
Panna" cimü 2-2 felvonásos
burleszk és Filmhiradó kerül
bemutatásra. Előadások: 4, 6
és 8 órakor.

Icsfolyásirs
a

olcsLe
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18"26
19'25
2'20
;)'23

17';:;0 gy. 21'
20-29 g-y. 2'10
14'28 16'52 gy.
19"10 19'45 gy.

16.14 gy.
16'51 gy
20';)4 gy.
21'11gy_

A "gy" belüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.
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Bpeslról indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
5pestre érk.

1929 október hó 6-tól.
Dun,:\..p:f:ST - G YOl"'.:L~

6'25 9'45 g-y. 1ő'35
11"06 12'42 gy. 18_19
0'32 5';)4 8'52 gy.
5- - 10'40 11'45 g-y.
GYO~lA - BtI-~.tSCSA'8l\.

5csabéiról indul2ő'15 4-;:;4 8"14 gy 13'26
Gyomára érk. 0'17 5'26 8'51 gy. 14'20
Gyomáról indul 6-41 11'14 12'47 gy. 18'29
rJcsabára érk. 7'54 12'08 15'25 gy_ 19'27

Legj@bb tájékozta.tó a

Vasuti és Hajózási
enetrend ság

kapható mi,,,:ien Vasutállomáson,
DO~1ái~vtö;:$dében.
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i /J~\Z nO P E LB KERÉ PÁ i Ot TT VEZET I i
i ~(ERÉKPÁROK, VARRÓ~ i
~ GÉPEK, LLAr\lY és jI RÁD!Ó CIK~<EK minden~ i
te ben a legjobb, al ieg~ ~

~ olcsóban kapható j
~ ~i orno os t\lbert !
I$••'p., . villanjszeneiő és n,'liiszerésznél I:

ill
•I GYOMAN.
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állan-Lapunk Budapesten
aoan. olvasható a "Pad,
Sz?l!üda" kávéházában. vIrt,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorso!
előfizetői közötJ egy szállodai
utalványt, melynek tulaídonosa
a sorsolás hónapj6ban klszésc
szerinti időben három napon
át dijmeníesen kap a kivcj!ö
hirnévnek örvendő Park Jiag;y
szállodában Dudöpcst Vlll,. f)a~

ross tér 10 (a l{c]elipál\élll(Í'/ar
érkezési olc!oiáva! szcnl!wn)
egy elsőrenclli szobáI, /~ kö
vetkező sorsoiiJst okt. 19~éll

log-juk mqzejtcmi és ercdi1iéllyé!
lapunk okt. 20~iki sZdmóban
tesszük közzé. Vág-ja i<J

az alanti "Uialvány~sze!vén)'l"

és adja be azt lapunk feidős

szerkeszt őién é J.

1929. máju515-töl n01ll'ember 6-ig.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy

ENDRŐD Gyógyszertt:b- között.
Távolság 7 és fél kHométel'. lV1enetkW 15 perc.

GYO A-E DRŐDI ,AUTÓS SZ í\f'it~Ri ENETRE D

Ni.Hdós-ut és

indul:

Telefonszám 11.

LLALJl\T, GYO /4.UTOBUSZ6'{O .l\-f DRŐDI

61.,/~J.nárról indul: Feltételes megállók lJ. 1'EJrJidlloődrGI~~

Gyomán: II
1. járat reggel 5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca ~1. járai: reggel

2. reggel 6 Ó. 30 p. Gróf Tisza István ut siirok U2. déleWii
" "Máday gyógyszertár ~;

3. délelőtt 9 ó. - p. Piac-tér "l. ~ délelőtt
" §) u. "

4. délelőtt 11 Ó. 10

a
Ártézi-kut fi 4. délután

"
p. Hangya föüz]et

D "
5.

"
déhtUm 12 Ó. 50 p. Vágóhid

D:: "
délutánq Iványi malom

6.
"

délután 2 Ó. 20 p. Endr5dön: "
délután

7.
"

déiután 4 Ó. 55 p. Napkeleti vendéglö

D;~ "
déiután

Kórház
8.

"
délután 6 Ó. 20 p. Kondorosi-ut

"
este

Piac-tér V 99.
"

este 7 Ó. 30 p.
"

este

Telefonszám 17.

6 ó. p.

8 Ó. p.

10 Ó. 20 p.

12 Ó. - p.

1 Ó. 40 p. 

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 Ó. 50 p.

Fehételes megáUó helyeken már 40-SO lépétmyi távolságról felemelt kézzel keH
jelez!'1Í a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 ímér.
Kedvezményes havi béirletjegy 20 P. ~;eti kártya 12 menetre 6 P.

KmÖl1 menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőméi megrem:l.elhető.
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I N E T R Ü KK.

I VAL 65Á ci!
i ----w~
I '
~ Kedves-, barátságos-, tisztaszoba

I árból

. ZO §zázöJ_ék,

Iböséges-, izletes-, háziétkezési
I árból
!I tO ~zázaiék, .. -Iengedményt kiíp On, millt ezen '.

I B:~:;;;~~n i
! a ~

~ Dark- I
fl i,

il' Nagyszállodában~ ~
VII!. Baross-tér 10. I

~..,...,.r ",. r'1nr-'7 - 7:;"--rrm mm="t~~

Szerkeszíésért és kiadásért releiös :
\VAGNER MARi'O;'L-"""'-----;;-.--""""-------;;-.---------------_..""'--_..-_---~-----~NyomlcttiJ a .,HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.
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ZDASÁGI HETILAPÉS KÖZGLDRSTPOLITI
........"""""''''''''''''~E ....l~Ö~F....i....Z....E....T....E~·s........, ~Á....~~AK~ ....~ ................""'i-:;""-'.-'!!'==........................"""'-""'-"""'---........---""'-"""--""'............................., ................~~................~i....rd~e....t....e....· s....e~k............d....ij·....s....z....a....b....á~s~a....i~:........-~.""
Negyedévl'e - - - - 1 pengő SO fillér Felelős szerkesztő: WAGNER MARTON.
Fé' évre - - - - - 3 pengő 40 fillér Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Egész evre - - - - €i pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné! 15 százalék, 1

Lapzárta P É N T E K déii 12 óra. N G R I könyvnyomda negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés
Megjelenik minden vasárnap reggel. G yo ro a, "ÁRVAHÁZ" esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A honvédelmi miniszter
lemondása folytán meg
üresedett honvédelmí tár
ca betöltésénél a kormány I
bizalma a honvédelmi mi~ I
niszterium államtilkárában,
Gömbös Gyulában össz
pontosult, aki ilyenformán
már el is foglalta ezt a
nagyjelentőségü, de .nagy
felelősséggel járó poziciót.

A honvédelmi miniszteri
székben Gömbös Gyula
szerencsésen egyesiti a
szaktudást a politikai isko~ ,
IázottsággaL Mint a régi l
osztrák~magyar hadsereg
vezérkari tisztje, szaktudá.~

sával és páratlan energi~

ájával tünt ki s mint a
háboru után kialakuló uj
Magyarország- egyik poIi~

tikai pártjának vezére és
ir~nyitója, meg-szerezte a
politikába.n azt a jártassá
got, amely minden minisz~

tok alatt való áttekintéséí
illeti, mindezekről' m'lIltbeIi
müködése alapján olyan
képet szolgáltatott, amely
mindenkit megnyugtathat.

Meg van benne a hajIé
kony~ág és simulékony~

~ág, hogy felismerje i1

megváltozott körülmények
uj követelményeit és bár
hajlithatatlan magyarsága
és nacionalizmusa egye
nesen kijelölik azt az
irányt, amelyet nagy vo
nalaiban mindig követett,
politikai belátása és érett~

sége azonban mindenko
ron megóvta az egyoldalu
elfogultságtól s lehetövé
tette számára, hogy egy
séges politikai és életfel
fogásán szükség esetén
olyan korrekciókat végez
zen, amelyek jobban hoz~

zásimithatják az eszméket
egy-egy adott helyzet köp
vetelményeihez,

Mint államtitkár kitünő

szervezőképességről és
végtelen korrektségről tett

ügyminiszternek szüksége
politikai képzettségére, hi
szen mint aktiv politikus,
megismerte az uj viszo
nyokat, tisztába jött az uj
követelményekkel és bele
látott azokba a szövevé~

nyes körüIményekbe, ame
lyekkel a mai magyar ka
tonaságnak számolnia kell.

Ami az uj honvédelmi
miniszter jellemképében a
legerősebb vonást adja
meg, az törhetetlen naci
onalizmusa és hazaszere
tete, amelynek az elmult
esztendők során számos
fényes tanubizonyságáí
adta. Nemzeti hadseregünk
speciális helyzeténéI.fogva,
épen erre a szeretetre és
lelkes·edésre van szükség,
hogy megoldhassa a nagy
feladatot, amely reá biza~

tott. Minden esetre biza~

lommaI tekinthetünk mü=
ködése elé, hiszen ami
Gömbös személyes képes
ségét, vas energiáját, su~

lyos helyzeteknek pmana~

II

ternek, még a látszólag
tisztára szakminiszter hon
védelmi miniszternek is
szükséges. Nyilván annak
a hadseregnek az irányi
tása, szervezése és rend~

ben tartása, amely most
gondjaira bizatott, gyöl~e

rében különbözik attól,
amelyben vajaha szolgá
latot teljesitett. SorozoH
hadsereg helyett toborzott
katonaságunk van, meg~ I
íüzdelve mindenfajta kül~

földi ellenőrzés terhéve! s
megtüzdelve azzal a. gya
nakodó rosszakara Hal,
amelyet az utódállamok
oly nyilvánvalóan kimutaí#
nak, hacsak ennek a pa
rányi lérszámu hadsereg
nek a legelemibb igényeit
is a békesz·erződés meg#
szabta keretekben ki akar
juk elégíteni. Ezen a pon~

Ion lesz tehát az uj had~

é I

TÁRCA
Amiről hajdan

az öregek beszéltek! ...
Szájhagyományok •.• Gyoma mező

város száz esztendős jubileuma.

Régente, amikor még ujság nem
volt a vidéken, szájról-száíra ment
a szó és a keritésmenti lócán be
szélték meg a napi eseményeket . ..
Öreg gyomai svábok azt beszélték
és szentül hittek is a valószinii
nek látszó szóban: Hajd(wta egy
falu vásáJjogoi (Marktjleck) csak
abban az esetben kaphatott, ha
az ilyen jog után törekvő faluban
legalább két nyelven beszélő la
kosság volt, vagyis ha a magya
ron kivül legalább még e,gy másik
nyelven beszélő lakosság volt.
Gyoma falu már ]825 óta állan
dó napi renden tartotta vásárjog
kérdését és minden törekvésével
szeretett volna már akkortájt ilyen
joghoz jutni; de nem volt meg

hozzá az előbb emlitett iörvény
szabta, jőbenjáró kellék, miért is
az akkori idők legtalálékonyabb
és legtevékenyebb embere: Csep
csányi Tamás, a báró Stockham
mer rerdinánd jéle gyomai ura
dalom jőfeliigyelője az akkori föl
des uraság/:,al történt előzetes

részletes megbeszélés és komoly
megállapodás után arra a merész
elhatározásra jutott, hogya közeli

Mezőberényben már eléggé elsza
porodott sváb lakosságból telepít
zselléreket Gj/amám és ezt a jól
megalapozott tervét l830-ban végre
is hajtotta olyanformán, hogy a
jalunak napnyugati szélén elteriilő

legelőt házhelyekké darabolta és
a meghitt első telepeseknek ingyen
házhelyet adatott az urasággal.
Erre persze a népvándorlás meg
kezdődöt/~ 1830-ban kerültek te
hát Gyomára az első németajku,
vagyis sváb telepesek, amire az
után a falu vezetősége az akkori
uraság révén sÜf/Jősen folyamodott

a vásárjogért, amit, mivel a falu
a törvényben megszabott kellék
nek most már megfelelt, még
ugyanezen esztendőben,· vagyis
1830-ban meg is kapott. A vásár
jog megadással járt ~ természe
tesen - a mezővárossá való át
alakulás is... f!;y lett Gyoma
faluból a sváb lakosság között
megőrzött szájhagyomány szerint

1830-ban Gyoma mezőváros és
ezt a jellegét meg is tartotta mind
addig, mig a törvényhozás az ösz
szes óhazabeli mezővarasokat nagy
községekké át nem minősitette, ami
a mult s:?ázad utolsó tizedében
történt meg . .. Haan Lajos ,;Bé
késvármegye hajdana "cimü első

kimeritő megyetörténetében csak
igen hézagosan a következőképen

örökifj ezt meg a nép között még
ma is élő szájhagyomány teljes
elhaligatásával: "Ennek következ-o
tében (értsd: a Harruckern által
biztositott szabad vallásgyakorla
toZ) a község mindinkább jelvirág-

zoft. Eleinte reformált vallásuak
ból állott. ]830. esztendőben tele
pitette az akkori uradalmi fel
ügyelő Csepcsányi Tamás Berény
ből a német ágostai hitvallásua
kat ... Lassanként katholikusok is
gyülekeztek. o. slb. Később meg
azt irja Haan röviden: ,,1830
Gyoma mezővárossá lett' (. .. A
Karátsonyijéle "Békésvármegye
története" általában kimerh'őbben

és részletesebben foglalkozik az
eseményekkel ; de az előbbi száj
hagyományt ő sem említi! ...
Mindebből önként adódik, hogy
Gyoma községnek 1930-ban, va
gyis a következő esztendőben lesz
a mezővárossá alakulás!lak 100
esztendős jubileuma, ugyszintén a
lakosság németajku részének 100
esztendős letelepedési jubileuma . ..

De nem igen lehet jubileumi
előkészületeket észrevenni sem a
községnél, sem az ágostai hitval
láslI németajku egyházközség
nél ! ... Pedig - én azt hiszem)
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Az aradi gyásztér ma.
Irta: Dr. BARABÁS BÉLA

a román padament magyar képviselője.

tanubizonyságot. Mélyen I
átérezve az ország sulyos
helyzetét és anyagi nehéz=
ségeit, mindenkoron a leg
nagyobb takaréko~ságra

törekedett s most, hogy
honvédelmi miniszter lett,
ezt a programmját az
egész vonalon a legszéle
sebbkörüen viheti keresz=
tül. Olyan hadsereg'et kap
él keze alá, amely Jelkese
désban, fegyelemben és

Oldóber hatodika van,
Itt lakom s ilt vag'yok állan;

clöan, Én nem hag'ytam cl 'ezt
a történelmi fölcldJrabot, én itt
szlilettcm, iti élek s ill rogok
cltcmetke7nÍ, III ert ez az én
hazám. i!t osz/om meg regI

harátaimmal, ismert polgárt[n
sélimma! azt él kcserü sorsot,
amclycl a végzet neklink, az
clszakac!! lcrlilelck Illélgyarjai;
nal, jutlatotL Még' a? sem za
varja a llirclmcmel, ha sulyc>=

sabban is érzem az élcl terhed.
ha bosszantanak a mindcnnéJpi
éiet apró 1Líszurásaiva! vagy ül:
dÖí:11Ck alaptalan gyanLlsilások=
kal s biróság' előll hurcolják
[ll eg' Iiszta és bü nletl cn c J(jé Ic
lernct. Ncm szercncséllcnség,
csak nlllló baj, hisz cn nem az
cl legény, aki üt, hanem aki
állja, Én pedig' állom, 5zic!aíom
nélkül, megnyugvással, meri ezt
a gondviselés mérte reám,

Tehát okl')ber halodika vall,

!<'imcg'yck az utcára, A héj=

higgadtságbéln semmi ki=
vánni valót nem hagy és
nagyszerü szellemről ta
nuskodik. Ez él hadsereg
az ő bölcs vezetése alatt
értékben csak növekedhet
s az egész ország meg
van g'yőződve, hogy en
nek a hadsereg'nek az irá
nyitása most olyan kezek
be került, amelyek jövőjét

jelenénél csak szebbé tehe
tik.

köznapi forg'alom, a piaci zaj
zavarja meg' a lelkemben meg
pihenő SZOlllorll, de ünnepi
hai<sulalot. Az embcrek köröt
Jem IÓlllak-rulnak, rohannak,
tülekednek cl kenyér után, aí:
ércLekhaiszában, al lizlet zür,
zavarában, E7.cknek nem jllt
eszébc a 79 év e]ölli magyar
szenvedésnck fájó emléke,

De én s mér;t kevesen, egy
kis időre bemeg'yLink a mino=
riJák templomába, ahol énekes
gyászmise van az elhunyt ma
g'yar vértanuk lelkiüdvéért. Em
lékezünk, imádkozunk, A na·
gyon eg'yszerü katafalk mellől

elhang'zik a Requiescant in
pace s II:cghaJva jövünk kiklé,
eloszlunk az utcár] járó-kelők

lúizött s meg'y minclenki a mag'a
do~gára,

De hová is' menne másfelé?
Tellán eszébc jul, hogy el kel=
L:ne nlCnni a vérlanuk szobrá
hoz, de az már nincs a helyén,
cl I'an raktározva, Én azonban

odamegyek egy;kél percre, IJi;
szcn a szobor helyén ékcs vi
rág'domb emelkedik, g'ondosan
ápolva a vál'osi kertész. állal.
Égő piros virág'ok tömören
magaslanak egymiJs mellett,
mcg'élénkülve az őszi napfény
mclcgétől. A szobor régi diszes
vasrácsozaia ma is védi azt a
kis j(?rülelet, melyen a szobor
állott. De kivül a kerítésen ko
fák és vásárlók zaja, lármája
Jeszi mindennapivá az egész
szabadság teret, amely ma a
lancu Avram nevet VIseli. Ug'y
hallom, hog'y erre a térre s az
aradi vértanuk szobrának he;
Iyére ugyancsak [ancu Avram
román nemzeti hősnek az
"erdélyi havasok királyának"
szobra kerül.

Volna még' egy hely, ahová
ma a mag'yar l-z!ek kikivánko=
zik, de az jó messze van, oit
a vár alalt. Zsigmondháza ha,
tárában, Ez él vesztőhely, s ugy
rémlik, hog'y azon egy emlék;
oszlop emelkedett, de nem
tudni, meg' van e még?' S ha
meg is van, nem fárad el oda
senki s nem teszi ki magát az
eselleges megfigyelésnek, amit
ki sem kerülheine, ha még né=
háDY szál kegyelet-virág is
lenne a kezében,

Napsütéses szép idő lévén,
, én . egymag'am kimen/em a
vesztőhclyre, ahhoz az emlék,
dombhoz, ahol, már liz éve
nem jártam, Már azér! is ki;
mentem, mert látni akartam,
vaijon igaz-e, amit fél füllel hal
lottam, hogy az emlékdomb s
a gTánitoszJop igen siralmas,
rossz állapotban van. De ez
IlC!1l1 igaz, A sudár oszlop érin
lel1enül emelkedik az ég felé,
a domb icteién. Csak adiszes
vasrácsozat az ajtaiával együtt

mind a nég'y oldalról hiányzik,
azt mesterségesen távolitották
cl ismeretlen kezek. bizonyára
szükség' voll reá, hogy az más
helyen teljesítsen kevésbé ke
gyeletes szolgálatot. De mintha
a kerités el!ávolitása előnyére

lenne az oszlopnak, melyet él

magas vasl'ácsozat részben cl
takdrt. Mert most Cfrész karcsu
testével magaslik ki az obeliszk
a dombtetőn, hatása szinie im
poná!, felemel.

NéhiJny holdnyi lerülel vall
elkü!önilve, körülövezve élr)
fákkal, növényzettel. Nincs fel
szán/va, nincsen felásva, érin'
tetlen, kopár, csupasz, még'

legelőnek sem alkalmas, Ennek
a külön területnek ki5zepén
magaslik az emlékdomb, rajta
a gránitoszlop, Egy széles
gyalog'u/ keresztül a domb
melleIt a téren ál Kisszentmik
lós felé. Az ásatások nyomai
még' látszana1<.

Felmentem az emlékdornb 15
lépcsőjén, megvizsgáltam a
gránitoszlopot. Helyén áll erö
sen, A felirásokon bár meg ...

kopott az aranyozás, cic azér!
jól olvashalók. A három felső

lépcsőn román nevek vannak
tiirelmes nlUnkával bevésvL
1924-1925. évek ből. A ho;
mokdomb egy;két centimétert
lesüppedt, a hurko/at Jermés
kövei közül sürün bujlak eló a
sLines vadvirágok, íarkaságulv
kal szeliditik a lejtős oldalakat.

Az emlékdomb lehál nincsen
siralmas állapotban, az sértct;
len s egész jól néz ki. Ncm
tudom kinek, vag'y kiknek, elc
hálás elismerésemel kell hall
goztatnom, hog'y nem nyultuk
hozzá kegyeletlen kezek, mert
hiszen ledöntheHék volna, meg
csonkilhatták, bemocskolhatJcík

- ez a dátum TI.ár az iigy ter
mészeténél J05va és az utódok
puszta kegyeletébál is megérde
melnr', hogy az erre illetékes köz
ségi és egyházközségi vezetök a
nevezetes dátum megüflnepléséhez
szükséges előkészületeket el ne fe
lejtsék ; hanem komolyan foglal
kozzanak az üggyel és idejében
tegyék meg a szükséges előkészü

leteket, !zagy f830-nak százéves
fordulóját hálás utódokhoz méltó
kfgyelettel ünnepelje meg közsé
fl,ünk n1fnden érdemes lakója! . ..
Szinte előre hallom a nemtörő

dömség örökös átkot nyögő Pató
Pálok felele lét erre:

- Nincs pénz! . .. Már csak
takarékossági szempontból sem
tehetjük! . ,',

Ez nem beszéd, csak .közöm
bös kifo,gás!.,. Más mindenre
volna pénz, - csak erre nem
kerülne? ... Például az ág. hitv.
ev. fgyházközségnek kellett, hogy
legyen pénze a püspök ur foga
dására,. de a lakosság letelepedé-

sének százéves ernlikének méltó
me/!,iinneplésére nem lenne egy
neliány fil1éJje ? , '. A községnek
nl(g "a porosabb portalanitás"
hoz szükséges "locsoló miivek be
szerzésére akadt pénze csak azért,
fWf!'y ezek a locsoló müvek" a
községházG udvarán kallódjanak,o
de a község mezövárossá alaku
lásának méltó megünneplésére nem
akadnG ? , .

De - ha az illetékesek esetleg
ellzataroznák mégis az ügynek
felkarolásat, arra kivánom még a
közfigyelmet felhivni, hogy mi
modern utódok véletlenül ne ugy
ünnepeliük a százéves évfardulót,
mintahogyan elődeink a Kmchió
Albert bácsi biráskodásának első

eveiben a !zatvani:ves évfordulót
megünnepelték :

Ugyanis a hatvanéves évforduló
alkalmával a hálás utódok kegye
letének megörökitésére az érdemes
képviselő testület elhatározta, hogy
a község korszerü haladásának kellő

dokumentálásaképen az utcákat ki

fogja viIágitani és az akkori szo- \
kásokhoz !ziven nlinden ufcasa
rokra állit egy-egy petroleum lám
pát, !zogy az éjszakai vándorok
az utcasarki fényességek után le
galább némiképen tudjanak tájé
kozódni . .. Az ujszerü és merész
elhatározást, amelyik régi szokás
szerint nem találkozott a lakosság
n1Índen rétegének tetszésével, 
előteremtvén a szükséges fedezetet,

- gyors tet! követte és néhány
rövid hónap alatt keresztülvitték
gyakorlatilag is a korszerü hatá
rozatot és még ugyanabban az
esztendőben kivilágították áz ösz
szes községbeli utcasarkokat...
Azonban a kiviIágitásnak első

éjszakáján, mivel a Sátán soha...
sem alszik, az utcai szép üveg
lámpákból néhányat a gonosz
ellenpártiak és haladás állandó
ellenségei kiemelték az üvegkeret
ből és el is emelték... Ezt a
gonosz tettőket pedig olyan ügye
sen hajtották végre, hogy az em
bertelen tet!esek nyomára sohasem

a kadt a nyomozó apparátus. Erre
azután ujból összehivatott és ösz
sze is ült a község kormány,ó
képviselő testület és széles meder
bell kezdte megvifatn i azokat az
intézkedési módozatokat, amelyek
a lopások további elharapódzásá
nak gyökeres kiirtására és végle- .
ges meggátIására szolgálnak ...
És ezen a nevezetes gyülésen
többek hozzászólása után egyak
kori korifeus tanácsára hozta es
a következő napokon közhirré is
tette a következő főbenjáró és cél
irányosmi, radikális intézkedést
tartalmazó határozatot: A továb
bi lámpalopások meggátIása vé
gett pedig mindazon utcasarki
háztulajdonosoknak, akiknek a
háza előtt az utcák éjjeli megl'i.
lágitására szolgáló lámpa á1(.
szigom kötelességévé teszi a köz.
ség vezetősége, hogy esténként a
lámpát a tartóból emeljek ki és
éjjeire megőrzés végett vigyék be
és helyezzék el alakásukon !

SZEKÉR DANIEL,
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Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt 9
órak0r istentiszteletet tart Har
sányi Pál esperes.

Az ágostai evangélikus temps
lomban vasárnap d. e. 9 ó.
német nyelvü, Istentiszteletet
tart FeUer Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikáciőval, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

ANémetvárosrészi OIvasó
körben tart előadást, oklóber
hó 23~án, este 7 órai kezde!;
tel a KözmüvelődésÍ Egyesület.
Előadó: Nónay Ferenc ny.
szds. A kisérő müsor kereté~

ben fellépnek: Molnár Gyula,
Biró Benedek és Zöld Uiszló.
Dancsó Árpádné és 19rélz Ede
néhány zeneszámmal kedves,,:
kednek EI közöns~gnek.

Fájdalmak ellen EB
a$I~~rlir1! - labietták

Gyógyszertárakban icapllatók.

"Cigányszereiem". Mult szá
munkban beigérfük él Gyomai
Iparos és Kereskedő Ifjak Ön
képzőköre jubiláris előadásá;

nak mUsorát. amelivel ime be
számolunk. F. hó 26<án estel:)
órakor tetszésszerinti belépő

díj melle!t a Cigányszere!em
főpróbájé1. 27-én fél 8 órai
kezdeltel .cliszclóadás a h'Net...
kező sorrendben. Nyitány: A
C:Jyomai Dalárda éneke. Ünnepi
beszéd: Jar!ifl Koncsek Gy.jó
zsef ny. ip. lónonc isk. igaz;
galó. Dalok: 1899-1929#ig
sikerrel előadoti népszinművek

és opereHc:kböl. Cig"imyszere...
112m: 3 felv. Lehár opereIte
Nónay Ferenc százados zon~

gara kisérQtévc!. Molnár Gyula
szinmüvész rendezésével. Sze
repeInek: P. Bódi Bözsike,
Bódi Rózsika, Puskás Ilonka,
Kertész Bözsike, Ha.idu Mariska,
Kardos Juliska, [-lerter luliska,
Dfeiffer Már/on, Szántai Elek,
Szalóki Lajos, Haibach Árpád,
Jenei Bálint, imre lstván, Wei p

gert Mihály, Haibach Andor és
Molnár Gyuszika. Zárászárn :
a Dalárda éneke. Tánc regge~

Iig Farkasinszki Imre muzsikája
mellett.

Az uj téli mentrendeket tar~

talmazó, általánosan kedvelt

60 filléres "Zöld Menetrend"

már megjelenI. Kapható elo·

hánytőzsdékben, könyvkeres

kedésekben, uccai hirlapárusi~

fóknál és a pályaudvari IBUSZ'

paviJlonokban,

holnapi
,

ag arorszag.
A legujabb békerevhiós terv
szerint 11 és fél millió lakosa

lenne Magyarországnak.

A magyar revl2.lO külföldi
mozgalmának érdekes ujdo!1;
sága van. Aldo Dami tollából
jelent meg a párisi André Del;
pellch-cég kiadásában ez az
érdekes uj könyv, "La Hongrie
de Demain", "A holnapi Ma;
gyarország" eimmel. A szerző

hangoztatja, a tények objektív
ismerele, Csonkamagyarorszá
gon és az eiszakitoft területen
tett löbb íanuJmányutjil, to:
vábbá a statisztika érvei vezet
Jék ahhoz a meggyőződéshez,

hogy Trianont revidiálni kell.

Dami Magyarországnak na~

gyobb JerüleIet akar viss7ajulc
talni, mint az ugynevezetJ Rot
hermere-vonal. A hárommillió~

háromszázezer magyarnak
csak a felét, 1,650.000-el adnd
vissza nekünk a RoJhermere;
határ, mig' Dami uj határvonala
szerint 1,455.000 magyar ma
radna vissza él revizió után az
elszakitott területen. Ebből kö...
rülbelül 1,200.000 román terü
lelre esik, de iti a székely és
szászlakla vidékei, 900.000 ma
gyar és 120.000 szász lakos~

sal autóIlom országré;:;szé ala
ki/aná. Cseh: és jugoszláv
terüle/en összesen még" 300.000
magyar maradna vissza. A
Rothermere-llatárokon tul visz:
szaadná nekünk a szilágvme;
g'yei magyar nyelvszigelet és
Máramarosszig-et környékét,
továbbá él Délbácshában a
Ferenc csatomától délre eg'y
huszkilomét,~res sávoj, a Bá:
nálban eg'y messze délfelé
nyuló éket, Nag'ybecskerekkeJ~

ezután a 1'.Jluraközt és a vend
vidéket. 1-\ Ruténföldre és a
Felvidék keleli részére (Sáros,
Szepes, Abauj, Zemplén) nép~

szavazást kér.
Amennyiben él népszavaní:

sok is kedvezően ütnének ki
1Vlag-yaror"zágra nézve, akkor
tizeneg-y és félmillió lakossa
lenne hazánknak, mig Cseh or
szágnak 11 és háromnegyed~

millió. Ennek az uj Magyaror
szágnak még mindig 79 szá
zalékban magyar föbbségü
lakosság'a lenne.

FövAROSBAN
ÓHAJT

ElHELYEZKEDNI?
H.irdessen az UJ S Á G apró
hirdetési rovatában. Állást
nyerhet, lakást kaphat és
mindent megszerezhet, amire

szükségevan.

Gusztáv I,dilteméruyéin,sk
mé!tatása.

ezt a kellemesen bus és lágyan érzel
gős hangulatot és ez a prófétai éJIet
tel hatásos költői {elmagasztosulás' a
n~ma, tudatalatti megilletődés zürza
varának utvesztőjébe kergeti a köny
nyebb idegzetü olvasót, ahonnan azu
tán nem képes mindig ki is vezetni az
akadálytalan haladás országutjára a
költői szépségek utvesztőjébe tévedt
érzelmes lelkeket! ... Olvasás közben
édes sejtések lepik el lelkünket: de a
költői szépségek átvitt értelmü szókö
tésekkel tulterhelt zamatja nem ütkö
zik ki olyan élesen, mintahogyan a
mai kor zaklatott gyermeke megldván
ná, igy nem mindig képes kiváltani
azokat a megnyugtató érzéseket, ame
lyekre a mai idők pihenés után sovár
gó gyermeke éhes ... A magasabbren
düség nr:sztikus örvényein haladó köl
töi lélek gyakran összetéveszti a leegy
szeriisitett valóságot a felfokozott ide
alizmusnak csalóka szinképeivel és a
tulváHozatos szinek olykor elmosódott
éles vonalakkal el nem határolt képet
adnak. Nagy Gusztáv nemes átszeJJe
mültségében szem elől téveszti sokszor,
hogy a temetők hangos csendje és a
ravatal néma mozdulatlansága csak a
halottaknak nyuj! feltétlenül édes nyu
godalmat és megpihenést ; de az em-

I beri életet élő embereket legtöbbnyire
félelmetes irtózással tölti el aJiJi
a közönséges rettegő istenfélelen1 ki
vállásáre igen alkalmas e'izköz az
egyházi szónakok kezében, de nem
igen alkal:n-las az emberi élet zavaros
forgatagában botorkáló élő emb~r nla
gasabbra hivatcságának szeln!élteíésére.
A közönséges ember mintami!yenek mi
is a tem,etöt az árkoninnen
ről is csak kényszerüségből szereti; de
a ternetőf inisztikumcól a fátyolt csak
borzadva lebbenti le és hoszassan nem
szeret ott időzni. Siet onnan, mert az I
elmulásl1ak, a rothadásnak közönséges
emberi szempontból nincsenek szép-
ségei! . .. Azonban a tülekedő élet
kemény lJarcábóJ szerzett életcsömört

~~"",<"""'T"~rf"G'?'f=V'=n:'~ igen konnyen felfokozza életuntsággá,
~ sőt hajlamos arra, hogy teljes életun
II c!orrá változtassa, ami az absolut szé-

I
pe, kitermelésére törekvő müvé

I szet ágának sem lehet cél-
o o. '

kitüzése, mert mindig csak ellentétes
eredményeket szÜJne. Mindebből adó
dik, hogy Nagy Gusztáv az <ibsolut
szépnek müvészi elérésére való :lemes
törekvésében máris jelentős eredmé
nyeket ért el; de még nem tartozik a
mai kor kissé kificamult izlése által
,.fémjelzett," vagyis teljesen "beérke
zett" irók közé; de ettől már csak
egy fejlődési fokozat választja el. Ed
dig ugyanis nem \'olt képes még énjét
teljesen megtalál ni, ami egyes könnye
debb szerkezetü soraiból itt-ott nagyon
szépen kiütközik: mint például a
"Tempea" ciklus IV. költe';lényének
következő soraiMI :

"llyen mesét csak Kelet teremhet
Vagy tán csak költők lelke lát." Én
Nagy Gusztávnak amennyiben az ön
magával birkózó nemes elmélyülés
utjain nem téved el, nagy jövőt jóso
lok, amit a közeli napok az én szinte
len szavamnál elhivottabb és erősebb

szavu, tehát nyomosabb kritikái iga
zolni fognak! ... Ha Nagy Gusztáv a
mostani könyvben kipécézett egyenes
utról le nem tér; hanem férfias kitar
tással halad tovább. akkor nemsokára
az elsők között fogjuk őt ünnepelhttni
és Gyoma k6zönségének csak dicsére
tére és dicsőségére válik ha ezt a fia
tal, nagyobbra hivatott tehetséget min
den erejével támogatja. A könyv ára 2
pengő, Végh Béla gyomai.

, Sz, D.

szál virágot.
,i.'\iacl. 928 október 6.

!lót! Jlzenhárom szál va.dvirág'ot,
cSOnlÓr;] s lejötlern a
krc:;őkröl. lejöl!cm, isp
l1I'fl rcinéztem éi ma~F:s gránjj~ I

oszlopra, c koziam ne"j·
!FlilY ;násodpereig', vajion hiába
I" ''"'I I k· '.1 'J • II,\LIZClOI c,e, :3zcnvcci,elC ( es
meghaltatok Ti, fiősök?

Levettem éi kalapomat, sóhai-!
101lam egyet s aHoltam
őszbcboru!t Kifáredva
a lelki benyomfísoldól, elván:
szorogiam s llazaboztam a 13

P Ell PU ER
legjobb a világoO'i..Egyetlen pucler, me.ly
a pórusokat nem tömI el; alatta az arcbor
él, lélekzik és szépül. Háromféle nagyságban

~_,_,<.,~.,<~~é=~='ö::"'"''''''minden üzletben álJandiJan kapható.

vOlna r,linden elősség' nélkül.
Alátoljök ulán nincs 0k~m i
kétségbevonni, hogy emberies
gondolkozás, sőt szándékos
,jóindula! ví?d!e meg' a kegyele
tes alkotást, s az, hogya min:
den népeket álható szabadság
geniusa őrködik él fájdalmas
mag'Yllr emlék felelt

Fej,i él 13 ik lépcsőn mcg p

forduljam, szélné~dcrn. M,'lskor
és sokszor ezrekre: ,,,enŐ

lömcg hallgaIta villámos beszé- i
. CI j 1-' i(jem - rt mos, sen<l Sl!leS ~

oH, eg")' lélek sem, esEt!; a I
dorr:~ \~irá~'szálaH_ llajto~~lja ~ j
szeliCl osn szel!o. Nehezl1CK I

érzem fc!jörő IélC:f'zeieniet és I
sajnálom, a kezem üres, I
nem hoztam virágo!, mert nem I
is akartam. Ellenkczöleg csi- I
nái/am. Meghajtoltam nchány~ I
szor öreg: derekarnat :0 !
is, balról is J25Zakij~

toítam a kövek körül ki~

"Tempea" cimen Nagy Gusztáv egy 26
költeményböl összerótt verseskönyvet
bocsájtott közre, l1lésy Péter linómet
szereive; tarkitva, Ez a könyv, amelyik'
a napokban hagyta el a sajtót, nem
hétköznapi közönséges köntösben je-I
lent meg a közönség előtt; hanem már '
puszta külsejével is nagyobb igényel(et
támaszt és müvészicesen kifinomult iz
lést kiván kielégiten!. Már magában a
fedőlap is jelképes és tömören egybe
szerkesztett alaptonusa szigoru össz
hangba olvad a könyv bel,ő tartalmá
nak alaptonuséval ! . .. Nagy Gusztáv
ugyanis nem a népköltők édesen 
fájó lantját pengeti, - haner-:1 inkább
a mai lehetetlenül összekuszált élet
problémák megoldására törekszik és
mint ilyen a mis-ctikum meddő bogozá
sa felé hajlik és sebesebb röptű, ma
gasan szárnyaló elképzelései közben
lantját itt-Olt olyan lágy zengzetesség
gel pengeti, hogy önkénytelenűl is a
sziv legmélyére lopakodik vele, amivel
a népkölíészet hangulat kiváltásához
igen közelfekvő érzelgősséget és fájó

elszomorodást vált ki. Nagy kár, hogy I
i,tt.-,ott Iellengö.s.nek ~:tsz.ő szÓvirágal.'..
atwrhetetlen =zemr<;oovel ej



Vegyestüzelésü REKORD és ZEPHlR
folytonégő kályhák, ELITE takaréktüz

helyek. Kéménytoldók.

fatl.lzelésli, iégmtéses, ro!ytonég5
kályha

'10, kiló fával FÜl 24 órán il!
egy normál szobát.

Nagyobb tipusok 3-4 szobás lakást is
egyenletesen fötenek

Legtakarékosabb, leghigiénikusabbfü tési

Árlapot díjtalanul küld;

Héber' Sándor
kályha- és iüzhelygyára

Budapest, Vilmos Császár-ut 30, 'szám
(Haj'Js-utca sarok).

Kálvháinkból állandó lerakat;
Berl>:ovHs Adolf, Gvom21.

DUBLIKACIÓ.

M~~~~~~~

Utólérhetetjen ! Tartóssága örökös!

Felhivás ! Egyik ügyfejem Kocsis
Lajos gyomai pékmester üzletét meg~

venni szándékozik. Felhivom ennélfogva
nevezett hitelezőit, hogy esetleges kövc
teléseiket nálam 5 napon belül jelent
sék be. 'Későbbi bejelentéseket figye
lembe nem veszele Dr. Messinger Al
bert ügyvéd Gyoma.

A ladányi ut közelében egy darab
zsellérföld van eladó, Értekezni lehét
Kocsis Gergelynél Deák Ferenc utca
1442 sz. alaH.

Szilágyi Antal szabómesternek 2
hold 1025 négyszögöl tanyaföldje,
hold 1488 négyszögöl hosszudülői, 2
hold 407 fattyasi földje, egy lánc cifra
kertje, egy fél sertés járása szabadkéz
ból eladó. Lakik Jókai utca 820.

Józsik István kovácsmester' Deák
Ferenc utca 364 számu háza az ui
kövesut mellett eladó. Értekezni lehet
Orosházi ut 1603 szám alatt.

ŐZ1I'. Scl"irőder Jánosi1ériak 30
hold ő7edi. földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett_ Érdek
Iődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.
Zőld István féle 3 fertály, tanyai

föld örökáron sürgösen eladó_ Ertekcz
ni lehet a Bácsy és Társai Bankház:í
ban.

Haszol'lé!vezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képeZŐ Kalo
csa-jelekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200~200 négyszögölenként). Azoll
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f, 4,

1~"T\?\!ilii

B P E S T, \11., ,lf1aniczky-utca
A Nyug-ati pá.lyauuvali.' D:ll.eUett.

Telefon (ínterurban) 202-45., 294-54. Siirgönycim: r-lólelist.
Minden modem kényeJemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. rv'Iinden szobában központi tülés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrás;,:óa és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikl.:al.

szerü szinvonalon álló baromfi- I
tenyésztés leg-ujabb és ieg-szebb .1'

eredményeinek az érdenlődő

közönséggel való ismertetése
és bemutatása.

Világszabadalom ! A falüzc
lésü, l~gmtéses, folytonégő

"Zephir" kályha mely 10 kg.
fával kellemeserr füt egy nor~

máI nagyságu szobái 24 órán
ál. Vele a fatüzelés rendkivül
olcsó és ideálisan tiszta.Na~,

g'yobb tipusok 3-4 szobcis la- I
kást is egyenletesen füfenek.
Kapható minden nagyságban
és kivitelben s kiválóan mükö
dik a leg-alacsonyabb kémény
mellett is. Árjegyzéket ingyen
küld Héber Sándor ká!yhagyá
ros. Budapest, Vilmospcsászár
ut 39.

AVasuti Utrnutató téli nem
zetközi kiadása megjelent. Bő

tartalomma!, részletesen közli
a hazai menetrcndeken kivül
az oias-z, német, osztrák, cseh,
jugoszláv) svájci, belga, holp

land, lengyel és román menet
rendeket és dijszabásokat, va~

!dlllint a spailyoJ, porlugál, tö
rök és g'örö;;,;' közvellen vonap

lok menetrendjei!. A hazai és
külföldi mene/rendek részben
hivatalból vannak felülvizsgál
va. Az Országos' Autóbusz
Szövetség- állal '3zerkesztel!
hivatalos ol1lóbuszmenetrendeQ

ket, a nemzetközi példáonyal
egyhefüzve, ezidőszerini csak
a VasuJi Utmlltató tartalmazza_
A külföldre Uféi?óknak llélkü~

lözhetetlen él külön kiadásban
megjelent 140 oldalas külföldi
mene:irendkönyvecske, me1yc.!
aVasuli Utmutató nemzetközi
kiadásának vá'3árlói dijtalanul
kapnak. Ezt az Európa ismer
tebb városaiba és füldőhelye

ire induló és onnan érkező

közvetlen vonajok menetrend
jeit és a menelárakat is közlő

könyvecskét még a gyakorlat~

lan menetrendolvasó is hasz~

nálhatja. A közel 1000 oldalas
nemzetközi kiadásban célsze;
rü külföldi, szallodai tájé!<oz~

talő van. Ára 3·50 P kapható
könyvkereskedésekben, dop
hánytőzsdékben, az állomások
könyv- és hirlapárusitóinál, az
I. B. U. Sz. pavillonokban és a
menetjegyirodákban.
~--.....
Szabadaimat
megszerez, értékesit minden

államban
ARON és MOLNAR

szabadalmi iroda
Budapest, vm., Rákóczi-ut 15.
~~-~

"iigr,is" ottl;on pa!}t=cshő~ ,és I
reszKcl a KcdveSCit)i. Plkans

részletekel közöl arról is, bogy l
cl "vénligris (( meg'lálogatta Vo- .
ronoffot. ci fjalalitó speciálistáL
CiJroenl veri él feleség-e, mert
ká.rlyázik. És igy tovább. A
regény meséiérői és a könyv
lT1C'gjelel1éséí köveiő l1yi!ajko~

zalháboruról szenzációs rész~

leleket közöl a tvlagyar tvlag-c
zin okröber lB-Hd uj száma. A
legszebben iiiuszlráit magyar
képes folyóiral cffyébkénl is
remek folókkal és gazdag
szépirodalmi anyag-gal lép a
nyilvánosság elé. Érdekfeszitő

noveliákat, illusztráit cikkeket
és verseket közöl a lap és ér...
dekes kriíikákban számol be cl

színhá.z és mozi aktuális ese~

ményeil'ől. Országos gyermek
szépségversenyi indit el érté,
kes diiakkal és minden részi~

vevő miivészi kiá!lilásu okleve#
ic! kap. A nagysikerü "Ki voll
cl tetles 7" rovatban A. Surieur,
a párisi cleJekHvfcjedelem uiabb
kaland keretében nyujt módot
cl közönségnek cl nyornozásra.
A lap [lréJ 1 pengő. Kapható
nlinclen pályaudvaron, u/cai
árusnál és könyvkereskedés~

ben. Mutatványszámot dijtalanul
küld a kiadóhivaíal: Budapest,

V:' Szig'el ulca 26.

A harcias hanmgozóné. Még
mul! bó 28-án a reggeli őrák~

ban történt, hog-y Beinschrólh
tvlár/on, 83 éves agaslyim a
kapuja előili lócán ül_dög-élve
n('zte a jövő-menóket. A ha
riJl1\!Ozóné csirk,:,ie pedig a?
ill'()kban kapargatott. Az öreg,
i1ki szereJi az utcán is cl lisz#
la:oág'ot cl reggeli harangszó
a:ntt a csirk,':ket puszta kézzel
kreigetie a német utca felé. A
hal'émgozóné már cl toronyab
lJkból hang()s szitkozódással
L,:rlyeg-ejje az öreget. Majd a
jo;onyból lerohant és az uton
kei'esztülszaladvB egyenesen
nekifutoU az öreg' embernek és
hangos káromkodássat kétszer
i~; areul ütötte az öregembert.
J.\;: ügynek a járásbiróságnál
lesz fO!ytéltása és befejezése.
mert az öreg fe!jelentette a
mclgáról megfeledkezett har~

cias haran g-ozónéL

Elveszett egy fehér~barna

fo;los német vizsla. vadász ku
ly,]. JvlegtalálÓia illő jutalom
ellenében adja vissza Szilágyi
Laios borbélypmesternek.

BaromfildáUitás Gyulán. A
D2!mag-yarországi Baromfi-,
Gdlamb-~ és HázinyuHenyésztők

Egyesulele, melynek müködési
k'JI'e Békésvármegyére és a
hozzá gazdaságilag csatlakozó
szomszédos vármeg'yék terüle
lére terjed ki, november I., 2.
és 3~ik napján Gyulán baromfi,
galam h és házinyulkiállitásl
rendez. Akiállitás cc:lja a kor-

ViL, Baross-tér
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen uionnan berende
zett kényelmes családi ház.
KözjJoníifütés. hideg-meleg
viz. Mérsékel! polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol~

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozókruak
20 százalék engedmény.

Testvérváilalat:

OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:

GrtJsz Ödön.

A GYOr""lAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDA,-PI~S1fEN

a

g1(;D:an~r'Jl \
bélzavarok, éin~2Iyg-és, kcl1cnlel~ i

len s. zájiz) homlokfájás. láz, II

sZI2I(:-:-zorulás~ l1állVás \/élg'y

hasmenés escjeiné! már cg-y I

pO!lé1r íe?rmészeJ,,,s jL'::'erenc

keserüviz gyorSlJll,
bi?!OSéJn és keilcm'2scn hot. A
gyakorlari orvosiudomány c;

zolja, hogya Fercn<:e Jo,,",
:l':f5ef viz használala a sok
evés és ivás káros kö"eikez~

m,zilyelnél igClZi jótéicméllYllek
bizonyuL A .f":e'.lrcnc ,]G~§ef

i~e:3'~,~rüviz kupllalö g·\/ög·yszt2r~

jélröldJon droi,';-éríékban és Ei~

szerüziclekbcn,
Helyreigazitás. ,0., Gyo Illai

UjséÍg- !cgulóbbi \'cJsárnapi szá
mában cl kereskedők záróráiá·
ra VOJlclkozó közzétetei lévcs,
miután a vasárnapi és ünncp~

íE1pi kereskedői zárórák dé!c~

lölt 10 órában vannak I11cgái~

iapHva.

5 világrész visszhangzik a
dics,érettől. amellyel az Aspi
rin lableltáknak adóznak. A ö3
év öia mindig' ismétlődö ered
mények iS,ulzoiják. hog'y az
r\spirir~ 1ah!cHák cl lcg-haiáso?
:'3CJhb szu Iliínc!ennemü hilL's,
járvány, rCllnla, CSUZ t zsába,
o/.onkivLil fei Js fog-fájfl~ck el.?
1[211, an~2!kül, hOQ'Y a SZ1vre
káros hatással volnának. f\Öny
nyen C!k'ZDzc:lhcI6, ho~y ilyen
kHünó szcr állandó utánzásnak
vaIl kitéve. Üg'yeijcn 8.zérf az
C i>''': cl e li csomago!ásra cl "t)é1~

yerker ilszflcl," tllcrf hanlls1Í\'éi",
Ilyok g'yakran haláslalailok, söt
soks/.or kórusak.

Óriási irodaim~ botrány
Párisban. f'eiician Chal11psaur,
él lli5pszerL'1 szcIIzációllajhászó,
frivol iró ,,'NóL.!. él ll1ajOll1(j:~z~

szony" címen uj könyvet adoH
ki. A reg-:2nynek nenl kisebb
emberek él hősei, mint Clemen
ceau, Citrocli, Voronoff és
számos kÖ7('leli nagyság. Cle~
menceau-ró! elfecseg'i, hogy -a
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éttel
Gyoma legforgalmasabb helyén aközpon-tlban. Mozgószinház felépitésére kiválóan z;l1~éjmas, melyhez a tervek is készen
vannak. Van benne: 5 portálos üzlethelyiség, egy géperőre berendezett aszbíos ip2>l1!·tetep és egy 2 szobás lakás.
Az ipartelep felszerelése: 1 drlb 16 HP. Langen és Wolf féle ;,Ottó" ben::dnmotoi'; 1 drb kombinált 510 mfm gyalugép
(egyengető és vastagság), 1 drb körfűrész és hosszlukfúrógé>p, 1 drb nagy francia csapoló, slHzeHí és übersibelőgép,
1 drb nagy szalagfűrész 900' mfm-es, 1 drb marógép, 1 drb köszörügép, lk.özíőmüvek (transzmissziók). e1őiétek,

hajtószíjak, nagymennyiségü gépkés és gépszerszám. A gépek üzemben is megtek:ínthe-!:ök. Eladók továbbá: kész
butorok, ugymint : sifonok, ágyak, éjjeliszekrények, asztalok, kredencek, toalett tükrök, virágáilványok, hokedlik, hajlitott

székek stb., mélyen leszáUHoH áron. A ház, gépek, butorok egytételben vagy kiiH:in~lk.űlön is eladók.

Erdeklődők forduljanak: GÁBOR asztalos esterhez. ~fc~\37Giz~~~a~l~~~suth

értesitem Gyoma község nagyérdemü közönségét, hogy

mint fő - vagy mellék - foglalko
zássaL lB értékes és érdekes köny
veinknek részletfizetéses terjeszté
sére vállalkozik. N',i ugyanis meg
tanítjuk, hogyan kell eladni köny
veket részletfizetésre. A mi kiadvá
nyaink mind márkás, irodalmi mű

vek, amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy min
denesetre szép mellék jövedelmet
biztosíthat magának. Még ma irjon
dijtalan ismertető nyomtatványokért,

amelyeket szil'csen megküili a

k~ny%§2:talyd

Budapest, V. Alkotmány u. 4- szám.

amikor ugy szólván senkinek a ke
resete nem fedi a kiadásokat

Az dnYdgi

nehéz lldpjdiDaU'l

zleten1eteu rász
az Ailer házból, a reform. Egyház épületébe (Maksay fényképész helyére)
áthelyeztem, ahol naponta friss ndol'ászE>ütenJlény és Jltneleg'"

kávé állandóan kapható.

KODi~\ I TORTÁ
a legfinomabb és legizlésesebb kivitelben üzletemben megrencleJhetök.

(Torta megrendelések egy nappal előbb bejelentendők).

A nagyérdemü közönség szives pártfogását továbbra is kérve maradok·

ESZEL El SZ

EL'lEZÉS!! !

ja. Trágyaigénye tekintetében a köz
vetlen istállótrágyát, valamint az erős

nitrogéntrágyázást igen meghálália. A
len alá, ha azt magtermés céljából ter
meljük, inkább adható közvetlenül is
tállótrágya, mint rostlen aJá. Azonban
tanácsosabb itt is a mülrágyázás. A
A kálit igen meghálálja. Nitrogénszűk

ségletének fedezés e céljából a lassu
hatásu mésznitrogén a legmegfelelőbb,

különDsen mésszegény talajon. Legcél
szerübb kat. holdav.kint mésznitrogénből
50-100 kg-ot, szuperfoszfátból 180-

. 250 kg-ot, kálisóból 100-160 kg,-ot
adni.

A ll1észnitrogént minél korábban,
legkésőbb a vetés előtt szórjuk ki és
utána a talajba jól beboronáljuk. A
korai kiszórás az igen kisszemü lenmag
érzékenysége miatt különös fontos
sággal -bir.

Hazánkban különösen a lenmag ter
mesztésének van igen nagy jelentősége.

Az utóbbi években a termelés ugyanis
igen visszaesett. A földmivelésügyi kor
mány a kamarák támogatásával ez év
ben igen jelentös mértékben karolta
fel a lenmag termelésé!. Ez lehetövé
is válik, mert az olajgyárak kötelezett
séget vállaltak arra, hogy a velük S7er
ződő termelőktől a lenm agot átveszik
világpiaci ár t 10 százalék. Ha tekin
tetbe vesszük még azt, hogy il len
egyik legjobb előveteménye a buzánz:i:,
amennyiben l-2 q·val is nagyobb ter
méshozam érhető el utána, mint bár
mely más elővetemény után, ugy a jelen
gazdasági körümények között a lenlliag
termesztés egyik Jegjövedelmezőbb ter
melési águnkká vált.

értékeket hozunk be, de amelyeket a
belföldi termelés kiterjesztésével nél
külözni tudnánl" Ilyen termelési ág az
olajosnövények termelése. Az olajos
magvak termesztésének nagyobbmérvü
felkárolását több körülmény indokolja:
növényi olajiparunk rendkivüli fejlett
sége, a növényi olajokból, olaj
ipari melléktermékekből, olajpogácsá
ból fennálló nagyarányu behozataJi
többletünk és különösen az a körül
mény, hogy hazánk az oJajosmagvak
termelésére rendkivül alkalmas és vé
gül, hogy az olajosmagvak fokozottabb
termesztése megfelelő árak meliett
igen jövedelmező.

Hazai olajiparunk évenkint képes
lenne 6000-7000 vaggon olajosmagvat
feldolgozni, majdnem dupláját an
nak,· 111 int· amennyi olajosmagvat
eddig termesztettünk, ennélfogva a ha
zai ipar ellátására az ősszes olajos
magyakban termelésünket közel 100
százalékkal lehetne fokozni és igy nem
szorulnánk behozatalra, sőt lényegesen
emelhetnénk kivitelünket, ugy a nö
vényi zsirokból, mint annak mellékter
mékeiből.

Az o:ajosnövények termesztésének
felkarolásánál a repce, a napraforgó
és a lenmag termesztése jöhetnek leg
inkább figyelembe. Az olajosnövények
áftalában igényesek, talajzsarolóknak
azonban mégsen mondhatók, mert ter
l11ésükkel kevés tápanyag kerül ki a
gazdaságból. Természetesen megfelelő

termést csak akkor hoznak, ha a talaj
.ól átmunkált és sok' felvehető táp
Janyagot tartalmaz. Igy a repce bő

istállótrágyázást kiván, de még ha
friss istállótrágyába vetjük is, akkor is
jövedelmező lehet a műtrágyák hasz~

nálata, de feltétlenül szükséges, ha
bármi oknál fogva nem trágyáztunk
közvetlenül a repce alá. A repce külö
nösen "niirogénéhes", ezért elsősorban

nitrogénmütrágyát alkalmazzunk ter
I11rlésénél; szenes trágyával gyengén
ellátott és humuszban szegény talajon
a repce 100-160 kg mésznitrogént is
meg szokott hálálni. Szuperfoszfátból
cl vetőszántás előtt 200 kg-ot adunk,.
kálítrágyázásra szoruló talajokon 50
100 kg 40 százalékos kálisó használata
is megokolt lehet.

Napraforgót mindenütt lehet ter
meszteni, alJol a közepes érésü tengeri
beérik, sőt a száraz forróságot is bir-

Termeljünk
olajosnövényeket !

Külkereskedelmi mérlegünk ijesztő

mértékü passzivitása arra a felisme
résre vezet bennünket, hogy a jövőben

vagy olyan termelési ágakat karoljunk
fel, ame~eknek külföldön piacuk van,
vagy pedig amelyekből állandóan nagy

Egy csodálatosan szép és
tökéletes fi!lmilkolást mutat be
a~ Apolló filmszinház folyó
hó 20-án, vasárnap a

Volga." " " Volga. ~
cimü 14 felvonásos drámában.
Az orosz tárgy-u filmek leg~

szebbikc a Volg·a... Volga,
amely Stenka Razin kozákka~

pitállY regényes történe/ét viszi
a vászonra. A Strogoff Mihály
~sclliális rendezője W. Tou.r
janszky rendezte ezt a hatal~

mas és pazar kiállitásban gaz p

dag filmkolosszust. Stenka Ra
zin alakját a németek nag·y
filmmüvésze Hans Adelbert
Schlettowszemélyesili megdöb
bentő realitással, mclleUe Ru.
dolf Klein Rogge és Boris de
Faze megérdemlik az elismí?~

rést. A perzsa hercegleány sze·
repét a gyönyörü liBan Hall
Davis tökéletes mlivészeHeJ ját
sza meg. A ., VoJg-a ... Volg-a"
filrnmlivészeti megitélés '3zerint
a világ- filmterrnelésének eg'yik
legszebb és legnag'yobb alko~

tása. A darab minden eg'yes
jelenete lenyügözően hat. A
drám?libonyolilás tökéletes. A
keleti interiőrök pdzar pompája
káprázatos. Előadások :§fél 4,
6 és fél 9 órakor kezdődnek.

Mezőgazdaság

Filmszínház
Oyomán.

Okt6ber20-án, vasárnap:

Volga ... Volga!

e olcs an
BTe I

,
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18-26
19-25
2·20
3-2;)

an li

17-30gy_ 21·-
20·29 gy 2·10
14-28 16-52 gy.
19·1O 19A5gy.

16.14 gy_
16-51 gy
20·34 gy.
21·11 u-

tr

Ia.punk

uti

irdessen

A "gY' betüveJ jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.
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[)pestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

1929 október hó 6-tól.
BUDAPEST-GYOl'-fA

6'25 g-45 g-y. 13'35
11·06 12'42 gy_ 18.19
0·32 5·34 8·52 gy.
5- - 10-40 ll-45 gy.

GYOMA - BÉKÉSCSABA..
[)csabáról indu123-15 4-34 8·14 g-y_ 13-26
Gyomára érk. 0-17 5-26 8-51 gy_ 14"20
Gyomáról indul 6"41 11-14 12-47 gy_ 18'29
Bcsabára érk_ n,4 12·08 13'25 gy. 19·27

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohánvtőzsdében.

~ftARA~~ftft~Afift~ftAftftA~~~~ftA~RftftAAAftftAftRAAftRftftAftftftRftft~RRRft~

I.

AZ ,,0 P E L" KERÉKPÁR MINDENÜTT VEZET!
KERÉKPÁROK, VARRÓ- .

~ GÉPEK, VILLANY és .

i RÁDIO CIKKEK minden- I
ben a legjobb, a leg-

olcsóban kapható

il 2?~~~p:mf:~~~!1 1..

1
GYOMÁN. I

i "OPELII OTORKERÉKPÁR KÉPVISELET. .
lv~tititiuuWUtiWtiUWWWUUUtiWWUWWWWtiWWWUWUtiU~uuwwwuuwuuwuw~uwwwww~uuuuul

......J..

10 százalékot
olcsó éttermi árainkból cl P 50

filléres menüt kivéve).

Se:rn.:rni
koesiköltsége nincsen, mert
szemben vagyunk a Keleti

Pályaudvarral.

Dark
Nagyszálloda

\/lll., Baross-tér 10.

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér tO.

I IlUtasforgalJllunk I
Inagymérvü emelkedése elveink I
Ihel.yességét igazolta. Elvünk Ol-II

I

esón a legjobbat nyujtani! E
lap előfizetőinek támogatását I

lhálásan azzal kivánjuk viszo-
I nozni, hogy emelkedő kiadá-I

saink dacára

20 százalékot
adunk hatóságilag megállapitott

szobaárainkból_

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

~líli1ilfíl~~.~••01iIiftfte
""'" =o-.~ ~

~ Budapest legelsőrendümodern családi szállója, az I
I splanade SZ Iloda I
~ lll., Zsigmond utca 58. Telefon: Aut. 517-35. II Mérsékelt ára k. Modern berendezés. Központi fütés. ~
~ Melegvizszolgáltatás. Lift. I
~ :EngedD1\ényt kap Ön., mint e lap előfizetője a :
~ Dunára néző :E§pianade Nagyszállóban. ~

~~~U\II.~~

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnck örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba#
ross IéI' 10 (a I",eletipályauclvar
érkezési oldalával szeInbcn)
egy c!sőrenuli sz obiit. A kö
vetkező sorsolást old. 19~én

r(giuk l1lcgcjkni és ereclllléllyét
lapunk ok!. 20#iki számában
tesszlik közzé. - Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényt"

és adi a be az! lapunk felelős

sz Cl'keszl őjénél.
- - - Itt Je~-Agdnd(~: - -

r~;~:~~:~:'~I;;~:~:y
urllak

I
·-------------------------Il;-iI;t a urnőnek

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

M~~

~~~~~~~:FrJfl":a~~~~~~ ~

Nyomtatta él .. HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat uyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET SANDOR.
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ETILAPGIÉS KÖZ GAZLD

Felelős szerkesztö-;-~GNERMÁRTON.I irdetések dijszabásai;

S k t " é é k" -'''''h" t I Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
zer esz os g s lau" Ivaa: I h'~d t' 'lIO ' j'k' "115 ' ék 1•• ll' e esne szaza e , tJzszenne szazal ,

" U G I konyvnyomda negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
____ G Y o m a, "ÁRVAHÁZ" __I esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

RSI, TLITIp

-.-~--;;;~" ----'M'Ttt --..----

ELŐF!ZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő SO fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - - - - 6 pengő.

lapzárta PÉ N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap regge!.

magát, mint diadalmas, éle=
tet. hitet, magyar remény
séget formáló erő egymás
testvéri nl egértésében,
pártharcok elsimulásában,
a kicsinyek, szegények,
nyomorultak, munkátala
nok, éhezők gondjának
felvevésében-, magyar
testvérek 1- ez le~z az iga=
zj, "Örök Reformáció" lel~

kének suhanása!
Nem a vallás, hanem a

szivek ációja !

PAPP GÁBOR.

l'vlintbCJ. mind Cll ajakról a7/ a

kérdést hallanánk; hol cl. pénz?
Dc véllljuk meg, hogy soha
scm volt Ci. é1 kérdés oly ak
tuális, mint éppen ma.

Az emberek a;.-! látják, hogy
szinte cllünl a pénz s a leg~

különböi.Őbb kombinációkkal
kulaiják a pénz hollétét. l'::gye
"ck azt a mesél hl'esz/elik, hog'y
a pl'i1zl a bankok nem akarják
kiadni s igy kényszert gyako~

mlnak a gazcl6k0I1, hogy a
terménylikc\ él 11ldi olcsó áron

énz?

Isten és az ember. És az
a hazugságra épitett világ
nem birta volna ki ezt a
rettenetes feszültséget,
össze kellett volna omla~

nia mindenestől s a ro
mok maguk alá temeHék
volna az embert és min
den alkotását.

A megnyilatkozott igaz
ság erej e ujjáép'itett min=
dent: lélek és szabadság,
vallás és erkölcs, és
tudomány, mér~éklet és
haladás, egyéniség és kö
zösség, személyiség és I
társadalom, valóság és
élet ember és Ister egy
rég óhajtott találkozásban
kibékültek. II'

Ez a mai világ is ezt a
találkozást várja, hiába
akarják letagadni az em
berek a lélek mély, belső,

guny és hazugságpalás
tolta vágyakozásait !

Ha majd ez a vágyako
zás hazaszeretetünkben s
egyházi életünkben kibont-I
ja szárnyait s -megmutatja

IIJ I
két világ, a tulsó és az I
innenső felismerhetetlenül
kezd eggyé olvadnI.

Pedig mennyi verejték
és mennyi vér hulloítérte;
amig ezt a határkövet a
két világ között a refor
máció sok-sok ismert és
névtelen hősei megszilár
ditofták; amig igazságnak
ismertelték el az igazsá
got, letörték az emberi
szellem béklyóit, teremtet
tek tudományt, Imlturát s
visszaadták Krisztust az
embereknek s az embert
visszaadták az Istennek.

Ha mindez nem történt
volna meg a reformáci=
óval, azóta halott lenne a
világ s halott lenne az
emberiség minden kulturá
lis és erkölcsi alkotása.
Mert az álkeresztyén világ
zsarnoki hatalma és em
beri találmányai között eI=
lentétbe került egymással
az egyház és az élet, <lZ

Manapság,- amikor sok
, ember a vallásról, temp-,
lomról és egyházról eg'y
általán nem g'ondolkodik
és beszél, vagy ha épen
beszél, róluk, szavaiból
csak az tünik ki, hogy ő

mindezeket a' felvilágosult I
gondolkodásu ember szá~

mára csak afféle ősapá-
Jn reánkmaradt, de ma
már esen. félesleges
dolo'oknak tartJ'a - a eO'~

~ ,~

nagyobb szükségét érez~

zük annak, hogya dolgok
igazi megvilagitásában elé-
jük tárjuk a hit, vallás és I

n számítani I
és haladni akaró világ
tarhatatlanságát.

Mert sok évszázados ha~

tárkőnél·állunk! És az em~

berek elfel.ejtettek em!é=
kezni! A határkövet be~

lepte az utszéH por, a ne~

mes márvány szine kifa
kult, a felirás betüinek ra
gyogása 'elhalványodott s

világhábom elöttieknél és egész
biztos, hogy add(~ valamilyen for
máoan már a királykérdés is eldől.

Silbiger Boriska ezekután meg
mutatja emlékalúllmait, amelyben
a politikai, pénzügyi, miivész- és
orvos-világ lEgismertebb reprezefl
tásainak emléksomi bizonyitják,
hogy ez a kivételes tehetségii hölgy
valóban cl jövőbe lát. Tarka ösz
szevisszaságban olvassuk Horvát
báróék, Vojnichék, Bothmer gJótnő,

Thann Albin báró, Kaas Albert
báró sora it, majd László Fülöp,
Pólya Tibor, Csorba Géza, Erdős

Renée; Szini Gyula, Zsolt Béla,
, Fedák Sári, Titkos Ilona, Gál

Franci, M. Szoyer Ilona, Márkus
Dezső irásait, amely mind'Fl/ind
azt tanusitják, hogy Si/biger Bo
riska által megjövendőlt események
csakugyan bekövetkeznek. Igy töb
bek között Szini Gyulának előre

megmondta. hogy megfogja kapni
a--Baumgarien-diiat

J
Csorba Gézá-

CA

Siibiger Soriska grafológus
1932~re várja a békereviziót.

Az orosz-kínai konfliktus, ugy
látszik, f!I;yre jobban kiélesedik.
Ma mpg senki sem tudná határo
zottan megmondani, hogy ez az
incidens nem fog-e még nagy és
sulyas bonyodalmakat okozni, s
hogy a megindult orosz és kinai
ellenségeskedés tulajdonképpen'
hová vezet és mivé fejlődhet. Ez
irányban legföljebb jós!ásokba le
!zet bocsátkozni. Éppen ezért el
mentünk a Budapesten le.gdivato
sabb grafológushoz : Silbiger Bo
riskához, hogy megkérdezzük, mit
jósol az orosz·kinai eseményekkel
kapcsolatban.

A hires grafológus, aki nem
,valami idős hölgy, hanem egy

vonzó uri leány, lélekben ható
pillanf[íssal tekint ránk, majd elő

veszi egyik emlékalbumát, amely'"
ben egy tipikusan arisztokrata
irást mutat. '

-Látja a dátumot? - kérdezi
Si/biger Jdsasszony. - 1927 május
J-élz Crouy-Clzanel István gró]
bemlitatta M. S. Samsonow her
cegnek, a hires orosz cári diplo
matának. A herceg irásából már
akkor - 1927-ben - megjósol
tam, hogy az orosz szovjet két év
nwlva, szóval az idén, lzáboruba
keveredik. Ez a háboru, ha eleinte
jelentéktelennek látszik iSJ végered
ményben egyik okozója lesz a
szovjet bukásának és ezzel egyi
dejiien a viIágtérkép nagyaránYll
megváltoztatásának is. A szovjet
-bukását 1929--,c30: telére várom,

- Magyarország jövőjét is
érinti az ön által megjósolt váito-
'? k ','" ,." ,f l .zas. - ,erul!zzu,. a gtaJO oJ!,us

, hölgyet,

- Ha nem is közvetlenül, de I
közvetve nlÍnden esetre, - vá!a-,
szolja határozott hango!/' -' 1932-
,ig föltétleniiI megtörténik az első

lépés a revjzió felé, amelynek
eredményeképpen Nagy-Magyar
ország 63 Vál megyéje helyett egy
előre 36 vármegyéből fog állani
hazánk.

- A revizió békés utOl! válik
valóra ?

- Igen. Nagy lépéssel VISZi

előre a magyarság iigyét Musso
lini magyarországi látogatása,
amely 1930-ban fog megtörténni.
De a legfőbb trSnyezők ebben a
kérdésben Rothermere lord és
MacDonald angol miniszterelnök
lesznek. 1930-31·ben háboru lesz
körülöttiink. Magyarország is moz
gósitani fog ugyan, de nem avat
kozik be a háboruba, ugy, flOgy
egyetlen egy magyar katona sem

e...sik el, 1932-ben Mag~arorsz~gonl
Jobbak lesznek a viszonyai; CI,
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a szava;.-:ás g'yorsabb tempó; I
ban mchessen szükség szerint
több szavazatszedő kLildölfség
alakiltatik. Szavazni c;sak azok
kal a szavazó!apokkal lehet,
melyek az e célrél készült bé
lyegzővel az Alispán ur állal
el lellek látva. Szavazó lapo'
kérI november l;éll egész nap
bárki jelentkezhet a fójeg'yzői

irodában. Egyes válaszJói cso
portok vezetői jijbb szavazó
lapot a várme~:r'{ei Alispán ur
Jól kérheinele A szavazó la;
pokra 1-9 nevet lehet irni,
többet nem, merj ugy sem vé
telik figyelembe. A hat első név
rendes tagságra, a többi 7-9
ik név póttagságra fog számba
véteIni.

Dr. Kotró Márton már öregedö
legény volt, amikor aránylag fiatal
felesége egy egészséges fiugyer
mekkel ajándékozta meg. Efeletti
örömében a deres fejű apa kissé
felöntött a garatra, ugy szaladt a
VIII. kerületi annakönyvi hivatal
hoz az ujszülöttet bejelenteni. Az
anyakönyvvezető egymás után kér
dezte az adatokat a helyes bejegy
zés végett. Egyszer csak a név
rubrikához jutott és azt kérdezte
a boldog apától :

- Mi lesz a neve az ujsziilött
nek?

A boldog apa szinte átszelle
mülten vágja rá erre a kérdésre
hirtelenében:

- Ifju dr. Kotró Márton.
A tarfejü anyakönyvvezetö meg

csóválja öreg koponyáját és sze
liden jegyzi meg:

- Nana már az csak nem le
. het, hogy az ujszűlötta másvilág
ról hozta magával a doktori ci
met.

- Igaz, - mondja kissé res
telkedve dr. Kotró és elsiet a do
hány-utcai söntésbe, hogy még
melegében elujságolja az ott vá
rakozó cimborálfnak a szellemes
nyelvbotlást.

eladják, mások pedig' az államot
okolják, mint aki elreiti a pénzt.
Pedig' a különböző I,wmbiná,
ciók helyett, melyek nem a
bünös mahináeiókon, alapul
nak a pénz külföldi vonatko
zásail a ráIlllltnlunk, mell' abhan
nyilvánul, hogy L'gész Euró'
pában, kivéve talán Franciaor
sdgot, - pénlkrizis van. A
pénzszükének belső oka pedig
az, hogya nag'y behozatal ré
vén él Nemzeti Bank a d(.?vizá
kat aranyban kénytelen fizetni
s igy az arany fedeze! csök,
kCllése folytán kényt<?len a
pélJzJári jeg'yeket ug'yanolyan
mértékben bevonni. nehog'y a
pengő értéke Ieromoliék, ami
aztán az inflaciót idézné elő.

Mihelyt javul a külkereske
delmi rnérlegünk a Nemzeti
Bank hilelmegvol1ása meg'szü
nik, a pénzkrizis enyhülni fog.
A mai helyzet megbénitja a
g'azdasági életet, de megllYo
rnoritja a bankokat is, akik a
Iul magas kamat melleIt sem
tudnak, megfelelő eredményt
produkálni. Mig ez a pénz
enyhülés be nem következik, a
közlerhek behajtása is komoly
akadályokba ütközik.

Iskolai ünnepély.

A rcformcítus elemi népisko
léJk okló\)er 11Ó 31;én reforll1a·
ciói el1llékünnepet tartanak a
templomban, délelőtt 9 órai
kezdettel. melyre a szülőket,

egyházunk tagjait, ál/alában az
érdeklődőket tisz/eleltcl meg
hívja a Tanitótestület.

Az emlékünnep müsora:
I. Közének. Xc. Zsolt,

verse.
2, tvleg'nyíló beszéd, Mond

ja: .szőke Fere!lC igazg'. Janitö.
D. ~Zálvinista magyar g'yer-

nak pedig, hogy az Ady-siremiék
pályázatot nyeri meg. Vázsonyi
Vilmosnak annakidején meg
jósolta, h(Jgy maényletet fognak
ellene elkövetni, majd Vázsonyi
hozzátartozóinak megjövendölte a
volt miniszter halálát is. Gábor
józsef operaénekes hirtelen halálát
w;yancsak hónapokkal az előtt

megjósolta.

Si/biger kisasszonyt a legkil'iÍ
lóbb közp.azdasági vezérférfiak is
több izben megkérdezték üzleti
terveik eredménye felöl és a grafo
lógus hölgy ilyen esetekben
is mindig jóelőre látta a bekövet
kezendöket.

Érdekes, hogy több neves ideg
orvos is foglalkozott Silbiger Ic. a.
telepatikus képesséf;eivel. Ferenczi
Sándor dr., az ismert pszihoana
litikus ezt irta: "Kisérje munkájá
ban rokonszenv, - életünket {(ílán
ez jóra forditja. Babonás tisztelettel
hive Ferenc;d," - Décsi Imre dr.

mek hl1va!lása. Irla: Varga La'l
jas. Szaval ja : Béres József IV.
oszt. tanuló.

4. Október 31,én, Irla: F,
Kováls r<álmán. Szavalja : Csa
pó IZatalin V. oszt. tanuló.

5. Űnnepi besléd. Monclia :
Papp Gábor segédlelkész.

6. Ének. Térj magadhoz drá
ga Sion. Éneklik: V-V! oszt.
nÖvenclékei.

7. A gályarabok. Irta: Vá
radi Antal. Szavalia : Erdei Ju,
liánna IV. polgári isk. tanuló.

8. r<i volt Kálvin· János?
lrta: baia tvlillály. Szavalja :
Benedek Anna IV. oszt. tanuló.

9. Reformáció. Irla: Sántha
Károly. Szavalja : Bcinschrólh
fmilia III. oszt. tanuló.

10. I-<áivinista hitvallás. Irta:
F. Kováts Kálmán. Szavalja :
Győri Lajos IV. oszt. lanuló.

11. Bezáró be'>l.éd. Mondja:
Répás Pál lelkész. isk. sz, el
nök.

12. Közének. Erös várunk
nékünk az lsten.

Törvényhatósági
bizottsági tagok

választása Gyomán.
Az 1929. évi XXX. L-c. ren~

delkezései alapján a törvény
hatósági bizottsági tagok vá
lasztása folyó év november 3
án, vasárnap fog' meglarlalni.
Gyoma község választ 6 ren
des és 3 póI/agat. Választó
mindenki, aki az országgyülési
képviselőválasztók folyő évi
névjegyzékében fel van véve.
l'vlinden választőnak egy sza
vazati joga van és mindenki
csak személyesen szavazhat.
A szavazás november 3'án
reggel 9 órakor kezdődik és
turi délután 4 óráig. A község
!Jil;.-:ánáJ szavaz mindenki. Hog'y

főorvos a következöket irta az
emlékkönyvbe : "Minden kődarab

ban benne van a szobor, de csak
a müvész tudja kifaragni belöle.
Minden irott befüben egészen ben
ne van az az ember, aki irta, csak
ahoz is müvész kell, aki kiolvassa
befőle. Silbiger Boriska igazi mü
uésze a gtafológiának s e!;yszer
smind tudósa is mindannak, ami
a grafológiát a müvészi ösztönön
kivül teszi. Abból a "minden "-ből,

ami a kézirásban benne van, cso
dálatosan sokat ki is tud olvasni.

Miután SiIbiger Boriska irásbeli
dokumentumokkal bizonJitotta be,
hogy eddigi jóslásai a legteljesebb
mértékben valóra váltak, bizzunk
ahban, hogya minden magyar
ember által várva-várt békerevizió
is a grafológus hölgy által meg
jövendölt hatál idöre, 1932-re be
következik, s egy szebb, jobb és
boldogabb korszak virrad reánk,
sokat ~zenvedett magyafokra ...

TARKA KRÓNIKA.

Vi§§zavágott.

Mikó és Bence voltak valami
kor gyomai papok. Mikó róm. kath.
és Bence ev. ref. vallásu,. de a
két lelkipásztor igen jó patriaehá.
lis viszonyban élt egymással. Sze·
rették egymást heccelni.

Ef;yszer egy ev. ref vallásu hivő

áttért a róm. kath. vallásra és
Mikó büszkén irta Bencének:
"Barátom, egy juh a te nyáiad
ból áttért az én nyájamba.

Bence megforditotta fIlaegvér
rel a papirszeletet és válaszképen
csak ennyit irt rá: "Mert kába volt"
és visszaküldte a levélkét bar-átjá
nak.

Nyelvbotlá§.

Sz. D.

Tisztelt Háziasszony!
VARGÁNYAGOMBA elsőrendü napon
száritott lSpengő.VARGÁNYAGOMBA
kemencében száritva 12 P kijónként
postán küldve utánvéttel. Organtil

zacskóban tavaszig eltartható.
Cim: KORMOS MIHÁLY, Gyöngyös,

SZEMLE.

A francia kamara őszi

megnyitása szenzációlJal kez
dődött: az első ülésen le
szavazták a kormányt, igy
Briand kabinetje kénytelen
volt lemondani. A kormány
bukását az okozta, hogy a
kamara többsége nagy ef/en;
szenvvel fogadta a Joung
terv törvénybe iktasásának
gondolatát. Ugy látszik, a
franciák nem akarják elfo
gadni azt az egyességet,
melyet Briand annyi tárgya
lás után sok nehézséggel
tudott csak létrehozni. Ma
még nem világos, hogy e
kormánybuktatás mennyire
jogja befolyásolni a jrancia
német viszony fejlődését, de
Briand távozása minden
esetre nagy mértékben csök
kenti az európai nemzetek
kibontakozásának reményét a
feszült gazdasági és politikai
fzelyzetből. Briand álli/ólag
még a külügyminiszteri tár
cát sem akarja vállalni és
kijelentette, hogy miniszter
elnökséget többet egyáltalán
nem vállal. A békebarát né
met külügyminiszter: Strese'-
mann halála után ez rövi
desen már a második nagy
csapás a kátyuba jutott
európaJ-béke ügyén.

*. * *
A külpofitika~ feszültség,·

mely a loung4 tervezet eset/e
ges megfziusulása folytán
fenyeget, sötét árnyékot vet
a magyar jóvátételi fárgya
lásokra is, Tifulescll, Romá
nia londoni nagykövete nem
minden siker nélkül mester
kedik azon, hogy összeza
varja a magyar jóvátétel
ügyét az optáns kérdéssel,
jóllefzet amaz az egész ma
gyar nemzetet érdeklő igaz
ságtalan követelés, emez pe
dig magánszemélyek jogos
követelése a román állam
mal szemben, amit minden
méftányos és igazságos biró
gondolkodás nélkül ítélne meg
birtokaikfól megfosztott test-,
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ha azt jegyezzük meg, hogy a
főuton követtek el ilyen betörést
és éppen akkor, amikor csaknem
szemben az állatorvos lakásával a
községi nagy szállodában bál volt.
Reméljük az erélyes nyomozás
világosságot fog deríteni erre a
homályos és aggodalmat keltő ügy
re. Aggodalmat leeJt az jlyen eset
azért, mert a közbiztonságban ve
tett hite inog meg az embernek
akkor, amikor azt látja, llOgy il

legexponáltabb helyen is milyen
eredményesen kisérletezhetnek be
törésseL Bizony Gyomán is elég
gyakran előfordult az utóbbi időK

ben az ilyen vállalkozás. Mindezek
az esetek kivánják, az elfogott
betörőkkel, a legerélyesebb módon
bánjanak el.

Országosvásár Vészíőn. ,A
Icgkö?clehiJi ol's/ágosvásilc
Vészlö nagykö7.ségben ok!",·
I)er 30~án les7-, melyre vé5'>
lllC'n les hel yról sertés lz ivéll"
lével minden állat felhajtllGll),

Negyvenezer holdon termel
nek dohányt Magyarországcr'L
.4 trianoni békeszer7.ödés ke),
velkezfében Magyarorszóg do>
hánylermö földie <':\2 ezcr hoicl·
ról 24 ezer holdra csökkellL
,A7.Óla egyre fejlöcJik dohány
tei'lllclésiínk és ma már 40 eLn
holcIon terlllelnck dohtinyl, eF
évi kiviiej pedig' 40 ezer llliÍ~

zsárói 145 má/sára emelke
e1ett.

Kevesebb a bortermés mint
tavaly, 1901. óta nem termett
ilyen jó minöségii bor• .4 !\iléJ
gyar :Szőlősga7.cJák Országos
r:gyesülelének vezelóségéi(ii
nyert információ szerint, az
ielei bortermés mennyisége sok
kol kisebb les...::, mint amennyire
számiloltak. A lllultévi 3. mil
lió he\,lólilcITel szemben az
ielén csupán 1.8 millió heklc\li
ter terem. A minőség (Izonbol1
teljesen kifogásl(llan. 1901. óta
nem fcrmell ilyen jÓIllÍnöségii
bor. A bor ára nem áll arán\,
ball a Illinöségg'C], llag'yobh
téleicket még' nem sikerüll el=
helyezni, csupán kisebb köjé~

sek voltak 24-30 filléres must
árak mellett.

A Polgári Olvasókörben
tarlj'1, e7ielei ötödik elCíaclását,
október hó 30~án, szerdán este
7 óI'ai kezcleiiej a (JyoIllai
KözlllüveJ6clési EgyesüiC'1. A
C]yoll1ai Dalárda szebbnél~

szebb énekszárnokkal vesz
rés7.1. Elöaclö: Nyis7tor Péler
tak. pénzt. igazgató. Molnár
Gyula, Zöld László és [jiró
[')enec!ck"A jÖVCCVéll\" cimi'j
clerűs j ál ékban Iép nck fel. A
felltieken kiviil, még több ér=
elckes (;s tanulság'os magájl~

szám is szerepel a müsoron.
Soronkövelkczö . előuclások :
f:gyetérlési Oivasókör: novem
ber 6-án, Alsórészi (48-as)
Olvasókör: november lő án,
Kisréli Olvasókör: november
20=án.

Ragadós állatbetegségek.

Lépfene: Gyoma, Szeghalom, Ta

konykór: Köröstarcsa. Sertésor

bánc : Gyoma. Sertéspestis : Füzes

gyarmat, Gyoma.

Vakmerő betöréses lopás
Szeghalom községben. Az el
mult vasárnap este vakmerő

betörők jártak Kiss Sándor köz
ségi állatorvos lakásán. Az állat
o:'vos feleségével együtt moziban
volt s valószinüleg ezt az időt

hasznáJták ki a merész betörök,
hogya lakását meglátogassák. A
jelek szerint valamelyik szomszéd
udvarán keresztül az udvarra ju
tottak, onnan a helyi viszonyok
alapos ismeretével a végső szo
bának tartottak. A szobának ket
tős ajtója van, a külsőben benne
volt a kulcs belülről, ezt nagy
ügyességgel és szakértelemmel
be!olták és felnyitották az ajtót.
Nehogy munkájuk közben beliil
ről valaki megzavarhassa őket a
végső szobát az ebédlővel össze
kötő ajtót, amely nyitva volt, be
zárták és megkezdték müködésü
ket. Összeszedték az ott található
összes ruhanemüt, az állatorvos
alkalmi ruháit, azután ágynemüt,
teritőt és minden értékes tárgyat,
amit csak mozgatni tudtak. Mikor
ezeket összepakoJták - mint aki
jól végezte dolgát - tovább álltak.
Vakmerőségük jellemzésére elég

rek állásponljál és e hel\l"öl
is klhivjuk él képvisclölesli'llcl
fí:,;1yel.né: n\,omatékkaL ho~y

ezen a lar!lIoldllan ililapoion cl

soját haléÍskhrében élnnál is
illkább sef5ilsen, nw!1 <JI iigy
nek eSl'tleg' kell\?rndlenehb
fo!y!tJléÍSél lehet máshol, alllikOl'
már az ügy széleseb h huiiá~

Illokuj ver és él bék,.2s elilllé:
zéstöl elkésik a7. ember, IllCI'I
a nyomOrftó iparo::;ok máshol
I,ZS7.IlCk h.énytelenek sél'elmeik
o rv o s Iás á t s 7. o rg' al !ll él Z ni.

Szülöi értehezlet a polgári
iskolában. j\z ellllull héj szom·
bal elélljtflIljflIl tmln/la éJ polp
~2ál'i iskola lallóri kara ez évi
e\sc') :"úi!ői él'lekezlelél, ame"
iyen s/ép S/fllllIl1al jelenlek
meg a ~2'vcrlllekeik sorsát szip

vükön visckj szülök, Az igaz
g'utö kiizvclknLiI k"elves kö=
S7.ÖllIÖ s7.avai ulán a növeIlp
dékek irredenta szuvala!ai és
énekszárnai következtek, éJllleJ

lyekbói ItIlilallák a jelenlevők,

hogy az iskol a III ils_ nijgy, g'ond
clal ápolju és fejleszti mai
csonkaságllnk közöl! ifjuság'unk
IlU 7. ufi as ér7. és l; t. t\1 aj CI Paá1
:S,lI1lU igazg'ató tarlo1ta meR a
kl,,'nlcv(lk figvelmél és érc!ekJ

lc')elésé! nagyban f"lkeltó, tar~

I(llillas és nagyérlékLi el6acláp
sitl: a mindkét nelllbeli talllliók
Iesli és h:lki gondozásáról és
fdcszléséről, illusztrálva elcS J

eHiásál éJ gyakorlati életböl veli
laláló Ik'lclákkal. Az igazgató
lebilincseic) clöaclása után a
s/i.ilók az egyes o::;zlályok fÖ J

Ilc\kcivel és lalláraivéI! folylat-
lelk bes7.élg-clésl g'yermekeik
III élg'u vLsc Ici ét és 1an III má nyi
c!('imenc!c!éJ illetőleg.

Panasz a piaci helypénz
miatt. A helybeli cukrász és
IIJézeskalácsos mesterek pa=
n é1 szbead vállll ya J SÚÍI~ c1ékozp
!lak a gyomai képviselő/eslü=

kIhez fordulni, é'Imelyikben clp
panaszolják, hogya mostani
relleneles és nyomaszió gaz~

clasági viszonyok között tartp
JléIlallan a hclyzet, rnert csak
helvpénz cimén fizetnek helyp
heli iparos léllikre árusitó he~

lyenkénJ és piaconként 32 fil~

léJl, akkor, él Illikor piaconként
és árusitó helyenként 2-3 pen
gönél többel nem tes?: ki az
iisszforgalmuk, tehát maga a
piaci hclypém eléri cl 10-15
százalékái az összforgi'llmuk
nak. Teljesen osztillk a cuk=
rász és mézeska!áesos me"te~

p O R C E l l N P U DE R'~ I ~1irrMliftn••ffliiITIií1lliiitlliMi
leajobib a világoi'!. Egyetlen puder, 111\:'1)' , . ._

il pÓrUSiJkilt nem tömi ,el; ill,atta az a,reböl' l ~'L ~~~ -,~'
él~ lélek~ik és ,szépül. Ilaromlel~ na~ysagbal1 '~.-,. ~

~~~_~ -=_~__l;;.;n.;;.m;.;;.d;,;;.e_n•.:.)1_t_)b_u_zl_e(_b_e_n__a~_I~~I!.•doc\n Kapl1ato',[,i}

r~~;==·-·

r:S~él ioK'i·ÖS\,:Il:'aii:\:g'lUyib1l0!mk.

I Igen, nyomban As
pirin tableHákat vet
tem, amelyek 1'ne9
hlilésnél és fejfájás
nál mindig segiteHek.
Bizonyára ismered
az eredeti csomago~
lást a Bayer-kereszt
tel?

lyenként: l. Ilely 2 P. II. hely
1'50 P. Jegyck elövélelben l\iss
istván borbély és Schwartz f e
renc kereskedö urak üzlcíeiben
viÍIllla!ök. A zcnél Farkasinszki
Imre zen,kol"Cl s7.olgállalja.

A Gyomai Egyetértés Olva
só Egylet vigaImi bizottsága
1929. november II() 2~án Il1Ü~

kedvclö föpr,')llál, 3,ikáIl pedig
mLíkedvclö elöadilssal e~yl)ep

khil)(l táncestélyi rendez. Illelyre
a khzség kÖ7.iillségét tisztelet
tel Illeghivja a J<cndez6ség.
.szinre kerlii : "f.\ I)oktor ur"
eimü bohózclt ~) kivonásban.
Elöddás kuckte ll1ilH! kd esle
7 (\raizor,

l'éreinknek. Csak a legyő-o \
Z("jitek szomOrLl sorsa teszI
vitássá e kérdés elintézésE'Í. I

Román kormány ügyes
tikázása. Most a két ügyet
akaJ)a egyeztetni TitulesCll.
Nagyldküen lemond mindeJ1~

féle jóvátéfelről Nlagyaror
szág részéről, ha viszont ot! I
a magyar kormány eláll az I
optánsok kárialilnitásának
J:öl'etefésétő/. FéWs, hogy
most, mikor anll/gy is fonto
sabb érdekek vonják el a
nyugati nagyhatalmak kép
vise/t>inek }i:gye!méf, lljra el
lenünk hoz majd határozatot
a Népszövetség.

istentiszteletek 1\ rel'. lelllp,
k) 111 1)("111 VaSJrIldp clélel(J[j \)
(ÍrdÍ((lr is1c:nlisztclelel j;lrl I~,~'

piJs Pál ref. kike'SZ,

/'\7. áfrOs1oi evol1QélilzllS lelllp~

Iomhan vasiímup. (L e. 9 Ó.

némct nyelvl'j· ls!en1isilelclet
lal'I Feiler f:1'I16 ev. lelkész,

/-\ n·)m, ka!h. templomban
I·eg~.;rel 9 óra1\Or S7Cll1 mise
prédikácicSval, larlja Cscr
IleIY (Jba plehános, D. ll. 3
(íl'alwr Jilánia.

HELYRElGt~ZITÁS. A Gyo
mai Ujság egyik vasárnapi
számában a kereSKedők záró
rajara vünatlwzó közzététel
téves, miután a vasárnapi és
Dnnepnapi kereskedöizár6rák
déle!ött 10 órában vannak
megánapitv~l.

Huszünötéves házassági év
fordul ó. Ipa ros Iéi r:"C1 d il hmm k
cg'yik igen dcrék, fiÍradhalalliv
nu\ s7.orgalmas tagja: Bil'ó ['>e

lleclek asztalos az elmlill !Iét
keclcljl'n linnepcltc mcg' c:"l?i1Cl~

ben, családi körbcn hUS70IÜ')j
'~ves házassági évfordulójc]l,
amely alkalommal tiszlelói l;S
barátai elhalmozlák jó kiv(Íllcl
jaikkal. Mi is kivánunk a JOJ
vábbiakhoz Islenl61 áldásl és
boldogság'ol!

A Gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Őnképzőköre har;
millC éves fennállá'3ának rneg'J
iinnepié:"él'e, a HollerJszállndá
ban, pianitló~alapia javéÍl'éJ,
! 929. évi o!dóber hó 26-án,
szombaton csie nyolc órai kcz
delJel, tetszés szerinti belépó 4

dij mellett rnűkedvelö főpróbál,

1929. évi oklöber h0 27;(;n,
vasárnup este fél nyolc örlli
kezdettel, a (]yomai Duléirda
közre rn üködésével cliszelöéidást
és zárlkörü tánemulalságot ren
dez, melyre kcizség'i'lnk lako:-i~

ság'át szerc1eitel meg'hivia a
R"ndezöség. !.:')(.'ic'pőclij szemé'
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t :~iCD:s:~eji:_!jlh2tŐ. J\JléJy mihn::

tehát
t-:á2\-j,f{\[ is }zeii gO:ldGskoLll1ul1k.

),Cl"i:12Sh07:all11~ il:':: \'iSsí_J.esik;

kin;;:rüJ. A t~Jlaju!1h:ban élő te-

rl(~rc.L~k is a 111ély-
r,\1:~v,et0s sz~~bá\Yj,,/_L0.

A sckJ~é12 111S7:('11 c~,ak u~y érh'2tb ej,

Jl8. az ős?:i U1Jajl11unkát helyesen vé

gc-zz~lk. EÜ:J:::n a tekin tel ben nel i1CS3k

(;lr'léle~i iSill,..:;(chc, dc ·tajJa.sztaJa)ra is

J\ljn~l kÖtöttebb) tÖll1Ödő tenné:::zttü
a 3n;l3.j <o:1i..iosabban keH \"é
gezn t-nik az őszi ~zántó.st és ásást. A

ma;s azt ajánlja,
l1ngy dUITán j l'itllJlOSiln ho.gyjuk a rül

dc\\ -nH::rt (\ i,; ~ibán;k vel~. A
gyJ.ko:-lat ~\lap~-)s(1n llH')dositja ,2 feltevést;

nem bir át-
111..:gpDI·hnilytdni. I'·Yel"i1 is

{)ir:1ik szét ~(l\"as:~ig' sel1l) I1anel1~ egy~

darabban JlI-ZlracJ. kiilseje ve
szit ·élc:ssé:géh(~)l. Ta\'Jsszal (lL.tán a,slél

ie:-=;z és :nire a fö]

111(11' n2111 onl1ik jÓ}

,:.:g:,,'CnléJilenii: fagyott
meQn1unkálni

bevetni- nCln lehet s 9. hibás ke
a te;'lf,és ;s kisebb, Ezzel

eLenté'~ben az rögök szépen
111?son11ana](; ú föld í:avasz-

sz(l1 és eg::enletesebben
szikkad s belevetett Hlag egyszerre
é;;;: szé:psíl k~~l. l\Ten1 ilZ a fO:l ~OS,

csak r:legcsiná11unk vJJamit, ilClnenl azt
vidékü nk és és álla
puta szerint; keUö 111egfigyelés aj ElP

ján vé;cniik el. N!áskülönbc!1 hiába
fáradtJJiik, hiába 11oztl1l1k ·álc1ozatot a

jÖYŐ 1'-J'21l1 keH tehát
ki~~;cveti1i azt gunl1c·') gaz,jit al<j a

dUí'va öszi szántást c 1111Jnk~~ tHán
nyol11ban vagy a nagyon
hantos földet ásás kt)zben széjjelvag
dalja. Ez és hasznos ll1Ull:{a.

Tanuliun:k és tapasztaliunk, hogy az
e]lT:elet És g-yabJrlnt l1a.sznosan Ggesz;lse
ki egymást r

van.

Mezó- és tennelésünk
fokoz3.sához nagy mértékbc:n járul hozzá
a jó őszi földmunka. A fagy porhJnyiló
hatása mellett a
kél)csség i3 i"en SZáí110íÍ'2VÖ. T:~vasz

':7.al él abból a növényzet! a!llit
él megszántott, vagyielásott talaj cl-
raktározoH. A és nedves-
ség hatás2l éll::l.tt tél \~ojyaiTlán is 11131-
Jaink ,,_ fiild :cpn~ kis rés;:ecskéi s bel
se.tökbő] uj, iri;::~ anyagok ke
rUnel-: elő. Ezáll:il a 'l"öld lápóll1yagok
bail gazda:2:a.t:b lesz, 3..111; egy ki, trá

ér rel. fO,. kOla tavaszi vetés
nek is .3 iapfeltétele a~ összel Illcgszán
~('Jil é:-: fcJzIS()tl füld. FcJsö Lalajrétegünk,

a leg-
eiusabban l1H~I-i,ebl)é Yá
lik emlitcn n~Lll1k2. ál~2tl s i.~y a föld
teEn{~2reje l-;öy'ekszik. Nlinden őszi

ásásnál ~s szántásnai csak annyi friss
:ölöct hozzunk kj, amennyi a termelt,

iék ol

15 cl..,

id{~;t:rcís

rnarad íllC[?".

hii'lelel1 vál~

löhh hc:lYLn

jénHJS
miniszic!' \'éd

clicgü

álli té1:-;i rcncJ~:z. ezze! cgy
:J hcl".. i ncrncs

óra ís Vc:

hat kiló aranya
közöHe. jJ." különös

RiikCí csel,

1\L/.3S [.((,)\TcI1:

erós hc'l',az:ás5iJL

C'icc'n,,,','nbc-n. é\ü Cnll)'2~~'''':\C lJCJlél\?l
aJka \{ll fl \" cl! lYcl i1 szzi [~lO i !<.>,.' ()

édékcl ialáljallak a s,~crctö örii

kösö!(, éJl1lirf!'t érciciTl2s ','Olilu

éki

hngv nl! VélIi ö

rong'yos ruha alait és a
n)ieh/; embc!' 1JáirélÍ1aq-yoll

rnncn!;,,'; js érdcmes áívi lili,

él, hátha ard:IY ·vall

a nluL ~lé-

L§.tsz(l~ 5zcrll11 (1

(~s

le október
YOIl~()an száraz klő ,,:',·I·,:z1k.

]\,16PPéll szé;), ;1'121'2;;: 1(:6 lesz,

csc:k az éíszaká!~ h~j\.'ö~c:\ I)ér
és eli kiJl'cikonck_
'T(~bb Ilupnn ál sU-rLJ ()cJbcn
leSi: ;\~s?:ür;k-, viszonl s(Jk c~(J'"

i(}1 nem II kel! Jai'!allunk,

óDer 2~L körl'il ll;l'a 11<2

1C:1121 fordu :11.

,,;' [Cik k li! fé) Jeli szá i"Il1a z: ás LJ

baromfi. :,::-aia:-nh és házin

kiállilásl is i'21l(ezllcÍ<. A iziáJli
vOilalkozö mlndiC:lll!Cillli'

niikségc alalt

nClil<zsilcll

övet cl és büntetésben

. P.L üzcrn1

nltclóhbi bejelentése DZ udÓ7fíS
;s fonios, ami

DZ
cl Z ['I Z ell1\' éi! u ,cc, ,OV"

elillu","0'__ "

és jobb

változásokat
ipaJrOsn.a~;; bejdtni:eTrili. Az i pCi l'·

törvény rendel;{C'7ésC?Í szerin!

al: iparnso:z az ipar g-yakorIÉ'
sa lerén minden váilozási kö-~

lelcsck 8 Ilap aiaH oz ilJelékcs
I iparh?1(ó:3á~'nól lcnL

be kell jq/ell/cni cE ipar0s el~

haiá!ozását, ug'ysziniéll az:! ]5,
hD az ipuro~ üz:vcgyc vag-y
kiskoru fia szánclélwz:\L ElZ

i porí ro Idd jllj Ele kell j Llen i i

lneg egy idegeJlI1el<,
ei ode:.. Ezért van az, a !Ji'JataJos
ünneplé3ek és prognl1!ll11pontok ct ?á
dovai Alltóklnb tiszteletére felölelték
ezeket a látogatások;Ü is a különoö7ö
város] tl1elyekct
szinte nellizeti tekinteliek.

I
Ezért van az is, hogy mikor mi. a szi

I vesen lá.t0tt vendégek; e1t2!voztlIl1k bá
natosan. nem utolsásort'ln egy nagy

I szerü fürdöhe;vet sajnáiiturlk ottJlag\!JJj';

böJte. Mil1den kávéházban
szállodában, igy elsősorban a !t\.UqJlHIl!

I Szállodában, ahol laktunk
igaigató, vagy legaJálbb
t()keietesen beszéii ,,,,,,l\;iin1,,,1 és szinte

~ négyrelé 3Í':ú.1zad; hogy nJindci1hül

!legyen, minden kérést Ezek
közölt is legelsö az Ostencle-káiéház

l igen elegáns, aki
szinte szenvedélyes
minden keclveske-
deU nekünk, kezeke il céizatosI csomos makarónin, n1?id,1Pn-

I olaszosan jó] sikerült, egészen ZI zene
I 3zámok összeállitásáig,S ,

I 'lmido:l, e'doY l;üszC,nó ;;zót..di"cs~r:ld
1 kap tolLll1k buszkc lei1 c, l:a-

I
ju;;za alatt. módon, rlé:;zint a \ ál O~
szepsegc J reszn11 a :3Lel é:e:,

,. !nihozl-ánk krjt~eledtek> lJUdapc,;t]!koc1ásunkat ' elbüvölö enJlékké:
~ var3z~oH(1. T\lég a forróság
'I sem volt eiviselhetellcnül ;{ellc:nie~\elJ,

mi\'el Budanestnek ol)'an
~_ és tökéletes fürcliíi vannak, hogy csá-

Ibil()bba;{, nlint egy 'EiinL':J-

I
I helY· A nagy róntai fürdők tükélet;s·i;~tt
! és ll10dernizált ror1l1áit ]tt. né-l melyikben az és a
~ hull3.lnv~rés l1L.tziója is 11'12g\ JrJ. }-i,::rtal-
'I 'l'~O e'r'iei'eo l'o--/~o--'lse'Q- ,~zr·j;etI 1,!Cl'--'~ _\.t •• ~ LI '\. _'.1 :::- -- ~ ••

II' a fürdöket. A nagy medencében vidá-l 0_.i 1118.11 tt5L~';lllakJ 11'16 'cl P:OP·tCT1 j -;:: 110-

'I 111
C1 kban 'Os

, \egig szen1 lelhetji1 k ([[ 2 ilá~-=i

I
tengert. Hntal!11aS szivja es lokl a, ~

vi"l.et, nJ2Slerségesen hullá!l1o:,;'at hOZV"St

I létre és lnindcJ1ki s7.á.mára!a 1<érdés~t, amely ~vrőj-évr2

I oly sulyos A
l feleségek ezeken a cS("ciáiatos st-andoi kon várják be és otthOn!:larad
li Va, valosLlJlkban ::;zerz'k J11;2g az[ a kü-

I
telező barnaszi,lt, ami !1~ll:[I] eg)'
SClll lehet elegáns E:zel<-
b,'n az ui hirc1őkbr:n ai nagyszcrü órákat t(jlWtkk és íelváítva

~ csodáJtik a nagyszerü '2S él buda-
pesti I1Jbleányok Wkéletes fO,-llláiL Ta
lán ez a pontja a PI agya..
éi2tnck itten: llH.lokások és hivatainc

kol<, szegényel-: és elökel őek
látszanak egy hódolni: fiírdeni!
Két szabad óra, egy váratlan s:!:acad
ság: s 1118.1' szaladnak a fürdőbe, .8.!~ljre

büszké;{, nem bocsátanak

!
Olasz t'cw16sitás cl 8UJtó-

i ~ok budapesti ;\,z il Vene(o,
Eszakülaszország egyik láp-

kiküldött l'!lLln1<Cttársa J köv:..: l-
kezöl(ben számol be a páeüni

tadózkodásáról

I
Kentaurük és magyar ci-

I men . .,A alltósok olyan érfz-

I
ték naguk'lt Budapesten, hogy nell,

, állották meg, 110gy legalzilbb hU:3zo:nné!2,y
I ór8.\ral el r,~ tolják tcváubntazásnkat.

IA vendégs~eretet, és az olaszul beszélő
magyarok aj];;ndo m-og a nyelv-
l1erntudás ;{eHen~et1enségét is kllzL~sz;-)-

4. oldal

kT!llészeles
kcscrüviz sza-

Jeszi a vérkeringési és
nlunlí:ilképc:sségcf. BellElió kör
l1á,j kisérlclck folyamán bcbi~

zonyu!l, llO]Y a Feren-c ~Jo".

viz szellemi mllilkéJsok~

nál, neuraszJéniás embereknél
és belc:;r<2skedCi ass7onyokntli
rendkivül jó1ékony hatásll gyo
mor- és béilisziiló szer. /'-. rCN

ren-c kescrüviz kap
Ílöló ~yógY3zei-lárakbc!1, dro~

q-ériákban és fiis7I2ri-l/lclckhcll.

Tüzre!l1dészeH szemle. ;\
vármegyei liizrcndé:::zcli fcl~

['igyclCí a IÜJrl211clészC2Ji kor-
I1lányrcI1de!c:ll)2~n eiőírl cllc:n~

őr;césl és szemiéi él napokiJdll
Endrőd és (JYOllHl ki.úségben
imlolla meg. Ugy GVOll1áll,
mini Enclrőci6n a 'Wzrcndész,,:
li felügyelő vég-ig' nézte a lüz:
oltók g-vakol"lc:Jái, aIllcl'y"11Ck

zléveL ugy él liszlikélrlliJk,
mini él legénYSég-nek él l<?glel~

iesebb megelégedés,:'J nvilváni
lolta. A. lijnenclészcli klügyc\ö
Ci\omán szer próbál is [miol!.
U',ly Ellclrőclőn min! CJ\,omén
!iszli érlcke7lctct tadoi[ i1 fel~

Cigvclö, óhol él llizrellCiészc:ij

ki?rclések kerültek megbeszé~

Jésre. Endrőclön a r:?lLigyelö a
lorOllyűrség-, a készenléli 5/01

gálat és az őrlanyának él jo
ronnyal telefonnal való össze
kiJlése érdC!kélJen felylatot! m:
cl<'íljáróság'géll lárgyalást.

j~Hamférfiakl és
rni'ívészek nyilatkozatai a Miss
fvbgyarország választásról. A
Szinllá/i Élet uj számában mLi·
vészek, államiilkárok, neves

polilikusok, irók, fesJŐk. szob
rászok nyilatkoznak az idci

Miss MagyarOl'sziJg- választás
na~y iclcnJÖségéről.Az ország'
minden részéből érkeznek méÍr
a S"inház'l Élct sZ(2rkcszlősé~

g,-,be azoknc:k a leányolzIlak él

fénykl.?pei. akiI< igényt larranok

él tvliss Magyarország 1900.

biiszkc eimre és él :sokezer
peng-ót cro ajándékokra, A.
társacJölom minden rélq.téböl
érkeznek él fényképek, aris/é~

10k1'ato leányok éppugy bekül·
djk fényképliket, mint a l~g:

egyszerübb polg'ári családok
leányai. A S;,:inilázi Élet uj
számának darabme!lékletc az
ielei szezon agyobh sikere
él "Szökik 'az assz0ny", Ka:
1'in!hy Frig'ves, Nag'y Endr!?,
Nádas Sándor. EgVed Zol!án
cikkcin kivül !-iellai JCI1<') rcg'é
nyél és Beregi Oszkár mC1110
i'i rj ai i közli az uj Szin há fi ÉId,
ame!y c héten 8 oldalas szen
zációs koltamel!éklcícl is ad.
Eg'yes szám ára 1. pengő, nc
gyedévi clőfbe!ési dij 10. Pen-
gó, Í"'Ciadöhivalal: Buda
Vi, Aracli lIcca 10.
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éttelkes sarokház sza I
Gyoma legforgalmasabb helyén a központban. Mozgószinház felépitésére kiváló,'!n alkalmas, melyhez a tervek is készen
vannak Van benne: 5 portálos üdethelviség, egy géperőre berendezett asztalos ipartelep és egy 2 szobás lakás.
Az ipartelep felszerelése: :( drb 16 HP. Langen és Wolf féle "OHó" benz:inmotor, 1 drb kombinált 510 mim gyalugép
(egyengető és vastagság), 1 drb körfűrész és hosszlukfúrógép, 1 drb nagy francia csapoló, slitze1ő és űbersibelőgép,

1 drb nagy szalagfűrész 900 mim-es, 1 drb marógép, 1 c1rb köszörűgép, köz1őművek (transzmissziók), előtétek.,

hajtószíjak, nagymennyiségü gépkés és gépszerszám. A gépek üzemben is megtekinthetök. Eladók továbbá: kész
butorok, ugymint : sifonok, ágyak, éjjeliszekrények, asztalok, kredencek, toalett tükrök, virágáJIványok, hokedlik, hajlitott

székek stb., mélyen 1eszáHHoH áron. A ház, gépek, butorok egytételben vagy kütön~külön is eladók.

Erdekfődők forduljanak: VATAY GÁBOR asztalosrnesterhez. ~~~\37 ~~~:a~I~~~suth Lajos

fAftRAAAARAft~AAAftftAftftftft~~~~ftftftftft~

i~,~e~~~t~~?am~köi~~~'~'~i:k~E~~!i,;I
I cukrász üz!etemet !

Iaz Ailer házból, a reform. Egyház épületébe (Maksay fényképész helyére) i·
áthelyeztem, ahol naponta friss cukrá"zsütennén:y és nneleg"" i

kávé állandóan kapható.

LAKODALMI TORTA

Ia legfinomabb és legizlésesebb kivitelben üzlelemben megrendeJhetök_1
(Torta megrendelések egy nappal előbb bejelentendők).

A nagyérdemü közönség szives pártfogását továbbra is kérve maradok:

ESZEL ELM SZ
Lu..uuu~v.u,u~~~~"UWV~~

.'II'I'I"II'III'II'*'III'jj"'IIIIIIIIIIIIII'III.

A Gyomai Hangya sz.övetkezet épületében (Horthy Jvliklós ut 897 sz. alatt) ~
a legkényesebb igényeket is kielégitő, modern

M É S Z Á R O S- É S H E N T E S OZ l E T E T
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rendeztem be. Állandóan tartok
a Gyomán általános közforgalomban levő összes hentes és mészáros
árukon kivül sajátkészitményü szalámi!, sOl'lkakoibászt és többféle
felvágottat, izletes csemegeszalonnát, füstölt huskülönlegessé
geket és PÁRISI VIRSUT. A legszolidabb piaci árakat tartom.
A legpontosabb és legelözékenyebb kiszolgálásról, valamint áruim első

rendüségéről több évi fővárosi tapasztalatom garantál. A közegészségügyi
szempontból is igen fontos árukiilönlegességeket csak addig és az esetben
tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevő közönség megfelelő

érdeklődését tapasztajom, miért is ezuton hivom fel a közfigyelrnet kiilön-

~
leges készitményeimre és kérem a t. vevő köz.önSég fokozott támogatását.

Tisztelettel:

WEIDMANN MÁRTOl\T
hentes- és mészáros.

.ltllll"I'I'ljllllljit*jiU*II*tr~it$#;nll#lljijl.
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GYOMAlAK TAlÁLKOZÓHELYE AZ

István
B u D A P E S T, VI., Podmaniczky-utca

A. Nyugati pályaudvoar IneUett.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54. Sürgönyeim : Hoíelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

FiImszinház
Gyomán.

Október27-én,vasárnap:
Az Apolló filmszinház folyó

hó 27·én mutatja be a francia
filmgyártás és talán a világ
filmgyártásának Qgyik legnagy
szerűbb alkotását, a Jeanne D.
Arc mitoszból életrevarázsolt
monumentális filmlegendát,

Azorieansi szüz

történetének hatalmasan felépi
tet! nagy filmalkotását 14 felvo
násban. Világszerte milliók és
milliók csodá1ják meg az utolsó
husz évnek ezt a legmegrázóbb
és legtökéletesebb filmjét. Fran
ciaországban nemzeti esemény
volt a film megielenése, a na'
pisajió heteken keresztül fog;
lalko70t! vele és hogy mily
magasra értékelték él franciák
ezt a filmel, legjobban bizo,
nyitja az, hogy Páris legexklu
zivabb szinházában, a Theatre
francaiseben mufalták be he·
teken keresztül ezt a csodála·
tosan szép alkotás!. A cimsze
repben tökéletes a!akitást nyujt
Simone Genevois, akii a fran'
Cid nemzeti bizottság', amely.
nek élén maga Poincaré mip
nisztcrelnök és Dubois bibor
nak párisi érsek állt, ötszáz
francia lány közül választott ki,
akinek arca és alal:ja bámula·
tosan megfelel az orleansi szüz
eszményképének. A rendezés#
ről csak annyit íi1ondhalunk:
nagyszabásu, tökéletes és pa
zar.
Előadások: 4, 6 és 8 óra,

kor.

ÖN A FövAROSBAN
ÓHAJT

ELHElYEZKEDNI?
Hirdessen az UJ S Á (} apró
hirdetési rovatában. Állást
nyerhet, lakást kaphat és
mindent megszerezhet, amire

szükségevan.

DUBLIKACIÓ.
Arany János utca 593 számu ház

szabadkézből azonnal eladó. ÉrteKezni
lehet G. Nagy Mihálynál fenti szám
alatt.

Tóth lászló féle egy és fél fertály
tanyai föld tanyával együtt eladó. Érte
kezni lehet 549 szám alatt.

Hantos utca 1491 számu ház sza
badkézből eladó. Ugyanott nád is van
eladó.

Rákóczi utca 651 számu háznál egy
butorozott szoba van kiad i).

A ladányi ut közelében egy darab
zsel1érföld van eladó. Értekezni lehet
Kocsis Gergelynél Deák Ferenc utca
1442 sz. alatt.

Szilágyi Antal szabómesternek 2
hold 1025 négyszögöl tanyaföldje, 1
hold 1488 négyszögöl hosszudülői, 2·
hold 407 fattyasi földje, egy lánc cifra
kertje, egy fél sertés járása szabadkéz
ból eladó. Lakik Jókai utca 820.

Józsik István kovácsmester Deák
Ferenc utca 364 számu háza az uj
kövesut mellett eladó. Értekezni lehet
Orosházi ut 1603 szám alatt.

özv. Schröder Jánosnénak 30
hold őzedi földje tanyával eladó, ked.,
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.
Zőld István féle 3 fertály. tanyai

föld örökáron sürgösen eladó, Ertekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

Haszonélvezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszqgölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa IstvánnénáJ és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f. 4.
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viiIanyszerelő és müszerésznél
GYOJ\/\ÁN.

ben a leg/jobbj
oksóban

Legjobb l\.<Lll.e~;Ji'l>_UJé".lfl'él"'U iDd

Vas
enetrend jság

kapható minden Vastitáliomáscr!,
Oonánytözsdében.

állal1
"Park

Lapunk Budapesten
dóal1 olvasható a
Szálloda" kávéház-ában.
Baross-tér tO.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha c!őlLcl a "Gyomai Ujságra"
mer{ lapunk havonta kisorso]

clöfizcJői közüli egy szóliodai
utalvéÍnyt, melynek tulajdonosa
a sorsoléÍs hónapjábaIl lcisZL'se
szcrinii időben három napon
át diJmentesen kap a kiváló

ilirnévnek örvendő Park nagy
szállodában l)udapest VIII,. 5a~
1'055 iéI' 10 (a l\elelipólyauclvar

érkezési oklalával szemben)
,.:gy clsörcndi'J s.!:obiit. A kö~

vl:'lkcI'-) sorsoló:,! nov. 19~én

I"'Jgjuk 111<.?i2,:jk'l1i L'S eredményét
laplll1k 110". 24~iizj széÍllltJbéln

iesszlik köné. VtJgja ki
az alanti "Ulaivtll1y~szclvényl"

és aelia bz élzl lapunK felelős

szc ('1, csz l Ö Jén él.

- - - Hi leváJgandó, -

Urll cl I;
ur11()11l.'k

~i
~\iJI UTALVÁNY-SZELVÉNY

~

rninl il

GYOMAI uJsAG
O!VéJSójállak.

GYOMA

1929. us i5-tő! novem
I(OS5Uth Lajos-utca,

GyógY3zert~li~ közö,tt
Távolság 7 és fél

a. sofrőrnéh

c50rnagjegy

Ó~ éin p~

déhatán .~;
Ó. 40 p.,:;

déliután [:; ó. 40 p~

tCste 19
O~ 40 pou

este 7- Ó. p.
fe~ierD1e~t !{ézze.l G-:·eJj

6 ó. C'~

C- G", Y~

Ó~ p~

l 2 G, padéhútán

"0. n

40 Jl

5~ ;]i

6~

7
if ~ íj

[)

C: ..

"
9~

feltételes megálló helyelren már 40-50 lépésl1lyi
jeleznE 21 megalJásL

Menetjegy Endrő~ig vagy vissza
1?'!.(:i\"P,"· i1n ényes

GyoJanarol

"
L járat reggel 5 ó. 30 p. I{ossuth Lajos utca

2. reggel 6 ó. 30 p. ~
Gróf TíSZ2_ István ut sarck

y1
Máday

3.
"

délelőtt 9 ó. ~ p'U Piac-tér

4. délelőtt II Ó.

::~
Árlézi-kut

" Hangya főüzlet

5.
"

délután 12 Ó. 50

6. délután 2 Ó. 20
malom

" p·a Endrődőn;

7.
"

délután 4 Ó. 55 ::a N3pkeleti vendéglö
Kórház

8.
"

délután 6 ó, 20 Kondorosi-ut

9. este 7 Ó. 30 U Piac-tér

"
p.

vagy a.rjxtóbusz

GYO t\-E DR
Telefonszám 17.

FOGALOM
a közönség körében az a tisz
tasáa rend és elhzékeny kiszcJ-

• . z.., gálás, melyet
~ 20Iengedmény adása mellett nyuj
I tunk ezeIl lap előfizetéinek. .
I Legolc~4bbdn
I nálunk étkezilet. mert olcö'
! árainkból külön' kedvezméJl)'- I

képen (P \·50-e, menül kivéve) I
ellge~::~~unk.. i

költsége sem az érkezéskor. I
sem az eJutazáskor, mert I

szemben vagyunk a Keleti Pály;!- ~

udvarral. Mao-yaros vcndé"- i
szeretettel ;árjuk családi ;:-. I.·..·

!>zál!odán kban. m

PARK~ j
NAGYSZÁllODA ~

VIll., Baross-tér 10. ~

Szerkesztésért és kiadásért fe!tlö~ ;
\VAGI"JEr~ 1\lARrc)l'J.
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lE iL Ö F I Z E T É S ,ri. R AK : ---~--- "irdetések dijszabásai:
N~g~edévre _ - - - 1 pel1lg.. ~ SO f::~~? 1.'1 FeleWs szerkesztő: 'li{AGNER MARTON. "
Fel evre - - - - - 3 penao 40 f",er ~ Egyhasábos ! cm,-es hirdetés 20 miér. Ötszöri

_ , - " ~ Szerkesztőség és kiad6hivatal:Egesz evre - - - - 6 p'~n90. 'JI hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél IS százalék, 1
. lapzárta P É N T E K déli 12 éra. II U N R ! könyvnyomda negyedévi ilirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés

Meg]eler.ik minden vasárnap reggeL~: G y (; m 3, "ÁRVAHÁZ" W esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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november hó 3-án vasár~

nap fog mcg-lartatni.
Gyoma község' választ 6
rendes és 25 póttagot. 
Választó mindenki, aki az
országgyülésj képvisc!övá
lasztók folyó évi né\'jegy~

zékébe lel van véve. Min'
den választónak egy sza'
vazélfi jog'a 'Icm és min
denki csak személyesen
szavazhaL /'-\ szavazás nal
vember 3-án r~'2{gcl si óra~

kor kezdödik és tort clélu~

tán 4 óráig-o I-Iogy a SZC1~

vazás gyorsabb tempóban
mshesse!l, szükség' szerint
j b szövazatszedő l\[jl~

döiiség is alakittatik. .sza'
vazni csak azold(al a Sla

vElzólarokkal lehet, melyek
cz e célra készült bélYC?i,t;;:ő~

" az Alispán ur állal el~

lettek !.::'ttvo. Szavéizóléipo~

kért november l-én egész
nélp bárki jelentkezhet éi

rőjegyzői iroclában" f<~yes

\Élíasztó cs()portok vezetöi
több szavazólapot él vár#
rnegyei A!ispön urról 1\121'

hc!llek. A sZéwazólapokra.

szabad,

T
U , ~ .tr .? •orvenynal..Osagl

bizoUsáai taaok
......... t...,;:'

választása Gyo án,

boldog magyar élet
remfése.

es l

megte-I

I
~---.:...2R·,m!:!:!~.· ·_---.:...~':~~3~~.:...??'!~;r{~~::~!="'_~ I

I
l
I

szálykodás magvát hinti el
embertársai szivében.

Jussanak el a felekezeti
békét hirdető evangéliumi I
szavak az ország minden l
legkisebb zugába s tanulja'
meg belőle minden jelenték
telen kis senki, hogy Ala~

gyarországon szabad min
denkinek jó katholikllsnak, jó
reformátusnak lenni, szabad
mindenkinek egyházáért buz~
gón dolgozni, munkálkodni,
mert ha kiilön templomba
járunk is, magYaJ~ katho!i
kusnak és magyar reformá
tusnak csak egy közös célja
lehet: a tiszta erkölcsökön

Az 1929 évi XXX. L-c.
rendelkezései alapján a tör
vényhatósági bizottsági ta~

gok választása folyó év

lekezeti villongások, amikből

valóban egy igaz magyar
embemek sem volt semmiféle
haszna. Bárcsak követnék a
szavakat a teitek is, hogy
bebizonyosodjék, numnyire
nem lehet és nem szabad
magyar és magyar között
különbséget tenni azér!, ha
talán más templomban imád-
ja (lZ istent. Bárcsak észre
vennék már mindkét tábor~

ban az uszitók, az elfogul
tak, a szá]askodók, hogya
katholi/eas magyar és protes

m-llgyaregyforma érté
kei ennek a hazának s hogy
ez ő kis manővereikre, gi
lis:davonaglásaikra sem egy~

házi, sem társadalmi, sem
nemzeti szempontból nincs
szükség. Hogy igenis min
denkinek joga van üdvözülni
a maga hite szerint és -nem
Jstennek szolgál, hanem
Krisztus határozoU parancsa
ellen cselekszik, aki agresz
sziv módon a gyülölet és vi-

/iJ !l!ért dalakodó felekezeti
eskedés".

A Krisztus evangéliumát
!7irL!clö egyházok közül az
ic!ösebbik, a katholikus, nyujt
ezen a módcJlZ békejobbot a
fiatalabb protestáns testvér
nek. Vajha az elhangzott
szavak termékeny talajra hul
lanának a magyar lelkekben
és megszül1nének végre a
mindjo,bban elharapódzó fe-

fontosságának a hangozta
tása mellet jolyt! le Buda
pesten a XXl. Országos
Katholikus Nagygyülés. Már
a gyülés előtt elhangzott
Apponyi Albert ajkáról a
kijelentés, hogy lehetetlen
ségnek tartja a katholikus
nagygyülés részéről a fele
kezeiieskedő viták s::ifását, a
~yfi!és elnöke, gróf Zichy
János pedig vallást tett ar
ról, IIegy a magyar katholi
l:l!sság vezető rétegeitől "mi
scm áll távolabb, mint a

sodO/ja. A eklézsia kő/ócáján na
ponként egybegyült érdemes társa
ságban idegennek semmi keresni
valója, mert ott nem a napi kö

zönséges eseményeket és messziről

szemkápráztató szépnek tetsző

politikai páljordufúsokat és szem
be kötősdi számba lT,enő iigyes
szüljorgatásokat tárgyalják ám,
- ott sokkal komolyabb tál~~yak

körii! forog a szó . ..

Az öregparasztok a régmuft idők
siirü homállyal takart fátylát lcó
benigetik és a régmull idők fö!d
mives sarbóI kiemelkedett embereit
szeretik leginkább szapulgatni! ..
Ezt pedig teszik annak rendje, és
módja szerint alaposan, ahogyan
becsületben megősziilt vén parasz
tokhoz illik!.. Amikor kÖZéj'fik
vez'ődtem; épen néhai Garzó Gyula,
volt gyomai kávinista prédikátor
volt a szőnyegen és róla folyt a
beszéd, olykor fel- fellobbanó,
szenvedélyes hangon; de legtöbb-

és mihaszna öreg ember megy oda
hétköznap! .. A fiatalabb sarjadék
ilyenkor a tanyán dolgozik, mig.
majd idő t7lllltával tisztes vénsége
idejr5n neki is jut egy hely azon a
nevezetes kőlócán!.. A tiszteletes
urak valamelyike, nagyritkán oda
vetődik ugyan, de olyenkor is m(f!.
szakad a beszédnek bőkantárszárra

eresztett fonala. Csak néma 1'4
bófintgatással és halkszavll hiim
mögéssel gyéren fe/elf5etnek egy
egy feltett kétdésre. 1'{agyon vi
gyáznak a szóra és minden kibö
köti szó után idegeniil és félénken
pislogatnak köriiI, nehogy valami
idegen céhbel! elkapjon valamics
két c: ÍJból a komoly beszédből! ..

nekik mindenki gyanus, aki
/1:' .! Erőszakkal pedig nem lehet
őke!' szóra birni és ez igen vesze
delmes vállalkozás is volna, mert
nagyon indulatos ám a magyar
puaszt, ha valaki megharagitja
és a döcögő kerék Vágásból ki..,

ARe ez vele együtt ne boruljon a korai
vénhedtség életemésztő karjaiba! ..
A szokásos réggel! könyörgés ef-

Háie Vo 30 multával az eklézsia magtáraefőtt

"Emlékez:zün1< l"égiekriW' ! .. An,ii: lapuló kőlócán szorong néhány
a gyomaiak nem is h!dl'lak: Kicso- deres fejli, hóbajuszu atyafi ... i
ela vo~t E1éh~i Gal"z6 Gyu~a! .. Egy Akadozik benniik a szó. Csakugy
igazi kálvinista és tősgyökeres jólmegrágva tempósan böknek ki
magyar pap nagyság párhu"8.m-
s"el"i.\, de hű méltatása... Mii: l egyet-fgyet! .. Váratlan és szokat-
beszélnek a kis emberek:3 nagy I Icm odatoppanásom SZetlllátofTJást·
emberről! .. Egy ifjukori diák él- meglepi őket és még csak szófuka
ményem a viiághil"iÁ jénai egyei:e- 'I rabód teszi a magyarokat és _

men.

I
I bár jól és régen ismeljük egymást

lrta: SZEKÉR DANIEL. - mégis megiIletődnek, mert én
Gyoma, 1ng okt. 2'1 egyszeriien csak gyomai vagyok,

Osz van. .. A koravén őszi de nem tartozom a jól megszokott
Jlap bágyadtan hunyorgat az égről l' i7liJldennapi templomjárók közé! ..
a ritkaszövésü felhőfátyol -mögliI Pedig ebből a szokásos mindell
és ra.r:!,yogó csipkézéssel szegi az napi Isten szolgálat után követ
egym~s hegyén-hátán céltalannak kező {'SZl71N!US beszélgetésből csak
látszó összfvisszaságban lIszkáló rendes templom· látogatónak jár
felhőfoszlányokat, !7lÍntha nyár- I és a me§{s2okott rendes templom-

. végi utolsó erőlködésében ezekre járók szoktak délelőttönként azon
akarná végérvényesen átörökölni a kőlócán és annak nevezetessé
szemkápráztató fényesspgéf, hogy vált környékén tanyázni. A ráérő



1-10 nevet lehet írni, töb
bet nem, merr ugy Si?[11

vétetik fíg'yelembe. I
Az elözö hirdetés mó~

dosittatik azzal, h a
szavElzólapra llem 9, hanem
10 nevet lehet jrlli s hogy
a szavazás eredmétlye ak

ként áilaPiitéJlik. m.eg , hogy I
az összes sza vazatot nyer~

j'ek közül El leQtöbb sza~,'

V i:'Jl.a i ut nyert 6 egyén rCíl 4

?CS, az ezek után l(ö\'ct~ I
i\ b SZt.:wa ZCl l ot
o)·(.:rt c) egyén pöltagg-á
választatott.

Feltett kérdésekre érte=
siJjük a lakoss;Jgol, hogy
nők is szavéJzhahwk, aki],

fel vannak véve a válBsztói
!aistromba, de a szavazás
senkire sem kötelező.

A szavazás ép ugy, mint
az ország'syUlési kipvisc p I
!őválaszíásná15 helyen Wr~

ténik, és pedig' í-500 hsz=

ig' él F'?!sőrészi Olvasókör
ben, 501--1000 hsz-ig az
lpmtestuletben, 1001 a 1500
hsz-ig a Némeívárosrészi
Oh'osókörben. 1501 =2050
hsZpíg a Faragó Károlyné

iskolájában, és 2051 hszp

tól v~gjg a községházánál.
Ezen vé~ltoztatásra azért
V,Jll szUkség', mert vett 121'=

tesi tés szerint sokan rog=

nJ/( szavazni és egy helyen

való szövazatral nem len p

ne bi:7Íositva, hogy d. u 4

órára bcfejeztetik él 5za-

vaZélS.

A Vc:\lás- és Közoktatásügyi
Miniszter Ur 1929, év jUl1ius
bó vég'én és julius hó elején
az iparosJm'Íonc iskolák rép
szére raizkiállittlsf rendezett. A
g'yomai községi iparostanonc
iskola is részt veH a Békéscsa
bán tarto!! kerüle!i rajzkitlllitá z

son. lvIost tették közzé a ki-·
állítás eredményét. A gyomai
iparostanonc iskolárii ez nap
g'von kedvező, meri aVaIlásD
és Közoktatásügyi !v1iniszter
Ur 765-05/39-1929. szám
alal! kelt rendelefével megálla
piija, hog'y él gyomai község'i
iparostanonc iskola rajzai a bí
ráló bizoJlság ilélefc szerint ki
válóak s ezért az iskola igaz=
~;ratójának : Kovács Gergely ur'
nak, valamin! Hajdu Béla urnak
a rajzoktajás terén elért ezen
kiváló ercc1l1lényéd elismerését
fejezte ki.

Ezen íátiintefő miniszteri elis
múésről szóló oklevP.let f. ev]
október hó 26'án küldöJtc meg'
az iparüklöJási kir. főigazgató

ur, aki él kiváló eredmény el=
érésében kÖ7remüködó két
rajztanitónak él maga részéről

is köszöneJét és elismerését
fejezte ki.

IparosianoQc iskolAnk kiváló

eredménye nag'y örömmel tölt
el mindnyájunkat, mert látjuk,
hogy az iskola kiváló vezetés
alat! van; már két évvel eze"
lőlt is kitüntelést kopott kiváló
tcliesilményéért, most pedig ok·
levelet szerzelt, ez él lelkiisme
relesc>n vég'zetí munkának és

hüséges kötelességteliesitésnek
m~ltó jutdlma, A legteljesebb
cjjsl1l1?réssel emlékezünk mi is
f<:ovács Gergely és Hajdu Béla
urek kiváló munkájáról s ki",:
vjlljuk, hogya jó lsten tegye

hasznossá és eredményessé
további munkálkodásukat, hogy
isko\é'lnk tanu!ói az ő vez,eté~

sük alatt kiváló, kiképzésben
részesülhessenek.

-
Laktan}'aavató

ünnepély.·
A mező/uri Önkéntes TLizol

tó TestLilet f. hó 20-án d. e.
11 órakor az uj iLizoltólakta p

nya g'yüiéstermében Jaktanya
avató c1isZKÖZgyülést tarloit,
utána pedig Szolnok várme p

gyeÍ Tüzoitó Testület tarJoJta
választmányi ülését impozáns
keretek között.

Az ül1nepsegen br<;lssói Orei
szing József a mezőturi Ön~

kén fes Tiizoltók örökös tiszte
letbeli parancsnoka tartott nag'y
shabásu avató beszédei. Min=
dig lelkesen vettem részt a ti.iz
oltóság gyiiIésein - mondotta
- magam is sokat do!goztam
velük és ére/tlik Mezőturon is.
Szól aztán lelkes szavakkal a
íüzolíó munkáról, mely lsten
és a társadalom előt! egyaránt
kedves, önzellen hivalás, hap

zafias cselekedet.
Vidéki városokban első he·~

lycn áH Mező/ur ezzel a mo
dern laktanyával, amelyért a
polgármester és a város nep
mes áldozatkészsége előtt meg
hajtja az elismerés zászlóját s
átadja a;' épületet hivatásának, I

D. u. 1 órakor díszebéd volt
a város minden társadalmi ré=
tegének bevonásával, ahol bras
sói Greiszing József, lelkes po
hárköszönfóben élíeíle a tüzp

Qltóság Jag'jaH, akik éle1iik I<.oc
káztatásával szolgálják veszély
be jutott embertársaik vagyon
és élet, biztonságát.

Tisztelt áziasszony!
VARGANYAGOMBA elsőrendű napon
száritott 18pengö,VARGANY.~GOMBA
kemencében száritva 12 P ki/ónként
postán küldve utánvéttel. Organtil

zacskóban tavaszié: eltartható:
eim: KORMOS MIHÁLY, Gyöngyös,

A törvényhatósági
bizottsági tagok

választásával
kapcsolatban

felhivjuk a választók jigyel
mét, hogy kiki lelkiismerete
szavára hallgatva legjobb
meggyöződése szerint adja
ie szavazatát. Vannak, kik
osztályérdeket akarnak szol...
gáltatni a vá!asztássa! és
osztályaik érdekében állónak
tartják az általuk jelőltek

támogatását. Nekik igazuk
lehet, azonban ma nemcsak
az osztályérdeket, hanem
elsősorban és főleg a közér
deket kell nézni és az egyes
osztályok alkalmas egyéne
iből azokat kell megválasz p

tan i, kiknek egyénisége, kép
zettsége, önfeláldozó nllJn

kássága biztosíték arra, hogy
megválasztásuk esetén min
den emberi erővel a köz és
magán érdekért a jövőben

eredményes munkát tudnak
kifejteni. Vigyázni kell tehát,
hogy ne pillanatnyi fellán
golás, hanem a józan mér,
legelés, a polgári öntudat,
az alkató munka legyen az
irányitó szempont a szava~

zásnál.

nyire idős emberekhez illő alacsony,
majdnem suttogó tónusban}
Jövidre szabot~ velős mondatok
ban! .. Amugy megszokott paraszti
módon méltatgatták annak érde
meit! ., Persze végeredményképen
egyhangu tetszéssel ráhllzták sze
gény, régen a gyomai öreg teme
tőben porladó tiszteletesre a vizes
lepedőt és amugy derekasan le
csepiilték egykori derék és nemes

papjlIkat, mert régi gyomai köz
felfo-'?Jís szerint llem illenék "lIri
emberről" jót mondani, akármilyen
derék harcosa volt is az életnek
az illető!.. Már az magábl1n
véve is me!!,bocsáthatatlan bűn és
épen elég ok a sárga fOld mag
váig való lecsepülésre, l10 valaki
kimagaslott a paraszti sarbóI és
nem testestől-lelkestől tartozott az
"egyedülüdvőzitő" paraszti /endhez
és vénsége napjain nem velük
együtt csapkodta ott a magtár
előtt meglapuló kőlócán a lába
szárán a legyet. A mi állami adók-

tól és egyéb közferhektől agyon
nyomorgatott szegény parasztunk
csak szitkozódni és végeszakadat
lan méltatlankodni tud, ha"ur"-nak
elismert nadrágos emóerről esik
szó és ezt a közerkölcsnek elfoga
dott áldatlan és türelmetlen világ;
szemléletet egyedülüdvözitő és
egyedül helyes paraszti felfogás
ként, apai örökségképen igyekszik
áfplántálrzl a fogékony ulódokra:
Q legfiatalabb generációra!.. És
ez az egyszerű nevelési módszer
sokkal jobban beválik a szakpae
dagogusok összes lélekelemző, ci
kornyás} sokszor nyakatekert mef"
fu5dusainál, mert, amit a fiu az
apjától örökölt, azt holta napjáig,

drága kincsként féltetlen őrzi és
abÍJól a közfelfogás terén sem en
ged egy hajszálnyit sem: de amit
Q szigora tudóst játszó tanitóbácsi
magyarázgatort nagy körültekin
téssel, azt hevenyén törekszik ki
mosni az em!ékezetéböl már csak
azért is, mert az Ő szem$zögéből

az urat játszó, különben akár
milyen szerény tanitóbácsi is a
Ityülölt uri osztályhoz tartozik} 
az "uri ember" pedig mind gonosz
és álnok, aki a parasztnak még
tévedésből sem mond igazat, mert
csak addig tudja rövidrefogott
pó/ázon vezeti a parasztot, amig
vak sötétségben tartja! .. Az "uri
embernek" tehát az ő általánosi
tott felfogása szerint sarkalatos
létérdeke a paraszt tudatlansága,
mert ő csakis aparasztbutaság
kiapadhatatlan forrásából tud vé
geszakadatlan megélhetést merí
teni. ..

És - mondjuk meg őszintén!

- ennek az általánosan elfoga
dott, országszerte a fejekbe rög
zött korfelfogásnak a most már
kiirthatatlan elteriesztésében, ille
tőleg meghonosiiásában a bün
nagyobbik része tényleg a vidéki
ugynevezett "uri osztály" erkölcsi
számlája terhére esik, mert a mai

-ultra feudális hatalmi rendszer I

árnyékában valami magasabb ren
dű lénynek tünteti fel magát és
ebből kifolyólag aztán olyan fenn
héjázón és gőgösen kezeli az egv
szerű és közönséges parasztot,
mintha a paraszt nem ugyanolyan
Isten teremtménye volna! A {öké
letes és teljes egyenlőség elve igy
csa/ds a születés tényénél és az
elkerülhetetlen meghalr;J.s .elhárít
hatatlanságánál akceptálód;k min
den földi teremtményre szabott
felsőbb kényszerűségből, egyébként
a hatalom árnyékában siitkére,Ző

vidéki ur az anyaföld örökös ro
botosait a saját egyéni s::wlgála
taira rendelt alsóbb rendű lénynek
tekinti," amelyikkel a maga kivált
ságolt felsőbbségét, vagyis uri mi,
voltát minden legc')ekélyebb alka·
lommaI keményen érezteti és ennek
az általános uri epidémiának epi
leptikus állapotában rángatódzik
a mai egész társadalmunk f ••

(folyt. köv.)
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I?ejtvénymocZC!?
rajzok, nov<2iiák

l:usztr':l:_iókka!.) éj

L.og;-lköl II o~::as

·,·,:tabletták:
ib'kozroo hatást ha fájó tagJQ~

.. ~ i::~~

oIdattal~

b.~"

de nem is hisszük,
képesek lennének, vagy let
tek volna a gyarrru:diak, vag.;! c-s~lk

egy is azok közzül arra, a
milliós !égypapirt nem légy, ha
nem emberirtéisra használja fel,

I,'?r is

Péter,
és küldték fel az Országos 'Jeg}' ..
kisérleti á!ioTI1ásnak. Hogy észlel
nek-e a.rzén nenl tlld-

hető vissza az október 26-1 lla{ó
sági exhurnálás: aIn (kor egy 9
évvel eze16tt eJhaL: -,,,1-;-6'-';"-0

a
légypapir ül1:,:lgatnak, gya
nusitga'mak s most már nemcsak
titokban hanern nyil
vánosz:n is vádo1n21c Erre VE:i~et-

tézett rnéltB.Iiid pedagógiai
és társ2dal nl i érdernert s e~:ybei1

hogy clerl1l iskoJai igazga20

tóvá nevezi b. A magunk ;észé
föl is tisztelE-Hel öt

IvJagazin.
f~cmek

S0l: 13abits, I-<~arin;

tol!Jnyi érdekes nlilcl1ko/ajo~

kal ac1nök le a slinpacl és film
harcáröl. A !Clp lzicI11elkedőbb

: ln rju ~\cJennel

Q~ 'JC2xsck_ ,.::;. tflP .flra 1 pengö.·

MUtc1 lv111 'Isz ámol kés::ség-g-el
kü1d ci kiad6h1v(~L3!: Bud6pe~t,

\r., Szig-ct--ulcEJ 26.

Baross-té!"
(Keleti pályaudvarral sze!'l ben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fűtés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül oJ~

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
százalék engedmény.

Testvérvállalat :

ü5TENDE
Tulajdonos:

GI"Q;SZ

hogy érdemC's minden :z~'c-;om,

érdemes minden limynak be~

küldeni fényképd él. Szinházi
Élethez és érdemes résztvenni
a versenyen, mer! aki nyer, az
a sok ajándékon, pénzen és a
büszke cimen kivül egy egész
életre szóló élményt is kap_
Ince Sándor népszerü hctilap3
iának legujabb száma három p

[elvonásos darabmeilékletnek
cl Magyar Szinház leg-ujabb
szil1clélrabjé'!i a "Diktá!orkis'
asszony-t" eg-yfclvonásos dél; l
rabmclléklc.fn<2k pedig Nó!! Eá-I
roly le.gnagyobb sikerli darab3 I

iát a "Nb id éi j egcnyé ll-i" k ö z ii. I &~W~~lii~~~~~~~~ij,~1~~!~~i~
Nyolc oldalas kottamelj im

rleilai Jenő ul rq:rénye, Beregi
Oszkár mernoérjai, rengeteg
cikk gyönyörü mélynyomAsu
képek és érdekes rova!o!c _iar-\
kit ják a SZÍilházi Élet le~;-tljobh

számát, melynek ára 1 peng.:), l
negyedévi előfizeiési j Ü I
pengő. Kiadóhivatal: Bud(]pc~i !
VI. Aradi-utca 10 sz. I

Mindenki liJyer, aki résztvesz
él Magyar lvla~U1Zin ujs7crü
osztálysorsjáiék akeiöióban. I
Na(;[vtcmeg-ü sorsjcQ-5zvc:l vesz I
részt a Mag-yar f-/lag-azin Gzi
1929-30_ c'vi állami osztály..,.!
sorsjátékoll és az eg-ész nye3 I
reségeJ a lap előfizetői kö:,ö1i ·1

készpénzben osztia széL J\
részletes feltételeket és jálék;
tervezete1 a Magyar fl

november l-i sz-áma
mery ezenkivül is reng-ctq;
szenzt!cióval szolgál. /-, Palau
szigeíi nászünnepségek festői

fofókkal turkHoit érdekes !eirti,
sán kivül, ragyogó felvétclekeí
kÖí:öl az éijeli Budapestről. A
magyar irodaiom reprezenltin 3

Ha nyolcvan évig élek, ak- I

kor sem lesz annyi élményem,
mint azalatt az egy év alatt
volt. Ezzel a eimmel iri Simon
Böske izgalmasan érdekes cik
ket a Színházi Élet uj számába.
A.zokhoz cl magyar leányok 4

hoz adressziilja az irását, akik
most izgalommal készülnek az
idei Miss Mflgyarorszáf~ vá' I

lasz!ósra és ö:o;zillÍén kiieknfi, i

magasszámyalásu beszéd kisé'
relében megáldotJa él jubiláns
bfJzaspárt. Mise alatt Ujházy·
Miklós kiváló endrődi kántor
saját szerzeményü hálaadó
énekével és gyönyöri.i orgona
játékával tette megha/óvá az
ünnepség-et. A. koros háLaspárj
g-yermekeik, unokáik és ki!cr~

jedt rokonság-, valamint jó bas
rátaik és ismerőseik elhalmoz
ták jókivánalöikkal.

A világ legöregebb embere.
Eg-y kinai tudós fölfedezte a vi
lág legöregehb emberét, aki
Sze-Csuan délkinai tartomány
ban él. A világ legöreg-ebb em
bere Li fu 1677-ben születeti
ugyancsak Sze~Csuan tarto'
rm'lnyban. Li Fu ezek szeiÍni
Rákóczi kortársa, aki jelenleg
252 éves, a nyáron lartolta
születése napját nagy ünnep'
ségek között. A tiszteletére ren
c!ezC'Jt lakomán megjelent
Csang;Cso;Lin képviseletében
Hsen fuan tábornok is, aki
fölköszöntőjében fölkérte az
ünnepeltC't, hogy fiatal korábó]
egypár anekdólát mesélien el.
Li fu elmondotta, hogy 80
éves koráig dolg-ozol!, addig
ugyanis gyógyfüvekkel kercs~

Kl2clett, azóta pedig nyuga,
lomba vonult. Öt felesége volt,
jelenleg- is nős, de felesége
tulságosan fiatal valóság-gal
g-yermek még-, mindössze 61
éves. Li Fu azt állit ja, hogy a
második Nlandsu császár fele,
iében ünnepelte szii!etésének
100;ik évfordulóját, ez 1777,
ben vol!, 12 évvel a francia
forradalom kitörése előtt, akko
riban nagy szenzáció volt, ho~rY

eg-y ember 100 esztendőt ér
mcg-. .4 centennárillm alka!mád
vdl az udvari krónikában is
meg-cmlékeztek róla, ugyanigy
megírják az évkönyvek 200-ik
sziiietése napját is.

Főispán változás. Dr Kova
esies Dezső Békés vm. főisoán

ját ettől az állásától buzgó szol·
gálatainak elismerése mellett Őfő

méltósága felmentette és báró
,ftiiitzsh Berthold kamarást Bi
har várm. főispánját ezen állásá
ban való meghagyása mellett Bé
kés várl11. főispánjává kinevezte.

I

-- Az Isten -szerelméért, ha fáj
II lIyomás, - hát ne nyomja né
ném j - feleli az örvos és ezzel
rrl-iíogatdsvégrl ért. (sz. d)

Istentiszteletek A reL temp
!ombcll1 vasárnap délelőtt 9
órilkor btenliszlelelet Inri rlar·
sállyi Pál esperes, urvacsorai
ágv2mLó,f vég-;i R.zpás Pál ref.
lelkész,

Az ágostai evanQ"élikus temp'
Iomhan vasárnap cl. c. 9 ó,
miJgyar nyelvLi Js!entiszteJelel
lari feiler r:::rnő ev. lelkész.

i\. róm. kath. templomban
regg'el 9 órakor szent mise
prédikációval, tartja Cser
nZiV Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Áthelyezés. A békésbánáti
eg-yl1ázmegye esperese Harsá·
nyi Pál oldala mellett szolgá, I
latol levő seg-édlelkészél: Papp
Gábort bllZg-Ó szolg-ttlatai jutal.
mi1zásakénr és kilüntefésképen
a lemondás folytón megüresc'
deH g-yulai lelkészi állás betö)
l<2s2ig Gyulára h(2J';'Qzte ál he'
lyclles IeikészüJ. Helyébe kÖ3

röstorcsáról 5ódis Sándor SC~

gédleJkészl rendelte át szolg-á
latlételre, aki már él napokban
ri is foglalja llj állomás helyét.

Aranylakodalom. Mult hó 29
én tartották aranylakodalmukat
Békéscsabán Tamássy József
nyug-. tanító és neje Ujházy
Róza. Ez alkalomból él. róm.
kath. templomban a hálaadó
szentmisét Bartoss ferenc apát
plébános mondo!la, mciy urán

TARKA KRÓ IKA,\5," PORCELCT. P E~I
legjobb a viHágcn. Egyetlen puder, ircly ~

Találó be§~éige1l:é~e \ n pórusokat nem tömi eJ; alatta az arcbör I I
, éi, lélekzik és szépül. Háromféle nagysó"han II

Két jómóda fiatal gazda beszél- 1::"_~ ~~ '_IDy_l_':22_-~_d_en...w.jo_g=b=y~~~_~_'L~b~E..ll~~~~l:2!:~L'lLlli I

get egymással. Az egyik is dicsek
szik munkája eredményével, - a
másik tullicitálja és mét naf;.yobó
eredménnyel dicsekszik.

-- Hát elismerem, komám,
nJÍnL!enben taltetettél rajtam,
csale egy dologban hagytalak el,
- mondja kissé leverten az első.

- És pedig miben? - kiván-
c~iskodik a másik.

-- A gyermek szaporuságban,
feleli büszkén az első.

- Jaj barátom, te könnyen be
szélsz, sokadmogaddalvagy, de az
emberszaporitás mll/lkájában ná
lunk én csak 17W!:;GI71 forgoládom!
- .vág rá hetykén az első és ev
vel a sikerült tussal a beszélJ;efés
barátságosan véget is éri.

Gyökeres 9yó9YDl.ód..

-Egy öreg paraszt néni beállit a
fiatalorvoshoz és siránkozá han
gon panaszkodik az olda!átnyo
mogatva:

--- Doktor U1~ Iza itt megnyo
mam nagyon fáj, segitsen rajtam,
ha feket ...
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eny.
Érf<2si!iük Gyoma nagyk\);;- ....

-ség g'azc1aközönség'é1, hogy a
Nagyméllóság'u m. kir. földmil
velésügyi . rvliniszfcr ur rencie~

lek folytáll községünkbcl1 él

lcisgazclaközönség ismeretének
fej!eszlése végett 1929 évi de
cember l-élő! kezdődő s 1930
évi február !Ió végéig Iélrtó
téji g"azclasági tanfolyamol tar....
lunk.

Alanfolyam tanlárg'yai lesz
nek: állattenyésztés, növény ter
melés, kisgazdaságok beren
dezése, gyLimölcskezeiés, rné~

hészet, baromfitenyésztés,kony
hakertészet, kosár és seprőkö

tés s más egyéb közismereti
tárgyak.

A tanfolyam teljesen dijmen
tes, a szükséges ial1kön yveket
és iroszereket a tanfolyamon
résztvevők dijtalanul kapják.

A tanfolyamon rés7t vehet
minden 17 ével befölfőlt g'az
daifiu, vag'y idősebb gazda.
Beíratás november hónapban
minclen vasárnap re~rl?el8 órá
tól 9 óráíg" él kÖ7-ségházán a
fője~;;ryzői irodában.

A tanfolyam 62. napon id
mindig' hétköznap S-ll óra
közölt lesz meg!arlva,

Tekintve, hogya mai sulyoc;
g'azC!a-'iági viszonyok közcpcj~

te, csak a tudás és halad[,s
fegyvereivel lehet boldog'u!lli,
a község előljárósága meleg
szere/etlel ajánlja a kisg'azcJii 3

közönségnek, hogyaTanfo,
lyarnra mennél számosabb,'l!1
jelentkezzenek. Iii jegyezzL!I{
meg, hogya lanfolyamra le;,;
feljebb 40 hallgaló vétetik kl,

Gyoma, 1929. október 27,
Kovács G. Pétermann J,

biró. főjeg"yző.

A honvédséghez szolgálatra
önként jelentkezők felavatása Gyo
ma községházán 1929 december
2., 3" 4, lesz megtartva. Jelent
kezni lehet 20 évtől 27 éves élef
korig 20 évnél fiatalabb vagy 27
évnél idősebb egyének csak a
-honvédelmi miniszter engedélyé
vel.

Talált tárgy. Folyó év szep
tember 29-én a községben 1 drb
forgópisztoly találtatott. Igazolt
tulajdonosa átveheti a főszolga~

i birói hivatalban.

Szőlőmrt eltartá/sa. Sző!öt

leg'egyszerűbb QHarlani ugy,
I hogy amint cl tőkéjéről él Iiir ....

töket leszakijjuk, a szakHoll
vég'ét bcIcmártjuk oivasztoH
viaszba vagy szurolzba. Ez a
nedv kipároJgását elzárja és él

szö]öbogyók soká maradnak
teltek, nem száradnak ki, a
SZOloDOgyó nem ~öpörödik,

nem ráncosodik össze. A hű ....
vös, eg'yenleles levegőjü, szá p

raz pince vagy kamra, ahová
fölagg"aljuk él szölőfürtöket, ne
legyen kitéve él levegő lehülé....
sén ek, fe!meleg'edésének vagy
ajtó nyitás által él gyors légvál
tozásnak. Az ielei szőlő nagy
cukortarfaJmu, édes és tartós,
tehát ettartásra nagyon alka] ....
mas. Célszerű szőlőfürt eltar:
íási móc! él kinai is. P. ldnai él

szőlőfürtöt 12-15 cm, hosszu
vesszőjével levág"ja és a fer~

dén elvágotí vessző végére ela
rabka cukorrépát huz, vagyis
beledugja él vessző mindkét
végéi cukorrépába. Igya sző ....
lővessző állandó nedvet kap
hosszu ideig s a sző!őbogyó

meg nem ráncosodik. tele, üde
marad, A kinai módon ckakott
szőlő hüvös, de fagymenies
helyiségét ritkán nyitogatjuk,
elég hetenként átnézni a feJag~

gotO!! szőlól,

Wn meglepetése az él kitünően

szerkesztett kis gyermeklap: ame·
lyet Pajtikám cimmel ingyen me!
iék:eIüI kap a Nők Ujságja a
lláziQrtás minden előfizetője és

Iolvasó,i~,... A111tatvál1~s~á;llot !~iv~
na71'a o.ijmentesen KulCl a kladu-

I tJivatal: Budapest IV. ker. Bécsi
lucca 3,

ÉpitÓo- és rokűnlparosol{ ,fi
gyeimébe! A VáHaHwzók Lap
ja 50 éves fennáUása a!kal

jubileumi a!bumot ad ki,
amelyben gazdag il1usztr{lciókkal
ismerteti 3. jelentősebb épitő- és

, ' 'II' flt '" 'jii rokompan Va,,2J2IO,O.. , i\l{I va ,a-
~ l:ltát érdemesnek tartja arra, -hogy

az e nagyszabasu albumban meg
örökiHessék, lépjen érintkezésbe a
Vállalkozók Lapja Jubileumi Al
buma szerkesztőségével (Buda
pest, VI. Podmaniczky-u. 27.)
amely a részletes felvilágositáso
kat kész::,éggel megadjc!. A több
szaz oldalas album diszes kivitel·
ben, aranyozott vászonkötésben
készü! és a Vállalkozók Lapja
sokezer előfizetője ingyen kapjéL

egé
kij ...

fürdő-

osztatlankörében

más, uj
sza

kb1. 33 év ót~ minden or-

sereg

éves TIdséde!rezés és fá
radhatatla!} tL:uCITlányos kutatá-

\Tu., \ié~rOSt1Iü:b2n szerzik rneg azt a kö
telezö bé1l":J~s7.intl anii nélkül egy hölgy
senl 1:~h'2t elegáns Ezek-
~Jen n.L uj n!·~·dőkbcn a is
nBg)rSZ~rli órákat töltöttek és felváltva
csodált{lk ét nagyszerü és II buda-
pesti töJ(é!etes fornláit. 'Ta-
lán ez a a magyar
életnek itten: TPI:l~:Cj~~c;k és hivat21no-

és egy
szHi ki

~ Do kérclés'2t,
! DéiE::\rdn;::lnk, JI..
~ '~',>1 '~""/r:.,--..j~ 3~rc.'-·--'n .~ "':'-:'.',,0(,';:'lJ '.l'o·,:;: ':::'.!.,~·~n._·lo-I ;~~~c'~~~;~l~\;~'C' -~. --,. , ~ ~ ._.

~öké1 etesitett
itt, né

és a
hulliillli."2tés !T1 egvan. hatal-

I ':'ll-:-1~ érd'--:ck?~ !,~;~'7ön':::~'-':; ezeket

l
l. a 'fU',dbk;t:-j\. '~';~y 'l1~~':cncében vidá-
" I1:3J1 us:;d~á]n:::d{1 ú pa~ton, a -ho-
I :mokban és kénye!n1esen
I végig nyuL'J, ezt il házi

tcngt:rt. Latal;-nas szivia. és 1ökj a
vizet, n~es::-el'ségesen lluEJ.i\tokat hozva
létre és l1i:ndenki szálnára

mi 3ehet az "Arany-
"1' érdeklődtek több izben

rJál' hallották ezt a
'c' hatos varázsszót A Nők Uj
s,~ja it hiz:tú.rtás legujabb száma

'st !11eg2,dja a feleletet: Az
,tJ2nykagyló (( lélekolvasógép,

keresztül

1

2;: emoer gondola
. Lj is kiderül. Az "Aranykagyló ((
I2::ekuJa Jenő érdekfeszitő regé
I ;.'-;:.;'2, melynek első folytatását már
! ebben a szi;mban köz;i akitünő

-A közkedvelt "Édes
rovaiban a képviselőház

rnoDdjil el megemlékezé
tZd311:'?S vezércikk, novella,

di-

I
kak, szegények ,és e]ö:·:elöek egyaránt
látszanak egy VjgY_lj~.k hé~rQ]ni: fürdeni!

. Két sz?_bad ór:i, egy "/(~:'?,Ua!1 szabad
! ség: s rnár :?z~~l~-:cinJk ~1 Li~döbe, arnire
I olyan büszkék: 11cr:l bocsátaqak

lZS iL I meg cgy lu lJ,2nJ látogatna
1.c:~ ,iT] j cd oda. Ezért van az, a hivaüdos

J Ül~(i~p:é:sek és ~Jrogranjnlpontok a Pá
~ dOI/éli i\utóklub tisL~rc:eTére feiöleltékI '-,?,eket él !;lT':),<éi;a~;oK~H

I
' válaS] melyeket

szinte ne~-:Jzeti tekintenek.
, Ezt2?·t van az is, hogy n1ikor mi, a szi

vesen Játott eJtávoztunk bá-
natosan, nem utolsósorban egy 118gy
szerü Hird6hel}.'et sajnáHunk otthagyniu

•

autósok

örvend. 1-\2 f\spidn
tctleiták jóságát számtalan orvosi

és a közönség szé
1t:;körének önkéntes dicsér·ete eI

f j lJétte. tudvalevőlegIc~;=,k jó e~ áHaiánosan kedvelt
i _/)"FL,'-.·5 'f~rrné-

I ',c ''''Lc ._.

II s::~cJes,
1JPádo~;ai

ci- ! Ezek é''-- "pói.érez- ~

nem í :,;,::rek" 2zC<loan hatásta!anok,
i so::szor még lJOlzéÍ. !:árosak is,
! az eredeti tableHák a sziv

~-:;::::~ nern ártan;li-c

hogy

lO-i~

tartÓ7.kodásáról

czuion js

v3sókörben 1áncí1!uléJf-
j·c:ndez. Be li clij i

a iiinckcd\.'elő

bizo

cn nagy nl

s):c:rrzz. lJ.. nőorvc\~~]

li fl

solt \-'a;2""Y'oS idöszak v(Jlöszinü
e]6bb álj

Irc/c!ve \f clSr31'jiBP

v,c;gy irásban el az
g(dóság', .6.. tanfofVcm (J.

évfuiya november hó
c~L'!lÖr1Öl~ön kezdődik.

döl!]

és november hó
nal-c

ur

köflragó-meskri ki': lés!
"iCiri téli IJI1l'O"

l!)

j\ szolnoki nl. kir.
j; ini fa és sZökisko ...
1él be:; 11 iéJesHc ft éles. i( ö ITlfv(::: és

iCrlllés?crcs

1>531
l(tl~

:Kentau[o1-: é:3 lliai.~yar

jllen. )l/j).

t~k rnJ.gukat Budapcsten
J

álloUák l11eg.' hogy leg21ább t1U:iZ01'i":YJ

ó~oávaJ el ne tólják továbbutazásukat.
1-\ és 3Z olaszul beszélő

á1l3ndó jelen1éte lnég a nyelv-
ne!l1lwlás kelkmetlenségét is kikLiszö
bölte. r,/~1r; eJen kávéházbaD és
s:::ánod~.banj igy e~sősorban a HVL:J,,,j'_l

Száílod~bJi1, ahol laktunk, van cgy
iga·,.:gató, vagy legalább Egy pincér) aki
tökéletesen beszéii nyelvünket és szinte

!yaíllra a bcirai!;ozások 1. évi
'november hó ő-ón kC7clöc1nck

és tökéleteS

sokra i/oH szükség, egy
~et Y. év novclllber hr'S 17.... én gyártrnány± tererntsenek, 111e]y nIa
',~sf(' 7 óra} kezdeliel éj Fe]ső.". roáf ez egész világon e] van ter-

négj..;'(;lé sZJ.kad, hogy n1indenhol jelen
L:f?,} én , iJ:inden kérést teljesitsen. 2Z2k

az Ostende-ká\'éLáz
kisbajuszu igazgató]8-, ;:~d

szinte szell vcc1élyes olaszbalátságáb~ln

n1Índen !egap:'óbb dologban kedveske
dett nekünk, kezdve a célzatos p2radi
CSO;~lOS ]~1akaró:nin, D1ely lil1ajdnenl
olaszosan jól sikerült, egészen a zene
számok összcál !itásáig. S rniJld3'l1lTyI5:zor,
aniidőn egy köszönő szót, dicséretet
kap tőlünk, büszke
jusza alatt.

-~-'szépsége, részint a szeretet,
mihozzánk közeledtek, ,budapesti tartóz
kodásunkat valósággal elb~lvclő ernlékké
varázsolta. Nlég él nyorna-sz"ió forróság
sern volt elviselhetetlenül ke]]ei~letl(;n)

n1ivel olyan nag:~-;,szabá3;J
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A gyomaHőszolgabiróságnál

hivCltalos órák a téli hónapokban
okt. l-től 1930 tnájus l-ig d. e.
Iéi 9-12-ig, d. ll. fél 3-5 óráig
tartatnak. Panasznapok szerdán
és szombaton tartatnak. Vasárnap
hivíaios óra nincs.

Fontos a sző ővesszők megbizható helyről való beszerzése!
SZŐLÖOLTVÁNYOK: ripária, portális, rupesziris moniiko!a és Be:rlandieri alanyokon, sima
és gyökeres alanyvesszők, hazai és otheHó gyökeres szőlővesszők; valamint -francia barad.

facsemeték kaphatók államilag ellenőrzött telepünkről:

BADJ~CSO YVI ÉKI SZŐlŐTELEP ELŐSÉGE,T
SzálHtás ősszel és tavasszal!

rakció évek óta nem keriHí

a Hlmgyárakb61! lVHndeJl1íHí:
érdekel 8. Raspl..ltin legenda,
amely mag'ába fo~!alja annak
él kornak eg'ész fotografiáját,
amely OroszO!s/'ág mai méJy
rezuilanását, teljes elvérzését
megelőzte, Előadások: 4, 6 és
8 órakor.

hirü n1u!atói, Raspu1in iakása

!cl főváxos egYik külvárosi u!p

I cácskájában, az ünneps2;~('k,

amelyek a cáreVics megsziile;
tését kövelik, S?lssanov mínisz
lereinök és cl nagy!1crcegck
összeesküvése, a börtön,

amelybe Raspulin merénylőtér

zilrják el. hogy Ol1nan Sllbé p

riába deportálják, az Cchrana
hivatalos helyisége, ama

poJilikai rendőrségé, amelynek
közeg-ci mindenkir megfi:svc!~

nek, akiknek a nag'y politiká"

hoz K(\zük van és végül Jussu~
pov herceg palotája, ahot Ras
puiint ufóléri VégZ2fe. hgal
masabb, aktuáHS21bb

filmszinház no
3-án, vasárnap

(a Balaton mellett.)

Az ApoHó
vember hó
mutatja be a

Rd.§putin
cimli 7 felvonás()s orosz tár
gyu monumentális drámát. A
legendák számos verziója fogja
körül Rasputin titokzatos sze~

mé!yél. Ez a film, arnciyet
Martin Berg~r rendezetJ, 
aki a világ'háboru alatt Orosz
országban élt szemlanuk
közvetlen megfigyelései alapján
kelti éle1re a Rasputin-Iegendát
minden momenfumra kiterje
dően. Rasputin egész életreg
génye é!eírevarázsolódik ezen

él filmen. Raspuiin ke1tős élete;
nappal a s7:entéietli prédikálor,
a lelkes hazafi, éjszaka a7:
orosz főváros leg'hirhediebb
íivornyahelycin dőzsöl és ké~

íeshirLi nők társaság'ában tölti
a7. idejét. Az izgalmas és ezer
nyi látványosság'ban bővelkedő

jelenetek sort,1l felvonul a né7:Ő

előtt: cl téli palota fényes lJd~

var/artásn, cl trónterem, a cári
lakosztályok, Pétervár rOSSZg

mlllll*I$XIt!lllltJI*'ILKNj%jllltXltXK~~tjJJAgl%~

. A Gyomai Hangya Szövetkezet épületében (Horthy Miklós ut 897 sz. alatt) ~,'
a legkényesebb igényeket is kielégitő, modem "'1

É S Z R S- É S E T E S Ü l E T E T '
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rendeztem be. Állandóa,n tartok' ~,
a Gyomán általános közforgalomban levő öSBzes hentes és mészáros
árl.lkon kivűl sajátkészitményű szalámit, sonkakoibászt és többféle
fehfágottat, izlates csemegeszaloll1i'1át, füstölt l;!.ls!d.iiöl'liege5sé~ ',.
geket és PÁRISI \HRSlIT. A legszolidabb piaci árakat tartom. ;'~;

A legpontosabb és Jegelőzékenyebb kiszolgálásról, valamint árulm eJsö- ~
rendiiségér?l .tö?b évi fővár~si t~~~sztalat~m garantál. i\ !(öz,e:;~szségiigyi a
szempontbol IS Igen fontos arukulonlegessegeket csak ad(!Jg es az ese,bE'11 ~

tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevő közönség megfelelő H
érdeklődését tapasztalolll, miért is ezuton hivom fel a közfigyelmet kiilön- ~
leges készitményeimre és kérem a t. vevő k,özönség fokozott tfnIlogatását. ~,'

Tisztelettel: .

'tNEIDlVIANf\l' lViÁRTON
hentes- és mészáros. '

l1'1lt"J1t.!lltXllli.!! K)j:t:l!tI~~~1arn!""ra1ílíiil

Arany János utca 593 számu ház
szabadkézből azonnal eladó. Értekezni
lehet G. Nagy Mihálynál fenti szám
alatt.

Tóth lászló féle egy és fél fertály
tanyai föld tanyával együtt eladó. Frte
kezni lehet 549 szám alatt.

Józsik istván kovácsmester Deák
Ferenc utca 364 számu háza az uj
kövesut mellett eladó. Értekezni lehet
Orosházi ut 1603 szám alatt.

I(érjen árjegyzéket!

Zöld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgösen eladó, Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

Hasz(mél~'ezet nélkül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklödni lehet özv, Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23, f. 4.

özv. Scl'lrőder Jánosnénak , 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lűd6k forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához,

~"'~~~f?fb~~~~

Ötven éves a 3ii
VÁLLALKOZÓK LAPJA! I

Komoly építészek és J
épitőipari vállalatok ~

I ismertetését ltözH a I

I
I, Vállalkozók Lapja jubileumi al-I

buma. Ha vállalata ismertetésére
sulyt helyez,

I lépjen érintkezésbe a ,I
szer}{esztőséggel I

!lE Budapest, VI. Potimoniczky u. 27. !
! Otven éves a Vállalkozók Lapja! I
~~~~~~

TAlAlKOZÓHELYIE AZ

irál $ II
I'!F

va
B u D A P E Sl, Podmaniczky-utca

A Nyugati pálya.udva.r lIneUett.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54. Sürgönyeim : Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangucsaládi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti páJyaudvartó1

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Mindazoknak a rokonoknak és
ismerösöknek, kik felejthetelen
jó férjem, édesapa és nagyapa
elhunyta alkalmával végtisztessé
gén megjelentek és fájdalmunkat
enyhiteni igyekeztek, ezuton
mondunk hálás köszönetet.

özv. Bogár J6zsefi'llé
és családja.

, KöszönetnyHvánitás.

DUBLIKACIÓ.
Stiaszny Endre Petöfi utcai 813

számu háza szabadkézből eLieló. Érdek
lődni lehet ugyanott.

Olajos Lajos bornagykereskedőnél

az (]ismert jó tiszavidéki ujbornak Ii
terje 8Sfillér. Huszonötliterenként 78
fj!!ér. Ötvenliterenként pedig 60 fillér.
Ugyanott óbor is kapható.

2 szoba, konyhából álló vagy egy
szuha, előszoba és konyhás laká.st ke
rc:'c k kövesuton, vagy ahhoz közel.
l\;ánlatokat a Hurgária nyomdába kérek.

Pékmüheiy átvétel! Ezuton van
szerencsém a mélyen tisztelt közönség
becses tudomására hozni, hogy Kocsis
Lajos gyomai pékmester Jókai utcai
pékIllühelyét a mai napon átvettem.
Hosszu budapesti müködésem garancia
arra, hogy készitmény'eimmel a mélyen
tisztelt közönség a legjobban meg lesz
elégedve. Ugy él süteményt, mint a
kegyeret naponként házhoz küldöm,
lisztet kenyérre becserélek. N'agybecsü
pártfogásukat kérve, vagyok teljes tisz~

felette1: J-lartmann Sándor pékmester.

Vásárok. Legközelebbi orszá
gos vásár Mezőiuron november
4. és 5-én, Gyomán november 8.,
9. és lO-én lesz.

ill

Ia
él

liT

esolcsal



18'26
19'25
2'20
3'23

ETI

1röo gy. 21'~
20'29 g'y. 2'10
14'28 16'52 gy
19' 10 19'45 gy..

16,14gy.
ló'51 gy
20'34 gy
21'11 gy

SELET,

eso

A "gY' beii.lvel jelzetl gyors-, él többi pedig személyvonat.
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Bpestről indul
Gyomára érk,
Oyomáról indul
Bpesíre érk,

6'25 9'45 gy 13'35
11'OÓ 12'42 gy. 18.19
0'32 5'34 8'5'2 gy.
5' - 10'40 11 '45 gy,
>&YOr1IA-lfl;IÉKE§CSA'$!\..

[:'>csabciról indu123'15 4'34 8'14 gy 10'26
Gyomára érk, 0'17 5'26 8'51 gy 14·20
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 g-y, 18'29
Bcsabára érk. ]'54 12'08 15'25 gy, 19-27

és

o

ben al legjobb, a leg~

olcs6ban ka.pható

Vmal1lyszereBőés miiszerésznél
GYOIV!ÁN.

lakást
megszen:::zhet, amire

szil.kségevall1l.

enetrend jság
kaphcrtó minderiJ VasutáUomásorJ::

Dohá~'T'~6zsdében~

álIal1.

"P9xh:
Lapunk BWl21pestetl

~ ,
(tüan

B2:ross-tér W.

6 oldal.

!{apható kiadóhivatah.mkbairi
A..a: 40 fillér.

Ingyen lakhatik BudapestenJ

ha előfizet ZI "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közötl egy sziilJodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinti 1döben 31iirDTJf~ napon
át dijmentesen Icap ö kiváló
hirnévnck örvendő Pad( f1agy
száHodJbal1 Dudap0ést ["Cl =

ross iéI' 1O (a Vclelip""IYéluclvar
l~rk~>~ési oldc:dával sze1Tlbcn)
cg\/ clsörendU szobáL t\ kö
vc':i!\,':Zö sorso!ási flO\', 19~én

r, l::, ln len; és eredményél
iC1PUiík nov, 24=iki számában
lessz lile közzé. Vág'ja ki
dZ üi2cii .,Utalvány~sze!vényl"

és aciia be azt lapunk fQle!ős

s2 f2lkcsz!őjénél.

értékes lnüve megje1\2nt)
zsebformátumb:ln, - ."

nl<.öll'\Jvecs~:e minden g3í_dát
ff: különö:3en a most~ni nehéz

viszonyok között, mert
{§j •• ~,,;~ számitani az áJlaitartót a

elvek

t SZ E ETRE D
~--~""---~~...-

VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, PislI>tér, Horthy
ENDRŐD GyógyszeJrtár között.

Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

üT -SZELVÉ1\JY

urnak
urnőn"k

mint a
F~Vc("l'Ji· (!' ~ ·u-·-~~ 1Í,r"
\....;.. ~ 'UI 'Id )l... .:lj},. .J 1.-<·1-'-1 v

olvasójának.

novem 15~ig.

6 ó. p.

8 ó. p.

10 ó. 20 p.

12 ó. p.

l ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

l{ézzel keH
este

felemelt

}EIrJu:IJ."ődral

to járat reggel

2;
"

déleU~tt

'll
délelőtt,J. n

4.
"

délután

5.
"

délután

6. )) délutáll1l
7.

"
délután

'" esteö.
"

B SZDl

5 Ó. 30 p.

6 ó. 30 p.

9 ó. p. ~(~
i!:~

II ó. p.

12 ó. 50 p.

2 ó. 20 p.

E

reggel

délelőtt

regge1

délelőtt

délután

délután

este

J,

"

"

"

t. járat

2.

Feltételes megál1ók
Gyomán:

Kossuth Lajos ulca
Gróf Tisza István ut sarok

Máday gyógyszertár
Piac-tér

Ártézi-kut
Hangya főüzJet

Vágóhid
Iványi malom

Endrőctön:

déh.1tán4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő
Kórház

6 ó. 20 p. Kondorosi-ut
Piac-tér

7 ó. 30 p. . 9. "

Feltéteks megáft!ó helyeken már 40~50 lépésli'"ilyi távolságról
jelezni a megállást.

Mell1letjegy Em.'1rrődig vagy vissza 60 mnér, helyben 30 fiHér, csomagjegy 20 fmér.
&<edvezmérllyes havi bérletjegy 20 Heti kártya 12 mene"!:re6 P.

Ki1Hh, mernetekre, vásárokra autó, uagy a'!üóbusz a soffőmél megreE"ldelhető.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

Park
Nagyszállodában~

vm. Baross-tér 10.

Kedves·, barátságos-, tisztaszoba
árból

a

Budapesten

bőséges-, ízletes-, háziétkezési
árból

JiO ~2':ázdlé1J.{:

engedményt kap Ön, müH ezen
eíőfizetője

Telefonszám 17. Telefonszám 11.
Szerkes:Ltésért és kiallásért felelős:

\,\/ACNER

~~""t!Z:;$~~:;;..~j::~..~\~h-~'J'?il>~;;:;'~tO-...,p;:-..4'"~'1P~~~~~~~~~

a .,rtUNGÁR1A" vállalat 6yomáll. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁND@R.



IV. évfolyam 45. szám. 16 lér. G~mna, 1929_nov. 10.
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ÉS K ZG ZDAS

Hirdetések dil~zabása~:

Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Őlszöri

hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél 15 százalék. 1
negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Felelős szerkesztő: WAGN:.ER MÁRTűN.
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Negyedévre - - - - "I pengő so fmér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fWér
Egész evre - - - - €i pengő. I. Szerkesztőség és kiadóhivatal:

lapzárta P É NI T IE K déli 'l2 6ra. ~I' 'lH U N G Á IR I AU ldjnyvnyomda.
Megjelenik mim:ien vasárnap regget .' ti_ G Y o ro a, "ÁRVAHÁZ"

-------;;;- ~E"!J?'2':="V'="'m,......:mt::TC"C""7'i'ry

it kiván az olasz nép
agyarországnak ?

Mussolini nyilatkozata Magyarország törekvéseiről.

Tisza István.
Október 31-én volt tizen

egy éve, hogya Roheim vil
la halljában Tisza István
imponáló nyugalommal állt
szembe a forradalom kopó
ival, némán nézett rájuk. Lö p

vés dördült el és a magyar
élet szegényebb lett az utób
bi évtizedek legkimagaslóbb
alakjával, akkor, amikor a
legnagyobb szükség lett vol
na reá.

Csak mindenre elszánt,
minden emberiességből kivet
közöttt fenevadak hajthattak

.végre ilyen szörnyü tettet.
Egy egész nemzet imája za
rándokol! . október 31-én a
geszti sirboltba. Tisza István
számtalanszor megmutatta,
hogy politikája az egész
nemzet politikája. Nem volt
hozzá fogható puritán poli
tikusa Magyarországnak. Ma·
kél okból teszi az emlékezés'
ujra elevenné a nagy politip
kus alakját. Az egyik a páp
rizsf tárgyalás, a másik az
a szoc,ialista mozgolódás,

me/y a Oaramiaknak nem
csak amnesztiát, de már
mandátuma! is követel.

Tisza István alakja kér
dően mered szembe az egész
nemzettel: lesz-e végre egYD
ség a magyar politikában?
Mert egység nélkül mint ol
dott kéve széthull nemzetünk.
Ellenségeink Párisban perp
cenkint szolgáltatják ujabb
bizonyitN.:át kérlelhetetlen I

gyülölefüknek. A pacifista
maszlag szemmelláthatóan
csak arra jó, hogy cseh, roD

mán ujra vérszemet kapjon.·
A nemzeti önérzet nem füri
az egyoldalu pacifizmust, Ti
sza istván eszménnyé nőtt

alakja azt üzeni a geszti
sirboltból, hogy nincs jövője

annak a népnek, aki meg
feledkezik a saját maga meg
becsüléséről.

Ez az üzenet szól a
szocialistáknak : a Buchin
gerek nem tanultak és nem
felejtettek. Ujra ott leselke;
dik a háttérben a gyáva or
gyilkosok alattomos puská-

ja. De a magyarság öntu
data elzarándokol a nagy
magyar halotthoz, Tisza Ist
vánhoz, akinek gyászos pél-

Az eg'yik budapesti lap tudó
silója elált Mussolini minisz
terelnök nyilatk07ot! Magyar
ország förekvéseiről és dec
mokriiciájáról. KijelenJeite az
olasz miniszterelnök, bogy
nincs nép, amely a valóság,
ban lörténelmi értékkel biró
eredmén yeket tudna elérni, II a
elhagyja hagyományainak alap
ját, vagy megtagadja mulijál1ak
évszázados tapasztalatait. Kell,
hogy minden nemzetnek meg
legyenek a saját törvényei és

intézményei, amelyek törlénel a

mében gyökereznek, a valóság
hoz alkalmazkodnak és ~érp

mérsékletével harmonikusan
eg·ybeolvadnak. Nem hisz a
mesterséges, importált eszmék
ben és nem hiszi, hogy akár
milyen jóLelgondoIt séma meg
feleljen minden népnek és po
litikai éghajJatllak. Ebben van

dáján nyüJJánvalóvá lett,
hogy mit jelent az ország
rontó demagógok SZámára a
"szabadság".

a demokráciának cl hib~ja, mert
megformál egy c:mber- vagy
néplipust és ezt minden em D

berre VBlH népre alkalmazni
akarja. tv!a egy nép sem en..
gedbeti meg ci köl1séges teon>
ti~\Us kisérlctezések luxusál. A
mag·yar nemzetnek dics (j s ég'..
teljes történelme, ezeréves kul
lmáia és ősi alkotmányos ön
Judata van. Meg· tudía tehát
találni és inkább, mint bármely
más népnek, meg is k('11 lud~

nia taláini önmagában SCl)ÖI

életének és sajá! fejlőclésének

formáját.

Mag·yarország számithal Wi··
lia barátságára, A magyar nép

a Duna medencéjében kiváló
történelmi hivatási töltött be. A
magyarság·, amely kitartó mun
kájával a héke idején jobb
sorsra érdemes, telve le~ryen

hagyomán yainak szere/etéveL
F_ %

Máté V .. 3"
"Emlékezzünk régiekröU" ! .. Amit
a gyomaiak nem is tudnal<: Kicso
da voit néhai Garz6 Gyula! •• Egy
igazi káivii1ista és tősgyökeres

magyar pap nagyság párh i.!zam";'
szer/.!, de hű méitatása... 111m
beszélnek a kis er!!1lberek a nagy
emberröl! .. Egy ifjukori diák él
ményem a viiághirü jénai egyete-

men.

lrta: SZEKÉR DÁNIEL.

Gyoma, 1929 okt 2,

, (Folytatás)
Kimondom bátran és jeltartóz

hatat!anul az igaz szót, hogy eb
ben a társadalmi elkülónü!tség
ben van lersnagyobb hiba!.. És
addig ne is álmodozzwlk revizió
ról, amig. ügyes rendszerváltozás
sal a társadalmi elkmönültségnek
ezt az' utaló mentsvárát a hatalmi
berendezkedés végso nyulványaiból

gyökeresen ki ;zem irtjuk és ebből

a rettenetes nyomástól a vidéket
fel nem szabadiijuk, mert emberi
oSzernpontból az osztó igazság csak
egyféle lehet!.. A vidéki intelli
genciának ez az eléggé nem kár
hoztatható, lealacsonyitó és lenéző

viselkedése vál~gtta és váltja ki a
népből a fentebb vázolt idegenkedő
és bizalmatlankodó közfelfogást és
ez legjőbboka a mai tövigrothadt
és romlott közállapotoknak ! És ez
rakta le a konokul meghonosodott
és nem disztingváló ur gyűlölet

nehezen megingatható alapjait köz·
népünk szivébe és lelki világába!
De kiirtani onnan ilyen folytató
lagosan elnyomó rendszer mellett
képtelen! .. A tolvaj csak vele egy
azon véleményen levő tolvajjal be
szélhet a romboló közerkölcsök
tisztaságáról! De igazán becsüle
tes magyar és keresztyén en.lber
az ilyen beteg közerkölcsökért és
a nyomoruságos elkeseredés egy-

oldalu nézőpontjából származó I
közjelfogásért a jelelősséget a tör
ténelem keményen igazságos ilé16-11

széke előtt nem vállalhatja! Igya I
nevek udvarias elhallga/ásával
fentemliteft társaságban Garzó
tiszteletesről ktalakált közös véie
mény csakis rosszaló, és elitélő le
het! Mert a jó parasztembernek
elődei jólbevált szokatásaitól el-

térni - szf5gyen volna! .. A rég
kialakult pmaszferkölcsők ellen
véteJii nem szabad és nem lehet,
még pipaszó kiséretében folytatott
közönséges beszélgetés alkalmával
sem! .. Szégyenletes dolog volna
ugyanis, ha aparaszt megfagadná
önmegát és rutul cserbenhagY:7á
a rég beidegzett diffamáló erköl
csöket! Emlitett társaságbeliek pe
dig valamennyien idős bácsik és
a parasztfársadalom krémjébő{

valók. Garzó Gyula tiszteletest vala
mennyien személyesen és állitásaik
szerint igen jól ismerték és erre

alapitják megdllapifásaik csallw
tatlanságát. Engem pedig közbe
vetett ellenmondó véleményemért
az öregek legöregebb szóvivője

egyszeriien letorkol:
- Te ne beszélj!.. Hiszen

még gyerek voltál, amikor Garzó
tiszteletes köztünk élt! - mondja
lángbaborult arccal, kissé ingerül
ten érdes hangon a nesztor, - és
végeredrnényf5ben te is csak "uri"
párti vagy, meri a fiataloknál
máma ez a divat és ebből nem
tágitanak !.: Garzó tiszteletes egy
ügyesen álszenteskedő és körmön
fontan képmutató farizeus volt,
aki nagyképüsködéseivel csudamód
félrevezette nemcsak közelebbi kör
Tlyezetét: a gyomai reformált val
lásu eklézsia hiveit. hanem az
egész világnak vele érintkezésbe
jutott minden részét. Űgyes szó
csavarintgatásaival és mézes-má
zos, szelídnek tetsző beszédével
behálózott mindenkit; - igazi
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1vIög"6nak Euröp6nak és az cu- I
rt)l)ai béke érdcké~cl1 a ma~ !
(!\,Elr nemzet sorsának valóban
j,;bbra kel] fordulnia. Dc cz a I
kérdés nincs semmi összefüg
gésben Magyarország nagyobb
demokralizálási'ivaJ, ellenben
csak minden belső ellentél kin
küszöbölése teheti lehctővé és
sieltetheti ennek a fonios prob
lémának a megoldását. Ma Ma
g"yarországnak mindenekelőtt

fegye]mezeH és tarlós kormány·
zatra van szüksége, összes
fiainak egyetérJésére és mun,
káikoclására s kormányának
biztos és erőskczü vezetésére.
lv1ag"yarország csak akkor bi n

zonyilhatja he él világ "előtt,

hogy méltó arra a jövőre, amit
remél és amelyet nem szan
bad kockára tenni, ha - amint
az utóbbi években tetJe
egységes és eg"yetértő munká,
val bizonyitékát adja jobb sor·
sának létjogosultságára. Ez az,
amit neki az olasz nép testvé
ri szeretettel kiván.

A régi törvényható~

ság utolsó főispán

beiktató rendkivüli
közgyülése.

Dr. Daimel Sándor várme,
gyei alispán folyó évi novem,
ber hó 11. napjának dé]előlt

10 órájára rendkivüli közgyün

lésre hivla egybe a régi tör
vényhatóság tagjait, amely köz
g"yülésnek főtárg"ya a meghivó
szerin!: "ősi szokásaink S7C'

rinl az uj fóispánnak hivatalába
való beiktatása".

A beiktatási megelőzően a
belügyminiszternek dr. Kova;
csics Dezső volt főispán fel,
menlés>? tárg"yában kelt leirala,
valamint cl volt főispánnak a
törvényhatósághoz intézeit bu'

esuira!a fog" tárg"yaJtatnL Dr.
h.ovacsics Dezső Vellt főispán

bucsuzik a régi törvényhatóság
régi g"jrcltJjátói és 'zacI egy idő

ben a régi törvényhatoság tagjai
is bucsut vesznek és átadják
helyüket az ujonan megválasz- "
tott törvényhatóságnak, amely,
nek müködése elé nagy remé~

nyekkcI nézi~nk és bizunk
benne, hog-y az uj törvényható,
ság áldásos tevékenységet fog
kifejteni, amelynek nyomán
aztán nemsokára az ujabb és
gyorsabb gazdasági vérkerin'
g"és korszakának bekövetkeztét
iidvözölhetjük régi vármegyénk
ben!

1e'''Y15

Mükedvelő előadás

az Egyetértés
Olvasóegyletben.
Az emberi lélekre felemelő,

erőt adó és bolcIogiió halással
van a7. cl m:mes önbizalom,
amelyben a legnagyobb és leg
hathatósabb támaszunkat birjuk
mindnyájan az élet minden
l>örülményei között.

Az önbizalom hatalma lelke...
siJeíte és bátoritotta a gyomai
Egyetértés Olvasóegylet elnök·
ségét és vigaimi bizoltságát,
midcSn mükedvelő előadásra

vállalkoztak és november hó
3-im, vasárnap este, Molnár
Ferenc "Doktor ur" cimii 3
felvonásos bohózatát adták elő

az Olvasóegylet zsufolásig
megfelt nag"ytermében.

Az erős önbizalom ig"azi
szép siker felé nyi/olta meg a
ie.kes szereplők és ügyes ren
dező előtt az utat. Minden te",
kintetben sikerült az ifju és
kezdő mükedvelőknek ezen
bemutatkozása és csak bizta ló
lehel ezen siker a további lel-,
kes és ki/arló, ncmescélu mun,
kálkodásra.

Az előadás rendezése Nag"y
Lajos érdeme, aki mint a cim
szerepet játszó Dr. SiJrkány
szerepében is kiFogásifdan volt.
Bagi Sándor él betörő (PUíS21)

alakításában él lehetőleg' ügyes
és tökéletes volt. A legnagyobb
sikert - hálás szerepében
ő aratta. Nagy Terike (Sárkány
né) és Tokai Esztike (Lenke)
szintén a regügyesebb és a rá~

termelt mükedvelők közölt fog~
lalhatnak helyej, amint ezt a
bemutatkozásnál láthattuk. Jók
voltak nagyobb szerepeikben
még: T. Domokos Piri, Biró
István, Tandi János és Tandi
Imre. Kisebb szerepeket játszot
tak: Braun Dániel, Czeg\édi
Gábor, Csikós Juliska, Lukács
Jőzsef és R. Kiss Gábor.

Az első hiztató siker után
következni fog a többi, csak
kitartás és lelkesedés legyen
továbbra is.

TARKA KRÓ IKi~.

A höslelkü pacIens.

Egy fogorvoshoz feljött egyszer
egy páciens s előadta, hogy Grün
nek hívják s fogat akar huzatni.
Míbe kerül?

- Érzéktelenitéssel tíz pengő,

anélkül négy, - feleli a fogorvos.
- Akkor érzéktelenitésse! kér

ném, - mondja Grün és beül a
székbe.

Az orvos beadja neki az injek
ciót s kiküldi a váróterembe, hogy
addig, mig a szer hatni kezd, egy
másik betegét elintézze. Mire azon
ban be akarja hivni a "mütétre(~

Grün eltünt a várószobából.

Fogorvosok nincsenek nagyon
meglepve, ha egy páciensük el
szökik a foghuzás elől. A mi or
vosunk sem tulajdonitott jelentő

séget az esetnek s csak akkor
kezdett felfigyelni, mikor este S20-

kott förzskávéházában egy kollé
gája mesélni kezdi:

- Ritka esetem volt ma, Be
állit hozzám egy páciens, egy
zápfokát huzatta ki érzéstelenités
nélkül s noha elég nehezen ment
a dolog, egy arcizma sem rándult
meg közben ...

- Hogy hivták ezt az embert?
- kérdi a mi fogorvosunk gya-
nakodva.

- Ugy emlékszem, Grün ...

Szórakozottság!
Egy tanár késő éjjel megy haza

és szobájában furcsa neszt hall. 
- Ki van itt? - kérdezi meg

ijedve.
- Senki! -Jelel a tolvaj az

ágy alól.
- Furcsa! Meg mertem volna

esküdni} hogy valaki van az ágy
alatt! - motyogja a szórakozott
tanár.

A villamoson.
Kalauz: Kérem, uram} a villa

moson tilos a dohányzás. Tessék
eloltani a cigarettát.

Utas: Már miért ne volna sza
bad a kocsi hátsó perronján do
hányozni?

Kalauz: Nem szabad} kérem,
mert ez a rendelet. Különben is
ki van irva a kocsiban.

Utas: Ki van irva? Tudja, ked
ves barátom, az is sok helyen ki
van irva, hogy igyék keserüvizet
és uf;ye, maga mégsem iszik.

Zitrzavar.
Eg, éjjeli mulatéban nagy dá

ridót csapott négy törzsvendég.
Hajnalra annyira elázlak mind rt

négyen, hO/5Y egyik sem tudott
többé magáróL A főur erre taxit
hivatott, elhelyezte vendégeit sorra
s me!;mondta a soffőrnek:

- Az első urat itt vigye az
Andrássy-utra} a második a Teréz
köruton lakik} a harmadik a Nyu
gatinál, a negyedik Budán, a
Zsi!5Tnond utcában. (Megmondta

báránybörbe bujtatott farkas volt! I
- folytathatnám ezt a nagy em n

bert lekicsinylő és lefitymál6 kö
zönséges szóáradatot akár a vég
telenségig, ha fenékig akarnám
kimeriteni az ott hallottakat. De
amennyire nem célom a durva
kegyeletsértés rut bünébe esni; ép
annyira kerülöm az esetleges sze
mélyes ke!lemetlenkedéstazokkal a
különben köztiszteletben álló öreg
bcicsikkal, - ezért nem is neve
zem a nevükön egyikőjüket sem!..

Inkább egyszerüen és röviden
szembeszegezem evvel az ostobán
egyiigyü és rövidlátó véleménnyel
a saját személyes tapasztalásokon
alapaló, jól kiforrott egyéni vélemé
nyemet és meggyőződésemet, ame
lyet azután a nekrologszerü hosz
szadalmas és részletes megemlé
kezés mellőzésével egy ifjukorom
ban klilföldön megtörtént diákél
mény elbe$Zélésével félremagyaráz-

hatatlanul és vilá[!.osan kivánok
a!átámasztani.

G a r z ó Gy II l a tiszteletes
(1839-1908) korának egyik leg
kiválóbb protestáns egyházi szó
noka, a zengzetes és természetes
ségében zamatos magyar szónak
utó/érhetetlen müvésze és a nemes
értelemben vett,magasan szárnyaló,
ösztönösen mély gondolatokal teli
tett ékesszólásnak páratlan mestere
volt, ezenkivül a szentirás eredeti
(héber és görög) szövegének pél
dátlan ismerője, akinek hirneve
tulszárnyalta annak idején Nagy
Magyarország határait is és a
szenti/ás eredeti szövegének utá
nozhatatlanul ötletes magyarázója
volt! .. Igaz hittel állithatom; hogy
a Garzó Gyuláéhoz hasonló ékes
szólást sem annak előtte} sem azóta
nem hallottam, - pedig ifju éve
imben bejártam kontinensilnk na~

gyobbik részét és az ékesszólá.,~

müvészeiével szakszerüen is fog lal
koztam! Garzó Gyula nem az

üres szavakkal és a hosszu hasz

nálat utján beidegzett biblikus izii

szólásmódokkal dobálódzott, ha

nem a saját leegyszerüsitett és
pózmentes gyakorlati életmódjával

igazolta minden kimondott
szavát. 6 az Ur Jézusnak a
szó szoros éttelmében vett alázatos
szolgája és felkent apostola volt,
aki példaadásképen sohasem azt

hirdette hiveinek: "ezt cselekedié,
tek", vagy: "igy éljetek"~' hanem
mindig többesszám első személyben
beszélt: JJ ezt cselekedjük", vagy
"igy éljünkU és amikor a bűnö

sökről beszélt, önmagát sohasem
felejtette ki és nem a ,,iiu

, hanem
a "mi" büneinket ostorozta. Amit
pedig hiveinek és egyéb hallgatói
nak a szószékről mondott, azt
saját makulátlan, soha senkit meg

nem botránkoztató eletmódjáva[

pecsételte meg. A politikai szerep

léstöl mindig tartózkodott, /mert

nem tartotta ezl egyházpásztori

müködésével összeegyeztethetőnek;

- pedig a pólitikai közszereplésre

őt példátlan ékesszólása majdnem
predesztinálta ! Annál inkább és
szivesebben vette ki részét "az
egyházépítő és lélek nemesitő mWI
kából és ha az - Ő munka- és
gondolat körébe vágó ügyről volt
szó} nem tartózkodott az ellenfelet
földig lesujtó érvektől és ezeket
olyan ügyesen és logikusan tudta
csoportosítani, hogy nem igen akadt
olyan legény, aki vele a harcot
felvehette volna, mert ilyenkor az
ügy szolgálatába állitotta minden
istenáldotta tehetségét és fenkelt
szellemi képességéf kolosszális
tadásával párositva! ..

(Folyt, köv)
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ebben a cudar idö
ben. Vegyen nyom
ban Aspirin tableffát
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ményeit. , inde,n
csomagolason es
'}ab~(=Hán a r- "'''''olY'';;;

QS-['2i,e:,:;:~ce~eTeK;'\ reL icmp
\(I~;tJrncp clélc!öil (I

órakor

!.)[J1: r l

nJ}' Géza p!cbános. r),
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éves halála évfordu cm,
iékére ünnepély! rendez
arncíyre a község- és gyü! ... !<e
zel tagjait ezuron is szercictld
hivja meg' az 19-azg'alóság'.

A Gyom615 Levente Egyesil~

let f. év november hó 17·én
este 7 órai kczc1cHe! él Pelsőc

részi Olva.sókörbeil táncmu!at·
stJgoJ rendez. Belépti elíj 1
peng-ő. Melyre alánekedvelő

ifjuság'ot ezujon is íisztelellci
meghívja élZ Eln6kség.

szíves közrcrnü~

ködésévc! ta a Gyomai [(öz
müvciődési Eg-ycsiilct, cziclei
hetedik elöaclásái, november
hó lő-án az Aisórészi (48-as)
Olvasókörbc::n, este 7 óral kez

, dcticl. Dancsó Árpádné és 19':
1"21z Ede, közkivánatra már
harmadszor ismétlik meg' él

nagysikerti. citcri'1 és hegcchi:
ve] kisért magyar népclalokaL
A tanulságos, érdekes és vÉ1l~

tozaJos műsor· befejezéseül
ezuHfJI a "Telepata puróc\ia"
eimü tréfa uidonság kerül szin
re l'vloJnár Gyula fellépjc':vcí.
Soronkövetkező előadások:

Kisréti Olvasókör, november
20:án. Flőacló, Szőke ferenc.
felsőrészi Olvasókör novem
ber 27c-én. Előadó, vlléz Var'"
ga Kálrnán,

I
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(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teijesen ujonnan berende
zet! kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol:

csó teljes ellátás,

í ap r a hivatkozókna1-c
százalék enge~mény.
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kereskedők él vármegyé
6-6 rendes és 0-.6

Nzmzetí Blokk I
Budapest, l. I'

\/eres Inti 'u, 16, L eme-I
le; 3. szám müködik. I
Telefon: 3ufomata 831 -84. i

él 1ör-,

I
I

A gyomai járás 1;::;'31'0- I f

sai - tehát az endrődiek

is - a
tüietben szavaznak. I

A gyomai járás keres~

kedői, ugyancsak az end
rődiekkel együtt a gyo
mai németvárosrészi ol
vasó ·egyletben szavaz
nak.

A szavazás reggel 9
órakor kezdődik és előre

;,;C I iű

csak ~ A~

b· . l' L ' I" IztO~lt lat~ .?ZÜK megva-!
lasztasa, ainK ugyaz r, I
mint éi kereskedelem~i'- i_1 ~,

dekeit kellő;<:épen C~ I
I

. !
~-""""""""~""""~'",~_~'_~~"""""""'~~''''''''~~'~<o'''''''~'~~'.!'''''''''''''''''''''~'-~,.g~ i

·A kormány ták előretörését eredmé= 'I'

k '1 "1 t nyezte. Érdekes .
tö e etes gyoze me hogy Csabán 17 ezer vá- I

aratott az egész lasztóból 5800 szavazott!

országban titkos le. Gyulán, ]3,ékésen és a I
megye kisebb községei~

választás mellett is. a kormánypárti .listák
győztek

A vasárnapi választások
az egész országban győ-

zelmet hoztak a kormány
számára. Tehát a titkos~

ság ugy látszik nem árt a
kormánynak. Az egész
választásra legjellemzőbb

az volt, hogy -a választók
egynegyed része sem adta
le a szavazatát, tehát az
érdeklódés egészen mini
mális volt. Ellenzék csak
igen kevés helyen igy
Hódmezővásárhelyen,Ma
kón és Békésmegyében
jött be nagyobb számban,
másut kibukott. Békésme
gyében és kmönösen Csac I
bán él polgári pártok nem- I
törődömsége a SZOCidlis 7 I

urok,

válasz

1929 nov. 10.

esc fiuz h il'aUa Cl : I
- Br)/ ran, !',f!.' ll !~'-'n;'fil~n.1"~j~-,,·;J 1

... ~'-:-",/ ,~U ,,) ... ~.(. \' 1"._

n.~!r:YDi ,( fjk/;:cn t c kocsi) (gyrnásFo

es[..'/' és iis·'zekevf'redtek az
f,(i:;sdk éJr·el ajra elr.::t;dez/li.

tak
I
I
i
I

ost je)em' ineg- a ,,5u-1
dapzsti Közli5:1yben:; és ,I a
rvlClgána!kalrnazclía~, Bjz-/
tosiió Intézete első alap
szabálya és ezzel kapcso- vényhctóé,ágbiJ_
latban az ö:lkormányzati
választásokat december
15:re irták ld.

A MagánalkalmCizottak
Biztosító Intézete (volt
ferenc József keresk. kor
ház) a magánalkalmazot
tak betegségi és öregségi
biztosítását látja el. A be
tegsegélyezést Budapesten
és környékén, a nyugdíj
bizfositást pedig az egész
ország területén. Minden
magánalkalmazott (magán-
tisztviselő, pénzintézeti
tisztviselő, keresk~delmi

alkalmazott, müvezető és
altiszt) akinek a fizetése
havi 500 pengőn alul van,
tagja az Intézetnek, mert
öregségi bizto0ifás szem
pontjából 500 P a bérha=

Békésmegyében általános volttár.
A Magánalkalmazottak a nemtörőd.ömség.

Biztosiíó Intézetének több
mint 50000 tagja van. En=
nek a nagy jelentőségü

intézménynek irányitását
az önkormányzat Ját ja el.
Az Intézet közgyülése 60
munkaadó és 60 alkalma
zottból (biztositott) áll. Az
5 évi időtartamra válasz
tandó önkormányzat van
hivatva a sok millió tar
talékalap és feleslegek fel
használása, valamint kór
házak, üdülőheJyek létesi=
tése tárgyában határozni
és általában az Intézet mü
ködésének irányt szabni:

A választásokra a pol
gári alapon álló munka
adók és alkalmazottak al'
Nemzeti Blokkban tömö-
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Utólérhetetlen !

Árlapot dijtalanul küld:

éber Sándor
kályha- és tüzhelygyára

Budapest, Vilmos császár-ut 30. szám.
(Hajós-utca sarok).

Kályhánkból állandó lerakat:
BERKOVITS ADOLF, Gyoma.

Főispáni beildaíás. Békés

vármegye uj főispániál, báró Feí

litzsh Bertháldot november ll-én

iktatják be hivatalába, amikor is

a vármegye régi törvényhatósági

bizottsága gyülést tart s ennek

keretében zajlik le az installáció.

Vegyestüzeiésü REKORD és ZEPHiR
folytonégő ká1yhák. ELITE takarékWz

helyek. Kéménytoldó1<.

fatllza!ésU, !égfUtéses. fo!ytonégő

kályha

1 kiló fával 24 órán át
egy normál szobát.

Nagyobb tipusok 3-4 szobás lakást is
egyenletesen fütenek.

Köszöneínyilvánitás.
Mindazoknak, akik hirtelenül

elhunyt megboldogult jó feleségem
VERES LAJOSNÉ

i>Zül.: Zöld Rebeka
temetésén megjelentek s részvé
tükkel fájdalmamat egyhiteni
szivesek voltak, ezuton mondok
hálás köszönetet.

Gyoma, 1929 nov. 10.
VERES LAJOS.

isza istv n ~

Dl'. Konrád t-llárk, a Tisza család háziorvosa mesel!, hogy
egyszer vacsora utéill Tisza Kálmán látta, a mint a Pista gyerek
lovasdit játszott él keszeg' kis nevelő urral. Természetesen a
nevelő volt él ló, Pista pedig a huszár. Tisza Kálmán fölkelt
és rászólt Pistára, hogy szálljon le a lóról és legyen egyszer
ő él ló. Pista elvörösödött és dacosan mondta: "Én nem leK
szek ló, én huszár akarok lenni 1" Amikor ezt még egyszer
elmondta, akkor történt a tragédia. Tisza Kálmán fölemelte
azt a szikér, csontos kezét és egy olyan debreceni ötöst mért
a fiára, hogy az él legszegényebb polgári családban is megért
volna öt forintot. Hiába volt a bőgés, a Pista gyereknek le
kellett kuporodnia és a nevelőnek rá kellett ülnie. Tisza KálK
mán kimondotta a tanulságot: "Aki másokon akar lovagolni,
annak azt is meg kell tanulnia, hogy mások lovagoljanak
rajta". Ezt az époly kitünő, mint tanulságos történetet a Lantos
Magazin legujabb számában olvassuk, amely tele van érdekes
nél érdekesebb közleménnyel, egyebek között gróf Hadik Mi~

hály novellájával és müvészi és aktuális rajzokkal. A Lantos
Magazin havonként kétszer jelenik meg. Ára számonként 1 P.
Évi előfizetés 24 pengő. Minden éves előfizető ajándékul egy
6x9 cm-es Kodak fényképezőg-ép~tkap. Prospektust levelezőJ

lapon kérhet bárki a L a n í o s M a g a z i n kiadóhivatalától
Budapest, IV, Muzeum-köruí 1/5. V.

Felkéretnek azon báztulaj
donosok, akiknek lakójuk van,
továbbá azok, akik uj házat
épiiettek, hogy e'hó 30-ig há.~

bér vallomási iveket tartoznak
beadni az adóügyi jegyzői iro
dáb.

A pénzügyminiszter ur meg
eng'edte azon házlulajdonosok
nak, akiknek uj házuk van és
házadó mentesség iráoJi kér,
vényiiket beadni elmulasztották,
e hó 15,ig még beadhatjái<.

Leventéknek ideg'en község
be való távozását ugy a szülő

mint a munkaadó büntetés
terhe alatt 8 nap alatt ielenteni
tartozl1ak.

Azok a méntulajdonosok
kiknek ménjeik kiherélése ápr.
10;Íg el volt rendelve, és a ki
herélést nem igazoltálz. nov.
15·ig igazolni tartoznak.

Ebzárlat ideje alatt minden
kutya éjjel,nappal - a tanyák
között is megkötve tartandó.

I

tOJcI!{;s Fl'dák Sári ui otthoná-I
ÍJaIl, N(lgy Dival Ce' I<ézimun,
ka rové1iok. t-kltai jenő regé:
11)'12, 13cr2gi Oszkár cmlékira~

tai, Darahme!!éklet a f'~eJvárosi

S;ii1hál- 11a~ysikcrl'1 szindarab
ja a "Tize!1i1yolcévcsc·k." E7en·
kiviii még rC!lgc!C'g érdekes
cikk, érdekes \'icclap, lársaság,
rádió. autó és ::Jportrovatok,
SZCI17:ácj(,s ko tta ill e iIéklet van
még a S'/inhtlzi Élet e heti uj
sz6máha!1, cIlwlYllek ára 1.
peng'ó, negYCUc.:'Vi eiMizetési
clij 10 P. Kiaclóhh'ataI VI. Ara
di utca 10 szám.

Vásárok. Legközelebb orszá
g'os vásár Gyomán november
8. 9 és 10 - Endrődön no,
vember. 23-án.

Törvényhatósági bizottsági
tagválasztás eredménye: Vin;
cze Andor 500, Oláh Lajos
439, G. Nagy László 458, Papp
Zsigmond 411, Ailer Márton
409, l"urcz Mihály 398 szava·
zatJal rendes tag'nak. Dr. Ze
őke Antal 387, Szabó József
379,. BeinschroJh Márton 378
szavazalt(l! póttagnak választa
toH meg.

December 15-ig 5 millió ér
tékii kétpengős készüJt el. Az
Üllői~uti állami pénzverdében
ok/óber óta áIlandóan folyik a
munka, mivel szünet nélkül
készijjk az uj pénzeket még;
pedig elsősorban a kétpengős

érméket. December hó 15~ig

ötmillió pengő értékü kétpen;
gőst vernek és csak ezután
kerül sor más pénznemekre.
Egyelőre nem sziintetik meg

a kirakodóvásárokat. Azokkal
az országosan elterjedt hirek;
kel szemben, hogyakirako;
dóvásárokat megszüntetik, él

kereskedelmi minisztérium az
alábbi nyilatkozatol adta ki:
Tény, hog'y az országos vá~

sárok megszüntetése, illetőleg

korlátozása ügyében az utóbbi
időben a kereskedelmi érde..:
keltségek részéről fokozottabb
mozgalom mutatkozik. Azok a
hirek azonban, hogya kor·
mány ebben a kérdésben már
részletesen állást foglalt volna,
mindenesetre koraiak. A lapok
ban megjelent közlemények
inkább az érdekeltségek kiván
ságait tükrözik vissza. A mai
ál!apoton változtatni kell, mert
a vásárok száma tul nagy.
Alig lehet azonban szó a teI~

jes mcgszün1etésről,hanem in·
kább a vásárok számának kor
látozásáról, általános csökken
téséről. A kérclés egyébként
törvényhozást igényel, mert a
pl'ivilégiummal adományozolt
vásártartási jog csak törvény;
hozási intézkedéssel korlátoz~

haló és szüntethető meg. A
kérdés teháJ felszínen van, de
megolclá'3a nem szerepel a
közeljövő aktuális problém{;j
között.

Póruljárt betörők. l<cddrc I
\'irrad(, .éjszé1ka Grosz Zoltán
;:y\,onliJi fakcrcskcdő endrődi

tc:.:pénck irodájábail \',;kmcrő

bcJörők jártak, akik ci bi;:lo11~

st;,;Jn~EJbb nlunkél kcd\'é('rl nz

éHe11 ~~rL l?löszőr n1c~yköl!::)7j\:'k,

4. oldal

él :,;'áját bctÖmli.'k és ugy h:J~

tolL]k eli irocJahclyjs('gbe,élhon
non él W12rJhcírJi szekrény! ki~'

hurco!tt"k él 3ZCIllbclcvö c30r,
danyom6sra, olt ci szekrényt
nagy fáradtsággal és valószinü·
leg, még nagyobb erőlködés'

. sel a busás zsákmány remé'
nyében feltörték, de igen meg
lepődhettek, amikor a nagy
munka és óriási kockázat 12red
ményeképen a szekrényben egy
huncut fillér pénzt sem, hanem
rájuk csupa hasznavehetetlen
ken;:skedeJmi iratokat találtak.
Reggel az éijeli őrt megkötözve
találták meg, aki azonban a
betörők személyére vonatkozó
lag' csak ig'en hián Vos és
nyomra aligha vezető adatok
kal tudot! szolgálni. A hatóság
a vakmerő berörők kézrekeri,
tése érdekében a legerélyesebb
nyomozást inditolta meg, amely
munktlllak valószinüleg síke~

rülni fog a vakmerő banditák
g'yors kézrekerilc2se és a ható
ság éberség'e yalószinü!eg' ar;
ról is rog gondoskodni, nehogy
él bandilák a környéken valahol
megisméleJjék ezt a kudarcuk at
a busásabb zsákmány és gaz
dag kárpótlás reményében.

A piaci helypénzről két hé I,
Jel ezelőlt leközölt cikkünk
folyományaképen a község'
képviselői élénk eszmecserét
folytatnak csak ugy magánuton
erről a tárgyról és reméljük,
hogya bőséges eszmecserék
eredménye lesz, hogy a leg
közelebbi képviselőlesíüJeJi

gyülésen ezt a tárgyat a köz~

gyü!ésen is felfogják vetni és
bölcs belátással a Julsulyos
helypénzek teljes elengedésé;
vel fogják a jogos panaszokat
orvoso!ni. Ideje is volna már,
hogya képviselőtestület is
meghallja a mélységből feltörő

pa naszkiá ltásokat.
A Miss Magyarország vá

lasztás megkezdödött. A Szín
házi Éiet uj száma közli a pá
lyázók fényképeit. Ince Sándor
népszerü hetilapjának e heti
száma 190 oldal terjedelem'
ben jelent meg, amelynek szen
zációs tartalmából kiemeljük a
következőket: Hollywoodi ka,
rikalura, irta és rajzolta: Ma~

jol' Henril<. Pesten fedezték rel
Oreta Garbó e!lenfelét. Mauri~

ce Dekobra tanulmányutja a
budapesJi éjszakában. Az uj
cigareltanyelv. Karinthy Fri~

gyes paródiája Molnár FerenC'
uj vigjátékáról. Ince Sándor
cikke: Zukor Adolf és a Bala·
Ion. l<el1emetlen levelek egy
népszerli ember ládájából. Lá-



Nli!dós ut S97 sz, alatt)
r/í t~clern

Gyo án.
November W-én vasárnap:

az uj idény filmjciböl válasz:
tolta ki a hó tO-én va
sárn1ap színrc kerülő müsorát,

eli.l al!w\ommöl cl vi!ágiro~

dalom egyik jeles rnüvelőjének

Sommerset Maughamnak,
;1f}j

ESu:
és

cimU világhíres cirámá.ia 10 fel
vonásos filmváltozalát mulalja
be. Vvalshmak, az élme~

rikai rendezónek sikerül az
croiikájálól megfosz/ott c.'í!Jek
ményt szines eg'ység'be
hOLní, hogy él közönség é;-dek·
lőclésc fog'ja kisérni végig az
egész fiimeL A női fószuepet
Gioria SW<lli1S0i1l játsza. Ez a
régóta hallgalö világhirli films
sz\nészn0 cbben az uj szeres
pében is tejjcs jJ]uziól kell s
érdekes, hogy eg'yik-másik je:
leneiében szin/e a megszóla.
lásig hasonlít Tilkos Ilonához.
A férfi főszerepben Lione] Bar
rymore ér el itten nagy hatást.
,A müsort búrleszk és fBmhi-

... radó e\<-(~sziíi ki. ElöadiÍsok:
4, 6 és 8 órakor.

RDESS

A Gyomai Hangya Szövetkezet épii1ctében
a iegké5'lyesebb igé!"Jye~{e~ is kle;h'"i~~[1~,

Nemsokára lezárul a

Ha cége ismertetését még f\em
küldötte be, küldje be

sürgősen

a szerkesztőségnek,

Budapest, VI. Poctmaniczky u. 27.
Ötven éves a VálJalkoz6k Lapja!

Ötven éves a

VÁLLALKOZÓK

'" EN'V"'-C;; ~?I F~T!F"'TS Z S- E S "! I:.~) .ol- "'" t;;. t:..
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rendeztem be. AJJ~ndóa;' tartok
a Gyomán általános közforgalomban levő összes t'1le"tes cs iif.cszáros
érukO!1J kivül sajátkészitményü sza~ámit, sOIi!~;akc~bá.sz'~ és többféle
felvá91ottat, i:z;ates csemegeszaloronát, ,fíUstö!t .rll,-:sk?lö!'!~e~eSSél
geket és P.ii\!RISI VIRSUT. A legszoJ;dabb p;acl. ara~at. ,arto,::.
A legpol1tosabb és Jegelőzékenyebb kiszolgálásról, ~aI2mll1! arUlm el.so~

j'endüséO'éről több évi fővárosi tapasztalatom g,mmtaJ. A kozegeszségugYl
szemno;ibóJ is io'en fontos áruküJönlegességeket csak addig és az esetbe?,

. tarllJ;tOl1l tovább~·a is állandóan, ha a tisztelt vevő közönség megfelelo
érdeklődését tapasztalom, miért is ezuton hivom fél a közfigyelrnet külön
leges készitmérÍyeimre és kére I]] a t. vevő közönség fokozott támogatását.

Tisztelettel:

WEIDIvIA!',lT'IJ IVIÁRTúN
hentes- és mészáros.

szőlővesszők

MAGYAR
1T()MOE~ll R.-T.
használt lwcsi osztály

BUDAPEST, VI., Figyelő-utcil 14 szám.
Telefon: L. 989-55. és 56.

~1I~~~~~~

*) E rovatban közöltekért, felelősséget
nem vállal a szerkesztőség.

CS()
Kérjen árjegyzéket!

özv. Schl"őder Jánosl1é!'llak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához,

SZÖLÖO.LTVÁNYOK: ripári:(],
és gyökeres alanYFesszők, hazai és

racsemetéh kaphatók

Zőld lst\!iJ.i!'l féle 3 fertály tanyai
föld örölóron sürgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

Nyülatkozat.

Szirtes Fülöp és Vincze Jó
zsefné enen a nyáron áUalam
elkövetett sértésekért a leg
nagyobb sajnáJkozásomat fe
jezem ki és fentiell:tőI eZl..lton
kérek bocsánatot

Bordács Zsigmondné.

HA OLCS ~{

igazán jó autóhoz
látogasson el a Fiat-gyár telepére, hol
gyárilag tökéletesen kijavitottFiat ésmás
gyártmányu autók óriási választékban

hihetetlei'li.ll olcsó árakon

gyarm garanciával
azonnal kaphatók.

Legolcs

Tóth László féle egy és fél fertály
tanyai föld tanyával együtt eladó. frte- _
kezni lehet 549 szám alatt.

ÖZV. Varga Káro!ynél'lál 620 sz. a.
reneles házi koszt kapható. Ebéd 1 P,
vacsora 60 fillér.

Haszonélvezet nélkül elad6 a
Kalocsa Mária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa istvánnéná! és Kalocsa Máriánál,
Budapest, József-körut 23. f. 4.

Stiaszny Endre Petőfi utcai 813
'számu háza szabadkézbőleladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

Olajos Lajos bornagykereskedőnél

az elismert jó tíszavidéki ujbornak li
terje 88 fillér. HuszonötJiterenként 78
fillér. Ötvenliterenként pedig 60 fillér.
Ugyanott óbor is kapható.

:'2 szoba, konyhából álló vagy egy
szoba, előszoba és konyhás lakást ke
resek kövesutotl, vagy ahhoz közel.
Ajánlatokat a Hurgária nyomdába kérek.

Arany János utca 593 sziímu ház
szabadkézből azonnal eladó. Értekezni
lehet G. Nagy MihálynáJ 'fenti szám
alatt.

DUBLIKACIÓ.

§ ~~- ~ k F {c ~c :r: il é § Ii~ é Ili;
C!11é'S!j~si Z;J\'~:]['~)':-~llál, ~~'yonlor""

égés!lé!, vérl"]liÍ,.'1snáL k'jfzi,jás
II ft I, ál malicili </: i~ilá L II ita 16nos
:"() :.szu\léitléi i:;/yuill( re gsJ," c1 0h
;X\'(\!l1'.'!Tá 1 I\()~lf1r j('-Trnés7clc's

Jfcren'!: JÓ:i!':s;ef kescriivizet.
l\ belorvosi klinikákon szerzei!
ldj)é1sz!alaiok szerint cl Fe...
ren'!: JÓ:i!':§cf viz az ideális
hashajtó minden jellemző tulaj
donságát e~lyesi!i magáb:lI1. A_
Ferenc JÓ:i!':§ef keserüviz
kap!1<Jtó gyógyszertárakban,
clrogériákban és fLiszerüzletek:
ben.

A "Zephir kályha'" előnyei.

Gyorsan füt fel, egyenletesc:n
meleg-et áraszt és állandóan
larlja a meleget, mint Cl;!"V cse~

répkályha. Ideális foJytonégő

kályha, Jegegészség'csebb és
legolcsóbb tüzelés, 10 kg. fáa
val füt egy normál szobát 24
óráll át. Kezelése a legegysze
rübb. Tartósság'a örökös! Ren

geteg' elismerőlevél. Árjeg'yzé,
ket készség'gel kiild Héber
Sánclor kályhagyáros, BudaI
pest, Vilrnos:császá.r ut 39:
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18'2ó
19'25
2'20
3'23

17""30g·y. 21'
20'29 g-y. 2-! O
14'28 16'52 gy.
19'10 19"45 g'y, .

16.14gy.
ló'51 gy_
20-34 g'Y.
21-11 gy_

1lI!!J8Ul!'_______ =='''~-=~...:::::.,..:::,.;:- ..<::v.:_-,:<..,..'"'~'..<:.~;;.''7, - :;L":,:'=,,.,,~~-~.._-'::...=""''').~+~-::..c-_''=::,;:c....--_''-~;=--:::,;~c..'.:'.,_"J:.::-., ~~_~._. _ _._f'. • ;.,,~ ""'~_<
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A "gy" betüve! ielzet1 gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpesíről indul
Gyomára. érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk_

i jI il ll: lit JIlll'nn*l'l{ lit llfnnhl jell: >% "lliLIIli íí lt).1 ll! :lZ 114 JI IlJ lK ll(:.IX III II rt Ji! II II tit

1929 oldóber hó 6-tól.
I8UÚJ' AP}ES'lf - GYOMA

6'25 9'45 gy_ 13'35
11'0612-42 g"y. 18_19
0'32 5'34 8-52 gy.
5- - 10'40 11'45 gy.
GYOMA - BEK.íSCSARA..

Bcsabáról indul 23'15 4-34 8·14gy. 13'26
Gyomára érk. 0'17 5'26 8'51 gy. 14-20
Gyomáról indul 6-41 11'14 12'47 gy_ 18-29
Bcsabára érk_ 7'34 12-08 15-25 gy_ ·19-27

BAN

EDNI?
Hirdessen 2.Z U j S A G apró
hirdetési rovatában. ÁUást
nyerhet, ]a!.,;ást l;:aphat és
minden! megszerezhet, amire

szükségevan.

Legjobb t,.~jékoztatóa

Vasuti és Hajózási
enetrenc! ság

kapható minden Vasuíáilomáson,
Dohánytőzsdébel1'l.

~-Jíl'.j!l'~~~~q-~9;'~"'~';;.y~.~~~.,4}~~'i~~i'íL~"í'f:;fN~ff~~~~~~~~~~f'ijl))

~ . '? 3

lAZ ,,0 P E L" KEREKPAR I E VEZET lj
~ KERÉKPÁROK, VARRÓ- ~

~,:i~~\ ...IKv~~~A:~u~e:~ I~•..'
~ ben ai legjobb, cl leg- .I olcsóban kapható ~
~ ~

I Domokos Albert i
. ~ villanyszerelő és műszerésznél l:iit

~ GYOMÁN.

i "OPEL" MOTORKERÉKPÁR KÉ ELET. ~
ir&'~~~*~~~~~~~~~)~~_~~~~~~~~frJ-€:t~:t:2?~~~~{;;'""~\.~~~~~~?~J--;g>,ur~~~i}JIgf'~~-a~í&~~~~

lA:lpmÜ{ Budapesten áHan
dóan olvasható' a "Park
SzáHoda" kávéházában. vm.,
Ba:ress=ter 10.

:3 /~c!-kc :;z/óiénél.

Ingyen lakhatH{ Btsdapestel1,
ha. előfizcí a "Gyomai Ujságra"
meri lapunk havonta kisorso]
előfizetői között egy súllodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában lclszése
szerinti időben három napon
át dijmerri:esen kap (j kiváló
llirnévnek örveilCiő Park l12_gy
száHodiiban E'lldapest \'ill,_ B<,j~

ross jél" i O (a l\eielipályaudvaf
érkezés; oldalával szemben)
cg\, rz)sórenclii s/obiit. A kö
vc!kczö sorsol 651 nov. 19--én

'.ll, mcgejt(Cni és eredményét
lapuiik ,lOV_ 24~ild szcí:nábüiJ
Jesszük közzé_ Vá [:)'j a ki
az aiunli "UtalvánY 3 sze!vényJ"
és adja be azt lClpunk felelős

UTitL",lANY-SZELVÉNY G'(OrVV\-ENDRŐOi AUTÓS SZ NYÁR! ft:: ETRE D
urnal,................................. urnónek

minI ő

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

1929. maJus i5-től rU::H!ember ~5-ig.

GYOMA Va.sutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy MiYdós-ut és
ENDRŐD Gyógyszertár között.) .

Távolság 7 és fél kilométer. l'v'len.etidő 15 perc~

lert
Keleti

GYOIV1A-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLJ.\LAT, GYO

6 Ó. p.

8 ó. p.

tO ó. 20 p.

12 ó. p.

1 ó. 40 p.

2 ó. 40 p.
5 Ó. 40 p.

6 ó. 40 p.

7 ó. 50 p.

~{ézzel ken

Telefonszám 17.

déleWtt

délután

délután

este

délután

este

délután

L járat f-eggel

2. " délelőtt

Feltételes megiHók
Gyomán:

5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca

6 Ó 30 Gróf Tisza István ut sarok. . p.
Máday gyógyszertár

9 ó. ~ p. Piac-tér 3.
Ártézi-kut

11 ó. 10 p. H f"·· 1 t 4."angya aliZ e
12 ó. 50 p. Vágóhid 5."

Iványi malom
2 ó. 20 p. Endrődön: 6."
4 Ó. 55 p. "Napkeleti vendéglő 7."

.J Kórház
6 ó. 20 p. Kondorosi-ut 8~"

Piac-tér
7 ó. 30 p. 9. "

helyeken már 40-50 lépésnyi távo!ságról felemeH
, jelezni a. megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 iillér, helyben 30 fmér, csomagjegy 20 fmér.
Kedvezményes havi bér!e1:jegy 20 P. Heti kái·tya 12 menetre 6

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

Telefonszám 17.'

1. járat reggel

2. " reggel

3. " délelőtt

4. " déleWtt

5. " déiután

6. " délután
. 7. " délután

8. " délután

9. " este
Feltételes megálló

kocsiköltsége nincsen,
szemben vagyunk a

Pályaudvarral.

Park
NagyszáBoda

VIll., Baross·tér 10.

Ui a. ~:§[~rgal n1au:rr~ljkK
nagvmérvü emelkedése elveink
hel};ességét igazolta. Elvünk ol
CSÓn él legjobbat nyujtani! E
lap előfizetőínek támogatását
hálásan azzal kívánjuk viszo
nozni, hogy emelkedő kiadá-

saínk dacára

20 ~záza.iékot

adunk hatóságílag megállapitoH
szobaárainkból.

10 fflZld-Zaiekot: :1
olcsó éttermi árainkból cl P 50

fjlléres menüt kivéve).

SeIllmlll.i

Szerkesztésért és l-:iadásért felelős:
\V..Ó:.GNER lV~ÁR~T\):<.

~--.,------~--~-~~ ~
Nyomtatta él ~HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Oyomán< Felelős cé~'Íulajdonos: TEKET SÁNDOR.



IV. évfolyam 46. szám. Ara 16 fmér.
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Gyoma, 1929 nov. 17.
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o• liliK I, T Á R S A D lMI ÉS KÖZ G ZDASAGI HETiLAP

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedé\lre - - - - '1 pengő SO fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - - -_ - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

1""Zi .

Felelős szerkesztő : WAGNER MÁRTON.

Szerkes;döség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R I AU könyvnyomda.
G y l) ro a, "ÁRVAHÁZ"-

Hirdetések dijszabása.i:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

gyart, mert elZ soha össze
nem tart".

Ki ne akarná azt, hogy
Magyarország régi fényé
ben ragyogjon, kinek ne
élne szivében a vágy, hogy
elszakadt magyar testvérei
felszabaditását teljes ere
jéből ne munkálná?

Legyünk eggyek az el
rablott haza visszaszerzé;
sének munkájában s akkor
lesz még hajnal számunkra.

láttam.
De el kell hagynom az ilyen

han!5u fejtegetések folytatását, mert
ez igen könnyen unalmassá vál
hatik és nem is tartom magamat
elhivottnak egy régen elhunyt, va
lóban nagy ember érdemeinek ki
meritő méltatására az én gyenge
és s.dntelen szavammal és eközben
véletlenül még olyan területekre is
tévedhetnék, amelyek az én szük
reszabott látí5körömön kivül esnek
és ezzel megbocsáthatatlan téve
déseket is követhetnék netalán el.

1908 évi téli félévre a jénai
egyetem theologiai fakultásának
fiatal professzora: Weinel György
Rlőadást hirdetett: a "hegyi be
szédről". Erre az előadásra mint
fiatal ambicioZllS hallgató magam
is beiratkoztam, - bár akkor
már a theologiai tudományokkal
meglehetős hadilábon állottam! .. ,

Erről akkori naplómban a .kő-

helyzclébóL:kiszabaduJjon. Csak
egyben tévednek a táméldók,
abban ugYi'lnis, hogy ennek él.

helyzetnek fellnforgásáért él

kormány! teszik felelőss,:'. Ez
a felfogás az állam és magán.
g-azdaság feladatainak teljes
féJreértésében kulminál.

KÖLJucl0másu, hogya mező:

gazdasági élet és igy a mnő

gazdaság'i politika három fő:

pillérje : él. tőke, a termelés és
az értékesités. E tényezők bár...
melyikének hiányában a gaz
dasági prosperilás is csak hiá:
nyos lehel. A töke csak lesz

Az utóbbi hetekben a buza
árhanyatlása következtében él

kormányt, de különösen a
FöJdmivelésügyi Miniszteriumot
annyi támadás érle, hogy szük-

ségesnek vélem a helyzetet a
rr.agam részéről is néhány
szóvdl megvilág'itani. Mielőtt e
kérdéshez azonban hozzászól,
nék, előre bocsátom, hogy az
elhangzott vélemények őszinte-

ségében és jóhiszemüségében
semmi okom sincs kételkedni.
Hiszen végeredményben ugyan,
azt a célt akarjuk elérni, él7t,
hogy gazdasági életünk nehéz

kerező emberszeretetet szelid, si

mO!5afó alázatával, a kicsinyeket

is a saját lelki érdekszférájába

kapcsoló krisztusi szelidségével

biztositotfa mogának! . . . Soha

nem kötekedett senkivel, a legéle

sebb vitában is mindi!5 nivós ma

radt és nem sülyedt a vehemens

frázispufogtatók alacsony szintjére.

Sohasem akart több lenni és több·

nek látszani, mint ami épen volt:

atyai jóságu lelkipásztor, aki

szellemi életközösségben élt egy

szerűen hiveivel, mintahogyan ez

társadalmi megkülönböztetett po
ziciójához és nemes szelleméhez
illet! . .. Simulékony modorával
olyan fölényt és általános elisme
rést biztositott magának, amelyhez
hasonlót csak cl német protestán
sok világhirű paedagogus-papjá
nak; Franckének halléi intézetében

Az állam és a mezőgazdaság.
Irta: MAYER JÁNOS m. kir. földmivelésiigyi miniszter.

kedves magyarom ! Hagyj
fel a pártoskodással, ne I
légy ellensége embertár;
sadnak, hozzon össze a
haza sorsa s ne feledd azt, .
hogy összetarfásban az
erő.

Biztos a hajnal, biztos
a kikelet, csak szakitsunk

-az átkos niulttal, amely
egyik nagy magyar ajkára
eme fájdalmas szavakat
adta: "Átok verte a ma#

:11egre
még derengő hajnal szá;
modra, lesz még kikelet,
amelynek bájos, pompás
virágai, hazánk rónáit, he;
gyeit és völgyeit szinpom
pázó ékességgel és édes
illattal töltik be. Nekünk
zeng él paGsirta#dal min
denütt, még ott is, ahol
most az elnyomott magyar
testvérek számára csak
fájdalom és keserüség te;
rem, mert hazaá.ru!ók, bi
tangok, sötétben bujkálók
lettek az urak ott, ahol a
hős hazafiak vére szentté
és dicsővé tett minden gö
röngyöt, minden rögöt.

Hazánk nem veszhet el,
hazánknak élnie kell, mert
lesz még számunkra. feltá
madás. Eljő a leszámolás
napja, amidőn a magyar
dicsőség sujtó buzogánya
rombadönt minden gátat,
amely akadályul szolgál
az elrablotí hazarészek
visszaszerzésénéL

Higyj es bi.zva,bizzál

dásához pá/at/an atyai jóságával
mindig segitett bennllnket ! Az ak
kori idök gyermeke szinte nem
képes megérten~ hogy lehetneTe és
vannak olyan papok, akik lelkileg
nem olyan nemesek, amilyen Gar·
zó Gyula volt! .. ! A kis emberek
ügyeit épolyan me!5értéssel karolta,
fel, mint anagyokéit ! ... És épen
ebben a viselkedésében rejlik az a

varázserejü hatás, amit környeze
tére gyakorolt. Szellemi fensőbbsé
gét sohasem éreztette sértő, vagy
megaIázó módon, hanem mindig
leszállott és leere'Jzkedett arra a
nivóra, amelyiken a vele értekező

embertársa állott és épen ezért si
került neki mindig a vele vitatko
zót a saját fegyvereive{ megverni.
Szóval !lern durva, követelődző,

az ellenfelet lekicsinylő szóval ve
rekedett cl papi palást feltétlen te
kintélyéért; hanem a feltétlen te
kintélyt és a szivek mélyén gyö-

"Tekints az égre, ott áll maga,
JG megvigasztal, a hit e<;illaga".

Koromsötét éjszakád,
fényes nappallá válik ak;
kor, ha visszatérsz őseid

hitéhez. Ne áldozz a mo
lochnak, a lehetetlenség
vágyának, légy ujra az
egymást segitő, egymást
gyá.molító nyilt és őszinte

szivü magyar, akkor lesz

Te

Máté V .. J ..

Sötét éjszakában, tá; I
molygó, ingadozó lépések;
kel haladsz magyarorn.
Fénysugárt keresel, ámde
cl vaksötétség,. a rémes éj;
szaka nem ad semmi fény
pontot: amely kivezetne a
kaoszból, a tespedő letar
giából. Várod· a derengő

hajnalt és nem talá.lod a
ha.jnalpirt, mert az még
nem ragyog fel számodra.
Léted bizonytalanná vált,
a kétségbeesés marcan;
gO\ja szivedet, fájdalmadra
nem találod a gyógyirt,
mert .orvö6od még nem
talált fel ily orvosszert.

"Emlékezzünk régiekről" ! .. Amit
l!I gyomáiak nem is tudnak: Kicso
da volt néhai Garzó Gyula! •• Egy
igazi kálvinista és téSsgyökeres

~ magyar pap nagyság párhuzam'
szerU, de hG méltatása... Mit
beszélnek a kis emberek a nagy
emberröl! .• Egy ifjukori diák él
ményem a viIághirU jénai egyete-

men.

Irta: SZEKÉR DÁNIEL.

Gyoma, 1929 okt. 2.

(Folytatás)

Nekünk, akkori kis diákoknak
valóban szerető és gondos apánk
volf, akihez minden gyerekkori
keserűségünkben teljes bizalommal
és odaadással fordultunk és aki
lélekderitő és felemelő tanácsával
sohasem fukarkodott és aki a gye
rekkori kis életproblénták megol-
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lesz
,
enz.

Olcsó
a

(Fabrique Nationale, Liége)

eré Dár,
magyarországi vezérképviselete :

Jelentős eSQménynek kell 10.1'
farlani, hogy (]z ,D,ngol Bank a

kamanába! ó és fél o-ról 6'3 ra
leszálliloila. Ez a lépés is az
európai gélzdasági belyzet ja~

vu/ása f('lé vezet. lvlindazok a
löbbi jeg'ybankok, melyek a
kÖl'cll1lultban az Angol jegy'
bankpéldájára Sziiltén emelték
kamallábukat, valószinüicg él

kamatláb lllérséklésében is kö
velni fogják az ango! példáI.
Az Ang'ol Banknak az az intéz
kl:désl2. amellyel a bankkalllat
lábat leszállHotta Németország
ban, valamint nálunk máris
éreztette hatását. A Német 5i,
rodaimi Bank 7 és fél százalék
ról 1 száza lék ra szállíJotta Je
a váltóle5zámilolási kamalláb;:~i.

A lvlag'yar Nemzeli Bank véglt?
hajlóbizoflséÍ.ga ahivalalos véd
lóleszámitolási kamallábat ;')
széÍzalékról 7 és fél százalékrd
szállllo:JéJ le. A gazdasági ér,'l
osztaiiém örömme! fogadta ci
l\1agyar Nemzeli Bank inlézk."
clésél és á1!alános a mcg-gY,-j"
zódés, hogya gazdasági heh"
zet minden vonalon rövidesCIl
javulni fog.

C
KÖRZETt<EPVISELŐT

keres az

Szi aviíó
tanfolyam a karcag
ésszarvasiföldmives

iskolákban.
A földmivelésiig-yi 111. kir. n,\

niszter folyó év december h(i~

nap első felében 6 napos szik
javiló tünfolyamol tarI. Ez(n
tanfolyamon ismertetve lesz il

szikes ialajokkülönböző féle~

ség'ei, azok javítási módozalili
s asziklalajakon fo]ylaJbc:ló
gazdálkodási rendszerek. A L~

nilás elméleti és gyakorlojj
lesz.

A Ic'mfolyamra ieienJkezhclik
minden önálló gazda . vagy
ilyennek 17 életéviiket betöltött
fiai. A tanfolyamra legfeljebb 25
haIJgató vehető föl, igy az iga2;~

maga erejéből nem képes cl J

prosperitás előfeltétcleit meg'~ I
szervezni. Azonban (,sqk ezek
nek az általános kereteknek
megalkolása lehet az t!l!am
feladata. dc még' ezekben a
kérdésekben is csak limitált él

lwléískör, mely az államnak
juL Ha drága él pénz, ha ma~

gas komalu a hitel, ez nem~

csak az ország' belsőgélzdél~

ság'ának, hanem a mértékadó
nagy államok, helyesebben a
nemze1közi piac helyzetének a
simptomája. tvlár pedig', hogy
lenne gyökeresen megoldható
cl mezőgazdaság'i hitel életbc#

vág'oan fordos kérdés" ha a
nem:;rclkÖ7:i bank kama1láb ma-
gas. - viszont más részről

feltételezhejő, hogy az angol
bankráta legutóbbi leszáJlitása
ismét kedvc7őbben fogja a hi
tel viszonyok;)t befolyásolni.

Ha kissé távolfekvő, mégis
legyen sZélbad a· szóbanforgó
kérdéssel kapcsoldtban new~ I
yorki eseményekre reflektál;
nom. A newyorki tőzsde feke
te napjai ezer és ezer exis~

tenciál döntöití?k romiásba és
a zuhanó árfolyamok mellett
mintegy 16 millió részvény
cseréli gazdát és az értékek
ben olyan ellolód~s állt elő,

amire évtizedek óta nem volt
példa. A leg'utóbbi hirek ugy I
szólnak, hogy nagy befolyásu.
kapitalisták közbelépése foly~

tán az óriási pánik már erő~

sen lelanyl1ul! és ig'y kilátás
vall arl'a, hogya krizis l1e111
sokára vég'et ér. A baj a mér
hetetlen és kapzsi hosszspe'
kulációnClk" természetes reakci
ój:3 volt és az eg'észség'cs
gazc!élsági "let ujból helyes
mederbe fogja terelni a tözsde
müködés'il. Kinek jutolI volna
eszébe ezért a nagy lőzsde

kra ch ért seg'ilség céljából az
államhoz fordulni?

A mi -viszonyaink tcrrnészc p

tesen nem azonosak az ame~

rikai viszonyokkal. Oil egy
g'azclag' gazdaságilag és jech~

nikailag kifeiletí nag'y állam
van, mclyben az (?gyén az ál p

Iam irányilására már rég"ell
nincs ráuialva, mig nálunk az
államnak igen sok vonatko,
zásban segilség-ére kell sielni
a mezőg'azdaságnak. Ez azon
ban eg'yállalában nem jelenti
azl, hog'y a tőke szerzésl, él

termelési, és piacszerzést eg-ye
dül az államnak kell végeznie.
Amit az állam c három ténye~

ző megszerzésében ke7.demé;
nyezésével meglebel, az amug'y
is él komány mezőgazdaság'i

politikai programmja, de a re p

alizálás munkájának oroszlán;
része mindig a magáng'azda~

ságnak fog jutni. amely gya
korlati érzékével és kipróbáll
szorgalmával ösztön.szerüleg·
is mindig' azl az' irányt fogja
követni, mely jól felfogott ér·
dekeinek CI legjobbanmegfefel.

heti cl mag'éÍngazdéJság' körei!. I
1-\ szabad kereskedelem és
szabaclg-é1zclaság elveivel hom·
lok egyenest ellenkeznék, ha
az állam olyan funkciókat vé'
gezne', melyek az elveket bár'
milyen irányban sérihetnék.
Angliában, vagy az cg'yesülj,
Államokban az állcllTI általában
csak a legfőbb irányitási lartja
fönn magának minden ügyre
nézve. Az állam igénybevétele
- ami nálunk napirenden van
- olt csak a legritkább ese'
tekben fordul elő. Bármilyen
tökéleles is legyen az állami
gépezet, az sohasem fog'ja a
mag"áng'azdaság' gyakorlati ta,
paszlalatail és fürg-cségé! pólol
hatni. l-ia nehéz (] mezög'i1zda
ság helyze1c, ennek oka nem
a kormány nluldszléÍsában ke'
resendö, hanem azokban az
okokban, meiyek azi előidéziélc
Az orvos is csak 011 segithel a
bCijon, uhol a bClegnck a Szer~

v,-~zete maga is e!lenállásl fejl
ki a fcl1yeg'etö baijal szemben.
Az orv()~i tanéÍesac!ás ei;:,ryeclli]
még nem jek!]t gyógyulást.

Nem kivállOl11 e keretben
a/okat az inté/kedéseket fel
sorolni, amelyeket a kormány
azért lelt, hogya mezőgazda

ságol fcjicsslc, a mai kor kö,
vetelményeinek megfelelőenki
(2pitse. A többtermelés érdeké
ben lelt intézkedések hosszu
lánco!ata sokkal ismertebb,
semhogy annak ujbóli aláhu~

zá sa c helyen szükségeSIld:
l11utatkozlla. Az exportlehető~

s':'~;cI{ clösegitésére ugyancsak
illinden irányban meg/örlénlek
éJ/ok cl lépések, melyek a kér
(ks nwg'olciásálleg'alább köny
l1\lteni VéH1i1clk hivalva. A kor~

móny mezőgazc!asÉlgi poliliká~

ja mindenkor az VOll, hogya
k:,(beha lóbb tan III mányozás
a!,lpjan minc!enLilt segitse a
lil'_'z6gazdaság'oj olt, ahol az a

rÚI8kodások után megkérdeztem
ti::/P: ho II !la II vette a Garzó Gyufa
nel'ét? ... Röviden azzal válaszolt,
1ZUi;Y hó!nap délután 5 órakor
kNessem fel őt a lakásán és ott
szívesen szolgál részletes felvilá
giJsifással. Másnap el is mentem
(l pontos időben Weinel profesz
s::.or jahnstrasse-i lakására, ahol
li, következő jelenet játszódott le
kö;.öttünk a professzor dolgozó
sz()bájában _.'

-- Honnan vette és miért em
li!t:tte professzor ur tegnapi elő

adásán a Garzó Gyula nevét?
Kérdeztem én a szokásos udvarias
kodó szólamok után.

Szabad az ön kérdésére másik
kérdéssel felelnem? - / Feleli ő

és az én i!Senlő válaszom után
előkotort az irásai közül egy régi
magyar nyelvü ,Jrásmagyarázat"
cimü fiizetkét és idenyujtja :

(Folyt. köv.)

gyümölcsöző, ha a icrmés és l
érlékesités kérMsei mcgfelelő- "
en meg'oidaínak, él lermelés
csak kellő lőke melleU, az ér-

"t!zkesiJés végliI csak éJ termelés
e,_~lIudalos munkája mcileJt le'
h.:tség'cs. E gazdasági feltétele
ket mindenüti a mag'áng"é:JZC] r]'

sjg- egyedül tcremli meg és ha
e kérdések közül az állaillIlők

bizonyos támog'atósz?rcpe illt
hat is, lényegében természct;
szcrLiJcg' csak él IlJaf,dlng'azda,
sá;~' egvsc]ü! k:llCI a mértékadó
L~l1yező. Az t,IIÖil1nak sohi:1sem
lelKI akkora beavatkozásu jog'u

~ il1.1g'~nga.:l(la~~~" életébe, il~i5Y I
Jll,l/onussa vallek él rnagan; I

:;azc1aséig fog.ulma, EiJbl)I kö~ i.
vetkezik az is, hogy cselkges
gazuasági válsfigokal sem le
l1c:t egyedü] állami beavél!ko
zással eliniézni.

Nem nehéz igazolni, [lOgy a
mai magyar agrárválság' a
nemzetközi helyzet következ
m,znye, l1iszen csak rá kell
muta Ini él többi európai állam l
nl,zzőg·.CJzdasá~d hclyzelérc_ anli
nek le~:rj"iescbb s7.ószólöÍél a
mii1CJ.p Tardicu voll, aki az
cgYliftmiiködési és élZ egyfronf
ln val() tömörülés! épen a
11CillJ:CI!;()zi rossz g'(jzclasági
helyzci szanálási céljából pro,
pagálja. Nem ez! a jelenség"ct

!:ivánom én Illq;vilá~itani, mcd I
erre qn:Dlialában nincs szük,
ség', hanem az! a nálunk crö-/
sen gyökereiverI szok6sf, hog'y
mincJcnnernLi krízisér! a kor'
mimyt teszik felelőssé, Ez miJl~

clcncselre kén\'clmes szempon!,
elc végső konzckvcnciáibéln,
nemcsak helylelen, de reI1clkj,
viiI áí"iaJmas is..Az állam bár
mennyire is erZ! kölelességé-'
nek sajál létérdeke szempon/·
jflból, hog'V a magángazcléJsiÍ
gol laipi'(] segitse, g'uverna"'
menkíJis, ele etikai okokból is
csak bizonyos mértékig'_ érinl-

vetkező bejegyzést ta!álom: " lrVei- I
nel György igen fiatal ember még; I
de ellnek ellenére igen alapos tu
dós, aki a dolgok mélyére lát és

" az Irás szavainak vaiódi lényegi!
keresi. A Máté V. része 3. versé
nek magyarázatánáf igen hosszu
lére eresztett irástörténelmi fejte
getésekbe bocsájtkozott és ennek
betetözéseképen bőséges adat anya
gu pfáodását a küvetkező mondat
tai zárta errő! a vitás éJtelmii
bibíiai helyről: "Die erste r;chtigc,
dem ursprünglichen Siflfle des
Urtextes wahrlich entsprechende
Leseart dieser Bibelstelle stammt
von julius Garzó, reformierter
Prediger zu Gyoma iil Ungam"!
Ezután a fiatal [udós felállt és a
táblára irta a következőt:

julius Garzó zu Gyoma in
Ungarn ! Az előadás végeztéFel
én a fiatal professzort megvártam
a .folyosón és a kölcsönös udv[J-.
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Meghivó• .4. g'yomai iparos
és kereskedő ifjak önl(ép;;:ő4

köre f. hó 17-én, vasárnap
dél.11tán 2 óralwr, rloller Szál
lodai egvlet helyiség'ében rend~

kivüli közgyüiés! tort, melyre
mélyen lisztelt tagjait, liszielet 4

tel meg'hívja a Vezeiőség'.

Tárgy: Alapszabáiy módosiJÉiS.

Minden tabkttán "Aspirin
0.5" felirás látható. pótsze·
reket saját érdekében uta·

. sitson vissza

A 'lZephlir kályha" előnyei.

Gyorsan flit egyenletesen

meleget áraszt és áílancJóan

tar/ju a rm:lqlei, mint eg'y cse 4

répkályhJ. IdcéÍlis folylonég'ö

kályha, lcgegzszség'escbb és

legolcsóbb jiizeié's, 10 kg'. fá 4

val füt cgy norl1lt11 szobáj 24

órán ill. I<czelésc él legegysze

rLibb. Tarlósságzl örökös 1Ren

g'eJeg eJismerőlcvél. Áriegyzé:

ket készség'~'el kiilcl Héber

Sándor ké1!yhagytii"Os, Buda;

pes!, Vilrnos,-császár ut 39.

Tudja Ön már, hogy az is
mert t,spirin tablejják 1895·ben
behaJó kisérletek és luciomil4
nyos kutatások után kerültek
forgalomba és in,már kb!. 35
év óJa az emberiséget a "ll1eg
hiilések li cHenÍ úc1e!cezésnél
támogatják. tJü!ésck Illinden
tüneteinc>l, infiuc'EO-, spanyoln
járvány, reuma, csuz, isclliás n

nál ma már az er.;ész világon
Aspirin iabletli'íkat az eredeti
csomagolilsban cl )J Bayer 
kcn?szdcl a szccli;~.

1.,
(Keleti páJyaudvarraJ szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi Wtés, hideg-meleg
viz. Mérsékeltpolgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül 014

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

TestvérválJaJat:

OSTENDE ~{AVÉHAz

Tulajdonos:

Gr-os;z Odön.

fél hal órakor az Aran ;:k
iskolában a l li c'nekek gy '1'7\
lilsával kapc:,;olalban J ;i'a~ .
magyará;'ó1tCl!. vagy cg: ú
lCirléneti e](íac!iJssal l'" ,JI, :..tOS

és lelketc'l;'.... !(\ vallt>.s .. ':..:\vt
fog' tarlani. A7.. első ilyen VJI

Jásos csléiy november hó 2~,

én lesz, melyen liarsányi Pál
esperes fog'ja a szolgálatot el ..
Já/ni. E vallásos cslélyckre
mindenkit szereteHel hivunk
meg'. Az egyház elnökség'e.

A magyar lutheránus egyház
gyásza• .4. mag'yar lutheránus
eg'yház eg'yetem csaknem le~"

idősebb, I közJiszleletb,w álló
lelkésze Gajdács Pál t6i1<0111 4

Jósi lelkész, a Kormányzói ér
deméreI11 tulajdonosa, több
irodalmi társaság tagja, Békés
vármegye törvényhatósági bi
zottság'ának tagja hunyt el no
vember 13.. án Tótkomlóson 82
éves koráhan. Mig sz~rctetlej4

jes lelkipásztori egyéniség'e
na~Tyon drága érfékké tellc Öl
Tótkomlósra nézve tudása, I
költői lelkülete és nagymLivelt-

ségü i~odalmi képzettsége i
tul ragyogtak lakóhelyének l
határain. Temetése az egész

község nag'y részvéte melleJl

,Békésvármegye és a lulherán

I1US egyházak képviselőinekl
jelenlétében folyt le lZ hó lB-én. \

A GYOMAIAI~ l
kedvelt ta1á.lkozóhelye I
BUD.l-\\.~:ESTlEN l

I

I

n . ...,. ..
I

Istentiszteletek. A rer. temp
lomban vasárnap délelőtt 9
óra!<(\r istentiszteletet tart Tiba
András se~réd-lelkész.

Az ágostai evangélikus tempn I
Iomban vasárnap d. e. 9 Ó.

némel nyelvü Istentiszteletet
tart FeiIer Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikáciőval, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor litánia.

Személyi hir. Az Országos
Protestáns Sajtószövelség no·
vember hó 17-én vasárnap
tartja ez évi nél:;fygyiilését Mis
kolcon, amelyen az ünnepi
beszéd tartására Harsányi Pá!
békésbánáti egyl1ázmeg'ye es:
peresét kérték re!, aki szomba·
ton el is utazott Miskolcra,

Református vallásos estélyek.
Református eg'yházunk vezető·

ség'e szolgálatra. kész szeretet,
tel határozta el, hogya téli
időszakban a husvéli nagyhétig
minden héten péntekcll este

toti terület 232.578 km2 ; méii
ícrülete 92.833 km 2 , vagyis
ideg'cn uralom alá került a te
rület 71'5 százaléka.

A világháboru előt! Német,
ország lakossága 69,589.239
lélek; a békeszerződés által
elszakitoH lakosság' 6.311.381
lélek,-mai lakossága 62.564.752
lélek, vagyis idegen uralom
alá kerLiIt a lakosság 9'72 szá
zaléka.

Bulgáriában a lakosság' szá 3

ma. az elszakitotl terLiletekről

való odaözönlés következtében,
a megcsonkítás óta néhány
százezerrel emelkedett.

A világháboru elől! Magyar#
ország lakossága 20.886.487
lélek, a békeszerződés álteil
elszakitoíJ lakosság 13.370.601
lélek, mai lakossága 7.515.886
lélek, vagyis ideg'en uralom
alá került a lakosság 64 szá
zaléka.

PORCELLANPUDER"ll
legjobb a világon. Egyetlen puder, me!.': ~
~ póruso~,at. nen; ~ömi el; alatta az a,rcbőrl
ej, lélekZIk es szepul. HaromleJe nagysagban a
minden jobb ü7-Íetben ál1anc!óan kapható,!_r -- ..,,'" - - -" -,' . :illo. ......"'""G-..-._.'HC' ... ", er -d -'I,

Kivel fizettették meg
a világháboru

számláját?
Egy statisztika, amelyhez nem
kell magyarázat. Mindenkinek

Jigyelmébe ajánljuk.

A világháboru előt! Német,
ország területe 540.249 km 2

\'011; a békeszerződés által
elszakHot! terület -'70.p81 km 2

,

vagyis idegen uralom éJlá ke'
rült a rég'i terület 13'7 szá'
zaléka.

A világháboru előtt Bulgária
területe 111.586 km 2

; a béke'
szerződés által elszakitol! te;
rLilet 8440 km 2, mai területe
105.146 km 2, vagvis idegen
uralom alá került a terület
7.57 sz;ázaléka.

A világháboru előtt Magyar;
ország területe 325.411 km 2 ;

a békeszerződés által elszaki~

gatöség- felkéri a részlvc-nni I
szándékozók at, hog'y ebbeli
szándékukat az iskola igazl;fa
Jóságának lehetőleg sürgősen

jelentsék be. A fölvétel a jelent
kezés sorrendjében törlénik.

A hallgatók tetszésük sze'
rillt vagy él városból járnak be,
vagy pedig az iskolában nyer
hetnek elhelyezést. Aki az is
kolában való elhelyezést ig'ény
be óhajtja venni, hozzon ma'
gávai szalmazsákot és ágyne,
ri:1üt.

Az oktatás délelőtt és déiUl
tán történik. Az étkezésről a
hallgató ~aját mag'a is gondos
kodhaJik, d,e aki kivánja, az I
napi 2 perig'ő eJlenében az is·
kolánál megfelelő élelmezést
nyerhet.

A tanfolyam teljesen dijmen
tes, az esetleg'es étkezési dig
jon kivül sem tandij, sem láto
gatási dij eimén semmi fizetni
való nincsen..
Bővebb felvilágositásokat az

érclekl(5dőknekkészségg'el nyujt
ugy él karcagi valamint a
szarvasi földmives iskola Igaz
gatósága.

I
él magyar nép e közkedvelt és nagyértékü hetilapja, alllely Bl0st töltötte be megjele
nésének 50Kik évfordulóját s élnlelynek szerkesztéséhez sikerült nlegnyernl
SZABOLCSKA MIHÁLY országos hirü költő papot, további Dlásik évszázados
utján elindult s első száma már nleg is jelent. Akik e -kedves laprae lőfizefni óhajtanak,

ebbeli szá.ndékukat jelentsék be a reforrnátus egyház pénztá . hivatalában.
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A. rpai nehéz gazdasági viszonyok
közölt, amikor mondhatni egyeBen biz
tató ,eménysugárként él mindnyájunk
lel~éoen a 1elen nagy Jelszava "föbb
ter1neiés", nem hagyhatjuk észrevétle
nül a ga7.clálkodás egyik legelterjed
tebb és legfontosabb ágát a barom!i
tenyésztést, amely minthogy arány12g
kis tő~(e'berekteté3t kiván s harn;.~s jc-
vedel1l1ez a legszegényebb .en1bernek is
biztos jöv~d(:]n-.et jelent. Lebegjen itt
is szüntelen előttün:.;: a "többtermelés,"
mint il baro;llfitenyésztés jöveclc]mező

ségénei: fokozásál1oz vezető egyetlen
ul. E cé! elérésének két feltétele van:

, Kaszo,'iJélv8zel: l1éi:km eladó aI
I Kalocsa Mária tuiajdoná~ képező Kaio-
~ cs,Helekböl a Kistemplom-utcai olda
I Ion 400 négyszögöl, esetleg kél részben
~ is (2aO~200 négyszögölenként). AwnI nal (j,vellet:í! itl1d ÜJ.v. Ka-

I ~~~:~:~~:á~~l;~l:~~ké;n:;a~~~~~ ~.lári~dÜl,

I
l

I
i
I

I
I
I
l
'1 a helyes n~egv81asz.tása és

I azok megfelelö gondozása. Arra a k2r
I désre, hogy milyen fajta baromfit Íir(lI sunk, ma már könnyű felelni, amik""
. az anierikai fehér leghorn tyuk a k~-
," több baromfitenyésztő véleménye s;c
, r;nl:it legjobban bevált tyukfajta, a:,,;t
~ \i11ágosan bl~onyit az a tény, hogy é-L-:

II összes fajbe,romfifajták közt a JegeL'2r-
jedtebb. Ussunk csak néhányat, a ilg-

I"fontosabbakat azon tulajdonságok :;i\

i z[\1, melyekn2k ilyen nagymérvii ej !(':

" jedését köszönheti. 1. A világ legjcl1i'
I Amiga magyar parlagi hlil,

II évente átlag 80-100-at tojik, addíe; J

,Ieghorn évi átlagos tojáshozoli1a 15c:--

I
I 200, sőt egyes kiváló példányok il

. 250-300-al is elé;·ik. És amellett, h;;;::;

I jó tojó, - a téli 1l13gas tojásán:kat
~ iei;inive -- figyelmet érdemlő kö,'üJ
i mény az is, hogy megfelelő tartás rf;;:l-

lett, télen a legnagyobb hidegbe;; is
jol tojik >:fagy tojás hOZa!i1a merle: t
növeli az értékét az is, hogy iojú:;,ti
nagyok, ami, ha nálunk nem is látszik
fontosnak, nagy jelenWségü a kivitel
néJ. Amig: a parlagi tyuk tojása C:<llc
5 dkg., addig a leghorné 6-7 dkg., t:c

hát 4 tojása annyit ér, mint 5 ci ll,.
parlagi tyuk tojása. Ezekután azt 11:
szem joggal áJlithatjuk, hogya viJ:ig
legjobb tojótyukja a leghorn. De ne:11
csak mint tojó kiváló hanem figyelmet,
sőt elismerést érdemel, mint hus-ba
romfi is, mivel gyorsan fejlődik és a
husa is izletes. Továbbá edzett és élel
mes majdnem olyan nagy mértékben,
mint a parlagi tyuk s végül fehér tol-
la jól érték2sithető lévén, igy ez is ne
veli n édékét. Azt hiszem felesleges
tovább foly~atnoln a leghorn nH~ltatásáti

amely nem is szorul dicséretre, mert
maga dicséri magát s rá illik a köz~

mondás, hogy "a VC bornak nem kell
cégér." _.

ezen 11 a-

111árka kÖi-Z<::ti képviseie:e n1a,;yarországi
vez~rképvjseleLől 3.tV:2~le~Ő. - Irásbeli
2.i~in12tokat foglalkozás és referenciák
n;egj.;lölésével- )J jelige alatt.

RUDOLF MOSSE hirdetöiroda
3udap~st, "váci-lltca 18. 1ovábbit.

A rlLil):;lJ~a;J lT~~t~t cl rr10.2;,yar szövetke-

zeti központok i:':iTl részvény-
té.rsaság Budapestről 1929.
évi nO~len1ber 17-én J uzaz vasái'nap
délelőtt a után a Közs~g

házánál a rnostani nehéz gazdasági
a te;:i1ények értékesitésé

) ö1 7 továbbá a rnosü~n g6~'éba ~'ak~á

rOzolt ,tengerire, iJuzára adandó köl
csönrő}~ \rZilZ~il1int a nálunk isn1eretes
zöld l1it2(rol ugyabuzára, ITi]nt a tcn
geril'2 k~r:"l·:riLc· elő~djást ta:-tani.
SDt; 2.~:n12~< ilyen hHeJ1"e szüksége fenne

a helyszinen előjegyzésbe

relkéreti!{ ~:~ ösz-
szes

D~b~"SC2'~Jfa ~n.j~~,.§~é~ rejeskápo3Z
ta, ré!J3) ;:e~(·2ZS':2~yc;rj;. célda

J
bOf; nád

V(lH eladó.

g:yron fontos elŐ8Jáson nlÍl!denki ~/egyen
illebe h::llg2:3sa meg előadását.

ban,

Sz~a2g:d :Sdf'r~a~ szz; bó-n123ternek 2
!lel,: holl! és 142.8 négyszögöl
l1Qsszudüiői sZ2badkézböl
eladó.

251d istvéli'i féle 3 fe:'tály tanyai
föld örökáron sürgösen eladó. Ért,,!,ez
ni Jehet it és Társai 8ankházá-

Z5~d Peter é~'tes]ti a 18.I:ossá~ot,

njJa fi1indenféie gyün~ölcs;a olt
lehe'~ l~apr:~. Akik öszi ültetésre

előre iegyeztek, lS-tól kezd'/e átvehejk
a Jakásán Jók,,; ut 846,

O~ajos laj::,s bornagykereskeclőnél

az eli5[;]ert jó tiszavidéki ujbornak Ji
terje 88 fillér. HU.3zonötliterenként 78
fi/!ér. Ötvenliterenként pedig 60 fiJlé;·.

óbor is }(0,~j;laló.

:2 sZ!dlba, konyhából álló vagy egy
szoba, előszoba és konyhás lakást ke
resek kövesuton) vagy ahlL)z közeL.
A12nla~o~3t ?t nyonldába ~~érek..,

;l"é'ili'J}j lál'loS (l~'Ca 593 SZiii,"U Iliiz I
SleZhCj'ebti:dkézből azonnal elad.ó. Értekezni I,

G. Nagy fenti szám

~~ II'

Tó~he ..láiS2lló ,féle. egy' Ó~ f~l, fertály 'I

tanyai rold tanya val e:;yutt elanu. l
kezni lehet 549 szám alatt. I

(iZ\!. Scl1"öder Jánosnémli{ 30
hold ő7.edi főlclje tanyával eladó, ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők a Bt,csy és Társai
B'l11kházához.

11 d-

mó-

visz

vesz""
lia
földön
k1ac1011

eJinely-

de Jél.;;

amely cl

ki~

c?6"Iz:tt
va3árrl(-;;),

!iszk!eHcl

szám he!-

~átlcl(cdvclő

js

meg..
Dall és

IllU!ió t"c!jér
,m 1000 millL)

I\radj'~utca

700

\11. ..

ncgyeLli2\'1 előfizetési

PC )\,íadóhivalal:

VE1s.::)körl)c;1 'fáncii~uiCll-

r',-"l~ ll.:2,

ej Ő regén ye,
1l1'2t'nomárjai le

változatossá él Szjnhází

J950 mLiíó ember
mai

velj

k~lszcr::;:ödil\.

;<\ j II H? !J i ~~ sz tS j () hC~; ~ r: j ~lC·~j(2 be,
oli cY."~'l rak js .j/c]ll11éÍt rn0'~r"'"

,L. zalamcg',:,c;
NOVCi :;(zscgbcn N':mcth Dá~

\/id 67 ('\'::5 n'/LigB1ITjjzofl csen
c\6riísz; 125 a n1ult SZf2f,'"

dsrc1 \:lrraJó felkelt az
~ reröJtö7öd~ I,-~sszes kl

L"lI1tcÍt:scil 1,1ei!érc ::lzlc. azián

szUk

i n;2! il [) (] '.,' id a l~ ~: Gg ~

öd váli :Ileg' il'y'en

a rOlnok 1~i <~~l:)1t, JB.lillJa n~le2" él

szere flCSr:~ I; L!l íÍs:(j ~clY..21;C s

ri1~g5zcncscJ21! huí'lesíél. Né~

szám,

~jl1? I\J af-?" y I::nd!~e cikkei:
>'~~:·dU=3Z 5iInon gob!cnjci. i-I 0.:.

o;,'éll1 g-yárianak 111 ajcl Párizsban
iag,,:{c:r b(2~zélöfiin1cL I'::;--alka..,.

v;:.dászat ()!·)~énylJ'2n. Ezenki·
\'Ii~ rCIl?:tCrcg- érdekes cikk

kep, no-

i 'J.";fiCrne

l ci" \Vél1Cn'C
i cl kj~:L:)li]crt franclZJ pub~Ícisl(l
~ -(.:': J,..:kcs cikket 1r! J Szinhdzi
I
~

! ré"/:í
1 ,~) l'

111 '.....:: '._' 2:'

voi! e

s~-:.,,·- Q'~ aB.'~ 'et~9

1,'SO\Tj~
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maga alá

okj

id. Török
éves

Amcri!;ci

hovDs, hideg

sZí2ríÉ1rakban, drog"~rjákbön ':3

fÜS7crü lekbc!L

kcscrüviz

cl(~:koJ

cS1ná!tc, aki fiánc:1c ifj. l'~-~-'jk

fodor VCál'o!ynck hf:ron, g,:,cr~

rllckét ciőbb DC/ ~rla a iakfí5

.Egy öregernb·er ré~1Lrt,~ti'::=~ A
Zél] u lvlono5io i'G pá ;\0 >=
st5gbcn u ll-lalI szon-d~(ll',,'l1 este
tiiz ütött ki.

hó .ej

azián

hU5SX II ösz Üill~- 1c 23 / é.2J a nlár

Tn os r j'3 szé: j en k ik c]t 'v'ctl_~ ~,~ k-

nyodá3, sápad!:3ág', I Dicl1QC),

k:,;ségck, bó!'kii.ijéselz, kc:L:-:':;;:k, II iriLlS~:;ot CZ!l!On

fu:'ullkulusok cscteib:","~n cl lcr- n-lchdllvja elY i::Jn

!11'~"ZCtcs i
>ci,_,iz I

ré) fon~03 rn LikL:c] ~5~.5L .~\ /.: ~

orvosi jud SZfliJ]·!'S \<2' I.

Zenl?rIiél iJlC~g'jöződöle arról, I
hogy él vDiédi ~?e::re],[H': ,Jó';"" I

I
I
I

VCld!ibJk is sil} Li

éj htza és
sen leégcit.
él JLizekcl

81

ől-lill vOll, íl]Crt 110SS~c.s duic.=

kOl1JS ULJIl ~\.i'3·/~ubadj1cll(~ p~~::;.:"

g'á j' a csenc1örök kez2: t~():,:UI

és a i~5zc1i ~';-dőb'2!1 l:2L:--,:zo·:;z.;r
tolta Iné1gi.~:. ZsetyzbcI1 L'~(~u!~d

találtal:, i11eivbcll azJ ÍJ ID.

a7él'1 !cti Ö i(os, i11'2rl :';Gj;

náJia az uno~\á1L

nak éc; él t(J~,u.v_,w

uzt mondják,

javiJszl és bő ]rlltá5U,
nyaral en!. i',:aifJ III

Törvén=iB1at~est~gi

gyülés~ Bék~s

G~lorriiaj le'verrie Eg37t'si.; ...
f. ,';v november hó 17"'~n

estc 7 órai kezdeUel él Felső~

letL kétszázat

kÖZ!gazg3tAsi
Ineg'lála'sztáscl.

száz emberi

l j;.~ fl cn:I:él~{ CJ rCtllSn

! '2?~~:~i!~ hogy r~/lagYdrorsztg'
I~ . ,J. : -! ''-'l ;~.:lLl (L~)~'C!O

lii: (] di és 1~io

~ ii, ro,j r~iás7.on.I
~ \.:>,;: ildo[' n(p5ZCrü hctilal)~'
l

i ;':'lak C he:! :)/JiT;c;;o.ji cl

i k(:~ő szcnzéciös cL",KckeJ" eni21,
II"iá" (,'dc",",

I
~ ''-~:~ ICi~·l~r\.lckC?scbb ;{érdés :

I
I
I
I

I
I

szerint a .sanJe l\lBria ICJ7!lá:: sílk
nyóhegy cl héj eleién kitöI'! Cs ct c heJi számát.
cl kélméter [llag'aSul1 rOhiJ1!Ó II1i'lgYSzCrii ;:

!ál.'afolyam Jüzhcngce h~'r'om- I "lj! d6réllm:ciiékielül e h9íen cl

tcnlc~ I f,' ~ , h' '1 ' ..
:1 Il.i.:m~ru l .~;~:n,jaz n.agd·ysI>ccru

S.'~lnC1aréJnjaJ nl1n en asz-
megsebesíte!!. A bori/alm"" :.]" s/ony lud" közli. J\ .szinházi
vao" mlps az CQ'ész vidék k'r~ , , k ' 1- cg'yes 3zamnna, ara l,

mését elpuszlitoHa.

vényhatósági bizo~t5ága, f. Ló 20-
ái1 tartja zl

zán alakuló közgyülé~é~. F~

sorozaton szerepelnek: az öréiki',s
bizottsági tagok filegvdL:~szt;~~Sc\

igazoló véJasztmany mc::::aiakclJ2.
-sa, a közgyü Jé::,1
sZ2báíyrendeJet
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PO

szódia
tilkárnője. Ez a tilkárnő beje;

szeret Bécsben egy ang'o] tiszt·

be, itt Budapesten egy kissc?

magána bolonclitja egy huszár
kapitány, ele legvégül fc?rjhez
megy az angol tiszt hez. Tcr:
mésze!esen ez a férjhe? menC'
!el igen sok kedves és . ilt-ott
drámai bonyodalom után kös
vetkezik csak be. A filmen elo
mináns szcrcpcrjáJszik Buda;
pest. lVíeg' kel! áIlapilani, hogy
a mag'yar r('Jvárost sok izléss

sel és le!CnH2l1yesség'gel szere·
pe1teJik az é1!lQ'olok a fjJmen·
és a magyarokat sok szerete!·
tel l~S meleg' szivvel kezC'tiI<. A
film fős7cl'cplöi: Warwich
Vi/ard, Éva Gray, Paul Rich g

ter, Margit Manstad, farkas
G2búr és SimoRR Sándor első

ranguak. Egy c)

Chaplin bUfEeszk és filmhí
radó eg'észiii ki a müsort. EJő
adások: 4, 6 és 8 órakor,

ra

si

apU

November 17~én9 vasárnap:

E
C

III

I

Az Apolló fiimszinház folyó J

hó 17-én; vasárnap az idény
első nagyszabás Ll magyar film·
jét az

liii tr it JI It 1il1iCrutJl 19 li! ! ! ,lit li[ iltlC.\lCOI:ti:::DIQ'Dui:',[!i:fi'K 'u)!'1í::K~o;:t;;l

A Gyomai Hangya Szövetkezet épületében (H0rthy 1\1iklós ut 897 sz. alatt) t1
a legkényesebb igényekei: is kielég!tő, modem ~,

M É S Z O S- É S t-; E N T E S Z l E T E T t1
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rendezte,n be. Állandóan tartok ~
a Gyomán általános közforgalomban levő összes l,entes és mészáros

" iirukon ki"ül sajátl:észitményü 5za!ámit, si\H',kakoibéis:o:t és többféie
feh!ágoUat, izletes cseme9leszalol1i1át, füstölt hl.llskmöi1legessé~ t
geket és pARiSI ViRSUT. A legszolidabb piaci árakat tartom. ~<l
A legpontosabb és legelőzékenyebb kiszoJgálásról, valamint áruim első

rendüségéről több évi fővárosi tapasztalatom garantál. A közegészségügyi
szempontból is igen fontos árukLilönlegességeket csak addig és az esetben
tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevő közönség megfelelő

érdeklődését tapasztalom, miért is ezuton hivom fel a közfigyelmet külön
leges készitményeimre és kérem a t vevő közönség fokozott támogatását.

, Tisztelettel:

WEIDIVIANN IVIÁRTON
hentes- és mészáros.

" "Ede~ paprIka I
címU 9 felvonásos budaDcsli I
történeteI mutatja be. Pár esz~ "
tendeje annak, hogy London:
ban meg'jelen! eg'y regény,
amelynek "Sweet pepper" volt
a cime, Ez a ké! szó annyit
jelent, hog'y: "édes paprikö". I
A regrénynek nag'y könyvsi!,cre
volt Londonban, kiilönösen
azéd, mert a cselekmény BUh
c!apestcn játszócloJ! és közép
pontjában eg-y akkoriban J;G h

gyon sokat emlegetett pesti
hölgy állott. A film termés;;:e
tesen ezt él nőala!<oJ is szercs
pelteti, de nagyobb szerep ilIt
annak az angol kislánynak aki
az ango! kü!ügyminiszJériulll'
nak eg'yik Budapes1re küldö II

,.
a"yoFe

ügynök és utazó üzielszerzők

felvétetnek jutalék és fix fize' ,
jéssel a TURUL-MAGYAR
ORSZÁGOS BIZTOSlTÓ'
RÉSZVÉNYT]\RSASÁG-nál

(a Phőnix intézete) ~

Békéscsaba, Kossuih:tér 6.1

I
kiiiltetésre és karácsonyfámlk
is alkalmas; továbbá Thuyák,
buxusok, diszcserjék, bokor,
magas, futó és szomorurózsa
fák, jegenyetölgy vadgeszte:
nye, szil, kőris, nyár, juhar
és élősövénycsemelék kapha
tók él. községi kertészetben

Gyomán.

Kérjen árjegyzéket!
BADACSO

f t 7/' n nk b' he t' h 1717 1 ' b ," 1on os a szolovesszo meg IIi a o e C;!dro va o ~eszerZeS(3!:J

SZÖtŐOLTVÁNYOK: ripária, portális, rupesztris montik::::: és Berlm,dleri ~Janyokon, ::iEla
és gyén.eres alanyves3zők, hazai és otI1elló gyökeres ~7Ő :;',esszük, v~~lami!!1lt fra!!1lcia ban:,c~',

facsemeték kaphatók áilamilag e!'e,(í)'z;jtt telepünkről:

Dt:KI SZÖ tLEP h~EZELŐS El
(a Balaton menett.) SzáHitás ősszel és tavassza.!!

i
Gyoma és környékére

TŰZ valamint ÉLET p

BIZTOSITASI

r~~~~~~"~~Mll'il'l

I
I..,. Ötven éves a
i VÁLLALKOZÓK LAPJA!

Még két hete van,
Ez alatt okvetlenül lépjen

1

1
,_ érintkezésbe a

Vállalkozók Lapja
jubiieumi albuma

I szerkesztőségével, ha nem akarja
!E elmulasztani, hogy cégét az
i albumban ismertessék.
!E ~udapest, VI. Poctmaniczky u. 27.
10tven éves a Vállalkozók Lapja l

~~~~~'~IiV~~M

i
TALÁLKOZÓHELYE AZ

I Z II

zdaság

1~'Iili"IIUi!l

B U D A P E sj T, VI., Podmaniczky-utca
A N-yug-ati pál-Ydudvar :aneUett.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54. Sürgönycim: Ho!elist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg-meleg-

. folyó viz és telefon. Lift. /
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvart61

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

e

A gyiimöcsfúk téli kezelése.

Az eiső d,.'!" beköszöntése
uí?!\1 CI fa lom lehull. f'... fa
ágai tisztán lálhatók. Ebben az
állapotban a neclvkeringés meg·
indulásáig lehet a fák koronái!
meg'metszeni, alakitani. Ilyen;
kor él száraz, vagy felesleg'es
hajiásokal, beszáradt csapokat
távolitjuk el. Nagy sebekel csak
kénys7erhelyzetben ejtsünk a
fákon, ezekel o!tóviasszal
keniiik be. A fák dvrekára szal·
mából vag'y forg'ácsból készült
hernyóövet tegvünk. AkárJé;
kony rovarok a tél hideg'e l?lől

odahuzódnak és ig'y az öveket
időnkint összeszedve elég'eljiik,
miáltal a rovarok is elpusztul;
nak. A fakarbolicnum haszná,
lala kora télen, még inkább
kora tavasszal, a leg'haláso;
sabb. Nagy hidegben akárté;
kony paizstetvek, gombabejcg
ség-ek is ellená!Ióbbak, a fo,
lyadék hatása is csekélyebb. A
gyümölcsfákat igen ajánlatos
ferlóílenitő anyaggal bekenni
és mcgpermelezni. A fákon ma·
radt aszott gyümölcsöt szedjük
le és ássuk cl. A hernyófész
kektől alaposan tisztogassuk
meg a fákat. Nagy fagyok ellen
il fiatal ültetvény gyökerére
földet huzunk és éj törzset cl

nyulak és egyéb rág'csáló álla·
tok kártétele ellen kötözzük be.
Igen pontosan végezzük el ezt
a munkál, merI egy lélen át
az egész gyümölcsteiepitésl az
állatok tönkretehetik. Beteg, ki·
pusztult fákat távolítsunk el.
Amelyikben pedig még' van élet,
azi erősen csonkifsuk meg,
hogy uj hajtást hozva, meg'
fiata/odjon.



6 oldal. GYOMAI UJSAo 1929 nov. 17.

17'30 g'Y. 21'
20-29 gy. 2'10
14'28 16'52 gy.
19'10 19'45 gy_ -

16.14 g'Y. 18-26
16'51 gy. 19'25
20'34 gy. 2'20
21·11gy. ö'23

A "gy" beíüvcJ jelzeJt gyors-, él többi pedig' személyvonat.

~~=~~~=:;.;r.~":==n.~............:-.:;-.~--""':~',=-~-.;..,..=.o;"'~-~"7'-'-=-;-""-~",,;.;,.,._ ...... cS'~""==:":''':_';:-:...'::'_·:'''''-;-~.e,

~~~t~~~~~~~~~.;:,.~~V~ll\,.,~';-~~_~~

5pestről indul
Gyomára érI<.
Gyomáról indul
Bpestre érk,

1929 október hó 6-tót
BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 g-y. 13'35
11'06 12'42 gy. 18.19
0'32 5'34 8'52 gy.
5' - tO'40 11'45 "Xy.
GYOMA - BÉKÉSCSABA.

BcsabáróJ indul 23'15 4'34 8'14 gy. 13'26
Gyomára érk. 0'l7 5'26 8'51. gy. 14'20
GyomáróJ indul 6-41 11'14 12"47 gy. 18'29
Bcsabára érk. 7'54 12'08 15'25 g'Y. 19'27

Öi\! A FŐ'\lÁROSBAN

ÓHAj'r
ELHEL'{E:U;EDNi?

Hirdessen az U J § Á G apró
hirdetési rovatában. Állást
nyerhet, lakást kaphat és
mindent megszerezhet, amire

szüksége van.

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasl.ltállomástll'l,

Dohánvtözsdében.

fr~~~tAA~~~~~~~"o;'~~~<':~*N~~~fi.\l'ifi",,~~~

I p,Z ,,0 P E L" KERÉKPÁR rJli~~DE ÜTT EZET I i
i KERÉKPÁROK~ VARRÓ- I
I GÉPEK, LlANY és ~
I RÁDIÓ CIKKEK minden- I
I ben. a iegjobb, a ieg- J
I oicsóban kapható !

'
i Dotnokos Albert II villanyszerelő és műszeréswéi i
I GYOMÁN. 3\;

i "OPEL" MOTORKERtKPÁR KÉPVISELET. I
L~ ~~~~~~~~~~~~~~~ll:fi

Lapunk BudapestelJ állan
dóan olvasható. a "Park
Szálloda" kávéházában. VIH.,
Ba:'oss-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizeíői közöít egy száIíoc!ai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmen.tesen Imp a kiváló
hirnévnck örvendő Park nagy
szállodában f.'>udapest VllI,. [)Cl~

ross ié,- 10 (a KeleJipályauclvar
érkezési oiclédáva! szemben)
egy clsőrcncJLi ~.;tObiiL A kö
wlkező sorSC![lsj no\'. 19~én

fugjuk I1Icg,zjkni és ercdményél
laiJUnk nal'. 24piki széÍmiJ!J,l[1
tesszük közzé. Vágja ki
az a!anli "Utalvcínypszc:lvényl"
és adja be azJ löpunk felelős'

szcrkcszlőjénél.

- - - IH ~~vágc1lnd6:; - - -

rr:~~~~~Q~

~~lJjdon~dg~~
~~.·..~~~b'!!~~~U
\' n
~ D~ URBANEK LÁSZLÓ W
H TAK~Rlv1ÁNYOZÁSI' _H
tlTABELLAK és UTi\1UTATOO
~~imü .!gaz értéke.s m~ve megjelent,~
~lgen ugyes zsebformatumban_ - ft :
Ukönyvecske minden gaí.dát érdekel,~

~
~kÜlönösen a mostani nehéz gazda-~

~sági viszonyok között, mert meg-'
~ tanitja számitani az állattartót a he-~

;Iyes takarmányozási elvek mellett.;
:Kapható kiad6hivataiunkban is!
~ Ára: 40 fillér. ~
~~~~:'"1~;1l IJlIIIIJU'llIlI!lllIlllllnmll IIlol!ltl' ';1111'111 11!11I11JI IWIJJJII'HlUlIIII

1929. május 15-t51 november 15-ig.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér? Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ NYÁRI I:.NETREND

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

l ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

6 Ó. 40 p.

7 Ó. 50 p.

kézzel keH.

Tele~onszám 17.

1. járat reggel

feltételes ·megáUók
Gyomán:

1. járat reggel 5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca

? l 6' 30 Gróf Tisza István ut sarok jj ? ..1le'1elo"tt_. "regge o. p. "'J1 _. " lU I
Máday gyógyszertár II

3. " délelőtt 9 Ó. - p. Piac-tér h3. " délelőtt

4. " délelőtt 11 ó. 10 p. Ha~~~:Zi;~~~let ~:C~~=.·.:~o.•.~-·.· 456:' " déiután
5. " délután 12 Ó. 50 p. Vágóhid • "délután

Iványi malom
6. " délután 2 ó. 20 p. Endrődön: " délután
7. " délután 4 ó. 55 p. Napkeleti vendéglő cM~.-.·" 7. l' délután

Kórház c

8. " délután l) ó. 20 p. Kondorosi-ut ~_~; 8
g

•. " este
Piac-tér' %.i

9. "este 7 Ó. 30 p. " este

feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 iiHér•
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kár'itya 12 menetre 6

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soUőmél megrenddhető.

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALATl GYO A
Telefonszám 17.

UJ KEDVEZMÉNY I
E,,~~~,~~?tő~~~~~;~'''-II.

sére nyujtott'

i 20 !izázalél'-
~ kedvezményt, szobaárainkbóJ

:tO !izá21alék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhívatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZET! SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru

! jegyekkel. Tekintette! a nagy keres
lehe, kérjük szoba és szinházjegy

. rendelését két-három nappal elöbbI
velünk közölni.

, PARj.{-SZAllODA '
I BUDAPESTI szemben a Keleti-pályaudvar érke
I zési olaIával. (Nincs kocsiköltsége.) ,

Szerkeszíésért és kiadásért felelős:

'JIAGNER MÁRTON_

~ ~%Jt:JJA_~,~

Nyomtatta a ,JfUNGÁRiA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR,
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p

idijszabásai:

ETíl~ i "'-
~:~( Z G Z"= lL. ~

FeleUís szerkesztő: 'JVjl~GNER MÁRTON.

p

RAK:
pel'J9,5 030 fillér

- - - - 3 pengií 40 fmér Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszőri

E L " cc '" Szerz"=esztösé"'1 és kiadl6hivataJ:. gesz ",\I'l'e - - - - '"' pe!'1lgo. '" hirdetésnél JO százalék, tizszerinél 15 százalél{, !
lapzárta P ié: N T E K déli 12 óra. 91 H ~\l ci R I négyedévi hirdetésnél 20 száza1ék és félévi hirdetés

Megjelenik minden vasárnap reggel. I G II l) ln él, I eselén 25 százalék kecivezményt adunk.
m"..,..,.1IT...,-..#a·"ro,..td7..,Mj'ZT7e"i.......m<wmr:~ .i3'5cur'-A-lW3''1'''''i''iii''>nt'';,::wrnB='''''''!-'··";:C:'''~~-·;:li<?----~",~~,~~-·~~,Mm:;;;;;;;p;;;;;;:g;:;;:r;=jii::;;;;;pn';;--~=;:$'ew·="'..r:c~M=-~'i'!~,r;~~-

dtjutása utdn t'1/efneltöl.

- Hen, indok magyaml; de
tzzdok tzol/alida! és ez az értekezés hű
forditasban mei~ji;,!ent egy hoUan
dus folyóiratban, a!wl a Garzó
Gyula (feladataiMl is közölnek
annyit; hogy í:evezeff IvJagyo.}'or

szágnak e,::;-yik llagyközségében
Oyomán református prédikátor,
emeltett igen jeles frlismagyarázó

és szövegkritikus " nem
a német nyelvet azomban

biria és nem gyakorolta kellően,

.mert nl iná!ank - higyje fia-

tal kollégám! - Gesztiku!áít ,'1e
vesen és beszélt lelkesen
~ egy ilyen feles ernóe/ fF) /(iváló

tehetség többre jutott vcfna el.
De miért érdekli önt, ifju kollé
gám, mindez? Fejezte be
lernDerCWleri1'UJíiOS. el6I1d6sóT, amely-

n12g-DrcsccICIi lelk·iszi áil É;()r:; l
a mi sarc!cH jJéljJuJikaJ, cgI" l
hBzmegyénl, krisziusi szcrc~ l
iejjel és me\zboC'sáliíssal mc;z- I
áidolt csper;ss!: rlarsányi Pill! I
hivja meg ielkészül, merI c~zycs-I
cRycdü[ az ólijrhclc!\cn apos- l

t;li el'Qvel és szcrcieJjc:\ vég, II

zejl rnui1k6jöval iéiia biztosiivc:
az egyház j::'vendőjél. I

Ezi a hiri hozták meg E3" I
peresiinknck él g'yulai presbik- II
rek akik mini ama régi g<)' i

Ig'en. rög kincskereső hajósok, cél ...

Igy mondoi/a ezJ annak él I jukat elérve távozának.
husz tag'u klildöt!ségnek él vc,~ I EzenküldötlségvÉiraJlan,meg'
úre, mely a gyulai ref. efjry'" i érkezésének hirére teJies
házközségbőJ f. hó 18-án köz-I számban sorakozoH fel a gyo
ségünkbe érkezel!. Fényes nap- mai presbiJerium is, részint,
pal... világositó lámpások~ hogy az érkező vendégeket
kal ... embert keresni... És megliszJelő megbecsüléssel ro-
- ami él legszebb - ezen gadja; másrészről,hogy immár
küldő!tségben képviselve volt 22 év óJa itt mü!<ödő szere/eli
él társadalomnak minden ré'" lelkipásztorát, kivel gondolata
leg·c. A közélet és a tudomány ban és érzésben teljesen össze·
emberei épugy, min! él lisz!es forrott: szintén meg1iszleije és
iparososzJály és él tiszteletre magának meg·tariani ig'yekez'"
méltó gazda és földmíves tár", zék.

. sadalom. Vagyonos és szerény I Ősrégi,. bibliai 11dnguJöÍ LiHe

so"su i meo él l.clkekel, amidőn él kül~• J • I IS

f-Iog'yis tör/énl tehál? I döJlség illuszjris szónoka, a
, ho~n' a g'yulai rel'. C.c:;y~ I gyuL:ti CQ\lJóz főgouc.l[]oka,

i i'<z 'JI'esbl" 'rl'UIT1- ·1' ho' 16 án !~ c!0öcldHl el:1C1iálOzásul<llok su-,1'..A_) !~, .0. , .-.~

tarJoJt gYlitésén egYJlan::~uwg indok az egyházéi! félió,
kjmondotJa és clhatározicl, ( kálviid~)iC1 n1ö.;ir/ar kl~lség-

hogy az ösi, niég' él reronl1á; beesésével idézte ci ianitvt;nyok
torok állal alapHolt, sok ineg'; szavaU:
próbálJaláson idmcní cldéz"ia "Uram l n:enls meg minl<eL

l11e1'! l--';VC:32ii\1L ~,; i

~;~z ezen ~~s illeg hárürn gvu ...
lai ur sziveke1 l'6CS:lrÓ, Lelket
é·s él'Íclrncl inegindjíó beszé..,.
dei Eliuil könnybe lábbadjak a
küidöilség "véneinek" él k,:jdös

',~cndőbc I)(2ZÖ' S;?,enlci. Dc

seik könnyes ~zcm rag'yogolt
bele cl fryrorn(d~;k szcmi.=ból is
cl novemberi pÉ:rcÍs kveg·ő~e.

Nagyon lll'héz voll u gyo~

maiak helyze/c. kik lli.i pász p

i'oruk rn l'.:?:(clö r11cg'b2csüié-='

I
I

hiiének vilá.g·osiió lámpáséival, II

szeni bizakodásának r"'mény~

ségével. Imádkozva.

Hozzánk - egyházközsé h

glinkbe - érkezve, csodálko
zÓ arccal kérdezzük:

"AJyámfiai. férfiak, mi! keh
restek Ji itt a nappali világos
ságban világosító lámpások p

kal?"
Felelnek azok, mondván:
"Embert keresünk l"
"Embert keresiink. A iBlpig'

férfiul, áz erős hitüet, a mUl1;

kában fáradhatalianI, a szere!ö
szivüt, azeszméllyekért elől, a
mindenkit rileg·fJCcsiilői. ,

Embert keresünk, kiben c1;-1
cső elödc.?inknck, az egyházai II

é's él magyarságot építő, az
öcs{,ro , üldözö!!, szükségben,
vcsz<c'c1elmekbcil ('ió. de -soha
!l1C~-, Ilem reiL2nő és hiliiklöl l
semmiféle embccri halalom ál~

Jal ei !lem tántoriihaló ma~ryar

reformátorok .lelke él cis mun
kál.

Ilyen en,bcrt keresünk.
És ime, - tekinte!Linkel szét

hordozvá'1 e csonka haza föld
Hn, - !inálalok már Illeg is
ialállu!: ől:

"Harsányi Pál s,zemélyében ".

tott füzetet, ahol: il lvláté V 3. I dogok a szegények - lélekben! . . , I
iráshelynek lulyes értelmezése és, Amint ezt dr. Masznyik El:.;'re I
helyes forditása cimü hosszu ér-!legujabb Ujszövetsé..s;ében is taf)l-I
tekezés ötlik il szemembe ezze! a juk! ... Dr Masznyik ugyan /iCin I
jelzéssel: Irta: Garzó Gyula ismelte a Garzó Gyula fentem/[- 'I

gyomai ev. re! lelkész. A cikket tett értekezését; de minden továhbi
gyorsan átjatottam, de tartalmá- nélkül el fogadta egy személyes [j"'- I
nak részletezésébe itt nem kivánok szélgefésiink alkalmával e[6!;!;[ I
bocsátkozni, mert nem tartom ene előadásomaf és maga is arra (LZ il·

ezt a helyet alkalmasnak; csak eredményre jutott, alapos Sz.övc/f " 'I.

annyit a kellő világosság kedvé-
tanulmány után. hogy Ga/zó

ért: Garzó Gyula ebben az érte- GYlllfinak ps az ő nyomán We/nei .
kezésében arra a végső megáIla-
pifásra jut, hogy ezt a bibliai Györgynek és a többi igen neve-
helyet hosszu évszázadokon ke- zetes német exegétának igaza van
resztiil helytelenül Fmlitották és és iR}' Masznyik is ennek megfe
ro8szl!1 értelmezték az illetékesek, ldt:'n !ordjfofta ezt fl nevezetes
mert Krisztus utUnk nem azt z·,··é.'h ',l,1O"' Dol,lrcrrolr a sze~órl"'.r, I

I t:.:.. .. ~::: )'>..-l .- )jU dl'5:l- ..., bt.- _j ct.", !
mondotta, hogy boldogok a lelki .

- Ié.tekben, meri övék a mem, j -IIszegények; hanern e.z a hely az
orszugi!~eredeti görög szöveg helyes olvo-

sásmódjának megfelelően magya- Dehát tud ön magyarul? -!
Inü inkább igy hangoznék : "bol- Kérde:-zem ertela?zéc:ének !

I
irni e feledhc- l

TÁRCA

Könnyü volna irni és mégis
oly nehéz.

KÖllllYÜ volna
teiJenül szép, - él mai gyi.ílöl- I
köd ő világban szinle hihetel':" í
lennek tetsző, - lelki gazclagl i
ságokban és felemelő szen! ér- l
zésekben dus na.pró:, melynek
eseményei lelkünk, szivlink
kife::,ziIell hurjain, az örömnek,
cl rÉddalonmak, a S7.crc:tetnek
és dZ isleni végzés kimondha
lal:''111 - csak érezhető - me
!ócliétil s akkordjai! szó!aHai p

lók !1l2g.

\':i)Ol1Yü. volna imi, mer! ihé 4 i
lilu. esemény pa7.:,ar g·azclag·ság·•. !
gé11 kínálkozik. Es mégis nc p

,

lléz, mert ezen szép nap ese- '
csak érezni, ele (?,yélrh

Jó emberi szavakkai kifejcLni
neill Jellel.

lii3zcn az ilvCl1 esemény, a
• o; i,,),")"'" C:<ll'tD imal a ., ," II. ,.i! .', Lé. 'I.

hihetetlen. . . .
A régi görög bölcs, - Di

-ű-g'eiles - amikor fényes nap
pal égó lámpásá val róHö az
utcákat. - a kíváncsíak azon
kérdésére, kogy III i l keres, azl
felele' : "r.mbcrí kereselz. "

És ime visszajö a csodák

kora ... ' I
Elindul egy ősi, nag'y kálvi-

nista egyházközségnek preSbi-1
biieriuma, rényes nappal, az ő

den.

"Emlékez2í.ink I'égiekrői" ! ., Amit
a gy"'maia~{ nem is t~dS1lak: tV{icso
da volt !'léhai Garzó GJll.lla! .. Egy
igazi kálvinista és tősgyökeres

m:;;gyar pap raagysálg pári1uzam~

szerw, de h[~ :~~~;Gn:atása a _ ft rl{iUt
beszéll'1"'~ zi kis embere~{ a l'Iagy
emberrői ! .. Egy il'jul<ori diák éi
ményem cl jérlai egyete-

men,.

/1,1éltózfassék ezt az érteke
zést elolvasni! - És az előttem

álló kis pipereasdalra teszi a nyi·

!rta: SZEKÉR DÁNIEL.

Gyoma, 1929 old. 2.

(Folytatás)
Tad ön magyarul? - Mondja

élénk tr:.g!ejtéssel és arcjáfékkal.
Tudok! - Feleltem rövi-
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II

Egy dalos.

i

tanul. "
Ehez a nagy táborhoz

tartozunk mi is Gyoma köz
ség lelkes kis dalos csapata,
kik napi munkánk befejezé
se után idöt és fáradságot
nem ismerve esténként pro
bákra járunk, hogy hazánk
és községünk dalkulfuszának
előbbre vitelében, mi is se
gédkezzünk.

A Gyomai dalárda a gyo
maiaké, mi negyvenen, dalo
sok, megtessziik kötelessé
günket, de községiink kultu
rált közönségétől e/váljuk
azt, hogya mi lelkes ön
zetlen munkánkban bennün
ket tehetségük szerint támo
gassanak.

gyulai kir. Törvényszék 25 százalékos valorizé q

eiót áHapitott meg az Ivánfenéki Armentesitő

Társulat ellen perben.

Az Ivánfenéki ármentesitő tár-l átértékelt összeg 30 évi kamatját
sulat még 1899. évben hatósági és a perköltségek megtérítését
engedélyt nyert ana, hogy a me-I kérték.
zőlurí határban levő 27 kilométer· Ezzel a perrel kapcsolatban
hosszu peresi holt Köröst a téli olyan hírek terjedtek el, hogy a
csapadék vizek raktározására fel- társulatot több százezer pengő

használhassa. Ezen jog gyakorIá- kifizetésére fogják kötelezni, ami
sa ellenében a holt meder tulaj- a társulaJi érdekeltség körében
donosok részére közigazgatási nagy nyugtalanságot keltett, men
uton bizonyo: összeg állapitt~tott I az ármentesitési adó rendkívü li
meg, E~y~s. ,erd~kel_tek ~kkonban I emelkedését vonta volna móg:1
n~gy agltaclOt mdltottaK meg a Iután.
bIrtokosok között, hogy a meg- A nyugtatankodás nem bizn
állapitott kártalanítást ne fogad- I nyult indokoltnak, mert a tár,'~;'
ják el, hanem a polgári biróság- lat vezetőségé az érdekeltek nagy
tól kérjék a kártalanitás ujabb
megállapitását. részével méltányos összegben ki-

Amint ilyen esetben történni I egyezett és ezen összegeket él ro
~zokott, az ügy folytatása hosszu- ly6 évi költségvetés egyes tétele
ra nyuló pereskedés lett és az inél elért megtakaritásokb61 ki is

él fizette.it et végső fokon akkor vált jog-
erőssé, amikor a korona már Az ügyek többi, része még a
csaknem értéktelenné vájt. biróság előtt van, s az egyik ügy-

A valorizációs törvény alapján ben a gyuiai törvényszék már ilt~·

dr. Ádám Sándor és társai az ér- letet is hozott, melyben a valori
dekeltek egy részének nevében záció mértékét a kért 100 száz3

mintegy 80 átértékelési pert iIidí- lék helyett 25 százalékban állapí
tottak az Ivánfenéki ármentesítő totta meg s a felpereseknek 30
és belvizszabályozó társulat ellen, évi valorizált kamatra vonatko::ó
mikor is a m. kir. Kuria által keresetét teljesen elutasította, a
megítélt papir korona összegek perköltségeket pedig kölcsönösen
100 százalékos átértékelését, az megszüntette.

~ftjffljfllMi1l'_fflimi8.~~~·

I CONTINENTAL SZALlODA BUDAPESTEN I
~ VII. Dohány utca 42-44. Táviratok : CONT!NENTALOTEL ~

I VIDÉKI KÖZÖNSÉG IGAZI ii~
~ Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. I

I~
~,' Minden szobában hideg-meleg folyóviz és !<özponti fütés! ~

Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengő. '§lj!

Kétágyas szobák árai: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 pengő.I Szobák telefonnal!

agyar da!oso
hitvallása. I

"Huszezernyi magyar da- i
los büszke és boldog öröm
mel tekint a legelső magyar
ember fennkölt alakjára:
Magyarország Kormányzó-
"-

jára, mert meghallotta husz-
ezer sziv dobbanását, meg
látta egy nagyjövőjü orszá
gos intézmény jej!ődésének

beláthatatlan prespektiváját
és bölcs belátással megérez-

röppen. Csak CI jövőben van I te egy hi/ön, de kasztok
az élet. . ~ nélküli társadalom öncéhzsá

"Az Ur Jelke lebegett a VI~ gából fakadó, nemzeiirányi
zek feleH".

Hajoljunk meg- az Ö akarata tó erőt. A kulfuszkormány
előtt. előterjesztésére, elhatározta,

" hogy élére áll' az ő lelkes
* :t-

A g'yulaiak sokat nyertek. kulturhadseregének, hogy ut-
Hogy mi mil vesztettünk?.. mutatónk legyen a puritán
Amit a gyulaiak nyertek!... erkölcsökben, a soha nem
Sokat vesztettünk. T?llán fel# lankadó hazaszeretetbell, az
mérni se tudjuk. Mert a ma- összefogásban és az egymás
gyor akkor tudja meg', hog'y megbecsülésében.
mit veszített egY 4 egy emberben,
amikor már elvesztette őt. A legmélyebb hódolattal

Ezt lanitja a történelem. Kii- köszönti a huszezernyi ma
lönös helyzetbe jutottunk. Örül- gyar dalos legfőbb Had
nünk kellene és mi mégis szo- . urát, törhetetlen hüséggel
morkodunk. De mégis örülnünk kőveli áldott alakját és a
kell, mcrt él jövőben van az
élet és méltó helyre került az fáklyát, melynek gyulékony I
őrálló katona. anyagát a magyar dal adja, I

Mi csak azt kivánhaljuk, művelni fogja hittel, ihlettell
hogy él gondviselő lstcn áldja szeretettel és tántorithatat- I
meg őt hosszu. boldog éle/ 4

tel, egészséggel, hogy évtize p

deken keresztül végezhesse az
egyházat és él magyarságal
épitő szen! munkáját. Lelkének
és szerete Iének egy része Icp
g'yen a miénk továbbra is.

Tettei, alkotásai élnek.
Emléke jjf maracI.
"Az Ur IcIke lebegjen a vi p

zek felelt" ! D. J.

bekövci· I
sulyát és!

nek aprólékos részletei már lassan Imrki tiszteleten kivül a családi
el is mosódnak emlékezetemben, tradiciók, amelyikhez jómagam
Weinel György, a jénai egyetem- szintolyan szivósan ragaszkodom,
nek azóta világ hiressé vált jeles mint minden paraszti származásu
ujszövetségi exegetája!. . . ivadékom és mindenkor büszke

Weinel György professzorral voltam és maradok arra, hogy a
még sokáig beszélgettünk Garzó gyomai kálvinisták legnagyobb
Gyuláról és ő élénk érdeklődéssel papja nagyatyai nagybátyámmal :
hallgatta meg az én előadásomat néhai Eller Mihállyal közvetlen és
arról a kiváló emberről, aki köve- személyes baráti viszonyt ápolt
tendő példát mutatott nzinden idők emlitett nagybátyám életefogytáig.
emberének, hogyan kell és lehet a Vége.
Krisztus tanitását a gyakorlati és Me:lnento..
hétköznapi életben keresztül vinni...
Hálás tisztelettel és szinte vallásos Almaimban ha meg látlak
kegyelettel emlékezem il gyomai Tégedet
kálvinistdk- legnagyobb papjáról, Fájó könnyek fátyolozzák
akinek szelleme közöttünk fog élni Szememet.
a kegyeletes emlékezés tévén időt- Azt hiszed, hogy Érted nagy a
len-időkig, vagyis a mi kw'tára- ,Bánatom
szabott időnk elmultáig. Erre a Pedig én az elmult tavaszt
megemlékezésre késztettek a gyer- Siratom! !, , ,

sé! látva: érezték a
kezendő veszteség
nagyság-á!.

Egyrészről él meg1iszlelés
feletti öröm; másrészről él vesz
teség- miatt él. levertség érzete.

E kettős, ellentétes érz.z~

lemnek községlink eg-yik leg·
tiszteletreméltóbb férfia, pres
biteriumunk egyik ékessége
kifejezést adván: a könybebo
rull szemek megsokasodának.

[gen. " Meg·sokas·odának.
"Az Urnak/elke lebegett a vizek

felett".
A teremtés előtli csend föllé

be él levegő/.

Érezni kellett mindenkinek,
hog'Y iU nem az emberi akarat.
hanem az Urnak lelke munkál.

Sok századok elől/i, a refor
málió korabeli eseménYQknek
volJunk tanui.

Ké! gyülekezet küzdött a
szeretett predikátorért.

Vissza szálltak egy percre a
hilvalló _ősök szellemei ...

Nehéz, siri csendben emel p

kedetí szólásra Esperes urunk,
kinek egész lényél'ől leolvas
ható volt a nagy !elkiküzde;
Jem. A mult, cl jelen -és cl jövő

vivják lelkében duió csatáikat.
Vajjon melyik lesz a ~'yöze

delmes ?
Esperes urunk vázolván cl

községünkben eltöJföt! 22 . év
sokrsok kedves és szeretelte!
jes emlékét, :nely emlékek szi
vét, lelkét mindörökre ide lán
colják ugyan, de mérlegelvén
az egyházépités, nagy és szent,
reá bizott munkáját s a leját~

szódolt eseményekben az IS4

Jen gondviselő kezének muta 4

ló~ujját látva, mell' őt őrhe

lyére parancsolja: nagy vivó p

dások után ug'y határozot!,
hog'y a felajánlott állást el kell
fog·adnia.

Győzedelrr.eskedelt a jövő,

merj annak keJlet!győzníe.

A mult meghajt. A jelen el p



l
Rheumás fájdalmai- ,
olaf enyhifík az
Aspirin tableHák, De I

ügyelj, hogy valódi .I
Aspirin legyen; min- I
alen tablettán olvas
ható a Bayer-név. ,I

Más fájdalmaknál ,
szintén gondolj az
Aspirinra, -

L,
(Keleti pá.Jyau[lvarr~il s.wnben,)

Teljesen ujonnan berenLis
zeit kényelm<::s családi ház.
Központifütés, hjdeg'-meleg
viz, Mérsékelt polg'ári "Írak.
Egyesületi és csoportos
utazásokná! rendkivül ol:

csó teljes ellátás,

E lapra
20 százalé~{

TestvérváJJaJat:

OSTEi\iDE i{

"''''''f'''n'~''' l:::§'iéjéli1i Németür
szágbn:n minden h~l;J.Y?:.l1 c ha~

gyományos mákos
ják \J2csorár,3) ütjoa
den cSáltdtag sZ2iizelHDnek egy
pár finom virslit ton:11áv&1 L."
Elsőrendü :oajáíkésziíményü hen
tes külöídegességeit (sonka.kol-
b!) szt, szal2cm it, virslit)
ajánlja a karácsonyi ünnepekre ..
Tisztelettel: \Veidmann Niárton
hentes és rnészáros él

Hangya-Szcvetke~-:et épüietében
Horthy NL ul 897, szám alait.

A Gyomai Dalárda 1929, évi
november [lÓ 24-én este 8 órai
kezdettel, az Uri-Kaszinó nagy
termében, nagyszabásu müsoros
estélyt rendez, melyre a nagyér
demü közönséget tisztelettel meg
hívja az Elnökség. (Névre szóló
meghívó nincs kibocsájtva). Szinre
kerül a ;,Kis Kadét" operett 3
képben. Irta: Farkas ímre, Czt a
bájos kis szánnmkat be
álJitoH kedélyes mDscr fogj;~ kö
vetni, a darabban eiőrorduló úd

lokat Dancs6 ÁrpiSdné és
Ede kísérik, Szünetek k:-Szbe\l pe
dig a da1árda szép uj éneks7ámo
kélt ad e1ö. B,elépöc11j: .
1'20 pengő, H, 80 fi ié;'.

r=;--;;::-='~'W'. """*~=''''=~F_~

~r.till.. ~Ikedvelt

i

Fenyőfái
kiültetésre és karácsonyfának
is alkalmas, továbbá Thuyák,

~ buxusok, diszcserjék, bokor,
mGgas, futó és szomorurózsB
fák, jeg-enyetölgy vadg'eszte~ .
nye, szil, kőris, nyár, juhar
és é!ősövénycsemelék kapha
tók él községi kertészetben

Gyomán,

az ember rendeltetéséve] Az
. Isten rendel8se az, ho cl \

mllllka lelkünkneK, tesmI.'-'.'ek I
hasznos, áldő,;os szórak, ,; !a
tója, illeÍ\'c l'cj'lcsztőjc le \2n.

l'vlinden ~/~sége;:- "i' 'csl-

tel és lélekkel megáldoli elll~

ber ig'yekczzen a kitartó szor
galomban, a minclen tiszicici;
tel és megbecslilési érdcmlö
munkásés közhaszIlu élcJben
előliárni; él munka gyönyörü;
ségsben örömö! találni; él ki;
vaDolt és reá bizott feladajok
becsüietes elvég'zésében lelki
ismere/esen eljárni. Hiszen él

legalacsonyabb sorsu napszá,
mos, ha iisztességesen, becsü
letesen elvégzi a munkát, ami!
végeznie kell; ha kitartó a
szorgalom ban, a józan, mér~

tékletes életben; éppen oly
Jiszte!etre rnéHó, mini a [egma
gasabb hivatali állásban, mél~

tóságban álló ember. Ellenben
a 1éllenül élő rest, dologialan
gazdag; előkelő állást betöltő,

de kötelességet nem ismerő,

hivatali tisztében, kötelességé~

bell pontosan, szorgalmasan
el nem járó mag'as rangu liszt- I
viselő; bármily foglalkoúsi
ágban éló lusla, hanyag, Jelki
isme:'ellen munkás egyformán
megTovásra méJJó és emberp

társai részéről az ilyen méiián
a föld terhének neveztetik.

Az unalom, a restség káros
hatása a lassan ölő méregéh:::z
hasQnlilható.Árt ez a tesin",k
és léleknek egyformán, Megmé
telyezi a restség az ember jel/e
mét is. A romlot/ság' örvénye
felé rag'adja azt, aki megszokja
a munk áJi an, renyhe, tétlen
életet

Fejleszteni ke]] korán az if~

juság' keblében ét munkaszere
tet ösztönét, melyet a természet
olt teremtn;ényeibe. Ez ó11al
hasznos, tevékeny és áldáso:"
életnek veljük meg· a hi7tos
alapot. Sikert és bQldog megelé-I
gedést csak a munka, a szor;;,r- I
lom fegyverével küzdők érhetnek
el e földi életben.

A hazaszeretet szen t ki',; ('-_.
Icsségünkké teszi mindcko",
hogy legyünk dolog'szerekik
és szorgalmasak azon !11lJl1 c

kakörben, melyben életpályánk
szerint becsülettel kell fogiöl~

koznunk. és munkálkodnulik!
lsten törvétlye szerint. I

SZŐKE FERENC I
ref. ig. tanító.

estség~

Az ember testi és szellemi
kvékC'nysége, munkáia azon
erőnC'!z a megnyilvánulása,
mely benniink lakozik, mell'
lsten ajándéka részünkre, hogy
az élet szükség'lelei! meg-sze...
rezhessük, rendeltetésiinknek
meg'felelhessünk, Az életnek nin
csen érteke munka nélkül. A sa~

ját Judásunk, tehetségünk, erőnk
a mi legjobb és leghatalmasabb
támaszunk mindenütt és rrJin p

den időben. Ez ad kenyeret,
megélhetést; ez segit minden
bajunkban; ez szerez örömöt
és leiki békességet; ez állal
érhető el a felebarátaink részé
ről jövő közszereie! és közbe
csülés. Tehát meg kell fognllnk
a dolog végéi! Segiteni kell ma
gunkon és akkor lsten is megsegit!
A munkás, szorgalmas élet ál
lal minden dolgában előr'2

halad és ~oldog'ul az önbizal n

mát el nem veszlő, haíározo1t,
erós akaratu, józan életet élő

ember. A renyhe lustaság, az
állati lomhaság és tunya téllen
ség való"'bg'\taleHenkczik is

mészetével a semmittevés, a

tespedés.
A nevelés feladata tehát ko

rán felébreszleni a lesti és
s;~ellcmi fejlődésr~~ erösodésre
jótékony munkaszeretetet mind
két nembeli g'yermekné1. Ezen
okos eljárássaJ ébresz(ünk
olyan haiIamot, adunk ösztönt
és lÍ1Utaíunk olyan irányt a
fejlődö gyermeknek, amelyet
Ila rendszeresen, kitartással,
örömest követ; ha az időt

beosztással, okosan basználja
fel és a rendszeretet, a mun~

kásság-, a tevékenység le rm é...
szetévé válik, akkor nem kell
őt az ingyenélő, naplopó, má
sok kegyelmébő! teng'ódó, ké
regető koldus sorsától féHeni.
A munkátlélllsághoz szokoll,
abban növekedeíJ gyermekek...
bő] válnak idővel a tolvaj, a
betörő, sok esetben pedig még'
az emberöléslól sem irlózó
gazemberek, akik embertár...
saiknak, a társadalomnak ellen
ségei, némely esetben pedig
neveltelésükDQk szánandó szc...
rencséllen áldozatai,

aJa és

a világhirü beszélőfilrn,

Ha Pestre megy - ne mulassza el
megtekinteni a F O R B A N.

1929 nov. 24.

BUDAPESTET rnár meghóditotta

I I

Lelki betegség'ne.k nevez-
hetjük az uralmat, amely a
munka, él foglalkozás nélküli
életet szokl? meg-IámadnL A
szegény embert nem annyira,
mint inkább a gazdagot keresi

. meg, mert a rendes szegény
embernek nincs ideje unatkoznL
az keres és talál magának dol
g'ot, elfoglaltságot.

Lelki szegénységre, /:ö,cönséges
léle/(re vall az, midőn valaki az
unalomra panaszkodik. Minél in
kább hiányzik a lelki erő, te~

hcfsl'f;', képzelő erő az ember
llS!, annál bamarabb elpusztul
él l;itlcrlseg folytán lelkileg'.
rvkl't iJ rest, renyhe semmWe~

véslJől származik az eJégedet
iens:?R, mog'orvaság, e/csügge
dés, buskomorság', éleluntság'
nagyon sol< esetben.

Az értelern, az ész eltompu],
él hangulat, kedély elfásul, kÖD

zölljiössé válik minden nagy,
nerncs és szép iránt az olyan
embernél, akinél az érdeklődés,

él munkakedv, a foglalkozás
irán,i készség' hiányzik. Testi
és szellemi léllenség' szűli a
káros restség'ct, amely halo
gatja, kerüli a munkát, vagy
fejében, harmadában végzi e,l
azL

J".. lesti belcgségek okozója
is szakait lenni az unalom. él

reslség, mert az ép efrészsé
ges c111bernck sziikségcs cl

mozgás, az edzés, a munkál p

kodás, a foglalkozás cg'észségi
szempontból is, A vag'yonos,
él gazdag emberre ez épen ugy
vonatkozik, mint él szegényre,
mert a vagyon kettős köteles
séggé teszi a munkát, nemhogy
felmentene börLil is altól.

Az liliJ!om és rest, henye
élci sok emhcrnél él ferde,
helytelen q:rvoldalu nevelés
eredménye. Hiszen az elké p

nyeztdés, a tulságos gyenge~

s~g és szeretet a szülők, nag'y
szülök részéről: a kötelesség
elvégzésére nem szoktatás már
karim, CI gyermeki korban; ez
mind alkalmas él resl, tunya,
dolog'talan élet mcgszokására.
A restséget, a tétlenséget
könnyü megszokni. b~r volta p

képen ellenkezik az ,zmln! j~r"
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Ötven éves a

, munkálatai erősen folynak.
Minden épitőipar()s lépjen érint
kezésbe az album szerkesztősé

gével, nehogy ismertetése
kimaradjon.

iVlinclazoknak, akik felejthetet
len jó édes anyank elhunyta al
];almával fájdalmunkat enyhíteni
és végtisztességtételén rnegjelenni
szivesek voltak, eZllton is hálás
köszönetünket nyilvánitjuk

Gyoma, 1929 november 210
FRIED CSALÁD

Szerkesztőség:

Budapes;, VI. Poclmanicz!cy u. 27,
Ötven éves a Vállalkozók !

O~ajos lajos bornagykercskedönél
az elismert jó tiszavidéki ujbornak li

li terje 88 fillér. í--luszonöt!;terenkén! 78
.' fillér. Ötvenliterellként pedig 60 fillér.

I
UgyanoH óbor is kapható.

2 s2ot,a, konyhából álló vagy egy
I szoba, előszooa és konyhás lakást ke
Iresek kővesutoi1, vagy :lhhoz közel.
I A;ánlatokat a Hurgária nyomdába kérek.
~ JJiraflj~' Jénos ~~tca -593 szánni ház

\
. szabadkézböl azonnal eladó. Értekezni
! lehet G. Nagy fenti szám

I alatt
l ÖZ~ld Schröder Jáfr1os~é51ak 30
l hold ő7edi tany ával el"c!ó: kec!
~ vező fizetési feltételek nH~Hett. [{dek-
I lőd6k a Bácsv és Társ,"(Í
II Bankhizához. .I

, Zij~d ~5tüá&, féle 3 Yei:tály ianyül
! föld örökáron sürgősen eladó, Értekeí>
I ni lehet a Bácsy 05 Társai Bankházá-

l
,ban.

HaszoffJéh/6zet . rtié~kü~ eJladó aIKalocsa Mária KaJo

'I csa-telekbÖJ. él Kistemp!On.l-utcai olcb-
lon 400 n'égyszögöl, esetleg két l"észben

I is (200-:-200 négyszögölenként). Azon
I na] átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka-

l locsa Istvánnénál és Kal,ocsa I-ilái"Jailál,
Budz;pest, József-körut 23. t 4.I~7."llf;.fi?f"'j}íiI"tJ2~'\~':'f,";1\}'\-}'~)-im-l"",iit~"}'.;;;~~;"Í'l'I ;I",l Ul Z S'" Ui

l ~~~~~~~~iS~~~i;' l~~~,~~~?é;:~szl~~;;r l}?~?

l
aBelvaroshoz, Geil rel{veS, vlHam()~:,

autóbusz lnegállónál, o~cs6 é G"'{) r,": ,
kedveze fe~téte~ekkea 1-2-3 és tÖOI)-

I szobás, halj és összes me!1ékheJyiségc 1<,

I
· háJÓfülk.. e és .fürdős.zobáv2J.

ma ké~j'el'i clijtaiall'i' te,"vr:1!ii2'D!:
és ismertetőt!

.ra
! " JE

I
. Szövetkezet

BUDAPEST, VI., Rákóczi-ut 72. sú!"
A!' t-'',l; '"s t:M;~ ~_-'J 'i-~ ,'·'..n-a...r." "'.,1',Mr> ,? ,,~~ ~+J,.r''R"Q.'~ ~ ~ ~ ~ ~ l1..~~', ,. ,I"'f'W·C;';"''''''0'"",'''"'-'S>'&Vl,'·''''_''Mi''Bf,'",, ~"'0F5'ffRfT.?!Y!;;""!)

I
i
I

I

férj-e a sportférH? Som·
fay Elemérné. dr. Gombos
Sándorné, [-(ereszles Lajosné,
stb. érdekes nyilajkoza!okal

I adjak le al ról, hogy milyenIszerepet föl/enek be él világ'hirü
sportprimaclonnák cl házé1séiet
kerejében. A nyilaikozók !cg'l1a~

g'yobb része amelieit döntött,
hogya sporlférfí a legideálisabb

l férj és. !~gjob.b család~I:C1. A

I
,szelEaClOS cl!(kcl a Magyar

fvlagé'!zil1 november hó 15~iki

I s/áma közn, 11181y eg'vébkénl

I
is iQ"él1 sok érdekesség'et jar~

lalmaz. .4z irodalmi rés7ben

li farkas 1rme, 'Nallesz Jenő, Gács
Demeter, Si?gesdy László, stb.

l versei és. novellái foglalnak
I helyeI. A IJcmrég'en bej\zlenict!

szerencseherékakció már is
erecJm,znyt tud L::lnl\dalni,

I
, amennyiben a ieguiöbbi OSí'.~

I lálysorsiái.ékon 25 sorsie.g\./et
l Ílmta!c ki. Eldőlt a :vlag'yarIMagazin nagysikerü novejjél~

I
nályt:zaJa j"" amelvnek ered
ményét ebben D számban teszi

l közzé a 7süri. A népszcrü "I(i
l, voJt él tei!es?" rovalban külön-

legesen érdekes és iz~almasl \)ünügyi rejtély! oldhat meg él

l közönség'. fényképekkel iiiuszJ
I rád érdekes cikk számol be a

háborlls falálmányokróL azon~

kivül remek folök, ötlelrajzok,
ujszerü miszlikus kereszlrejlvé
nyek és fcjíörők farki/ják a
legszebben kiálliiotl, legjobb
mog-yar i!!us7.irált ma~ryar folyó
ira! lc;;!ujabb számát. Egyes
szám ára I pengő. tvlindenült

, kapható, Mulaiványszámol dij
tfllanul küld a kiadóhivoléJl : Bu
dapes!, V., Sziget ulca 26.

"'" l vala-Imint azok, akik húgysavas sók
l túlszaporoclásában és köszvényben
I szenvednek, a természetes
r~n«: keserűviz hasz
nálata mellett állapotuk cgyhü!é
sél érhetik el. Az orvosi gyakor-

lat számos kiváló férfia hosszu

I
megfigyelés alapján megállapította,

hogy a Felrene viz

biztos és rendkivül kellemesen

ható hashajtó s ezért sérvbajoknál

és prostatabetegségeknél is ajánl

ják. A Feren.r: J@z§ef kese

füviz kapható gyógyszer/árakban,

drogériákban és füszerüzktekben.

istentiszteletek A ref. temp
lomban vasárnap délelőtt 9
órakor istentiszteletet tarí Ré~

pás Pál ref. lelkész.

Az ágostai evang'élikus temp#
lomban vasárnap d. e. 9 Ó.

I
·német nyelvü !sientísz!elelel
r lart f;eiler Ernő ev. lelkész.
I

i A róm. kalh. templomban
I reggel 9 órakor szen! mise

prédikációval, lartja Cser
nay Géza plebános. D. u. ;)
órakor liltmia.

I~:-'""""'"-~",","""""-

I
j
o

első köz-
a kisgyü

a községek

csaba,

meg:

e hó

gyülését,
fps -fno·;aif
i. L- e..t-öJ c./!.)

r -f. .t ' 7 h ;-": ' ~ : ~,L,egí (mWSaOu ugyeH
a következőkben választotta

lil?lm;Sjl Alajos Gyu
la, Bohnert' Józse! Békés
csaba, dr. Sándor
Orosháza, CsiZlnadia
rás Orosháza, Demcsák ]á- Miss Európa visszautasitotta
110S Csabacsüd, Drienyovszky eg-y amerikai impreszárió heti
János Békéscsaba, Harsá- I dolláros szerződési aján-
" ~

nyi Pál Gyoma) dr. Holfö.n- Ilatát. Szenzációs ::zerződési

der Békéscsaba) elr. Idiánlalol kapott Simon BÖsKc.

Kardos Szegh lakit CiTi amerikai inwres'3zá.rj()
Békés a I európai és élmerikai turnéra

l~ 7' lakari vinni hdi 500 dollár ,Fla
UT- -

.J . raniáit fize!2s5!?l és későbbi

Bé- fílmszerzödéssel. lvliss Európa
K erról a? ajánlaJröl C>S annak

Orosháza, dr. visszaulasirásáröl érdekes cikk-
Pó~'ó("r'sno'rt j"VfCJU1,/,yi ' ben nyila!kozik CI Szin házi Élet

L..-Ji!;..-)il.'vJ,.... u..<~ """j \jJ.l"...by~J 1.1-

Sr."'I~!""'L~O,-" .Pn'·A n~,·· '"j Q heti számában. Zilahy Lajos
.'v-- _~ - ' U/:,J{e0; ;:)ZuOO ..ti·~

"ff "1' 1~' 1 Iél "Sül a nap" és a "Tábor:
JVlezooereny, ar. j araos, nok" iílu'i7.iris szerzője a Szin-

Dezső Békéscsaba) házi É!ei szerkcszJőségéha

ga Békés} Sc17.rz,f- iro!t levelében nyilatkozik Hol-

J;'erf József' Qvula NafJ"v Iv\voodi és épülő villájáröl.
~l ./ J c.~~'

"ZŰ'I"1I'170 <;;;"i!-,tOI rr.7S!J'jc I Incze Sándor népszerij heli p

u ' '-''''':)7 U "-'Ii ,-",",l:. i' V"..., li.,.... _

Oó o' András '"' jlaPia.nak e heli számából ki~
TI ~ ~'I ef1,e1iük még' CI l(öv2lkczó érc;)tw:'J.or uenes LarlO- l' ., , l ' ,

I
C!CK<2S Cll~K<2kel: ,(eDes beszi3~

=,,~-.a'~'==""'-.~~=~.----F=~=-:;~~-=I r-11()j() cl sz~g'cdi szir~ház.ereclcji
A ilagyméltóságu I kmufaíójáról és a "Mag-YBl'

Földmivelésügyi Minisztérium 150 l S jnh.áz" u!. dara.b!áról. ,U/Ik
kötetből álló gazgasági l (j:,ab nap1o)a. Naoos SallUOi"

ajándékozott Gyoma III veIláia. Nagy Endre cikke a
község részére. A könyveknek kö- könyvkommünikéről. Dolly Ró·
rülbelül fele gazgasági irányu, I z~i Peslen. Szinházi és !Vlozi
másik fele szépirodalmi mü. il 111lim Pisla. Százezer dollárl
Használata Gyoma közönsége ré- j (i: ököl! egy s?egény pesJi csa

szére dijtaian. A könyvtúr. ideig- lád. folytatás l-leltoi Jenó
lenesen a községi gazdasági nép- rc_-~'ényéből és Beregi OszktJr
iskolai igazgatói lakásában van 1112nJoáriaiböl. Nagy társaság',
elhelyezve (RévJapos), 21100nan vat, Gramofon r-:;>ádió és AuJö

minden déleJöH a hir- I ru:,;oi?k. D.ai::b~lc:\lékl:t, él ~ig,
detés után lehet könyvet kivenni.' S?lnhClZ vlJ;nalC:Kél: "het lany
Könyvtár kezeJéíje kéri a község éJ/: llJcán" és nagyszerü kotta~

lakosságát, hogya köz- mzilékíel egésziíi ki a Szinházi
hasmu és élvezetes köteleit men- ;1 [-::121 12 heli ui számát, amcly#
néi többen vegyék igénybe, s 01- . nek ára 1 pengó, negyedévi
vassák azokat szo(gaJmd.san, hogy ri e!,()fizelési elij 10 peng-ó. Kiadó·
a ndgyméltóságu Ivlinisztérium ál- i i,ivala!: Duclapi2sl, VI., Aradi#
dozata ne legyen hiábavaló. uica 10.

ló u

évszázados
-, Ira·, ,

e közkedvelt es nagyértékü hetila Cl, CI Y
," i . / '. l 1 1 ,]evrorc ar s ame yneK szencesztésenez

HÁ"LY országos tő p
t s első száma ár eg is jelent. ·k

1 jelentsék be a átus

él agyar n
nésének
SZABOLCSKA

"án er
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szerzése ~ ~

alanyokon, síma
francia bar2H..':}{

F
!...j

ősszel és tavassza!!

va ó

SzáHitás

előtl csak csodc':laíta! állhatunk
meg. Óriási ludás é" hatalmas
átfogó képesség jellenEi a
Strogoff lVBhi!jy filmjének meg
renc\rézését, amelyben minden
benne VEin amir a reg'ényből is:
rlink. han ]\,1osjonkiín, cl eim;

szerep kreálójo. sziJzszBzalé;
kos filmszil1<~SZ. FnllC?k a sze,..
r\:'pnck a megiálszásához eg'Y
S7crli talenlum nem eJég, az
egyszerli SZhlée'/ct kevés.l\ul p

tura, művészeiismerés, invellció
és meglá/ás kell a Strogoff
igazi aíakitásáhoL Mosjoukin
az a szin ész, akiben ezek, a

l: képességek megvannak. t~ml-7

kor ennck afi\rn:Jck eims2e p

rep'.?! elvállalta. meg' kellejj
tizszerCí:nic munkásságát, rner!
él S1rogoff kli!lály minden ide
gél,.... minden erejét és pillAna/át
igénylJe vc!le. E'mondhatjuk,
hogy Mosiouki:l Slrogoffja
hiiÍny!alan, 1iikéJeies alakitás,
nlyan, amilyennek az Werne
képzelete' mcgicremlette. Elő

adások: fél 4, 6 és fél 9 óra
kor.

Erre az e!őadásra a hely
árak mérsékelten, 20 fménel
vannak felemelve.

ZEELE
(a BaEaton mellett.)

APEST 9

A N~uga.ti n""~""r"",.,.dw;,\w """'C.UHC"ao

Telefon (Interurban) 202-45.,294-54, uurgönycim: Hoíelist.
Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangucsaládi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg-meleg'

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterelll. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Az Apolló' filmszínház fllO

vember hó 24-én, vasárnap
mutatja be "Verne OyuJa

.Strogoff Hihály ·
cimtí világszerte ismert és több
száz kiadásban megjeleni h3:
talrnas regényének 2 részes J

15 felvonásos, csodálatosan
szép mmváUozaíát j W. Tl1r
jansky gyönyöri.i rendezéséhen,
Ki ne ismern é Wcrne regényé·
nek eme Jeg'szebbikél, .hiszen
Strog'off Mihály csodálatos
története legszebb oJvasmányál
képszte ifjuság'unknak, amelyre
évlizec!ek mulva is egy g'yi);

nyörU élmény hatása alaH gon
doltunk vissza. Nem célunk a7,

bogy a mindnyájunk által ismert
regény nagyszerU és izgalIllils
tarlalmát ez alkalommaIrepro·
clukáljuk, ehelyelt a filmdarab
nag'yszerii rendezéséről és él

cimszerep személyesilőjéról,

. Iván Mosjoukin-ról kivám1nk
néhány sorban szólni. W. Tur
janskynak, cl Volga ... Volga
és más nag'y világfUmek ren:
dezőjének a neve már fogCJ~

lommá . vált 11 köztudaiban.
Strogoff Mihálya pedig' olyim
művészi teljesítmény, amcly

D

Fontos a szőlővesszők Illeg zható hcdy
S.zŐLŐOLTVÁNYOK: ripáda, portáHs, rupesztris :"1:1 és Berial1dieri
és gyökeres alanyvesszők, ha,zai és otheiló gyökeres szú'övesszők,

facsemeték kaphatók államilag elíe:1ő\':::ött teJ!el=~[hlkl

ISZÖ
Kérjen árjegyzéket!
Bul\DACSO

Az árverést 1930 évi jarm
ár bó 23 napjának dé~ekH

fél 10 órakor fogják megtar
tani.

Az árverés alá kerülő ingat
lanok a kikiáltási Ól' kéthéil'lllCl
dánál alacsonyabh áron nem
adhatók el.

Az árvereIni szc'l!,dékozók
kötelesek hánalpénzül a kikiál~

tási ár 10 százajéktIt készóénz~
ben, vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §-ában meghaiározofJ ár~

folyamrnal számitott óvadék#
képes érlékpapirosban kikül;
dölrnél lelenni, hogy a bánat~

pénznek clőleges birói IClétbe
helyezéséről kiállitot.t !eté1i el:
ismervényt él kiküJdötfnek át:
adni és az árverési feltételeket
aláirni.

Az aki az ingaHanéd a kiki·
áltási árnál mag'asabb igérete!
lett, ha többet igérni senki
sem akar, köteles nyomban a
kikiáltási ár százaléka szerint
Illegállapitoti bánatpénzl az ál4
taJa ig'ért ár ugyanannyi szál
zalékáig' kiegésziteni.

Gyoma, 1929 évi oklóber
hó 29.

Záhonyi s. lz. kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül:

JLYÉS
irodasegédtiszL

SI lU! Uli it U'[I:1uDCUCli.CjtlJl!Ol II nu: lU lIlii II lU» Buun 'UJltSl

A gyomai kir, járásbiróság,
mini lelekköi1V\'i !wtóság',
4694/1929. Ik\ i. szám.

Árverési
hirdetmény hivonat.
EI}dl'ődi Népbank 1'1. végre;

hajtötónak Homok Lajos t. és
I. gyám által képviselt kiskoru
Hornok László és rlornol< Jó
zsef végrehajtást szenvedők

ellen indi/oJI vé~Tehajtási üg'yé
hen a telekkönyvi hatóság' él

végrehajtási árverést 229. P.
48. fillér tőkekövetelés és já;
rulékaí behaítása végeit a gyo
mai kir, járásbirósi'lg terüleién
levő Endrőd községben fekvő

s az endrődi 417 sz. betéiben
A l. 1. 2. sorsz. 75, 76 hrs/::.
alaH fOR'jaH, s végrehaitást szen
vedők nevén álló ház, udvar
és kertre 2000 P kikiáltási ár:
ban.

Ug'yanezen betétben A t 1.
sorsz. 6849 hrszalatt fogIalI s
végrehajtást szenvedők nevén

álló szántórd 202 P 65 fiilér
kikiáltási árban.

Ugyanezen betétbcll A lll.
12. sorsz. 6673, 6674 hrsz.
alalt fog'laJt, s végrehajtást szen
vedők nevén álló szántó és
csatornára 219 P 05 fillér ki.;.
kiáliási árban. _

Ai endrődi 1883. sz. bejé16

ben A t sorsz. 6854 hrszám
alait fog'lalt, s végrh. szenve;
dők nevén álló szántóra 554
p 05 fillér kikiáltási árban.

Az endrődi 2753 sz betét;
ben A 1. sorsz. 6850 hrsz.
alatt foglalt s végrh. szenvedők
nevén álló szántóra 202 P 65
filiér kikiáltási árban, elren
delle.

~
~X~~':I:l:iS::yKa#L::e==t::e~lU(::r:~~:;slz~:::B

a legkényesebb igényeket is kielégitő, modern

É S Z AR O S- É S H E N T E S OZ L E T E T
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rel1deztem be. Állandóan tartok
a Gyomán általános közforgalomban levő összes hentes és mészáros
áll'l.Ikon kivül sajátkészitményü sZ<lilámit, sonkakolbászt és többféle
felvágottat, ízletes csemegeszalonnát, füstölt huski.llönlegessé
geket és pARISI VIR5LiT. A legszolidabbpiaci árakat tartom,
A legpontosabb és legelőzékenyebb kiszolgálásrój, valamint áruim első

rendüségéről több évi fővárosi tapasztalatom garantál. A közegészségügyi
szempontból is igen fontos árukűlönlegességeket csak addig és az esetben
tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevő közönség megfelelő

érdeklődését tapasztalol11, miért is ezuton hivom fel a közfigyeJmet külön
leges készitményeimre és kérem a t. vevő közönség fokozott támogatását.

Tisztelettel:
WEIDMANN MÁRTON

hentes- és mészáros.

e les
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18'26
19'25
~::;-20

3'23

17-o0gy_ 21'
20-29 !'l~'_ 2-10
14-28 ló'52 gy.
19-10 19-45 gy.

16_14~;y_

16-51 f.',"l1_

20·04 g'Y.
21'11;:;-)'_

~FL· I='T··f~~.-". La'!1

ő-ö5

18.19
9-45 g"y_

12'42 g'y.
6-25

ll-0G

í

0"02 5·34 S-52 &tr'.
5'- 10'40 !1-45g-y_
6~I(Or»1p... - JlR\1Élíi.t~H::§}U3A

iIlcluI2;)'í5 4'ő4 8--14gy_ lő-26

érk_ 0-17 5'26 S-51 SY 14'20
indul6Al 11-14 12"47 gy. 18'29

éi'k. 7-54 12·08 15'25 gy. 19·27

A be1livel je!zeil gyors-, a többi pedig- személyvonat.
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l-Ö] inc!lJi
y'olT16ró érk.

CJyomiÍröí illdlil
érk_

BC~Qht!ról

és

vinan~rszere!ő és rrL~3zéré5znéj

GYOMArL

""'1
-~~_-LC i',-J. '-i ~''':3

~éKi!W1~"t",:llté> il

8ljózási
isáo
"' u

minderrt r:neg~§Z·trt2r-~etjl an1ir,c
szüksége valL

kCJph2·~.6 ~ll~r.den \Iasuté~Jomtsc!1'1~

[lch§~vtC:=stJ'6~'eIT"'1~

i-allc1v'ar

onvashaJó a

él'kC~~2s1 oldcllbvcd szcinbcn)
C~;tyf '2lsCrcndü s~~CJbf1Í. /~, kö
vcikczö sorsolt:s1 dec. 10-~én

h-llgyen ]akhiirtlik BL;wlal~e§Ü;Rl}

ha előfizc! a "Gyomaj Ujság-ra"
mer! lapunk havonla kisorsol
előfizetői közöí! eg-y szóllolÍai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorso!á.s hónapjában tetszése
szerinti idében három

ress jér 10 (6

]~lcgcjl(njfzs en::dI112jjyéJ
lcl!)Un~( dec. 22-=-iki szt:~~é:bl~n

!esszLi!<
az alélnii "
és zrdja be

- - - _:.!i.d~

S7~ E
urnil);
urnöncI(

T11 illi il
_~'tt7C~ ...,-.., ......t
U íI'1~1AJlJJ;jthG

olvasójcínok.

GYOlVIA VastrtáJlürrilás, I(üSSi.itti Lajös.... i!tC2i? Piac....tér,
'0yógysz-cTtár 1{özö'rt.

Távo~ság 7 es fél ldlométer" 1Vlen;ctiéö ]5.perc..

Ezen lap clőÍÍzetőinek lllege~égedé-

kedveW1ényt, szobcáTainkbóJ

kedvezményt olcsó éttermi árainkbó!
(mennt kivéve) módunkban van az
UJ sAo kiaclóhivatalával Jétesitett
megállapodás alapján kibővi!eni a

lVi/iGYfll{ OF'ERPl}HitZ,
rJEIV~ZETi §ZlfeJK-l116~Z,

előadásaira szóló n1i~rs~ke1t áru
jegyekkeL Tekintettel a nagy keres
lejre, kérjük szoba és SZhÜlázj'?g;y
rendelését két-harOD1 nap~al előbb

velün!{ közölni.

F,eltéte!es megáí!ók
Gyomáií1 :

1 reggel 5 6, 30 ~ ". '- 6 Ó.p. Kossuth Lajos utca JI. j~-trad- p.

" 6
GiÓl' T.isza István ut sarok ...,

déleWtt o Ó.L:.. JIj O.. p. Ivláday gyógyszertár L:" "
ó p.

~:,)

déJeiőtt g Ó. Piac-tér ? dé]előt.;: W Ó. 20 p.0' .. I? j-h
Artézi-kut

~l",

"
'lL

"
T délelőtt 11 Ó. p. l'őiizlet 4.

"
délután 12 ó. p.

Vágóhid
5. déh~tán 12 Ó. 50 p. lnalom I':" déhttáJ1\ 1 Ó. 40 p.

"
;jJ,

"
!' délután n.

ő. 20 p. 6Q déh.l.tán 2 Ó. 40 p.0 .. '1
c;, Napkeleti vendéglő "..,

éléh.l.tán 4 ő, 55 Kórház 7. d'éhutfÍn 5 Ó. 40,.
"

pl> Kondorosi-ut "
p.

8. est~c 7 ő.
Piac-tér

~L este "" 6. 40
"

p. " d p.

feitét{:B'.:;S meg2!lő he!yei'Cen nl áit 4{)-5~) ]épésnyi tá-"iO~ság!'"N felemeit l{ézze1 kell
je]ezTti 21

csomagjegy 20 miér.
n1e~1et'(e 6

KtHö;n menete~H'e, vi:5árokr21 autó, vagy autóbusz a soffőnnél r:I1egrendeHlető.

szemben a Ke1eti-pi'dyaudvar érke
zési oia!á'Jal. (Nincs kocsiköltsége_)

Telefonszám 17.

vállaIM á!"L .Felelős TEKET
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Hirdetések diiszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

LRSI, TLITI
~""!""-""""'"."!"""_~"~--~'-~-~"""""""'''''!'''''~~~~-'~~~-~"~~~~~~~~~~~-~~~-~--~''''!''~--~~~~

ELŐFIZETÉSi ÁRAK: I

Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér I Felelős szerkesztő : WAGNER
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - - - - l) pengó>. S"zerkesz1:őség és kiadóhivatal:
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ÖN
Az élet körülményei, nehéz

harcai, gondjai és bajai közölI
okvetlen sz.üksége van minden
emberní:'k azon bölcs tanácsra,
mely ezen szóval fejezhető ki
röviden; önuralom. Minclenkor
mérsékelni, feken tartani, ural#
kodni indulatainkon, s7clivedé
Iyeinken, vágyainkon, tel!eink
és szavainkon : cz valóban
nelJ~z probléma, melyet meg:
tartani ígTn kevés cl11bernck
sikerül. KLi!önösen c mostani.
idegesen sielő, kapkodó és l
1Lir"lml'l!enüi törJ"tő világban
iéÍlllJijuk és Japa:sztalhaljuk az
iinl1lc2rséklés, az önuralom hiá#
I1V11! az embereknél.

Nyugalom és hidegvér! Ezt
al: ukos ielszót kellene min:

den okos, komoly s;oncloJko#
ZéÍSlI, cí': életben boldogulni
ól~CiÍjó cmbernek követni. Bölcs
1(J11(-:~C5, nagy Ok055clg r\2il1k
ezen jelmoildalball, melyc;t kö:
veinünk is kell. La élc/ünket
kellemessé és nyugodllá akar:
juk lenni.

Te/lcil, cselckedc:teit az elll'
ber önLlJ'alom által tudja kor:
méÍnyozni! Akarat és szilérd
elhatározás is kell a képesség",
él tudás mellé és ekkor a bol-

clogulás utján előre mchctünk

bIztosan. !
Akik nem rendeikeznek az'

önuralom, a higg'adtság és i
nyugalom erejével, azok az
embertársaik részéről sok tá#
madásl és bániaImat kénytcle 6

nek szenvedni. Az ilyen heves
kedő, indulatoskodó, hirl"len
haragu ember"k soksxor belát·
halnák, hogy egy kevés nyu
galom löbbe; ér, mint hclekc:n
át tartó dühöngés, heve~keclés.

Az elhamarkodott, meg"g"onclo: ,
Ic/lan, harag'os és hc:vcskedő I
cselekedet és beszéd nagyon I
g"ya.kori a mai crnbc:rek köré:
ben, társaclalmi érinlkezésében.
Ez mind az önmérséklés, az
önuralom hiányára mulal.

Lálunk embereket, kiknél a.
belső, lelki békesség" és nyu~

galam soha Ilincs mc:g; kiknek
az indulatok Zi\"él!arai (llen kell
folytonosan kiizdcnic, azok ki
lörései e]Jell kcii v 1zliekc7llie,
.L. JCJzan ész és akaral uralma'
alá kell hajliHJUnk indulotain:
kat, hogy helyes irányt adhas
sunk azoknak él szép, él hasz#
pos, az ig'az követésére, Ahol
az ész fölé kerekednek az in#
dulatoJ.::, ott a szellemi élclnek
vége, Ez esetben az ember
már nem ura önmagál)ak, nc:m

bir parancsolni fékevesztett,
heveskedő, szenvedélynek I
moncIhéltó n,~g: ln,,~ulatainak. I

Bármilyen okosan éljen vau
laki; l1ármHy szigoruan pon""
tos, jellemes és lelkiismeretes
dolgai, kötelességei teljesítésé
ben; ha uralkodni nem tud
magán, kárbaveszett minden
igyekeze/e, szerencsétlen és
boldogtalan az élete. Lépten:
nyomon keserüséggel és bán:
ta!makkal ialálkozik az embe
rek között és a családi köre
sem íc:hQJ olyan, amilyennek I
lenni kellene, egyéni élele is I
szerencsétlen.

Ig"en, '. nJ:rt a máskülönher: I
okos, derek ember nem lua I
uraikocIni önmagán! . i

,Az embernek nem szabad I

" Imeg'engedfli, hogy gonosz in#
du!atai és káros szenved,zlyei

elra~ad~ák és r,abszo~~tája lc- i
g-Y'-'ll \leS7eS o"loha cs 1'0"'''7 I
sz~ká~air;;l~: Níár'~ cl g"yerrn'c~(; I
korban ipal korini kel! hajlítani 
a nevelés állaJ a jc:IIk'I1lc:t; mér
sékelni a heveskecIő, makacs.
zabolállan, akaroíoskocIó ni)

vendéket. ';' 'I" '{- ~ I
/'u bizonyos, bog'y nem kis i

dolog tel/einken, beszédünkön,

minden dolgunkon önuralmaf
tanusitanunk és soha nem eng
gedni magunkat elragadtatni
szenvedélyek áltaL Bizonyos
hősiesség, jellemszilárdság kell
ahoz, hogy mindenkor uralkodo
junk magunkon ~ mindig mérsé
keltek, cJőrelátók és meggon
dollak legyünk.

Számtalan bünnek, szeren:
csétlenség'nek, '3értésnek és
egyenetlenkecIésnek elejét ICa

heine venni a jársacIalml éleI""
ben, ha a ll\relem, a bölcs Ö!16

!1lér~ékiés en?nyél igyekeznénk
mindnyájcn g"yakoroini ember
társainkkal való érintkezésünk
ben.

A szavak <511a] ej/ett sérel#
mek sok eselhc:n jobban fájg
nak, mint a bot ii!ései. Eeve
set érő vigasztalás, ha a sérg

tó onIlán nJiJ~"Fl is megbánta a
meggondolatlan, a bánió sza·
vak;]!, heveskedclÍ és eljár! cl

szája. 50k5/or q:;'yregy sériő

pleiyka, gunyolóJö vagy becs
mériő szó ek"gencló, hog"y ré~

g"j baráJságok fc:lbomoljanélk,
megszlinjenek.

Az önuralom az élet nagy
mestere, amelyet megszokni a
legfontosabb é1císzabály min:
clenkire nézve;! IvJinden jóban,
nernc:sben és hasznosban való

ma","a felé hajlik a keze, min 3

nenki addig beszél, amig kép
vis,:;!ő nem lesz. LáJszolt raj
tuk, hogy látják él hivataJnok~

forma ern ber mérgelődésének

igazi. okát, hiszen az előbb,

amig az ujságját olvashaHa,
semmi baja se volt, olyan pec:

kesen ésszóllanul ült, mini él

tőbbi pesti, Ezt az/án nem bo·
csálották meg ill?ki, nem téves ZI

telték össze a mérgelőcIéséi él

saját panaszos élefükkel. Olyan
ez is, mint a többi hivalalllok,
ma igy beszél, holnap ug"y 
állapi/olták meg magukban és
semmi kü]öbség'et sem látlak
közte, .meg a végrehajtó kö
zöt!.

A vonal azonban nagyot
csc:tlinteít csa!lós kerekeivel, a
gőz fölnycritelt a mozdony
hasában és szép lassu CSl!SZ~

szanással elkezdték él kerekek
ropogtatni él talpfákill. /'J.z ab:
laknál különös utas meg ff

közepén sötét folt maradt és a I
/isztviselö-forma ember már a!
fővárost szidta. Minden féli',::-, I

olvasott hiriapi cikket elmol,- I
elolt, ami csak valami panar],]t i
sejletell. Már éppen a kormány
bünlajstromát kezdte összeálii
tani és gunyosan, gyomorbajos

hang"on neveleH a magyar kul
turfölényen. Hogy csupa bíidös,
pipaszagu vagont ál!ilanak be,
de Lillafüreden telik afurásra,
no várjhaliák, amig olt vizet
találnak. Egyáltalán nem volt
hajlandó megalkudni és kibér
külni senkive;!. A dolog kezdett
valami nyilvános előadássá

fejlődni, a kofák és a pJpas
férfiak elhallgat/ak, Csöndesen

bólogattak, de nem szívescn,
s/óHak közbe, nem igyekeztek
tóclitani, hanem inkább csak
ugy JiszlességbőJ' vetettek oda
egv-e~r{ szót, hogyhát igen, il
szegény embemek mindig
rossz volt és minden sieninek

i rohant:! meg a nyilá5t és özön
lÖII, zuhogott él kocsiba. A
nagy hClrmadoszlályu kocsi
zsufolásig" lele voll utasokkal
és amint az már ilyenkor szo
kás, a közönség két részre I

oszlott. Hallgatag', sőt 11l0gorva
városiak Liltek unatkozva, vagy
a más beszédét figyelték fölé#
nyesen, mialatt il Pestre utazó
kubikosok, na pszá 1110sok, kofák
részbc:n politizáltak, részben a
gazdasági viszonyokról IJyilat
koztak igen bőbes7édücn és
ig'en népszerüen. Ugy, ahogy
a népszónokok szere/nének
beszélni, de nc:m tudnak,

Eisvarsány után kialudt a
kocsi egyik lámpája, mire egy
morózus hivatalnok·forma, tele
csupa pil!tanássaJ az arca,
szidni kezeli c az áliilmvasufat,
!lilgy lllérg"esen odiJesöpra az
ujságját a padlóra, a pakktás-
kája mellé. A lámpa a70nban i
nem akart kigyullad él kocsi

és .a
mikor
si,ztve •
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TARCA

Dc kérem, ne kellemstlcn
kedjék folyton! - Az öregeb r

bik nő mondta kissé rekedt,
hörg"huruios hangon a különös
ulasnak, aki idc:ges élénkéggel
ugrolt föl mosl, mín! minden
állomfJsnjL

Se 57f) S2 bCS;:'2cl, belerugolt
az öreg' hiilgy lábába, kinyitotta
az ablakol s mihelyt lessitot a
vonal, kibámuil rajta. Aztán
visszahuzta keskeny, magas
homloku fejét és utána sóhaj#
tolta a kalilllznilk az állomás
nevél, Ugylelt, mintha fö!fedező

ulon járniL hoioit a vona! az
a]f(ildröl igyekezett Pest felé a
a vig"asztalan I(öclben.

Október közepc: volt
köd valósággal leste.
nyílják ki az ablakot,



ezt tanítják a dögevő, görbelábu, rablógyHkos magyarokrói
a román elemi iskolákban.

és emberhust esz
borzadály ránt( nézni,

Ján laláljuk él !<öveJ!<ező fcic~

zefeJ:

Magyarok, (maehnari uflguri).

c- .A magyarok mongol nép··
fajbó! származnak, rokonaik él

hunoknak, bolgároknak és tö
rö!<öknek. Nag'yon hason!ija~

nak is ilozzájuk. Szokásaik, •
vadság-uk 'és undoritó mivollul(
azonos. Olyan vad nép, hog-y
kivágták (] foglyok szivét, meg
e1ték, hog'Y ezáliGI o 5öjAl
('reílike! növeljék.

,il, s/er,lők élzuián <1;T(;1 hc
::zélllC~, lJ;)!!\, cl 11]C:J\'(iI'()k iJO
gyan f():-:laiJek ri őz ors/ágo/,
majd igy fejezőciik bc. cz CI

tanulság-os feiezet:

- A mClgyarok mcgigérl"k,
hogy brn'é!sá~Z05all fognak
cgyül! élni román jesvc?reínkkel,
cle nem lor/ollók be eskiijiikct.
elveiték te~tvércink f(''!iclieil,
me~,tölték icslvér~~ink \'vcl(Sil.
akik nem akartok mn~\(H()kk[]

!enili. r~ab!ánera füzlék kslvé~
rein!(c1, de végTe f\21szélbadl!J~

lunk a rabszolgaság alól 1918~

ban.

Farkas Andor.

A magyar emberevől;:.

,D, nyolc éves harmadik Cle'
mista g·yermek kezébe veszi
ezt a könyvet és elolvassa a
Illagyaro!uól szóló fejezetet.
Bukaresibeil sok 1ll6:;;'yar él, a
román ;:nre:'mek ~yakr(!p haJI
beszélni cl magyaro!uól és most
végre az olvasö könyvéből

megludl1atja, hogy juJaJclollkép~

pen kik is ezek amagyarok.
i'\, Ílus/:soros fckLCt elején ar
ról értesül, hogy a mag'yarok
emberevők és ugyanezen m,j c

gyarok rabszo)gasága alól cs,k
alig tiz évvel ezelőJí szabadl;j~

lak föl az erdélyi románok.

A nyolc éves g'yerlllekrhk
persze seitelme sincs, hogy Cll.

olvasókönyv irói bornirt törJé~

nelemharnisitát k6ve1lek ci,
készpénznek vesz minden SZ()i.

amit az olvasókönyvben taiiJl
és eg'észen természetes, hOkY
ha legközelebb va1ahol él mD

gyarokflt hallja emliteni, ös/.
lönszeriileg' megborzad. Hog\>
Ile. hiszen ezek az embere k.
emberhust esznek, ffyílko!nalí.

És ifju lelkében örök nycJ
mokat hag'ynak ezek az eL.;()
impressziók.

rla olvassuk a "Brassói Lil'
pok" november eleji számának
fenHndézett részél, lisztában le
hetünk azzal, milyen eszközö~

ket használnak fel ellenünk az
oláhok. Ez csak egy kis réS7C
az olvasókönyvek tarlalmániií,
miket lehetIle abban mJg taléi!,
ni alaposabb áttanulmányozás
után s él tankönyvek megint
csak elenyésző csekély· részét
képezik annak a "kultur"
programmIlak, amely a magyar
s~gol beo]vaszíási politik(:l

is tárg'yalva lesz, -.-:. hogy I
minden résztvevő hozzá szói~

hasson -,,-- kérjük a rész/vcnni I

szándékozókat, hogy. benl..'vc
zésüker lehetőleg vasárnap
délután tegyék meg. amennyi
ben akkor mindenhez hozzá
szólhatnak.

Tehát, lekintetlel a nemes
célra, kérjük a gyomai sak~

kozákat, hogy minél s7ámo 3

sabban megjelenni sziveskec!*
jencic Az oklevél (]ocuJ11en;
jurna ks? annak, hog-y él klJl~

tura!lél:é!nak épiiésci llC7 egy
kgitl\·öi \J is hoo:á járult.

. 1<:.

Azaz a magyarok ls cl1lber~

bussai lápJáikoztélk. dög-öl eltele
A ficHll sirva jött haza az

iskolából. Olvasás volt az is·
kolában és ehhez a szakasz~

hoz érlek. Elóször a hunoka!
olvaslák el, de amikor a másik
oldalon kiderült, hogy a ma~

gyarok és a hunok közölt
semmi különbség· nincs, azóta
a fiamnak nincs maradása az
iskolcíbi'ln. Emcr.zvőnck csufol
ják és él sziin.zlbcn rajla áilnak
bossLlIf a7 cfOilYi'lszloli ernber
husért ...

Megnézzük az olvdsóköny~

vel: Carte de ciiire, olvasó*
könyv él l1é!l'madik elemi iskola
részére. A könyv szerzője:

Stanc'icu és Bai'l)uiesCLl iskolai
revizorok és eg'y Lecca nevii
középiskolai tanár. Az olvasó
könyvet a közoktatásügyi Illi~

nisl,terium 1928· ban ke lj 275.
számu rcncieleléve! engedé
lyezte.

i\ magyarok undorító mivolta.
Valószinü, - jegyezlem meg'

Rideg János munkásnak, 
hogy véletlenül és oem kész
akarva kerültek ebbe a könyv
be ezek a sorol<. Sem Sta~

nescu, él könyv szerzője, sem
a minszterium elienőrző köze
gei nem gondoltak arra, hogy
e sorok miatt egyszer még egy
magyar g'yermeknek kell bün~

hödnie. Elmenlünk tehát az
egyik bukaresfi nagy könyv.
kereskedésbe és lalálol11ril. vé
gignézii.ink néhány idei iskola·
évben haszná!atos elemi iskola'
o!vasókönyvet.

Lupu Anionescu, a közok..
tatásügyi miniszierium volt 61
lömtitkára, Holban iskolai re.
vizorfónök társaságában szer'
kesztett egy harmadik elemi
iskolai olvasó könyvet, melyet
a miniszterium 173. szám alati
engedélyezett.

Az olvasókönyv 86-ik qlda'

Döghust
Irtózat,

Ebből kiindulva, több gyo~

mai sakkbarái elhattJrozta. hogy
CJyomán december hó elscjé·
lól, egy éll(Jku~ó sakkverseoyl
rendez aHoller f81e szálloda
termében, amelyben minden
részivevő egy oklevelet kap.
Benevezési díj 2 pengő, mely
összegből a maradványa meg
alaki/ott sakk kör fclneve!ésérc
fordi/taHk.

Benevezés december j-én d.
ll. 2-3 köz~Ött, valamint estén
ként 7-9-ig ugyanott 7-ikéig.

Dp milI/án december 1~.én

délután él verseny, valamint
az alakl!ló sakk kör témája

Bukarest, október 00.

Az apát Rideg Jánosnak hiv
ták, géplakatos. az ogyik hu·
karesli vág'ongyárban dolgozik.
A gyár oii van valahol tul él

város szélén és ezért nem
jud ta nyolc éves gyermekéti'lZ
ujonnan megnyilt református
iskolába beiralni. . Ifjabb Rideg
Jánosnak négy órát kellet! vol~

na naponia gyalogolni, ha ~

magyar iskolába iraiták volna
be és igy került a román álla
mi iskola harmadik osztályába.

Ridcg Jánossal él közokla ...
iá::sügyi minisz1criul11 clőcséH*

nokában talillkozlunk. Nagyon
szomoru arccal JÖJ( Ic a lép'
esőkön.

A vezérig-azg'ató ur nem en
gedte meg, hogy a fiama! t\i~

il'assam a reformáius iskolába,.
azt mondja, hogy évközben
csak költözködés eimén lehet
e'5Y gyermeket az iskolából
kivinni. Már pedig' én egy per~

eig S21ll engedem a fiamat to~

vhbb román iskolába járni.
Rideg János benyul a zse·

bébe, kivesz eg'y harmadik
elemista román olvasókönyvel.
És olvasni kezdi:

- A gáiok után a hunok
elulták fel Romániát. A hUllOk
vultak a barbár népek közölt
a legvadabbak és legvéreng
z('bbek. Irtózat voll rájuk nézni.
A szemük kicsiny és undorító,
pofacsonljuk kiáll, nem is volt
emberi képük. A lábuk rövid
és görbe, a kezük hosszu.
Döghussa! táp!álkozíak, de
emberhust is ettek. Ahová el
jutottak, raboltak, gyilkoltak és
f,i\'ujtogattak ...

Rideg János lapo;?, egyet az
olvasókönyvben.

- Ez áll a 161~ik oldaloli.
A másik oldalon pedig ezt le ...
het olvasni:

- Ungurii sént de acelas
neelm Cll hunii.

e!ómenete!űnkben ig-en hala!· \
mas segitŐ€SZkÖl ez, amely
által p.!etlinke! nyugodttá és
békességessé tehetjük.
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elégedetten ült le, de leülés
közben kissé elvesztelte az
egyensuly! és nekiesell él szom
szédjándk,e~!,ymosolygqs képii,
fehérfogu, tömzsi nénikének,
aki a keményített fölsőkendőjél
Il1élrokra fogva tarlotta az ölé...
ben.

- Hallja".e, - szólt CI kesz
kenős nénike, - már elmult
az az idő, amikor legények
iil!ek az ölemben 1

Nagy vihogás támadt és meg
induli cl tréfa: - akkor még'
Ferenc Jóska se lehejett több
hadnagynál, igaz-e nyanya?
kérdezte egy fekete körmü,
zsiros képű kupec borzaszió
népiesen és előreálló állkapcsa
ágyában neveiés közben lái,
halóvá lett biborszin, dagadi
nyelve, mig dinnyehasa ránga~

tózolt él fuldokló röhejtőJ.

(Folyt. köv.)

Sakkverseny
Gyomán.

--.. a-

Az egész világon nagyon
elterjedt és közkedvelt sport
jflfék a sakk. 1\!li l1cJ cn nagyobb
városban löbb saki,egl'!<?1 I1ll'l~

ködik, melyek egymással ver~

senyezve szórakozfatják és ta
nítják tagjaikat él sakk Illiivé...
szelére.

A sakk a sportág-ak egYi0\<
legnemesebbike, amely az
észnek épugy tomilja, mint
egyébb ailelika a test többi ré
sZ2inek. l\ 'Sakk gondolkodni

.tanil, növeli az észjárás gyo-r
saságát és megfigyelő képes~

ségil. Ennek k0szönhe!i eltel''''
jedíségél is. Viszon! másként
is van haszna, meri sok ok
talan züllés utjáról rántja vissza
a vele foglalkozót.

Alig akad napjainkbi'H) város
és község, ahol egy-ké! sakk
egylet ne lenne. Ma már annyi.
ra elterjedl, ho.~Y több he~

lyen - fe]ösrnerve sok irányu
hasznos voltá! - a polgári és
egyéf:Jb f-elsőbb iskolákban,
mint íanlárgyat bevezeJlék.

Most, amikor annyira fon/os
mindenkinek a tanulás, a ludás
k~II, hogy szórakozó jálékain
kat is ugy válogassuk meg,
hogy annak játékon kivűl is
haszna leg·yen. Tudásban rej.
lik az erő. él hala!om. A tudás
fegyvere az, amely céljaink
elérésébcnmindenkor és min ...
den ben seg-edclmünkrc vall,
csak azza! érhetjük el célun ...
kal. Ezért sakkozzunk !
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".4 "MOVe" budélpesii főosz

tályának elnöksége) mint isnie
reles már régebben elhalározta,
hog·y él voll fron/harcos ,,"',,"',.
sakat cg;y közös 1áborba r
möriti, azzal él célzattal. t r~

a bccsUIC'lteJ eltöltöJ! háb·
évek nekik ne háirányt, ha
mindenkor előnyt jelenisI
a polgári élet öss;:es, ti!!!'!'
erkölcsi, mini g-éJzdasági vOila!
kozásaiban.

A forradalmak utáni időkben

sokszor tapaszíalluk, hogya
voJt fronlharcosbajtársak nem
oly elbánásban részesüljek ci

poiiJári élethen,mint ezt hozi:·
jukért leliesilefl önfeláldozó vi·
lézség·i':k foíylán méllán meg'~

érdemeHék volna. Ennek oka
egyrészt éppen él forradalom
uláni viszonyok rendez8Hen
voltában, főleg' a70nban saját
szcrvx:zerlC'nségükben rejle'ti.
Okulva ·tehát arnuli szomoru
tapasz/alalain tis "Becsülettel d

huzáéd" cg'V szebb jövö elő'

készirésén vállvcíve dolgozva,
a közösen clsL:cl1vedeH nehéz
évek benniin!,ct ,")rökre eg·ybe~

forraszió hatása alall él fronl
harcosoknak össze kell fo,zni.
hogy ezálléll dM illuluha
a mafzyar társadalomnak, hitel
és bizalmat öntse nek cl csüg·,
gedőkbc, ho~y bátran és biza
lommal néz!lessünk él nlDgyar
jövó elé.

De tömörülnü.lk kell, hogy
segítsük egyniást tllint él nehéz
időkben, olt kint él froiíton,
igaz bajjörsiEls szereiejicI, fel~

emelve magunkhoz a gyell
gébb baitársaj, vigaszJ hozni
a csüggedőnek, ha már-már
kétségbeesve Játszik lenni.
!{illönöscn fonio:,,: a mi szcr~

4JY2..kran kelleténél jobban fütik
~ lakást. Ha ilyenkor a SZ2lbd'c .

ba jövünk. a hirt~l~n változó
hőmérséklet gya~:ra~ ?koz

meght.tle§t.
Köhögés és erős nátha jdent.
kemek csakhamar. N éhhy

Tabletta
megelőzia komolyabb bajokat.
Ulasitson vIssza pótszereze"í és
követeljen mindig eredeti
1Csomagolást) a

Bayer-keresztteL
Gss.k gyóg)'sze-tárakban kaphatók

Ban)sso'!cér
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fi.ités, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásokhál rendkivül ol:

csó teljes ellátás.

E 1a p r a hivatkozóknak
20 százalél{ efigedmény.

Tesrvérvállalat:
OSTENDE

áglyán égette .ell
ff t Imaga egy asszony,

Férje sirját kereste fel és ott
végzett életével,

Pár héttel ezelőtt Öcsöd
község határában lakó Ha'
szonits Istvánnénál volt lá
togatóban édesanyja, özv.
Varg'a Józsefné. Rövid ló p

togatási idő után bucsuzott,
nem em\itve fel azt, hogy
hová megy, csak egyre azt
hajtotta, hogy őt már többé
nem látják az életben. Ha··
szonitsék ugy vélekedtek,
hogy korára nézve mondta
azt az öreg Vargáné. Csak
később derült ki, hogy
Vargáné szörnyü terveket
forgatott fejében. Az öreg
asszony Szilsárkány köz;
ség határában, a temető

árokban . szalmából és
galyakka! felhalmazott
mágiyán elégette önmagát. "
A szénné égett női liuJ]
meg·találták, melyből kj,

fo!yólag a csendőrségi

nyomozás eredménye az
után megállapitoHa, hog·y·
saját elhatározásából h:3It
az öreg Vargáné 24
évvel ezelőtt elhunyt férie

I

sirja ls.özeJében - máglya~ !
hal~L _ ---= -I

December elején lesz á bé
késcsabai téli országos vásárr.
A legközelebbi békéscsabai téli
országos vásár december 5-;., 3.
és 4én lesz, mchire vészmen
fes helyről mindenféle állat fe[
héljthfltó.

Kirabolták a
békésszentandrási

postah ivatait

A vásáríérszéli ulnál a vasut./
hoz vezető bdonjárdánál bc
HdaloJt kél lépcső megszünte~

!.ésél kérle a község képviscA
lője, mert már edJig is szá u \

mos panasz érkezc:it be az
előljáró5Élghoz, hogy a lép
csőkhöz nincsen él l(\kossÉlg
hozzászokva és igy már töb a

ben elestek olt. Szerencse,
hogy komolyabb baleset még
nem tör/ént. Reméljük, ho~·y e
községi kérelemnek helyei ael
az alispán ur.

A vásártérszéli ul endrőd va·
suli forl;ra1mában nagyobb je
lentőségii, mig a Deák Ferenc
utca a nyi!asi tanyatulajdono a

soknak, no meg a csordának
könnyiti meg él közlckedését.

A napokban Endrüdön,
Szarvason, Békésszentanda
ráson sorozatos betörések
fordultak elő, amiket El

nyomozás eddigi adatai
szerint két micisipkas fia:
ta lember követett cl. Elő

ször Endrődön Jörtek he
több helyre, majd Szarvas~

ra tették át müködési terü
letüket és először a Strasser
és I{önig cég' állomás kŐ'

zelében levő irodájába
törtek be. ahonnan egy
baltát viHek el. Abaltával
Gaál jános piactéri keres·
kedő üzletének lakatját tör
ték le, majd onnan 200
peng·őt és kisebb niel1nyi~

ségü cukorkákat vittek el.
A betörök Komál' Jvlihály
rnühelyébe is betörtek és
onnan három pár csizmát
vittek 121. Békésszentandrás
son a postahivatalba tör~

tek be. ahonnan egy télj#
kabátot emeltek el és a
pénzszekrény t magukkal
vitték. Ezt cl szomszédban
törték fel és rflinJegy 370
peng·őt vettek ki belőle.

.A bélyei::;-ekC't, vciltókat ott
ha~'yták. A betörök Len
gyel Ferenc község·j esküdt

dinnyeföJc1i kunyhójában

pihentek meg', ahol hájra~

hagyták a Gaál~féle üzleJ~

ből el!lozotJ cukrok cso'

magolópapirjait is. A be-

törők nyomában van él

csendőrség (s le]arió7Jatá'

suk \'árható. I

MUsoros előadás

cl Nőegylet rende--
zésében.

maga elé tüZ('1jf és minden ell I
képzelhető CS?!ziizzel végTe is
igyekszik hajlal~i.

Legérdekcsl·bb a dologban
itt az, hogy él budapesti studió~
ban egy irredenta mondat ha
véletlenül elhangzik él szerew
lók ajkáról, azonnal kikapcsol
ják a mikrofont. ez cl hírlapi
cikk pedig Brassóban látott
nyomdafestéket s az oláhok
épp ngy ·olvassák, mini a
magyarok.

Ut felülvizsgálat

A Gyomai Jótékony Nóegy·
lel, amelynek áldásos mükö'
dése oly sok könnyel törölt
már le és oly sokszor enyhi
tette meg a szükséglátók nyo'
moruság-át, november hó ÓO~

án, szombaton este az Uri Ka-I
szine) nagylcrmébcn műsoros

clŐdUásJ rendez, amelynek tisz
lu jövedelmét cZLrltal ic' il hely
be] i ~;zeg·ények f0lsegé lyezésé~
re fordilják.

A Gyomai Nóegylel agilis
~;órc1ájél Záhonyi Aladárné el
niíknő fáradságol nem ismerő

VCZ.l:i.?SC ~nelkl1 készi:i elő a
Szo;llbal esti elóaciásl, amely
lii,:k i1Jcghiil, kedves halJg·ula~

tára teljes garanciál nyujt a
Nőq,fylet által eddig· megren;
deze1! hasonló alkalmak soha
el nem marac\ó sikere.

Egyébként a jölékonycélu
estély, amelyre a meghívókat
már szétküld/ék, este 8 órakor
kezdődik, ame Jyre a belépő

jeg·y ára 1'50 pengő. Előadásra

kerül Pista néni cimü 3 feívo
násos 7enés vig·játék, amelyet
im?denla élőkép és táncmuiat,
ság kövel Farkasinszki Imre
zenekari kiséreiével.

Most szerel,án délelöli volt a
Deák Ferenc utcának az idén
kiépilell 855 fm. 110SSZU sza"
kaszáról" valamint a vásárlér'
széli utnak 709 fill. hOSS7usá;
gátan szin/én az ielén megépi
tetl szakaszáról a felüJvizsgÉl;
lat. A bizottsElgban részt vet:
tek: dr. flánczé! József várme·
gY2i il-od f:5jep-V!ő eJnöklele
ala!1 V diasek Ernő kir. mérnók
az államépitészet részéről, Bo
doky Lajos a számvevőség

részéről, Pétermann József fő·o/

jegyző a község' részért5l, Ba·
lassa Pti! utbi7JOS, Máthé
Ciyiírgy ésWagncr Már/on
vállalkozók.

Bizottság mindkét uJszakaszt
végigjárja és megállapitotta,

hogy az utak az előirásoknakI
m2gfelelően és iól vannnk meg'"
i:?piivc, !
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RÉTI

a dmemre berakott sertéseket
és szarvasmarhákat

kapható gyógyszertárakban,
c!rogériáklJan és füsJ::crüz1etek
ben.

ened 
1( öd <2:'> Il élk lil ugy é: II c ill ck el
könllyli széke:ésl, ha l1élp"iíia
rC~l~tC! l~- OTTa illCt2-1SZI1ök

e@y hl:-) j.}(;!JlÍr lCI'il1l S7Cjl~S

~:Lf\e]['en(: J" l(cs'~'rll"""

vi/~:c'!. SZiVS/élkorvnsok ['ICQ·

cillapiloJttk, hogya Fe:rcénc
viz sulyos lliilenlyü

hibák nál is enyhén, bizloSC1il
és nlindl::;- ke!lemcse:fl hal. ,"'.

R A K:

á!latb~zomáí1YQs jelentése

~..~~~~ ....,~
==t::a..'t>!'..::J,>~-==~~

~~""

ui száma il Peslcil lorVI/kodö
Dol! y I~,', I.:' i II li i,

pontosan li?lsorol\-cl hány hun
dál. ruh[,1. (kszcri?kct

hozoli lllogtJ\'ai. a \ili1ghirü
[migYEF revLi."zlilr. hahani
bjrönö, Nflgy IC:í1c1rc, Egyed
ZolléÍll. Ivli1micc lk Wa]effe,
]')U5 fekete L~s~~lö ,:rdekes
cik1;eil' ];jvii! j-lcllai ler:(3 rcgé-
nvc.', Oszk6r érckkcs
nl em c1 i és II Élre ~ 11l1C Ivon i1so~',

valaminj cgyfeivorit,,,os c1iJl"öh-
rncl1éklcl. nBQ'ys/c;.rii \,Oiíll1Cl-'"
lékie! egészi!! ~d éi :-"?inhdZi

uj sldm[jJ, al1lnek öra
i. . Il é\·! clöh/~\A~si

eli 10_ jH:ngő. !(iF1döld,'é!Ícd:
budapesi, \/í .. .A.t'éHji·ulcé1 10.
;-;z éÍ m.

Kisebb gazdaságoknak ajár,
lom a sertéseket együttesen

berakni.

Küldemények címe:

Prima uradalmi senés
Szedd, l. rendii sertés
Közepes sertés
Könayii sertés
Ör~g sertés

Budapest-Ferencváros.
Telefon: józsef 366-29 és

343-03.

gyümölccsel a fa s olyan pél~

clállyok vamElk kii?ölje, rnCé~!
lyclzet aki!r meg is lehetne I
enni. Az cgy éVDen kélsícr l
jermő ;;lyümölcsfániik igen sok l
btlmulójél van Vásárhelyen. I

Egyévi börtöl1re itéiték Kas- I
sán a gyomai leventeoH..tatM. I
A kassai törvényszék Dcbrc# l
ceni Enclre leventcoktatól egy- I
évi hÖrlönbLintet~srcHélte. Deb- I
rece ni el év julius 4;éu egyi,
mulató járs,JsiÍfma! alI! l
cschs/:iovfík terüleire tévedt, l
ahol mcgmo!ozt6k és nlivel!
u!ievcJe nCJ1' volt :-; c5CJk egY' l
régi kvcnlC o Íg-C1zGh·ijilyl :zdtJl" I
tak nála, letarlözlatt6k. JI.. bi~'

rósát~ az Lig-yet zári ajl(Jk !11(i

Röt( íéirgyalk. A cseh birósó~

g-okminc!en kvcnt:z-ügyl)cn I

rend.· kiviii szigoru itélelet hoz~ l
nak. mert van cg'y dön/vénye

a legfelsöbb b. iróscígndl.', é1ll1Ciy II

kimondja, hog-y a mag-Yűr le:
vcnfeegycsLilclben szcreplCí és i
CsehoT s/ág- IcriiieJc:n mcgfora I
duió egyénllel szemben cl leg- !
sulyosabb itélelet ke!1 hozni., I

I

avvöi éU indokoiással, hogy!
ezek· cg~' Csehszlovákiávaj
szembcjJ cH~'nséges társadalmi
alakulat tag-jai, akik felesküd~

tek a csehszlovák helárok meg-
vá!lozta!ására. I

Egy amerikai könyv; amely
cső\.~be kergeti a vililg vah,-/
mennyi jósnőjét. L:;:;airnason!
érdekcscikkcl közö] cl Szin:
házi Élet e heli uj számB arról
uZ amerikai könyv!'(ii. mely
már eg-ész .0..l11<2rikán tul !áz/la- !
ej/elle Németország-ot és frön
ciaország-ot is. Ez a kis könyv
arról nevezc1c, hogy felad egy

pár kérdést az oivasónak és I
miuián a kérdésárC' váiaszoi
iak, fel kell lapozni. a könYVe
nek eg-y bizonyos oicli'Jlát és cl

véllaszok nyomém nyert l<ll!cs~

szám segitségével az olvasó
nemcsak a le!,wontosabb Jl21 e

lemrajzot !,apja meg. nemcsak
il mulljának leleplezésél, ha-
llem d !eg-ér'dckesebb tanácso
kat a jövőre nézve is. 13erlin d

ben és Párisban zsebkönyv
alakjában ott van mindenkinek
a kezében és mindenféle tár
sasjátékot is kfözö!l ez cl könyv,
mert az olvasó nemcsak ma
gánok, hanem bárkiről kaphat
benne jeJ!ermajzoL Ezen a
könyvön kivül isme:-ieli incze
Sándor néps7erli heli lapjának

~.(i;flll1ffMlfn~.1lfuIl1~.1llliIt\fmllifnííil~i.1irní1nlmii.
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~ Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. ~

Minden szobában hideg;-meleg folyóvíz és központi fütés! ~

Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 3. 9, 10 pengö. I
Kétágyas szobák árai: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 pengő. ~:

~US~Z~O~blÁl!~Il/J~~'.;~l~~i~i~:~;':.:'l.qlll HI lilii rj.;;;;~~;::~~;~1

lejárolu larlozások és követe~ I
lések kalllalegycnlegc körülbe
lül 30 millió pengőt lesz ki,
ug-yhogy IwmaJok fejében éven
kiflt 145 millió pcngőt fízc
jünk ki_

Európa italstatisdikája.
Nemrég készült CI a legujabb
staHsztika Európa bor és sör
fogyaszlásáról. Eszerint Fran~

ciaországban évenkint és fejen
kint 178 liter a borfogyasziás,
Spanyolországban 89. Olasz
országban 78, Svájcban 50,
lvlagyarország-ban 46, Német
országban hizc! 5 és Angriá~

bÖll másfél liter az évi kjen~

kérdi fogyasztás. A leg-több sört
Belgiumban isszák. Ott átlag
190 liler fejenként, Ausztriában
82 liter, r-raneiaországban 29
liter, rvlagyarország-on valami
vel több mini 8 liter, mig' a l
legkisebb Olaszországba ll,

aho] alig éri el a hórom és kl
litert.

Gyümölcsfák tisztogatása. A
gyümölcsfák 5zárdí: ág-ait már
most le kell IllelszenÍ éles ág-o
fürésszcI, a me/sz lapokat éles
késsel le kell sirnitani és az
alma s körtefáknál okvetl0'nLii
be kell Almolával (gyümö!csfa
kátrány) vékonyari kenni. A
sürLi vesszőket meg kell ritki
tani. A vaslagahb ágak ról és
lörzsröl az (?\ha!ó kérgeJ, zuz
mol, IDohot le kell kaparni, Ic
kell kefé!ni, a vértelves sebe-
ket ki kell tisztog-alni és be:

kenni 10 százalékos Endo 01-1
dalial, a fák koronáját pedig
nlC'g kell permetezni 2 száza; I
kLos bordói oldat és 2 kg.
Sulfarol keverékével s utána
10 százalékos Enda oldaltal.
E7. a téli gondozás munkája,
amely cl rlig-yek duzzadásáig
iCJvaszig végezhető. A fák lrá
gvázása is ilyenkor v~gzendő,

minden kifejlődöll fa törzsé
nek kerüleiében mintegy kél
lll. sugárral kört huzva, a bc
liii esó jerületre 30 kg. érelf
i,-,Iilllólrág-yát és 2 kg. super
fozfálot, és 2 kg-o kálitrágyát
egyenletesen elo~ziva le kell
ásni a földbe.

Figyelmeztetnek azon -mén
tulajdonosok, akiknek méfljei
kel f. év október 5 4 én tartott
Illénvizsgálat aikalmával all<al
l1liJiIannak falálták és decem
ber IB-ig' kiherélésételrende[~

Il'k, a mén kiherélését a járlat
kczelőnél hcrélési igazolvány
nyal tartoznak ig'azoIni.

HódmezővásárheJyen két-
szer termett az idén egy al
mafa. Molnár Bálinl hódme
úJvásárhelyi kcrlész gyümö!
csösében az egyik almafa il

gyönyörü októberi napsütésben
másodszor borult virág-ba az
idén. Azután el is virágzo!t és
helyén fejlődni kezdettek a
kicsi almák. Ma mtIr tele van

istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelőlt 9
órak (ll' isten lisztel etet ta rt Ti ba
András segéd·lelkész.

Az ágOS/éli evangélikus ternp~

!omhan vasárnap d. e. 9ó.
magyar nyelvü Istentiszteletet
tart [':-cUer Ernő ev. lelkész.

t'l róm. kath. templomban
regg:el 9 órakor szent mise
j)rédikáciőval, tartja Cser
wy CJéza pIcbános. D. u. 3
)rakor litánia.

területek határának kÖ7elébrn, I
itt még- fontosabb mcgmulaj~

nunk, hog-y élünl-c itt \Iélg-yunk, I
nem csüggedünk és nem relej·
Wok.

Békésmegyében él szervezési
rtlunktlatokat Bethlenfalvy nyu- ,
galmazoHhonvéd ezredes ve- I
Leli (Gyula, MegyehtJza) mig
él meg'yei városok és él köz
sQgekben El frontharcos sZÖ I

vetség' meg-szervezé'Jével egYI l
egy fronlharcos bajlárs van l
megbízvel. _FeikérjLik cl fronl- I
h~l~COS_ bajrársa~.,a!, hogy !elvéJcl !
cclJabol, vfl1a rJl1 II I a vcglcgcs l
nl'~>(JVO' "-7"r"'>'--c/ ITlf'{Tnr",I';'r""a !'""--ö l .... J '-"-'- ~ \;..'/.. "'O"'ll~'l... l U,~ ,

végett uJóbb neve7eljn,~1 mi~ I
előbb jeli;?otke;:ni sziv\?sked
jenek.

A "Nemzeti hadsereg" be p

vonu!ásának 10 éves évforclu;
lóját és Mag'yarország }\orp

méÍnyzójának nevenapját ün
nepli december hó 4~én, szer- "
dán este 7 órai kezdettel a
gyomai Közmüvelőclési Egye;
sLilet él Polgári Olvasóban; Pa
lotás /sIván, vitéz Varga t\'f;I~

mán, S7őke ferenc, l\/lolnár
Gyula sj[), stb. közremüködé
séveL

A Gyomai Levente Egyesü
let f. évi december hó 1pén
este 7 órai kezdette! a r-Ioller
Szállóban íeaestélyt rendez.
Szíves érdeklődőket eZlI/on is
iisztciel!el meghívja a Rende 3

zőség.

Felhívás a levente zenekari
tagokhoz ! A levente zenekar ta
nitása f. évi december hó l-én
meg'kezdődik. A ieventezene
kari tagok vasárnap délután
(clecelllbc:r i-én) félkelíő órakor
(l levente irodában jelenjenek
meg. Főok/aló.

Százl1egyvel1öt mimó pengő

évi kamatterhe van Magyar
országnak. A :vlagyarországon
fennálió körülbelül .:5 milliárd
pengőre lehelŐ hosszulejáralu
külföldi kölcsön kamatlerhéról.
II különböző pénzüg-yi szervek
az ~datokat összeállitották és
egybehangzóan megállapilo-t
Ják, hogy él hosszulejároíu köl·
csönök évi kamatlerhe 115'5
millió pengó_ ,L\ külföldi rövid~
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a magyar nep e közkedvelt es nagyértékü hetilapja, amely Dl0st töltötte be megjele
nésének 5ü.... ik évfordulóját s amelynek szerkesztéséhez sikerült nlegnyerni
SZABOLCSKA MIHÁLY országos hirü költő papot, további másik félévszázados
utján elindult s első száma már Illeg is jelent. Akik e kedves lapra előfizetni óhajtanak,

ebbeli szándékukat jelentsék be a református egyház pénztári hivatalában.

\

Icsörl

Filmszinház
Gyomán.

December l-én, vasárnap:

Lángol az ég.
Az ApoJJó filmszinház, de·

cember hó l-én, vasárnap az
amerikai Me/ro filmgyár egyik
igen érdekes filmprodukció".
ját a

cimü 7 feivonásos dri1mát lllU

Jajja be. Háborus film, de nem
a llleg's7okolt értelemben,
amennyiben rendkivül érdekes
és mozg'a!mas dráma kereté'

ben az! a lelki hatást mutatja
be, amelyet az emberek er".

kölcseire gondolkodására g·ya".
koro!t a háboru. Mindenki ide
ges, mindenki izg'atoll, érzé~

keny és ingerlékeny, mindenki
megszakit barátságokat, össze
köttetéseket a háborus lelki
depresszió hatása alaH. Az
alapötlet és alapgondolat ilyen
módon rendkivül érdekes, mü
vészi lehelőségekel teremje!! él

scenárium irőjának és a szi~

nészeknek eg'yaránt. Ahábo".
run kivül mé~t a sport az amely
rányomta bélyegét a legutolsó
évtized közönség'ének szoká~

saira és viselked~;sél'e ..A női

főszerepben a szépséges lie
lene CosteHót látjuk. A müsorl
két igazán jó burleszk "Szép
álmokat" és "Tilos a gyors
hajtás" valamint hiradó egé#

szili ki. Előadások: 4, 6 és 8
órakor.

sitI
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Ötven éves a

VÁLLALKOZÓK LAPJA!
A jövö hétee zárul a

IVállalkozók Lapja
'jubileumi albuma

anyaga.

Még e héten elfogad a szerkesz-

I töség cégismertetéseket. I
I!.udapest, VI. Poctmaniczky u. 27. 

,Otven éves a Vállalkozók Lapja!
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yőfák
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n es

Fe
kiültetésre és karácsonyfának
is alkalmas, továbbá Thuyák,
buxusok, diszcserjék, bokor,
magas, futó és szomorurózsa
fák, jegenyetölgy vadgeszte~

nye, szil, kőris, nyár, juhar
és élősövénycsemetékkapha
tók a községi kertészetben

Gyomán.

özv. Schrőoler Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vezö fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához,

GYOMAlAK

Ist
B U D A P E S T, Podmaniczky-utca

Ai.. Nvugati pályaudvar JmeUett.
Telefon (Interurban) 202-45.,294-54. Sürgönycim: Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodá~an kávéh~z, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

kozvetlen VIllamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

A Gyomai Hangya Szövetkezet: épületében (Horthy Mikl,áS ut 897 sz. alatt) ~
a legkényesebb igényeket is kielégitő, modern

M É S Z R O S- É S H E N T E S OZ l E T E T

a Gyoman altalanos kozforgaJomban levo öSRzes hentes és mészáros
árukon kivül sajáíkészitményü szalámit, scmkakolbászt és többféle
felvágottat, izletes"csemegesza~onnát, füstölt huskUlöl'llegesséx
geket és pARISI VIR5L1T. A legszolidabb piaci árakat tartom.
A legpontosabb és legelőzékenyebb kiszolgálásról, valarnintáruim elsö- ~~
rendüségéröl .tö?b évi fövárosi tapasztalatom garantál. A közegészségügyi
szempontból IS Igen fontos árukülön!egességeket csak addig és az esetben
tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevő közönség megfelelő '
"d'kló","'t t.p."t.lom, m"'l i, ,,.ton hi'om f,l • ködig"lm,' kli150- ~
leges készitményeimre és kérem a t. vevő közönség fokozott támogatását. ~

Tisztelettel:
VIIEIDMANN MÁRTON

hentes- és mészáros.

.11*'II!llikMII*K~I"I"lrXXYXXXTTllliII11~

Icso _e

DUBLIKACIÓ.

A világ tengeritermése. Az
idei íellg'eritermést 836'8 millió
métermázsára becsülik, a ta".
valyi 888 millió métermázsával
szemben. Tehát 52 millió mé'"

termázsával csökkent az idéll
a viltig tengeritermése. Magyar
ország, Románia és Szerbia
együttes tengeritermése több,
mint a kétszerese a lava!yinak,
meri 122 millió métermázsára
rug' az idén, mig tavaly 60'8
millió méiermázsát tett ki. A
dunai államok export r:>lösleg'e
54 millió méiermá/>i1 lesz,
amiben Románia 20. .szerbia
15. Mag'yarország 7 millió
má/stlval szerepel.

KsÍona Gyula kereskedőnél tanuló
li"letéssel felvétetik.

Szarka Anta! Endrödi-uti háza
üzlethelyiséggel együtt szabadkézböl
örökáron eladó.

Olajos Lajos bornagykereskedőnél

az elismert jó tiszavidéki ujbornak li
terje 88 fillér. Huszonötliterenként 78
fillér. Ötvenliterenként pedig 60 fillér.
Ugyanott óbor is kapható.

2 szoba, konyhából álló vagy egy
szoba, előszoba és konyhás lakást ke
resek kövesuton, vagy ahhoz közel.
Ajánlatokat a Hurgária nyomdába kérek.

Arany János utca 593 számu ház
szabadkézböl azonnal eladó. Értekezni
lehet G. Nagy Mihálynál fenti szám
alatt.

Zöld István féle 3 fertály tanyai
föld örökáron sürgösen eladó, Ertekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

Haszonélvezet né!kül eladó a
Kalocsa Mária tulajdonát képezö Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai olda
lon 400 négyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként). Azon
nal átvehetö! Érdeklödni lehet özv. Ka
locsa /stvánnénál és Kalocsa Máriánál,
Budapest, ]ózsef-körut 23. f. 4.
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18'2()
19'25
2'20
0'23

16.14 gy.
ló·5lc!).
20"(:~14 g"y/.
2 i '11 gy.

10'26
1-1'20
18'29
19·c2.7
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GYOjVL4N.

és
amlre

SzáHodaGG kávéházáb:::-in~

lapunk E,udapesten áBan ...
dóa" olvashEr~ó a

lingyen kckhatH{ tltld,lp,:;si:e

ha előfizet a "Gyomai Ujsúgra"
mert lapunk .havc)nJa ldsorsol
előfizetői közölj' egy szájiadai
utalvány!',. meJyn2k donosa
a s:Jrsolás hónapjában tslszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen !;:ap a
hirnévnek örvendő Park
száHodálJ2\.n BlldEi~JCsj

ross iéI' 10 (a Ke!e:: I:\'é1uclvar
érkezési oJdé:!ávCJl SZCll1

Cin clsőrencJli s/obil!, !-\ kö
vetkező sorsolásl dec. 19:én
fogjuj, meg·cjlc.:ni és eredményét
lapunk dec. S:~~>iki szf1mf:büIl
Jesszl\k közzé. ki.
az alanti "Utalvány:szelvc'
és aelia be azt ["leJós
5zcrkcsz!óiénc'!.

~"Cat)h,.t6 ~{~8.d6h~'J:Elta.junkb2n

.~ra : 4{~ f~~~é~"~

Baross-tér

UTALVÁNY-SZELVÉNY SZ' Ttll t: ET E D

min! cl

l1r1lcil(

llrllönck

GYO
Teiefofiszám 17.

felemelt kézzel kell

CS01T!agjegy 20 fillér.

menetre 6

B SZ

vagy au.tóbusz a soHőmé] megrenueihető.

nO'liemb€~'
41 m us 15~i(5.I

. '-'

0~ossuth Lajos-utca, o· " MHdós-ut ésA laC-Ier,
ENDRŐD Gyógyszertár között.

Távolság '7 és fél ]\;],enetidő 15 perc."

feltételes megáJíók

5 30
Cyomán:

t. jár2\.t reggel 6 ó.{;" p. Kossuth Lajos utca p.

6 ó. Gróf Tisza István ut sarok 2. délelött 8 ó.p. Máday gyógyszertár "
p.

9 ó. p. Piac-tér 3. déleiőtt W ó. 20 p.
Ártézi-kut "

11 ó. W p. Hangya főüz]et 4.
"

délután 12 ó. p.
Vágóhíd

12 ó. p. iványi malom 5.
"

délután 1 ó. 40 p.

2 ó. 20
Endrődön:

6. délután 2 ó.p. ~Japkeleti vendéglő "
p.

4 ó. 55 Kórház 7. délu.tán 5 ó.p. t<ondorosi-ut lj p.

1 ó. 20
Piac-tér Q este 7 ó. 40po o.

" p.
N

helyeken már 40-50 lépésl1Y! távolságról
jelezni a megáHilst.

Fliiendjegy Endrődig vissza. fillér, helyben 30 fiHér,
Heti

Telefonszám

,
reggell.

20
"

regge]

3.
"

d He;]ött

4.
"

délelőtt

5.
"

délután

6.
"

déh.ltán

7. )J délután

8,
"

este

Feltételes megálló

GYOjVlAI UjSÁG
olvasóiának.

Dl~~PEST
szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kocsiköltsége.)

... '" ..,,"_,...., lb., , t,j ~{ [1~j

Ezen Jap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 'izázalélf
kedvezményt, szobaárainkból

'izázalék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
mégállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR Km. OlPERAI-JLLiz)
NEMZETI SZ~NBAzJ

KAM.ARA Szu~ajL4z
előadásaira szóló mérséke1t áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
Jetre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal elijbb

velünk közölni.

Szerkesztésért és kíac,ásért felelős:

~~~~:-r~~~#~~~~~:ft-,p-~~~~~~~~,p.~~~~~

NvoJTjtGcHa él HUNnÁ.RIA" vállalat. Felelős cégt'J!ajdonos: TEKET SÁNDOR.



Gyoma, 1929 dec. 8.Ára 16 fillér.
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IV. évfolyam 49. szám.

p O L I T I i, D A L í\il l É S ~{Ö Z G A Z D A S A G ~ H E T I L P

N::~ed~~:~ 'z ET É Sm;'l:e~:/8-0'"fil~~r rF~~IŐS szerkes;~;GN~;:lÁRTON~----~-H ir-det.é;ek' dijszabá~~~::''''2:!
Fél ""\fre - - - - - :3 pengő 40 11i1er II E ,h " l h' d t' 20 f"I" , O't ::'"'.I'. .:. __ Szerke"'ztx<-,p,.. • I,' -'..... t.. gy asaoos em.-es Ir e es iLel. szon
"'9,=,5Z ",vre - - - - 6 pengo. ... ,,;""'-'" es .....a",o"ma a. , h' . . . O ' , , " .." .. I H U N G' AU •• lrderesnel lszazalek, Í1zszennel 15 szazalek, 1

~a~Zán:~ P ~ N T E K déli 'j 2 ora. " A R i konyvnyomda negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
M",g~eiemk mll1lde~ vasárnap reggel. G y" m a, "ÁRVAHAZ" esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
-e~

Főtiszteletű Dr. Baltazár Dezső

püspök ur levele az Esperes oz
gy fai lelkészi nleghivása ügyében.

;.\ k ereszlyén világ ezek ben
a napokban a "csendes idő

szak"·o! éli. .Az advent ma~

gukba szállásra indítja az cm
berek milliói/. }(észüJünk mind~

nyájan a nagy naprLi, a SZi?re·

tel ünnepére, a !carácsonyra ! A- l
mikor a sajá! családunkra tc
kinlünk s annak tagjairól, gycr
mekeinkről gondoskodunk s
szerQletünk,f,;'ondosságunk me!
lelt a szeretet ünnepére mcg'v
kpctést, ijriimct akarunk szc~

rezni s lőlünk tcJhclóleg'kisco[)
nagyobb aiár.dékkCll halmozzuk
cl őket; LlgyanClkkorgondol~

nunk kell az elhagyatollakra,
az árvákra, él hadirokkanlak

E baráti és főpásztori leve
let, amelyet Icözségünk min
den lakója bizonyára meleg
é.~d{'kl6déssel olvas el, egész
terjedelmében közöljük:

Nagytisztelefü Esperes Ur!
Kedves Barátom! Értesül
tem felőle, hogya gyulai
református gyülekezet Té
ged hivott meg lelkipász
torául. Ez azt bizonyitja,
hogya gyulai gyülekezet
tudja, mi a javára való.
Érdemeid elismerését lá
tom a gyülekezet remény
sége és várakozása feléd
fordulásában : aminek én
is örvendek. Örvendek nem
csak azért, mert Téged,
akit kiváltképen szeretek,
jól esik látnom a kivLilva
lók dicséretétől megkoszo
ruzva, hanem azért is,
mert igya gyulai gyüle
kezet sorsa feJől is nyu
godt lehetek.

Nem hiszem, hogy csa
lód nám annak a felíevésé'

ben, hogy te most szoron
gattatol a kettő között,
elmenj-é arról a helyről:

Gyomáról, aholalkotásaid
bizonyságai, él jó rend,
békesség és liöicsönös
szeretet s amellett boldog
családi életed szép emlé·
kei Inarasztalnak és vi~

szűnt maradásoddal bi
zonytalanság hullámaira
vesd a szerető gondodra,
tiszta és erős kezedre vá
gyodó gyülekezetet.

Én azt tanácsolom ne
ked, hogy ne arra II ézz, I
amit test és vér jelent ne
ked a kivánatossá9' köny-co

nyü oldaláról. hanem azt
tekintsd, amit Istenorszá
ga iránti esküdött köteles
séged )elkiismereted birói
székéről parancsol, amely
parancsot nekünk még ál~

dozatok árán is teljesíte
nünk kelL

Ezt meg kell érteni a

g'Y0mai gyülekezetnek,
amely azzal is szerencsés
nek mondhatja magát,
hogy lelked jelenlétéí idá~

ig is magáénak mondhatta.

Isten áldását kérve reád
vagyok.

Debrecen 1929. XI. 30.

Atyafiságos szeretettel:

Dr. Baltazár Dezső

püspök.

A szeretet
unnepére.

család fag'jaira, a sole szegény
iskolás gyermekekre is.

Ez cl g'ondolal, (I szerelet
érzése indítot/a él Horthy se~

g'é!y-bizoitscíg elnökét, .Répás
Pá! lelkész urat arra, hogy él

szegény iskolás gyermekeknek
eipővel leendő ellálására eg'y

mozg'almát inditson. A refor~

mátus egyháztanács termében

tartott érlekezletel1, aho! az
összes kaszinók, o!vasókörök
kiküldöttei s az Ipartestület
elnöksége is megj'2Ient, meg
haló szavakkal tárta föl l~épás

Pál lelkész ur a nagy nyomort,
a sok szükséget s reá mutalott
arra, hog'y a Jótékony NóegyJct
ag'ilis, nagyb'llzg'óság'u, kiváló
elnöknője : Záhonyi Aladárné
él szeTelel ünnepére milyen
szeretetkl óhajt sq;'iten í él sze·
gényeken; ehhez él mozgalom
hoz krll cS.:Jílakoznunk s oda
halni, hogV mimlcn szeg'ény
i"koiFjs ky~'rmck, elhagyatott
árva s a szc[lény hadirokkan~

tak család tagiJi sq:;'élvbcn réH
szesilhelök legyenek karácsony
ünnepére. a szerele! napÍcíra.

Ez értekezleten felszólal1
lill'sányi Pál c~pcres is .és az
L!ri-lZaszilló nevében száz pen
gőt ajánioH fel a szegény iS H

koJás gyermekek cipővel való
ellátására,

Az éríckezlei tagjai, akik
ki:)]:iilbcli't1 i',(vcncn voltak, az'

CSLlszott manzsetlákat, megkap
la az ablakol él felső rézl'o
g'antyujiinál fogva, A követkc/r)
pillanathan az ablaktábla recs
csenve om!otJ szét. Eg'y szc~

szélyes, tőralaku üvegcserép a
törés pillanala után még' egy
darabig lógott a keretben, ug'y,
ahogy egy rossz zápfog' lóg-·
hat, aztán lecsuszo!l az is,
egyenesen a hadonászó öreg
hölgy komólcipós lábára,

Olyan csönd támadt az uta
sok közl, mint az iskoláhan
szokott, ha a tanítő hirtelen
bc;léj),

- Kítörte az ablakot! - ki
(lIv) i t lélekjelenlélét visszanyer
vc az idős hölgy, mig a fiaial
asszonyka, határozotlan mulat 3

ságosnak találta a helyzetei.

- Egy életveszélyes ember!

lIa, nizd csak meg, nem vág'"

~rÁRCA

1-loldvilAg..
trta: PINTÉR FERENC.

(foly ta/ás)

- Legalább becsllkná egy·
szer már az! az ablakot: 
förmedt a különös utasra az
öreg' hölgy és mosl már a fia
ta! is mcgszó!alt. A fialal hölg'y
eddig eg'y szinházi lapot olva·
solt, ami az öreg'ebbet még

jobban bosszantotta, mert ó
I-Ialason, mindjárt a beszállás ...
ncíl észrevelte, hogy otthon
hagyta é1Z olvasó-szemüvegé!.
l\. fiata! hölgy világoskék rug
hába voll öltözve, elléÍgyul1,
nagy szemei voltak és cl leste
látható tagjain a:közelgó anyai
örömök biztos jeleként megfe
szült a bGr. Nem volt szebb,

mint annyi más nó, ele megN
ható volt, kényes és lág'y. mint
a terhes nők általában. főkép;
pen pedig' álmodozó és való~ I
szinüJlenü] ünnepélyes, mert kél
élet eg'y testben valószinülJen
jelenség' marae!, akárhányszor
ismétlődött is már eddig' atör~

ténelem folyamán.
Az asszonyka ichál a figyel-I

. meztetésre kényes kis macska
ként sajnálkozott önmag'án,
hog'y emiatt a kellemetlen em~

ber miatt, most fázik, fordított
egyet a képeslapon, rácsudál,
kozoH egy ismert filmsztár ké·
pére az uj oldalon és llg'y

mellékesen meg'jegyezte:

- Parosz! ! - De fij! sem
nézett az utasra, aki csak most
vette észre, hogy figyelnle/len
volt. Erre elpimlt, gyors·jn hát,
ralőkte ke2efejév~1 Q c5uklóira

lél-e ki az üvcg él cipőmet! Iv1i
előll azonban mell akadályoz-

. hat/ák vajm'!. i] rendetlen utas. úZ

életveszélyes ember, már le is
lwjoU, felemellc őZ öreg hölgy
lábát, nyilván meQ' akarja ki p

mélni az Ilának nevezeit aszD
szonykát él fáradságlól. 3zol
gálaJkészség'éért az voll a ju
talma, hogy él láb g'azdája ru
g'otl egyel rajla és még' hang()~
sabban orciított:

--' Takarodjék innen! Nem
ereszti el a!ábaIl1é1t?

- De asszonyom, biztosit
halom ...

- Nem vagyok kiváncsi
semmire, szégyelje magál, rá,
töri az emberre az ablilkot és
még az ember lábát huzo
gatja !

- Igazán sajnálom, kérem,
biztoS$olI1 a keret voll haj-



2 olda1. GYOMAI UJSAG 1929 dec. 8.

zal távoztak el, hogy megértve
él nemes célt, szereteliel vesz~

nek rész! annak megvaJó'3itá~

s6ban.
Az egyes kaszinók, olvasó·

körök, egyesületek, pénzinté~

zetek cl következő felhivást
kEJpták:

Tekintetes Igazgalóság 1
Tekintetes VólaszlmflllY!

Nem kell azl nekem részle
Ic?zoi a Tekintetes 19azgaióság.

Válélsl.lrnány dÓ/.t, hogy milyen I
nehéz anyagi viszonyok között
é!Üllk, Arra sem kell részlele~

sebbel! reá mutalnom, hogy
milyen l1clg"y a nyomor él szem
R"ény családok közöl L EléR", ha
csak annyitjelcntek, hogy él.

rcforrnálus, ág. hitv. cvangéíi~

kus, róm. kath. és izr. elemi
népiskolákban miniegy 140
lanulónak nincsen cipője, vagy
csizmája, nincs megfelelő ru
hiJc:.ikája, hog"y él lélen iskolába
ludjon járni. Ezen szegény
lallll~ók ne"ében z()rgeíek a
Tekinleles Igazgatósági, Vá 3

lasztméÍnyi tag" urak szive ajla
ján s kérem Önökej jöjjenek
és segi/sünk! Valláskiilönbséf5'
nélkül óhajlank segiteni a szegé
17J!eken. Csak azt nézzük, hogy
nincs ruhája, nincs cipője,

:lines lápláléka. Karácsony ün
nepére, a szeretet napjára, szere
tetet akamnk vinni az ő hajlékaik
ba is. Örőmet akarank szerezni
édesanydknak és gyermekeknek!
AJTóknak és szegényeknek!

1-\ nemes célra kérem (ljál!
cl ék Uké I. S zi \'es adoméÍ n yuk
összCf,(éről f. bó 8-ig" szivcs3
kccJicnek érk"sjjcni.

!<ivaló 1iszlc!eltel
Gyuma 1929 december 3-án.

a scgéiyezö bizoltság nevében:

RÉPÁS PÁI_
reformálus lelkész.

I

Aki u s7.cre!('i eme mUnkájá-I
jAban rész! öiwit venni s anyag"i

lot j, SV1VéJl1lra ugy paJlant mcg"

a IÉlbla; fcs/üi! bi<:nne, kérem,
:'Lcrcncsére a kegyed cipőjé,

Ilek semmi baja és nem is tu- I
dom, hogy történt, c~ry pilla
na! alatt darabokban volt az
üvel.;-' ilyen még' nem lörlént
verem ...

- Persze, egész uton mást
sc csinál, mini az ablakot rán
?Fllja. ~vlért !lem marad of/hon
ClZ iiyen ember, aki nem lud
ulazni? lvJinclcnkinek kclleme!
Icnkcdik és hiába figyelmezteti
az ember.

A fiatal ass.wny eddig csak
nézte, hogy vergődik a szerell~

eséjJen ember a helyén, mini
'Szedi össze pedcínsan cl esere~

peket, hogy dobálja ki őket

tulzoft óvalossággal az abla~

kon, amely mosl már végérvé~
nyesen nyitva -áll. Valóban
szcinaJma.sEll1 feslelt,amint jaj~ i

erejéhez képest honá akar I
jtIrulni, hogy az árvákon és
szeg'ény iskolás g'yermekeken
segitsen, az adományát f hó
fO-ig a református egyház pénz
tári hivatalához juttassa el.
Községűnk lakossága bizo#

nyára meg'érzi a seg:teni akaró
S7:iv szeretetét s o szeretet ün
nepé! boldog örömünncppé
leszi a szegény iskolás gyer~

mekeknek, árváknak is. Igy
lesz majd a karácsony ünnepe
az egész nép öröm napja!

Nőegyesületünk

estélye.
A gyomc!i Nőegyesülel nov.

hó 30 án rendezle meg jóté
konyeélu mi.ikedvelő előadását,

iHncJy iránI él község és él kör
nyék lakosságának részéről is
igen nagy és élénk érdeklődés

nyilvánult meg'" A legszebb si
ker jegyében menj végbe az
előadás, cl közönség élénk és
őszinie lctszésnvi1v3nitása nH::l#
leit.

Mag'oszlos és nemes cél
szolgálajában tIli községünk
Jótékony Nőegylete. Tevékeny
és maradandó értékü munkás
ságot vállalt ellnek érdemes
vezetőség"e, midőn a szeretet
nevéhen a jók, a nemesen
g"ondolkodók, a leikesülni íu#
dók segilő támogattIsával ; ön#
zeijen, áldozalos, buzgó közre
mi.iködésével, él szegény isko~

Já5 g-ycrmekek és hadirokkan
lak segélyezésére ezen szép
sikerű estély t megrendezte.

[z a világ ug"y volna szép,
hél a szerelet égi világ"osság"a
11é1iná át az emberek lelkét; ha
az egymás iránti bizalom, von
7()dás. jóakaratu rokonszenv
é!klné kebllinket és adna szárm

nY,ikal a nemes érzelmeknek.

jOlja termelével üg"yetlenii! haj
longott. ()/tözéke telje;;;en meg·
fe::icIla modorának, elegáns, jó
sz(ivelböl való run6ja voll, de
il szöve! zsemlye szin ü, lava·
szi szövel, a nadrágia atérdén
fekete cérnával összestopolva.
Lálszott raÚa, hogy maga öi!ö·
gcle összevissza, buggyot ve
leit mert nagyon erélyesen meg
huzta a szálakat varásközben
és a fekete cérnaszála\< vaskos
öllésel közül kiviritott a nad·
rá~rszövet elrongyolódott, boly
hos széle. felöltője nem voJj,
a gallérja ellenben kifogástalan
k!kemény gallér, alatta tarka#
minIás, finom nyakkendő, de
ugy voll megkötve, min! az
elitélt nyakán a hóhér kötele.
A kabátja külső zsebében pe·
dig egy löltőloll fényes bizto~

sitó kapvcsa villo2'ott.

(FolyI. köv.)

Aki lud lelkesedni. önfeláldo~ l
zóan a mások boldog-itttsán,
meg'seg"itésén, g"yámoliíásán
munkálkodni, azérl óldozaiot
hozni; az ilyen a jök, a nerne#
sek táborához tariozik_ Az ilyen
nem gondol mindig" csak ön
magára, hanem másokra is!

Jótékony NőegY!Qíünk min
denkor a Szeretet ielében indul
minden tevékenységében, ese a

lekedetében és teileiben, amely
szeretel nemes céJiainak el~

éréséhez valóban az éltető

napsugár. Áldást és örömöt
igyekeznek a jótékony asszo,
nyak, a gyöngéclszivLi leányok
munkálkoctásukkaJ vinni a nyo~

morgók, él nélkülözök [lagy
láborába.

Az irgalom, a könyörület, él

fe!ebaráti szeretet nagy és mEl3
gasztos hivalását betölteni;
könnyeket letörölni; éhezőket

táplál ni, ruháIkm okat fej ruházni,
valóban fl ler:;tszebb és legM'
mesebh emberbaráti kölelesség
és feladat.

A liszta szeretel nevében a
közönnyel szemben harcolni
és küzdeni: másokat is szere
Jetre taniTani és buzditani a
köny(irület nevében, valóban a
női lelkekhez legméltóbb em-
beri hivatás. I

lsten áldása !egyen NÓCgye-,1
slilelünk további miíködésén.

l

öszöneiIJ
A Gyomai Jótékony Nöegye

sülel által f. évi november 30
án a szegény gyermekek ka 3

'ráesonyi segélyezése céljára
rendezett és mcgfarlot! miiked
velői előadásböl kifolyólag a
Nőegyesiilel nevében hálás
lzlekkel köszönöm nagylisztc
lelli Harsányi Pál esperes ur3

nak nemesen érző szivéböl
fakadó az! a vél;rlelen nag"y
jóságát. hogy lehetővé leHe azt,
hog"y a Gyulártl kiküldött Pap
Gábor segédlelkész ur, nag"y
elfoglal/sága dacára segiisé#
günkre leheleH szíves közre·
müki:idésévc!. és nagyba,n hoz
zájárull ahoz, hogya mi édes
kis szegény gyermekeinkhez
is a Jézuska bek'opoglaihasson
azzal, hogy nektek is, akik oly
erwdve várlatok, hoztam és
akik fáztok, rólatok sem feled
kezlern meg.

Hálás szivvel kösLönöm to
vábbá a szegény gyermekek
sorsál szivükön viselő két
szerető anyának Palotás lsl#
vánné és Sziráezky Istvánné
urnőknek, a nemes, jólékony
cél érdekében kifejjell önfel~

áldozó, kÖ'3zönellei ki sem
fejezhelé, fáradlságol nem is~

merő szíves közremüködését,
akiknek ll~mesen érző szivük
azt SU~alIl'l: a mi ~yermekeink l

is fudják, jön a kis Jézuska és
már előre örülnek jöveleIének,
amikor bekopog" dZ ablakukon,
Jegyük Jehát lchelővé azt is.
hogy azok az apró és lsten

I - I' ICIOI. ep o y kedves, szegény
gyermekek ne csalódjanak a
lézus eljöve/eiében. Ezen nCm
mes szivre valló n1unkájukért
minclnyfIjunk hálája és él sze
gény gyermekek fohásza legyen
az elismerés.

Nag"yon köszönöm egyben él

többi összes szereplő hölgyek.
nek és uraknak hetekel igénybe
vevö fáradságos, de cl jótém
kony cél érdekébell szíves
örömme! Jeti fjradhágál, amelye
nek juJa/ma icH élz élZ osztatm
lan elismerés, me]y küzremü,
köl!ésüket az előadáson ko.•
rOr,Jázta. Kisérjc.? mindnyájukat
ez életben él segélyezendő

szegény gyenne!<ek hálatelt
imádsága és mincJnyéjunk sze
retete. Arra kérem mindnyám
jukat, hogyezentul is tegyenek
jót a szegény g'yc:rmckekéri,
hisz hozzájuk is eljön a Jé
zuska karácsony csléjén és
nemes teHLikérl fog" honJi bol
dog-ságol és szerencsés iövőJ,

amil én is kérek él jó Istenjöl
részükre.

Véglil há!atc?!! szivvel mon
dok köszönetet mindazon hő1
gyeknek és uraknak. akik meg
jelenésükkc'l, adományaikkal
és felülfizeléseikkel hová já.
rultak ahhoz, hog"y a szegény
gyermekek tlV'onIOi"cl I1Ctl111q;
enyhitlessék. Otl segi/eni, ahol
leg"nagyobb a szükség, ennL'i
nincs nemesebb teil és ezt o/
lsten áldása kiséri. Minekl1
Yitlér, mi! él szegényeknek JUI'

latunk, fájó könnvekel sZéÍrit fel.

ZÁHONYI ALADÁRNI::
a Gyomai Jólékony
Nőegyesület elnöke.

Hirdetrnény.
A MagánalkalmawHak Bi'~

lositó Intézete Önkormóny:ul
iának f. évi december hö LS-é"n
megejtendő válosztása aikIl: >

rnáva) az Ország"os TárstJc1í'"
!ombiztositó inlézel gyulai ke
rüleJi Pénztárának lerületén fl

kövelkezö városokban ille1vc
községekben fognak szavaz.:; 1

szedő klildöftségek miiködni:
1,) Gyulán: él Kerületi Dén /- "

lár székházában. (Kossuth í.
ll. 4.) rc: küldöttség elnökéiil :
Hegedüs Isiván számv. Jan[]
esos, helyeHes eh1.ökéül: KUil

Pál számvizsgáló; jegyz6jéül:
Almásy Árpád számtiszI, hl'&

tyeJ/es jeg'yzőjéüI: Chiila Ra\
mond dijnol< jelóltetetl ki.

2.) Békéscsabán : a l\iren
deliség helyiségében- (Irányi u.
2.) E küldötlség elnökéLiJ: dr.
Benedek Lajos fOp'"aJrnllzó, he
lyettes elnökéül :. Lórencz 151·
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!:ziilsőlefJ·b'1dij,!siilve
es nehany .• •

l. n·~
tob/e;1ta. . .,

csakhamar IMf/sJiinfetik.
a Tl1umatikus
fájdalmakat$,~

Születés: Vi'lrg'o AndréÍs, 1:0-
csis ZsuzsáI1na~ Pohcrclcc:;~

Irén, Molmír llonkéJ.

Házasság: Tóth Sándor 
Csaba llnna, Bárclos Sándor
- 1\.. Imre J'vlária, Pap László
- [<éri EszJcr, Kőszegi ]'/Jic
hilly - Molnár Róza,

Meghalt: Sándor lviihály 69
éves, özv. Diószegi j\lihÉil)'né
Márki EsztzI' 72 éves, Eun
Józsefné Kovács Anna 71 éves,
r~. Szücs l<ároly 1 é\'"es j /I-<is
[slván !O napos,

Hadikölcsönfulajdonosok!
Mcgalakult az Eisxegénycde!t
Hadikölcsön tul ajc1onos Ösj cg)'

zők Orszápos Egyesülete és
törvényes lnüköd~s~hcz szük
ség'es éJlil[Jszabé'iiyt a magyar
kir. \3clüg'YllliIlÍ'3zJcr urhoz fc!
terjesz/elle. ['-elhivlll1k minden
hadikölcsönjegyz6i, hogy (17

eg'yesületbe való belép(",i a
következr) ,idatokkal saját ét·~

de\\ében ha:acléktaJéJ\1ul eszkö
zölje;:: 1. P0l110S név, fO:;Jlaiko
zás és lakhely, '2. A jCi.{yzeit
összeg", Ö. Jl2jCiJikczcH~C' rnár

segely;:rl, hu igTIl, kaiiull,e,
mennyit? A jeiLilkezés ieveice

zö)apol1 i5 j(";r!'.;:llIJct, d~: ha
valaki flJvilág'osil[\st is óhaji
vagy panelsza vall, ugy levél,
bell küldje be és mel!ék,:ljen
hozzá vii1aszbéiyegct. pjnasz~

iroc1állk mindell iog'o::, l'éIihJSzt
kivizsgál és azt n:eg'feleiö ileiy
re julJaJja, ;:"'Z cgycsüic:l kÖZd
ponti irocliíjc: Dudcpcsí, V.
Bálhory~ulca 10. l/8. aJa!1 vein.

Korcsmábatl nem szabad
meleg étdt add. A kerG'skc
deJmi c's ipc:rkaman.1 kim on
dotía, hOf-2Y élInel1Ilyihcn Vél! n
mely korcsrmlipölTa! kapc~()

laiban me! ételeket szolgái R

talnak ki, (jZ él vcndég'lösirJor
burko!t gYill;:orlilséÍnak kkjll~

tenclö s mini II ',C'il iparkihágást
képez.

Szenzációs leleplezésd;;: a
beslélőfilmrő1. A reklámkiir
tökkel világgá harsogott be
sz~lőfil!11 csodás Jecl1llikai uj~

dons6g'airól a? utöl~bi időben

érdekes dolg'ok kezdenek j,jc

derülni. Mintha ez a találmány
nem is lenne olyan csodálatos
és mintha ezelőtt 20 évvel már
az óreg Edison is kijött volna
ezzel él készülékkel, természe
tesen kezdetlegesebb formáR
ban. A hang'osfiJm technikájá
nak titkairól, az amerikai gyá# ,
rak uj berendezkedéseirőlszen
zációs leleplezéseket hoz él

Magyar Magazin december hó
1,i Mikuláscszáma, amely
egyébként is sok meglepetést
tartog'at. A változatos, eleven
szépirodalmi részt Farkas Im
re, Tersánszky J. Jenő, Wallesz
Jenő, Illés Endre, Szeg'edi lsj#
ván, Erdődy Mihály stb. irták.
Rajzokkal,. f~nyképekkel illuslt
ráll cikkek, versek, novellák
és humoros karcolatok, ui tár
saságrovat, olle/rajzok, - akt#
fotók stb. stb. diszltik él gyö
nyörüen kiállított, legszebb
magyar képes folyóiratOt. "Ki
volt a tettes?" multheti szen c I

záció feladatának megOldását
közli az uj szám, e7enkivül
filmroval, képzőmiivészel, rejt
vény...mag'azin, gyermekszép#
ségverseny stb. tarkitják a leg- I

szebb illuszírált folyóirat uj
számát, mell' egy pengőéri
mindenütt kapható. Mutatvány
számol díjtalanul küld él kiadó
hivalal : Budapest, V., Szig-eíe

uka 26.

A Gyomai Közmiivelödési
EgyestHet sorozatos előadásai:
1929. december 11. Eg'yetérfisi
Olvasókör. (Előadó: Nónay
Ferenc ny. százados). 1929.
december 18. Ipartestület. (Elö
adó: MOlnár Gyula). 1929.
december 25. szünet. 1930.
január 1. sziinel. 1930. január
8. Felsőrészi Olvasókör. (Elő

adó: Dr. sarkadi Nagy Pál).
1930. január 15. Polgári Ole
vasókör. (Előadó: Domokos
Ján os tanitó ).

Öngyilkosság. Tuba Lajosné
Diószegi Gizella 42 éves gyo#
IllCil lakos szerdán délután 2
óra tájban felakasztotta ma~át.

Levelei nem hagyott hál r ll.

Teltéllek oka ismeretlen. Féríe
és 2 gyermeke g'yászolja. Az
ö:lgyilkosság' okának kideri
tése céljáhól ';'j nyomozás fo .. 1

lyik. I

Helyreigazitás. A mult 11-(len I
leközölt utfel'ülvizsg'álat hi ,afae

los résztvevői közül dr. P:dka '
Pál járási fós70lgabiró ll,' llC#
ve iévcc15sbö! kimar,lcll. Illit
e7ullal [(,Junk, élZZél! a köz~

lésscl, hogy a főszoigabiró ur

is a községi vendéglőnél lévő

kér iépcső rncg'5züntetését
kérle.

1stenti3zteletek A rcf. tc III p- I
lombo:l vasárnap délelőtt 9
óra!wr i:;ícnliszieleíet tari l~éc

PéÍs Pál ref.lelkész.

Az tli.;roslai evangélikus tempc
Iomhan vasárnap d. c. 9 Ó.

némel nyelvü Istentisztelelet
lilrl FcilerErnő ev. lelkész.

A róm. ·kath. templomban
reg'g'el 9 órakor szent mise
prédikációvl'l1, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. ;)
órakor litánia.

Horthy Miklós kormányzó
Urunk névünnepe. A közmü'
velődési egyesület vezetősége

az elmult szerda este ünnee

pelte meg é.i Központi Polg'ári
Olvasó hörben nagy számban
cg'ybegylilt közönség jelenlété
ben hOrl11eÍli,,'7Ö Urnak ÓfőR

méllóságánélk nevenapjáI. Ez
alkolommaI Palo/ás István 11i#
toklatö lelkész lartoJI hazafias,
ünnepi beszédet, majd vitéz
Varga Kálmán a nemzeti hacJe
sereg 10 év elötti bevonulásá
val kapcsolatban cmlékezett
meg a jelen lévők nagy érdek
lődés melleil !{ormányzó
urunk elévülhetellen énlerneii'öl.
Szavalat, Ladnai Lajos bll7die

tó s7avainak elhang'zflsa utál1
a Szózat eléneklésév('[ zán!1t
be e kedves ünneps~g.

Helyreigazitás. Lapunk rmlit
számában mCí,;-ernlékcztünk ar·
ról a sajnálatos esetről, hogy
Hj. Debreczeni Endrél a csc~

hek eg'yevl börlönbLinlclésre
Hélték. l\!1ive! él hirt pC'sti la~

pokból vettük át s azok hira
dása téves, helyreigazilásként
közöljük, hog'y Debrcczeni End
rét nem csehszlovák, hanem
magyar terüleíen foglák el éJZ

oda átszökött cseh ka1011ák,
akik Pecha lelartózla!ásil miatt
keresték az alkalmat, hogy
magyar részről álc1ozalo!sl.e~ '
rezzenele Téves a pesti lapok
azon hiradása is, hog'y mulató
társaságga! tévedt Debreczeni
Endre cseh lerlilelre, ugyanis
akkor soffőrje társaságában a ,
vidék megismerése vég'ett ill# '
dult nagyobb autó u/ra s eköz
ben történt az az igaz'iág,talan

letar.tó,ztatás, am.el.yr:ek .1::iiV,eí# II

kezmL'nyc az cqV,,'vl b()!j()il~,

hem/etés, i

ö P
áll

nti
a

VII., Baross-tér 23.
(Keleti pályaudvarral szemBen.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központi fütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polg'ári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol~

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvá!lalat:

OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:

Gro'sz Odön.

,--
AGYOMAIAK
kedvelt ía!álkozóhelye
BUDAPl-SSTEN

CI

viÍn s. rogólnJélLtl, je~Yí::öiéi"lj: I
O. l-(iss SÉillclor díjnok, hC!yel- l
ic" . iLgyzöj~lí.1 : _ (Jrahen.hoffcr I
lsivcln d!]nok lelni/etei! kl.

3) D,,:kc5sCIl: a l\.crcskedcj-!
mi ICöi" hclyisc.(i{ébcll (F G!ér.) j
r: kiildöttség' cJnhkéLiI: l{ubo<
vils János fog-éllmazö, helyetlL's
clniikélil: Kazik István s. 1'0
g'u)!1],]!Ó, jegyxójélil: GabfJnyi
Tibor iroda s. tis;.:!, helye !les
jegyzöjéü!: TóbiéÍs Titusz ke~

zel ó jelölteleit ki.
4,) Orosházán: él Kereske~

eleimi Csarnok, helyiség'éhen l
(fZossuth tér 14.) E: kiUC!ötJséR
elnükéül : R2thy Lászl(i irodél-\
fótiszi, belye1tes elnökéiiI : dr.
Biai];') Dnső sZéÍl11ellenőr, jegy
z{ijéiil: Varga P)i2!a l,czclő, h(2#
lifelles jegyzöjéLiI: Körmendy
DCí:sÖ dijnok jelőlteleit ki.

5.) Szarvaso!l: a f\.özség'hti
Zél nagy tanácstermében. E
kiildiiJtség' elnökéül : clr. Bene
(k'k Anta! számv. tanácsos,
helyettes elnökéül : Blaskó Já#
nos számvizsg'áló, je~n'zőjéü!:

Bányai Győrgy kezelő, helyC'íe

I'2S jegyzójéü): Szilágyi Mi-

~m dijnok jelőltetett ki. .. I
Karácsonyi segély. Szép

példáját adja a szeg'ények
iránii séerelelének Gyalog La
jos g'yomai sziiletésü békési

. lakos, vármegyei lItbiztos, aki
a ref. egyház leikés;:i hivaléi1á
hoz 100 pengőt küldöít posttin
a szcg'ények karácsonyi felse
g'él yezéséhez.
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áHatbizományos jelentése
~~&4W.I~;g 41! itil

•••ÁR AK:

Budapest-Ferencváros.
Levélcím: R É T I Z O L T Á N

IX., Sertésvásártér.
Telefon: József 366-29 és

343-03.

irodasegédtiszt,
ILYÉS

l Oerge]y(nös Timár Margittal)
l nevén álló 1/32 rész illeiőségére
~ ,,--il67 P kikiáltási árban,

Jelen árverés által' az endrődi

j
070 06Q "?86 ? 4-'OS ....:;:J " J ~', J~ . -s f , s".
betélben, C. 4. C. 2, 4, C. L C.

J

I. és C. 4, aJátt özv. Hanyec!:
..1\Aáténé sz. Timár Anna javára

bekebelezett liaszonélvezdi jog és
Hnnyecz p, József jadra bekebe·,
!ezeit ö:-vegyi jog nem érintetik.

Amennyiben az endrődi 970
sz. betétben felvett i!Jetö,ég a ha
szonélvezet jog fentartás-á\!~11 oly
úban 3da(nék el, hogy il hefoly<')
összeg II C. 1. alatt EnJröd köz·
ség i>sszesilelt gyámpénziáj([ j:l
vára bekehele7C:tt 6000 P 48 f.
tőke és ennek kaméltát meg nem
üti, az árverés hatáiyJ<.t1anná válik

I
és az illetőség a kilüzötí l1alárna
pon cl haszonélvezeti jog fentarItá~a né\kLíI ujabban elárvei"(~z

Iletlk.

I
~ova.:bbá amennYi~.. el: czc.n ár

veres :iHaJ az enclrndl 969 sz,

I
betétben A. l. 1. 2. IL 1. 2.
sorsz. alatt foglalt ingatlan illetöIségek a haszonéjvezeti jog és öz-
vegyi jog fentartásáva! oly árban
adatnának el, hogy il befolyó ösz
szeg a C. 1. alatt El1dröd köz
ség összesitett gyám pénztára ja
várd bekebelezett 6000 P 48 f.
tőke és ennek kamatát. továbbá
C. 3. alatt özv. Hanyecz Nláléné
ugyis mint kiskoru Hanyecz Móni,
/l;1;:ílé, lVlargit és Anna javúa 836
P tőke és 21 P 56 f. kölIs~g

erejéig bekebelezett zái ogjogot
meg nem üti, 2Z árverés hatáJy
talalllléÍ válik és az ingiltlan jlle·-

I töségel a ki!üzött határnapon 21.

I
özvegyi jog és haszonélvezeti
fenntartása nélkül ujabban elár\(;
reztetik.

Az árverést 1929. évi de
cember hó 20 napjának d(!
előtt 11 órakor Endrőd liÖZSt2'

Iházánál fogják megtarüu'd. u

Az árverés alá kerüli) ingatl!l1
illetőségek a kikiáltási ár kéth;,r
madánál alacsonyabb ároll nem
adhatók el.

Az árvereIni szándékozók hi'
telesek bánatpénzü! a kikijlb i
ár 10 O/o-át készpénzben, vagy;;/
1881 : LX, t.-c. 42. §-ában mc,
határozott árfolyam mal számiH t
óvadékképes értékpapirosbim ::

I
kiküldöttnél letenni, hogy a b:1
natpénznek elő!eges birói leléi\;:
helyezéséről kiállitott letéti el í~-
mervényt akiküldöttnek . áta(il;i
és <lZ árverési feltételeket aláiriii,

Az aki az ingatlanért a bh';!·
tási árná! magasabb igéretet teJi,
ha többet igérni senki sem abr,
köteles nyomban a kikiáltási fil'

százaléka szerint megállapit'iit
bánatpénzt az általa igért ~r

ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni.

Gyoma, 1929, évi október hó
16, Záhonyi s. k, kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül:

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóság,
Tk. 4477/1929. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Varju György és neje Haran
gozó Margit végrehajtatónak Szabó
Gergely végrehajtást szenvedő

ellen inditott végrehajtási ügyében
a telekkönyvi hatóság az ujabb
árverést 75 P tőkekövetelés és
járulékai behajtása végett a gyo
mai kir. járásbiróság területén
levő, Endrőd községben fekvő s
az endrődi 970 sz. belétb~n A.
L 1-3. sorsz. 3073/1., 3074/1.,
3076, hrsz, alatt foglalt szántónak
B. 4, alatti Szabó Gergely (nős

Timár Margittal) flevén álló 1/6
rész illetőségére 753 P kikiáltási
árban.

Az endrődi 969 sz, betétben
A. L L 2, sorsz. 2905/2" 2906/2.
hrsz. alatt foglalt szánt6nak B. 4,
és 14. alatti Szabó Gergely (nős

Timár Margittal) nevén álló 3/32
rész illetőségére 306 P kikiii.ltási
árban.

Ugyanezen hetétben A, IL 1.
2. sorsz. 3073/3., 3074/4. lTrsz.
alatt foglalt szántó és udvarnak
B. 4. és 14: alatti Szabó Gergely
(nős Timár Margittal) nevén álló
3/32 rész ilJetőségére 609 P ki
kiáltási árban,

Az endrődi 3286 sz. betétben
A. L 1. 2. sorsz. 2910., 2911.
hrsz. alaft foglalt szántónak B.
10. alatti Szabó Gergely nevén
álló 1/6 rész iJletöségére 773 P
kikiáltási árban.

Az endrődi 4708 sz. betétben
A. tI, sorsz. 3084, hrsz. alatt
foglalt szántónak B. 10. alatti
Szabó Gergely (nős Timár Mar
gittal) nevén álló 1/32 rész iile
töségre 197 P kikikltási árban.

Ugyanezen betétben A, t 2.
sorsz, 469l. hrsz. alatt foglalt

l szánt6nak B. 10. alatti Szabó

tés meHe·lt, szükség- esej,"n
beesáron alul is cl fognak
aelatnL

felhivatnak mindazok, kik
az elárverezenc1ő ingóságok

véte!árából a végrchajlcJó kö'
vetelésél rnegclöző kieiégitle
léshez jogot tartanak, hogy
anll211nyiben résáikre a foglél 3

lás korábban eszközöltc!cJt
volna és ez él végrehailási jegy
zőkönyvbói ki nem kinik, cll
sőbbségi bcjelenléseikcj az ár
verés meg'kczdés~ig' alulir't
kiküldöjjnél írásban vagy pedig
szóval bejelenteni cl ne mu'
losszák.

A törvényes haiárid(; a hir
c1etménynek a biróság lábláján
történt kifügg'eszJését követő

naptól számittalif"
Kelt Oyomán 1929. novem

I ber hó 28 napján.
SZIRÁCZKY ISTVÁN

kir. bir. végTChajtó.

oltán

yőfák

éti

kiülteiésre is karácsonyfának
is alkalmas, továbbá Thuyák,
buxusok, diszcserjék, bokor,
magas, futó és szomorurózsa
fák, jegenyetölgy vadgeszte
nye, szil, kőris, nyár, juhar
és élősövénycsemeték kapha
tók él községi' kertészetben

Gyomán.

Pi\. 3280/1929. végrch. szá~.

Árverési hirdetmény.

..\lulirt kiküldött bir. végrel
11il;tó ezennel közhirré teszi,
11()~'y él gyomai kir. iárásbiró·
sá!-znak 1929. évi 1885. sz.
vé\5'zése folytán cll'. Tardos
G~Jsf1ár g'yomai iigyvéd által
kc'pviselt Kécsk" és Vidéke
SI (íllősg'azdák Szövetkezete
\'~\~Tehdjtató részére 239 P 50
f. iőkekövetclés s jár. erejéig
c!r;zndeH kielégitési végrehajtás
folytán a[perestöl lefog'lall és
15 [8 pen~'ő 50 fi!érre hecslilt
1í1f.róságokra a gyomai kir. já
riÍsbiróság- 1929, Pk. 3280.
s?i:1mu végzésével az árverés
c',rendeIJeJvén, annak a korábbi
vagy felülfogla!faJók követelése
erejéig is, amennyiben azok
Uirv(>nyes zálog'jogot nyerjek
volna, alperes lakásán Ovo·
méÍn Rózsa lIcca851 szám
(I'éltt leenelö meg tartására hal
láiidóLil 1929. évi december hó
20 napján délután 4 órája
killizetik, amikor a biróiIag le
foglalt korcsrnai ber?ndezés,
mérlegek, sörfejlő késziilékek,
gazdasági gépek, Javak, bu
torok s egyéb ingóságok leg
többet igér<5nck készpénzfizc'

Prima uradalmi sertés P. 1.40-1.46
Szedett I. rendü sertés P. 1.24- 1.26
Közepes sertés P. 1.16-1.20
Könnyü sertés P. 1.08-1.12
Öreg sertés P. 1.16-1.30

a cimemre berakott sertéseket
és szarvasmarhákat

a legnlagasabb napi
áron édékesitem.
Kisebb gazdaságoknak aján
lom 'a sertéseket együttesen

berakni.

Küldemények cime:

RÉTi ZOLTÁN

Miss Európa férjhez megy.
tr'Jek,.'s cikkben számol he a
Szin!]!lzi tie! ui száma Simon
Böskc c!i(.~g'yzésén51. Egy in~

tcriu kcrl'tébcn mondja cl tvliss
Európl, hogy csak dZ ('1D1ult
hélell szcrzőc!jc>tési ajánlaiot
kapoil heli 500 dolláros fjz('.

lésscI e;,;y oII ll?l'ik ai jurnéra és
ug-ya:lakkor kapott q;y ajánla
tot eg'y némLl szinigazgatóiól,
aki egy' Simon Böskének irt
rc\ii !"öszerepében akarja fcl~

kpte!ni és ugyancsak az el
l1lult l1étcl1 kapoll ajániaJot
PiÍrisb(J], hogy játsza cl a
~ijbs Európilcimü uj Ivain
operel!llcl,: primadonna szerc
pél. Ezekre a szerződletési

aiÉJ II Iül ok ;'a Iv1 i ss E urópa már
nei]] is v(í!aszoll, Illerj aminl
C!t:lolltija, mi:r akkor megis·
mcrkcdcJJ mosjani vőlcg'éIlYl~#

VCI Br'zll11cl' Péillol. Egy pcsli
jorsast!gl)an mula/lák be neki
és !)rélrller Pál már a rákövet~

kc%ö napokban leutazotl Keszt
heíyre lis oJI dr. Simon Sán~

do:-!ól Il1ci:zkér/e ?vHss Európá#
nak a kezét. Az esküvői kará·
csonke)r !arihk meg', azonban
élt: cskli\'(J Ui/lll nem utaznak
ÖZOI'I1J! nászl/fra, III Cl'l Miss
Európának m~g részt kell venk
ni mint zsürilagnak az idei
Miss E\!rópa választáson. A
Színházi tlcJ e he11 száma
darabmclJéklctlil a [{írály Szin
ház ielei szezonjának leg'na k

Ryobb sikerét él Tommy és
Társait hova. Egyes szám
árfl 1 pengő, negyedévi elófi#
zct~si dij 10 pengő. Kiadóhi,
vaJai: Budapest VI. Aradi 3 ulca
10, ";Z.

Világhirre cSelk igazán jó.
;rv(Í!'imáilyok teheinek szert.
Asplrin'lal)leliák az eredeli
.,Bayer" csomagolásban imméÍr
33 év óta a fryógyszerkincs~

hez iarioz!lak és - amint
szi1mtalan sZJkvéleménv iga v

zolja - a világ' összes urszéÍ
gaibun álla\ános kedvellségnek
(">rvendCl1ck, Bizlos és clr!al
mallim szer az oly gyakran
fl'i!~~pö hliié:~es betegség'ck, dZ
M()kkai C9yiiit jtJró kellemel·
Jell ilh.?llék1i'lnc1clc és sokszor
su ly os köv,::Í<ezI11(?nyei' cl\l?n
val,ó védekezésre.

~i<i!kac§1$ilekrekedé§., I '
vaslaglJélkaiDl'us, gyomorbaj, I Fe
puffcldiSs, vértorlódás, séÍrga-
sj:~'. iirc:mycrcs csomók, csi
pÖfc1jt1S eseteiben a termés:re k

les o;)JFeFenc J~ii1:§efiií> ke§
5;~rllviz, rcg'gél és este cgy~

cg')' kis pohÉlrral bev.éve, rend
kivi!l becses hiüiszcr. f,linikai
mcgfiqyclésckJanusága szerint
a Ferenc Józ§ief viz még
ingcr!ékel1Y belű bctegcknéi is
ffJlcli'I~(;lll néikiil haL A re...
rene Jó~~e:f kl?serliviz kap
hdl") gYÖftYSlcriarakban, dro~

g.'rL bon és fi'Jszcrü:z\('lcklJCn.
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~ :#.:PJrGgo ü:§§zony

ci mli budapesti történetet
hozza s7inre 10 felvonásban.
r'egény ulán készült ez a min
den részletében izgalmas és
látványos film, amelynek fő p

szerepél Olga Csehowa, az
,,'ítél a Dnyeszter"-böi is is~

mert - világ'llirü fi!mmüvészná
játsza, aki ezuiiül is eg'v soha
el nem felejthető jelenetben tesz
ujabb tanuságot bátorságáról
és erős idegeiről. A cselek
mény magyar főuri köröliben
játszik EtHiapesten s igy iSg
mdl alkalmunk nyiiik rá, hogy
fővárosunk szépségeit a vász
non láthassllk. A darab témája
egy áldozalos szereleill lör~

ténete, amely íelv2 van fordu~

iatnkkal és meglepetésekkel.
Csucspontja egy hatalmas áru
ház égése és a ben1l1szorultak
menekiHése. A müsort bur
lesú~ és filmhiradó eQ~sziíi

lzi. Előadtlsok: 4, 6 és ö óra~

kor.

Al ApoHó filmsziniláz Oyo
rrl2;rl, folyó hó 8-ári, vasSJrnap
a némel filmkullura egyik hGl~

íéllinös aHrakcióiát az

s- ÉSÉSZ
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rendezte:]] be..t\l!andóan tartok
a Gyomán általános közforgalomban levő összes hentes és mészáros
árukoi1 kivül sajátkészitményü szalámi!:, scnkakoibászi: és többféle
felvágoUat, izletes cse~1i1eges2arO!'ll1lát, füstölt huskmöl1!egessé
geket és P.l\R!5i ViRSl..iT. A legszolidabb piaci árakat tartom.
A legpontosabb és legelőzékenyebh kis~olgálásról, ~abmi:1t áruim első
reondüségéről több évi fővárosi ta,cnsztalatom garant<í.1. ft. közeo-észséaijuvi

, 'J" ., • '" '" b.szempontoo IS Igen lontos arukLiiijnleges5égeket csak addig és az esetben
tarthatoi11 továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevő k(')zönség meí!felelő

érdeklődését tapasztalom, miért is ezuton hivom fel a közTigvelmet külön
leges készitménj'eimre és kérem a t. vevő közönség fokozo !t támogatását.

Tisztelettel:
.. ",.".,,,.,,...,,,.~ MÁRTON

hentes- és mészáros.

A Gyomai Hangya Szövetkezet épületében (Horthy Miklós ut 897 sz. alatt)
a legkényesebb igényeket is kielégitő, modem

Budapest, VL PorJmaniczky u. 27.
Ötven éves a Vállalkozók Lapja!

Ugyanott eladásra kerül egy

Ötven éves a

VÁLLALKOZÓK LAPJA!
A

sokszáz oldalon gyönyörü kivi
telben jelenik meg. A lap régi
és uj előfizetői 30 pengő helyett
5 pengő kezelési és portódijért

kapják.

Gyomán az Árpád utca végén, szintén
kedvezőfeltételek mellett olcsó árban.

Frdeklődni lebonyolitás végett ;J,Z

Endrőd--Oyornai Takarékpénztár
R-T.-nál Endrődön, vagy a fiók-

üzletnél Gyomán leheL

keres

ERETEz·'n::SSE
ÉPE
iZARÓLAG

gynö öt
a. TURUL-MAGYAR ORszAoos
BIZTOSITÓ RÉSZVÉNYTARSASÁG

(PHÖNIX INTÉZET)
békésmegyei vezél'ügynökséfre

BÉKÉSCSABA, Kossuth-tér 6. c> szám.

Ugyanott

üzletszerzök is felvétetl1ek!!!

••VI.~Ul~YJJJjj••~.1

keretet.

Katona Gyuls. kereskedőnél tanuló
fizetéssel felvétetik.

Haszonélvezet néik!.ii e!adó a
Kalocsa lVIária tulajdonát képező Kalo
csa-telekböl a Kistemplom-utcai oldZl
Ion 400 nftgyszögöl, esetleg két részben
is (200-200 négyszögölenként), A7.0I1

nal átvehető! Érdeklődni lehet özv. Ka
locsa Istvánnénál és Kalocsa Niáriánál,
Budapest, József-kömt 23. f. 4.

özv. Schlf'őder Jánosnér!al..: 30
hold őzedi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához,

~~~M~~

Gyögyösi borok:
A közelgő ünnepek alkalmából ajánlok
Muskotálybort, borok királya P 1.08
Leányka kü!önösen finom P 1.-
Risling Rajnai zamatos P 0.84
Burgundi vörös pecsenyebor p. 0.84
Ezerjó zöldfehér P 0.58
Kadarka siller nemes zamatos P 0.58
literenként kölcsön hordókban cca 60
litertől felfelé utánvéttel. - Cim: Báró
ORCZYJÁNOS bOl'gazdasága, Gyöngyös
~J;·fit~-iiwf~~·(j;"}::"~~~~~'~~$~~Z:~

rniffli.~~t~.

Guoma és körrnrékére:fi ...-J

olcs

DUBLIKACIÓ.
Vásárszélen 983 számu ház 360

négyszögöl területtel azonnal eladó.
Értekezni lehet ugyanott.

Molnár Lás::dó cipő készletét ez év
végéig beszerzési áron kiárusitja,

:Zőld István féle 3 fertály, tanyai
föld örökáron sürgősen eladó. Ertekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

Pk. 5428-7/1929. vl:greh. szám.

Arverési hirdetmény.
Alulirt kiküld,)lt bir. v.zgTe'

haító c7.enncl közhilTé teszi,
hOR'V él ~yuléli kir. törvényszék
1927 évi Ke. 5277/19. sz. vég
zése folytán Piltz lvlárton vég
rehaitéiló részére 5737 P 69
fillér tőkckövelclés s jár. erc'
jéig' elrendelt végrehajlás foly~

tán aJpereslől lefoglalt és
1040 pengőre becsült ingóság
gokra él g'yomai kir. járásbiró
ság 1929. Pk. 3428-7 számu
vég'zésével az árverés eiren,
deltetvén. annak a korábbi
vagy fe!ülfog'lallatók követelé
se erejéig is, amennyiban azok
törvényes zálog'jogot nyertek

volna, alperes lakásán Gyo
mán, gT. Tisza 1.-ut 320 sz.
alal! leendő megtadására had
táricióül 1929 évi decem-
ber hó 23 napján délután 2
órája kiíüzeHk, amikor él biró
ilag' lefog'lalt varrógép, tehenek
s egyéb ing'óságok a legtöb p

bet i~'érőnek készpénzfizetés
melletl, szükség cselén bccsá H

ron alul is el fog'nak adatni.
fclhivatnak mindflzok, kik

az c]iÍrverezendő ingóságok
véledárából él végrehajtató kö
velciését megelőző ldelég'itte d

léshez iogot tartanak, hogy
iJl11cilllyibcn részLikre él fO$!la g

IdS korábban eszközöltelett
volna és ez él végrehajtási jegy
zőkőnyvból ki nem tünik, el p

sóbbség'i bejelentéseike! a?; ár
verés megkczdéscig alulirl ki
kiilclöltnél írásban vag'v pedig'
szóval bejelc'nleni el ne nlll
lasszák.

A JiirvéllYcs hé11áric!ó a hil'd
delménynek a biróság táblájtín
történt kifüggeszJését követő

naptól számittatik.
l<:elt Gyoma, 1929. évi nOH

vember hó 28 napján.

Sziráczky István
-ckir. bir. végrehajtó.



18'26
19'2fi
2'20
ö'23

21°
2' O

16'52 g'y.
19-45 g"\:.

14'28
19'10

16.14 gy.
16°,51 gyo
20"04 ~'~.'.

2 o'J gy,

szcn'ié I'/\/0110t.

8'5'2 gy.
11'45gv·

i eJ"Dé)

1~)" 'j SJ

és li'n(Ss;:e;rész~'>~J

Gliü AJ.I~o

5'3:t
1O'~1O

e

6'25
ll'Oó
0'32
5'-

A ngy~' bejOveI Ic!zeU t:ryors-, él löbbi

Bpeslröi indul
CJyomára. érk.
Gyomáról indu!
Bpestre érk. .

f)csabaról indul23015 4
0

ő4

Gyomöra érk. O' 17 5°26
(Jvomáról indul 6A l 11'14 12 0 n gyo 18°29
[')csabára érk. /"ZS4 12'08 lő'z5 ':<V. 19-27
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Domo os

Mindennemü rádió CHrlH;k. KmÖl]bőzö nagy iJáKa:;2~.éli:b<m.

Tungsram villamos izz61ámpál{. idss 6 IéJe

Varrógépek árai harácsonyra 1esz.állitva.
himző tanfolyamon tHjta12m o~~tatás. '-,,".,-,c,·y,,j"C-:";'.C nlm!Clt:n:ijl~1p ,-e:ggel

9 óra 15 perctől tl1ég

ÓHAJT
ELHElYEZKEON ?

Hirdessen az UJ S )1. G aptó~

hirdetési rovatában. Állást
nyerhet, !ak2<st kaphat és
mindetIt megszerezhet, amire

sziiksége van.

A legalkaím,~5abb t< R A C S O N
Teljes ió felszerelés fejhallgató

Prima fejhallgató
Det,ektorok

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és ajózási
enetrend jság

kaph<üó minden Vasu'tállomáson,
DohányWzsdében.

~ngyen lakhatik Budapesten,
ÍJö'ci6!"ií:ct cl "Gyoma.i Ujságra"
!llerj lapunk hélvontél kisorsoJ
c!öfi:~ctői !u')zöll eg'y s;~álloc.léli

utalvány!, melynek tulaidoncsEl
il ~~orsolás hönapjá]mn tdszése
szcrlnii icJöhcn napon
át d!jn1ien±esen l,ap a kivflIó
hlITl;c:vnck /~!·vendő Park .nagy'7
3_záHDdiban e,udapcst \'111,. f\a-

ross ié] 10 (a !{eletipályauc1var
éricL.::;:ési oklalával szemben)

Cft'l cl.sÖrcndCI s-IohiJL· /\ kL~

vcikeze') sorsó!(ist ck:·;:, 19~(':n

fog'juk I1lc2t'2jkni és eredményéJ
lEl fi LI il k cl ec. 22; iki sZií 111 élb im
tessziik k{)Z:<i~~. \/éi:~'j,Cl kl
az aianii "Ulalvflny'szclvén'j1"
és adja be azt lapunk felelős

szcl'!-:cszl ö j L; nél.

Lapw.1}r Budapesten áBan

caan c]vasható a "Parl{
kávéházában. vm.,

Baross-tér 10.

~~~~~~:~~~~~

~ J@OJ[})~ g~~
}~ ~;1;2~?Ja{sT;SS~X~~~~~4~~~

\" D,. URBN·JEK LASZLO ~á

~ T /J ~: t, 'n- "I:i ''''N'VO 7A'~ 1 II...~ ..... ,,),~·:lo.r.. ::o.'H ll..ni II .LJ J1 r)
HT' ésUTMUTATÓh

nfL:~;; J~~~sé~t:~~f~r;~~~~m~1en~jelCn} (~
(lkönyvecske m:llden gaLdát érdekel,i1
~külűnösen a mostilní nehéz gaZda--~:
~sági viszonyok között, mert meg-~

ti tanilja számit"ni az állattartót a he-~

ftlyes tak~ni1~nyo.zá:i elvek meJle~t.i.

1!Kap hato ~:a~ohnl;tah,mkb2.ln!S~~
~ .D.., a . 40 .mér. "
~~~~'~;",,:,"'~'-<~~~~;~~~' '

trrALVANY-SZELVÉNY GYO l\-F DRŐDI
urnaI,
urnónck

!11inl Ll

GVOiHA! mSAG
>JI

..,IC·'lsójéÍnak,

GYOlViA Vasutállomás, Kossuth Lajos-utca, lVHJ;:lós-nt és
ENDRŐD Gyógyszertár között

Távolság 7 és fél kilométer. lVlenethW 15 perc.

Teieionszám 170

déh.rtán i2 Ó. p.
1 Ó~ ~,
~ .Jr"~

délután " Ó. 40 p..:,

5 ó. I)~

este 7 Ó. p.

felei'nelt keH

6 0" "'rt-l "

" dóielőtt 3 Ó. p~

l O o. 20 p.

"

"

Telefonszám 17.

GYOMA-tNDRŐDIAUTO

~ fi P l
li"O·:O;:!;,r,.;ü'Y0J:lll<i:iaFO· feltételes .o

1. járat reggel 5 Ó. 30
Gyomán:

Lp. Kossuth Lajos mca

2. reggel 6 ó. 30 Cróf Tisza István ut sarok 2.
"

p.
l\'ilióay Sy JS] t.';

3. - délelőtt 9 Ó. p. Piac-tér ":;

" Ártezi-kut
v_

4. " délelőtt 11 Ó. 10 p. l{angya főüzlel it
Vá.góhíd

5.
"

délután 12 ó. 50 p. Iván}'! malom 5.

6. délután 2 Ó. 20 Endrődön: 5.
"

p. Napkeleti vendéglö

7. délután 4 Ó. 55 Kórház "j

"
p. Kondorosi-ut E.

B. este 7 Ó. 20 Piac-tér 8.
"

p.

Feltételes megálló helyeken már 40-50 íépésnyi távGIságról
jelezni a megálLást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben
t{edvezményes havi bérletjegy

KiW5n meneiekre, vásárokra au.tó, vagy

kedvezlilényt, szobaárainkböl

10 ~'ZA:i!:d!é!!:o':.

kcélvezrliényt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
U,1SAG kiadóhivatal:'ival létesitett
megáílapodás alopján kiböviteni a

l'l!AGYAR Km. OPERAHÁZ,
I\íEl\JIZETí SZXNHÁZ,

, .. t"J:Hr,<"".rt SZ1NHÁZ
eiöadásai,':l szóló mérsékelt áru
1(;Z)',,)(k:01. Teleír.teHel a nagy keres
letre, l:é.rjük szoba és szinh:lzjegy
rendelését két-három nappal eli'lbb

velünk közölni.

PA~U{~SZALlODp.
DAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zé:>i olaiával. (Nincs kocsiköltsége.)

Ezen lap elöfizetöl11ek ll1cgeiégelié
sére nyujtott

20 :;>záza.lék

UJ Í'(lEDVEZMÉNY
VENDÉG NKNEK

Szerl(e~;;ztésért és kiadásért felelős:

\\r~\C}NER hlAI~TCn'-J,

~~6-",..r~,~~~~~~ ~~>iYC'~~~~..)Ir.ti'~~'2.~-7"-;;;~~.p~w"..~~.~?~~~~

r-';yomtatta él "HUNGÁRLA" köl1yvnyomdai váJJalat 6yomán. Felelős : TEKET Si\NDOR.



IV. évfolyam 50. szám.
im r zr

Ára 16 fillér. Gyoma, 1929 dec. 1~:_
-W'"'GMVZ= '''C'tt' = ?i'ii"iU""iohófl,,"f'iliQI

'lill

p O l I T fi A l) r AR S D A l M I É s K Ö Z G A Z D S AG I ETILAP

~~--_. -~E l 6FTi: E T É siAFl A K-:--
Negyedévre _. - - - 1 peng3 BO fillér
Fél évre- - -; - - 3 pengő 40 f!ilél'
Égész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli i 2 óra.
Megjelenik mindan vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkeszt5ség és klad6hivatal:

"H N G R I A" könyvnyomda
G y c m at "ÁRVAHÁZ"

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri.
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

vent agyoncivilizált ember szájél.
ordit az f=gre reHenetes
vulkánként : esőt és har
mator él lelkeknek, rnert
elveszünk.

A magyar Messiás vá
rás szinte csodálatos mása
él zsidó Messiás várásnak.
Ennek él kulturának a leg
jobban elnyomoJt, a leg=
jobban gyarmatositott né~

pe mi vagyunk. A világ
szemében örök hotránykö
a magyarság', mert nem
"reális", erkölcseiben, ;~On~

dolkodásiJban bármenn}cjl'c
megfertözle öt DZ uj Ró f1lél ,

a IE'lkc mélyén az c;~ész

viiágOi szerejő, uj és még
is örök történelmi gcwdo"
lat rejtőzik, és ha annElj(~

idején cl másik el l1]()H

II époö! thTlacl r (] \t l'<',l:-
ság', ugy ebben C!l'irJléi

varban a kivcí:crő fény
csiráit a mögyörsÉJg reili
ma magában. ,<"'~ehol Sl~'m

olyan szomja :;,: k él k!l~ek,

mint a mélgyéJi lelkek és
sehol nincs (,h'ü:1 köz'!! CI:>:

Adven!, mi],! ehe; az
agyonsanYé1rg-?iÍol t, meg
korbácsolr néphez.

első Adventnek mindenben.
A holdrakéta korát éljük,
jósok, bölcsek, techniku
sok és tudósok lármájiltól
hemgos a civilizált föld""
gömh. De a civilizáció
annyit ér a víIágnak ma,
mint amennyit az els6 Ado
vent elött ért. Semmit sem
ér, mert ez elZ a világ, a
melynek mi haszna, ha meg""
nyer valaki, mikor a saját
lelkének kárát vaJHa. A
Glóbus embertelepei soha
ilyen óriási fölindulásban
nem éltek még: minden
tenger környékén óriási
Rómákban összpontosul a
világ energiája, vére és
'~dege. Itt dolgozodik föl
az ember, itt lesz belőle

ujra, minden tudománya
mellett is, Ujra szomjas,

tudós, dc léiketlen lény,
ujra divat eldobni 9z éleD
tet, ujra divat dicsőiteni a
terméketlenséget és ujra dj~

vat gunyosan kjkacagni
minden emberi ideált,
ö.melyáldozatot mer kÖa

veteini. Mindennek a méD
Iyén pedig él másfélmilliárd

külvárosokban és él gyar...
matok011, a gazdagok pe
dig Ilem becsülték semmi
re az életet. Ez az egész
száraz lelkü világ szikkad·
tao, éhesen és szomjasan
várta a teremtő szót, meIy
ujra kiötvözi él lelket az
állattá. vált ember arcáfél.
Senki sem hitte, hogy eo·
nek az óriási világnak a
vajudásából nem hadvezér
és nem államférfiu fog szü""
letni, hanem a történelem
legegyszerUbb tanitómeste""
re, akiben testté vált ujra
az élet parancsa.

Meghasadt a világ szive
a várakozásban és a sziv- .
telen világ fogadta (J Mes
tert. Mikor megjele! il, senD

ki sem ismerte, bár jövenD
dölések szóltak rója, zsil
dó próféták, arab tudósok,
Zoróaszter, és Vergiliusz l
példázták előre a sorsát,
a közénk szálH és be nem
fogadott Igazság sorsát.

Advent 1929 rokona az

.Az egész aLl,ori világ
ból a7onb(lll érllelyitően

e1ól! (] csömör, él j ulságos
so!( tuclás és spekuláció
meg-ölte a hitel, az éJet
Id":rt~'aját"éÍ\ká lelt. az em
buck sakUigurákká. A
nyomoruság mcgdöbhentő

méretekben ült orgiát a

, tl«~~n~i h~~j~!e:l,~el::k vá~~ I
!dltal" (j 1\L:óSZ~hLh vJlaR

kólH\! épült sinutjain, mo~ I
d2nl sinautók módjára, a I
légiók örei jelzésekkel negy
vCI111yolc óra alaH l-lispá-
i] ia vagy Pannon i él jeg (á

vol(1bbi részeiböl mCRrá\'i 4

ratozták l~ólllábö il Ilclyo
zet jcíentéseket, ~ 1112:<" volt
él F"(lldközi tenger meden 4

cr:'jc köré települt államok; I

11ilk l;S JintománvolmaL él l
II \ulkrn ch ilizáci ó minc!([]
esz:J1ze, RÓI11Clban iUzbiz 4

k,<,j!jst kő!ölJe);, irásszak-

12rl()k. jósok, bölcseI ől.;:,

mi'l\észek és tudósok va·
lamellllyicn jóiinktak él sa·
jtl! !uli jsukkéll.·

T~ÁRCA

lioldvilAq ol

Ida: PINTÉR FERENC.
(Folytatás)

A fiatalasszony megnézte
e/~ekutál1 a különös férfi cipő#

jét is és elnevetie magát: két
tli'1talmas turistflbakancs, viz
hatlan clllplalalpll, szurkolt sze
g-é1vll óriéÍs igyekezett megia
pulni az elegáns gálanadrág
szára alatt.

Ugyi'lll, Anyám, .hagyjad! és
már ujra olvasásra késziteHe a
képeslapot, de közben oda·
oda pisloíZotl él szembcnülőre

s aliíZ tudta kacagásál elfoja
tani.

l-iát lehet ezt hag'yni? Neked
könnyü, ie befelé ülsz, de én
iH ülők a cugban. TG? vagy az
oka mlndenni?k, én -mQndí~nt

hogy nem jövök a kéíórássaJ.
Mintha éreztem volna.

- Anya 1 - ál fiatalasszony
jelentősen nézett, hogy ne foly
tassa tovább. Hiába, az csak
dohogott, krákogott és köhö·
gött.

- Én szivesen állnék Nagy
sádék rendelkezésére, - pró·
bálkozoil a jóvá/étellel él baD
jok előidézője, - nekem nem
árt a légvonat. nekem kérem,
nagyszerü fizikumom van.

- Keskeny arcával oly elő

kelőnek látszott most az utas,
olyan jóságosan, lágyan néD
zeit, hogy a fiatajabbik nó llem
tudolf ellenállni ingerkedő ked
vének: - különösen az ide'
gei lehetnek nagYSZi2rLiek, bá,
mulalosan tudja bosszaniani az
embereket, - a hang, ahpgyan
mondta,· határozotlan a:z érdek
Jód~s és ,csodólkqzh hangja

voll.
A öreg'ebbik nő azonban

mérgescn nézett él leányára és
megvelően cupp<'lntott p12tyhiidt,
szőrös szájaszéle mögül:
- CC, sz!

Ez az indulatszó annyi ha·
ragot. meg'vetés! és gyilkos
gUllYt -SLIritell mag:ába, hogyha
lehetséges IcH volna fölfogni
és egy pilulában a fiataiem,
berrel megé1etni. az abban a
pillanaiban fölfordult volna
tőle.

Közben az utasok visszak?r·
tek eredeli foglalkozásukhoz :
a kl!!12C tovább folytalia (mv,~·l·

g~';Ci a keszkenős néniké\"C 1,

a 111,'rges hivatalnokforma holi,
ga!ásiJa merülve lesle, mikor
les 7- alkalma megint v?l!é1í11i
panama nyomát fölfede:mi, klzt
kis \(~rC)si kereskedő kári'lázni
ke;dl,ii, Jn,211 méz Pe:stí,' I\]e~

het játszani éppen egy hútVé1!1
hatos!, uZ (~~Vik siirokban (l

szüre!róL beszélfzcHek és él ncö

ligandon \iíéJlkm::16k, valaki a
cl homoki szőiö; dicsérte, mire
egy olasz hadifog'oly (l fuílél'
tolt szölúrő! kezdeH beszélni,
azután, mivel ug'Vis Olaszor'
száJban járla\<, cl ~ rizskrrll'':'
lésr" tértek ál ...

Nagyajtócsapkodás ;elez/c,
hogy jön cl kalauz. 05SZ<;

szedie a kifügj2-eszlelJ. kis láb
lácskákal, melyeken külöIlbőz(j

szigOl'U figyelmeztetések szok
tál, lógatni magukat az utasok
szeme elé, l\;1ielő1i a fiolé11abbik

II (j meg'akadályozhalta vOlna,
él? üreg vésztjösió 11élJlg'Oll

szólitoíta él kéJlZiLIzi.
Egyszerre abbarnariJdt Q

diskurzus, éJ dolog i5mét uj
fej\cményekcf igéri, készültek il

SLel1új2ÍG~r~. Egyesek, a kivGjn,-
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é al.
Kiskertednek
A legszebb virága.
Magad voltál ~
Kék szem leányka.
Megkönyeztem, megsirattam
Azt az pdes vétkem.
Amért e szépvirágot
Magamnak letéptem.

Oszi égflCk
Bágyad! napsúgára.
HenJadozik akiskerfnek
Letéprtt virága.
Nem is nyimk már az többé
Soha} soha nékem.
Bocsíijsa meg a jó isten
Amiért le léptem.

Zugnak, bugnak aharangok
Temetésre hívak.
Kiskertedben a virágok
Majd ha ujra nyílnak.
Csak egy kertnek
Nem lesz már virága.
De szeretnék én is -
Meg halni utánna . ..

.e. Ö.

Tisztujitás a gyomai
ág. hitv. ev.

egyházközségnéL

Az ág·. hitv. ev. egyházköz
ség élén álló feli"igyeló: dr.
Páikö Pál ~·yoma1 járási fő

szolgabiró mandáluméÍróJ már
régebben lemoncloti. Lemon,
c!ását az arad~békési egyház
megye eSfleresénéJ: dr. Sze'
herényi Lajos Zs. békéscsa
bai lclkész:nél adta be; de
azóta, - bár a lemondást hir
szerini indokainál fogva elfo
gadták, - él megüresedell fei
ügyelői szék betöltése iránt
mé'f{ intézkedé-; nem történt
~,l:11l iJ felsőbb hatóság" sem
pedig él helybeli ilietékes I2g'yhá-

c"iabbok, nem is szégYí2!1ék
magukat, fölágaskodlak, mintha
vezényelt volna Vél laki.

- Anya, kérlek, - kérlelte
a fiatalasszony az anyját. Hal·
kan bár, de az utas mégis
rneghallolla, pilíanat aléllt áOáN
tolt él helyzeten, érezle. hogy
ez az öreg nő egy rövid utal
zás alat! egész éleire rn<?~,r

gymölte öt.

- Ealauz ur, nézze, én föl
akartam hozni ill: ablakot és
betört.
~ Meg kell fizetni! -,- felelt

él kalauz és él lilmp€lját a ka
bátja. gombjára akaszlva gya
korlott mozdulat/öl nyuJ1 a fé,
lelmes nólesz után. melybe él

rossz jegyek, pólilletékek, leN
tagadoH csirkék, tilIott podgyá
3zok birságát szokták imi. A
kíváncsiak elkomorodlak, hirI
jelen ~í: áldozat párijára álltak, .

i

zi részéről,hatóság pedíg' az egy-/
házalkotmiiny vonatkozó intéz
kedése értelmében a felügyelői

szék megürcsedése esetén ha
ladéktalanul intézkedni kellene
él feliigyelői állás be/öltése
iránt. A rendkivüli intézkedés
most lll'ár különben teljesen
fe[eslegessé válik, mivel CI

megnevezett fclLifn'eló mandá
tuma ugyis lejár és él bekövet
kező uj esztendőre az üres
állást szabályszerüen is be kell
tölteni, aminek esetleges elmu
lasztása már sokkal sulyosabb
clbirálás alá esnék. E hó fo;
Iyamán az egyházközségben
előreláthatólag általános jiszt
uiitás lesz, ami iránt már most
is elég élénk érdeklődés ml!·

talkozik, mer! a hivek uton
utfélen élénken tárgyaiják : ki
kel kellene az egyházközség
vezetőségébe beválaszlani. Ez
a választás a nép szemponljéÍ~

ból azért is igen fontos, mert

cl következő esztendőben kC'~

rü!ne a sor (J gyomai sváb
ajku lclkosscig·, lelelepedésének
száz éves évFordulójának meg
felelő megiinneplésére, amint
erről lapunk egyik clőbbi szá·
mában már megemlékez/iink.
Iti jeg-yezzük még meg, hogy
az ev. c-g'yházközség hivei kö
zöíl mozgalom indult az irán/,
ho~n a felügyelői széket dr.
vitéz Haviár Gyula helybeli
közjegyzóveJ kellene betölteni,
akinek származása is elég ga·
rancia volna a fonjos eg)ház~

községi méltóság méltó de
tllOkratikus bejöttésére, mivel
cIr. Haviár Gyula annak a régi
rlaviár· családnak a l.eszárma~

zOi/ja. a:nelyiknek tagjai min~

di~.r tevékenykedtek az áf:r. hilv.
ev. eg·yházban és állandóan
l1lilg·élsabb egyházi méltóséÍgo<
l\Cl1 tö!Jöttek he és mindig a
lermészetes demokratikus ha
li1dásnak voltak lelkes hivei! ...

llVy néztek reá, min/ha vala~

mennyien gyéÍszolnák (jr és
I'l;szvétJátogalást tennének nála.

Azt értik "fizetni" - Fortyant
föl a mérges, pattanásos arcu
poudmaüldöző, -,- de a lámpa,
éJZ nem ég! Az utas fizesse
meg darabokban az egész tra
gacsot és még külön jegyet is
vélitson!

- Magától is elrepedheleH
az az ablak! - tóditolta egy
hallgatag, larisznyás, pipás em·
twr, élzután sercintett a pipáia
mellől.

- Hallgasson! szólt rá
a kalauz, mire a pipós ember
tiirakta él jobblábál a balIáM
rói, azulán meg'cserélve tette
őket egymásra s mindössze
annyit jegY7etl meg: - akinek
nem telszik, dugja b~ a füli!.

(F'olyt, köv,)

l<irályi közjcg-yzőnk nélg·yaivia I
például igen neves és ki:S;tked
veli lelkész \01/ SZélrvason; El

nagybályja: Dániel pedig
hosszu éVJib'c!ckcll kereszHil
ors::ággvülési képviselő és él

békési egyhéúmcgyének igen
agilis. közkedv('l! menyei fel
ügyelője még nz i1ldolJ cmlélüi
lll?hai Áchim Ádám esperes
idcjében.

sz, ci.

'"

Atmegyek a
Királyhágón

A karácsonyi ünnepeken
az Iparos és Kere'::'Kedő

Ifjak Önképzől\öre, ismét
tanuságot tesz a magyar
kulturtörekvésről. Ez al
kalommal kétségtelenül
ügyesen választotr<ík ki
műkedvelőelőadásukanya
gát, mert a "Nótás ka
pitány" igazán szóraKoz
tató, izig-vérig magyar,
derüs, bájos operette.

Bizonyosak vagyunk
benne, hogy aki a "Nótás
kapitány"-t valahol látja
- akár többször is, 
ismét megnézi. S az, aid
bármily ok miatt még nem
volt szerencsés, a "Nótás
kapitány" előadá~át átéJ
vezni; feltétlenül megnézi,
hogy 1929 karácsonya .
az egyhangu, kedélytelen
életbe - egy pár kelle
mes, derüs órát varázsol
jon. Magyar szólás-mon
dás: A hüvelyesek leg
jobbja a kolbász: de az
operettek legjobbja el"N ó
tás kapitány".

Szerencsés baleset.
A budapesH husnagyvágo 1'1.

gyomai kirendeltségének leher
autója elmult vasárnap, vagy
is f. hó 8-án délelőtt 9 órakor
szép csendesen haladl kifele
a gyomai pályaudvar napnyu~

gan oldalán levő rakodóról,
amikor a KosSUtll [~ajos ut tOf
kolatánál levő kanyarodóhoz
érkezel/. Keperkó András, a
husnagyvágó 1'1. minc!enese él

lehrrautó jobboIdalim leugrott
az aulól'ól és Kertész Lajos
luxusaulója épen a leugrás pil
lanatában - meg akarván előz

ni a lassan haladó teheraulót
- olyan szerencsétlenül érke l

zett oda, hogya kocsivezető

legjobb ig·yekezett?: sem tudta
megakadályozni él szemmellát
ható szenmcslÍílenséget. mert
már ll'tm voU ideje gépének

teljes lcFékezéséllez, - ami
nek köveikcz:Jéhen aJ: elgázo
lás llleg'lörlént. Szemtalluk ej()
ad8sa szerint a személyaulö
első balkereke teljescn felgön
gyölle Kcperkcít, cll' éj nagymü;:
lálszö szerencséllellségből Ee
pcrkó OlYOll szerencsésen kc
rülj kl, ho!-!y áJ;nellcH lcrm('
szelii k{innyü kliL,;ö tJorzsolás
nál sulyosabb sérülést !JC'm

igen szenvedcll Iflis7ÓlélR, hár
él késöhbi orvosi kezeks dcd·
ga annak megtlllallitás(J, hog-y
nem szenvedett-c l{epcl kti YEl

lami belső séri'dési, meri a hir
azl mondja, hogya sérii!l em
ber nagyon [,jilalja ("I jöpocklil
csonjjál és éj nyakszi:·jesigo!yb
kal. A sérültet a IIciys7inéröl
ILblént orvos!Jo;: szállilOlták,
ahonnan azonban, mivel ko
lllolyabb bai - hála ls{enllck!
- nem voll fllqJáliapilhaló, él

vizsg·éllat Illq:;t,·jrlén1c uLin ha·
za szállilollák. [--lir szerin! [{
karflilllJol szerencsl~s tdciozflto
jó kedvii és fenljiÍr() IwJeg.,

akin él szenvedeit sériilésnek
miÍr a nyoma is alig' láj]JélI()! ...

Az uj tizpengösök
dec. 11-én kerülnek

forgalomba.
Jövő év junius 30-ig eI kell
fogadni fizetésül a régi tiz

pengőst.

.c.. i\ í{j ,2 Yör N,' III z ci i Dall k ('
jelenleg Forg·C'llomban levő 19S'6
nHírcius l. kd21i<z1 ellálojj Ii!:·

pQngős cimlelii bankjegyek
forgaiomból való bevonás(jj ,'c'

év ciecernber ll-én kezdi mt!,;
Ez idŐtől kezdve 1930, it/!hh
hó 30-ig cl Nemzeli Dank f(',-
inté/ele és fióldnlézc!ei a jL'~

P?llg<)S hFlflkjegyet fiJ'ciésr,',
vagy kicscrJlésre. azután (lZ()':

11i'll1 Illljr csak kicserélésre f ~

gaciják d cl. jlllJius 30~ig·. k'j,;,d

fizcj~:siil el kell fogacini (1 IL ~

p<zllgiíSI.

Az 1929. Február l ~i kelclLi
ellii/olt uj lif.pCllgŐSbankíegl",I,
forp,-alorn bahoz atalát ugycwcs,d,
ez év d(;.'llllJer 11-én kezdi nw.,;
EI jegybank.

Eltunt egy kis
iskolás gyermek.
Na~'y [I~·&wclalrnal Okozoli

december ()-án este TCilh Pl;~

ter lakoslftrsunk cSE/Jádjáncil
az, hogy iskolába járó Lajl";;
nevii kis iskolás g'ycllllek!1,
az: iskolából nem jött kl/a. i\
családtagok kétségbeesellléfl
keresték mindenfelé a kis ne'
bulót, dc senki sc>m tpdott fe!l
világosításl ddni rója, senki
sem látta a környékbeliek köz~

zijL l~y teli cl aZ ~g~s-z éjjel
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eSek fiJJda!n~J3ida1

Asoirin Jóblef
tt,L,)[ 3j~.nlott.' Én bizx
benn~/: és ezért hoztam
Neked egy eredeti dobozt
:1 9yógyszertárbóLn ~I'

r,::, ;;1.IJ~

Ó IZ\. 1
ére esó

él{5 és

]\ k{?rcs.kedeIcrIltjg'y~ Inj j

niszler rendekte sZ2rint,
az eg~sz ország terU ~n

a n~l1jt árusítási üzletek, fl

Játszani mine: ": :f2 leLei. va-

A birdet'2!t sakk verseny [', .•
ikáll kezdelét veJte, azon elég
szép számban részt vesznek i'l

gyomai sakkozók, lmpo!:áns
rnöc!ol1 nyilatkozik meg a;: cir
c!ckjöclés éJ sakk iráni, Ji1"IcJy
nek haS/íM, ha milJclv,"qi igy
kHartunk - llt2i1l IT!éll':diJ"t c!.

.é\ verscllybe hencvc/ci] j"n

lékosokcl ciulon kc'riUk. !ingy
pa í m;c;őbh jé,i>ítd; Ic.
nlert cL~cen1bcr 30 ~-,11 l'~.is a

rl1é j'kőz c:~ ~ t [Qzt! rí l;: ~ ~ l~-; \', Ci ki k

déken csupán
órától délelőtt

lehet december
II 2ket

órától ll16n Ll óráig ICir!,

haták nyiíva. Ellenben él

kizáról pá!i:;kaméré-
s ::: vasár·
napon 'Zérva l,ell tarta es

pes!" kI\rételé~le'L ahol
eg2""iz na II (ji íi j o:,,:,· a

dSfliefTlüek árusítása. \:~ J

Jöbb
kimoodot,'l

,-tldtását Gyo-

ci~-(künk !"!\.'omán - rn

sakk jelent6,'
déJukin ci \'C1"-

serry' III e;;;,-k ex
csszejö
:J sé'lkk,.. k:·l!' ;n

;nan,

A szüks,g2S 1:11apszabályok
kidoJgozcí,c:. alaii vcmnak,

1íkun~ még' a nevüket sem !!Eil-·I
ioHa, .A7 ónótáJa: él legL'i,Jc
kesebb II amely re!~

(~ neg'nevesebb :-;zj~

nc2sznói( 25 .szinésze1: e ','ene

dú:~H. A vkc!apban
magyar humoristák el mon
ml volt az. a vicc, amil
az elmult esz!'2ndőben csi[]á!~

lak. "Boldog' ifjuság" eimmel
egy teíjes gyermel-da ad
medzkletüi a karácsonyi album
ban, Egész sereg kö~

zöJ, ameiyeknek az a speci~ ,
áli!ásuk. éj novellák hősei

i

az iróle, akik a (1O\'c!, I
ltlkai irlák, Herceg ferenc. i

E!ebesb'erg I-<:arinj~ I
1="mo-d -r"'111?S fhi iL ... I . ci , 'lL... >1j- l

des lm;·c. Móricz ZSig'rnoncl.1
Lengvel ~/jen KOS7toii§,nyi i
Dezsö. Bibó Lajos, Ncídas l,
Sándor, \-l""'SÁllyi Z~olJ c>"éJ'S~ I iHI~W;sl J --.;, "-- "-'. ::; 1 ~, .....J I... , f..- ~ EB:)

Zoltán, farkas Imre, Bus fe, !
keie Lászl Lázár Béla. Feiks I
Jenő. Porzsoli !Zálmán, Nagy
Endre, Egyed Zoltán, Földi
lv'lihály, Török Rezső, Anclre
BirBbeau, Somlyó Zoltán. gróf
Festeiich Pál irtak érdekesebb-
ne>] érdekesebb cikkeKet a TEle

iaimos körá.csOny1 album bo,
arl ek ;:}f6 Inindössze

:'3 50 fillér. !~ SzinlléÍzi
nellyedévi c! őfizetési a

10 : buda-

Sz nl1ázi ÉI
~\a n~ ij buI \;j

nir'csen 3ilami

Háromszázhaívannégy o]cla~

las g'yönyöl'ü album a Szjn~

házi Éiet karAcsonyi szán"la,
Olyan szenzációkat ad Ince
Sándor népszc>rLi hetiJapja az
ünnepi héten, amely az ulság
csinálásnak legnagyobb bra
vurja.

Darabmelléklefnck r..10ricz
Zsi,:;::mond ."nagv'oükerü uj
darabját G Nel11zeli Színház uj~

donságáiaclja. a "Légy jó mind·
ha!álig"-ol. Webster s
jóslókönyvét, , ame]
ság-g'al verekedlek ,1 Desii
könyvkiadók, a S7inhf;;i ÉleJ
szerezte 11lCQ' és kö· >': !i
terjcdelemlnn c; 10:":",,,·,,,,\,,,;,,
Alburnában, Ez a könyv;

Berlinben fanlas~~tikw, nagy Sil 

kere volt, a Iegegyszeriibb esz
közökkel világiOa me"t óz 01$
vas é ielenjé], mulljál és iövő

jét. Elílöll szellzációji:l él Szín
házi Éle! kMácsonvi sdj'11á~

nnk, hogy megkezdi O,\ZÖ7Jé

sét az ismeretlen szer;;:ő ui
reg'ényének a "I<arric:r és szc
relem !!,' ..nek, NyoJc oldalas
nagy alaku koílamclJék]Qjén él
következó szellZÉ/ci,'),; kc>UtJ~

kal adJa:

1. farkas Imre - .')iJS Náci:
"Szeretnélek ujra ],(')7561< kö~

zöH lá1ni."
2, Márkus .Alfréd -- Harsáp

nyi Zsolt;" kedvem vall ba·
rátom" (foxtrott),

3, l can give YOll (foxirott.)
4. Kié vagy mondd? Eise$

mann és Szjlá~'yi UiS7]Ó vi
lághirLi tangója.

5, faviJla, faköildi, rcdiJnyér
Nádor Jóska csárdása,

PÁr érdiúcességet sorolunk
még' él Szinházi Élet kGr~7

csonyi számából : t-[ol'''''''''''·rJ
magyar. !cözkalonái, c;zazkii:
azok a öki!:: l-k!!v~

tenkfJl'omló szavakat is haSzn
;wJt, .Az egyházkö;;:ség' hih'í
k:\z(:íil pedig" mozgalom indul;
ClZ összeférhetetlen lel'mészcii\
[El;'il né végleges clbc~

csÉiltása iránt. ami indokoitné'lk
ItJJszik már csak azért is, n+
\.-1 a mostani nehéz gazdasági
viszonyok közölJ igen sck ke,
Ili''-~rlclen szegény csa\éclja \'Cm
az eg'yházközségnek; a mos
laili harall;Jozónak a m"n,""'''>
ks\? pedig minden időkre biz·
!osí iva van, mert ó nyu~rclijas

vc:,uras, tehát az általános vé
le r" 'n\' s7r.?rin! olyan embert
["ii..?lh' iJ harongozói Édlásbo
Íllil;]tnL akinek cl meg'é!iwl\ise

sz. cl.

nek

cse.

y ,,l l lJ:.: ulc,:íll m~3' cs un ya i S~ WOGd ba n

\ Íl:;i rJ u lz ll: ldm \' 11'2rlel I2Z~

C'!..~,!! J "l-Iarclas hatal1;5'o-zóné"

Ciil1Cíl. hogya IJclybc!i némel
Ll,: 'i ,,' / <,i cl hurel (lS 11 CI rang"üzó né ja
l) i::·):)~>r hó 28--án (J

i\ likiös uton a piacra hölació
lliJP\ k(jzönsc'~' cl611 fl1egpo~

fOil,l f)cinschróth Márlo11 84
év,,':,; agg'astYiÍllt minden számu

bavchelö komolyabb ok nél~

kül és enel kapcsolaIban
íllcgcm!itc:l!iik volt azt is, hogy
az nek iJ ~s'Yo!lH1i járásbi~

I'Ó:';[1~;I1.'11 lesz folytatása és be
f"k'yc'sc. :'::bbell él kelleme!e
len f. 4-én délelőtt

IZ1rlol1 iéir;:;yalást al': iilciékes
gyomai iélrásbirósag' és él be u

iek'c11 liJnllk kihallgatása alap
jál'l történt tény megállapítás
utáll kimondott itéletben 30
pc' pénzbünictéssei és 3
11CIpi elzárással sujtotta a haru

cias kedvü harangozónéj és
azt hisszük ezzel él példás
iga/ságszoJgáitatássaI sikerült
a helybeli bíróságnak minden
idókre példát síatuálni arra,
hog'V az agg'astyánl már korá
nál fog'va is megfeleIö tiszte~

let illeti és nem szabad a fia~

talabb generáci<inak magát lell
lep,'ességTe rélgacilatni a meg g

élemedejf aggasfyánokkal
slemben t • .. Ugy értesüliink,
hogy az ág, h, ev, hivek kö
zött ez a példásan igazságos
itélet nagy megnyugvást szült;
ele a megpofozott és igy nyiig
vánosan tlJegszégyenitett ag'~

gi'islyán külön feljelentést sziJn
clékozik tenni a helybeli fó~

szolga birói hiva/alnál a haran
gozóné ellen azért, mert cl jeí
legzetes pofozkodás alkalmá~

11_"> L -r,]ll111~éf~': ll~-' (':3:-11< c·~)-

ZJ1]'j,:'Jl it' éll elc (} tl.~·:UrtlI11

(-)rfl !.~ ba il se ho ~- O'i iuk a ku ty 5-...
kal 51(lhodon élZ [llen!l, nlcrf
mird cl j;:Icn CS,'! is iJluffJlja.

[]l i Iyc n ij cLL- \ III e t o lz Oi:! Ll iUll k
cí:zcl 11lc!llInkol1 kivlii is 1ll6s
\ él lz () -; Iéj I'S Ll IIk nél k,

mind cnféle L~m1;:pek közölt.
A k<?ls2gbeC:~,ii~Zl'dők mbr él

rcndc)rségcn i"i hzJelcnk1iék az
clll·lllést. Egy;,; ,'I' csak SL:er~

diir! ck:!e!l"5it c'.' " kis b0,','s ki~

s,érte rel él ~-?\~. Inekel él sziki
lanyákn')L f\iderlilt, ho::;\ ':1 Sö

létedő délutáni időben cgy \a·'
kosihrSlIl1k s/öhudclll !CV(; ku~

tyáj,j neki men!. él kis lan ul Ó

megijedt, lelér! az u/röl és c~y

mfJsik eWlIő utrö tért. a s\51ét~

ben eilévesz!el!l2 az ultií és
cg'észen t,,'rmészcíesen bemé~n!

C:[';;'Y uljába csö ti'Jny3ba. ahol
Illjr !, kimc:kl Cl késl'lj id~'L',

(J i1 i il ,I o lrtl k l'';: rn /1 sli i1 i' ref,; .'~ c: i
kisi.?r!elk'l\ h('t/i'i 1í ki:; ci!'é'''';:l:-



15.000 borju, 17.000 jLl~l, 2000
bilrány. 30.686 sertés, 192 ió.

Halált okozott a harisnya.
A mull hóllap \"égén Dilli1yés

Minden magánaHHdmazott
az l~es listára szavazzon va
sárnap. Vas?! l'Il c p (lccC'lTIIKT
L'Suéll farjják illeg él 1vlagiJn
dlkalmozoitak I",i:-:losiiö lntc>ze
lén e:k ön k o I"iná il VzcJli vá IciSZ lá ~

sá!. Minden III ögéÍ il alkalmazoli
pé nzi nté zeli- fisztv i se! Ő. kCTC S~

k<?c!cimi a!k(jlI1Hlzott, ll1aIJ'[ll1
tiszlviselő. ÍÍz2:Jlve:zetcí. okvel~

lenU] szavazzon ic il Nemzcli
Biokk l ~es S/éírllU lislfJjára.
tv1cg' kell akacl éÍ Ili C) Z il i. h clgy i1

!Vla:;rá l1dika Ima 7~oltak BL:i osi Iö
Inlézete: mége:~·yszer bolseviki
vezérek tenyészklcpC' Iq;n·C'll.
Aki a Ncrm:eTi!( ["liok listáicíra
S7ava-z. szo!g'á!é1Iol tes7 a
nemzeti és a p' >!g'ál'i g'()íldo~

iaJnak, esaládjóllak és Ryer
mC'kcinck és_bizio..;ilja él \L-'d:)1
Cg·éSí~S,zf.rCS fejlc5cLéséi cs a,'
eddig'i hih~kkik[js/J)bölés'.~J.

lllérg'ezést kOnSféJtáit és kór:
háziJa utalta. A s/olnoki kör~

házban mcgállilpilollák. hogV
a SZille:S harisnya ki'iÖ71e Ille;:!

a lábát. De már elórehaladt a
I)aj, nem birtak rajta segileni
é.., a s7.ere:!lcséikniii jéIrl fOgé1~

dós kiszCI1VC'c!CJt.

rnáros lábát fC'liiiric a CIpOIe.

I Diilll\'és Jál/a, hog'y sC'hcs a
iába, de: azt hiite, hogyIElJ'C·
téren szc,'zcU hckgsér';2 ujult
ki és könnyen '/oJt vcII"? t(~

sőbb orvosi hjva!Dtt. öld vér~

O~asz tudósiíés a autó ..
s,ok b u.d.9pestij ir[j.~,j'ót AL Il Veneto

1

II l~s7.akolaszors7.ág egyik legnagyc.,bb lap-

I
jának kiküldött munkat,{~rs:tc;él ','. ~;~.~~t.,
keZükbe,] be il !JdGIU, dl. ,u~"k

I budapesti tartózkodásáróJ ,,!-'~dlJV:1i

Kentaurok és magyar hable:illyok" ri-
I A "d' 'I '.J men. ») - pa -ual autoso ( erez-

I
lék magulult Budapc:sten, hogy nem
állottAk meg, hogy legalább hllswnnég:y

'I ónival eí ne toljak [ovabbutazásukat.
A venJégs~eretet, ~s az ~)la~l:lj beszéli.)

l 11lagyarok all3ndl) jc!c1112te !7ieg il nyelv-
nen,turiás kellel11ellensé:gél is kikü,;z.ö
hölte. tvlinclen ká',c61Jázban és joLJb
s7.állodában, igy ei.siisorban él !{(izponti
Szál!oltiban, altoJ laktunk, van egy
igazgat!.). "ílg)' legalább tgy pincél", aki
tökéletesen beszéli n.ye]vünket és szinte
négyh;lé szakad, hogy 'l1!nd\:r.lwl jelen

I
legyen, mim.len kérést teliesiLo.'éJ,l. Ezek
Hi7Ölt is legelsö ao: O~tencIt;-ká\'élláz

igen elegáns. kisbajusL:u ig2zgat:)ja
1
aki

szinLc szenvedélyes {)]as/~b:J.:-ál-s;:i.gáb(1;1

rnincicfl legapróbb dologbo.n }:(:d\'C'::!-:('

eleH nekünk, J<ezdvc a célzatos paradi
csolr:os n1(~karúnin, 111ely _ inajdnern
olaszosan jól sikerüll~ egeszen a zent-I sZáil1~k összeá~l!lási\ig.S Ic:nd::nnyiswr,

I alTH. (j{)IlCgy 1~OSZL1110 S?c't, cllcseretet
kap to]ul1k, busz ke mr<;oyt rCJt el ha-

I<jusza aJ.att· Ilyen rilódon. részint a várn s

I
szépsege, részint a szeretet, :'~C,

.~=n il1~'ZL:.:J_~1k, kÖ~'~.f,~ e~l tek, buc~~}~.e:ti tZI i~L ÓL ~
Koda:,ul1l<éll \'iilosat<;!i;al elbllvo]O emlekke

I varázsolt;). Mé:~ a' ;~V!)1'laszt!) forrös:i::;
J\~)/scr 32 éves Ii~z(ji\ i'lr!i k()rcs~ ! sen1 volt elvi:-:r-:JhcL:'!.leilül kelle:ne-rlcfJ,

1
1,ni\.eI BLldape.~tn~~ olyan, nagyszabá'il
es !okeletes turc!Ol v,mnaK, !logy C~;iI hitóbbak, mint egy tengerparti Hírei, ,

l !leh'. A nagy római fürdök töké!etesik, j

I és ~l11oderni;'ált formái l találjuk itt, 1:

I -lnelyikben i11ég a'l apály-dagály és ;l

I
hulláJ1;\'erés ilil1~ié~ja ,is :11E;gvan. Hat:
111as, erdekes kozonseg latogatJa e/:e1:L' i

I
a fürdőket. A nélgy medencében vi(i;\
Illan uszkálna~. mig a padon, a J",

I !11okban és n)'ugágyakon kényelll!e'c'lI
i végig í1YiJlva~ szendélhetjük ezt cl h;::j

tengert. l-Iatain1éJS -gép szívja é~ löki
vióet, 11:esterségesen hullámokat ho .. t

létre és megoldja minclenki számi,,-]
a nyaraLis kérdését, anH'ly' évröl.-év.",

oly sulyos probléma pénztárcánlmak.. \
feleségek ezekel1 a csodálatos ;:.tram',,-

Meddig éJlink? A Magy iH' kon várják be 16rjeiket és otthomnarZ' ,1-
Sjatis~likai TársaséÍg' legutóbhi va, városunKban szerzik Illeg azt a [',_
ü!éscn Szé! Tivadar él mai telezö barnaszint, ami nélkül egy

Mdgyarország' ha!éJndó:"ág'át sem lehet elegáns szeptemberben. ELl<:c
ben az uj fiJi"dőkben il páduaiak i"~iSTnI2r/ctk. l\/!ínc!véQ"iQ tartalmas

~ " nagyszerii órákat töltöttek és feilálL:l
fejleg-etését, la]{Ín ci bban összc- csodálták a nagyszerü gépet és il bllc,!-

g<2zhelni, hogy uiabban. u köz· pesti l1ableányok tökéletes formáit. T:l-

eftészséf,?"Üg-y (s orvO"3ludomá·· lán ez a legjellemzőbb pontja a mag',l'
, életnek itten: munkáso]( és hivatali" ,-nyok fcjlődésc foiyián, egvre

kok, szegények és elökeJöek egyar::f1itöbben érik el az Ö! eg' korI.
látszanak eg)" vigynak hódolni: iürdcn ;

A;;:állag'os életkor, amelyeJ cl lKét szabad ói'a, egy váratlan szab::,!.
népesség- feie elér, férfiaknál ság: S 1[lár 5/é!ladnak a an"",
47 év és 7 hónap, [löknél 51 oJyan hlis?k6k, hogy nem b"csát,m:k

év és 4 hónap. I-Icírom évtized- meg egy idegennek, ha nem íátoga::n
el oda. Ezért van 3Z, hogya hivatal.!.,dcl már ezelőtt, firfiaknál I

I ünneplések és programmpontok {\ Ll-
40 év és 9 hó, nőknél 40 éVII dovai Autóklub tiszteletére ie!öleh.,k

I és 3 hó volt ez. A férfiak ál- l e~eket a~áto.gat~so~:'lt is il kiilö~b':i')

"

Iélgos korána. lz él n(..-dd' ,_'I SZCPí- I varosl lurdo l l1iezH1enyekbe, i,;é1ye:(d

ben való visszaesése iJ IJClcJ~ I sziílle nernzdi épiilctdmek tekintenek.

I
EZért, van az iS" hogy ,mikor .1"ni, il szj-viseiésre vezethctö vissza,

I
vesen látott vendégek, eltávoztunk bá-

amely él férfiak egészségi álla- natosan, nem llTO!S0sn,hén ery nagy-
, poráJ <jitalában !~gy~n8jtell~'. 5ze:ii fiird6hdyer sajn.áltunk ollbagyni".

llápaPiusXl.

ebből szántóföld

rét 10.500,

lege)ö 67.000,

nádas 263 kal,

3500,

terület 659.657 kal. ho!-

Kitüntetés.
Fehér Lajos körösladányi plé

bánost rilkos pára; kamai'ássá

nevezle: ki. A pápa husz évcs

plébánosi müködést és küléi~

nöscn .az iskolaügy terén ki~

fejtell buzg'ó munkálkodás1 jll-

jalmazol! él kinevaéssel. A

szép és mc;.;térclcmeit kilünle~

téshcz őszintén gTaiulálunk.

~, I; ,
::-;/0110

dili ieil ki,

5(;2,000, kerl

il( földadó alá esC) lC'rület

kat. hold.

Békésmegye gyomra. Bé
késvár~TjCf('/C 27 vág-óhicjján é-5
magánvágóhelyén az 1929. év·

ben közfogyaszfásra IcvéÍga-
548 bika, 462 ökör, 3757

tehén) 1 növenv·zknl,:'1rhJ,

ri S~ivbet. egeknek lé§;
, ere.brn. e §ji~e§jie es;ben

:!i>2!:envecri@knek él tcrrné~

szeles J'6z§jief kc~

serliviz has7.nálata könnyü és
pon/os ,bélmliködést biz10síi.
KJjni~ai vizsgálaiok igazolié)k,
hogy él vi::
killönöscll as:ryver7c'sre és :;:-u~

!aütésrc hajlamos idősebb C01-

bere:knek kili'mő szolgálatof
les7. A J"ÓZ:§i!f:'í viz
kapható g·y'ógyszcrtára!,ball.
drOf{ériákban és fiiszerü/lclcku
tWil.

baleset t(ident ai:
elmul! héte:1l h:öröslacJány köz.

l
ségbCI1 cl község' lu!ajclomíj
képezó szegényháznál. /\ j(]vi-

I
Jási munkála!okhoz hasznáit
építési állványok és az cgész

I teló eddig' ki ne:m cleriteit ok

II' bÓ,l összeomlott s az. éliatta
foglala I1wnkások kö-Izü: héÍrtlwt mag'a aIéi fe:melell.

I Két munkást sulyos sérülések
I kel sike:rLiit kLllenteni, dc a

Iharmadik már halolt voll, ami
kor kiszabaJiloJiák él rni1íok

I .

I alól. A nyomozás megindul!.

l ll"" ....,: "]'1 !':'l'h,~l a fnI01o--s'~''-Y\ .:""'! i'\ I J...... \(. I ""' \::-1 ::,~ "':""b'

I A kisgyiHés összehivása. Az
I \1i közigazgalási törvény alap
I jéi:l alkoto!1 kisgyüJést cl vár~

I il'l:g,ye föispánja még' e hó
i '2 j -ike előlt meg!arlanc1ó léli

[~ l T"L'i1cles kÖZQvülés előlt össz('~
~~ hi,'ja. IT1jil!h~g'Y a köZ,Q'yül~s
fu~ -
II I éJillClletl, hogya hatáskörébe

I ul,-dt ügyekben elsö vagy má·

'11 ~()d fokon hc1!óroz, törvény-
!!liösági kö;:gyLií~s elébe t(II"~

I jr J/Ó ügyekben lo\'ábbra is il

I
("':21 i§!iandó választmány szc-,
j, pjt iölli be és a közgyiilés

I !IJ éP: ilyen ügyekben hatá·
I r, :zali javas!aJo! tcrje:szt elő.

fmd vari miivelés
ajatt? Békésvárr:1e:gyében az

1928. évben müv<?!és alaf J álló

SZAT

r.,=> "'"f
ib. 'f

sz

községekben, a sza-
báJyrendekt szerint a

üzleteket
este '7 óra előtt

bezárni, fézeket az üzlete
ket e december
24-ig. köznapokon este
7 óráig' szabad

meg' az elnö!cség·.

A róm. kalh. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, tarljaGscr
nay Q'2za plebános. D. Ll. 0 !

órakor litánia.

A. rel'. temp
lomban v.Jsárnau cléieJőll 9
óraknr islcr:;íisztclelcl iort I-L11"
sÉlnyi Pál c.spcres.

!\z á:;roslai evangélikus .lemps
!omban vasárnap d. c. 9 Ó.

német nyclvü IstenHsztelelct
tad FeUer Ernő ev. lelk'2sz.

A Gyomai Központi Kaszi'lló
1929-. évi december hó 22-'én
vasárnap délulán 4 órc:li !<e:;:s
dejtei tisztujifó rendes köz s

gYL\!ést tart, meíyre alkotó fag s

jai! oulon is íisztclcjjel hívja

Felak:;;lsztütta rTJlagát
régi Amint érte~

sülünk, QYOillél lzozség' kiér u

demüi/ ö"cg !e\léihorclöja: SCI:1,
cl o r ~,l i !J él 1Y In II !t vas Él I"l1 é1 j) ,

\cgyis f. hó 7-én a lakásón
fclakéls/~i()!ía JiJag6t. ,Az clÍluny
lai f. hó g·én d<2'!uián nagy-
számu !iszL:~:;ségtevőközönség

rés7.véié.::lc meiklt höiJiolléÍk cl.

Gyoma, Szilágyi !siván keresie házában.

Tisztelettel értesi'i éin Gyorna község
hölgyközijnségét., hogy D1egérkezett

k ;:;, - - §

Uv g 'i = 1!' cl d r cl s z o.m ~

ugy itt az üzietemben és házaknál
üNDOLALAsT és MANIKÜRÖZÉST

a legszakszerübben végzi.
Csináíjon egy próba ondoJáJást!

Olcsó árak!
Tisztelettel:

GECSEY
uri és nöi fodrásí:.



1929 dec. 15.
-[n'si'füt7

GYOMAI UJSÁG 5. űldai

~m'.jf ~'Er "SAM IB M
_~~J!'if&i~~~_11m

I
EZllton is szíves tudomására hozom a 11. é. közönség...
nek, hogy él legkényesebb igényeket is kielégitőmodern
URI ÉS NÖI FOD Asz OZlETEMET
a volt Bácsy-féle bank helyiségben él 48-as Kaszinó
épületében karácsony előtti napokban megnyitom.
Pontos, előzékenyés hygienikus kiszolgálás biztositva,

szives pártfogást kér

SZl LAJOS
uri és női fodrász.

I
lill

I

lnszin elz
Oyomán.

Az Apolló mmszinház folyó
hó 15A él1, vasárnap a bOSZO[3

kányos ügyc;sségü és hihclei~

lentil bravuros

D.("')1..1.qla§ F ail.>ba:n.k.~

főszereplésével az United Ar 3

/ist hatalmas konccpcióju egyik
leg'nagyobb világ filmjét a

Gauc::ho

F~nyőélk-l
kililletésrc é& karác&onyfának '
is alkalmi'ls, továbbá Thuvcik.
buxusok, cliszcserjék, bokor,
mag-as, futó és szomorurózsél
fák. jegenyeiöJgy vadgeszte:
nye, szil, kőris, nyár; juhar
és élősövénycsemeték kapha·
tók i'l községi kertészetben

ro ~ ,
u~'oman.

ci III i.i 12 fel vonéÍsos roman jj3

kus törléucler mutajja be. Fes·
lói hegyvidéket, c!őlöríetö bá q

ránycsapaíot pergel a film első

jelenete. A csönd, a béke édes
hangulala Arad szét s !Je i(J! l'
mesteri g'yorsaságg'al milli tor
lódó hullám kövelik egjinás!
tragikus, izg'almas, l11cgL.!p{) és
csodálatos j{.!!encíc]c. Bgaucho

vadság' zamata, tWI'C, iovC!glás
s hasonlók kaVCin;gllol:. j..\/
acélizlllu, viIJog(') rOi),u PUlíiPÚ--;

Douglas fairbanks ertls \'Of R

zóerő. Szc:ml'él1yvcs;:iöcn g\'ors
és bámulatosan Drd\'UroS minI
mindig-o A rniisorl: "A beHh-ő

kitör" cimü 2 f"e!vonásos "fT1C

rilUli bur!Cs::k és fi!mhin'<dó
egészili kl. j~lt)t1::1tÍsnk: 4;> 6 ~s

8 órakor.

LAPUN."' ...,.........
RDESS

E ELETES BÉRHÁZ
G Y o m á n a Horthy Miklós uton

előnyös feltételek mellett

olcsón eladó.
Prdeklődni lebonyolitás végett az
Endrőd-Gyomai Takarékpénztár
R.-T.-nál Endrődön, vagy a fiók-

üzletnél Gyomán lehet.

Ugyanott eladá.,ra kerül egy

vámőrlő malom

Gyomán az Árpád utca végén, szintén
kedvezőfeltételekmellett olcsó árban.

Budapest, VI, Poclmaniczky u. 27.
Ötven éves a Vállalkozók !

özv. Schröder Jánosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához_

Szerkesztőség és
kiadóhivatal

A Gyomai Hangya Szövetkezet épületében (Horthy Miklós ut 897 sz, alatt)
a legkényesebb igényeket is; Idelégit6, modern

M É S Z R O S- É S E N T E S l E T E T
nyitottam és ezt teljesen fővárosi lnintára rendeztem be. Állandóan tartok
a Gyomán általános közforgalomban levő összes hei'lte5 ésmész6ros
árukol1l kivlil sajátkészitményü szalámit, sonkako!bás:zt és többféle
felvágottat, !z:etes csemegeszalonnát, füstölt Ílu$kl.m:Snlegessé-·
geket és pARISI V!RSLIT. A legszolidabb piaci árakat tartom.
A legpontosabb és legelőzékenyebb kiszolgálásról, val?mint áruim első

rendűségéről több évi fővárosi tapasztalatom garantál. A közegészségügyi
szempontból is igen fontos árukülönJegességeket csak addig és az esetben
tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt vevö közönség megfelelő

érdeklődését tapasztalom, miért is ezuton hivom fel il közfigyelmet külön
leges készitményeimre és kérem a t. vevő közönség fokozott támogatá~t.

Tisztelettel:

WEIDNIAl\Tl\T MARTON
l1entes- és mészáros.

Ili I" j '*IXI *I li "Jt I i UUfJjtjtXXD:]i[}tU:1C:[1OD[J ij lilt:n~

I vá i
B U D P E S VI., PodmaniczkYAutca

A N-yuqati pál-yaudva.r mneUett.
Telefon (Interurban) 202-45., 294-D4. Sürgönycim: Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangucsaládi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hidegpmeleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Katona Gyula kereskedőnél tanuló
fizetéssel felvétetik.

i
Ötven éves a

VÁLLALKOZÓK LAPJA!
Fizessen elő azonnal a

Vállalkozók lapjára,
akkor 30 pengő bolti áru

jubileumi diszalbumot
5 pengő kezelési és portódijért

kapja meg.

lián

......
ÁR AK:

éti

Szaporodás Békésmegyébel1.
5ékésrnegyében az elmull nc~

gyedévben 414 házasság köt,

tctclt, a születések s7áma 2315

volt, cihalt JG2G, a népszapo

rodás tehát 780. 1000 Jelekre

él hcÍl.asságkötésck sdza!ékfl

4'9, súileléscké 27"'5, llillálo

nis.': 18'1, igy tehál él nép,

szaporodás 9'4 szá;caié!<oj

kU ki.

Zöld Istvá" féle 3 fertály
föld örökáron sűrgősen eladó. Frt,p.~Iii:,.(.

ni lehet a Bácsy é.. Társai Bankhád.
ban.

DUBLIKACIÚ.

P,illla uradalmi sertés P. 1.40-1.46
Szeddi l. rend ü sertés P. 1.26-1.28
K('z<cpes sertés P. 1.16-1.22
l<,'JJnllVÜ sertés P. 1.10-1.14
Oreg sertés P. 1.16-1.30

a cimemre berakott sertéseket
és szarvasmarhákat

a legmagasabb napi
áron értéi,esite·m.
Kisebb gazdaságoknak aján
lom a sertéseket együttesen

berakni.

KUídemények cime:

RE:TI ZOLTÁN
Budapest-Ferencváros.
Levélcím: R É T I Z O l T Á N

IX., Sertésvásártér.
Telefon: József 366-29 és

343-03.

Le olcsobban és yors fol si les ket

n
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ajózási
ság

ÓHA.rr
\{EZ~{~DN!?

Hirdessen áZ U J S fi. G
hirdetési rovatában. AHást
nyerhet? lakást kaphat és
mmclení megs:zerezhet, amke

s:Eiiksége van.

Legjobb tájékoztat",S oa

Vasuti és
enetrend

kapható minden \Jasuíállomáson,
Doh<'inVH:5zsdébel'l.

Budapestel1 állan-
dóan o~vash2tó a "Park

kávéházában. vm.,
Baross-tér W.

Ingyen ialdlatik Budapesten,
há előfizet él "Gyomai UjságTa"
mert lapunk havonJa kisorsol
előfizet6i közöt! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjéban telszése
szerinli időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnéVIl.zK örvendő Park nagy
száHodában Budapest Víll"l)a~
ross iér lO (a l\:elelipáJyamh:lr
érkezési olda!ával szemben)
egy elsörcnLli'l ~x{)b~L J~\ kö
vClkezö s01":;oli:ísJ dec, 19~él1

r.,,Jgjuk I1lqj,Tjteoni [~S credll1él1yéJ
lapunk dec. 22.:iki szÉnn.3ból1
Jcsszl\k kÖD:é, Vágja ki
az a ic ll! i _,Ulcd II án Y~ szelvén yj"

és adi.} be ox! lapunk felclös
szcrkCZ5Z jöj ~ t'~é J.

B.
~~~."~IJiiIliIlI.lltUl'i:i~~~~

~ Ti ~ ~. I)
~ U ~ CI II ~ .. ge> ~

"~~~~~~~~:~,~~~~
~ L í, Ul\ünl ,t,L .~lJ,.,'L,L_U :".,

~ ;,'" U:g" "lii":\'fi" ""gje~~;~
~~igb! ügyes zsebrormátumban, - i\ ~
f~könyvecske minden gaz.dát érdekei,'
~különö5en il mostani nehéz gazda
~sági ."j;:,zo,nyok I~özöt~, l!lCd, meg
ljtamtja szamltam az allatIartot a he
tjlyes takarmányozási elvek mellett.
~~apl'iE1tó kiad6hivataiuf.lkban is

g~~~;'0~~j~~~i~;~~~

UT Y-SZELVÉNY P.VQOi A-ENDRŐ UTÓBUS7 E
urnak
urnőnek

Ui5ÁG
oivasöjának,

november -i5-Uj! május i5·lg.
GYOMA Vasutáílomás, Kossuth lajos-utca, Piac-tér, Horthy MHdós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár l.;:özöft.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA-ENDRŐDIAUTOBUSZ VÁLL:A.Ll\T, GYO~íi1

feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról f(JemeH kézzel l{eH
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben 30 imér, csomagjegy 20 fmér.
Kedvezményes havi bér~etjegy 20 P. Heti kárlya Ifnenetre 6

KiiWn menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a sofiőrnél megrendelhetö.

€kyonJtáról indul:
'''''''~

fH'<' H'" :il indu.le eleles megO:HIOl{ f'"

1. jarat reggel 5 Ó. 30 p.
(jyom~n: ~

járat reggel 6 Ó.Kossuth LaJOS utca ~ L p.

2. reggel 6 Ó. 30 p. Gróf Tisza István ut sarok Uq
délelőtt 8 ó...~ ..- p.

" Máday gyógyszertár n_. "
3. délelőtt 9 Ó. p. Piac-tér ~ "-

délelőtt 10 Ó. 20 p.
" Ártézi-kut *j.

rt

4.
"

délelőtt 11 Ó. 10 p. Hangya főüzlel

~:: "
délután 12 Ó. p.

Vágóhid
5.

"
délután 12 Ó. 50 p. iványi malom "

délután Ó. 40 p.
Endrődön:

f'í
6. délután 2 ó. 20

u 6., délután 2 ó. 40
" p. Napkeleti vendéglö p.

7. dé1után 4 ó. 55
Kórház 7. délután 5 Ó. 40

"
p. Kondorosi-ut ,~ - p.

8. este 7 Ó. 20
Piac-tér 8. este 7 Ó. 40

"
p. "

p.

Telefonszám 17.Telefonszám 17.

UJ
VEf>3DÉG

Elen lap e]örizetöinek megelégedé
sére nyujtott

§l':a:i1:aiék
kedvezményt, szobaárainkból

§;;z:áxaiék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiad6hivatalával létesített
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETi SZINHÁZ,

KAMARA SZíNHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkci. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni,

PARK u 5ZAllODA
BUDi\PEST

;;lemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olajával. (Nincs kocsiköltsége,)

Sz~rkesztésért és kiadásért felel ös:
\;~~rAG1~En l\lA.RT(JN.

~~<::::rC....~~~~~~~~~ ~"'~,,;-~~~;;,~~~~"t:J'>1-~b~~'<i$~

NyüITLIBHa a "HUNOARIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtulaíd:AlOs; TEKET 3ANDOR.
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ÉS .K Ö Z G A Z D A S A G I H ET I L A Pp O L I T I K A I,
-_.-

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő ao fillér
Fél évre - - - - _. 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAONER MÁRTON.

Szerkesztöség ég kiad6hivatal:

"H UN G A R I AU könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések: dijszabásai:
Egyhasábos l cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalf:k, \
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

DICSŐSÉG ISTE N'EK
BÉKESÉG AZ· EMBEREKNEK.
Csaknem husz évszázad

nak alig megmérhető nagy
távolságából minden csillogó
aranynál fénylőbb káprá
zattal ragyog felénk az öröl<.
csodaszép karácsonyi üzenet:
Dicsőség Istennek-békeség az
embereknek!

Népek jöttek és nemzetek
fünfe/c el a történelemnek
nagy szinpadján, - lángel
mék, mint fénylő üstökösök

. ragyogtak fel és hanyat/oi
tak alá a mulandóság nagy
éjszakájába, - eszmék és
irányzatok időről időre meg
változtatták a világnak ké
pét, változhatatlan és
állandó, homály és árnyék
nélkül való örök ragyogásu
azonban csak a csudaszép
karácsonyi üzenet maradt:
Dicsőség Istennek-békeség
az embereknek!

Az első része e mennyei
üzenetnek Istenfiuságban fel
oldódó emberi méltóságunk-

nak fénylő koronája, - a
második része pedig a sze
retetben uj-já teremtett ember
boldogságának örök tápláló
forrása, - azért lett örök
ragyogásu a csodaszép ka~

rácsonyi üzenet:· Dicsőség

lstennek-békeség az embe
reknek!

Az emberi lélek .mindig
vágyva kereste a világok
Urát, de az első karácsonyig
csak félve-remegve-sejtve
vergődve borult le a mytho
lógiák tarka szinpompájá
val, vagy a Sinai-hegy
mennydörgésével és titokza
tos felhőjével körülvett örök
hatalom előtt.karácsony

kor aláhajolf maga az örök
Szeretet, ki "mindeneknél
előbb és feljebbvaló mérték
szerint szeretett minkettt

,

hogy vergödő életünk mé
lyéről az Istenfiuság ma
gasságára emelve bennünket
homlokunkra odategye -em-

beri méltóságunknak leg
fénylőbb koronáját, melynek
birtokában reá, mint édes
Atyánkra nézvén kiálthat·
juk: Dicsöség Istennek!

Az emberi lélek mindig
vágyva kereste a boldogsá
got, de az első karácsonyig
csak félve-remegve, vagy
daccal-gögösen bábeli tor
nyok megépitésében, - bü~z

ke és rabszolgák vérével táp
lálkozó Fáraók dölyfös hatal
mában, - klasszikus nagy
népek világuralmában pró
bálta megtalálni azt,holoff
mindig zsarnokból és leigá
zoitból, uralkodóból és rab-

. szolgából, parancsolóból és
epgedelmeslcedö népből, tu
dósból és műveletlen egyének
osszetételéből állott a .világ.
Karácsonykor aláhajolt atyai
szivével az örök Szeretet,
hogya bethlehemi jászol
bölcsőben uj-já teremtse ezt
a világot és a szeretetben
ujra feremtődotf ember bol
dogságának örök forrását
nyissa meg az édes testvéri~

·ségben .s· arany szálakkal
kötözzön egybe koldust és

királyf, gqzdagot és szegényt
az örök ragyogása karácso
nyi üzenetben: Békeség az
embereknek!

Szeretet ünnepét ii/jük,
vajjon emberi mélfóságllnk
fénylő koronája felsugároz#
za-é az égre: Dicsőség

Istennek? !
Szeretet ünnepét üUiik,·

vajjon szerte ragyogja-é a
szivünk, bizonyságát ontja-é
a boldog testvériségnek az
életünk: Békeség az embe
reknek? !

Feleljünk e nagy kérdé
sekre titkon ajtónko! béhajtra
szeretetben való megüju/á·
sunkra.

Gyo~~t7,~l~~9 karácsonyán:
HARSANYI PÁL

nf esperes.

Mindnyéjan elmegyünk.

Ti kedves, szelid szép vasárnapok,
Fogytak 05 c~)é:tk egyre fogy tok.
Egyik nyomába jő, ballag a más 
És nincsen vic·szafordulás.

Nagy olvas6ján il ú:J Időnek,

Gyöngyök és k(JlHly·:k peregnek.
Morzso] a Sors ujja, durván ereszt ...
De tárt kanal vár a Kereszt!

MÁNYrl\:L~ PRIGL OLGA.

TÁRCA
Holdvilág.

Irta: PINTÉR FERENC.
(folytatás)

A kalauz egyszerre méreg·
be gurult, elfeledkezett róla,
hog'y él tettes mindeddig még
szóhoz sem juthatott, az ülve
beszélő flegmatikus pipás tel·
jesen kihozta sodrából :

- HalJgassoll, Ile zavarjon
engem!

- Zavarja ci rossznyavaja,
én nem! - Vágott vissza tö
kéleles lelkinyugalommal él pa
donülő pipás.

- Hát kifizeti az ablakot?
- Tajtékzott az ismeretlen,
különös utas felé fordulva a
kalauz,

- De, kérem, szósincs ró~

la, hogy én ki ne fizessem. ha

ki kell fizetni. Ezzel mindenki
elképedésére benyult él jobb
felső mellényzsebébeés szó·
nélkül átadoH egy 10 peilgős

bankjegyet él kalauznak.
A vonal éppen a ferencvá·

rosi pályaudvar rendezőjén ha
ladt keresztül, a kalauz él ki
terHett bankjegyet a notesze
mellé fogva leakasztoHa lám'
páját a köpenye gombjáról és
él kezével jelezte, hogy mind·
járt visszajőn. Azzal kiment a
kocsiból.

- Köszönöm, nagysad,hogy
figyelmeztetett, - fordult a kii
lönös utas felé, - még elfe·
leiteltem volné! kifizetni. Igaz,
ez az eg'y hibám van,· a fele·
dékenység. Nem tehetek róla,
tudom, mit mondanak az ideg
orvosok, állitólag csak be..
idegzés dolga az egész. en
azonban már ílyerm'?kkorom-,

ban is ilyen voltam.
- Ne mondja, - a fiaL~:

asszony szólt közbe, n',-'!'!

most már sajnálni kezdte ez!
a gyámoltalan idegent, aki Vij

lóban oJyanvolt, min! egy el
tévedt gyerek. Nem lehetett B

főlnöJtek közzé számitani öL
Nagyon szeretle volna az 051:

szonyka megtudni, mil csinál!

eddig, honnan kerül! elő, dc
nem mert kérdezösködni. ;.'.z
öregasszony megnémul! a c::o·
dálkozástól, ő aztán igazfm
nem tudott másra gondolni,
mint hogy ennek az embernek
él fekben valami baí van.

-~ De igen kérem, -- foly#

toiLI (] diskurzus! él fiatal cm: !
ber önmagával, - egYS?li'

mtljr\llcm szerencséjJenség,r
okozott a feJedékenységem. >\z
apám ugyanis egy időben mln-
,. ,. If. ~~,.. I

mg CPU"22'2í,, lv.ei 19ö?-5n nem l

is emlékszem. Illil épitellek
éppen, éL~1 IJj--7cm, a nyt.ri
konyhát lliJgycbhiiollák akkor,
igen, ad hiszem, igy volt, mert
él Sándor bácsi:,k szalacttak
ld először a Juci jajveszéklé·
sére, mái' pedig éppen él Sán
dor bácsiék Illialt kellett él nyá
ri lwnyhál nagyobbítani, mert
él Mari nél,inem fért meg· egy

konyhában az anyám ma!. A
Sándor bácsi rém éi'oekes em
ber volt, vagy talán csak én
képzeltem annak. rv'lindenféle
leheletlen dolgokon ment ke..
resztüL

Egyszer katona-Iádával jöll
hozzánk !álog'atóba, az okku~

páció után, akkor 50szniáiHJ!
jőtlek ViSSZCL [{ék hai\öllccirár<
volt rajta, fekete-sárga zsinó·
rokkal és süle-zsinór a bluzán,
ólom sippa1. Remek síp vo!i,
olyan éh~.sen szó]), Logy beJe-



2 oldal. OYOMAI- UJ5ÁO 1929 dec. 22.
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Betleheines
tragédia.

Karácsonyfa.

Vasárnap este egy bol'
zalmas tréfa köverkeztében
szomoru vége lett a bet
lehemes-játéknak egy pesti
vendéglőben. A Dob utca
é's a Hársfa utca sarkán
levő Kepler vendéglőben

beállitott Kugyelka János
12 éves polgári iskolai
tanuló két pajtásával, hog'{
a tulajdonos engedélyéve!
Betlehemet játszon. Mikor
éneküket befejezték, a ven
déglő csaposa tréfából
meggyujtotta Kugyelka Já
nos kócból l{észü!t szaká
látA kóc azormal lángot
fogott, a kis fiu arcát pil
lanatok alatt ö.s~)zeége.t1e.

a tüz, rémes sikoltozással
kirohant él vendéglőből, eZ

utcán azonban ájultan eseii
össze. A mentők a Rókus
kórházba szállitották él

durva tréfa áldozatát, kÖ7.'
ben azonban megjelent Z1

vendéglőben akisfiu apji'1,

aki véresre verte a CS<1 ~

post. Mind a kettőjükc(

előállitotfák a főkapHán

ságra.

osztás.

ef; y kicsit kipirult és lUzes.
Igc~n, igy voJt, de bocsásson
meg, hogy fárasztom. nem is
tudom, mit akartam mondani,
biztosan belekezdtem valamibe
és megint elfelej/eUem folytal·
ni. Csak tudnám, hogy mit
akartam mondáni!

Nagyon érdekes, - szólt cl

fiatal asszony. - igazán érde
kes. K~r. hogy sohasem fo
gom megludni, mi lett voln az
él szerencsétlenség, élmi még
se történi meg. Az utasok ké...
szülőd/ek, cl pálya fölött már
a város vége látszott: él há·
zak gyéren világított tü3falol ...
dalai. ahol csak amellékhely.
ségek és él cselédszobák lám...
pái égnele A két nő is készü
lődni kezdett. utitársuk nem
vette észr.. hogy megérkeztek
és kihajoJt az ablakon.

(Folyt. köv.)

értően a "Hangya", a "Fogasz
tási és Értékesitő", a "Tejszövet
kezet" és a "Gyümölcséltékesitö
és központi szeszfőző" szövetkeze
tek hat fanulót látnak el kará-'
csonyi ajándékkal ugy} hogy a
fiuk 1-1 pár cipőt, hadsnyát,je
hérnemüt, felsőnadrágot, kabátot
és kalapot} a leányok pedig cipót,
harisnyát, fehérneműi, felső me
leg ruhát és kötényt kapnak. Az
"Első Buda;esti Gőzmalmi Nsz
vénytársaság Gyomai Telepe" a
jótékony Nőegyesületnek lisztet
ajándékozott, melyból a szegény
gyermekek karáesonyi k.lácsoi
kapnak.

A 114 iskolás gyermeknek 1-1
pár cipővel leendő ellátására il

következő adományok folytak be.
A Gyomai Jótékony Nőegyesü-

segély

TIT

Karácsonyi

E h "I tá I t "It II tt "k b Ilet 300 P, Horthy-segély bizott-I A karácsonyi ajándékok kioszgy angu vaa~z ssa O O e e ság 150 P, Ipartestületi tagok tásadecemberho 23-án, hétfon
,k ff á t- t· I ~'. állá Ot (Oláh Lajos 5 P, Biró jános, délután 2 órakor lesz a reformd-e esv rmegye ISZ vise Ol sal. Szerejá Dániel, Kiss OábOi~ Roosz tus egyház központi jiaiskalájá-

Gyula, Csapó lános) Kocsis La- ban. Ezen ünnepélyre- il kbzséj;.
jos, Kőhler Adám. Szabó Károly) lakosságát tisztelettel meghivja il

Csapó Imre, Lach Fülöp, Imre segélyező bizottság.
Sándor, Biró Benedek, Rákóczi Végül a bizottság ktiszölleü·t
Gyula, Bogár Géza, Fekete Elek, ! mond az ös:;zes c~J}[:'sz r:testerek
Gál istván, Kiss Imre. Szabó AI- nek) akii( ti cipők efkészftését wi!
bert} Sf!bessy jános, Ai/er András, lalták, azon nemes készségiikért,
Gecsei Sándor. Gm:ai Imre, Buj~ hot,y nagyon jutánYDs áron ké
dosó Lajos} Kőszegi István} Dió- szitették el a megrendelt árukat.
szegi Dániel} Mosolygó Ágoston, TG"

Koloh Antal, Kocsis imre l-l
P. Kertész Lajos l P 20 fill.
Herdy Ferenc, Gecsey Béla} Biró
István, Beinschróth Oábor, Kucs- I
mik józsef, Kiss István, Breuer'
Lipót, Zöld Lajos} Sziics Sán
dor, Bodendorfer A. 50-50 fill.)
39 P 70 fillér. Felsőrészi Olvasó
kör 50 P. Felsőrészi Olvasóköri
tagok (Kovács Gábor, Kovács La
jos, Arany jános 1-1 P. Bole
hovszlcy Jenő, Szilágyi Ferenc)
Barta János, Nagy Lajos} Ágos
ton lózsej, Kovács István 50-50
jill.) 5 P 70 fillér. Alsórészi Ol
vasókör 50 P. Németrészi Olvasó
kör 40 P. Németrészi Olvasóköri
tagok (Piltz Márton) Herter Ádám.
Piltz József 5-5P. Herter Imre
4 P. ifj. Wagner Adám} ifj. Izsó
Ferenc, Földvá'; Nagy Imre.
Payer Mihály 2-2 P. Herter
józsef, Herter Ádám, Csapó Sán
dor 1-1 P. Gramantik józsef80
fill. Bartolf Mihály. Heinfart jó
zsef 50-50 fillér. Békésmegyei
Általános Takarékpénztár R.- T
Gyomai fiókja 30 P. Vörös Ke
reszt Egyesület Gyomai csoportja
30 P. Polgári Ohíasókör 25 P.
Kisréti Olvasókör 21 P. Egyetér
tés Olvasóegylet 15 P. Egyf.lér
tés Olvasókör tagjai (Veres István
2 P. Biró jános; Nádudvari La
jos. Szabó Bálint, Kéri András,
Bagi Sándor, Szendrei János,
Szabó István, Oláh Sándor l-l
P. Veres Imre 50 fill.) 10 P 50
fillér. Földes gazdaság 20 P.
Hartensteln Ignác 20 P. Bácsy
és Társai Bankház 20 P. Gyo
mai Sport Club 10 P. Gyoma
Endrődi Hitelszövetkezet 10 P.
Endrőd-Gyomai Takarékpénztár
R.-T. 5 P. özv. Erdei Gáborné,
özv. H. Kovács Gyuláné. N. N. A" "k "ld f "
5-5 P. Grosz Zoltán, Glück Ar- z orü zo enyo rneg~

min 2-2 P. Házy Imre} B. Kiss érkezett az elszakitoH Fe! ~

Imre} Kiss Erneszt, Baráth Mi- vidék erdeiből és Erdél')'
hály, Becher Rezsó, Berkovics hegyei közül. Itt a kan1 ~

Adolf 1-1 P. csonyfa. A fenyőnek nin(;~

. Az adomány összege: 1.158 P gyümölcse, szines és izes
70 fillér. .. "1 h l tt l,

nT iliI' t v·· 10 I gyumo cse, elye e tarr,awagner /.YJar on rlal m.., . ..
füzifa. melyMI 20 szegény SO-50 . dIszek es cukrok dISZIÍlk.
kilogramot kap. Az örök emlékezés fáj áJ,

Mindazoknak, akik a szegény a karácsonyfát. Emlékezlzr
iskolás gyermekeknek, a község a par<3dicsomi életfárd, .
szegényeinek a szeretet napjára, amelyről Ádám és Éva
karácsony ünnepére adományaik- k't tt A ., "k "'d f
k l "It t' 'th t" sza 1,0. Z oro ZOl e-o a nemes Cc:, megva aSI a ova " , .... , ,
tették a segélyező bizottság _ az nyo az elet orokkevalosá...
összes segélyezettek nevében j-s - gának jeiképe, a diszek
hálás kiJszönetét fejezi ki. ,az emberi á.lmok elérhetet~

fájdult az embernek él füie.
Nagysád, bizonyára ismeri azt
éi különös érzést, mikor az
embernek a fülébe fujnak ilyen
éles sippal. Az embernek hi,
deg fut végig él hátán ... Nem
ismeri? Különös, én azl hit·
tem, ezt mindenki érezte már.

Szóval a dobhártya ugy tesz,
mintha szétszakadt volna, az
em ber egy pilianafra azt is hi
szi, sót még ennél is rémesebb
dolgokat képze!. IH ni, iH fönn
él fejében ugy érzi, hogy egy·'
szerre minden megáIH, nekem
még él szemem is el szokolt
homályosodni és él könnyeim
is folytak. lvlintha meghaltam
volna, aztán föltámadtam és
elsiratfam volna magamat. aki
meghaltam; végül pedig olyan
jó volt, megtIldni, hogy semmi
se lR'az belőle; élek, él fülem
nagyszerüen szuperál, csak

Békésvármegye törvény- pán tiszteletbeli főszolga

hatósági bizottsága báró biróvá is kinevezett. KÖZl
Feilibch Berthold főispán ségünk közszeretetben áHó
e!nöklete alatt e hó 16-án tigyvédjét: dr. Chrisztián
délelőtt tartotta meg tiszt- Kálmánt tiszteletbeli fő

ujitó közgyülését, amelyen jjgyés~zé nevezte ki éj

lelkes ünneplésben része- főispán.

sÍÍeHe dr. Daimei Sándor E választások és kine
alispánt és egyhangu lelD vezések nagy örömet kel...
J\esedéssel ujra megvá- tettek bennünk, mert az
lasztott a vármegye alis- elválasztottak mindnyájan
p~njává. Gyomai járásun... régi, kipróbált, értékes mun
kat érdekWleg a válaszíá- kásai él megyei köztiszt
sok eredménye a követ- viselői karnak. Amikor
kező: főszolgabiróvá tel- örömmel köszöntjük őket

jes egyhangusaggal elvá- diszes áHásukban, a köz
lasztatott dr. Pálka Pál, érdekében végzendő mun
szolgabiróvá Jeney . VikA'I kájukra Isten áldását kér
tor, akit egyuttal a főis- jük.

Lapunk f. évi, december 8-án
megjelent 49. számában"A sze
retet ünnepére" szóló felhivás meg
értésre talált az összes kaszinók,
olvasókörők, ipartestület tagjainál}
a pénzintézetek vezetöségeinél és
a lakosság kőréóen is. A legna
gyobb örömmel állapithatjuk meg,
hogy ez a nemes célt megvalósitó
mozgalom sok szegény családba
viszi el a krisztusi szeretet fényét
és boldogitó· melegségét, ahol az
élet küzdelmei között elfáradott
mun!<ás kezek hálával fogadják
iskolába fáró gyermekeiknek jut
tatott szeretet adományt. Vallásfe
lekezeti különbség nélkül az elemi
iskolába járó szegény gyermekek
közül 114 kap cipőt. A község
szegényei közül 20 kap tiizifát és
ezen akción kivii!, de ezzel egyet-
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Ogyeljel'l cl

IE R"kere$ztrr
és az: eredeti csomago-

~./ lasra, él zöld szalaggal.
W!WNi_~.ij!l.!lI1!/,'lreJ§;';;0!W~~

mindig kéznél van.

Ta ala é ft

kényelmesen magánál hord
hatja és ezenfelül az előirt

adagolás állandóan rendelke
zésére áll.

Célszerű ha
iii iii

I I

'nyéárt

ar embas
k ma y r

ntud t

cs

I adja ki pénzét I

~~.~~
len voltát jelentik, él cukor l

pedig az a kis öröm. amit
az élet vándorainak az
örök zöld fa nyujt. Nekünk
magyaroknak él karácsony
fa uj szimbólumot jelent,
el magyarok Jézuskája el

felvidéki, a nyugatmagyar~

országi, vagy erdélyi fe
nyőszállal együtt a multak
em!ékét hozza minden
esztendőben és a magyar
karácsonyfa gyertyái kö
zött ott imbolyog a nagy
mult álma.

lvIikor lesz ujl'a a jel
képes karácsonyfából tere·
bélyes, óriási örökzöld,
amelynek ágai alatt talál
kozik az egész nagy
magyar család?

Ezt kérdezi minden ma
gyar család a csonka ha·
zában, az elszakitott ma
gyarság pedig tudja, hogy
ugyanakkor, amidőn árva
magyar szóval énekli a
karácsonyi zsoltárokat, a
kis karácsonyfa testvérkéi
elvitték a magyar kará
csony hangulatát a csonka
országba is. A magyarság
életfája kis mustármagként
egy ilyen karácsonyfává
zsugorodott össze, de
ebből a kis mustármagból
óriási, sudár fa lesz, amely,
mikor megnő, még az ég
madarai is eljönnek, hogy
szállást kérjenek ágai kö·
zött ...

Ne felejtse ell
A csikófejes fekete

CLUB
cigareltapapir

boritósz:tlagjait a január közepén
megtartandó jutalom kiosztásra a
Samum-Altesse cigarettapapirgyár
r. t. eimére (Budapest, VI. Gömb-utca
32.) idejében beküldeni, nehogy a

jutalmazásából kimaradjon t

I E
Istentiszteletek. A ref. temp

lomban vasárnap délelőtt 9
órakor istentiszteletet tart Ré
pás Pál lelkész. Karácsony
első napján délelőtt 9 órakor
prédikál Harsányi Pál esperes,
az urvacsorai ágendtt végzi
Répás Pál lelkész. Karácsony
másodnapján délelőtt és dél
után prédikál él legátus.

Esküvő. Dr. Singer István
dec. 22-én l órakor tartja cs·
kűvójét - Bndapeslen - Neu'"
ner Máriával. (Minden külön
értesités helyett.)

A levente foglalkozások ka
rácsonyi szünete. A vármegye
alispánja a karácsonyi ünne..
pekre tekintettel el rendelte,
hogy a levente foglalkozások
december 23-tól jánll<Ír 2·ig
szüneteljenek.

Oyászhir. Két általános tisz
telelnek örvendő helybeli ipa...
rosnak régóta betl2geskedő

édesanyja: Idb. Köhler Már·
tonné, aki a Köhler fiuk édes
anyja, f. hó t5-én hosszas és
sulyos szenvedés után elhunyt,
akit f. hó 17·én délelőtt t O
órakor az iig. h. ev. egyház"
község tagjainak majdMm tel
jes számu részvéte mellett II

gyomai dalárda gyönyöriien
sikerűlt gyászéneke után FeUer
Ernő ág. h. ev. lelkész paren,
tált el cl gyönyörü délelőtti

napsütésben. A teli napsütés
valóban olyan szépen ragyo·
gott, mintha ragyogásával él

Ilyásztisztességtevő hozzátarto·
zók és a népes gyülekezet hát·
ralevő napjait akarná moso·
Iyával bearcmyozni. A sváb
ajku lakosságnak nagyon ré'
gen volt részQ ilyen megható
an egyszerü, mégis szivbe...
markolón megkapó nagy tisz
tességtevésben ! . .. Áldott le...
gyen a jó anyának emléke, aki
két olyan derék iparossa! g·az
dagitotta helybeli szűk társaD
dalmunkat, am~lyenek a {{áh,
ler fiuk! ... Béke lebegj('n im
máron i;l föld anya keblén

hamvadó· anya, jó nagymama
porai felett l ...

Nemes cselekedet. Fekete M.
János és háznépe, kik Oyo..
mán 1228. házszám alaH lak..
nak, lsten iránt való háláda..
tosságuknak bizonyságára sze
reteHel ajánlották fel, hogy a
karácsonyi szent ünnepek Cll..
kalmával az Uri szent vacso
rához szükséges bort kegyes
ajándékképen adiák reformá·
tus anyaszentegyházunk szá·
mára. Istennek áldó kegyelme
nyugodjék meg a nemes szivü
adakozókon.

Az ev. egyház felügyelö és
presbiter választása. A helybeli
ág. h. ev. egyházközségben el
mult .vasárnap délután fél 2
órakor tartották a tíS7tUjitÓ
közgyülésl. Az érdeklő..
dés igen' lanyha volt, merI CI

közgyülésen 10-15 közgyü,
!ési tagnál többen nem igen
jelentek meg. A választás ered
ménye az lett. hogy egyház
községi felügyelőnek illtc:llános
szótöbbséggel megválélsztot~

ták: ifju Weigert József köz;
ségi esküdtet. A régi gond
nok: idb. Wc:lgner Ádám él he
lyén maradt. Pénztárnoknélk él
régi gondnok mellé bejutott :
Hajbach Mihály.

AGYOMAIAK
kedvelt taIálkozóhelye
BUDAPESTEN

a

özpontl
zállo a

VII., Baross-tér 23.
(Keleti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol..

csó telje:!! ellátás.

E l ap r a hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

. Testvérvállalat :

OSTENDE KAvÉHA2
Tulajdonos:

Grosz Odön.

A csikófejes Club cigaretta
papir jutalomakciójának leg;
közelebbi kiosztása, élmint ezt
a gyár lapunkban már több
izben közzétette. 1930. év jél~

nuár közepén fog megtörténni.
A kedvelt cigareftapapir gyártói
- értesülésünk szerint - még
él legkisebb fogyaszróknak is,
él hozzájuls beküJdöl! boritó#
szalagok szá.mimck arányában
különféle célszerű és haszos
jutalomtárgyakkal kedvesked
nek, felhivjuk tehát olvasóink
figyeImé! a bekliidés hafáridcD
jére, nehogy az elkésve érke·
zeH !Joritószalagok beklildői

az őket megillető jlltalomtár~

Inakat emiat! esetleg· késve
kapják kézhez. A küldemények,
ugy mint eddig is, a Sai11um,
Altesse r'2szvénylársastg eimé
re irányi!andók, Budapes!, VI.,
Oömb~ulca 32. sz6m.

Vendéglőkben csak hitelesi
tett poharak haszl1álhatók. A
Kereskedelmi miniszter fennál
ló rendcíkczései értelmében
vendég'!ókben, korcsmákbaD és
kávéházak han, bo~ sör és
egyéb szeszesitalok, tehát pá
linka fogyaszlásúra történŐ

kiszolgáltatásnál csakis hi lele
si/eit palackol< és ivóedények
használhoiók. Ha, az ilalmérő

helyiségek tlllajdonoséli ezen
rendelkezés ellen vé!enek és
hilelesilellen poharakat ht1sz,
nálnak, 11gV a miniszter renD
delkezése értelmében a hivél~

taJos karhatalmak jogosullak a
használt hilclesitcllen üvegek
és poharak elkobzéisára.

TISZft~SZÁLLÓ
BUDAPEST, VU., BAROSS-TÉR 19.
Egy pár lépés a Keleti pályaudvartól.

Kedves vidéki vendégeinket a
karácsonyi ünnepek alkalmából ez
uton köszöntjűk s boldog Ujévet'
kivánunk. Kiváló tisztelettel:

az IGAZGATÓSÁG.

Fentiekre hivatkozó látogatóinkat
árainkból 20 százalék engedményben

részesitjük.
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C1rne:

Tisztelettel:

uri és női fodrász,

GECSEY

,GECSEY BÉLA

=.o=z= ....... .ln......==,::mrrnw1lI
~~

Küldemények

Gyorna~ Szil:~gj,j istván kereSK. házáb~H1.

Tiszteletid értesÍÍ"em Gyoma közs~g'

ineg~{ke7.ett

ta öl l g :'l ~.r- Q cl r á s z o m.
ugy itt az üzletel1~i)en és l1ázakn{d
ONDOLALAsT és M,I\NlKÜRŐZEST

J 1egszakszéfübben \régzL
Csin~\ljnn egy oncloiá\i\:,.\ l

Olcsó árak!

Budapest--Ferencvár05.
levélcim: f~ É T i Z O L T fi. N

IX" Sertésvásártér.
Telefon: józsef 366-29 éS

343-03.

I á!Iatbizományos jelentése

i
I
I T} • l l· , [', 1,",0--1.-"1")
I

t ~·linJ. ura;, a ml serlc:s - . 'i >

Szecktt L renuü s(;r!é:; P. 1.30 - 1.34
I Kö;;cpes sertés lJ, 1.24-1.:2fi

I
~önflYü sertés P. i.14-1.20
01'P(" se~lf6, 7) l?n 1 0')i l,.;:;' l t'_S . r. ._,-'- .'-J~

I a dmemre berakott sertéseket
I és szarvasmar.hákat

II a. legiTla~~~~bb ,~api
a n enei'\8Sne
Kisebb gazda§i~goktlak aján
lom a sertéseí1:et egyUttesen

I ~V"'\~'=-i"7W"'P'5S-w=~~~~'!;_~-~,.,
I'·' ··-KACIC).
I Ertasi;,&s. \Ian szerencsém tisztel..::t-

J

I tel értesiteni Orom" község na.gYérdt',., ci
közönségé-(, hogy' nlindenféle. ruha

, piissirozást, guvrirozást és géphirJlJ('; t
I "a]p1i' -, "U "'~'lpH- ":'lh'ok f.e " l~c,.,.(··'"l le ~;d~~t...-b Lll!,;l _lL \' a ....d ~ ..., .... Cb" j~,~

I debb idö aLát készítek PeTőfi utca 7~.i:J

~zám a.latt G(csey G{..bor lll' házát,:".
Kérem il n. é, közönség szives pári.'c;
gtsát, tisztelettel Csonka Pálné.

I K!"CH::hí6 h'ínoEi1Iak egy pusári zs·:l
Ilérföld és két hold kesejősi föl.I:(~
I eladó, Erdeklödni ~lehet Baross uka

1

465 súm dalL

llff101llár János háza azonm:!í bel·.r»
l tözéssél elad(), Széchenyi utca 276 '·Z.

. Egy s:toba konyhás lakás kiad:)
aZOlllJa!ra, vagy január l-re V3gy 15, ;'c'.

február l-re)" {irtézi kUL é~ bctonjárd~i

inel!elt. Cini a kiac1óhivataJbaíl.

zald lstvén féle 3 fertály tallai
föld örökáron sűrgösen eladó. Értekcz-

I
.ni JelJet a Bá.CSY és Társai. Ballkháiá

ban.
, Katona Gytda kereskedőnéi tanul()

fizetés:;cl felvétefik.
özv. Schrc,·jer ~:2nosnénak 30

hold .ő7edi földje [anyával eladó.. ked-

I
vez& fizetés.l feltételek mellett. Érdek
lődök forduljanak a Bácsy é3 Társai
Bankll:i;;\llGl,_ ,

é\'es a

VÁLLALKOZÓK
Aki e !Jó végéig legalább

fél évre elöfizet il

a lap

jtibHeumi diszalbumát
5 pengő és kezelési költség
ellenében ingyen kapja meg 30 P
boltiár helyett. Az album sokszáz
oJd"lon mÜIJyomu papiron díszes
vászonkötésben, sokezer gyönyörű

illnszi.rációval jelenik mEg,
Szerkesztőség és kiadóhivalal:

Budapest, VI. Poclmaniczky u. 27.
Ötven éves a Vállalkozók Lapja!

II A gyomai járás főszolg'abíD

irájától.
I4112/1929.

I Pályázati hbJJetmény,
I B'l' , ,.' ,I ,. e <esvarm~gyC? gyom~! Ja:'a-

sahoz tartozo GYUllJd kOí'seg'
ben nlcgürcs'~--clcH cg'V községi,
u. n. Oyoma:csucJabaliili lüi!
leriileii sziilé57női éÍlJásra
iyáZoto t hírektck. F <21 hh'om
mindazo;uI, ,~kik pályéiztli óhaj
Icmak, lJog'y képesii'isli!zcI, cd~

digi alkafrnö7falilsukal, crköi~

esi és politikai 11lcgbizha!ósfJ-'
gukat igazak, okmányokka!
felszcrell kénén et f. évi de-
c:=mber hó 25-ig Bl1na! 15 ltJ~

kábIJadják be, meri a késóbh

I
érkcí:ctt, vag'y hiéÍnyosan fel
szerelt kéíVétlyel:.cl fj~lYC:Clll'"

"

bc nem vcszem.
I A s:d.ilésznő fi ((lése a köz
I sé~tő! évenként 600 PC1:gÖ
I készpénz, ierm,íszclbcni laká5
l és cl f:?lcktöl cscf2nízé:1Ti I1lLi-
I I, .;, '.', l ,., c,' . 1I - .' I 'i . I'" . ,', .i t\(.~(J(::::'l\~J l II \..:.t:;(l i j (.1 j ilJÍ,J) I.. IJú'/~.C1~.

l
A válaszlás hatilTic!ciét i<ésóbiJ
fog'om megál!apilaoi.

I Gyoma, 1929. évi nO\ICi11"Iim hó 30.

I
I

"O

P E S VI.,manlczkYGutca
llL Nyu~a.ti :pálya.ud~-a.ll." JlJ!!k.dleH.

Telefon (Interurban) 202-45.,294-54. Sürgönycim: Ho:elisL
Minden modern kényelemmel berendezeUelsőrangucsaládi
szálloda, J:vHnden szobában központiWtés, hid('g',~mele~r

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os k~csik[{ai.

kiültetésre é$ 'karácsonyfának
is alkalmas, továbbá Thuyák,
buxusok, díszcserjék, bokor,
magas, futó és szomorurózsél
fák, jegenyetölgy vadgeszte:
nye, sz.il, kőris, nyár, juhar
és élősövénycsemelék kapha
lók él községi kertészetben

Gyomán.

ára változatlanul 1 pengő ma~

radI. A karácsonyi szám rr:ár
mindenüa kapható. Ahol nem
volna, oda szivesen küld a
kiadóhivatal, amig él készlet
tart, az összeg előzetes bekül
dése ellenében, (Budapest, V.,
Szige/:utca 26.)

A napilapok tévesen közöl,
ték azt, hogy a lll. kir. pénzD

I ügyminiszter olyan rendeletet

I
adoit ki, .hOgy. közfartozás fe p

jében gabona ilQmüt le fog p

!ülni nem lehet, ez él hir él va
lóságnak megfelelő, azért az
eJőljáróság azt semmisnek je;
\·znti ki.

Figyelmeztetnek minc!a"Wn
hadi rokkantak, hadi özvegyek

l és árvák, akik eIJátásban ré
l s/esülnek, bogy igazolványu:
II ! d ' -. ' ri"'·• '.éJ, ícccmDcr Ul-lg' az a,--,oug'YJ

jcgyzói irodá.ban saját érde,
I"ükben mutassák be, nehog'y
él rokkant adó 1930. évre reá,

, juk kiveHessék.

Figyeimezteti az cJőljáróság

a lakosságot, hog'y háza előll

a járdál mindenkitiszJém tari;
sa, mert akit bejelentenek, szi-

! goruon lesz büntetve.

l,. Az ebzár!at alatt él kutyáját
mindenki kötve Iartsa, mertIakii bejelenle~iZk, pénzbüntetéstIvon maga utan.

I

i
I

Sjilenved3 a I~.1I1.~1lIíIlrli1ií1ii8ri~~i1il[~1ffMt·alilfflnn.nmmmi;.~
természetes Feren\1: .€ 3;

i
~,' ~ffi ~,keserüviz könnyü, erőlködés 'íE l'll 3:7

nélküi való bélkiüriiIésl idéz ~ 'illi. Dohány utca 42-44. Távira::l)K: COMTINcNTALOTEL ~

elő és ezálial sok csejb,en I~ I KÖZÖf~SÉG I ~
rendkivül i'ólékony halá:"sal! ~ ;;9
van a bi?/eg' szervekre, A női ~ Tísztasig-Kénye!em-EI,'izékenység. ~
belegségekre vonatkozó ludo- ~ Minden szobában hideg-meleg folyóvizés közronti fülés! ~

mányos irodalom több megal- .€ Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8. 9, 10 ~
~ Kétágyas szobák árai: 8,9, 10, 12, 14, IS, lG P'é'llgő, s",

kolója írja, hogya Ferenc t=
~,= Szobái-r telefonnal! 'fi.irdőszobávall ~.viz kitűnő hatásáról ~ §il

a saiál kiséri elei alapján is al- ~~~e.~~~.@JigJUggJlHW~
kaJma voli meggyőződés! sze·
rezni. A Feren(; Joz§ei
viz kaphaló gyógyszerlárakban,
drogériákban és füszeriiz!etek..
ben.

5 világrész visszhangzik a
d.icsérettőI, mellyel az Aspirin
rableHáknak adóznak. A 33 év
óra mindig ismétlődő eredméD
nyek igazolják, hog'y az Aspi;
rioDtableHák él leg'haíásosabb
szer mindennemi.i hűlés, járD
VdOY, reuma, csuz, zsába,
azonkivül fejD és fogfáiások
ellen, anélkül, hog'y cl szivre
káros hajással volnának. l{öny~
nyen eiképzelhető, hogy ilyen
kHünó szer áliandó lllánzás~

nak VBm kHéve. Ügyeljen azér!
az eredeti csomagolásra a
"BayerkereszUel ", meri hamiN

si/ványok gyakran baláslalanok,
sól sokszor károsak.

A I'GMi paradicsom szépsé
gei, d kis masamódlányok ál;
mainak netovábbja elevenedik
meg' mindenki előtt dbban él

SZCfl7aClOS cikkben, mely a

]J Magyar Magazin" karácsonyi
számában bemulalja a leghíre
sebb színésznők otthonát. Tit,
kos Ilona, Péchy Erzsi, Biller
Irén, Somogyi Nusi, Zilahy Irén
paza.rul berendezett, legkedvc z

sebb szobái jelennek meg az
olvasó előlI s mindenki bepilz
lantha! kcdvo?llC szinésznőjének

irüim lokoszlályába, gondosan
őrzött mélgánéiC:'lébe, A, "Ma;
gyal' Magazin" most meg'jelenl
karácsonyi száma egyébként
is teli van szenzációkkal. Rel
mek interju VOl'onoff,vi'll, aki
öreg majomokból fiatal embel

reket csiná!, nagyszerü a
csillagjóslásról, Gács Demeter,
Tersánszky J. Jenő, Erdődy

Mihály, Tamás István, Görög
László, Hesz Ferenc pompás
novellái és versei, Farkas Imre
kedves kis operettje a él "l.{a~

szárnyaárislom" és 3eg'esdy
László izgalmas regénye, "A
szerelem ördöge" képezik a
pompás Karácsonyi szám ge
rincél. Az illusztrációs részben
gyönyörü nők, öklok, ötletek,
Forrai és Brenner remek rajzai
sorakoznak szines nyomásban
s az aktuális karácsonyi illuszt- I

rációkkal teszik teljessé él "Ma
gyal' Magazin {( pá.ratlan és fel,

tünéstkelió ünnepi számát,
mely él legfinomabb kiállitás z

ban 100 oldalon ent meg és



A.
Irta: BÖSZÖRMÉNYI JENŐ.

Az öldöklés megszünl. A
h'lrci zaj elült. A könnyel és
vérrel agyonöntözött föld nél~

gyolt lékkzett.
A város végén nádfeo.e!es

rogyadozó ház busldkodik. Szo
moruéln néz Q világba. Valahán y
szor viharfelhők fulkároz!1l1K az
égen: mindannyiszor rémüle!
lel tekin/get fel reájuk. Azt hi*
szL hogy az életére törnek.
Pedig dehogy! A viharnak is
van szive é Egyik-másik elbizé!*
kodotl háztelől mcgtipázza
ugYun l1éllo·néha, cle ezt az
öreg fészkei nincs lelke össze
JÖnten:' Meglehelné, az bizo·
nyos. F]ég erős hozzá. De mi
lenIle ökkor abból az öreg...
asszonyból, aki benne lakik?
llovo fl1ennc szegény?

Az ág'yuk elnémultak. A har
cosok ha.zavonu!/a.k, !".. dülede
ző \iskóba uj IClkó költözölt.
Aiig több három esztendősné!.

A szegény öreg nem lesz igy
olyan elhagyatott. Most· már
l«?!!en vannak. 19'az, hogy
csak egy szoMjuk van. Egyet...
lenegy földes szoba. De azért
pompásan elf(5r ,.benne egy kis
leán\" meg egy öreg néni.
Zsuzska. meg az öreg'anyja.

A háboru elmult. A vilá~ to
vább háborgott A népeket
gyülöle/ szag'galta, A vilrosvé...
gi hajlékban azonban áldott
béke honolt. És mult az idő.

A csöppség' napról~napraoko
sabb icU. De egy dolgot se...
hOfEyscl11 értett meg. Miért hul
lanak nehéz könnycseppek az
öreganyja szeméből, mikor i'1

zsoHárjából kikeresgél valami
képet és azt soktIig nézegeti.
Majd sóh<ljt, egyre sóhajt.
AZlllbn elénekel egypkét zsol~

tdd. Bánatosan, halkan, iörl
hangon.

Nem nyughatoJí. Addig mes
lerkedeH, mig meg nem látta él

képet. Csakugyan szép. Már
szebb nem lehet. Daliás hll'"
szár VM raj/cj. Ugyan ki le...
hel? No, m<'ljd tudja l'l nogy...
anyja.

- Látod) ~alambom, hogy
mosolyog reád?

- Lá/om.
- Sipka Vllll él fején. VirlÍlil

a sipktlján. Ló/od?
- Látom.
- A gallérjdn meg csillag.

Nem is egy.
- Lcílom.
- A mellén meg mekkora

ezüit pénz. Tudod...e, kltöl
kapta?

- Kitől?

- A tábornok ur tüzte cl

m"lI~re CI Cil:lfil legk~n6ii1 kö...
z~pén.

- És ném mondoti neki
semmít .,

- Dehogy nem l Azt mon"
dottl:l; Derék huszár vllgy!

- Kardja is van?
- Van. Hogyne volna. Még

si1rkanlyus csizmája is.
- És kicsoda ez ZI huszár?
- A le édesapád! - szólt

e1csukló hémgon az öregasz...
szony.

- Az édesapám! Az édes
apám 1 - ujjongott Zsuzsket.

Másl111P megint elóvetíék.
Majd: mindennap megnézték
él képet

- Hol nm most az édes...
apám? - kérdezle ellY aIka~

lommaI a kis leány. .
- Hol véln? Idegen ország~

bl:!. került. Idegen temetőben

piheni et hilborut. Csupa-virág
mindig él sirja, Hófehér mitr...
ványból van a sirköve. Ar('Jny~

betükkel irlélk rá: Ht nyugszik
Nagy János. A Zsuzska édes.,.

- Az én nevem is rajta van?
- Igen. Aranybetükkel.
Zsuzska nemsokára megis H

merkedett egy m€isik képpel.
Vélellenüi eseH ki a zsoltárból.
A földön találta meg. Hanem
ez már nem olya.n mosolygós.
Ravatéli o. képen. A ravatalon
fiatal asszony. Halálro-sárgull
az arCél. Lecsukódv~ él szeme.
Imára összekulcsolva a keze.
Fekete a fejkendője. fekete éJ

ruhája. Szegény hel! of t. Ugyan
ki lehet?

- Ez éi te édesanyád, sze'
gény. Nyug'odjon. A halál ke... I
gyemmUl összetörte, Amig élt:
nem volt nála szebb. A haja
aranyszőke volt. Szeme kék,
mint az ég'. Hangja csen~ő,

minidalos madáré. SzivQ 61 e

do It) dr€iga sziv. Keze dolgos,
áldott kéz. Senkit soha meg
nem bántott. A te édesanyiÍd.

- Az én édesanyám l Hát ó
hol vCln? Messze? Nagyon
messze?

- Lelke az égben, teste él

temetőben. Ha elmulik il tél és
!Legini tavasz lesz: meglálo
götjuk él sirját. T~I~hinljük fe
hér rózsával. Bizony l Vonatra
ülünk és meg sem állunk Pestig'.

Ettől kezdve mindig készü.,.
lódtek. Az ut azonban mindig
elmaradt. Pedi~ harmCldik taH

vasz kőzelgelt már.
Egyik reggelen azi mondltlk

az árvának, hogy másik v(Í
rosba viszik. Árvaházi növen
dék lesz belóle. ElbucsuzoH
háíaz öreganyjálól, aszom.
szédokíól, meg él, mezítlábas
kis rongyosoktól, akikkel l:my
nyit jiíu,dozoít @z utcl 'pQr~G i

ban, meg a mező virágai közL
Fényes palotába került. Ki gon
dolta volna, hogy még ilyen
is van a világon? Hogy az
árvát ennyire szeressék!

fény és napsütés volt az uj
élete, de az ollhoni földes szo
bái csak nem felejtette el. Az
öreganyja minden esztendőben

megléltogaita. ltyenkor m'inda...
ketten jól kisirták mz:Jgukat. És
megnyugodtak utána. I

Hanem egyszer levelet id él l
szomszédasszony. MegJátszott ~

cl betükön, hogy mennyire
reszketetl a. keze. Jvlintha né'
hány könnycsepp nyoma olt
volna a papiron. Azt irja, hog'y
ha lálni etkaria még egyszer
lllZ öreganyját, akkor siessen
hazl!. Mert már nem soktJig
viszi szegény.

Még aznap este otthon voll.
- Óh, csakhogy még egy·

szer láthatlak, - örvendezeff
él nagybeteg. Hí él zsoltáros ~

könyv. Az édesanyédé voll. III
a daliits huszár képe. III él

másik: a rava/alos kép. f::z
mind él tied. Azonkivül ill van
ez a vékony ezüst lánc, meg l
ez CI Jizkoronás arany. Édes s

anyád bizta reám. Megőriz/.em,I
mint drága kincset. Ez a JLI':J

sod, kislányom. Most .rm'lr bO!-,
dogan halok mC~L mert lálta
lak és kiadti'7m az örökség-e
det.

És boldogan hall meg'.
Az árVll hllzaU/CJzott. Az 6J4

lomástó! mé~' elég' messze-ul
az árvaház. Elg'ondolkozvCl
hal~dt az utcán. Egyik h6zfEl
Ion hirtelen óriási plakát öílöli
él szemébe. A városi tem6cs I
felhivá.sa' az. A jobbOlóduakat I

i
hivjiík fel arrd, hogy adak.oz> 'I

zanak ..,z ioségeseknek. A 11\,0

mor rettenetes. Segíteni kel1.
Zsuzska arra gondolt, Iw,:.V

!lll valaki, hál ő jobbmódu.. \/
árvaházban minden \1lQg\',~:1.

amil szeme>szájl'i kivfnJ. I'::c:,;- l
ben az édesanyja zsollárja, A l
kél fénykép. Az ezüst JAne,
Az örany. Igen! ő jobbmód II )

A felhi,vá" l:hál n:~j ,j~ sz~L, I
A varoshaza ele el J. Bd, d ~ I

dult cl kanun. Felment a kp~ I
esőn, mely élZ emeletre \'lll ':S

belépeH az inség'csek Liy \ ,~í

intéző Iim6csnok szobájábc1.
- Kérem szépen, - ke /~

dette él mondókáj6t, - oi\'c]<
iuk éj felhivást. Ezt az aran
az érlesiJnyám küldi. Tess."k

Szi'icsen fogadni.
_. T-iogy hivják édesanyt!c!il1?

- [.;,C'rdezte u tanácsnok. I
-- Nag\, lánosnénak hivjcj!,. I
-c Ho\.lökik ?<_ I
..- LehI;: ?íZ c';:rb,,:n. tec;k ,") I

iei(;iJCfl," I

- H61 akkor nem ő adja.
- De igen. Az édr-sélnylÍm

ki.ildi.
Közben előkelő urak jöl1ek

be CI hiva/alba. Az árviir61 elv
terelődöJ! él figTC'lcrn. !{li:öl1.~

ben az anmYCjj mbr
Azi is megmondta, hogy hi
küldötte. Nyugodtan haza me
het. Miél't \'Éll'ökov:on 11')\,6bb '?
Elköszön! (;.s 07 érvQfJilz felé
veJte utját.

Mikor megérkezeil: \'filö 4

melwi leányka meg'ölelt:::. és
összecs(Jkolía. t\leonyi minden!
kérdeztek tői\? Alig győzte

szóval.
Akkor éjszakán azonban

csodálatos álma volt. Édes,
gyönyörü ólom,

Az árvaház előlt sélálgf:lol!.
Eg'vszelre csak daliás huszár
terem düHe. Sipka VC11t a fe
jén. Virág a sipkáján. C"ii~;:jg

él gallérján. 3zinarailyi'öJ. 1:1'
demreod El mellén, Az, amclyjP
ke/ él tábornok ur tiiíöiJ i1 rnc;
Iére a csald leg-kc!iös kÖ7Cc

pén. iSard az olo.dán. S"d,an
tYl! él csizmáján, hlilyci1 :';;[11C

rós az arCiJ. },L::iklic meg f'2~
hérruhás fiajói fl '3:<C0i1 y, .0, haja
aranyszőke. 5z'.'[,1(' ké!:. "lilit

az ég. l\cz:;mk i1ál'~()l1ro:; az
érinkse. ,'Szive áldolj, d fl

sziv.
- Ki! iccc..:: nck k'_1'2:'ili?

- kérdeZle az árva.
- 1\~a[..rY Zsuz5kdr i~~d!ünk

meg!21 IlÜ, - feJelkk ·,'~;Y~

<;ZC1TC Ill:n(Í él kellen.
-- f~deséipfml t r~dCS!líi ..'jm!

Hát ill vf1nnJk. r·l\)i~~cámj\)Ii(tk.

JóL n~cg',s/ök(;d i] ::,:,zj\ICnl örö...

nwmbcn.
A datiú:--; llusxár erre ()lytH1

kC5Ci'\'c3Cn j\·~~/(jeH cl ?'(;kCl~'

nL h c<::~·v [1/ { ] t;~! fn i ncrn leheL
A f,: IlLá;'lIh':h i;,~'/on \ ilJ,On be: n
rnoso~ygc!:1.

- I(ls!(lll\'OlTll - SZ()1t S:ZQ

]iden --- kÍr1i()fidhatJal1 (:rörnei
sZ2rcxtél iJckiink, h()QY az arJ
o\.!ar 67 !!1:3{fll~~~cknck éldíocL
Anlig a s7i\lcdh~rl '3zercfer 01 :
addig :.oha nenl leszel árva.

Tudod-c?
- Igen. Tudom.
- !'\jj mO~1 \'i~;szélimlllllll'1k.

kl í? [] 11 Li nk kez il.
- Óh, ne menjenek m':g l

Csak C~Y percig méH'od,iÓriak
még!

Nagy Jtinosék llem í11öl'i1c!Q

haltak. lv!egcsókoItálz a !á.nY\l~

ka! és indulni kezdtek. JÚrncl1

tek az utca másik oldi';!úrc. A
cioiiás huszár, szegé'nv N5gy
János SZaké1Cif:lli.:-lll zokogofl.
Utközben is. A fehérruhás asz
szony, cl Zsuzska é'dcsémyja
azonban vissza-visszatckintg',,·-
fetL lníegelell. Áldási ktlldÖJI.
És moso1vogvö bucsmot/ öL

Brvátúl , . ,
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i
lcírgvcdó eSélk nw
solyg"oH minclenldl'e, mint a
rcg~"eli napsugár.

hLncnc! a folyosón mindenki
!liilásan nézc/t rö, ő pedig csó
kakilt illtCtí él felvidámult kö
zönség" felé. lvlajd a sUg,zn\
meg-szc.baduli rabhoz
és ii:buiihcgyrc ,iHva. igy suHo

i hOL!.,]:

- Majd elhozod houám.
bácsi, a kis lányodat.
neki meleg ruhát, meg kel!á
csüt. És az cg'yik habálnCli is
neki adom. '

A szegény férfi pedig" könyg
nyezve él boldog"ságtól, cnf;"C~

deimei kért, hofty mer,;-csóko!
hassa Ót.

A kis Kalóka hoJd()~~G!l lérl
haza édes apjával, oki neki
kedvesebb ajándékot karii
csonyra nem is ddhatoli VOlna

annál, hogy !cIicsHelle él híván
ságál és éi szcg~ny édes apát
vÍssLoéJd!é1 kis leányának_

iW/ h07.otJ a kis !<alöka ki~

vánjc1:;:ra másoknak is bolclog
S/Hiut a Szcreiel nagy ünne
péiL S mindig boldogan gon
dc>!i arra a csökra is, melyet él

I1lc?gszabaclull rablój kapolt,
mert ez (] csók éJ szegények
szívének áldását 110;:-:1(1 meg a
számára egész életében.

Édes kicsi fiam, töröld le a könnyed,
mert karácsonyfától az asztal nem görnyed.
A jézuska, aki ágyad fölött oil áIf,
nem azért tiet?z hozott, mert talán rossz voltál:
jaj, nem tudott hozni se neked, se másnak,
a sok zúgó fenyves elment s oda ástak
köréje uj mesgyét, mélyet és a partját
szuronyos szegekkel süriin felera/dák,
hogy karácsonyfáért, amikor ott száll
a jóságos jézus megsebezze lábát.
Apáitok bünd bünteti ez átok,
elmentek az erdők, hegyek, a Kárpátok"
azért nincs, azért nincs szent karácsonyestén
szép karácsonyfátok.

Édes kicsi fiam, töröld le a könnyed.
lesz még a magyar sors szebb, jobb, vigabb, könnyebb.
Mit bilincsbe vert vak, rút erőszak, gazság
ne jéljetek, győz majd a magyar igazság.
Majd ha ti felnlJltök s a jövendőt hozván.
lesz karofok izmos, szívetek oroszlán,
apáitok vétkét majd ti megváltjátok
s betömve a mesgyét, e hazugság-árkot,
vas-inakkal 1zágtok át a szuronyrácson :
száll e bús országra boldog bő karácsony.
S hogyha önként nem jő, ti visszahozzátok
az erdőt: a fenyvest, hegJ'ef: a Kárpátol
s lesz jiaitkoknak szent karácsonyestén
szép karacsonyfájok.

kis iányt és va!flmi f2icmelő

örömmel szólt hozzá:
- Ne siri, drága kis Ko/öm!

tv'Iegkapod, Cllllil kivtinsz! ...
És a kis Kalóka ezután ismét
déllolni kezdet! ...

Másnap tárgYi-llás vol! a tör~

vényszékcll. K'2IT1CnCS os,
eg-y szegény zöidséflárus ügyél
léÍrgYélllák, aki lopásra " veje~

medet!. És a rCllc)s7erird na
gyon s?igoru elnök - min'
denki nagy émula!ára - fel
mcnte1te a vác!ioiiof.

- felmentem, uraim, a vád~

Jottal, - mondta az elnök, 
mert edclig"i fog"ság"dva] eleg"el
blinl1ődötL IgBZ, hogy lopolt,
de csak ugy és azérl, aho,,:
g"yan és amiérj én is lopnék
és Önök is, ha bde~" gyerme
künk részére qH' falai kenye
rünk sem volna a háznáL
Uraim, a kis I<:aíóka leányom
karácsonyi ajándékául kl'rem
Önökfól a vá(Jiol1 szahaci!('d)fCl
helyezését, aki épen olyan
édes apa, min! én \'clgy
Önök ...

A birák és él lú:izönség" köny
nyeztek_ A vádloli is sii"! és
boldog volt. hogy ui ból lá1~

haJja kis leányát... t<,::lóka
pedig" - aki szintén oli ült a-

ha igazán szeret tégedet ...
Dühömben és felhi.Íborodásom~

ban csak sirok, mert nem le"
helek semmi! ... És tég'cd is
csak ulálni tudlak, mert az apád
lánya vagy... Takélrodj in~

nen! , ..
Aió Kali néni ijedlen von

s70lta ei él ce!látóla kis Ka;
lókát, aki e pillanatlól kezdve
olyan IcH, mintha megnémult
volna. Szomoru lett, mini a
snírnyafört kis merdiir. Nem
kelleti neki a ib/ék, nyalánk
ság" s órákig ülj néha e!mé~

lázva, elH.inődve, mint cl oa$1
gyok. Mintha kicserél/ék voína
él kis csacski:l Ka!óká!, egész
szótlanná vált e jelenet után.

Szülei is megrémültek. Va
lami lappi'Jrlg'ó befcgségJől tar
tottak s mindent elköveItek,
hogy ennek ujjá! vágj6k és
imádotl kis l(alókájuk sápad!
arcocskájára vissza/érjen ujból
a mosoly, a vidám öröm, ö

gyermekes csacskaság.
Épen Karácsony, aSzereici

ünnepe közeledeIt. Gondol16k,
majd az ő kis szivecskéjébe is
meghozza az ünnep a vágyat,
az élet SUgélTáL Apja, anyja olt
álltak ágyacskája melleit, mi~

kor felébredt s bizta/ó, rnQ1cg'
szeretette! szóljak hozzá:

- IvHt kivánsz, drág"a gyer;
mckünk, hogya kisjézuska
!lcivon neked? Talán eg"v
!lag"y, szép, beszélő hajas ba;
bát? vagy ...

- Nem, nem! szólt kÖLbe
hUelen a kis Ka.lóka.

- Há! mit drága szivecs~

kC?Il1, mit? slljfo~:;rta szer(?tdtel
al" édes anyja.

A kis Kalóka hirtelen komoly
szemekkel tekinteti' jó szüleire
s ij:n szólt:

- Azt kivánom, hogv az él

szegényember Visszéll1lenjen
él kis lánytihoz, akit ugy sze~

re!, mint ti engem.
Miféle szegény emberrő! be,

szélsz ? kérdnie az apja. IV'iéljd
"mikor megértet/e, miről van
::;ZÓ, szín/e leverten monclotta :

- Lehetetlen gyermekem!., .
Ezl te nem érted... Az az
ember lopolt és ...

- Te nem lopná!, ha én
éhes volnék? v6golt !<özbe cl

kis Kcl!óka ... Akkor Je nem
szeretsz ugy engem, mini (lZ él

bácsi a kis lány~t?

A törvényszék elnöke, az
édes apa lehajtotta a fejél s
elgondolkodoH. . . Bizonyos.
ho~n' lopna, bünre vetemednék
ő is, hu arra kerülne a sor,
csakhogy drága. kis leányát
megóvja az éhségtől s e1nl111k

fájdalmas perceitój ... És egy
szerre c51:lk tttölelte él zokOlló

Életkép.

Öt éves volt. Kalaíinnak ke
reszíeitéic annakidején, de eS'.1k
Kélíokáoak nevezjék. Ezen a
néven becé,éíe ől az eg"ész kis
város, ahol apja. törvényszéki
elnök

Olyan mint egy kis
harmatos, üde virághimbó,.
melynek él napsug-álTél és le
vegőre van szüksége. OU is
Jipegclj egyre él sétányokon,
él vii-ág"--ágyak körül nevelőnője
oldalán.

De a leg"nag'yobb boldog~

s<Íga mégis az volt, mikor be~

meheieit játszani az egykori
dajkájához, a jó Kati néni!lcz,
él fogházőr feleségéhez. ltyen
kor elkisérte őt néha a fog#
Iyokhoz is, mikor ennivalót
vitlek azoknak él cellákba s a
szegény rabok mosollyal üd g !
vözölték cl kis Ka/ókái minden
alkalommal. Szercílék őt s ugy
érezfék, hogy ilyenkor Cf2:Y"
egy nc:psug[]r iopódzojJ be
szomom sziveikbe s még" 520

morubb celiá;kba,
A jó Kali n.éni szo!<nycijába

. fogódzva, ma is végigJiDcgie
vele aeellákat s CI rélboknak
csókokat inlelt bucsuzóuL Nem
azért, minlha nagyon sajnálta
volna öket (hisz ő még llem
érlejlc meg' a szomoru heJyze
ILike!), hanem azér!, lTler! mo;
solyoglak r?i, a111 i jól cselt az
ö kis szivccskéjének s igy
inkább hálából iniette feléjük cl

csókokat.
Annál nagyobb voll hát él

csodálkozása és meglepetése,
mikor uz egyik sötél cellában,
cl sarnkba huzódva, egy síró
ember i ]áioiL

- lvliérl sirs7 bácsi? :<érdi
gyermekes kedveskedéssel.

- Eredj, ieg"onosz fajzal!
kiállott rá durv.:ín cl rab.

A kis [<alóka 3ÚP szemeiegy
szerre könnyekkel teltek meg.
Élelében először szólJak hozzá
ilyen gorornhán. S mOS! már
aZ elkényeztetett gyermekek
akaralosság'ával - kis lábá g

val dobbanlva - kiáltoHa a
rab felé:

- Akarom tudni, hog'V miért
sirsz? l

- Tucini akarod?.. Nos,
ió, hát tudd meg', te gonosz
faj zal ... Nekem is van egy
kis lányom olYFm, minI tc, ..
Beteg volt éhes és fázott .
Nem volt pénzem, hogy ke...
nyeret vegyek neki ... f-lát lop- '
töm. " Ezért zárlak icie... S
cl te apiÍd lesz, aki kimondja
rám a.z itéletet, hogy tolvaj va
gyok, mer! !opídm és szigoru
büntcjést érdemlek... Mintha
bizony a.z én helyemben ő nem
uí,;yanUjílY cselekedett volna, hel I
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Ezuton is szives tudomására hozom a n. é. közönség...
nek,hogy a legkényesebb igényeket is kielégitőmodern
URI I::S NŐI fODRAsz OZlETEMET
a volt Bácsy-féle bank helyiségben a 48-as Kaszinó ,
épületében karácsony előtti napokban megnyitom.
Pontos, előzékenyés hygienikus kiszolgálás biztositva,

szives pártfogást kér .

SZILAGYI LAJOS
uri és női fodrász.

l1iI

I I

Nagy kedvezanény
olvas6inknak2
Az ország legszebb és Jegnivósabb képes folyóirata
a FARKAS IMRE szerkesztésében megjelenő

································(ölvashatÓ··áÜi"iás..és··pöniös··Cíiii)···

Magyar Magazin~
melyet egy NEGYEDÉVRE p 6.-· helyett

p J.-ért.,
tehát féláron fizethet elő, ha az alábbi szelvéllyt,
az előfizetési díjjal együtt, legkésőbb

19)0 január 1jeuig
beküldi akiadóhivatalnak.

A Gyomai Hangya Szövetkezet épületében (Horthy Jvj.ikk:.s ut sz. alatt)
a legkényesebb igényeket is kielégitő, mödern

M É S Z AR O S- I:: S H E N T E S OZ L E T E T
nyitottam és ezt teljesen fővárosi mintára rendeztem be. Á!!anclóan tadok
a Gyomán általános közforgalomban levő összes hentes és mészáros

. árukon kivül sajátkészitményü sza.lámit, sonkakoibászt és tóbbiéie
felvágottat, ízletes csemeges:;:alonl'lát, füstölt hl.ls!<ü!önlegesséu

geket és pARISI VIRSlIT. :\ legszolidabb piaci árakat tartom.
A legpontosabb és legelőzékenyebb kiszolgalásról, valamint úruim elsö
rendüségérő! több évi fővárosi tapasztalatom gaT<uwil. A küzegészségügyi
szempontból is igen fontos áruktUönlegességeketcsak addig és az esetben
tarthatom továbbra is állandóan, ha a tisztelt V.elfŐ közönség megfelelő

érdeklődését tapasztalom, miért is ezuton hivom fel .a közfigyeimet külön
leges készitményeimre és kérem a t. vevő közönség fokozott támogatását.

Tisztelettel:
WEIDIVIANN MÁRTON

hentes- és mészáro5.

................................................. Itt leTAgandcl) 1: .

(Nyitott boritékban. mint ..nyomtatvány" kUldendő :2 filléres bélyeggel)

SZELVÉNY (érvényes 19)0 január t5~ig)

A Magyar Magazin tek. kiadóhivata!ának
Bu.d~pe§L

v., Sziget-utca 26. sz.

Hivatkozással éi "G Y O 1\1 A I U JS Á G" ci mü
lapban közzétett kedvezményes hirdetésükre, előfizefek a
,.MAGYAR M~GAZIN""'ra 1930 januál' hó 1~lől l/i évre, P ó.
helyett J P ....éri és kérem a lapot az alábbi eimre megküldeni.

Az előfizetési díjat egyidejüleg postán eJkÜldötiem.

•• *i i I i.i' i j I i II i' • ri I II I'ai» II'I n fl f)l %i I D Sir'rIl~~.

zatát mutatja be a szinház. A
regényt most másodizben dol
gozták filmre, de ez a mostani
olyan pazar köntösben és a
kinematografia olyan eszkö...
zeiv~1 készült, hogy azt min,
denki ujra és ujra megnézi.
Az Alraune szerepét, Brigitta
Heim megrázó erővel alakítja,
a két férfi főszerepet Petrovics
Szvetiszláv és Paul Wegener
játszák.

December 26-án, karácsony
második napján, az

Ö§§zeesk-üvök
kerül szinre 10 felvonásban.
Ez a csodaszép fiand.riai tör
ténet minden ízében modern,
lüktető, izgalmas és fordula
tos. Fred Niblo, a "Tizparan...
csolat és él "Ben-Hur" világhirü
rendezőjének CI mesteralkotása
ez a film. Nekünk magyarok·
nak kétszeres okunk vao gyö
nyörködni él filmben, mert há...
rom főszereplője közül kettő

magyar: Bánky Vilma és Lu
kács Pál. Bánky Vilma mese.
beli szépségét és tehetségéí
anakronizmus volna most· fel...
fedezni, de Lukács Pál - bár
szerepe cseppet sem vonzó
- itt bontakozik ki először

teljes tudásával a hollywoodi
filmvilág nagyságai közül. Ez
pedig nem volt könnyü feladat,
mert vele szemben a közön·
ség régi kedvence áll ebben a
filmben: RonaId Colmann. Az
előadások mind a három na..
pon: 4, 6 és 8 órakor kez...
dődnek.

Cárné és a
gárdahadnagy

cimli 10 felvonásos fjlmregény
kerül szinre. Magyar iró, Vaj
da László a szerzője. Fősze·
repeitkét magyar filmszinész,
Eszterházy Ágnes és Petrovicb
Szvetiszláv játsza. Az orosz
cári ud.var fulfütött levegőjé ...
ben játszódik le cl boldogtalan
s7erelmü cárnónek és Iván
gárdahadnagynak regénye,
amelybe váratlanul kapcsoló...
dil< bele egy tiszta, fehérlelkü
kis grófnő alakja. Az érdekes,
ujszerii bonyodalmak szinte
áJiandósitják a nézőtéren az
izgalmat és a feszültséget. Akik
Budapesten látták él darabot,
áradozó hangon. dicsérik a
gyönyörü film szépségeit.

December 25-én, karácsony
első napján, Hanns Heinz
Ewers millió és millió példány
ban világszgrte olvasoit

Alraune
cimü hires regényének két ré
szes, 12 feivonásos filmválto...-

F +1 .. h Dec. 22-én,
+ I. 1D8ZI.D Z. vasárnap:

Cárné és a gárdahadnágy.
December 25-én, karácsony első napján:

ALRAUNE.
December 26..án, karácsony második napján:

Összeesküvők.
Az Apolló filmszinház ma

vasárnap és karácsony mind
két napján egy...-egy világai...
trakcióvallép a közönség elé.
Mindegyike a legnagyobb fiI...
mek sorából kerül! ki és ne...
künk annyival is inkább ked...
vesek, mert mindegyikben ma
gyar szinmüvészek kreálják a
főszerepeket.

December 22-én, vasárnap
a Budapesten harom hét előtt

bemutatott

II

I

yarsan folyósit köles n nöke
a

,cs
Legolcsobban és
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18'26
19'25
2'20
0'23

17-;'50 gy. 'il·
20'29 gy. 2·10
14·28 16·52g-y.
19'10 19·45qv.

16.J4 gy.
16-51 gy.

20'34 gy.
21·Jjgv.

~~~~1:-...,s"~~~4~~~e:;..i~~i:l-~?~.\\;.~== _il·~~~~·,"-""'~>::-"""~~{::....::;'.~-"':'~~:::;"'~~~~~","~""'--~~:;";;".;'

A "gy" belüvej je]zeJt .s';ors-, u :öbbi pedig személyvonat.

1929 október 6-tól.
~nj~l~...PI::§T - (q,YONA.

BpeströJ indul
Gyomiira- érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

IlU II II! II ul III U li Z!llOIlIli!]JUjH llUOIU I u:tu:n!iI lU II irI unni

6-25 9·45 gy. 13-35
11·06 12-42gy,18.19
0·32 5-34 8·52 ffY.
5· - 10·40 11·45 gy,

GYO~iA- BÉKÉSCSABA..
Bcsabarólindul23·15 4"34 8·14gy. 13·26
Gyomára érk. 0·17 5·26 8-51 gy. 14·20
Gyomáról indul 6-41 11-14 12-47 gy. 18·29
f)csabára érle 7'54 12·08 13-25 R"Y. ]9'27

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kaphat6 minden Vasutállomáson,

Dohánytözsdében.

10 cikk
a kereskedókről

az UJ S Á G-ban
él vasárnapi számban
kezdődik a közlés.

EGYE MEG és
OLVASSA Ell!-

plfHI~~Itfl4I'tfiMMMifHI""""","~iWi'~ma~~~~W~~~~~Jli";Wq~~~4'\'J':t-1;~~{'~'

I+Iall 2 R dióNDo 4) 1i
A legalkalmasabb K A R Á C S O Y r A J A D É K K nála kaphatók. i
Teljes rádió felszerelés fejhallgató és antennával együtt P 8,- ~tői ;;

Prima fejhallgató P 5.- -tői i
Detektorok P O.70-tő! J
Mindennemü rádió cikkek. Különböző fe...ihallgatók nagy vábsztékban. ~
Tungsram vHlamos izzólámpák. ÁUandóan friss ú féle zseblámpaeiem, ~

~
Varrógépek árai karácsonyra íeszámtva. Eladott gépeken januárban ~~

himző tanfolyamon dijtalan o!üatás. IHcHó berl1uíaiás mindennap reggel ~
9 óra 15 perctől még a késő esti órákban is. ~

Domokos Albert villanyszerelőés ~űszeréSZl1éi i
GYOMAN. ~

iuv~utiwuUU~U~uu~wuwwuwu~~uuuu~u~~»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~

Lapurd{ Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tét

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
elófizetői közöt! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a si)fsolás hónapjában tciszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen Imp a kiváló
liirnévDek örvendő Park nagy
sZiiWodában Budapest vm,. Ba
ross iér 10 (a I{elelipáiyaudvar
érk'2zési oldalával szemben)
cgy cls6rencLi szob~L A kö
v'zJkező sorsolás! jan. 20,án

uk mq2Tjkni és eredményé1
lapunk jön. 26~iki sZflmában
j,..::sszi';k közzé. Vágja ki
az alc:nli "U!alvány~szelvény!"

és adja be azi lapunk felelős

szerk esz1 Őj~.211él.

~ fl'f Ji on~dq ..
~~~~~~~~~~§bjjWtdt~~'tt:"'~~

g Dr. URBANEK LÁSZLÓ
(;

"-' T.bJ{AR,M;'\NYOZÁSI
r~T és UTIViUTATún~inl:.1 .~g~z értékes rnüve 111egjeL:nt l

é1gen ug",es zsebformátumbarJ. - J!'
~~kÖ.il'yv.~cske minden ~al.dát érdekel,
nk~l~fl~sén a mO~!a~1 nehéz gazd~
~_~ sag! vlszonyok kozaH, mert megntanítja számítani az állatíartót a heniyes takarmányozási elvek mellett.
P~ Kiapható kiad6hillstalun!dJan is
(~ Ára: 40 fillér.
~~..1::,:,.1::::1I1~~~~J:'::::~~~~~

f -- --=~"'=~~=~-=-=
Sz..:rl~ z:;í:l ,:~~·5.'..:' i1~1 ,bCilc1andó.

UTALVANY~SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ TEL! ETREf\lD

GYOMA-ENDRÖOI AUTOBUSZ VÁLLALAT, 6YO A

p.

] Ó. 40 p.

fi ó.

6ó.

2 ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

p.

!o Ó. 20 p.

12ó. -c- p.

Telefonszám 17.

délután

délelőtt

délután

délután

délután

este 7 ó.' 40p.

felemelt kézzelkeU

"

"

L járat reggel

2. " .délelőtt

4.

3.

reggel

reggel

délelőtt

délelőtt

"

"
"

l. járat

Telefonszám 11.

2.

3.

november 15-töl maJus iS-ig.
GYOMA Vasutáliomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GyoIndról indul: ~ Feltételes megáliók I:~ndrödrö.l indul:
~ Gyomán : ..

5 ó. 30 p. ~ Kossuth Lajos utca
6 Ó 30 J Gróf Tisza István ut sarok
. . p. ri Máday gyógyszertár

9 ó. - p. ~ .Piac-tér
~ Artézi-kut

II Ó. 10 p. ~ Hangya főüzlet
;;, Vágóhíd

5. " délután 12 Ó. 50 p. [ványi malom 5."
, Endrődön:

6. " délután 2 o. 20 p. Napkeleti vendéglő 6."
, Kórház

7. " délután 4 o. 55 p. Kondorosi-ut 7."

8. "este 7 ó. 20 p. Piac-tér 8."

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fiUér, csomagjegy 20 fiHér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

4.

KEDVEZMÉNY
DÉGEINKNEK

mint il

GYOl"iAi UJSÁG
olvasójának.

urnak
urnónek

Ezen lap eJőfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 ~zázalék

kedvezményt, szobaárainkbóJ

íO ~zlazalék

kedvezményt olcsó éttermi árainkbó!
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁü kiad6ilivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres-I
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni,

PARK-SzAllODA
BUDAPEST

lizemben a Keleti-pályaudvar érke
zési ollJJával. (Nincs kocsiköltsége.)

$zerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MARTüN.

~~~~~~~~,",~~%~~~~"\t'~

Nyomtatta él "HIJNOÁRIA" könyvnyomdai vállalat Oyomán. Felelő$ cégtuléijdono3: TEKET SANDOR.



H E T t

Gyoma, 1929 dec. 29.

S GÉS KÖZG Z

Ara 16 fiHér.

i, T A R S D A lPOLITI

IV. évfolyam 52. szám.
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nemzetkljzi iog- ellen tá
madó dal jeHe
mezték, ugy Q most kö
vetkező negyedik évtize
det a béke ó Só=
várgiÍs jellemzi.

A b~ke ~vHzede kezdö
dik és a' magyarság dZ

igazi békétől a sajá.t jo
gaivak bizJosiíását, érin=
tetlen és sértetlen vissza
szerzését remélheti, mert

dikat a

dereng az Igazság
amelynek világossága fdé
és sugarainak éltető me~

lege felé egy sötét évH'"
zed óta igyekszünlL

forduló-pont ez az esz
tendő a kakndáriumban, a
30-as évek };;övetkeznek,
uj évtized kezdödik, mely

't ... TI if ... f:.a meggyorsul elei es íel-
!ödés következtében sZln~

te uj évszázad jelentősé

gével bir. De
az uj évtized első esztena

deje a históriában is:
amint a kilencszázas év·ek
első évtizedét CI.

való fölkészülés, a máso:
dikat éli

történelmi erő, mely né
peket nevel naggyá, nea
vüket beirja a történelem
be és az ellenséget előre

megbénHja.

A magyarok Istenéhez
száll (:lZ első ujévi fohász.
Aki kihozott bennünket
Szkitiából, aki megíartoít
bennünket némettel, tatár
ral, törökkel. románnal és
szlávval szemben, most
sem fog elhagyni bennün
ket, mert lehetetlen, hogy
a teremtés tréfát üzzön
egy néppel és nem véleta

len játéka a Sorsnak, I

hogy ezer esztendő óta I
ezen a h~lyen állunk és I
küzdünk és ezer óeszten
dő minden vihara nem íu~

doH erőt venni rajtun Ic

A megmaradt szentelt '.
föld áll ma is talpunk
alatt, amidőn ujévet kö
szöntünk és háládatos J

szivvel borulunk le a ma-!
gyarok [steneelőtt, hogy i
az óesztendő kemény tUz= I
próbáján kere~ztül segitett
és ma már Hága felől

né'lg'Y nemzeti megujhodást
készítettek elő és bátran
eimondhatjuk, hogy 1930
as magyarság vértezetten
indul az uj küzdelembe:

sokkal elszántabb, maga
bizóbb, öntudatosabb is a
mult évmagyarjánál. A
múlt esztendő legnagyobb
tanulsága az, hogy nem biz
hatunk másban, csak a saját
erőnkben. Látszóan szo
moru tanulság ez," vannak,
akik ebben az elhagyatott
ság érzését látják, de n-em
szabad elfelejtenünk, hogy
éppen a magunkra utaIí
ság érzése adja meg' a·
hősiesség igazi lendületét,
amely minden egyes eset
ben elengedhetetlen kellé
ke a sike:-nek.

Mikor tehát cl magyar
ság ilyen lélekkel indul az
uj esztendőnek. nincs
okunk félni a feladat nagy
ságától, melyet meg kell

oldania, nincs jogunk meg
rémülni saját gyengesé
günk tudatában, mert az
elszántság a legnagyobb

Az óesztendő íemetésén
~!fogult szivvel állunI\: meg
a közelgő ujév hajnalán
és midőn gyöngyöző bor
ral régi szokás szerint ái~

domását isszuk a MuU
nak, hogy biztassuk ma
gunkat a jövőre, - nem
szabad kétségbeesnünk.

Minden magyar elmond
hatja magáról az óeszten
dő elmult napjainak he
gyén állva, jó harcoIíaill,
helyemet megálltam és vi
torjárn kifesziti az isme
retlen ujesztendő szele,
hogy ismeretlen uj vizek
re vigyen, de cl Mult ki
tartó küzdelme megedzette
akaratunkat, megnöveh'e
önbizalmunÍí:at.

Csalódnak akik azt hi
szik, hogy a szenvedés
erőtlenné tesz, hiszen a
mult esztendő hősies küz
delmei éppen a mult esz
tendő végén csodálatos

TÁRCA
Ifoldvilág..
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Mikor megfordult, csodál
kozva látla, hogy mindenki una
készen tolong a kijárat felé.
~ Milyen állomás ez?
Nevetés volt II válasz, vellaki

oClgysietve. szede!őcködés köz-
ben odakiáltott: - ez; kutya
Pest, akibe az ember beledög
lik ! ...:.... Nem is nevetés volt,
hanem a városba tehetetlenü!
fölszivolt ember gyülölete. Jó
annak, aki még nem tudja, mi
!yen állomás ez!

A mi emberHnk azonban
nem hC'lllolia ezeket a megjegy
zéseket, lázaSíllf'l kapirgált a
cSQmélgíllrtó polcon, leszedett

onnan különböző apró cso
magokat. Az egyik egy két
kilós lisztes stanicli voll, gyű

röt/ oldalán ezzel a fölirással;

Végső János füszerkereske
dése el takarékossághoz Acsád·
ApáIon. Ha valakinek hdve
tartotla, megtudhatta a stanicli·
ről azt is, hogy Végső Jtlnos
ezen takarékossági füsze.rüz
lele az Acsád-ApálH Égett
uccábc!n találhéJtó. A stanicli
ban körömkefe, fogkefe, haj
kefe, és egy kaucsukkal ellá
tott fésű lapult meg, de volt
benne fogkrém, sőt egy valódi
két pengős zsilelkészUlék, hat
darab használJ pengével. A
másik csomagot Petőfi összes
költeményei képezlék, diszki~

adásban, továtbil egy k\2skeny,
sárga könyvecskc:, melynek az
volt él cime: .,Mit kiván az in
te~er mállyarság fi

, elzonkivül

pedig Csonkamagyarorszi1g
térképe, egyike azon olcsó i\ i,
adásu térképeknek, melyet
könnyen elóiehet tillitani a régi

Nagy-Magyarország' lérkép2 a

bői, mindössze egy szeszélye
sen kanyargó piros vonalai kcl!
rányomtatni, amely az ui hat6
rokelÍ és egyben az: ui kiadf:st
is jelzi. Ne h.igyje 'i7.on b:J il

senki sem, hogy ebben él CS(j·~

mi:'1gb_an nem volt hasznos '25
gyakorlati könyv is. Igenis \o!t
oit kék vászonk6tésben ersy

hires amerikai milliomos ön
életrajza, "Hogyan leHem é n
gazdag?" eimmel. -A harmadik
csomag szemmel lálhalóal1i1z l
utas legfélteltebb kincse voH. CI I
legterjedelmesebb, de nem C'

hete!1 tudni, mi él tartalma. Eilg"
az hozz,í, kfilső burkolata c~:y

elhaszn61t kalonapokróc, mc
lye! íg-en gonqpsan cilkö!Öft!

spárgával, még pedig jó erős

spárgával és sŰrün.

- Bizonyára hosszabb tar=
l"özkodásro jö1iek nagysádék
is, -- szóll oda a hölgye!mek,
mikor lálta, hog'Y az:ok két
jelentős lerjedelmü bőrönddel

vesződnek.

- Oh nem, - nevelclt az
összonyka, - mi nem készül
tünk neki olyan alaposan, mint
ön, csak pár napra jÖllünk.
ElérJ nekünk ez a csomag is,
i:'l hordárok megnyuzzák az
emberI.

- Sajnál om, hogy nern is
merem él várost, kissé régen
voltam itt, még a háboru alat!.
Mosl '3zivesen kalalllo!nám
kegyedékel, ele azt SI2 Tudom.
merre van ElZ az ulca, ahová
mennem

- Tci! él n m] meg 1udjuk
rtlondrmL JI,/li utcába megy':?
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eszéd.

jalan összezavart.
Elérzékenyülten nézünk

most már az öreg Szilvesz
ter apóra, sajnáljuk, amí~'

kor a kalendárium uJobó
lapjával a hálán ki'(on az
élök son1 <2'3 cl ál na'

gyobb ör(jm q'iriuk éiZ

éjfélt, amikor {'l toronyóra.
ütése iobban meQdobo'f~

'---- <-"::>

tatji:l a szivet, nt más
éjfélen és az elaludt vilkmv
ielzi azt a szünetet, amel~
él kéi haíárkő között: ;
Mult és él Jövő között van.
A Szilveszter rnindenütt
Unnep, ele njlunk, mClgTa~

l '[ l" 'rOjGlé'l ,<erszeresen az, mert
nagyon megfelel a magyar
temperamenlumnak. Ma
gyar dolog: elmiilyedni él

multban e:'S e~n' !<is keser~

gés után csakazért is mu~

latni és hinni abban, hogy
faJén az uj évben, de ha
nem Gbban, akkor q:y még'
ujabb évben "Lesz még
egyszer ünnep a vi16gon !".

máramelyereS7:fendó,

elsöóráit, de azután föj~!

esi ak a szemek, iz~!

gatottan, türelmetlenül !es~.

sük az órát, mikor ér cl

nagymutató él tizenkettős~

höz. o. !\/jjkor teli!::: az I

A ol a szeretet nemcsak szó

megtlnlllnk, merj fJprö
gondjaiva.l, éj llélköLilliPCt!(

állandó nyligösködésévc:l !
kífáraszrott, megalázott és I
megslomoritott bennünke/. I

De van~e ember, éJki l
minden bajért ne várI'w j
kárpótlást az uj esztendő~

től? t Ugy nézünk Szjvcsz~ I
tcr estéjén az óesztendőre,

mint egy csődbekerü!tem~

bern?, aki nem tudja tC'\jc~

siten~ kötelczettségét, d'.':
megérkezetr a csödbekerült I
ember rokonszenves ba~

rátja, az uj esztendő, aki
körülnéz a követelődzők

sereg'én, rejlélyes mozdulat
tal cl zsebére mutat, és azt
mondja: majd én eJintézek
mindent, amit ez a haszon;

Vannak és járkálnak még jaiban folytonos bIztat6 és
ezen a tar földtekén olyan I lelkesitő szavakkal tartotta
emberek is, - akikné!, a l ébren a nőiesség legmagasz
szeretet nem laposodik üre- tasabb vonását: a. segitésre
sen kongó frázissá, hangos kész szeretetet! . . ' Serdü!ö
szólammá,. hanem, akik leánykáinknál ezt a mélyen
őszinte szivvel és -teljes lelki I nemes célkifüzésfpedig csakis
odaadással cselekszik a ne- a serénykedésben el nem
mes emberszeretet magasz- lankadó munkával felzet el
tos parancsait, És mig odc- érni. Pétermann Józsefné

adó, nemesen s.zámya.. ló s.ze~ Ipedig ,kit~r~ó, fáradh~tatl{ln
retet munkájllkkal maguknak munkassagaval bebJzonyi-
szereznek (gazán ideális lelki totta a mai sivár kor mi17
gyönyörüségei, másokat a den kicsinyes lelkének! !rogy
lelki nagyság és önzetlenség van még cselekvő önzetlflZ
elött való őszinte meghaj- szeretet is és hogy nem halt
!ásra kényszeritenek és igy még ld az emberekbőla szc
valósággá varázso/édik az retet utolsó paránya, -····eSt;/:
ókor klasszikus költőjének' lángra kell szitani nemes
fellángoló szava: példaadással a hamu alatt

"Omne tulit punctum, qui meglapuló parazsat! . , . li
miscuit uti/e dulci" ! . o. Va- Vöröskereszt Egyesület Sl?

gyis merőben hasznos mun-I rény tagjai utján összegyüj
kát végzett, aki a hasznost, tött önkéntes adományokat
a kellemessel párosttotta!.,. I dec. hó 20-án délután gyö
Ezt cselekedte önzetlenül nyörüen sikerült házi ün
gyomai társadalmunk egyik nepség keretén belül osztof
fenkölt gondolkozásu vezető fák ki az arra igazán rá
női egyénisége: Pétermann szorult és rászolgáló szegé
józsefné urasszony, közsé- nyek között. Bevezetésképen
günk agilis, költői 8zeflemü Paál Samu helybeli polg.
tojegyzőjének neje, aki mint iskolai igazgató intézett az
a helybeli polgári iskola iskolai Vöröskereszt Egye
Vöröskereszt Egyesüleiének sület tagja/hoz és' a szép
elnöknője az egyesület tag- ~ámmClI megjelent ktJZtJffq(Folyt. köv.)

Szilveszter.
Még tart a karácsony,

"",!n"""""~"""""",~""""",,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,....,?~""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''M'''''__.''"''"","."'l!~~'- .- ~_1
bübájos álma még itt kisért
közöttünk, a friss hó első

örömei még mindig csik=
íandozzák a szemet és a
képzeletet, ebben a mese;
hangulatban nincs is hét
köznap: a Szilveszter js
Ullllep,. a legmeghatóbb
Liimepek egyike.

Szomorkodni kellene, hi·
:::;zen egy esztendővel öreD

gcbbek lettünk és mégsem
szomorkodunk, Szilveszter
e:sréje kicsit borongósan
kezdődik ugyan, az emlé=
kezés diktálja az ünnep

munkaalkalom tcrenlÍc?sé; I
veL melyben CI Nm, fölc1mi~

velésügyi miniszter ur segít
ségét fogja kérni. Remé·
I1j1ünk van arra, hogy a
gyomai munkások kéreime
elől sem a KépviselőtesW,:

let, sem a Miniszter ur
nem fog elzárkózni, annál
inkább, mert Gyoma mun
kásai hasonló dolgokért
eddig nem zaklatták a

.hatóság'okat, munkClszere=
tetük megtalálta mindig éi

családfenntartására szüksé=
ges keresetet. A mult év

azonban a fagykár miatt cl

birtokosok teherbirásál is
megpróbálta, hát még a
munkásokét, kik nem tud~ I
hattak annyit keresni, a
mennyi a családjuk fenn D

tartására tavélszig elég' lett
volna.

mondaná ennek él történetnek
minden részletél és él bajba ju~

i~l!t, vag'y él rJag'y bánaIon át
eset! emberek őszinte szomo~

fllsága nyult ki él sz('méből é:;;
határozottan érdeklődésIkedlett
maga iránt mindenkiben, aki
c.sak hallg'alia. A iíilekedó em
berek eg-y pillanaira megálltak,
sLiníe mntető sztrájkot rendez
tek részvélük jeiéül. Ha előbb

l(czdell volna beszélni ilyen
összefüggéstelen egyszerüen,
!1 yilván mindenki rokonszen g

vesnek 1é:1lálti:! volna, mig' igy
az utasok jó része abban a
hitben távozott, hogy egy csen;
cles őrültte}, vagy htilyévelllja~

zolt egyiilL

Erői veJ! magán és nagy
garral felkapta csomagját, in~

él többiek nyomában ki~

felé.

seiőtesUJleti
közgyüiés,

~!i!Z'mwP"m"re'ZM"'7'f===

Európa és a világ béké
jének ügyé'í/é leH cl rna~

gyal' Igazság.
Mikor a sötét Mult fel

hőit magunk mögött tudva
arcunkat az esztendő

felé fordHjuk és az ma
gyar fölkészülés dicsősé=

ges aratásának biztos re
ményében köszöntjük az
uj esztendőt, ugyanakkor
elszorult szivvel gondolunk
(!lZ üldözött magyarság
mártirjaira, a békének csu
folt véres tiz esztendő el
esett hőseire és szeretnők,

,ha ők is lennének kö
zöftünk, hogy lelkesedé=
sünket növeljék és élvez
zék velünk együtt azt él

dicsőséges aratást, ame
lyet vérük és életük hul
lásával veteitek Az ujesz
íendő hajnalán a magyar
kö~zöntő első poharát rá-

köszöntjük.

A muló esztendő végén
cc .

f. hó 30~án délelőt!' tartja
Gyoma község képviselő",

testülete ez évben utolsó
gyülését, bucsuzván a meg'
próbáHatásokkal lerhelt
szükesztendőtőJ, rendezni
óhajtván él költségelőirány

zat egyes cimein Jörténr
tulkiad~sokaj- a. más címe
ken elért megtakaritások
terhére s hogy munkásain=
kon jóakararu belátássEl!
segitsen a téli és tavaszi

- Qh köszönöm, keg'yed I
olYé/n jó, én ezt mindjárt ltilg
tam i:l szemeiről. A SZemek!
mindent elárulnak, - önkén
telenül az idősebb nő rossz~

indulatu, zavaros'szemére g'on
doll és tüstént oda is nézeH,
mire mind éi ketten megértették
egymás gondolatál egy szcm 3

villanásban, mert az öregebbik
nő ugyancsak feléje nézetL 
Én azonban még nem tudom,
milyen utcába megyek. Tudni~

illik engem tulajdonképpen egy
emlék hozott Pestre, miután
most ugyis fölmondás!:nm Vél g

gyok és gondoljam, hogy :neg~

fagadom él kedvező alkalmat.
Illetve az alkalom csak bizo
nyos szempontból kedvező

tulajdonképpen azonbcH1 ked=
vezőtlen, De ez· privát ügy,
nem akarnám fárasz/ani vele.

látszott, szivesen el~ l
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~(oz{a(ja ti hc}LV"t,"80d~ sZ~~lro·«"

kOit há [Jan. f~ SZhl'"

~házj ~:re; ujév! számB közli !2z

~smerQtlen S7ZfZÓ

e 50 éves icisá
idete ag,aa gazd.~sági éj

:écyezőiévei kié
Vállalkozók La ezen,

éríékesnél cHd-\eket
1-arÍainlElZÓ szánHJ. niéHán keh
áHalélncs feI1ünést és an.~crmas

arra, hogy a ~egsZéteS2bb gcz-

'...I

(Keieti

Teljesen ujonnan~ berende
zetl kénye!m2s család! ház.
Köz~ontifüJés, hideg-meleg
viz. MérsékeH- polgári árak.
Egyesületi és
utazásoknál rend]l~vül Ol;:,

csó teljes. ellátás.

hhratkoz6-kr1!;?!k

ikoz~ .

, ,/1:, íal~"~olyam hai:g~t,ó.j~ ~
!enCll nlll1den 18 e!efevd I
bcclöHött egyén, aki a írakDI IstenHszte~etek.A fef. ten!p~
torok kezelésével, VEig'{ veD I lornDiHi óév de!utánián 2 órakor,

valamint napján reggel SJ
órakor Istenliszielctej tari Ré~

pás Pál ref. lelké::: z.
Az evange!ikus

óév esléjén 5 órakor, i1Glp

ján reggel 9 ój'akor német
nyelvü istenitiszle!eL Utána az
ujonan válaszlolt ílszlviselő!oZ

eskUréle.

Eljegyzés, Blanka és

Dr. Krelovkh Kálmtíl m. kir.
honvéd föorvos jegyesel,c, (tvjjn~

den külön érlesilés

A VáUaU,ozóli
éves jubHel1im~.,

fl~ gjomai K2!§znl1ó
nöksége ezuíon is értesíti
jait, hogy ól szokásos
veszter estet ez is meg'" ,
tartja, cl • (:3 I.
fJiok vendéR'eH s7C",rteHc 1 meri" !

h
, . . ~ " f

,1V)Bl.

ni. Ezek közül azonban e!- .
s6soroO,n a mezőgazdaséÍ:

~~ ~:~~é~)t.~~~I<I'~~zi~li~:,~;~:~pek I
~ 0 ...... ) '--- I L~ '-.J 2:" .... ' J ~ J,::, '- }~ ~ . .. ~

lajdonosai, vagy ezek csa~

ládíagjai, a gazdasági al~'

kaimazoHak és esetleg már
eddiu is j-énv!eQ2S alköl#

ö J ~

mazásban álló mezőgaz-"

dasági tfaktorkezelők vé~ !
telnek figyelembe. i

.A. tanfolyarrl színhelye él

m. kir. Fa és fémipari
Szakiskola. A tanfolyam
tartama alaH a ballg'arólc=
ra az oldató intézet regy(i.d-

szabályai kötelezők.

Á. ,h.allgax'ók, fel,~('.::'e~e ~ I"

m. Kir. fa es l~ermpan

Szakiskola 19azgaróságá
nál, Szolnokon szóbeli
vagy írásbeli ielem'kezés
alapján történik,
kezóka bejrás alka
összesen í5 P
pengő beiratás1 és tandíjat
tartoznak befizetni.

A tanfolyam befeiezí<2vel
él hallgatók vizsgál tehete
nek. Akik a vilSg;:U sikere
rel kiáHották, bizonyi
nyernek.

A tanfolyamra legfeljebb I
40 hallgató vehető te~ i
hál il tanfolyamon :-észt i
venni kivánók sürgősen ;·2# I·

lentkezzenek, mert él léte:
l

szám betelte után m6.r nem'
leszn·ek felveheJők.

séghez buzdiió szavakat és I
hangsulyozta nz iskola nö- I
vendékei előU, hogy a sze
retet gyakorlásának lélekne~

mesitő el
ne fáradjunk, mert az Ur-

ad az, aki a szegény
ad Az iJJyaz[íató be1le-

, l::> ""

zető szavai után nehány sza- ,
valai és énekszám követke
zett, Ezután az az egyszeriien,
nemes izléssel megrende~

zett ünnepség legmeghatóbb
záró' aktusa: a szeretd ado
mányok kiosztása követke
zett. Sok több gyermekes'
anyát láltalc
élelmiszerekkel ésfűtő anyag
gal az összegyült önkéntes
a ,~'", ']'7 hn 1/0K'bo'! l(,o';" ~;;()'i; n'?'Uu. d,tu,'y ". • c -~t:.s ""h

r/" ". .J:"" 1 'j oJegyzojf? jelesegeneK es
helybeli polgári iskolánk
l " tU .f. ' n', ffelKes, veze o fanarnoJenCk

fgazán, örömé!'e válik, ez a l
f7(f~Y es. ~~~'ek mun~:a! ..: i
Ml megJwjt]uk az elIsmeres I
zászlaját II derekasan vég- í

lzeit /2IJrnánus Tnut1.ka előtt

és Jstca áldását kérjük pé-I

2:~rm,~:m .,Józsefné t01Já?~il
onzeuenul nemes J7WWW-,

jóra!,.. I
""",_mp -I

,6" I{amara a m. kir.
FöldmÍ\'elésügyi iszte-"
rium anvagi támogatá3á.val
Szolnokon a m. kir. Fa
és Férnipari Szakiskohlval
egyiittesen 1930. év] jmmo
ár hó 6=1 kezdette! mez6~

gazdasági tra!;Jorkezelői

tanfolyamot rendez.

A tanfolyam tartama 25
hét. egész napi olctatáss~.l. I
A tanfolyamot azon cel o

bó l rendezzük, hogy az
uzokon résztvevők az ok
szerB talajművelés és gép
erejű szántás alapvető is
mereteit eI5a!~tithassák, a
motor a traktor és il trak:
Jorekék, a mczőgazdaságg

ban alkalmazott traktorok,
cséplőszekrér1yek, végül
vetŐmagfisztitógépekés be
1"2ndezések müködés<2j',
gJ'akorlah helyes kezelését,
üzemi karbantartástlt és
leggazdasélgosabb kihasz:
11,ílásáí pedig e!máleti és
gyakorlati oktatás
me~ismej'hessék,

ezőgazdasági

traktorkezelői

Iyam Szalno n.



és

orsan
If

eh>n ..

pompás és

ő

ja.nuár

szent s

ászutasok szá

December

filmje él

Ná~zU.tdliok

cimii 8 felvonásos szinmü I
Else jerusalem azonus eimi.i
vilÉ!ghil'ü re;:;r~nye ultín irödoil. l
Ez él regény a:11181; iel órL~:,,·j I
feiWnést i. mer! olyan ié-I
mát feszcg'et. amely éles ellen· I
télben állo!! él közvélemény edZ-

lKori felfogásév,:Jl. )\ darab nöi
C~ 'í,;0.·t Iloszerepe ore_e a/ I
ismert fílmsíar iátsza, cic szc-
repe van CamiHának !
is, akir l)agyon régóta nem lát·
l'unk.

,,4 lc::aj.lo.ft L~nnepnapok i~'G~ II'

zon k!va!o es nagyszé\basu,

filmmüsorai után az I
!Hmszinház mai vasárnapi és
«jévi programmia semmivel i
sem marad mögöHe az előb-

bieknek. December hó 29-én;
vasárnap két slág-ci'Cs mlisor
kQrl\l szinrc, é1Ine; közlil

agasabb n
értékes

RÉTi ZOLTÁN
SeJitésvásáríer.
József 366-29 és
343-03.

a . sertéseket egyiirtesen
berakni.

n
Kisebb

a

lom

á

Krl.llehi6 .IáraoS!'Ilak egy pusári zsel
lérföld és két hold kesej6si. földje
eladó. Érdeklődni lehet Baross utca
465 szám alatt.

Prima uradalmi sertés P. 1.44-1.48
Szedett l. rendű sertés P. 1.30-1.34
Közepes sertés P. 1.22-1.26
Könnyű sertés P. 1.14-1.20
Öreg sertés P, 1.22-1.30

ta dmemre berakott sertéseket
és szarvasmarhá1uü

c\c]C'n

kioszlása

korcsolya

az liOAZOArósÁG.

kÖ1leíkezö

ródli és

Egy

f.~edves vidé:ki venc1égeinket a
karácsoDyi a]kahTlából 'Br-
uton köszöntjük s bold.og
kivámmk.

Fentiekre hivatkozó látogatÓinkat
árainkból 20 százajék engedn:ényben

ré3zesitjülr.

Béla

és

reánk

fog megtörténnL

lyája k'Z53züiőben van.

hálá.s

Gyoma és Endrőd

nek

me}y

feIDótt~2knek 6 g'ycI'rne
leeknek .cr pengő I?g-ész idényre.
Melegedó és s
lesz.

dor ur 10 peng-ós, iOvábbá a
bizoHság pénziárosának
pengés Nemes
adományukért fogadják ezuton
is a bizollság' és El szegények

tatja be a színház. ).. "fc;IH~r

ördög" - egy hirhedt kalan":
dor: mágikus, büvé5Z~ aki
szemfényvesz'éseivcl egész
Európát végigbarangolja és
mindeni.\fI bolonc1i!ja az em be~

rekei. De ennek é1 cinikus cm:
bemck, aki előír !m'g éj l:i:
rályné sZ2mél\'c scm s/eni,
lelkében elrejIózve izzik a ne
mesebb érzés is, amelye! egV

11i.lség'es és önfeláldozó szere
lem kelt napvilágra, amikor a
halál sötét árnyéka borul éJrii1

él c,?Ilárél, ahol szinleges ki-
végzését várja CagHostro; a
!egendáshirLi kalandor. DíAmas
Sándor hires reg'ényének szi'
nes izgalmas lapjai cl'2vened-
nek fe! él filmkockákban ebben
az uj fr!mben. rv'legelevcnedii;
előttünk LPijos király P,-!~

zar udvartar/ása, él régi
London és él trClgHw c;

sorslI Maria Antoniette kiráh
ne es él francia forradal nL!

Zöld Istváil Iéle 3 tanyai közvetlenü! megelőző korsu::
föld örökáron sürgösen eladó, Értekez- ;"ely gyönyörü, sokszáz oldalas amely, mint címe is sejleli,! sok más történelmi alakja. .~\
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá- '(Ötet lesz, szép aranyozott vá- vigjáféli, még a javá- ll' film nagyvonaluságát, pompá-
ban. szonkötésbenértékestartalommal. • 'I Ebb IflL' ~ "me t k' 'trtá ,< ' r'; t t"

Ö1:\I, $cÍ'lIT'öder .lá!'&c$iJ1:é5';1~I{ 30 100", :'l en cl mu,<: Isago" cd. ,- za os -la i sat es lUfi e.o
hold ő7edi földje eladó, ked- Szerkesztőség és kiadóhivatal:' dkai 'vigjátékban, amelynek tempóját Richard
vező fizetési feltételek meBett. Érdek- VI. Poc1maniczkyu. 27, lj' .mind él 7 felvo~á.sa, ,tel.e .va.n! él ném,ei.. filmmüvé~:~1 márkás
lőd6k 2. Diics)' és Társai Ötven éves a Vállalkozók Lapja! meleg humorfi:lI, J)úllDkas Jele· i csengeslI rendezoJi?oek neve

Bankh~zához, I n:~ekke~, (J ~aza:-nál pö.:arab? fémJelzi. látt.ák a fUmet~

@j8fiflínlffiTImiThlíln1li.mf!irimf[iITITThrrI1ITi'~ííi'mm'fffi11ti.1i11T1ITriffi.1J"h!l.'f l nm ruhakl1éllZ Olyan iomeg'2I őszmtén monJhatlák, hogy a
~ ! láljuk, amennyi egy párisi dj~ l "Fehér iémjelzése a

I.·...•:; ~. I! vaiszalonoak i3
1

_
e
''''cl

o

:~~'~:Vl~éL '1·' aa-ll"lUf.l -"~~I~IKg:~. D" émfteérktét'IiE V~!. t.i"!:C:!l 4-2-44. Tihien,rtt1'C.;;: CONTiNENTAlOTEI. 3í' 1- '", k~iC ..., ... u~1 a S-le-

~ ~, .DU,mas , . egyik le~-j replők i.s csupa erő~;::
~ g.. l hl' 1 o' l Hans (aki él cimszere G

~ ~ sze", ') es .egszJn'!sC' . Den megJr l
~ Tisztaság-Ké:lyelem-Előzékenység. 1_' .... I, regényének I'. peket éllaldtj~) Renée Heribel,
l.§. Minden szobában hideg-meleg f;)iyóviz és flités ! ~ Abel és Meei."Y,. aki-
~.'-==-=_ Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8, 9, !o pengö. I~.· II. I nek idegen hangzásu neve él

; Kétágyas szobák árai: 8, 9, JO, 14, 15, 16 . . I n:agyar Niecséry nát rejti.

.;;~~Jtli!'lM~Jlil~~11"''lii (fehér yemekbel4, ~l~~d:sok, mindkét napon



A

hentes- ~s fG észá~·üs.

nyitottam és ezt teljesen rővárasf t:l]'Liár3; ta~-~ok

aGyomán áltaiános közfűrgalo~ubéJ1 IevD i~3C,Z'2S ~~,'~:~~G~-_:: tz rnász'i~"aLs

árukon kivűl sajátkészitnlérliYÜ s~a~slfiriJ2'~) S~;;X"l~~~:'~~::~=:,:t ~,:5='-; és többZéle
felvéaottat. i;;:;etes ~rii",t,~,;~;

iCleket és . PÁF:I$I ]cgszü;;~,8.b:0
Alegpontosabb -és iegelözékenyebl') "f::"._. E:;SÖ-

rendüségéről több évi frövárosi ',:~; Ga~ztala';:orn

szenlpontból is igen ion±os ánii:~;-:3,ziJl(égességc:.:·;;t CS-2;'~{ ?:0_djg ts. az
tarthatom továbbra is áBanc1é';31~. I-l}. a tlszteI-,~ 'Je-:/ö ll1e:,~li""(;;jV

érdeklődését tapasztaloJlH. miért JS ew.tOl1l hiVOJ1 ~~l 8. h",~;c''''''u,'1,n'''"'
leges kész::Tf:ényeilnre és 11<éren: a v'2v3. f0:~0ZC ~" :áü; D::; ,.ti"",:t.

T i s ;'. 'z € ~ IC t t e ] :

Ezuton is szives tudomására hOZ01.TJ .ca 111. é. közönség'g

nek,hogy él legkényesebb igényeket is kielégitőmodem
Ri ÉS Ő~ f RAs ZlETE

a. volt Bácsy-féle bank l1elyiségben a 48-as Kaszinó
épi.Hetébel1 megnyitottam.

Pontos.. előzéK?ny és hygi'2nikus kiszolgálás biztoSit'lC!.
sZÍ'l/es pártfogást kér

571
uri és női fodrász.

e
kmHetésre és karácsonyfának
is alkalmas, tová.bbá Tl:myák,
buxusok, diszcserjék, bokor,
mag'as, futó és szomorurÓZSá
fák, jegenyelölgy vadgesztep

nye, szil, kőris, nyár, juhar
és él6sövénycsemeték kapha
tók a községi kertészetben

Gyomán,

I
II

iii

I

··············..·.... ···· .... ···· .. ·(öi'vasiia.íó··iiíiHfásés·iJöntős··díi1Y'···· .

-ána'"I
V Q • "'6 II'0' 0zlget-utca c, , sz.

Hivatkozással a ~G y o ln <Ell. i U j !\o oá g6f> ci mti ,
lapbnn közzétett kedvezményes hirdetésükre, előfizetek a ~

"MAGYAR MAGAZIN"pra 1930 ianuár hó 13 161 1/4 évre, 6.- ~

helyett J P .....ért és kérem él lapot az alábbi eimre megkilldeni. I~
. Az előfizetési dijat egyidejüleg postán e1kiildöttem. ~

I.................. I

A Magyar ~l1agazin te

Nagy k.edvez.lD.ény
olva§óinl~nakt...
Az ország legszebb és !egnivósabb kép2S folyóirata
él Fi\.RKAS IMRE szerkesztésében megjelenő

Itt ievAgandó ~ . ..

(Nyitott boritékban, mint "nyomtatvány" kl.Hdendő :2 fméres bél~'egge!)

GECSE
HÖlGYsFO RAsz T

melyet ,eg'Y NEGYEDÉVRE P 6.- helyett

p 3.. - ért"l

tehát Jéláron fizethet elő, ha az al6bbi sz,;;lvéflyt,
az előfizetési diijal együtt, legkésőbb

1.,930 január tje<blig
beküldi akiadóhivatalnak,

Gyoma, Szilágyi lstván keresle házában.

Tisztelettel értesitem Gyoma község
höJgyközönségét, hogy megérkezett

h Ö! g Y - f O d Ir á S Z O ms
ugy itt az üzletemben és házaknál
ONDüLÁLÁST és MANIKÜRÖZEST

a legszakszerübben végzi.
Cs;náljon egy p,'óba ondoláiást l

Olcsó árak!
Tisztelettel:

GECSEY B
W'j és női fodrász.

~W01~~~~Qtg.1:c:"~~~.

__ w

Wi#i4I\M#f>iii!iJ!4ií'lii.-vi$4Wli4j@*$~~~~d

~.._--~~1t1J

SJ

'SZELVENY (érvényes



2-20
,)'23

18'26
19'25

p

I j'oO fi}. :21'-
20'29 :;n. 2.-10
14'28 . 16'52 QT,

1g' 10 19·45 g~"

í 6.14 gy.
16-51 gy.
20'34 g~/.I

21'11f,ni .

pedi;] szc:nlélyvona.1.

12)'26
14'20
18-29
19'27

10'35
j g.1.9
8-52 gy.

l -45 gy,

vmar,yszereíőés míiszei'észnél
GV(\ )i~J ..

1)'~15 g'Y.
12-)2 2·}.
ö-34

l O-40

bert

0'02
5'-

ó-25
1 -OC)

DÉ
és antennáita

kos

.4. "gy" belűvel jelzell g'yors-,(1

~ i2
~

'7'., ~~
~~~ ~ :~ ~
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(,)pesttől indu!
(]yornára érk.
G'y"ü!TIdról indul
Bpestre érk.

. ".-'-,~~···~~~.-":-"S·~<;fu_-. ';;"_7'._-'~_'_'-=.'-:;:::. -"::~-,..c:::;-:'-",~~;:;-;::.--~-'--'''':.--:'"O'.'''''''-; •.,..,~,,- '"--V-,-.~_"'::/_.~':_~ ~-""'- ' __',.C"''";;:,o'-~• .:..,,"\' ';" -- ~. _ ,,,",,

•.:Y~~'d'<A~';::C-.;,.$''4'!:::r...''>':".k,~. ':'-""1:1'-YA~·~~~""-;,n-...,.e~...~,""';,:.;..r';~"'''''~:''''··:;,f-"""';p- .....r:~~~~':;$>:",,,s-...y·,,,,~~~~-,'r,,;::,~~'-:::?:;j~~

GrYOI'llA - R.V~~"'2...u..,Y"L-"-U"lUl."N.

Bc~ab·)rÓl indul 22)'15 4-34 2'14 gy.
(JyomárEl érk, 0'17 0'26 6'51 gy
Gyomáról indul 6-41 j 1']4 12''+7 gy.
f)CSCl bára érk_ 7'i54 j 2-08 15'25 gy

o

Varrógépek árai karácsonyra ieszáBitva. gépeken iarwárban
h~mző tanfolyamon dijtaJan oktatás. RácHó bemutatás H'll:n.cle;;'f··"fi. reggel

fi óra 15 perctől még a 1-;;éső esti órákban is.

NUmlerli1errlü rádiÓ cikkek iKiiJö~bölŐ iejhallgató+;; nagy választél::ban.
Tungsram villamos izzólámpá/{. Anandóan kiss {3 fék z5eblám~,ael!2m

iE G és

ajózás
jság

a. Va§f!lfi\1~éJ~:lm számban
al közlés.

Teljes rádió

CA kere5kedőkről

éLl J S A G- an

~ 9 ,vas es
enetrend

ka:pható minden ifasutál!omasol1,
Dohál11ytőzsdében_

,/1"aZ alanH

g_s adja be:
3zerkcszíóJ<2nél.

~lTAB~LL4.K?S
FI ~inlÜ .!g3z értékes ITiŰVC
~ l~en ugyes zsebformáilunban. 
{~könyvecske minden ga<.dát
~1 különösen a mostani nehéz
}! ság! .viszony?k ~0zöH, melt. m~g
~j tamt]a szám.Ham az. ál!~ttartot a ne
7~ lyes takarmanyozásl eJVek mellett.
~Kapl1a~6 kiad6hhi"ata!i.iIí1ld)aTl is
!J Ara: 40 ·m!é,..
14~~~"'I" f~~~ii!~:il~:;.~:0&~~~~::::::2li~i;S

Baross-tér

6

Budapesten állan
a "Park

kávé!iázában,

lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai Uiságra"
mert lapunk havonla kisorso!
előfizetői közöt! egy szállodai
utalványt, melyneK tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben napon
át dijme!l1tese!l1 kiváló
hirnévnekörvendö nag-y-

Budapes~ \':iH~. OBp
ross lér 10 (a E:elelipÉilyoudvar
érkezési o!daI3.'iEd szen]
egy eIsórendü s70bÁL 1-\ kö-

.velkezö sorsoltsl ian. 20:Éin
fog]uk nlegejtcni és ercdrnényé1
lapunk jan_ 2ó:íki 3Z3il1-;Élban

tesszük köz:-zé. ki

Szcrl\cszlösés~:liJ] b;::c~ cl.J nJJö.

t I-TRE
urntll\
urr~őnck

mint él

OYOl\!IA[
olvasójának.

15-t61 rnájus 15-ig.·
VasutáUomás, Kossuth. Lajo5-i.ii:ca, Piac-tér, Horthy MHdós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 1 és fél l-lUon:éter. Menetidő 15 perc.

GYO
Telefonszám 11.

UTO U

helyelicn már 40-50 lépésflJli távo!gágról felemelt kénel
jelezni a megállást.

vagy vissza 60 fmér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

vásárokra autó, vagy autóbusz a soffői'!l1élmegrendelhetö.

Fejtéte1es

5 Ó. 30
úJTűrnán:

] .. járat reggel. 6 Ó.p. Kossuth Lajos utca p.

6 ó. Gróf Tisa István ut saml< 2. délelőtt 8 ó.p. M<iday gyógyszertár " p~

9 ó. p. Piac-tér " délelőtt W Ó. 20
Artézi-kat

..).

"
p.

II 6, p. H;,ngya főüzlel 4. ]' délutá!l1 Í2 Ó. p.
Vágóhid

12 Ó. 50 p. Iványi ,nalom 5. " délutá!l1 Ó. 40 p.

2 6~ 20
Endrődön: 6. délután -2 Ó.p. Napkeleti vendéglő " p.

4, Ó. 55 n Kórház 1. délután 5 Ó.p. Kondorosi-ut " p.

1 ó. 20 II Piac-tér 8. este 7 ó.p. 51 " p.

-tN R D

Me!l1e-tjegy Endrődig

~(edrrieznr~ényes

Kl.Hön menetekre,

Teleiom;,zám 17.

1- járat reggel

2. n r~ggel

3.
"

délelőtt

4. n délelőtt

5.
"

délután

6.
"

délután

7. yf délutá!l1

8. n este

megálló

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaJával. (Nincs kocsiköit:,ége.)

kedvezményt olcsó éttermi árt.inkbó]
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiacióhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

~AG~!An ,O.D~~A~Á7n lll. ]l fi il'. .z-B:,.....1.ii.r'll.L')

NEMZETI ElZiNHAZ]
n ..i"U~~.rl.l'l..rl SZINHÁZ

előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Teidntet'1el a nagy ker':::s
Jetre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

veiünk közölni.
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kedvezményt, szobaárainkbóJ
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