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Egyhasábos 1 cm,-es 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 -százalék, tizszeriné1 15 százalék~

negyedé;;/i hird~'cesfl~éi 20 s7..2zaL:k és 1~é12íJi hirdetés
esetén 25 százalék adunk.
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Negyedévre - - - - 1 pengő 30 fillér I FejeMs szerkesztő : WAGNER
Fél évre - - - - - 3 !pengő 40 f!l!ér I
Egész evre - - - - 6 pel'lg6. I

lapzárta P É N T E K dé~~ 42 éúa.
M<2gjeler.~k mil1dei"l vasámap reggel.
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l\/}furán azon
ezt ,a

ErniaH Q

kányá,hoz.

rendezeit két

tolla
·érezk:,

időben elég szép

s

a vcnöton

de a második nuzásná iS gurr~

Tnéglis szereleU \lül.na körü>-

ni elszBJ<CJc1;- és ól nagy
rO[)'dllói ü~ődöH az ablök

B;ságr6

hivták - t,~rrné,sz2'1e5en ~ a.
ké; Lukács

a rO!2;iOi!1Z0Ii

'dől-e össze, ha

Ul(;S2:ienOO" lesz és

majd amikor láBa az ulas nc·
bozásál, azt tanácsolta,
be, hogy ui3ágjró, vagy r~

művész, azok szoktak
emberek lenni, akiknek nincs
lisztességes podgyász1Jk, ;:",ztfm
elindult a. piros szönyeg-ge! bo
rított lépcsőn a szobájába. A
második emele/en meg'szűni ci

szőnyeg, a harmadikná! él vj~

lágitás is meglehe:-/ós'2D mcg~

csappant, helyetJe azonban c2,Y
kellemetl~fl je!e!1ség~;re! ta1á>
kazaH; ázott, dohQS szag
ie meg az orrát, mintha L'

, kalonai raktárban vagy r05Z~

szu! szeHózíeieH muzeumbci1
járna. MegállapiíoHa, hogy ":2

egérszagraemlékezii?i és Q

mezovarosL liszit2skamrák U~

toltak az eszébe.

A szobába érve ki ;'[0

nyitni az él!Ybkof, uZ i1blakk>
. lines f'Mí?iTl

élethelyzei-e végre
lárduljon. lA
munka jelSZavai
egyszerüek: maradjon
denki a helyén, de
denki törődjön az egész
magya;sággaI és a hétköz
napok gondiaj közepette
g~ondo\joll arra, hogy
den munkája és
dése az egyetemes ma
gyarságért történik Ha ezt

nap első lendületében, a
jósol\: kiolvashatjtik a mun'"
kás kar és a dolgos ész
első lendületéből az 1930~

as esztendő várható mér"
legét. Merr n az
eredmény dig benne
van a munkás izma'iban és
akaratában, amihez hozzá
keH számitani még a vál"

feladat sulyátís ter=
mészetét. Az ujeszten
programja radikálison egy-

szerü : feltétlenül meg
teremteni a magyarság belső

egységét és cse!ekvőképessé

géf, ezt a csdekvőképes=

séget pedig basz~

nálni arra, hogy oZ ujesz=
tzndőb-erI ,a rna~'YG

getkén t és világitótornyokD

i<ént emelkednek ki az uj"
esztendő ünnepei, de hoz-

i .csak éR hétköznapok
vizei lehet elérkezni.

Most, amikor a munka
ritmusán első lendülete
mozgásba hozta éR hétköz g

napi ág' megdermedt- vOg

l1ásall, éílTlidőil a gyárké D

rnények átveJték az ünnq)i
harang'szó hely az élet

irányitását, amikor kocsi
és autó vágtat ujra sebes
tempóban, hogy él gazdag
ság vér1(ecingését frissen
szolf:tália, mo:')t kpzd6dik
ig'ozában 62 ujesztendő. A

dog uieszrendő Livánása
nem elé2' önma ban, az
igazi jókivánságBz; ha
eror, kitan'ást és a hétköz
napok szeretetét ~i

önmagunknak, mert könnyü
ünnepelni, de nehéz a köz
napok fáradtság'Éit vállalni.

A jókívánság sikere,
vagy eredrnénytclensége
benne van az uj hétköz"

ságo!, bizonyos ariszíokrali
kus egyszerűséget, . kényelme!

. és tisztaságo! sejlell. A szál"
ló egy józsefvárosi tér mel~

leH feküdt, álmosan, csönde
sen és öregen, mint maga az
egész József-város, amelynek
rejtelme" pincéüzemei, kis ÜZg

lelei, szük llccái és liliputi le
reí valami külön, régi polgári
multat hirdetnek még ma is.

Utasunk befirkantollfJ nevét
és személyi adatait az eléje"
teH beje-Ienlő-Iap megfelelő ro
vataiba: Cs. Kerekes Sándor,
született 1895, Mezőváros, ma
gyar, róm. kath., özv.,. A
porlás megkérdezte: foglal"
kozása ?

- Csak volt l - mire él

bizalmatlankodó ember előre

kéde él szoba árát és rcgasze

kodoH hozzá, hogy valamilyen
foglalkoziist mé~ris valljon be,

, J

mJllf~rni!"1cIig Unncpcdni,

TÁRCA

ahO;2Y a gyermekek mcmd
íC11,~, él feln·5ttck lS 111egl(ér~

c1crji<: "miért nincs min
dig karácsony?"

,..:1,2 élet nagyszerU tan
ságai közölt nem a Jeg"
u!olsó ClZ, hogy a ó is
Illegárt a sok, a pihenés
urán kell a küzdelem, az
éhség után az evés. Ez a
tanulság vezet bennünket
öntudatlanul is, amikor ne"
kivágunk az ujesztendő ko"
molyabb részének, a hét a

köznapok rengeréllek. Ebe
ből a tengerből békés szi-

Etrnultak az ünnepek) az

Irta : PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (6)

Odakinn a. Baross-Iér fogad"
la utasunkat, kanyargó, kivilá
gilolt villamosaival, autó és
kocsiforgatagáved, elöl bötét,
let! az óriási Baross Gábor,
ClKinek cipójéből házat lehet
ne épiteni, egy kisebb ('salád
sZámára.Az~egészlér abevége..
zellel1ségnek azt cr nyugi alan
képét nyuj/oltá, amellyel Pesl
ig~n sol<szor meglepi agYEI"
nullan idegent.

Válogatot! egy darabig a kü
lönböző szálJodák és panziók
közl, mig végre a Főherceg

szálló me!Jrzlt döntött. Meglel"
szet! neki él. főherceg név,
amely mögöit sok oíihonias~

ujév hajnelának mara
is eloszloH, megjelen a
fekete, vagy leg'á bb is

slLirkc hé/köznapok. Szép
álom az az élet
i::ZOll II részben
hétköznapokból ál1.

A magyar hétköznöpok
!?Zcmyi gondja tarajosodik
ki cE ujév hajója e1őa az
19öO·as \'lzcken. volna
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József ferene kir. erceg vezérlete alatt álló Társadalmi IIEgyesületek Szövetségének is egyik legfontosabb PíogramJa I
I -I
I És mégis akadnak, akik cseh sört árusita ak?! I
~ ~
~.wm..~tI~~__g~~__gg~

vása egyetlenegy halározott
célkitüzést szolgált és ez él cél·
kitüzés az volf, hogy együtt
legyünk valamennyien és lehe
tőleg ne hiányozzék az oda'"
valók közül senki sem t " A
közbeeső napokat, sől néhány
hetel üzleti dolgaim végzésé:
vel és financiális tig-yeim ren ...

dezésével töltöi!C'm el és ün",
nep szombatján délután tény...
leg e!utaztam Békéscsabáro.,
hogy az előrejelzeti és azon
a nevezetes meghivó (apon
beigért földi jók ból én js kr~

vegyem él I'ámeső részemet és
el ne mulasszak valahogyan
egy ifyen váratlanul rámkö.
szöntött kedvező mulatási aIN
kalmat! .. Már alkonyodOti,
amikor vonatunk a csabai állo
másra befutott. A megállott vo
nalról fürgén IcugrolIam, gyor.
san az illlomás előtt levő 1<0
csistandra szaladtam, belcve~

leHem magam egyegyfogad
tosba, hars"éÍny.:m kiadíam rÖd
vid rendelkezésemet : - "hojl~

'Son cl ..prófétá"·hoz cl piacIé
ren ! •. " Teljesen beesteledcí:,
mire cl kitüzött célhoz érlüflk
és a Próféta vendéglőben már
együtt volt az egész társasi:ÍR-,
Valilmennyi bohém fiu CS cl/;;

akadt élkkoriban Békéscsobi1ll
él legbohémebb öreg fiu: V ~:~

ress Guszti bácsi eJnöklck
alat! ! .. A kölcsönös igen S? Í

vél yes ~s közvetlen baráti üd
vözlések után - természetesen
- elvegyüItem a társaságbé'íl
minden különösebb formas[i·~

gok meJIŐzéséve!.. Az igazi
bohémek között ugyanis nil1 p

csenek illemszabályok és el~

tör!ődnek a társadalmi clkü!n~

nültség összes e~villasztó kor~

I_álai. Ott csak szeretet és köl~

csönös megbecsülés, megériéi
készséges lámog-alás oHho;
nos! .. Vacsora előtt lévén
még, egyöntetü akarattal neki;
dőltünk a nemes söritalnak,
min/ahogyan lj nyári. füző for",
róságban eltikkadt faltyasi
csorda neki szokott dőlni ki~

dülledt szemekkel a Hármas.
körös n9m mindig" kristálytiszta
vizének! .. Álialánosan közis3
mert lumpreglama szerint va'"
csora előtt sza.porán üritgettük
a kiadós sörös korsókat, -
időközönként ílrJlJ"'egy kupica

siess a mi bohémtársaságunk·
ba t Várom értesitésedet érke
zésedről! Öle! Jóska. LL í.
Szeretettel várnak cl többi vig
cimborák is" ! .. A lapot heve
nyén elolvaslam, iróaszlalom
fiókjából rövid gondolkozás
után előkofor!am egy· közön·
séges postai levelező lapot,
amelyikre vá!aszképen csak
ennyit irtam: "Karácsony·
szombat délutánján Csabára
érkezem. Este él szokolt helyen
keresem· fel él társaságot! A
viszontlátásra" ! .. Megfelelően

megcimeztem és a postára
küldtem él lapot. Azután, ujból
elmerültem sivár gondolatom
tengerébe l .. Foly/attam med·
dőn idő/.öltő ábrándozásomai.
Ak~rmerrecsapongtak szertelen
g'ol1dolalaj,~, mindegyre csak
a meghivó lap körül jártak.
illetve a csá'Ji!óan hivogató
szöveghez t~rtek vissza. Nem
vollam képes gondolataimat él

száraz ii71etmenet köré cso~

"portositani és minduntalan csak
azon járt most már az eszem:
vajjon mire készülhetn,ek a csa
bai vig cimborák? . Merthogy
va!amilJl~lepetésre, illet"ve
szórakoztató mulatságra kép
szülnek, azt ho!ibizonyosan
fudtiim " A nap már lchanyajd
lóban voli, amikor eredmé",
nyekben igen sovány ábrándo
zásoll1at befejeztem. Rendbe
tettem iróaszlalomat, fel öltö t...
tem kabálomai, vettem boto:
mat és az egyre sötétedő al:
konyalban elinduHam haza
felé, mint aki !lopi dolgát jól
végezte .. Ujból csak azon tű

n~dtem óriási lelki töprengés;
sel. Szinte kábitó forróság járta
át a metsző hidegben minden
tagamat él gyorsan vá!iozó lelki
küzdelemtól .. Gondoltam min
den furcsa"ágra, ami közön=
séges polgári emberek kará=
csonyestj~n csak előadhatja

magát t " Mondom, gondo]·
löm minden emberil<?tr eJkép·
zelhetőre, - csak épen arra
nem, ami azon a nevezetes
éjszakán valóhan meglör/ént.
Ig-az. hogy azon az éjszakán
nem előre kiszámitátf prog...
ramm szerint; hanem szabad",
szeszélyes csapongással egy... 
másból adóltak él történések.
A társaság- tagjainak összehi ...

Egy viharos
karácsony-éjszaka

te ése L.

mcgvizsgá!ta bojhos bélésii

ingét, tetveket talált benne, ak·
kor maidnemőngyilkos lett az
\llálaltól és az egész háboru
lC'Lwagyobb borzaimái jelen~

fc2lte ez a fölfedezés számára.
OrUIi dühvel, lázasan tépte le
!il :lgáról él ruhái, hátizsákja
fmlalék-ruháii QHY nap alaH
cil1aszná!ta és szivdobogá§t
ka az iiedségtől, ahány'"
s%Or ujra jelentkezet! i'.I gya;
n liS viszketés.

Ez: azonban még fölhábor!;
1óbb dolog- volt, mert hiszen
ill fizetett a szobáért és ami·
kor az őrült csengeiésre egy
vénasszony mászott elő, az
szemtelenül azt felelte, hogy
látszik, 110gy vidéki, mert ha
pesti volna, nem ijedne meg
egy pár poloská/ól, hiszen
nincs is olyan solc '

(Folyt. köv.)

számmal gyülekeztek össze él

vendéglátó háznál. Vegyesen
vallak gyomaiak és endrődiek

és talán ez volt él baj, - mert
éjfél felé, amikor él lassacskán
beszopogatoH ilókál61 a társa- Egyik közkedvelt népdalunk szü-

letése .• Emlél<ezés a csabai boság általános kedélyállapota a
hémtársaság egy tagjáról: Gulyás

forrpont felé közeledett, él nem Jóskár61, az ismeretlen nevU daid
egy határból való fiaialság köitólI'öl (11I1"Ikl.lsr61) és közkedvelt
összeszólalkozoll, sőt él SZÓ... krónikeill'óról •.

vitával kezdődött összeveszés Irta: SZEKÉR DÁNIEL.

valóságos verek~désséJ Dics... OY0l1!a, 1929. clecemb§r IS-án.
kázássá - faiult, ami!1ek láílim

Kopogós decemberi nap voll.
az egyik józanabb résztvevő

Csábitóan szép idő. Az égi
csendben elpárolgofl és hirt

nap szemkápráztatóan füzött CI
adot! a csendőrségnek 'zs

kővéfagyolt, öreg földre.. EI,
rendőrségnek. A helybeli
csendőrőrs készenlétben levő hagyottan egyedül ültem és

mélabusan künőd/emmalmi iro-
egyik alliszlje egy községi
rendőr kiséretében ki is vonult dámban és szomoruinván spe

ku!állam az emberi élei és al:
a he!yszinre,_ ahol bizony az

kotások mulandóságán. Emberi
egy szál cs.endőrbŐI és e~y' örqkbéklv6s - sorsunk (fatum)
rendőrbői álló járörnek kemény

gyakran meglepetésszerü tarka
munkája akadt, mig a verekePfordulásán, az emberi elmulás
déssé fajult óriási kavarodás!·
sikerült elsimifaniok és a ren'" gyászoskegyetlen egyformasá-

,1;;"éÍn. HiríeJ.en váratlanul kaN
de/ helyre tilIitanioíc Ezzel pogtatils z?Jvarla meg déluJáni
persze al szomorú végü házi elmél6zásom kinosváró csen",
mulatság nem II legkedéiyesebb djét és felijesztetl mélán sok

hangulatban szakadt félbe és tárgyu.eltünődésemből. A levél-'

fejeződött be 1•• Az iigynek éi hordó kopogtatott. Nekem cim-
zeit képes IdPOt hozott. la ...

csendőr! jelentés alapján eset...
pon rövidegyszerü mégis tar;

leg az illetékes hatóságnállesz j,j!masan sokatmondó szöveg

komoly folytatása és végleg-cp ékeskedett: "Ha kellemes Ka;

sen megnyugtató befejezése?! rácsonyesté! akarsz tölten"i
'E5fW#f nj

vlragu, luizantérnokk~1 lele;
nyomlatoll, vatfagubancos pap
lan ugy szur helyenként, mint",
ba valami óvatos és ügyes el
lenfél áldatlan harco! folytatna
ellene. Végre is megunta a
küzdelmet, felkelt és meggyujt
va a lámpái, elkezdte vizcsgál
ni éi paplan különös szövetét.

A mozdulat oly gyors volt,
hogya visszarántoH takaró
alalt egy pár nehezen mozgó
sötétbarna peflyel piilallfotl
meg, később fedezte csak föl,
hogy ·ezek a vándorló, biidös
pontok éi város rémei, a pOP
loskák.

Harc!éri emlékei ujultak meg-,
a tisztán tartott ember rémü.,.
lele lázadozoit benne az ellen,
hogy férgekkel háljon. Emlék
szik, hogy annakidején, mikor
az Isonzó partján egy alka 7

lommai a sok viszketés után
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1. 9 -Bar{:H':bs=tér
(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes csaiádi ház.
Köz!Jontifiltés, hideg-meleg
viz. MérsékeIt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül ol~

csó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

Testvérvállala~:

OSTEN E
Tulajdonos:

Grcsz

boritószalagjait a január közepén
megtartand6 jutalom kiosztásr3: él

Samum-Altesse cigarettapapirgyár
r. t. eimére (Budapest, VI. GÖ~lb-utca
32.) idejében beküldeni, nehogy a

jutalmaz,ásából kimar<;J.djon!

Él Csabának méQ dalnoka 'iu •

ÉI Csabának, él dalnoka!
ÉI a dalnok, él dalokba,
Élni is foga nép száján,
Mig magyar.szánt Csaba lájáll!"

Balogh Pista dobozi
után irt:

"Porladozol hantok alaH;
De porodból virág' fakad
És minden virág azt susogja:
- ÉI Csabának még dalnoka!

Köröshabnak lóccsanása,
Akácfa lomb suttogása,
Minden, minden csak azt

valódi kisüsliveJ megmzdelvezá! "Míért keJlnekűnk: öreg~~~~"",,=~=::~~~~~~~~~~::-~~~~~::,~~:::C-:'::~T~~
a nagyobb és biztosabban bohém gyerekeknek az ezer,
érezhető halás kedvéér!. Ezek (2szíendós öreg nóták mellett
él frappírozó· közbeszóláskénl l uiatni! Jóska tekintete néhány
beiktatott kupjdk igen alkal~ I ::rcig maga elé mered!, - az
lTIasaknak bizonyultak al ál1a- <.-Jényekkel telt márványasztalra
lános tesH hőmérséklet roha, bámult, gondolkozotí, 
mos felfokozására, aminek kö- l~n kézirat papirt
v"jI,::zizbcn fl fli\ck gyorsa!" dó a zsebéből mQg ceruzát
melegedlek és él nyelvek pon~ csakugy kutya futtában alig
tos szabalyszerlien megoldód- vas ható ákom·bákom irással
icilc. .A IcgénY'2mherek leginjj, papirra vétette él következő

m:::bb ügyei is szőnycgrc ke~ szövegel:
rii.lick. .A csabai társadalom "Magas jegenyefiin sárga
akkori yirágszálai köziil Cl:Iyik [rigó fészkel;
scm kcriilhetje cl é1 löbbé:kc- ,'-cn már Tihozzátok ugysem
vésbé tárgyilagos krilika bonc [mék ci;
késél. IgV haladl a közhangu··

= Az a sárga rigó könnyen
lat rohamlépésben az elkerül" [felszáll oda;
hetcllcll forrpont felé!,: h1ár De én Tihozzátok nem m(?~
éi va(;soréielőtii kvaterkázáslól (gyek el soha.
annyira elmalgott a jókedv, az
egész íársaságon, hogy él va- Magas éi házatok, kunyhóban ~7J.:i""""'~é-.==~:,_iliiii:~~iiiiiii~~~:m",~:;z;;,:,:;Z;;"'7~izi.::,"="'C0;~"&==~==':,,:=O'~jl

csoráróI is melcdkezlünk volna, {élek én;
_ ha éi gyomor feneketlenségé' Hogyis járna Hozzád ilyen
ről nevezetes Gulyás JósKa. (szegény legény.
n<2111 tereli a közfigyelmci él De hogyha Te egyszer mi...
vacsorára. Eg·yhangu akarat!aj [hozzánk eljönnél.
megvacsoráziunk - a finom Magas házatokba vissza
rosiélyos után reltene1cs meny- (sohse mer1l1él"!

nyiségü tejfclcsen lucskos tu' A társaság eg~yik gyorskezü.·
róscsuszál kebeiezvén be! A tagja rendelt a pincérnél anhyi
szabályszeriien eifogyaszfoll levélpapirlapol, ahányan vol...
vacsonT után megszámlálatlan tunk és annyi példányban frta
sz~rru badacsonyi üvegel fo~ le gyorsan a szövegel, hogy
gYCl5zlottunk, - csak él meg- mindegyiknek juto1í egy pél...
r;)t!zöit alkoho1is!ál< szegődtek dány belőle r
a közönség·es vinkó, ilii,Clőleg' Puresi Pepi kiJünó Slradi-
a kocsis bor szoJgá!álába, váriusán cincogoU egy kicsit
merI náluk nem fonios a . bor elődeitől örökölt JÓ cigány,
minősége,·csak a m.ennYisé~I madra, majd vonójával meg'
játszik s7ercpct, igy aztán csapkod/a néhányszor a he...
-- iermészetcsen - inkább gedli hátát, amivel felhívta a
imádják utóbbit, mive! ebből banda; figyeIméI, körülbelül egy

'ugyanannyi pénzért kiadósabb félóítlg próbálgalták, azután
mennylscg' jut. Már igen hal1~ Pepi bácsi kia\lia él rencklke
gosak voltunk, alig érteltük- zést:
egymás szavát, amikor Gulyás
Jóska harsány basszusán kl- - Jól van, - mchel ! .. Gye
adta a vezétlY!Ó, illelőleg' . irá~ rekek lehet énekelni! Pataki
nyitó jeiszót ; - "él Fíumébe, Szilárd ~;ryönyörü al1!enorián
fiuk"! Az egész társaság- egy Tákczdtc és néhány negyed
emberként Ictipra kerekedett és órai összepróbálás után az
öt p'2rc elteí!éveI. a Fiume ká- egész vig társaság leirhatatlan
véház szeparéjában folytatruk. mélabuval énekelte az ujszülö!l
Purcsi Pepi bácsi sorba keri' gyönyörü magyar nótát, ame...
Jelle Slradivariusán az összes lyiknek szövegét Gulyás jóska
akkor ismer! magyar llótáka!. barátunk irla igazi költői ne,
Igy azlán mindegyikőnknek kilendü!éssel nehány perc
jutolt egy-egy kedvére való alalt és dallamát él hires csa
nólCl, aminek következtében él bai cigányprimás Purcsi Pepi
közhangulat még iobban emel- bácsi szerezte. A sebtében pél~

kedet!. A társaság vérmesebb pirra vetett szöveg némi "írnia
tagjai még táncra is perdül!ek táson mellt keresztül, mire él

a ropogósabb dallamokra ! nyomdafí?sték ujján a nagy
A keleti égen már megha, nyilvánosság elé juto:! és igaa

sadi a hnjnal és lassan denw. zán példátlan népszerűségre

geni kezdett, amikor a már' telt szert. Igy született azon a
már vadságba fajuló ml11ato- nevezetes karácsonyi éjszakán
zás, egyik· részese odaszólt a "Magas jegenyefán kezdeiü
mókás biztatással Gulyás Jós- népdal! ..
kának iE asztalon keresztül: Szegény Gulyás Jóska ba-

- Jóska, a hasadó kará- rátunk mindenkitől teljesen el~

csony l<edvéért és cl társastJg, hagyottan hunyt el azóJa él

örömére rögtönözhelnél egy gyulai közkórházban ; de róla
szép magyar dals?öveget . és is méltán el lehelne da!;-)lni
Puresi Pepi bácsi mind- megemlékezésiil azt él néhhlj'
járt dallamot is lwmpon~l hoz- sorl, amit jelen sor(.,j;. ll·";" é1
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Sertésvá~áxtér.
József 3EHJ--29 és
343-03.

a legmagasabb napi
il é site

I{isebh ga.zdaságolmak aján.
lom a sertéseket egytHtesen

bera~mi.

KüideméJ!1yek elme:

Prima uradalmi sertés [.J. 1.48~L52

Szedett L rendű sertés . P, 1.36-1.40
Közepes sertés P. 1.28-1.32
KönnyE sertés P. 1.18-1.24
Öreg sertés P. 1.22-1.36

a cimemre berakott sertésel{et
és szarvasmarhákat

já!sza. ParJnerei :
seklu.ilsi' és
57inház és fél
adásokba@, fe~des

rr:ulatia be El darabot
Előadásolí:: 4~ 6 és .~

játszottak, Az is il12 ri téma
méJíaiásál felesleges
megirni, hiszen él reg'ényí leg.

maC" "~"_~f"'_ \il"
~··I \.)Jl t,'ű::-;id,\.~ Iv~eg]5-

lt'leg J feg"\TeznUnk, hogy &
Gü,S~!~ rBerH@g filmváltozata
ann}Vira nagyszerü) tali~íal~ltia

és rtebm@
ed-o

,I:. női fószi/-

Gg .** ..$ ~

. mszinház
Oyomán.

Gösta erling~

(Erzsébet grófnő)

cimü vHágszerlc elterjedt re~

nyének hét részes, 12 fe'!-
v.::másos muíatja

amelyet az ősz elején a
budapesti Kaxúara és
szi@l1ázak rend}:hDH

Az i\poH6 filmszi@ház ja
nuár 5-én, vasárnap Lager
IMf Zelma, El világhirii svéd
frónő NobeH aijjal kitiiníetett

Gö§ta Beriing
(Erzsébet gróilw5)

Aa"ónyéll."néi és az evvel
iéró bélduguJás, repedés. ke·'
.. k o " • • ri,
12s, gya 'on vlzeíeSi mger, Ul>'

rékfájás. meJ1szoruiás, szivdo·
[;l;g'ós és szédülési rohamük~

II Éi l él term és zetes

J®::E§ei' keserüvlz inisznáíaid
mindig ke!lcmr;;s megkönnyeb~

bűlést, sől gyakran lenes
gyulásl eredményez. A só
bajok orvosai az igen enyhe
hatásu Fe1i.°en~ vi
zet sokszor mindennapi haszo
nála:ra reggel és este egy~eg'y

félpohárnyi mennyiségben ren,·
deiik. A FerenéL viz,
kapható gyógyszerlárakban,
drogériákban és füszerüzletek

ben.

címlap

Meghivó. A Gyomai Iparos
és Kereskedő Ifiak Önképzö'"
köre ezu!on érfesili n. é. iag'
iait, hogy évi rendes közgyü'"
léséí f. hó 19-én, azaz vasár
nap d. u. 2 órakor íarjja
meg. Fig'yelmezletnelz a lagok'
hogy él gyülés határozaíképie",
\cnség eseíén, - az uj alap~

szabály értelmében egy
órával később ujból meg lesz
tartva, ami tekintet nélkül a tagok
számára - halározalképesnek
nyilvánitlatik.

Fiimszeriien izgalmas de
te!itivregény pereg le "A gyil d

kos" c. pályadiinyertes novel'"
lában, mely él Magyar Maga",
zio ujévi számában jelent meg.
Az ország iegsubb és legnép
szerübb folyóirata ezzel él szá·
mával a harmadik évfolyamba
lép s a remek lljévi szám csak
fokozni fogja a népszeriiségél.
A 100 oldalas, albumszerü
szám pompás allyagából ki
emeljük farkas Imre, Kodolti,
nyi János, Temay István,
jJilOS, Hesz ferenc. Hal1lJszik
Elemér l1ovelláit, Görög Lász
ló és Harsányi-Hanuszik Lász-
l) verseit, Segesdy László rl2~

nJ szi.ivesztcri eikkél, Tábori
T,:rka athéni tarka krónikáját,
(1 Jyönyoru kiállitásH 8 oIda a

léi3 képzőmüvészeli mellékleieí
és a nagyon népszerű társa.;
sá;:J-, divat-, kozmetika- és film
rovéliokaL Pólya Tibor és
LS, enner Nándor ragyogó Ö!3

!cj~ajzai és a legkitünóbb ma~

Wi3r és külfhlcii folómiivészek
s:-:enzádós ak/felvételei diszi~

lik a MagvaI' j\AagazilY njévi
s.! melynek különleges
rcilvényrovala is nagy népsze
rli3égre tett szeri rövid idő

ama munkájá a

össze

235.

ak1 scgHségére vc,lt kis nö'"

..~. ~ l .' l-. 1_ •~1, ~ - 'megelozl aKGffiO yaJDu uaJu...ca.~ ..
U'&asi'rSClZ'k "'Vi;;sza pótsz~r{;ket és
k'5vetel~'~1m mim.Olig e;zedeii
cs-.omagclá.st:- a.

l'ht~§zölJ'eto Háiás szivvei mon;
köszöneiet mindenkinek

r:;ya,kran ke!1etén~!
El Ha i.lyenkor ól s:Z:á.b~'~.j

ba jövünJ.<. a hirtden
hőmérséklet gyak.ran okoz

m,eghillést,
Köhö",ég és erős nátha
keznek csakhamar, Néhány..,

ban, -
vendékei ol nek

fölös\egünket Kriszlus szegé~

nyeinek, az O legdrágábbkin o

cseinek és ahol keHen örülnek
oH béke - ahol ~okan - olt
boldogság van. Pélermanné
az ifj. Vöröskereszí tanár el-
nöke. A részletes elszámolásí

legközelebbi számában
hozzuK!

ld-,r;,~",.&",;;,~í' 1",,-,~;,,,,,-}~1,",,1k'h
.é.fu..VL ..... t...~[),JU·:lo:1.!i:- ..siJ..i:.~ta..a~~uu l _

JKe,vlv,e[ö garct8!.]B U)CV elSO

II másodszor mulalko·"
ZOli be, 0.\01 keltő

nag'ys'Gámu közönség e!,őít, az
Egyelértés falai közölt. A. bea
mutatkozás nemcsak sikerrel

de ália;6ncis jóleső meg-
és ielkesedést válloit

!~l ar I<özönség'ből, az ollhonia
san mozgó, ifjonc mtíkedvelők

já.lékél. A tarlalmöS müsor min
den számát neg"{ tetszéssel
fogadla a közönség' és lelken
sen ünnepelte ci szereplőkel.

vszediJt ki.iJÖn nem akamnk

hk. Szabadságom
ról megédzeztcm '2S él rende~

ks! január 6án meg'kezdC'm.
Dr. Singer István fogorvos

TIs~:e:r;IH~;ztel~~teJlcr.A rel, temp
lomban vasárnap délelőt! 9
órakor !s!cnliszteletel lart Ré
pás Pál ref. iea,ész.

Horlhy M. u.

OVŰMAI UJSAű=,= -we •__""",.,rrwc""".~""",_,,~~~-==-......~.... ~..;,.ja~=f!;,~=-
"" 4,M:~~~L""'7"=- ""'.'7"".&=,,=i_. -.~""""------··~·-a;;;;.~;;.,;..,;,;...;...-~""""''''''''''="''''''~.....'''''''''''''''''

meadicsérni senki!, nehogy Orenr.Qf Nándor festómüvész
'" ct' ienelsé riét dicséri. Az ujévi

esetlen' él féltékenvIze es. md,Q'- 6

t> Ir k t' szá:n ára eg'y pengő. hérjenvát köztetek elvcssű." . l o1',(ls,
bátorság továbbra is, esak ját'" dijtalan nmtatvánY5zámot és

, e' ! l . reiviiéÍrr,.os1íést él kedvezményesszatok és daloliajok 115 a SZI-

velek teljes melegéveL A véd clófiezlésrő!. (Kiadóhivatal:
gén azonban nem mulaszthato dapest. V., Szige!:u!ca26.)

, ~1 megernliteni, hogy az
Egye:~dés Kaszinó. nagy, ha'
:éldásról tett jalÍ~:blzonysagot,

amelynek eíőkészi1ésében és
önzeiLm munkálkodásában
t'Jag-y Laios!l('lk elévülhetetlen

érdemei vannak.
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Ezuton is szives tudomására hozom a n. é. közönség...
nek,hogy él leg'kényesebb igényeket is kielégitőmodern

RI ÉS NŐ~ FODRAsz Zl E ET
él volt Bácsy-féle bank helyiségben a 48-as Kaszinó

épületében megnyitottam.
Pontos, előzékenyés hygienikus kiszolgálás biztositva,

szives pártfogást kér

SZILAGYI
uri és női fodrász.

LES

r~~~e~~~;~~-v~\ÓS~t~'GER varrógépek
és a készülékek haszája-
tában. TanHjuk továbbá dijnlentesen:
fel1érnel1l:.í- és a
SINGER és szines
himzést a a
m o ct e r n m íí h m z é s összes
fajtáit: mhrl maderia-, 1110-

nogramm- és smyma-i~'HJrJ;':á;kat.

RésztvéteH bejeleifltéseke'c
részére felvesz:

melyet egy NEGYEDÉVRE P 10.

).,-érto,l
tehát féláron fizethet elő,

az előfizetési diija.1 egyim,

januá)'
beküldi a kiadóhivatéllnak.

Az ország legszebb és kgnlvósabb
a FARKAS IMRE szerkesz~ésébe::i

A Magyar

Hiva.tkozással a y <o :lliritú al li
lapban közzétett kedvezményes
.,MAGYAR MAGAZJN"...ra 1930 ianuár
helyett .) Po...ért és kérem al ~apot az

Az előfizetési dijat egyideji.ileg Dosl'ám

................................................. Itt

(Nyitott boritékban, mint "n'yoí'l"it,'l"Ííl!iái1lf"

SZELVENY

Özv. Kalocsa Istvánné és Kalo=
csa Mária 25 kat. hold görbe kutIa
pasi földje egészben vagy 5 és 10 hol
das parcellákban is eladó.

K. Szab6 Mihálynak leveles csut
Mja van eladó. Kistemplom utca 1315.

Kruchló Jál10snak egy pusári zsel
lérföld és két hold kesejősi földje
eladó. Érdeklődni lehet Baross utca
465 szám alatt.

Sebes,;y János sütődéjébe egy
ügyes fiu mindenesnek felv.étetik.

Örök áron eladó három kat. hold
csergettyülaposi szántó, vetéssel együtt
Érdeklődni lehet, Gyoma 1275. és kint
2565. szám alatt.

Özv. Szilágyi MiMlynériak két
lánc ujkerti földje gyümölcsfás, here és
szőlős haszonbérbe kiadó. Értekezni
lehet Balog Lajosnnál 1179. szám
alatt.

Nyisztor Péter
elnök.

s

Meghivó.

Köszöneinyilvánitás.

Mindazoknak a rokonoknak és
ismcrösölmek, akik felejthetetlen
jó testvérem

VERES LAJOS
elhunyta alkalmával végtisztessé
gén megjelentek és fájdalmamat
enyhiteni igyekeztek, ezuton mon
dok hálás köszönetet.

Özv. KATÓ LAJOSNÉ
VERES JULIANNA.

rendes közgyUlést

Beinschróth Gábor
titkár.

tart, melyre a Dalárda tagjait tisztelet
tel meghivom..

Tárgysorozat.

J. Évi jelentés az 1929. évről.

2. Az 1929 évi zárszámadás előter

jesztése.
~. A számvizsgáló bizottság jelentése.

4. A pénztáros részére szóló fel
mentvény megadása tárgyátnn hatá
rozathozatal.

5. Költségvetés az 1930 évre.
6. Vigalmibizottsági elnök lemondá

sának bejelentése és uj vigalmibizott
sági elnök megválasztása.

7. Folyó ügyek.
8. Esetleges inditványok.
Kelt Gyomán, 1930 évi január hó

3-án.

Zöld István féle 3 fertály lanyai
föld örökáron sürgösen eladó. Értekez
ni lehet a Bácsy és Társai Bankházá
ban.

özv. Schröder Jál'iosnénak 30
hold ő7edi földje tanyával eladó. ked
vező fizetési feltételek mellett. Érdek
lődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához.

DUBLIKACIÓ.

A Gyomai Dalárda f. évi január hó
19-én határozatképtelenség esetén pe
dig f. évi január hó 26-án, mindkét
esetben vasárnapi napon délután 3
órakor

olcsa

Személyzet változás a gyo
mai Hangya fogyasztási szö
vetkezetnél. Ugy értesülünk,
hog'Y a ~n!om[li Hangya szö'
vetkezel ['dct vezetője: h.ajlor
Jtinos állásáról lemondoit és
elbocsájlásM l,érk a szövct~

ke7ef vezetőség·étől. Egy de
rék munkással apad me~[ az
ug'yis vajudó és anyagi bajok
kal küzdő Szövl'l!<ezelnvk a
bajoktól szabaciu:,') reminy'
ségc! ...

Simon Böske esküvője
fényképekben . .A Színházi Élef
most meg'iek:l! uj szá,na pom
pás f.ínyképekben számol be
Simon Böskének - lv1iss Ell
róptinak esküvőjéről, Ince Sán
dor Il'2pszcrü helilapjáríak él

Szinl1j7.i Élelnék ui száma
J közli részle/esen, hogy milyen

ajándékokat kap az idei Miss
Magyarország és közn él v-áJ
laszlás teljes és pontos prog
rammját. Érdekes fénykép fel
v-zli::lelek számolnak bi? azok
ról a pesli dámákró!, akiv, a
januári hidegben is nyilt uszo
dábé'ln fürödnek. A legnagyobb
nevü primadonnák elmondj6k,
mennyiban befolyá.solja a sze
relem éJ kélrriert és a karrier a
szerelmd r-Iolywood sportéle-
téről, I-lallyu megfHmesitéséről,

Vaszary Piri látogatásáról egy
gimnáziumban, heil premierek~

ról hoz sok érdekes cikket és
képe! a Színházi Élet uj szfi ...
ma, amely egy ujabb rovalla!
is bővült. a ;,Háztar/ás" rovat~

tal. Ezt CI rovatot Vizváry Ma
riska, cl Nemzeti Szinház mü
vészllője 'vezeli, aki a leghiva~

toHabb szerkesztője lesz ennek
az uj rovalnak. Három felvo
násos és egy felvonásos daa
rabmellékletek, szenzációs kot
tamelléklet egésziti ki a Szin~

házi Élet uj szám{'it, amelynek
ára 1 pengő. negyedévi elófi
zetésidij 10 pengő. Kiadóhivél'"
lal; Budapest VI. Aradi utca 8
szám.
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18'26
19'25
2-20
0'23

Ij·oGgy. 21'
20-29 iT)'. 2'10
H-28 16'52 gy.
19'10 19'45 gy_

16.14gy.
16'51 gy,
20-34 gy.
21-11~y

18-29
9-27

",iH ""14 "''C "'-"""",!n és lillöszerésznél
GVO ÁN.

9-46 g"y.
12~.:-12gy.

ö-34
l

11'OG
0-02
5'-

érL.

. ',1;neEL

A "gy" belüvel jelzett gj'ors-, a iöbbi pedig személyvonat.

-6YOf>lU\.. - D]EI1"ES{:Si\.I~í\..

E,csabáról 20' US 4-34 8'14 gy_
GyomárEl érk. 0-17 5'26 (,51 gy
Gyornáról indul 6'41 1 '14 12'47 fr',!,
fScsa bára érk _ 7-54 í 2-08 15'25 gy.

indul
Bpestre érk.

VarrDlgéj:l'el~ árstÍ karácsonyra 1~5záHa'~va~ }E~ad~tí gépeken i2n1.1árb~J1

himz6 tanfoJ::rali11o:n ü~~~tatáso bje:1rautat~1g miad.6IBl2ilJ regg-e'!
SI óra még a késő esti órilikban

Baross-tér

dóan
Szálloda;'

sz,zr}zcszfó] znél.
és adja be

ha elől1zel a. ",Gyomai Ujságra"
mzr1 lapunk havonta kisorscJ
előnzelői közöt! e~;,! szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa /
cl sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben ku;crom 211apon

szállodában Budapes;
ross tér 10 (a }\2le i;páiYCJuc] v ar
érkéz,ési üldcdtr'/51 szenlben)
egy elsáreneJli szobéL ,41Ji

vetkező sorsolás! Ö!í. 20~6n

fogjUK megejlcni és eredmén
lapunk jan_ számtb:m
Jesszük közzé_
az alanti

Sze(;zeszfőségn,,:.:r b Cé':°,:.9 Jl ció.

F
urnak
Ufn6nck

""'~
'I
I

~~,~Á~~~~-<;)-~~~~~~!?~~~~~~o;;p"~~~l!>-w~

Inint él

olvasójának.

kedve;;ményt, szobaárainkból

10 5 o.. p .. ~ Kossuth L8.jüs utca regge! 6 Ó. p~

2, 6
~~ Gróf TisZ2 istván ut sarok 2. 8 ó.í' 6. p~ ?~ Mád,,)' gyógyszeJ:tár "

p.

3~ 9 b,
~ Fi&{:-tér " ~ ('I 6. 20j') 'O:; p.lj .1....-...

N
..D..rtézi-kut

;), l) lV

,dl 11 D, p~ főüzlet 4, 12 Ó. p,<. jj ":;~

1 Ó.3 ... 12 .6. po 'f ~ e:

" '.J. ",.>

2 óo >~ Endrö;:Wn : 0 dé!után '" Ó~
"

p. vendéglő 'D~ )) ~ p.

JQ ~él~xián Ai l::: l': Kórház ry délután " Ó. 4üsj ~ O~ JtJ p~ Kondorosi-ut ,
íj '-'

8~ este 7
Piac-tér 8. este 7 o. p.jj "

F)2htéte~,e§ felemelt kézze! keH

kedvezményt olcsó é:le,-;;}i srail'któi
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiad6hivataXával Jétesitett
megállapodás alapján kíbővitení a

MAGYAR
NEMZET!

fSZNI~II-tp\Z

előadásaira szóló mérsékelt árü
jegyekkel. Tekintettel ,a nagy keres
letre, kérjük szoba és sZli1házjegy
rendelését két-tárDD1 nap1;8.1 előbb

velün'{ közölni.

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olahlvaL (t,Tincs kocsiköHsége.)

Telefonszám 11.
SZierkesztésért és ki2dáséc~ fe]elö~ :

\~lAGNER fvtARTO>J.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK: -'I---"H" -!l-t'-k -!lU b' .
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér Felelős szerkesztő: WAGNER MARTüN. I, i grye ese ulJszaaS3i:
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér Egyhasábos l cm,-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Egés2 evre - - - - 6 pengő. Szerkeszi6ség és kiadóhivatal: hirLietésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1

lapzárta P É N T E K déli 12 óra, "H U G R I könY~Jnyomda I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
Megjelenik minden vasárnap regge!. G y 10 III a, "ÁRVAHÁZ" __I --=tén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Endrőd községnek régi
kivánsiga, hogy a polgá:-i
iskola megfeIelő helyiség
ben és csak e célra létesi
tendő saját helyiségében
legyen elhelyezve. A köz
ségi képviselőtestület tár
o-')raHa az Uovet és eo'\!-
b O'J -ol

hangulag kimondotta, hogy
a polgári iSKola céljaira
ingyen telk.et ajánl fel és
az épitkezéshez 10 szá
zalékkal hozzájáruL Az

fel vagy leugrálni. Vitéz
Levente György esete in
íőpélda a tilatom ellen vél
tő egyéneknek. J\rmál
szomorubb a sajnálatos
esemény, mert épen egy
nagy családu, jó magyar
emberre!: egy vitézzel tör~

tént a szerencsétlenség.
Az állomás főnökség' CI

sulyosan sérültet a bal;
eset megtörténte után
azonnal 6 óra 41 perdwr
a békéscsabai kórh~zba

beszállittatta .

arra, hogy valahog"yan rá-l:
birja· a nagyhatalmat olyan
erős nyomás kifejtésére, I
amelytől ők Magyaror~

sZág meghátrálását remé
lik, A konferencia elnöke
Jaspar belga miniszter
elnök.

as
a gyű

szerencsétlenség
~ . t'H 'al vaSUl QHomas l

Folyó 5-én, vasár- kánál levág·ta. A szeren~ l
nap reggel 6 óra 34 percI csétíenség az állomástól I
kor majdnem halálos ki- kb. 200 méternyire tör~

menetelü szerencsétlenség tént. I
Ugyanis Az eíufazás szándekát

a Mezőtur felé közlekedő s hogy fel akart ugrani él

személyvonaltaj akart vonatra az is bizonyit ja,
Szarvasra utazni vHez hogy nevezett él sin mel-I
Levente György endrődi lett a vonattal egyirányhö!
giHőr állítólag fjzeté~e fel, szaladt, mert hiszen a va
vétele céljából. Előadása suti pályán nem szalad az
szerint: ugy történt a sze- ember ha vonat jön mel~ I
rencsétlenség, hogy cl sin leHe, hanem inkább letér l

onnan.
mellett szaladva botjába Egyébkén! is azonban;
megbotlott és cl sinre esett szigoruan tilos cl vasuti
s a teljes mozgásban levő I pályát gyalog utnak ha~z'

személyvonat ballábát bo- nálni és cl mozgó vonatra

A konferencián résztvevő

magyar delegáció vezére:
Bethlen István nem is
mulaszt el egy alkalmat
sem,hogy ne hangsuiyozza
Magyarország fizetéskép
telenségét. A kisáníánt
természetesen minden alá~

való eszközt meuraaad lo o

Összeült a l
ásodik hágai I

konferencia.
Egyetlen politikai ese

mény sem váltott ki olyan
nagy érdeklődéstaz utóbbi
évek . folyamán, mint a
most Hágában ülésezö
nemzetközi konferencia.

Bennünket, mag-yarokat
kétszeresen érdekel az itt
folyó tan"ácskozás,rnert
ennek egyik fő elintézendő

ügye az ugynevezeH keleti l

" jóvátétel, vagyis annak az
összegnek él megállapítása,

Magyar...
és BulgárIa fog

fizetni a győztes államok-
nak a megállapított idő

közökben.
Aki ismeri Magyarország

mostani inség'eis állapotát,
- meJv eU vene3en katasz-

~ ~"tY .i

trófáÍisnak mondható 
az napnál világosabban
láthatja, hogy Magyaror~

szágtól eg'y fillért sem
lehet és szabad kicsikarni
jóvátétel eimén az eddig
megáHapitott összegnél.

:tloldvilág"
lrta: PINTÉR FERENC.

(folylalás) (7)

Ez ellen él szemtelenség c:l
lelJ nem ludoll vc,:c!é'kczni, vi5z
~;z(1llIcnt él szobfd)21, jan~lcsí(l~

IU'lUI nézc):':e!ct! hol oZ ág'yra,
IlU! önmagára, ho! él itítnpár'é1,
c: !l,j tt1wzta, hogy virraszjani
fu(~" Kényielenség'hőJ \"jrra:-z
t011, akart kifogni önma~

[L [vjajJ eláll11osodik, akkor

iJ/Uléin elalszjk cd(21rI1oJ i'i. Nem
'zel1 "U,crü!l. mert í11ihc1y!

ujra lefeküd! <lZ ágyba, Cn
fclébr~>s/icti('k eU ldra kezdődő

szu]'6sok, r=:l'::rkezcil végr\?
ahOl él különös 6lítlpothoz, I
amidőn III embii:l' pill(:lf1atok

alal! elalszik és pillanatok alatt
fölriad, él fejében összekeve~

redik az álomkép !öredéke a
va!ó"ággal. Ez a furcsa játék
kellemesen hai a méryen g"O!1 s

dolkozó emberekre, Bkik a
véQ\?!1 beszélni kezdenek. félig
álomban, Félig" ébren és sajál

szavaí!zat UfiY hallják, rnil1thél
mfÍs Illondo!fa volna Ökel.

IZerckcs isme,"tl! Cl.! a h,:,c1i~

tó időtöltési, a valóság és az
álom kevcrcc1ésC:t, söt bizo~

I1Yos ielő óla ez volt az igazi
élele,

Uccára nyíló hálószobában
voil ["éiig' ö!tüzötlen. éppen rá
rakoli a c:o;ioos pürcellánhur·
ko aiu ká!vhára. valami bos/,~

sz,~;nV) dr;igon gondolkozuit, I
!<;(~lrülbclül olyelsmin, hogy él I
k(ll!ári étcl mái' megint nem jó, I
vagy nem li3ztit olt.cik ki 1'l k~~

lítkájál a kaniJrinak. ViSSZJli!l'
az ágy melié, oZ ágyban i'lZ

ismerő beleg at'Cára veföclöl!
a kora tavaszi hajnal eiSt)

gyanfasárga sug"ara, tudta,
hogy most a libák jőnnek majcl
gágogva mindenUnnen az ne
cára, egy szekér szaladt el
csörömpölő, fülhasogató zör~

gésseL A . beteg' megmozdult.
,ZC1. szomszéd szobában a ka~

nári halkan csacsog'ni kezeL:-!!.
elnyuJJoHan, édesen ásilva e:;rv
mag'as hangot, minlha meg~ I
ijeszletlék volna. Azján összc~

csiic:)(~rjjette . Cs?rét., é,: cl loll.~1Í I
bl]";,:oiva megkoszorulte eso s I
r,(r fl kalitka drolján, A dról I
fÖ:c!Öiil\iÍÍ üveg"hangol adoi!, I

- Dudás néni lehe! cl 1,,>\
ál késljjcni j - szólt l-{crekes, I
cie ft mnndat köz,"pén reléb s I
fed! I

Egyszerre idegen körnYl2 c

ze/be 7uhélll1 s cl kivllág'iJol1
szállodai s::,:obában a rézágy
foltos rudja csil[ogoH feléje,
eg'y darabig' csodálkozVil néz s

tc, ni nlekkora kalitkCl. De
csak cl szcme clöi! levő r1o!s
gok voltak iciegenek, féJelme n

lesek, a tesle többi rész; még
ug'Y clmerü!! az álomban, min!
cl langyos vizbzn, kezével urá
na nyulí az álombeli szőke

asszon'ynak, aki belegen fek
szik, suJyos betegcn s a kocsi
fölriaszlhajja,

;.\ keze nckiLiJődöjj az asz
ia! kopoil, érc!l.s teril0iénck és
a till!atarióni'lk, Zöröfi'!c gU 3

ruit le a poros 10iiS/{lr az
üveglálcáról. A s:wmsléd szo
bából a vékony falon kcr~s/

tü] vlJrjukilrogáskénl egy r-,'~

leeclL. mély Ilang kráko~é;:,q
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i
közüt

ánvo
J

és cl Cscndes-szigetek
oszlik rncg'.

fl. világ' összes lakosságiinak
szárT1át 1913,ban I niilliárd
808 milJióra bec'3iiILá. 13 év
mulva, 1916-bol1 pedig 1932
millióra tctrék a vil<ig iakossiÍ
gának számál. ami 7 S7.c1Z('l'

lékos emeikedésnck felel meg.

rt1li. negyed kf:[. kocka cukoí',
baba. háb, Dér liona: mézes
kalács, jálék, liaidu O: mé~

ze5kalács.lek\"ar, 2 koszoru
f'Jgc; fé(ckg-.d~ocka'cl.1lwr, Bia
JOil cukor. ruÍ15nemü, játék.
cdma, László Anna: iárék, kl
kg. kocka cukor, tojás, babo,
C6ökönyi E.: lllllanemü, mé
zeskalács, Joó fviária: 8h2.
!iszi, egy doboz szalonculvI".
cukorka, na n:1!l cs, Négyesi .L\n
na : ruhaI1Qmii, iáték, egy do=
bo? szaloncukor, f0:1 lq.;. kc,v
ka cuko!". baba. ;) kg'. Ib;i,
Ereley A. 30 fi1!ér, ,:\gOS/OIl I fI

jos: mézeskalács, P>aiogll Ici·

ván: 1 kg. lisz!, l kg'. S?{j!()~

!lo, Bácsi János: 2 kg'. liSII,

tojás, Ber" Imre: 2 kg. li~i.I,

mézeskalács, cukorka, ják],.
Dékány ["erenc: 2 kg. I(::;xl.
mézeskaiács, ricrter Róber!:
mézeskalÉJcs, játék, l\aló J(';~

zSí?f; sZoioncukor, lZnlc!,j;,
Endre: 1 kg'. szalona, F. Nagv'
tvlflrton: mézeskalács, alrfiéi.

Olajos Antal: mé7cskalác>.
cukorka, Palkós György: CU~

karka, Szász P,nial: 3 kg. lis I,

1 kg. szaloDn, cuJwrka, jákk,
Szilágyi istván: 2 kg, lis?!,
kalács, mézeskalJcs. Szilá;,\i
Lajos: szaloncukor, Tandi
Lajos: alma, mézeSKalács, Ti~

már István: 10 db. tojás,;) kg'.
iiszJ, Török Géza; szaloncu~

kor, Boldog Ni.ária: ruhanemű,

mézeskalács, 2 baba, BralJll
Magda: 5 tojás, 24 db. alnJéJ,
mézeskalács. b!'lba, Csatári
Klemenlin: cukorka, baba, Gu
lyás Róza: lj db. ruha. mézess
kalács, játék, Ker'2sziesy Vero-

, nika : cipő, méz:(;;~ki;iq!ác;S1

Karácsonyi él o
a gyomai állami polgári Iskola
Vöröskereszt egylete részére.

eg'ymilliárd huszonhatmillió Ja'
kósa van, amiből. Kinára 450 I
millió iut, ami mindössze 641
millióval kisebb Európa lakos'
sá.gánál, amelynek száma 514

millió. tSl:ak- és DéléllTIQrika!
". ., ~ ...... -I.- • Ilakossaganak sZünJa 2öz mil-

li6. Afrikác? 146 millió. mig a j

fennmaradó 9 millió Ausztrália I

Becher Rezső: iUfJancl11ii,!
Berkovics Adolf: cukorka. I
Czinkoczky Józs,~f: ruha[lemÜ,
Dr. Chrislián k(á\mánné 3. kg'.
dió. 'jjtékok, Csernay: .. Géza.:

BP, FeUer Emöné :tészla, Dl~. l
Vog'el KárOlyné: 25 db. na= I
rancs, Gr'osz ZoJtán: 5 q. W
zifá, Grosz Salamon.: ruha ne·
mü, Glück Ármin: 2 ruha és
csemege, Harleillstcin Ignácné:
cukorka, Iványi Aladár és 151- I
ván: 10 kg. liszt, G. Nag,;, Li
dia, L.Gtllnerné: 6 kg, liszt, eu o

kor. Lehoul.... y l<ároiy: 1 P, í

Lévay Lajos: l q. tüzifa, Jvlé= I

sZéÍras Lajos: ruhancrnli, Nyisz
lor Péter vöröskeres7t eg'Yc,
SÜ!i?t elnöke: 25 k~·. lisz!. Dr.
Sarkadi Nagy Prnőn.z: ruha~

nemii, kalács, Oláh Lajos: lj

kg. szalona, Paloíós Istvánné:
tészta, Dr. PáJka Pálné: ruha,
nemti. Paál Sámuelné: ruha;
lIemii, kalács. Pintér Józsefné:
élelmiszer, Tiszama!om igaz~ I
g'alója Madaras Gyula 25 kg. j
liszt, Wagner Már/on és József·
né: ruhanemü, jájé!<, Wagner
Márton fiai: 6 q. tüzifa, Kö·

5zönelet mondunk még Se ...
bessy János urnak, hog'y dij
falan1l1 süt/elle meg a kenye~

n~ket, ug-yszintén á ker/bizon..
ság Einökének i:l karticsonyfa
kiula!ásáérf. l-(oncsek]. 2 pár
cipő, narancs, cukorka, ruha H

nemü, 20 fillér, Kató Klári 2
kg. liszt, fél kg. kocka cukor,
ruhanemü, báb, Aranyi E. és
M., Oláh Etelka: ruhcmemü,
mézeskalács, 2 kg. liszt. Ko'
vács J: ruhanemil, baba, Juhos
M: mézeskalács, ruhanemű,

Wei..íJz M: 2 kg, Oszt, ruhyne~

~\öze! 2 milliárd
él vi ág lakossága,

,.'\ Népszövetség SiaíiszlikaÍ
rjjvéllala 1ll0~.t készült ei azzal

fl gyüjlő munkáíöi1al, amelyhen
eli cgés? világ lakosságának él

számái mutClljél ki. E lümutatás
slerint él világ lakosságának a .
s-óá.ma 1.950,000.000. Az C111'

l ..dség' bö!csöjéiiCk, Ázsiának

2,:1, bc!emcírtojic, él fejét. Ez
kel!emesen iJiisjje~te, meg'jisz*
íiioUa még a gondolatait is,
egész fölvidámult, ekkor ujra I
(:'[-iY ki::'> baj történ i : amí nt visz§

sí'éikapta a fejét, leü/ötte veie
cl mosdó fö!öit levő üveg'lo*
pol, amelyen különböző po~

harak állottak él vendégek ké

llyelmére, dc amí miatt régi

L"iDD5z1alat szerÍn! a legtöbb

szá!lóban nem leIJel becsiiIc$

fe03cn megmosakodni. Az üveg

fap visszaesett a helyére, mind.

össze megrepedt. a poharak

azonban összetörtek.

Kerekes baHgatózot! egy ke

vese!, de mível senki sem jött

n zajra. óvatosan megtöröll-\ö~

zött, csomagahli kezdetL

(folyI. köv.)

ha mi clszornorodunk erre él I
j()sla!ra, mit sz6ljam:k akkor cl

1i1vol )(cl'2! lakói, é,kik részc>rc l
minden eddiginél v":rese.bb I
háborut jósol, árnbtJr megálla- I
pi/ja egybQI1, hog'Y él messzi I
háboru haJását bOi"la!masan;
meg'érzi az eg(?s'-é vi/ág, elc
escl!eg' maga Páris j;;;, Febru#
órra rc[!ene!es hi hullúnol
vár, a tavaszi hóndpokra pc~

dig szörnYlIscges sp(lnyo]
jelrVciny'!.

Mindezen kcl!cl11cikilséggel
szrmben csak sovány vig'asz,
hogy f'raya aSSZOíl'" jós!i1löi
alkalmasint csaK ép olyan
pontosak n:inl eU eiődeié.

I Megjósolla, hogy ClZ élet tern=
pója a jövő éviwlI még lázo R

2.abb lesz. Lázas gyorsan fe~

lej!slik el Tehát Oz CS rémsé~í7il .
is.

raua
'-"

si
asszony,

egyházközség' az épitke
zéshez államsegé!yt kér.
Ez az ügy bizonyítja, hogy
testvér községünk veze~

tősége minden lehető al- I

kedmat megragad a
tura fejlesztese és köz
sége előrehaladása érde-
kében. .,
~-"---"Ef:'?E!:""""""'""'"'---"" !

ld háborut'
évben a

Az q;n'ik párisi bul'Jár lap a
minapk:özöl}e él p§risiak legd:Z
deigeíellóbb iósnójének Fraya I
asszonynak az 1930. évre va~ l
nalkazó jóslatail. I

Azt mondla Fraya asszony,
hogy az 1930. ti", a tvJerkur és
él Saturnus jegyében áll. ami
még nem lenne baj, mert ez
szerinte is keresk\2delmef és I'

OkOSSBg'Ot jelent, sőt arró! is
Jud, hogy nagy börzebossz
köveikezik, ámde mindezzel
szemben ElJrópa keleti részén
cl Balkánon kínos nyugtalan,
ság'ot vár. Maidnem Cf~yenesen

mondja meg, hogy lvJagyaror
szág körül lesznek bajok, de l

hallatszott, valaki köpött, utána
nyekkent (lZ ágy, vaJi:!ki oda~

kint végigdübörgött a folyosón,
elkezdett dörömbö!ni egy aj~

tón és a maki1C's hóhér kitar
tásával ismételgelie un olt, ke~

gyeIJen hangon:
- Fölkelni, fét hat! Fölkele

ni fél hat. .. fölkelni! Talán
én fogom lemosni él lépcsőt?

Kerekes megborzadva látta

ciiünlli az álomvilágot. Persze, ,
hiszen Pesten van, él beteg,
Dudás néni, a kanári, él haf...
naij édes zsibaj, a libák, éi sze
kér, El tavaszi nap, mindez ei~ l
muH, most október van. Elvi' I
selhetetlennek látszott előtte l
az élet, halán!éka égett. él tore

ka száraz volt, a gyomra
émelygett

Öltözni kezdl?H, íeleengedie
ar pon:~!l.én"c'sr?széi hideg viz-
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Panaszos levél.

~ -". ~ ,..
élié11raS .

Fdhivás. A gyomai 1lJ. kir.
á II tan i polgári iskola Vörös
keresz! egyleIének december
hó 20-án rendezett karácsonyfó.
ünnepéJyén az aiánd'zkoiz ld·
osztátiakor él gyermekek nw
sésköny'v helyeI! tévedésből DZ

egyik szegénynek egy díszes
kötésű énékkari (C. M. 1-\. E.)
könyvel oszloiíDk ki. f elk iretlk
az illető, hogy éi könyvel él

polgári iskola ig;:J7~alósá2"jho2

beoc!ni 5t:.iveskcQjék,

t: sarok kapcsén közérdek
bői az E16!iiiróság figyelmébe
ajánljuk e feni emlirelt .helycl
és kérjük annak f((?1!Ö világi·
lással valö elláiásá1.

Veltíik a következő soroka1:
"Van szerencsém felhivni fl

Tek. Szerkesztőség' szíves fl#
gyclmét a Vasut utca és i] 'lik

sá.néri ul szélágozásánál átha~

Iadó lépcsószerü g·yalogulr.a,
[vIe rt mir! velem meg-iörtén1,
esre ködös időben haladva ki
az állomásra. él ~néren mess7i
ról jövő villanyfény nem eiéggé
világiíja meg ez! a JépCső.~7crü

átjáró!. A járda beljebb haladó
folytonossága meg teljesen el
tcre;i a fjgyeitnct a közeledő

kellemes meglepetés "Jól.
Ug-yanis szépen lezottyanialTI,
s,zmmi egyéb, mint egy négy
napig' tarló lábrándü!ás klt be
lőie. Tegnap este azján ha::;onló
esetnck voltam d szemiUTlujél
és ez kés7:1et e ]evélii'i1~jra.

I<:~relll legyel1 5zi\'es cl Tek.
SzCt'kcs!chég CiTÖ: rncíJgyözö#
dés! szerezni s kOlll\f,~1 c~et4

ben al il!eJÓségei,. va;,:;y éil:

e!ö!iár;?ságnl felhivni figyelem
re. Nem kerül (i/ óri6si ösz
sze'gbe, CSUpél1 el.fgs,;igcs voinü
egy kÖ7vct!cn ki\z2'lr6! vlltigjjó

!á:npd~ arncí1v~j c1kcrülhcfő\'é

válTld cg'y )(öonycl1 el6forduló
halesci elkerülése. Tiszteleliel :

VU,, Baross-tér 23.
(KeLeti páJyaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
KÖzl;ontifütés, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül olg

. cSó teljes ellátás.

E lapra hivatkozóknak
20 százalél( engedmény.

Testvérvállalat :
OSTENDE KAvltHÁ2

Tulajdonos:
Grosz Odön,

AG.YOr~AIj~~K

kedvelt Ialálkozóhelye
BU]I))\.. P:E S ~1

cl

Atavalyi télnek számos meghülésére, fájús derékre, fagyott lábakra ?
Az idén mindezen sok bajt elkerülheti; a vastag, meleg poszMval,
duplaerős gllmitalpiJal és háromszoros {jl.lmiszigetell!ssel k~szült

cipő reggeltől estig meiegen tartja lábát és alegnagyobb
Mban vagy sárban sem engedi át a l1edvességet ; töké
letes biztonsággal vízhatlan.

Minden más téli cipó/vél iobb
Minden más téli clpőnélolcsóbb

ata
télr~e

Február 5-én aNémetvárosrészi
Olvasóban lvlo!nár Gyala a Köz
müvelődési Egyesület titkára,
régi magyar szinhzek, Egressy,
Megyeri, Lendva}', Kántomé, Dé
rinéröl tart ismertetést, kik a mü
ve[ödés és a magyar nyelv apos
tolai voltak és akiket nem az ol
csó népszerűség vitt a pályára,

. hanem az a láng, amely oltha
tatfarml lobogott lelk~inkben nyel- I
vilnkért, müvelődésiinkéri. A ki
sérő műsor keretében kőzretnil

ködnek még, Herter Joci, Haibach
Arpád, Nagy Lajos, Tandi Imre stb.

Február 12-én ismét a Felső

részi OlvasÓ' kerill sorra, hol részt
vesz a Gyomai Dalárda is, élén
Nyisztor Péter tak. pénzt. iga.z
gafóval, id mini a Gyomai Da
lárda irdemes elnöke "Magyar
Dalosiigy" eimen ismertetést tart.

Február 19-én a Polgári OlvG- I
sókör, 26-án pedig lljból a 48-as
Olvasó következik, hol dr. Vincze
Endre orvos lesz a hivatalos előadó.

Az előadások este 7 órakor
kezdődnek. Figyelmeztetik il kö-
zönség, hogy 6-Gránál elŐbbhal!-1
gatóságot !lern eresz! be a ren
dezőség a terembe.

zs~f :iálék. Araniri Eszter: to- f"'!!I~~""""''''''''''lliIa'-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''·_'''-'-~""",,=':'~~~~~~'''''''''''''''~_'''=~''é~

jás. gyerlva, cukor, alma. Be
de Gizi: szalona. cukor. ruha
nemli, Bujdosó Jolán: szala
na, Derkovits Irma: cukor
ruhanemű, Csapó liona: cu'
kor, keksz, liszt, alma, EHel
Magda: cukor, alma, sZÖlona,
liszi, ruhanemü, Erdei julia.
cukor, ruba, játék, Erdei Mar
gil: cukor, játék, Györgypá.
!lonG: keksz, HarmaIi Gizi.
szalon a, hurka, liszr, tojás, eu
kor, l P, Szőnyi Margit: ruha
nemD. cukor. l baba, csillell?
Sí.Órö,Szfibö Rózsa: fillÖ!'
!öny, Balog- lenő: játék, mé
zeskölács, Buzi Lajos: iáték
szaloncukor, Ehrmalln Ede
m'?zeskalács, szaloncukor, já
ték, lakó László; cukor, jáié~
Jó 5za i Sándor: szaro IIcII lz ol ,l:.iiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;;;;lJI

játék. f\.ovács Gyula: rnézes
ka!öcs, játék, Kónya József:
játél" csin agszóró, l-{ruchi ó Ist-

. vfin: mézeskalács, játék, Me~

gyaszai Károly:. cukor, Mo
solygó ferenc: cukor, játék,
Nfónus Miklós: cukor, Nye
me!z Béla: mézeskalács, eu·
kor, cukorka, játék. Pék VirI?
ca: mézeskalács, játék, Pilfz
András: szaloncukor, iáték,
Szenczi Károly: cukor, játék,
5zrenkányi 1ános: szaioncu·
kor, jáiék, Timár Islván-: sza·
Joncukor, játék. }..'iindezenado
mányokért isméfelten hálás
kosz<Snefd mond a nemesszi

vü adakozóknak a Vörös Ke
reszt Elnöksége.

LL

Két heti szUnet után ismét megindul a
munka a Közmüvelődési EgyesUletnéL

A január és február havi program l

Pe'termafltl Józsej jője~yzó el- janlldr 15-én, szerdán a pot-

j
nt'iklete alatt álló KtJ:zmilvelödési gári Olvasóban, Domokos János
Egyeslllet, két heti karácsonyi községfink kiváló szónoki kéPeS-j
szl1nei után, 1930. január· 8-án sigeiról ismert tanitója tart elő

nyitotta meg ismét sorozatos elő- adást, akihez CSatIakOznal\.." még: I
adásait a Felsárészi OlvClsókör- Szőke Ferenc és vitéz Varga Kdl
ven, melynek hivatalos előadója mán egV"egy érdekes ismeretter
c:wttal, dr. sarkadi Nagy Pál or· jesztrJ számmal. A derütMolnár
vos volt, ki cl Jf Tuberkulózis" cl- Gyula és Ladnay Lajos fogják
men tartott értékes, egészségügyi képviselni a "Lutri" cimii uj tréfa
előadást. Az olvasókör nagyterme bemutatásával Ezeken kivil! még
zsufolásig meglelt és il közönség, - mitlt mindíg - számos érde
élén az olvasókör elnöke és törzs- kes és tanulságos mellékszámok
tagjaival mindvégig nagy ffgyel- feszik vá!tozatossá a nagyszerii
met tanusított (' TW{{Y fontossága milsort.
[YíadJs iránt. Szőke Ferenc ig. január 22-'én a 48-as Olvasó
tanító a magyar kérdést jejtegefte • kör kerlil sorra, fzo! !Jő és válto
!irigy hatdssal. zatas mlisor keretében Szőke Fe-

Vitéz Varga Kálmán egy deriis rene ig. fanltó lesz ismét úZ elö
novellát tolmácsolt, melyre Zl1gó adó.
t(lPS volt a válasz. Kiifőn dicsé- Fenti után az Egyetértés 01-·
retet érdemelnek, Ladnay Lajos! vasóegylet következik. Nónay Fe
ki egyszerű gazdá1kod6 ember 1é- rene n)'. százados megtartia a
frre állandóan ott van a közre- "Közigazgatás népi S2erVet~( cf
mlik6dők sorában és il kis ügyes- mü előadásának lJ-ik részét.
kedö Tátka Teréz, ki egy-egy na- Veres Lajos az olvas6e;J-ylet el
zafias vers és énekszám elmon- nöke az Egyetértés eddigi miikö
ddsával mUlat j6 p4ldái cl fiata~ dés/ről számol be, meiyet .-::'?lnf:!n
toknak, vdlrozlltos; jó mü.r;ol követ.

K~.csmik . Már~~: ruhane',
mu, mezeskal(lcs, baba,
Nagy Lenke: n:hao.emü, mé... ,
zeskalács, Ol<ih Sári: 5 db.
ruha, 2 kg. Ii'</l, tojás, mézes
kalács, baba. .sziiágyi Ilona:
mézeskalács, játék, Schwartz
Erzsi: l'uhanemü, mézeskalács,
baba. Vig'h Borbála; ruhanemli,
cukor, Eke irén: ruhancmi.i,
keksz, cukorka, jálék, baba,
Domokos Erzsi: ruhanemii,
sütemény, cukor, 70 fillér, Pa.
jOl' Ella: ruhanemű, cllkor, méz,

i O fillér, Ehrmann U!y: ruha
Mmii, cukor, baba, iáték, mé
zeskalács, PaóJ Irén: 1 kg.
szaloncukor, 1 doboz gyertya,
22 mézeskalács, Leimclőrfcr

Gabi: ruhanemü, mézeskalács,
Siklódy Irén: 3 pár cipó, CU'"

kor, kalács, Szilás Julia: rUI
I

Iwnemü, liszt, alma, szalona,
sÜtemény, baDa Luczí Erzsi:

ruhanemű, Tari Erzsi: fuhane...
InU, baba, 1 P, B. Kovács
Aranka: ruhanemű, cukor. 2
bana, Bede Juliska: ruhane ...
mü, szalona, cukor, Giricz Ká·
roly: kolbász, Lévay Antal:
ruhanemű, cipó, játék, cukor'
ka, Ailer Mihály: mézeskalács,
ióí-zk, Csökönyi Lajos: mézes
kalács, Harmati Tibor, játék,
Imre Antal: 50 fillér, Koncsek
l~ajos: mézeskalács, cukorka,
iátéI~,Kuba ferenc: mézeska·
lócs, cukorka, iáiék, Lukács
László: játék. Mester Ferenc
mezeskalács,cukorkö;·· játék,
gyertya, Cs. Nagy Balázs: já-
lék, Pulugor György, ruhát var
ratolt, Szilágyi Sándor: cukor
ka, já/ék, 10 fiI]ér, Tóth JÓl
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ban kérni
Minden lablettán

látható a
BAVER",keres:!d.

ÁR A K~

Filmszínház
Gyomá.n.

január 12-én, vasárnap:

ÉDE!'JKERT.

Itári
á!!atbizományos jelentése

;\ színpadi irodD:om egyik
jeles lcrmékének fílmváiJOZéHál
nJ uja/ja b" január hó 12-éu,
vasárnap B;~ ApoUó fHmszin
ház, c:mH<ül' az

Edenke:l't
címii 9 felvoná§os sz!nmii kc~

rűl c!6adásra. ~JHnl színdarab
abud.apesti Vigszinházban:
aratot! noQ'V sikereket és vele
együft Gaál franciska i s ,aki él

főszerepben. egYík kgjobb a!cI
kiiását produká!!a. A szenzá
ciós és iZPélln1i1s színdarabot
megfiltl1c:::Hdték és CI, a fil II I

most csodaszép kiállílÉlsball
és sok olyan részic!lel kibő
vilI/e kerül a néző elé, meívck
a sz.inpadi technika korJátoí!
sága fOly/án a szjndar~bbÖl.·

hiányoznak. Gaál franciska
szerepét a világ'hirü Corh:me
Oriffith iátsza. aki ldj!önösctl
az eskü\'ői jelencliJcn, [;hol il

míswép ieL?!llélében I11QriY'

asszonyi -ruháját magáról le,..
szakgalva vőlegényeelé dobjEJ,
- megdöbbenió drámai erón)i
lesz téll1USdg'OI. Partner,: el?,'"
rClPg'U fialó!· színész. A milso:1
blli'kszk és hiradó cf?é~zitj ki.

Prima uradalmi sertés P. 1.48--1 fl}
Szedett l. rendU se,té,; P. 1.38- \.42
Közepes sertés P. 1.30-1.:34
KönnyU sertés P. 1.12-122
Öreg sertés P. 1.26-L:;;{

a eimemre berakott sertésel:d
és szarvasmarnái{at

a legmagasabb napi
áron értékesiterrL
Kisebb
lom' a

gazdaságoknal;: ajtn~

sertéseket egyiítte!en
berakni.

Küldemények címe:

Rr:TI ZOLTÁN
Budapest-Ferencváros.
Levélcím: R É T I Z O L T Á N

IX., Seriésvásártér.
Telefon: József 366~29 ~s

34.~~03.

HIRDESSEN . I!

LAPUNKBAN_

tivág-ytaian§ágnái, I
rossz gyomornál. bélrekedés~ l
néi. renyhe emész/ésnél, anyag- I
cserezavaroknáí, csalónkiütés'" l'
nél és bórviszkefésné! a lel"
mésze.ks <jilF'eren(: .JÓz!ileflifó I
keserüviz rendbehotzCl a gyü'
mor és a belek müködésél s
megszabadilja a tesiei II fel,
gyü!em!cH rolhadó anyagoklól.
Az orvostudomány thbb llílÖ·

róic mcgá!lapitotla. hogy él

Feren.c József viI; ab"zo
lut megbizható hashajtó, A
Ferenc J6zl'Ilef ke5criíviz
kapható gyógyszerlárokban.
drogéricikban és f(jszcrüzlclek~

ben.

Az ezfist 2 és 5 pengösök
január hó közepén forgalomba
({ermnek. A pénzügymillisz~

térium annak idején ugy fer,
vezle, hogy az ezlisl 2 és,)
pengósök még 1929. novem g

ber bó l·én j.{erUljenek forga-,
lombo. ehe)yelt azonbEHl ka-·
,ác90nyr{1 csak al. uj papir 10
penlIősök érkeziek rncg. A
Pénzverő fniéze! jeienl<Z5iZ sze
rint legkésőbb jClrwár közepére
elegendő mcnnyiségü uj ércp

pénz fog rendelkezésre állni
és igy nem l(~sz semmi aka'!
dálya I:mnak, hogy forg-alomba
kerüljenek_ E szerint. Wderle
pénzügyminiszler előre látha,
tódn íamlár hó 15 és 20·ikf!
közöii adja ki az ui 2 és 5
p~ng6sökef_

50 főnyereményt és 1800 juw

talomdijat oszi ki a Nők Ui~

ságja a HáZ!Jrtcís olvasói köp
zött. Többek közt eg·y. komp;
let! hálószoba butort, eg-y női

bundeíj, 12 személyes /JorceI..
tán evőkész[etet, 12 személyes
porcellá n kávés készletei, 12
személyes cvőJ,;~sllelel és szá
mos ig'cn értékes díjaL !'viin,
denl-d nyer. aki él hei",,?s me~t' l
oldást bekü1di. Feltételek él·

lapban. Mutatvbnyszám dijrne.n#
tes. IV. Bécsi ucca 3.

A szerkesztőség nem köte
les a kéziratot megőrizni. Az
egyik napiíap szerkesztőségé.

nek egy ügyvéd egy kéziralo!
adott át közlés végell. A cikk
nem voll a\i-:i'lítnas közlésre és
igy nem jelent meg és cl . ké7.~

iratot s@m sikerült visszakapnia,
mire pert indiioH él lap cHen
IÍs kérle a bitóságoí. hogy kö
Jelezze íj szerkeszt6séget il

kézirat kiadására. A !'Cir. Já ...
rásbiróság Q keresetet ell.llasi
totta. Az itélel megokolása l
szerínt nem vitás, hogyaszer·
kesztő éi cikke! nem találta a!·
kalmasnak éi közlésnz, viszont
közludomásu, hogy él SZ~I''''

keszt6ség kéziratai meg n~m

őriz é5 nem is köj,z!es meg·...
őrizni.

így legolcsóbb cL~ i P 37 fil, I
léres~ ille/vc j P !5 filléres
tápia. Hinlókra kisebb és esi ...
nosabb véseIt réztábla. ára 1
p 65 fillér. A ieherlwcsi láb·
!áknok 35/25 centiméter nagy'
ság-ban a rajJa levő név, köz·
sig és vármegye névbeHinck
5/42 miliméter nagyságban kelj
készülni. Fclhivatik azér! min~

den kücsiíuidídol1os. hogy ÖSZ~

szeirás véget! II föjzg-yzői iro#
dábim f. év január hó 25~ig

okvellenül jelentkezzenek. Aki
nem jelentkezik. an!1ak a köz'
sé~ nem rendeli meg és kény~

ielen !QSZ mi'lga \11cgcsimíllailli
drágább áron. A minták meg...
tekinthetők cl fójegyzői irodó...
ban.

Békéscsaba 500 ezer pengö
kölcsönt vesz föl li kondorosi
vasut épitésére. A beli,igymi'
niszter elvben· jóváhagyta és
mel1enl?cdle, hogy Békéscsaba
város 500 ezer pengös ]<ö!'
csön fe!véleiérc nézve alár"
~,;-yalásokat rrlegindill1assa,
amely összeget J Békésc5aba~

~(ondoro3-i vasu! 'zpHési köli,
ségc:iheL SZi.lVBZOiJ meg a vá~

ros. A rnird"zter ki!;ö!i (17.01)'

ban, hogy (,lZ ÖSS7Qger előre

kd! az államvasuiéik rendelke..
zésére bocsátani.

Istentiszteletek. A rer. lcmp
lomball vasárnap dé/eláli 9.
órakor ISlenlisztelelel lart liBr'
silnyi Pá! ref. esperes.

Az ágostai evangélikus !emp~

Iomban vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvü lsieniiszleleiei
feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, tariía Cser
nu)! Oéza pJebános. D. u. ;)
örakor litánia.

Gyoma község I{épviselő

testUlete januéÍr hó 13·án hét
1"6[1 délQl6H 9 órakor CI község
háza nagy/el"mében rendkivüli
közg'yüJésr tari. A közgyü1és
tárgysorozatán mint fo{\tosabb
pontok CI közpénzek eiheiye
Z/25e, Ágoston JózsI?! ~sldldt
lemondása qS ÖSápay György
nyugdijazásának bejelentése
szerepelne!,c

már, bogy az
jsmer! Aspirln-íablellák 1895,
ben behaiéi kísérletek és ludo·
mányos kutatások után kerü!·
l<ik forgalomba és immár kb),
33 év óta az emberisége! él

"rn;:ghü:ésck'" elleni védekezés
néj támogatják. HiHések min

den IlinejeinéL inrl!lenza~, spa-'

nyol-járYány, reuma, CSl.lZ, íschi
ásná! ma már az egész világon
.Aspirin-iablellákal az eredeti"
csornago!ásban a "Bayerke.
reszllel C( szedik.

A mat",ckorban végzett pes
tis ojtások sikerének biztosi.
tékai. MinilJogy a malacok az
elvá!as7.Íási korban él szemes
efeségrc vaió átmene! idQiQ~

A sakkversenyrőI. A meg. ,ben és m~g azurán is l-2 hó- I

kc,z~~eH:.erSe~y má: CI befe.l:zé~ IniJpig aflyagcs<uezavarokka!
:<,!QulUmaban Clll. Bor az elobb! kUzJenek, ezért ebben él !wr...
lapunkban írtunk arról. hogy I b/in végzeH serJéspcstis elleni
december 30 án bazárjuk él .,,/~~rumos és sZlmultán~oitá#

versenyJ, de ez! Dem le!1eHiJl< :':ok rendszerint kedvezőtlen

meg azért, mert több benevcR eredménnye! szoktak v.zgződnl.

zei I sakkozó !'lZ ünnepek elaH .Eire való iekintetiel az utóbbi
nem volt Hihon, Vo~;;Y egyéb időkben Jöbb ~razdaság kisér#
elfoglaHs~f;'lI volF és sok partic k-lilket végzett abban 8z Irány
v,árt még lzjáisz(ÍSf<J. Azonban ban, hOí1Y a teíj,zs érjéldivé teu
ma már - az idő előre hala.. takarmánnyal miképen lehelne
ddsa lekíntelében is - halBro. a malacok anyagc;1ierezavarait
zoHcm bl2.ie!enljük, hogy f. hó meg's.::üntctni Ej elál IBI cl ser... '

15·én " versenyi bezárjuk. 18- k3pestis elleni ojiilso!{ s kű",

án vi:1sárnap '28c/kges nelyezési lC,nősel\ a szimuHdn N oilá'3 sl$
rnérkóz'zsck lesznek, am'2Hyel Kefét biz/osjjani. Kidcriiit. hogy
a verseny véglegesen bezárul. hé: a malacok abrakiakarmá
t'Cé;"jlik lehát a részI vevőket, nyá! mészsóval és féh3Záz{}#
hogy 12~én vasárnap, valamint kknyl mennyiségben (1 Iq7.
,'!Zon iul l6s ig az összes játsz- obrakhoz 5 gr.) D. vitamint
má.t iátszák le, meri ellen eseJ- léirfalmczó Pekk cl kiegé:5zitik.
ben ó le nem játszült pen-Hl", az cl .sertéspeS!is í2ilcni l<űzdekm

ellenfelei, iavárCl íri.'!lni:Jk. A ily~nkor a legszebb eredmé.#
vezetőség. nyel\e1 tldj(j. Oly módon jár,

Értesittetnek a kocsi tulajw lak ej, hogy szerumozás ese..
dono50~r, hogy minden kocsi lén a bejeg~ég meg á!l cfpitási!·
f. év március 1D,éig jelző lábR nak idóponliátóí kezdve. sllH
Jával elláti'lndÓ. Akik el nem nl ültán...ojtásnáJ pedig lehelő,

látják, azok ellen kihágás! el.. leg a szimultánozási megeJő'"

·jár.1s indillaHk. Hogy olcsóbbá zőleg két héHel, de legkésőbb

tétessék a tábla . .:Iján!eltok ké· az oj/és napjától kezdve a ta·
teltek be. melyek szerint: egy kannánysó es D. vitamin hiá
tlZherkocsi tábla ára t P 57 nyár ml2gre.leJÖleg kiegész!tet...
fillértől 2 P 20 fillérig, (Zgy ték és ezt az eljárásl az ojlás
személy kocs!· liIbIa árel t P után m~!iT három hrítcn át foly...
~}5 fil! iÍri ól 2 p\?nS1{jj~ terjed, t4ti~k
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Nagy kedv~2il{l.ény I
OIVdSóh1l.Knuk2 I

. Azol'szág legszebb éslegllivósabb képes folyóirata ~

. íj fARi<:ASIMRE;o;zerkesztésében megjekn6 I
-"'"'-. ·"","""",;c. ""'"""-L"" ~"~'-'''-'..lW. "'ill I

melyet eg'Y NEGYEDÉVRE P 6.-· helyett a

p 30-ért" I
tehát féláron frzct:~et elő. ha az alábbi szdvényl, ~

az előfizetési dilial együtt. legkésőbb I

t~()O janu'&)'1jí""ig I
beküldi a kiadóhivaialnak. I

~~~~~=___ =~~~~ ~.__~~=-.J
:Itt ie-'"JTáqandé ~

(Nyitott boritékoa~, m1~t "nyomtatvilI11" küldendő 2 rBléres ~élye~6el)

SZEL"'~ltNY{é:l'vénye§ 19.30 j.aDuár tj~ig)
~""ar;<'TI'S'7F?ryc...-"""'·w== - ~ C'tt,..~~~~-?rG"'JL~

~

A !Vlagyar agazin tak. kiadöhivatalának l
BudapeBt i

~~.-:tI.::o::(rr, rtv'"'eo e ~

v., S'Dhiet-l.ltca 26. sz. I
~ .

Hivatkozással cl "",§: y <a]in a i U j § á C:imü!
lapbar; közzétett kedveZininyes hirdeíésükre, 'clőfizetek a ~

. "MAGYARMAGAZIN"~ra 1930iönuárhó 1~!őll~ évre, P 6.- ;
helyett .J P ....é.td és kérem cl lapot az alábbi eimre megküldeni.

l
'

Az előfizetési dijat egyidejüleg postán elküldöttem. i

_:,,><C01;';ht6 ,';d;"·.pö;.jö;d,,,j ··1

KÜLFÖLDi
NEVElŐiNTÉZETEt<

!nternáÍítsok ügyében
[ G E N

szolgál részletes felvilágositással

az SÁ.G
kiadóhivatala

Budapest, V., Vilmos-császár ut 34.

A Gyomai Iparos és Kereskedő Ifjak
Önképzökőre f. hó 19-én, azaz vasárnap
délután 2 órakor tartja meg rendes e\rj

I<őzgyülését, melyre a tagok tisztelettel
meghivél,xuak, A vezetőség.

Tárgysorozat.
L A tisztikar tagjainak jelentése az

eln~uH év eredményei·öl.'
2. Háromtagu számvizsgálóbizottsági

tagnak és. egypénztáriellenörnek a
megváíasztása.

3 Esetleges inditványok.
Figyelmeztetnek a tag'ok, hogy indit

ványaikat a gyü~és 'előtt 48 órával
irásban, annyival is inkább küldjék be a .
veLeíőségnek, mert későbhen beérkező

inditvánj'ok nem tárgyaltafnak.
.LI. gyülés, ha a meghirdetett időre

nem volna határozatképes számban 
ugy az egy órával későbben tekintet
nélkül a tagok megjelenésére - 1Jatá
rozatképesnek nyiivániHatík.

Meghivó.

Örtí!< áron eladó három kat. hold
csergettyülaposi szántó, vetésse! együtt.
Érdeldődni lehet, Gyoma 1275. és kint
2565. szám alatt.

Akinek még van főzni való cefréje,
az hozza el minél előbb az Szeszfőzde

Szövetkezethez, ahol minél előbb ki
lesz főzve akár pénzért, akár reszíben.
Ugyanott kifőzött törkölyt is lehet kapni
az arpójószág részére 3 fillérért kilóját.

Özv. Kalocsa Istvánné és ~"\alc

csa Mária 25 kat. hold görbe kutIa
posi földje egészben vagy .'5 és 10 hol
das parcellákban is eladó.

'f'~~~j!l".rft~~~

DUBLIKl~CIÓ.

Gyoma, Szilágyi István keresk. házában.
Tisztelettel értesitem Gyoma község

hölgyközönségét, hogy megérkezett

höigy-fodrászom,
ugy itt az üzletemben és házaknál
ONDOLÁLÁST és MANIKüRÖZEST

il legszakszerübben végzi.
Csináljon egy próba ondolálast !

Olcsó árak!
Tisztelettel:

GECSEY BÉLA
uri és női fodrász.

GECSE
HÖlGYmFODRÁSZ T

EGHIVÓ.
DIjJvlENTES HiMZŐ- ÉS.
VARRÓTANfOLYAMUNK'

lálogatá~ár'!, l)1el~'et "Gyomán 1930.
évi január hó 2(j-'ától. február 15-ig
az Jpartestületnagytermében tartriuk.
Ezen alkalommal mélyen tisztelt

vevőinket alapos

dijmenies oktatásban
részesitjük, a SINGER varrógépek
és a hozzávaló készülékek haszála
tában. Tanitjuk továbbá dijmentesen:
iehérnemü- és harlsnyatömést a
SINGER varrógépen, fehér és szines
hímzést él SIN(]:ER varróg'épen, a
III o d € r II nJ Ű h i m z é s összes
fajtáit: mint maderia-, ajour-, mo-

nogramm- és smyrna-munkákat.
. RésztvéteH bejelentéseket a tanfolyam
részére felvesz: BELEZNAY BÉLA
lll' gyomai megbizüaunk Tompa
Mihály utca: miníarélktár ugyanott.

SINGER VARRÓGÉP R.-T.
Mezőhfr.

Hangyábs!!'l egy üzletvezető az
üzlet részére és egy másik üzletvezetö
a lwrcsma részére felvétetik. Jelentkezni
khet Kovács jános trafikjában.

Arany János utca 593sz4mu ház.
szabadkézből azonnal eladó. Ertekezni
lehet G. Nagy Mihálynál fenti szám
alatt.

özv. Csalahlmréflé 97 számu háza
örökáron eladó, esetleg haszonbérbe
is kiadó. Értekezni lehet Arany János
utca 595 szám alatt.

AIa.~~.."\vlJ~
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J()·26
19·2fi
2·20
Zj·23

17·;)0 gy. ~1·

20·29 gy'. 2·l0
14-28 1(Y52 gy.
19· l O 10··~5 g.y.

16.14 gy.
16·51 gy.
20·34 ~lV.

21·11

l"l'?'iT;""Ol(C",{1\ és E1.üsz:~résznéJ

~J y ,O ii l~I ~

A "gy' be!Livel jelzett ~n:r)rs-, a többi

1929 október
)B'iJDlt..PEST - G YOl'JLi",,-

f5peslról indul
Qyornára érk.
Gyomárój Índul
Bpestre érk.

6-25 9·45 gy.' 13-35
11"06 12-42 gy_ 18.19
0·32 5·34 o-52 gv.
iY - .10-40 11"45 i="n'.
G.y 01'1A - JIT;JÉKí5C§}lj,..~í\.

Besabáról indu123·15 4-34 e'14g·y..13:26
Gyomára érk. 0·17 5-26 g·51 gy 14-20
Clyomáröl indul 6-41 11·1·t 12-47 gy. 1,,)·29
[jcs3bára érk_ h54 12·08 15"25 g.y. 19-27

Legjobb ékozta:tó oa

Vas és Hajózási
enetrend Ujság

kapható minden Vasutálioméson,
DO;"'iánvtőzscl~ben.

él kiváló

Budapesten áHan
a

ér~'~ezési o:döl2J\'"öI
egy c!567"endü sZCD,é,t. ri k~~S-

lalctJjl:llJlA{ Budapestenj

ha előfizet a "Gyomai UjSágTö."
mert lapunk havonta. kisorsol
előfizetői közün eg"y száHodal

melynek íU1::;jdonosa
a sorso155 íciszése
szerinti

veikez,(.} sorscJá.s1 ;(;'[1.

S7(:rkcszt<J~:ff!néi 1J~·adandÓ.

urnak
urnónek

mini él

olvasójának.

nO\H~fl'l!ber 15·'I;5! 15~ig.

GYOMA. VasufáHor>1ás, Kossuth LaJos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRŐD Gyógyszertár között.

Távolság 7 és félldlométer. Menetidő 15 perc.

előadásaira szóló

Gyoll.1tá~:ól indul: Feltételes megállók ~
Gyomán :

1. járat 5 Ó. 30 p. f
Kossuth Lajos utca 1. járat regi?~eI 6 Ó. p.

~
" reggel 6 Ó. 30 ~

Gr&f Tis:;:a István ut sarok ') 8 Ó..G.
"

p. Máday gyógyszertár
44,

"
p~

3. délldött 9 Ó. p. Piac-tér 3. 10 Ó. p.
" Artézi-kut "

4. déJeWtt 11 ó. p. Hangya föűz] d A Ó. po" -..r.
"Vágóhid

5. " délután 12 Ó. 50 1Jo Iványi malom 5. " Ó. p~

6. 2 Ó. 20
Endrődön :

~i 2 Ó.
" p. J'Japkeleti " p.

Kórház ''''
7. 4

,
55 7. 5,,, o. p. Kondorosi-ut "

p.

<> est,c 7 Ó. 20
Piac-tér Q este 7(j ..

"
p~ v, i) 0. po

hei:Véz{en 4Ú-50 fe]enleKt
jeleznj a

t:.[nnön ru::erietekre1 vs:sárol:::ra al~tó~

előfizeíőinek 111ege1égedé...
sén: nyujtott

jegyekkeL TekinbHel a nagy keres
Jetrej szeba és sZÍn~1:izjegy

renderését kéí-hárOITI előbb

velünk közölni.

kedvezményt olcsó éttermi ~rainkból

(men'lt kivéve) módunkb".J1 van az
lJJSAG kiaá6hivataJával létesitett
Dlegállapo-::lás 2.1~pián kibőviteni .]

OPERA!:L4Z,

kedvezményt, szobaárainkbóJ

szemben ó. Ke1eti-páJyaudvar érke
zési olaláva1.

176
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lfIiII

jál: ci futamot, letörte öket
az élet és egy darab l\c~

l1ve'r vaov 120V dmab rUhi:1; , bo J <..... ~

is orumor szerez nekik.
mclyc:J szánalomból nyujt
feléjük az embel'i irga
10111.

A tejjel-mézzel folyó Ka~

IlCánt, Európa éléskamrá~

Jar, a mInden 1ermészeti
jóval meg-ajándékozott Ma~

gyarországot, tönkretelte a
vi]ágháboru és koldussá
nyomoritoHa Trianon, Ez
az ország mál' nem bir
röbb terhet, nem fizether
jóvátétc)eket, söt ha CI vi
lág hatalmasai azt nem
akarják, hogy végleg- el;
pusztulion, azoktó! ci ícr p

heÍ<.lő! is meg kel[ ':3zabadi p

tani, amelyek jelenleg nyom
ié'ik. f)ékcrevizié, a ledlek
csölüceniése. tnunkaalkal p

ITlClk lélc~jrése és cl tisltes~

:'lég-2s élellehcjéség-ck c11ta~

[ános biztositása éJzok,
amelyekre halaszthalatla;
II ul szü](sc'gUnk vun.

A népjóJéri nlJnJszren
um, megérfö és melcgszi
vU emb~r<?k téÍfl1ogatása-

z

gi téren élnl~yir~ rend[Jí2iö~ I
vünk..hogy mllldazok Cl-l
helyeződésl találnak, aldk
becsületes munkából akar~ I
nak l11i2gélni.

Ma al!g- van olyan em~

her, aki i"ámogafásra ne
szorulna. Kisg-azda, kisipa
ros, munkás, annyira el
van akadva, olyan nehéz
viszonyok között él, jöve~

clelme oh'an .kevés van,
hogy ci legtöbb része mé-

ly~n_ aJlaH.a ,ma:'ad él ~mini~ I
malIS elel1genYi21(nek. l~o:-,sz I
kereseli viszonyok, csel,élv I
jövedelem, magas kamat, l
nagy adóteher, ólOm5Ulj·~.

ként . ne.. he7.~'dn.(?k a véÍ:l.a~ l
in1Ho ,zc; 7' iArsadölmi
rdegeket abba a helyzetbe l
sodortak, ami nagyon l\ö~ ,

zeJ jár cl nyoJllorhoz és I
maidnem e:~yértc]mlí a 1:
dulássa!. Sokan rné:,; iil~

kolni igyekcznek él",. sze
g'2nységbe uJló lesUlycci(2st, l
kö!cs()nkéréseJd.,;el próbéil
:<ozilal, és millc12n 1örc+~

vésük az, hogy megmarad-j
hassanak a felszínen. 30
kan azonban már nern bir~ I

DAL

Nem régen két magyar l szóló engedélye van, azok
közséQTöl hoztak hirt él iél~ ott lcte!epedhetnek és él

pok, ~hol él szegényüggyel I község könyömdományol< I
fog-lalkozt(1]{ és él két köz~ utján eltartja őket.

ség, anélkül, hogy egy~ MindegyIk intézkedés
másnak az intézkedésérő! megfelelő szocitdis érzülct
tudomással hirt volna, re val! és dacára annak,
egymással pont ellentétes hogy egymással ellentétes
formában oldotta rr,eg, il c formában nyiJmkozik meg,
lelve rendezte a kél'dést. egy célt szolgál, cl nyomor

Az egyik beszünteHe az enyhitését.

utcaI koldulást és az ÖSZ: Sajnos él szociális prob~

szes 5cgélyreszoruló szes léma, a szegénység és a I
gényeiről oly módon gon o nyomor olyan nagy és
closlwdik, hog-y a polgár-- annyira általános, hogy
mester~ elnöklete alaH egy ugy az egyik, mint El má~ ,
szocictHs bizoft::;.;& al?1l<i- . sik c~,J.k n i~

tott és az El bizotJság a I leg enyhitheli, de arra,
!{özpénztárból mindazok; hO;5'/ azt véglegesen meg
nél1, rendes havi járulékoi Ioldía, eg-yik sem alkalmas.
ulaI l,i, old\.< arra rá vannak A baiok ],utfoITása az ál~

I

utaka. l ta lé1:1o:)o11 leromlott gazda~

A másik a mcgyéhez fel~ sági viszonyokban \-an és
Iratot intézett, hogy mive! általános szociális javülás~

él l<özségben nincsen segé~ ró\' cl nyomor végleges Id c

]~/ezésre szoruló szeg-ény, l<üst:öböJéséröl, a seg-é!ye c

küldjön a megye egy pár I zésrc szoruló szcg-énység
-olyan családot, élfTICly'nek I" mcgszünéséről csaJ;: akkor
könyöradomány gyüjtésre I be5zélhetünk, ha gazd~sá~

Holdvilág..
Irja: PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (8)

A szolid Muzeum kÖl'lltí
kávéházban még kékesen lM~

szoli <lZ elvé!\"c szivolt ciga~

rel(élk füsJíc, all-likor csomag
j,-JivJi é1 hóna alai!, a kabAlja

:(iriát föltÜfVe' bclépelt I(el'e
!ZC:)_ E:;;,y l'lpinids<;;élI még- m-?g-~

gy(;ződöti róla, hogy kikészi~

Ic::k~e rncllényzsebébc 07 aZ 8

!lapr'o szóló 10 PCi1iJől. A
\ kk1C~~désél s/igo!"lJ(ill föi~ i

(lS/IO. ti; [.lélPi 10. Dcngőr.c, sől II

legi1upr,,1 is voll lllé;;r pál'

[\i2~~g~j i;lÖI-od.2J.:1YcJ: ~mi (IZ I
'e!c)lranV/oll u-IlkolJsegbo! Illa o

radt meg az ablakbiZverés és
.a :szálloda számla ellemfrc,

,b., _maradék pénz cl nadrágja I
Lsebiben csörg-öH, meri él!

péfl7.lárcát fölös!cflCS fényüzés o

nek tarloltél. Egész pénzél sok~
kal jobb módszer szerini biz:
tositotia b,,: Lsincgre füzölt
vászon tasakban horáta a nya-
káb6 akasztva.

Alig iClelJt meg zsákszerli
csomag-jaivC1!, hóna alatt él

könyvekkel él ktivéhcizboi1, min
d '.2 II szem Iüstén i fcléjc f'Fd Ll 11.
[~iöslinkct (jzonball ctryá!tcdán I
nem zavarta cz a megliszle16
érdeklődé'>, azi !liHe, [lOg Y ez
Pesten igy s:wkás, 561, hog-y
Ő is pcstinck !á,";Sé'k, alaposan
vcigigrnéric él kávéház valo J

nJC'r1!l\i vcndéf:réi, él 57.alámi
o:rll rés /vénytár'Sciság-j j:"az~

gjól. ?lki bő á!!d alat! tejfel

szillUgillléri éstulság-oson
:0:01< nyakkcn(],SI lwcdoil. rl mi~

nis?/",!i sz.:írniiszieket, akikről

nem ludla mig, hog-y szoi:.c,,
birók-8, vagv llyugülll1élzOtl Lj,

ispánok, olyan előkelően [c"ii· I

teltek kissé félreiijposoJl scri;u I
cipőjükcl elrejtve az asztai(,k
mellctt. .Az elegáns lovarc:é1i
titkár llgy né7.clt l<creke-;rL"
mint vaíami kiállitási tárgyrd
és barna arcából kiviiJantök él

fogai, miközben valamil a
pincérnek sugoH_

~'\ szalmaszinü pincér Qyij~

röfi fcbc:'r l;runyájtlban bizonyns
fölénnyel kaJauzoHa Ől: -

rnéltóztJssék, ill van egy üres
asztal! - Azzal a kas"'zCl
tT!ci!Jé ak_aria Jessékelni, él !eSl-·

elrej/.zllcbb sarokba, cl lekroll
és n loaleit fülke közé. Neki,
aZOll/)Dll ha!ározoii érzéke \nlt
él 1<21" és a szép kilálás ir,]:ll,
igy hó! nem törőctöU az UdVDo

fias fclszóliiással, hanem egy _'~

nes'·t! CI mLl/cumkcrll"( IH;LŐ I

nagy abldk kk tarfott és le,
Ici,,:pcdc/! cgy vörös csikos fc8
kele liszli nadrág közvetlen
közefében, omc]y buzavirág~

szin mentében folytatódott,
mindkejtőnek a viselője pedig
eg")' tábornok voll.

.lJ.. tábornok észrevéve a Jal
vevény! álteri/teite' pirossal bél
leli tábori köpenyét C íTél a
székrt?, amely cl iövevénylől él

legtávolabb ese II, rózsás püs.
pökarcával csudéÍikozva fordult
feléje és három li1poJ is lapo~

zo/l egymás után az ujságjá..
ba ll, anélkül, hog-y oda néz ct!
volna. ,6.11alában az egész kf,~

vélláz hang-ulaiát fejezte ki az
a néma csodáikozás, arn i lai o

zonyos stercoiip mozdu!alokat
vá!toít ki a verHlégekb6í. Az
uiságo!vasók kezükben lartoJ
ták i'lZ ujságot félre fordult

jel, El kávéjukat kf.lnala?ók füi"~
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S órkassza.

szakitotlák el az anya förzslői

él !"isé'lnfanl országai és elszC1
kitoltak velök együrt igen sok,
nagyériékü kultur iniélményt
is. És még nekünk kell jóvb,
iéieit fizetnünk t És méQ' min,

c

dig ujabb és ujabb kövelc[é.
sekkel állaIlfJK elő vellink
szemben! De há! nin-escli olyan
hosszu, minek \Cége ne lenne
és nillC'sen olyan ross;.~, Qllli

egyszer el I]e mu!na.
E!sőkból lesznek utolsók és

él trianoni. béke teremiményei,
az cg'2szségtclenLil )J1C'íJdUZZél

dolt iesiü áila 1l10Úa is el r0g~

nak érkezni a nem szereiCIll
napok, c!érkec;:ik a leszámolás
órája s a magyar ígazság fn'Ő

zedelmeskedni fog. Addig IJí>

dig csügg'ednünk nem szabad,
hanem kelIhizdcniínk s a ki~

virradó diadalban bizva biz~

nun1'.

Ujeszlendő kezdelén mindi~2

időszerü spórolásra gondo:ld
s kiszámifaili, miként iudjuk éP:

ui eszlendőt nag'yobb gond és
baj nélkül áluszni? rdít iudullk
lDcgtakaritani a reméli jöve(lc~

lemből?

Sokféle, vagy sokfajta spór
kassza van. Sokféle módja is
van a takarékoskodásnak, Leg
több ember azt a forméját !sr.
meri és gyakorolja a spóro
lásnak, hogy nem költi ei cl

pénzt, hanem valamilyen !aktJ
rékba rakia, hogy el ne kÖJIr.
hesse, A családos földmíves
ember részére ez nern jó spö
rolási módszer. Ma már ugy
kel! tennünk, mint a kcresk('~

dők és iparosok feszik, el kell
köIJeni a megtakarHoii, vagy (l

nehezen nélkülözh"tő pénzüllQ
kat és venni hl! rajta spór~

ka:'lszéÍí és pedig disznÓcsk61.
Nem olyan anyagból égeJcii
disznócskára gondolok, arne~

Iyiknel< a hátán van él szája és
egészbe nyeli le él réz, vagy
nikkelpénzt, hanem olyanra,
amelyik röfög, tlll", helefekszik
II pocsolyába, sáro'> old/;llával
összeken! G há.z oldaltit. méh:
a g.a:ldi;lC!ii)!:zonya szolmy~jí~

hatatfan tevékenységével min-I
dig szivén viselte. Lángoló I
magyar érzésével, egyéni
tulajdonságainak értékeivel
igazi mintaképe a magyar- .
ságért élni és cselekedni tll- I
dó papi embemek

E magas méltóságll ki
füntetése alkalmával óenső,

séges örömmel köszöntjük
Öt a főrendek sorában s I
kérünk számára Is.tentől ál-I
dást, hogy vármegyénk kö-
zönsége s magyarságunk l
érdekében még igen sokat·
lehessen.

TVIi mara a
reformátusoknak a

trianoni béke
következtében

és Init vesztettek ?
A trianoni béke parancsa él

[m;~r!ar reformáiusokra is Sll~

fyos veszkségct hozoil. A
csonka országban megmaradt
í 022 anya egyház és elszakít,
tatott 1108 eg'yház. A rerorm(j·
lusok lélekszáma a csonka or
szágban 1,761.596 és az elsta- ,I

ki/oit részeken maradi 988,232
református Jélek, szin tiszta
magyar. A mai Magyarorszá,
gon van 1060 rendes lelkészi
állás, él megszá.[lotJ részeken
pedig 11 J8, ref. rendes tanító
pedig van Magyarországon
2350, él trianoni határokon fuJ I
maradt 1120. Főg'imnáziumunk

van 7, reálgimnáziurnunk 13, a
haféÍron fu! pedig ref. giml1á,
7ium 7. Rendelkezünk iti bent
az országban 3 fiu és 4 leány
tanilóképezdével, c!veszleiWnk
1 fiu és l leány taniióképez....
dél, 4 al2'imnáziumof és 4 fel
ső kereskedelmi Jeánygimnázi- í
umol. Van él rerormMusoknak I
éi csonka orsz.ágban 6 fiu és
4 felső leányiskolájok s leány- I
gimnáziumok. Szeretel intéze' I
tök 18, elveszieftek 11 ,eL Ezek I
a számok beszélő számok és I

azt beszélik, hogy él mi:lgY(jf I
reform~fusoknak majdnem fl2Jét ,

atósá.gi
,

espereSI
ff ri ~ 1tavaaSZtOl a.

törvé
Pál

J 'j l ' ,
s~r~, am:l )'C' orvOSlasra- I
vara bajOko. t orVOSOl. hatDl'
ná. A bajokon Magyaror-
szág teljes felszabadulása, I
él régi ha1árok visszaálli= I

tása és az egészséges gaz

dasági politika segithetnek.

Vajjon beláiiák-c ezt él

hág'ai zöldasztal melletr ta~

nácslwzó bölcsel.;: .?

arsá
e e

ázi tag

é
,
IZ

ival saját hatáskörében.
igyekszik él Oj'omor enyhi~ .
lésére. Adománvokat oszt, .

segélyeket ny iH is, oH
is letöröl egy-egy könnY'2t
és megvigasztal egy pár

szenvedőt. Ez azonban
csöpp a tengerben, mert a
enj sztériumnak nem áll
olyan összeg rendelkezé~

~ B.ékés.vá:megye :~r~.énYh~-1 sodik helyen Geist Gyula
tosaga keaden delelott va; J99 szavazattal.
lasztatta meg uj Íelsőházi' Mi gyomaiak, büszke
képviselőit a tagok csaknem örömrnef vesszük ahirf, sze

telj~s '.f. szá:;zu r m,:ii.je~fné~~ relett Esperesünk Ujabb ma
m~!telt. ForeJ1a,:h~d .agga ~ gas kifüntetését, a főrendek
va/asztattak elso ne/yen Be- ! sorába való beválasziásái. A
liczey Géza 275 és második II J" , "f' , . b' If' k'. ,.... ,. . lOfvenyna.osagl IZOl<sag [-
lZelye~ 0zeberenYI~. ZSI~- I fürdető bizalma Harsányi
mona 192 szavazatwl. Pof-. Pál személyében olyan jér
tagok lettek: első helyen fiut ért, aki a vármegye kö
Harsányi Pál 218 és má- I zönségének érdekeit fárad·

gólegesen meg'merevitették ke= C;:::'y' darab papirbB és ViSSZél~

",üket él levegőben, akik pedig dugja él sianicIiba. Ezek után
fölkelni szándékozlak, most a él papírza.cskót ügyesen össze
szék támlájára támasziolt kar~ I csukta, ugy ahogy él kereske q

ral maradiak mozdulatlanul,' déí:3egédek s701dák, még kéj
mint egy megállitoH film, szabályos fülel is csinált nej.;j,
vagy viaszfigura él panoptikum- Amíg a teáját hozták, körü!,
ban, nézel! az üvegen keresztiil a

Kerekes gondosan elhelyezte I1111Zellm-kertben.
csomagjaiL a pokrócba csa, A napot szürke és piszkos
vart holnlikat él fülólesire leHe, felhők takarták el, a. muzeum,
" milliárdos életrajzát, mivel ~ kcríjének vasrácsozatán belli]
az volt él legnagyobb, ráhelyezle I él gyérleveIU fák és a még min
aZ ,:Iszta! márványlapjára, arra ~ eiig zöld gyep bánatos puha·
lette él térképel, majd nagyság ságo! kölcsönzöl! él rengeteg
6Zerlnt Petőfi költeményeit és kŐÍ1almBznak, Óriási cementra·
az integer magyarság kérdései- kásnak látszott a muzeum s a
vel foglalkozó sárga füzeteI, számtalan lépcső eseményeket
aztán, mird aki jól végezte ti hrért, mozgalmas volt, mint
dolgá!, a papirsianieJiból egy I Peiőfi a Talpnl Magyarral,
gondosan vasalt, patyolatfehér I mini m"é"ra 1848, él sajtószabacl
zsebkendőt varázsoH elő büvé- I S?g, ~á:'~i,u~i ifjuság, Táncsics
szí mozdulattal, a használtat I kl~zabadltaS1'l.
pedi~ ~Clndo@;~n b~(.·somagolt., I (F.glyL köv.)
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jövő szá~
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BudapestFt-T.,

ássaI

vci [igy véd illetéktcl'2nüi magá
va! vit! lurkevei csendői-ökkel

kiszállt egy Iierczeg-h Sándor
biriokával szomszédos gazda'
ságba és olt jegyzökönyvbc
vejte két g'özdasági cseiédnek:
I-lnli()~l Ferencnek és rioilósi
Imrének a vaílamásá!, akik ázt
é'l ililotl <'lk, hogya ~azciáíuk,

herCLcgh Sónrklj' egy lezárl
kukoricagórébcí:, ahol cl KON
vács fivérek kukorícáját őriz

lék, velük e1viteicJt 150 pengó
(~l'tckl': csöves kukorIcát l'li8Z u

ben u po i'él, részben pc~

dig' él bUQap'2sti lakására. En"
nek él jcgy/ö!,ön\'vnek alapján
indult meg ai:: eíjál'ás Herczegh
Sándor eiicll.

PI szolnoki lörvényszék Hl?r~

czeg"pet, aki felháborodoHan
tiltakozott a képtelen vád ellcll
és elbocsátott cselédei bosz'
szujának és po:irikai hójszánal<.:
monclo!la, bünösnc:k mondotftl
ki él vádbeli büncselckmény'
ben és egybónapi fogházzai,
600 rengő pénzbüntetéssel,
egyévi hivatalvcsz!éssel és po
litikai jogainak egyévi felfüg~

gesztésével bünlelie.

Eli!éHék a két gazdasági csc
kde!, Hollósi Ferencet és Hol
lósi Imrét is, egyenként két~

heti fogházra. A budapcsJí ílé,
lólábla él bizonyitás kiegészi ..
tésél rendelte el. Ennek során
meg~lli'lpi!oHa a biró3á~', hogy
3kílá.~yi D~vld üGfyvlid ta.:iL)'"

Csabaiak. Örömmel elintéZé
tük,

Több levélre cl

nJunkbé1[1.

Atavalyi télnek számos meghiilésére, fáj<íÍs fagyott iába!{ra?
Az idén milldezen bajt elkeriilheti; a vastag; meleg paszlóval
duplaerös és háromszoros gumiszigeteléssel késziilt l

cipő reggeltől estig Íalija lábát és a.legi1a~lyol)b

hóban vagy sárban sem át a nedvességet;
letes biztonsággal vízihatilan.

a

A betöréssel és l
Herczegh Sándor volt országgyUlési

képviselőt cl atározata

l~inden. más téli cipőnél f1i.,1jUU

.Min.den más téli cipőnél oU.-:S O: iJD
o

Édes. A ",CMmen" jobb és
hatásosabb..

Elfuserált hallottkém. Várjuk!
Indiánnők.A két férfi partner

már is megvéH'.

Főelárusitó: pALMA

Negye.?fél,. év ófa folyó _ér.. I
dekes bunpornek . veJ ett vege! I
most él kuria. A bünpör egyik·
vádloftja Herczegh SárJdor gaz, I
dasági főlal1ácsos, VOll ország
gvüIési képvisel6, néhai Nagy
a.tádi Szabó lstván bizalmas
embere, akisgazdapárl első

elnöke, aki ellen betöréses 10
]Jás eimén indUl! !1leil a bl'iil
ieiőeljá.'ás.

Herczegh Sándort, aki tur- I
kevei földbirtokos, városi vo'
nalkozásu polilikai okok l1'lialt
vádolják me~' be!önises loptJs·
sal.

A Herc%egh Sándor birlokái
hai éven kcreszíül, 1923 dc~ l
cemberéig két fivér, f(ovi'iC:3

Imre és Kovács József bére]ic.
Amikor él bérLet megsz ~i l] I,
több per jámadt a földbirloJ; os l
és él bérlők között. I\ovácsék I
40 millió koronát követel!r::k II
Hercze@'b Sándortól, aki \Í4

szanl szerződésszegés eimén
százmHliónál nagyobb összeg
cr<:jéig inditot perl cJíC'nük. lu
egyik per később megegyezés
sel éri vége!, melynek értelmé
ben Herczegh Sándor 100 r!ié
termázsa tengeri szállitásá ra
ki\fclcz.te ma.gát.

IZél évvei később a kéj 1<:0' I
vács testvér egyszerre csa i,
büntető följelenJést tejl Her-

/ clcgh Sándor ellen beJörést?s
lopás eimén.

E/. (j vád ugy születeft mc[J',
hogy ,li. Sxi1állyi DdVid lurkc·

A Ciyomai Sport Club kö
zelgő ;- az eddigiel;nél is na
l5'Yobbszabá.su - ielmezbáljá
ra vonatkozólag, napról-napn
többen fordulnak lapunkho.
kérdésekkel. Ebben a rovaíbal
szivesen válaszolunk, fenJiiel- !!:i;-~~~__~i<iii iiiiiiiii.miöiiiii" ~_~~

mezbálIa! összefüggő kérdé d

sekre. Jeligével szignált levelek,
zár! borítékban szerkesztősé·-~~~~~"":'!""~~~~"""""'~~~~-""'·"",,,,,,,,,,,,,,,,"'~TI"'nE,,,,,,,,,,~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,
giinkbe küldendől,-

Asszony. A píac!éren pom'
pazó Jobogón megtalá!ja él

pontos dátumot. A ragyog-ó,
villanyfényben uszó, izlésesen
diszitell bálteremben az idén
is lesz alkalma g·yönyörködni.
Asszonyom! E:.re él ie1me'lbál-j
ra, nem csak On az egyedüli
aki spóro!.

Dilemma. Az első, nagyon
ötietes női jelmeznek hizonyul.
Ha él kivitel is UffY sikerül
mint a terv. biztosoaz első

dij. Emlitett részt egy száraz
elemes apró villanykörtéve! vi
lágítsa meg.

F. 132. Igen. e reklám is
fontos, de a sok igéret:?t be is
kell luclni váltani. A Gy. S. C.
biztos él dolgában, sokat igér
és még' többet nyujt.

Kis huncut. Merész ötlet.
Kicsi! rnérsékeliemagát , .. Ve
g-ven mé~ hozza husz cenfi!.
Egy~bként üdv!

Bibi. Hogy mosj milyen jelu

mezben lesz az iltet6? Három
szót elarulunk; Meglepetés l
Csodálkozás! Elismerés! Le
velét lovábbitofhtk.

Fitos. Bravó, édes nagyságos
asszonyom! lia ecet ur nem
fog'ia eleng'ední, váljotl cl.

Gödke. Bejárat az ielén is él

Mátyás pincén keresztül lesz.
Alajossal beszéltiink, F\2lszisz
szent!

Érdekes trió. Olcsó és jó.
Sikerlik lesz. Jó előre gratu
lálunk.

Kozák sereg. ~v!il1denki főz

ve lesz! Többi kérésükkel for
duijanak a Gy_ S_ C e!nökéH

hez.
Vmi. Fekeie ripszseJyem kÖd

peny, vörös béléssel, vagy reN
kete lamé belépő.

Kiváncsi~EndrŐd. 1. Manda 4

rin 2. Osembcr 0, Buvár 4.
ftH!l15. 201'6 és Huru 6, Ahra·
kadabra,

hogy nem érdemes á Iiatok éi i ~~~~~"""""=",~·"""".",.",,r''''''"''''''''~'·-'''''''"='''''''''='~~''''''''''''''''''''''''''''~~~~''''=o,,__~

nevelni, mert iöbbe van, miHI
amennyit megér. Töpasztala"
tom szerint ez nem igy van
Akinek birloka arányához mér
ten inkábL' !öbb, minI kcvesebt
növendék jószága van, a Ját
szö}agos ráfizetésből egyen
sulyban tudja tartani kis gazda
ságát, kiiÍönben könnyen ki
szárad olaHa a lalai.

sem kiméli. Visit, kuncog, meg-l
takariioH, vagy nwg nem taka·
ritolt tll1érekí2rt és oda kell
neki adni, ha másként nem
fuila, a maradékból összegyiij
jöt! moslék ?li:Kíában, hogy
fclhabzsolhassa. Azzal nem
lörődik, hog'y hol veszi elő él

~.ulzdMSSZ()I1Y él moslékba va~ i

lót, követeli a maga porcióját •
különben széfszc:dí az aklol.

Ezek a piszokban lelhetel 4

len állatok a legjobb :;pór~

kasszák. l<éllyszeritik a gaz 4

daasszonyt, ho::n' minden hul·
l<1dékof összcszcdjen és mos~

lékba dobjon. nem pedig szc
métre. Nem finnyás. Össze le
lle! (:inteni részére a mosog'a~

tólevet az ételmaradékkaI,SaV6.. ,
val. !észlaJével, korpáva!, ke'
nyérhcrjjal sürilve nagyszerüen I
érlékesili. Az elvénült uborkát,
rossz dinnyét, tököt, apró
krumplit sem hagyhatjuk a föld
jén pusztulni, mert várja odaN
haza a zsarnok kosztos.

Minclci1 falusi, vagy kisváro
si g'azdasszony iudja, hogy mi
minden értéktelen dolgokat le
!JQ! összehordani ennek a
7sarnokoskodó spórkasszának
ét gyomrába, ami má.sként a
földjén maradna, vagy ét trá
gyadombon rolhadna el, de a
disznó na~;n's7erüen érlékesiti,
Sől kamat07:1alja is Egynémc.
Iyi).; még uzi is mc.:g!cszí, hogy
5-10 malacCélI aj6ndékozza
mq;- gazclájiJI, Olyan is akad
köúJtte, amelyik 19 nnkceal
rukkol lj, min! a gödői1ői ál~

lomásfónök kocája, pedig 12
csecsbimbója voll. Az ilyen az
tán gondot ad a gazdájának,
mert a csecsnélkül maradI ma
lacokat lel1éntejjel kelleti felne
velnie. Ez aztán spórkassza !
H1 még azl is hozzávesszük,
hogy az émyakocB soványan
is közel volt a 200 kg.-hoz.

Ilyenforma spórkasszára gon
dolok én minden kisemher ré
szére, fia aztán emellett 15
20 darab lyuk is kotkodácsol
él7 udvaron, bizony mondom,
hogy az ilyen munkás ember
lakástm nem üt tanyál il nélo
külözé'3, még kevésbé a nyo~

mor. Lesz téli ruhája él család
minden tagjána.k; de lesz zsi~

.rozója is, ha él zsarnok kosz'
tos 100-250 kg-... ra meghizva,
ar: asztalra keriil. rvlég a beteg'
ség",t is szárnüzi él lakásból;
nem kell orvosra, patikára k21
klli, meri a jól!ápláH emberen
nern olyan könnyen fosr a be
jQQ'ség.

Tehát ha jó akarunk gazdál
kodni, minden hulladélwt ér/é
k~:sílsUnk, neveljünk hází súr
I'Vflsokat, malacoi, bOl'juJ, csi o

kót és á!!atainkkal etcsslik
meg él különben veszendőbe.

menö lerményckeL
J\. felületesen l:JOndoJkozö

emberek ?!zí szokták mondanL
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öldöklő é" ambiciólörő szem~

üvcgén keresztiii néziék és
nem raktak minden kifejezés!
a poelika, illc:lve slilisz/ika tör
vényszerüen előirt sablonainak
mérleg-ére; hanem igazi, ha~

misitaHariu! köl1ói lclküle!ü em·
berekként mindenben először

a tisztán érző s:r:ivet, él népie~

sen mag-yaros és emelkedet!
érzést keresték, minek folytén
éi lényeglelen forrnahibák mcí
lelt tárgyilagos szeilemi fölén\,
nyel könnyedén eJsiklotlak és
sohasem lörekedíek cl lényeg
gel összefügéslelen ld.ilsö for~

mahibák pogány t}()ncoJ~-afá~

sával, idétlen szőrszálh(]sO~Fl#

tássa! fl fialal és még próbá.,
!atlan kezdőnek kedvé! szegni,
- tehatnem tariozjak azok~

hoz cl ludásukkal nagyzolva
kérkedő krilikusokho/', akik a
házak tól nem láljáka városi,
illeiőleg- él fáklól nem ismerik
fel az erelől; hanem a - város,
iileir')!eg az crdtJ szépség·"it
mindig él házaknak slilszcrücn
harmonikus, ilic!őlii'i? élZ rgyes
~knak sudáran egyenes, szép
nóvésében lálták és keresték,
tehát az abszolu! szépet min,
dig a részleielemek harmoni
kusan egészséges összelev6#
désében keresték és faláliák
mCi;{ ! - _ Igy jufoBak el a lár

gyiliJgosan igazs(Ígos kriJika
csathafqtian Olimpus,cslJcséÍrél,
amelYIk sohasern engedte meg
magának a lekicsinylően diffa
máló tónus! és nem tévedt cl

pökhendi 11(1:;\ l,::p:is~~ödés mB

divatozó ingoványosan slip,
pedós és ~i:~~i:~~úS lelaiára! ..

Az öreg Káimán bácsi UgY(~ll

szerete:! mindig éi vélemény,'
nek vIyun könny~lmLinek tctsX(\
- akomikumba csapó háJk
ret adni; de csiklandó s trdéji
val sem ragad!atla magál Dl

olcsó ncvctségess~g terülei{l'c,
mindig nívás maradt és rnci=:~

laI'JotiCl oZ ugynevezell' finom
mi modort, akármilyen kim,>
lellenü! keményen haogzoíl(]k
is cl szavak össze!evődésükböl

még a femperarnenlumon k.l:
resz!ül is eiólört a nivós s;;,:I
lemesség, sohasem volf dlJJ\'i1.
- goromba! ..

Elóre megbeszél! id6bul
pontosan érkeztünk azon cl

nevezeies szilveszlerestén Kól F

mán bácsi val kelten az Illés}·
pOI·tára, vagyis a helybeli rÓI11.

kántor lak ba _ A há / i

gazda meg!üi!önböz!eleit szi'
véJyességg-el fogadotl bcnni.ill
kel. llJé'3y-bácsi különösen ek~

mében volt azon az estén, mell
él meleg baráli kézszorítás UICHl

baráti, illetóleg nekem atyoi
csóko! lehelt m]!1dkeHőnkhom
lokára, sőt egyenként melegQr1
d keblére is szori[oíí bennün,.
ket. H_issé mcgillet6d!ünk ettől

cl majdnem mesterkélt kiroha,
n~snák ídsző közviZt!en:Sc2lií1ö!

..,' ..

sohasem voltak a környezefé- I
hez tartozó n1c,g'hitlek előt! ku· l
I1sszalilkai! _. Erdeme szerint
minden embert nagyrabe:csüi!
és soha senkiről fitymálólag,
avag-y lekicsinylő lenézéssel
nem nyiialkozotl, - azért oe··
mes őszinteségében is a sziv
rejtclt embere maradt mindig
- igy az ő kedélyes bohém 6

ség-c sohasem kalandozott cl·
él zabolátlan léhaság 1~B"as ha- .
láraira. Illés':".hio~; 12:::J,ssek-
vés nélkül. 0-02 .. 3i::onyos
szerény önérZe~,...w[nl'~gsulyo~ .
zom, - mindig szívcsen löl,
jöHe szabad idejét jelen sorok
irója társaságában; - de kÜ 3

lön(')sképen szeretett Kálmán
farkas, él helybeli nagy zene;
költő-pap társaságában. akivel"
csodálatosképen megédelték
egymást. Kttlmán bácsi pedig l
jelen sarok irójával, - bár
igen nagy volt közö1ii'mk él

korkülönbség! - atyaiiJrl meg
hiU és őszintén mély boráli
viszonyi ápoli! _. b!1ié!lellJ,·
hogy ujév-várásra Illésy-bácsi
hoz vol1unk hivatalosak mind~

ketten.. Hogy magamról is
eláruijak valamil, - dicsekvés
nélkül; de bizonvos megen F

ged0'tj szerény önérzeJtel monD

dom, hogy én a nálam jóval
idősebb két öreg- ur kegyeibe,
illetőleg önzetlen sze!'cfelük
körébea'zértkerüHem,' mert
jómagam serdülő ifjukoromban
nagy fogékonysággaL sől kü
lönös előszereteHel viselieiíem l

a nrzpköliészel, küIöIlösképell l
éi ,(1~pdaH;öltészl2t_ i:Émt~ amely I
JUléJJdonsagga! a ket üreg ur
is rende1kezí2lt az Uristennek
különösen kegyelmes acloma'
nyaképen ! .. Igya)) similis si~

milc gaude!", vagyis a rokon,
lelkek találkozása eJv~n nem
csupán él puszta véieHcn so...
dori össze bennünkei, hanem I
barátságunk a népkölrészei I
gyöng'yei iránt ianusitoll közös
'3zeretciünkön nyugodott, tehál
főképen ér7elmi kapocs voll';
de annál mélyebb és őszintébb

és elfe!ejtheteUenebb volt ez él

barátság, amely jelen sorok
iróiál mélabusall fájdalmas em
lékei'lcl elkíséri él földi pálya ...
futás legvégső határáig, vagyis
a temetőig, ahova a szóban~

forgó mindkét bájyám örök
nyugalomra már jónéhány év u

vel ezelőt! megfért J •• Sől ak"
korib?ln olyl<ür-o!ykor magam
is követtem el eg-yéb irodalmi
szárnypróbáJgaíáson kivül, egy
egy népda]szövegel és él két
rokonlelkű öreg bácsiban min
dig jóakaró és megértő birá .. ·
Jókra, kegyes és előzékeny

párífogókra, atYCli oszlopos
támaszokra találtam, akik az
elibük tálal! irásmüvet, - lett
légyen az bármilyen műfaihoz .
tartozó! - nem él szlgoruan I
l<kadémikus krltik~ ketly<?t!enUI .

a Ma;

megic'l

bohém
volt él.

A láb!a íté!etében teljes eíég-l
féleit szolgáHatoU Herczeg-h
Sándornak. fölmentette él vád
aló i és él két vádaskodó gaz- •
dasági cseléd bünielését föl~

emcHe. Hollósi Ferencet {5 hó
napi fogházra, Hollósi Imrét
pedig' 4 hónapi fogházra iléiie.

.6. lábla. iíéh::lí? cl!eoa fő··

ügyész semmiség i ponaszt jc~

ientelt be él kuriáho7:. Herczegh
védőjének, dr. Nagy Emilnek
most kézbesilellék ki él kuria
Magyar~tanácsának vé~!"zését,

amely szerint a kuria a bűn;

ügy iratait felülvizsgálat nélkül
visszaküidte él tábiához. mert
éi tábla ilélek~ ellen a főügyész I
áltai' beielentelt semmiségi
panasz! a korona-üg"yész visz 3

szavon!a.
Ezen cikk áivélelelt

gyar Hirlap jan_ 12·én
lent számából.

!
víf;tKedélyLi, nótáskedvü, poelj· 'I

kus rnélyérzésü olyan ember,
aki világéJelében mindig szig I
'lesen áldozott él dal, az ének I
Istenének és mint ilyen szerette I
él nemes érfe1ernbcI1 veU kCF'
dé!yes társaságol, sohasem
veteile meg cl szép asszonyo
kal, szívesen elmókázoit velük
CI társadalmi jjszíess t2g szabta I
koriátol\on belül, azol1ban ma z

í;;-élsabbra e!hivort:3ág-ár(il I
Inég fi mókázás könIlYü per31
eeiben sem feledkezetl meg
soha! " Kedvelte a szelleme~

sen tajpracseH csaHanós tréfáj,
aztán él jó] megalapozott

VQcsora ulán szivesen megiJja
a borocskál is meghitt embe ...
rei társaságábőn. Szóval él

Loreley klasszikus költójénc!{
kozmopolita szállóigévé cson
fosodoJt erkölcsi élelfelfo~rását

követíe :
"Wer nicht liebl Wein, Weíb

Lll1ct Oesang,- Der ist und bleibt
ein Narr sein Leben!ang" l .. l
(Heine). l

Il!ésy bácsi s7ivescn elmu p

laigatoJt; de mindíg· zári és
szigoruan bi7:ölmas baráti kör
ben, ahonnan nem kürtölódött
vii.§ggá minden elhangzott szó
és ebből él szűk körből soha,
scm rekcszíelte ki lj családját
s'-zm; mert neki él családjé:l előlt

ílcm akad! litkolni valója! ..
Ö mindig kártyával jál·
szolt, ebb6i magyarázható és
érthető az a meghatóan szo,
fOS kötelék, amelyik az I!lésy
házaspárt összefüzt~. Terméz'
szeles ~nj~bó! kifolyólaV neki.

eaielves Szilveszter~est" ,. Két' öreg
~~ bácsi nótája. .. Ki

pn ?'szerz!:>je . ! " " .

SZEKÉR DÁNIEL.

Ó,év utolsó volt. Meg-
lapulvé! közeled'zH éi szilvesz#
teres!. Oiyan fehérlep\es, zuz
marás, ködös és fárad! délután
terpeszkedeH az: öreg, hepc p

lmpás földanyára, mini másd

kor. A fá.radt nap alábukoll,
nyuiJvóra iérJ él szemhatár nyu-

peremén. Nehéz köd
ereszkedeH alá nesztelenül és l

lomhán feküdte meg él tájat I
BarátságialanulK!Zményebbre
kezdet! az idő az !Zsie
közeledtével. Községünk las
kossága nem ig'en merészke...
deU a.z ulcára:. Bágyadt fárad,
lan lapult meg mindenki él.

maga. igénytelen egyszerü odu
jában. A bubos kemence enyhe
meieget árasztot! maga körül,
igy él paraszti szobák levegóje
barátságosra enyhült, ahol egy
tónusu beszélgetésre, tekergős

szósza.porJtásra gyülekezik
össze él paraszli familiák ap~

raífldnagyja, öregje,fialalja, férD

finépe és vászoncselédje. Még
él leánys'2reg sem ficánkol l

ilyenkor hangos viho~ássa! az .
artézi láján, Benső meg
illetődéssel lemelik mindenhol
kerek e földön oZ ódesztendót
és fülmelegilő lassu. akkurálos
borozgajással él jókukrozoH
lurós réles mellett várják az
elkövetkezendő ujesztendó be z I
köszönlésél. Ujév-várásra
vata!osak annak ideG
jén immáron néhai Illésy Gyula

róm, kajh.kántortani,
tóhoz, aki azidőtájt még java
korabeli ember volt, természel,

~ii:'ipli?nnr.iszeté.r1\il fovvG! I

. vallomás~í anyagi ~r~ekdts~3 I
g"C folytgri meggyozooek' es I
aggálytalannak nem fogadl1ai
Ják Szilágyi ugyanis 1926
bűn az! a javaslatot letle Turz

keve tanácsának, hogy vá.Hsák i.

meg él villany/elepel, amely
egy részvénytársaság birtoká
ban volt és amely részvényt ár- .
sasá;xnak él részvényeiből 20
25 százalék Szilágyi Dávid·
birtokában voJL A részvénytár

saság 9 milliárdnál nagyobb
ieliári értékel jelentett be a
rnegváJtás alapjáuL Ez ellen
rIerczegh Sándor a város j(öz
gyüiésén feiszólall és él !eBár

üivizsgál<'isá! kérte. Ez meg
is történt s ekkor kiderüit,
hog"y éK ie!!ár csak 1.740,000.000 I
koron(l értékel képvisel. Herz
czegh Sándor felszólalása foly
tán tehát, amint ezl a tábla
megállapitoHa, Szilágyi Dávid
jelentékeny haszontól eseH cJ.
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és nem várt melegségtől ! . _I

Kálmán bácsi azonban eg'Y
rövid szempiiJai1!ás alatt bele
találla magá! i1 meglepetés·
szerü helyzetbe és él maga
nyersnek lelsl:ó mocloráball1
íóakaróll korholó tónusban
förmedt él házi gazdára kö
szönfésképen :

- Hát téged mi él szösz
Jelr öcsém?. Mí?gbolonduitál,
vagy mi történt veled?.

Ezt él nem várt, de Kálmán
bácsinak második korholó
alapiermészeléből fakadó mü
felfortyanás! lllésy bácsi szeli3 .
den simogató nyájasságával a
valódi értékére redukálta és
őszinte barátságos kékszemé,
nek hamiskás mosolyáva! el!en
sulyozta:

- Örülök, bátyám, bogy I
meghivásomra megtiszteltétek
szerény hajlékomat.. Kerülje
tek bellebb, - invitálí bennün

ket közvetlen barátságos ven' I
dégszeretetéve.l. Ab!. hi~~em, ,a
házi asszony IS ell<eszult mar
a vacsorával és akaclálytala~

nul megtö!lhetjük üres gyom
rainkal !

A tréfásan nógató vég's7óba
cl házi asszony kellemes hangja
is belecsendül! és szivesen- hi
vogató szóval ő is beljebb
lessékelt bennünket. Minden
cgvéb forma.ság nlcllőzésé\'cl

kezet szorHoitunk él természe...

tes Kcd~iyességben, illetőleg

örőmben uszó házi asszonnyal
is és szép félkarosanaz ebéd
lőbe ~éfálti1nk él kis elöszobán
keresztül, - ahol már Jeritet!
asztal várt ránk és az asztal
közepéről inderkedő szago!
tcrj,zsziett a párolgó székely
glllyás. Tekeiória nélkül helyei
foglallunk az asztalnáL Kiki él

111aga meg'3zokoll helyén, mert
az Illésy háznak czuJlal nem
először és nem is épen ulol,
Jara voltunk szívesen látott
vendég'eL Hozzá is látlunk
tüstén! a liszleletünkre készitcJ.t
rövid és egyszerü; de annál
izlelesebb vacsora fogyasziá.
sához. Csakugy hallgatag'on,
S7Ó nélkül, magyarosan, meri
él magyar ember csak él jó va·
csora elköJtése után szokolt
beszélni. Rendesen él boroc5ka
oldia fel él küiönben hallga·J

titsra léÍncolt nyelvet!.. Ká1 3

rnán bácsi UgYZ111 iiltakozásunk
Qllenére sem tudla megáilní,
hORV eg·y.kéi ujkelcfü nivós
;raf/os viccel ne íraktáljél a ház
remek asszonyát, aki a k<::d·
vcskedő mókázás í hangosan
fc!cscndülő kedves Í<dcagással
honorálta, - ami él "kopott
he~.rcdü" és "ócska biblia" ba·
r(1JJának: l<áJmán bácsinak
csak még- ösztönzésül szolgált
a progressziren vaskosadó
viccek iovábbi akadálytalan
Qrepeíésére. Legelevenebben
;:5 lellél v czhctÓbbCf1 d'f.!kkori

legátusé]~mény.e!: ~:ldta .~I~tá·1
lalni az oreg JOIZU ka!vJnlsta
pap. A gyorsan folyó elbeszé·
lés egyik~másik hangulatos
fordulójának élénksé~,rét 8Z

öreg öblösen terjedelmes ka~

cagásával fokozta, aminek kö- .
veike7!ében él jókedv vacsora
végezetre miniegymagátói át~

plántálódo/l az eg'ész társa~

ságra. A házi asszonnyal szem
ben tartozó köteles udvariast
sitgból kénytelen vagyok meg 7

emliteni, hogy fslfokozott lelki
és fesli gyönyörüség'gel élveZt
tük a bázi asszony magyaros
szakácsmüvészetének felséget
sen sikeriilt izletes remekét I. ,
Tulvilági élvezettel párosuHlel
l<esen bomlott hangulatban köl
töttük ej él szándékosan rövid
reszabot! egyfogásos vacsorát,
- utána pedig szaporán leön
fö1lünk néhány pohárkával él

jófajta rizlingiből, amitől aztán
a szemek bóditóan ragyog'ni
kezdtek, az arcok Jüzesre ki"
pirullak, az erek felmelegedlek
és az összes nyelvek lassacs'
kán megoldóHak és é!énken
beszélgetni kezdtünk. Miről?

- kérdezbetné az előbb rnotl
dollaktól fe!fokozoit kiváncsi·
ság. Temlészefesen a költészet
és cl zeneköJtészei legujabb
ferméséről folyt a szó-be'
széd ! .. Eköré csoportosultak
és ebből fakadtak az összes
felvetődött g'ondolatok. Csak,
hamar a kis társaság nesztora :
Ká.lmán bácsi ragadta mag'á'l
hoz a szót. Sokat és részle...
teSQll beszélt az akkoriban
megjeleni Tha!y Kálmán-féle
kurucdalokról, mÍnt a magyar
népdalköltészet eladdig pél·
cláflanul álló gyöngyeir6J. Eze
ket él kurucdaJokat később;

élele alkonyán ő maga mef!"
is zenésiteHe cl hazai számot
tc\'6 zenekritikl1sok általános
teiszésfapsai közepette t ..

(folyt. köv.)

AGYOMAIAK
kedvelt Íalálkozóhelye
BUDAPI~STEN

cl

Baross-tér
(Keleti páJyaudvarral slembi;n.)

Teljesen uionnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központiftités, hideg-meleg
viz. Mérsékelt polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utazásoknál rendkivül o],

csó teljes ellátás.
E iatJra hivatkozóknak
20 százalék engedmény.

TesrvérválJaJat:
OSTIENDE

I
Istentiszteletek. A ref, iemp

lombOD vasárnap ,L'lei{ill 9
órakor istentisztelete! Iori Qé~

pás Pál ref. leikész.

, Az ágostai evang-élikus !emp~

lomba.n vasárnap d. e. 9 Ó.

némel n'{e!vü Istentiszteletet
tart Feiler Emő ev. lelkész.

A rÓm, ka/h. templombClll.
reggel 9 órakor szenl mise·
prédikációval, lar!ja Cscr
nay Géza plebtmos. D. LI, z'i
órakor litánia.

Gyoma község képviseW
testülete folyó évi január hó
20 7 án délelőll 9 órakO!", cl

községháza nagyj,zrmében vá~

laszfói és rendkivüli közgyülésf
tart, amelyen a scgédjegyzői

állásnak választás ulján való
belöitése a leg'főbb ponna a
Iárg'ysoroza tn élI<.

,4z izraelita hitközség gyá
sza. A gyomai izr. hitközséget
nagy gyász érte, Blasz Dávid,

- az egyház kán/ora és rabbihe...
\yettese igaz, hü munkálkodá
sánaI< 40~ik évébel: folyó_hó l
14...én 69 éves kora ban varat
lanul elhalt. A még erőleljes

férfiu t rosszuléf fogta el s csak
családia rábeszélésére l1lC'nf

el dr. Vogel Károly orvoshoz,
aho!, mielőlt orvosi segélybcn
részesülheteif volna, szivszé!·
hüdés oltoita ki tevékeny élet
tét. Temetése szerdán cWután
nagy részvét mellett ment
végbe. A sarkadi orth. főrabbi

szívbemarkoló beszédben bl1~

csuzta.tra a vallásos, fflradha
tallan munkást, akit szives elő

zékeny mocloráérl, szo!gálat
készségéért mindenki tisztelt
és szeretett. ,A Jcmet6ben él

főrabbi hébernyelvü beszédben
ujra méHa!ta az eJ.hunyt nagy
érdemeit. Özvegye s hat gyer...
meke gyászolja. NYl1godjék
békéb~n t

ÉrtesHés~.A Gyomai höz:
ponti (Uri) Kaszinó l{öny\"lh~

rosa ériesiri á haszinó t. lag-jcJiI,
hogy f. évi január hó 20~j(')!

kezdődőkg könyvlárórát he>
lenkénl kétszer iari, ~5 pcdig':
kedden és pénteken délultm
5-6 óráig. Az ujabb beSZCfA

zések besorozása él köz,,1 ji)

vőben befejezés! nyer s é'~7

uionnan beszerzetl müveK i:3 cl

lao'ok rendelkezésére fognak'" .

állani.

TUos aszövetekkel va.ló
házalás. A kereskedelelTlnek
régi panasza ci házCllással és
lTlQf?rcndelés gyültésseJ kapcso
161(;s sok visszaélés. Ezeknek
a visszaéléseknek megtor!ásút
sürgeti már régen él kereskcg
delem. Ebben az irányban iJ

kere:-;k<ídelmi kormány részé"
föi mi:Ír bizonyos intézkedés
törr[~~ni i unl~2nPYlb(ln figY~A

lemmel él textilkereskedelem feí
lesztésére, 1930 ian. l-fől eg':sz
Magyarország'on el!iltja él férti·
és fiuszövetekke! való h6za!éÍ.~t.

}\..q.""" és §zivérehne,,"
s2':esed.ésben. szen";,-,ed.~

egyéneknek él természe
les 'l9re:l'e:nc .József. ke
scrüviz megbecsüíhelellen szol
gálatot jQSZ azártal, hogy él bél·
lartalmat· kiméletesen távolítja
cl. Tudományos tiJpaszialatoli.
kétségtelenné tej/ék, hogy a
Fer~:n<c J(i,jl§ef viz sztmos
féloldali hüdésben fd\:vő lJete~:

0.2: is megleHe a kellő hatá:-,!
s igy nagy meGkönnyc>bbülé:oi
okozai/. A Fe:ren.c Jő::;;:§ef

kescrüviz kaphiJíó gyógyszer'
tárakbail, drogériákban és fijz

szerüz!etekben.

A Gyomai Jótékony Nóegye
sület fea estélye, mint előre4

látható volt fl legleiicsebb si A

ker jegyében folyt le szomba
ton esle az Uri Kaszinó nagy
termében. A nagy bdogadóké
pességü terme! szép számban
töllötlc meg- az érdeklődő kö,
zön ség. A nőegyesü!e! Jagjai
á.ila! ügyesen felszolgál! pom'
pás és bőséges tea és sütC$
mények eifogyaszíása után
kezdetét vette él tánc, amely a
legnagyszeri.ibb hangulatban
regge iig tartort. A rendezők

fáradtságot igénylő munkája
az erkölcsieken kívül szép
anyagi eredménnyel is végző'

döl!. !viinden résztvevő rom·
pásan mulatott.

Fásih~8 a község teriiletén.
Gyoma község képviselőlcs!ü

lele, f'Jeurnann kir. erdörnér~

nökl,cl íörtént egyönlefü meg'
állapodás alapján elhalMozta,
hog'Y J40 hold terülelei roko~

za/osan befásít és pedig a fél
halmi, nagyálIási, pocosi dü,
iőkben, továbbá cl vaSl1id es
község közölii 17 hold Jege'

Jőn és él boHmcderben él ma·
lomnál rilka fásiidSSöi, él bika g

akol-icmya és g'ödörrész körül
8 holdon, é1 Schwartz legelö
zsombékos részén 93 hordon.
A község elZ erre vonatkozó
határozatát jóváhf1gyás céljá...
ból beterjeszlcltc a várme~vé'

hez.

DaJal a magyar föld! Vidéki
költők budapesti ber(1uiaJkoz[).
sa t l"<ég-i fájdalma él magyar
vidék tollforgató gárddjának,
áll ez kü!önös:zn éJ. vidéki kö[
lókre, hogy Budapes/en kö"
zömbös nemiöródömséggel in
tézik el őket Ezért van az,
hogy a vidéki köitóket Dudél p

pesten nem, vagy legjobb esej,
ben allg ismerHe 1'v1051

bQszámolhaluni< egy olyan ak
cióról, amely Buda.pestről indui
el és mégis azt célozza. hogy
a valóban fehelsége~ és ko
moly értékej reprenni'áló vi~

d,iki köit6k eiőt! rr.egnyíssa q



eime:

ajózási
isáaJ ..:J

mint!;;,m Vasutállomásol'l,

Kf,ldemények

as
enetrend

leány 01: ltlO]SÖ piJlanalban cl

magyar Hunak lesz a men \,
asszonya. Az orosz bosszul
esküszik. A háboru vii1arábilll
aZIÉln az oroszok raHaütnck
Tarnopolon, e1fog'jalják, a vá
rosparancsnok az orOS1: lill
lesz. llt kezdődik cl hajaImih
drámának páriál rilkitóan l/~

ga/mas része, amely vég'C',,
végig lüktető tempóban haiGel
él megkapóan gyönyörü bete
jezéshez. A lengyel leány sze
repében az igazi könnyekel
siró Norma Talmadge nYLl I
fekjihetetien alakitásl. A mi.i
sort burleszk és híradt'> eg"J
szili kl. előadások: 4, 6 és
8 órakor, rendes bdyárak m'2l
leH tartatnak.

Kisebb gazdaságob1DJ, aján
lom a sertéseket együttesen

IB.l<lap"Ú Z2r"'~Vár,:,s.
Levéklim : R E T I Z O L T li r"r

IX., Sertésvásártér.
Telefon: József 366-29 és

v343-03.

l
I

II l{sp;llatö
: Dci1áflytőzs'C1é'bei-;.l~", ""P__""',i"".,••,p'",~

Il áUa1i:bizományos jelentése

i

Pri,,;a urali,ümi sertés P. 1.48--1.50
Szedett L rendü sertés p, 1.42-- 1.46

l Közepes sertés r. 1.3?-1.3G
\1 ~~önn)'ü s~ríés P. 1.20-- 1.28

~ II ~r:~~:~:sre berakottl:e;~:Js~~:~
lZ1 ~ és szarvasmarhákat
~ ~

ct eg asabb napi
á n ita

uri és női fodrász.
GECSEY BÉLA

l'vlindazoknak a rokol1ok nalc és
ismerősöknek, akik imádásig
szeretett 'iérjein és édes apuka
szerencsétlen elhunyta a!ka!mával
felkerestek és mérhetetlen fáj
dalmunkat vigasztaló szavaikkal
enylJiteni igyekeztek és az összes
végtisztességtevöknek ezuton is
hálás köszöneWnket fejezzük ki.

őzv. Bodol1 Gyuláné
és klsleánys.

,Al. /'l,palló fi!mszinház j~[lUár I Ílszlje. !,-(itör a lníboru, (\;JjJld·

ho 19-én, VaSarnélf1 muta/Jd be I kelten a ft0l11rél mennek, A
él várva várt

ECSE
LG F R S AT

Gyoma, Szilágyi István keresk. házáb;~ll,

Tiszteleitel értesilem Gyoma község
hijIgj'közönségét] hogy rnegérkezeH

hö gy~fcdrészOm,

ugy itt az üzletemben és l1ázaknáI
ONDOLÁLÁST és MANIKÜRÖZEST

a Jegszakszerübben végzi.
Csináljon egy próba ondolálást!

Olcsó árák!
Tisztelettel:

I

I ... 9 "l ' d" !l elmu iC VOt1asos raiTla!, ame· l
lyd szokatlan)!! nagy hir elő' I
zött meg. A mmn,zk ugYélnis I
olyan nagyszerlikvalíiásai van- I

· nak, hogy azt i~Ten, sokan al
"liotel lmperjal" fölé helyezik. I
A "Magyar fiu, ienB-yeI lány"

· cselekménye is Galiciában, I
Tarnapolban játszil" 1914a ben, I
amelyből egy rész a háborur!
közvetlenül megelőző hánON l

· pokra. B másik rész pedig a I
háboru elejére csik. Kéj fiu ud- •
varol egy szép leng'yeI Ií?ánY2
nak. az egyik orosz él má.sik
magyar, li Jllrnopoli h~lyőrség

pompás kot!<Ík és rengeleg'
érdekes cikk és kép van még
a Színházi Élet uj számában.
amelynek ára 1 pengő, ne::
gyedévi clőfizc>iési díj 10 peng'ö.
Kiadóhivatal: !)udapcsJ V1.IAradi-utca 8. sztlrn.

csak f:;Z eredett csomagolás
bim A Bayer-kereszttel va·
lMiflk. Minden iabletl6n
"AznlLln 0,5" felírás és A

Bay~r-ke,e5zt mlha!6. Ügy
eljen erre mmdilll

Halálos elgázolás a vésztői

páiyaudvarofi_ Hétfőn este há
romnegyed 7 6rator halálos va
suti baleset~~történt a vésztői MÁV
pályaudvaron, melynek egy 43
éves va~uti főmozdoi1vveze!ö az
éJdozc.ta. Koncz Dél1:cs vésztői
fő mozdonyvezető szolgálatba igye-

l kezett. Az egyik von:lÍról leszál~

! loH és a ldvilágitatJan <'l!!omás
'I SinPárjain. át szolgálati helye reJé

igyekezet.t. A nagy ködben nemlvette észre, hogy Kund,di felől a
'I. tehervonat köze1edlk, amely a kö
vetkező percben eik2pta. A sze-
~encsétlen fömozdonyvezető tes
tén a kerekek keresztül mentek,
egyik lábát tőbőJ levágták, gyom
rát fejhasitották és agyveleje is
kiloccsant. Azonnal meghalt. A

! halálos balesetről ertesítették a
I gyulai i.igyészséget, ahonnan tegInap déielőtt bizottság mem ki a

l
helys7.inre a vizsgálat lefolytatása
céljából.

l\tHss ri'íagyarcr5zág 193(1. ),z

idei Miss IvlagYdwrszág' v~;-

iasztásnak, - amely vasámap,
c' ÍJó 19-én li?sz. - végleges
és teljes programmját közli cl

I ~hinh5zj Éld uj szánw. A vi
I déki és pesti leányok már

!mcgkap!~k azokilt.. ~ m:gbivó~
I köt, amelyek cl 25m] eloH valo

Ill]t:g'jc,lenésre jOgO;iI. A::, akii
l1lcg'va]a3zi:mak !\tllSS lvlél!Wá'

l rOl"szágnak, leljes kelzngyéJ és
I rengeteg . ajándékoI kap él

I ~7inh,ázi E.l~lt6J és ré:zív~~z ~
I icbruar elelen tmlando panzs!!iviíss Európa válasz1áson. l1t

!
akár első lesz Miss \1agyar c

ország', akár nem, részlvehl2t
! él Brélzilíában tartandó világ-
l S/:2ps(?gversenyeo, a)wl husz,

e;r~3r dollár! köp a győztes,

Ince Sándor népszerü hetilap
jtll1ak uj száma eg'y eredeJi
Shaw interjun kivül öl premier

, beszámolót hoz káprázatosan
Is/ép képekben. Egy olyan
i legmodernebb és leguíabb
fényképező gépei szerzett be
il Színházi ÉleI. amellyel elő'

adás közben lehet fotografálni
és igy B képek él lapban hi,

, ven tükrözik vissza él premier
legizgalmasabb pillanataiL .Az
JsmereJlen szerző regényének
ízgalmasan érdekes uj folyta~

. táSCI, háromfelvoná50s és egy
I fdvonósos délfabml2l1~kl(?t,

fővárosi irodalmi érvényesülés
lehe!őségeit, azzal, hogy "Da~

101 él magyar föld l" eimmel él

magyar vidék költői! balalmo,s
lírai anlhologia keretében so~

rakoziatia fel. A rJag\L érdek ló
(ksre számol lartó könyve!
1,omoly budöpesH irók állilják
vssze és nivóiára garancia,
hogy él szerkeszlőbizot!ság'

élén Dr. Sziklay János, cl ivla~

pyar Uiságiró Egyesület és dZ

Oiihon Irók és Hirlapirók Köre
alelnöke áll. A szerkes7!óbizo1!
ság lapok u/ján is felszólítja él

városunkbEln élő költőinkel,

hogy icrmésük javát. (5-10
versei) lehelóleg gépi rás sal és
4-6 soros curriculum viíac 3

jukat legkésőbb 1930 január
31~ig' beküldeni szíveskedjenek,
f')udapcst V!I., lstván~ld 21. S7.

él. "Da!ol a magyar föld t" szer
keszlőség eimére. Meg nem
fejelő kéziratokat váJaszb,i!ycg'
ellenében visszaszármazlafjál,(.

A tiz"b~

már 21 vé-
res zajlott le a 'H~j

dön:. Csodálatos, hogy mi, akik
az ujságok íUQósilásaiból na~

ronta. értesültinI, éi legfrissebb
eseményekröl, oem is tudjuk,
hogy '6 békekötés öte már
ujabb 21 véres háboru Zél

le a földön és borza!maival
rémületbe ejlell.z a világbéke
ulán áhilozó emberiséget. Ezek
rőJ az ujabb háborukról közöl
szenzációs, erede.i felv'2tcJek~

ke] illusztrál! luclósUást a "Ma
gyar Magazin" most megjekllJ

JQgujéibb száma. Tisz eszlendö

valóságos háborus történelme

ez, minden intel!ig'ens

embert érdeke!. A január 15$

iki remek uj száma ezenkiviii

is lele Vall érdekességekkel.

Imre szatirikus cikl{e,

Segesdy László, Ács Klára,

Kertész Mihály, Görög Lász"
ló, Zagróczky Elek n0ve!lái,

Gács Demeler, Péleri Takáts

versei, Brenner Nándor

és forrai ZaHán nagyszerü

ölieírajzai ké!)ezik az uj szám

gerincéi, melYDek érdekess,z

gél nagyban emelik az "Aktu

úlis Magazin" c. rész pompás

cikkei, színházi", képl.ómüvé

sze:ti-, báli .. , és filmíudósHásai.

A lap végén PUE/val szenzáci,

ós kis regénye "rvJiss Turner

házassága" és a Rejlvény..rvJa.

gazín teszik teljessé a "Ma ..

gyal' Mag-azin legujabb szi!,
mát, meiy már mjndenüH kapn
ható. Egyes szám ára 1 pen..

gó. ~/Iulatvánvszámotdljtalanul

küld él kiadóhivatal: Budapes!,

Sziget~l.11ctl 26

szám.
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legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztet

~ ENDROD~GYOMA[ TAt(ARÉKPÉNZTÁR .pT.,
és GYOMAI FlO INTÉZETE, GYOMA.
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kiadóhivatala
Budapest, . V., Vilmos-császár ut 34.

~~.tA

Meghiv6.

A Gyomai Iparos és Kereskedő Ifjak
Önképzőköre f. !ló 19-én, azaz vasárnap
délután 2 órakor tartja meg rendes évi
közgyülését, melyre a tagok tisztelettel
meghivatnak. A vezetőség.

Tárgysorozat.
1. A tisztikar tagjainak jelentése az

elmult év eredményéről.

2. Háromtagu számvizsgálóbizottsági
tagnak és egy pénztári eileJlőrnek a
megválasztása.

3. Esetleges inditványok.
Figyelmeztetnek a tagok, hogy indit

ványaíkat a gyülés előtt 48 órával
irásban, annyival is inkább küldjék: be a
vezetőségnek, mert későbhen beérkező

inditványok nem tárgyaHatnak.
A gyűlés, ha a meghirdetett időre

nem volna határozatképes számban 
ll>;y az egy órával későbben tekintet
nélkül a tagok megjelenésére - !Ja!á
rozatképesnek nyilvánittatik.

lFŐlDI

NEVELŐiNTÉZETEK
Internáülsok ügyében

INGYEN
szolgál részletes felvilágositással

az SÁG

si

fl

I

fol

sut! kocsikból való kirakásáról, kiszál
Iitásáról a közuton szabályos idomba
való haJlllozásáról vállalkozó tartozik
gondoskodni és ő felelős az esetleg
felmerülő fekbérek, illetve kocsiá\lás
pénzekért is.

3. A teljesitett munkák az egy-egy
állomásra előirányzott fedanyagok ki
szál!itása után vétetnek át és vállalko
zÓ járandósága az átvétel után keHő

en felbélyegzett nyugta alapján fizet
tetik ki, 10 (tiz) százalék biztositék
levonásával, mely biztositék azonban
vállalkozó által betétkönyvre cserél
hető ki.

4. Ajánlattevők kötelesek az illetékes
községi elöijt,róság által igazolni, hogy
a szállitáshoz kellő igával rendelkez
nak és a munkálatok elvégzésére kellő

anyagi garancíával birnak.
5. Az ajánlat a következő min ta

alapján teendő meg:
<1..) 10 tonna (tíz) kőanyagnak a va

suti kocsi ból való kirakását elváilalol11
P. f. ért.

b.) A szállitást, továbbá a kiszálli
tott anyagnak a helyszinén való a hi
vatal külön rendelkezése szerint sza
bályos egy vagy két köbméteres hal
mokba való rakását elvállalom köbll1é
terenként az első szállítási kiloméler
be P. f. ért és minden továb
bi megkezdett szállítási kilométerbe
köbméterenként P. f. felárért.

6. Az ajánlatok folyó évi január hó
25-én d. e. 10 óráig kűldendők be (I

gyulai lll. kir, ál!amépitészeti hivatal
hoz. Egyenlő árak esetén az egyes he
lyi vállalkozók ajánlata tag figyelembe
vétetni.

Gyula, 1930. január hó l7-én.
M. kir. államépitészeti hivatal.

@l.~.h·lli ,Ii Ii , 'lilll' II i:iliirnl1ffii1í8iimnIT~m1Tm8irtimifilIiln1i, líI CONTU\!ENTAL SZÁLLODA l;
I.= VII. Dohány utca 42-44. Távkatok: CONTiNENTALOTEL I

VIDÉKI U KÖZÖNSÉG IGAZi OTTH ...... ,,,,""'. 31
~ """""""""""""!~"""'!"""'="""""~~"'="""""~~~""""""'~"'=""""""""""""~n_~
~ Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. 1-.
~ Minden szobában hideg-meleg folyóvíz és központi füiés! .

Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengő.

~ Kétágyas szobák árai: 8, 9, iQ, 12, 14, 15, 16 pengő. ~I:
il Szobák teleformai ! Szobák fürdőszobával!
.Jll._5.~•••~••••U.

Akinek még vall főzni való cefréje,
az hozza el minél előbb az Szeszfőzde

Szövetkezethez, ahol minél előbb ki
lesz főzve akár pénzért, akár résziben.
Ugyanott kifőzött törkölyt is lehet kapni
az arpÓjószág részére 3 fillérért kilóját.

HirdetIllény.
Alulírott m. kir. államépitészeti m

vataJ a kezelése alá tartozó állami
közutak fentartására és hengerlésére
az 1929-30. é'!ben előirányzott kavics
és zuzalék anyagoknak az alant felso
rolt vasutí állomásokról a helyszinére
való kiszállitásának munkálataira ver
senytárgyalást hirdet, A' szállitandó
anyagok mennyisége az egyes vasutál
lomások között a következőképen osz
lik meg:

1. Kunszentmárton: kavics 5 m';'
zuzalék 26 mH.

2. Srarvas: kavics 307 m", zuzalék
Ug m'!.

3. Csabacsüd : kavics 405 m", ZU'l.a
lék 86 m::.

4. Kondoros: kavics 460 m", zuzalék
139 m::.

5. Szeghalom: kavics 20 m:" zuzalék
84 m:l .

6. Körösladány: kavics 49 m':, zuza
lék 21 m".

7. Mezőberény : kavics 13 111:" zuza
lék 32 ma.

8. Békés máv. kavics 10 m::, zuzalék
76 m':.

9. Békéscsaba: kavics 45 m:1, zuza
lék 199 mS,

10. Szalai-kitérő fl egv. kavics 10 m3,
zuzalék 57 mo.

11. Csanádapáca Aegv. kavics 15 1113,
zuzalék 76 mo.

12. Orosháza máv. kavics - zuza
lék 51 m:).

13. Gyula: kavics 1064 m:\ zuzalék
198 m:l .

A szállitás fel tételei a követkeL-ők:

1. Alulir! hivatal fentartja magának
.a jogot, hogy az egyes á!Jomásokra
előirányzott fedanyag mennyiségét meg
változtathassa.

2. Az egyes áIJomásokra érkező fed
anyagok vasuti kocsikban adatnak át
váIJalkozóknak a fedanyagoknak a va-

les
!f7e a e o a

a
,

t-IIR ESSEN
LAPUNKBAl\J!

EGHIVÓ.
DIJMENTES HlMZŐ- ÉS
VARRÓTANfOLYAMUNK

látogatására, melyet Gyomán 1930.
évi január hó 20-ától február 15-ig
az Ipartestület nagytermében tartnuk.
Ezen alkalommal mélyen tisztelt

vevöinket alapos

dijmentes oktatásban
ré<;zesitjük, a SINGER varrógépek
és a hozzávaló készülékek haszála
tában. Tanitjuk továbbá dijmentesen:
fehémemü- és harisnyatömést a
SINGER varrógépen, fehér és szines
himzést a SINGER varrógépen, a
mo d e r n m ű h i m z é s összes
fajtáit: mint maderia-, ajour-, mo-

nogramm- és smyrna-mnnkákat.
Résztvételi beie1entéseket a taníolyam
részére felvesz : BELEZNAY B LA
ur gyomai megbizottunk Tompa
Mihály utca: mintaraktár ugyanott.

SINGER VARRÓGÉP R.-T.
Mezőtur.

Hangyaban egy üzletvezető az·
üzlet részére és egy másik üzletvezető

a korcsma részére felvétetik. Jelentkezni
lehet Kovács János trafikjában.

Arany János utca 593 számu ház
szabadkézb51 azonnal eladó. Értekezni
lehet G. Nagy Mihálynál fenti szám
alatt.

1:S2V. Csaiah Imréné 97 slámu háza
örökáron eladó, esetleg haszonbérbe
is kiadó. Értekezni lehet Arany János
utca 595 szám alatt.

A Gyomai Hangya részére egy
önáiJó és óvadékképes buza vásárló
felvétetik. Jelentkezni lehet Kovács
János trafikjában.

Őrök áron eladó három kat. hold
csergettyülaposi szántó, vetéssel együtt.
Érdeklődni lehet, Gyoma 1275. és kint
2565. szám alatt.

DUBLIKACIÓ.
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18'26
19'25
2'20
0'23

17-30,=?y. 21-
20'29 g', 2'l t1
14'28 ló'82 ffY·
19'\0 19'45 gy,

20'34 gy,
21'11 g'Y,

10'05
18_19

12'47 gy, 18'29
15'25 g-y, 19'27

~)·45 g'y.
1~'42 r:;-y-.

i ? .or5-, a többi pedig' szcriH~'iyvonat.

6 ~2

i~~SZ ~~fcf~ze,i~~sre

5-26

11'14
12'08

6-t5
11-0ó
O-32
5--

érk.
indl~]

ról inciul

.\
.-'

1)cs'2barói illdul 23'15
ára érk. 0"17

CJyoméÍrö! indul 6'41
Lcsöhi:1ra érk, j'iS4

VaSl;rtt;~~omásc)n~

Dohá~-'-itc'2Si.C_~0~8n.

a

SzáHodában kávéház. cukrászda és foclrásztereDl. A keleti pályalldvartóJ
közveHel} vi]ján1os össz(;kö~teté5 2.. es és 45-os kccsj1.<:k<J_

8 :~3~-E:~r~:J<;

Eli... ~T;(U'12'í,e_,tt~l b~,fl~'~'/~~~::~sl~q-31l=- JL""''''H"'~".,

Telefon 202-45.; 294-3~·. SUrgönycirn: l-lotelisí~.

I\·1inden modern kényelenlmell b2rendezeE e:sőfangu csa~ádi

szálloda. Minden szobában közl/onli tUtés, hideg~mel2g

~~riz és t·eJefol1. l)rL

BSlfoss-tér

lr.!gyen lakhatik BUid'2a)Df:sfcE:1l1,

ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk bavonta kisorsol
előfizetői közöH eg,! szállodai
utalványt, melynek iulejdo;lcsa
a sorsoiéis hónapjában l::lsz{~se

szerinti időben három nap;:;;n
át dijmentesen kap é\ kiváló
l)irnévnek örvendő Park nagy
szállodában Duda pest Da·'
ross tér 10 (a !\.eleri;)élyauclvar
érkezési oidalával szembei1)
egy elsörendü s7obi;! .0, kö
velkc7ő sorsolá51 jan. 20
rogjuk meg'cj1c:ni és er'zdmé~lY'2!

lapunk jan. 26:iki széÍ llLÓ;b cr (J

lesszük közzé.
az alanti
és adia oc azt
szerkeszJőjéné1.

- - - I"Ji

SZQrI:eszjlj~éQ'nél DCéd6ndö.

UTALVANY-SZELVÉNY TE D
urrwk
llrnönc!,

111int cl

olvasójának.

f:{üssuth Lajos-utca,
EI\JDROJ:D ]~özöit~

MiklÓS-íJt és

távolságn51

6.

7.

',~

Ttá.vcdság 7 és fél
t;l~1~~,~~'::::;;\;~~;1::?~~iC;;;;j~

reggel 6 Ó. p.

déieIőtt 8 Ó. p.

délelőtt 10 Ó. 20 p.

délután ]2 Ó. p.

délután Ó. 40 p.

délután 2 Ó. 40 p.

déiután 5 Ó. 40 p.

este 7 Ó. 40 p.

felernelt l{ézzel kel!

"

15 perc"

L

3.

2.

4.

Fe;téte16·S rt'~ :~r1:;...
Qyomán:

Kossuth Lajos utca
O,óf Tisza István ut sarok

M.áday gyógyszerfúr
Piac-tér

Ártézi-kul
Hang.ya főüz!ct

Vág6hid
Iványi malom
Endrődön:

Nap:':eleti venééglö
Kórház

Kondorosi-ut
Piac-tér

~
~

5 Ó. 30 p.

reggel 6 Ó. 30 p,

clé~;2lőtt 9 ó, p.

11 Ó. W ~,po

12 o.. p.

2 Ó. 2U p.
"fi T1 ,.-

4 Ó. 55ae~~.r[f.1n p.

este 7 Ó. p.

1~ járat

2.
"

3~
"

4.
"

o:
J.

"
6.

"
'7..

"
oo ..

"
feltéteies

Ezen lap előfizetőinek meg"iégedé
sére nyujtott

kedvezményt, szobaárainkbóJ

§zá.zal~l"

kedvezményt olcsó é~termi árainkból
(menut kivéve) rnódul1kban van az
UJsAO kiadóhivataJávaJ létesített
megállapodás alöpján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERA!J-té~Z,

NEMZETI SZINI11AZ,
KAMARA SZINHÁZ

előadásaira szóló mérBékelt ám
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
leire] l<érjLik szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal eJi:íbb

veltink közölni.

DAPiEST
szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaJával. (Nincs kocsiköltsége.)

17. Tekl'or.!5zám 17.
Szerkf:s7.tésért és l:iadásért felelős:

·\'~;_\.G~·:=l-: .'/1.j~RTc~>r.

~V'"~~~$17<;;:,~~u':::?"~.J;?:W~_~#::..rft::.;C"0.:;_~,.;?;E~'::...~~":~~~..c.w-~~~C;~'"l~$.~'i-",~~~~~-<~r?~~~~~~~~~~-..v'~J,ffF~

~) ,i-JUNCiARIA" 'l~m~liilt Fel~dő;B c@gtu!ajckmoil: TE:KET SÁNDQR.



p o L I T I ~f É S G Z S ti E T ~ l A iP
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~~------- ElŐFIZETÉSI ÁRAK: -I"" '. I· . d"'~ I ~··e b" ".
1i'l!egyedé'Jre - - - - 1 pel'ig3 ao fiUár I Felelos szerkesztő: \J'ílAGNER MARTON. .. Ir eh,~~se,~ CIJ§j ....za asal.
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 flll-év I ~=-_... I Eiffhasábos l cm ,-e;; hirdetés 20 fillér. Ötsz/:~rj
Egész evre - - - - fi pel1gő. Szerrkes~t6lJég é5 kiadóhivatal. I hirc!etésnél 10 s::áza!ék, tizszerinéJ 15 l>zhalék; 1

Lapzearta PÉ N T E K déli '12 Óra. G R I AU l<önyvnyomda I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hlrdetés
MegjelenIk minden vasárnap fesse!. iG y o m él, "ÁRVAHÁZ" I esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

~- ==71~~~~~a~..w

Lelkem sugallatát követve
kértem az Elnök aTtól napirend
efőtti felszólalásta engedélyt,
mert jól esik nekem és bizonyo'
san a i;~ he:
közgyülési jegyzókönyvünkben
az számára megörökii
hetlink n1inden ~férzyt a sok sö
tétség mellett, meIy a fcözségre
esik. Láthassa mejd a? utókor,
hogy CL b:::csületes rmmkárwk, az
izzó ha;::aszeretetnek, a tudásnak
w[,alrJlát gyomai polgár is el
nyerte és elnyer/1eti jŐ1JőÍJo, is.
Bizonyosan az önök lelkébe'if is
beszélek, amikor a megbecsmés
nek, szer2retnek minden mele

gével köszöntöm Harsányi Pál

esperes urot /Őc"uldiházi taggá

tekbe!!. dönfőbirósági el
vet sikerült megmentenünk,
amennyiben a békeszerződés

250 §-a továbbra is érJ.'ény
ben maraá. Az optánsok
kária!anitása ügyében
megegyezés törtent, Iwgy a
kárta!anitásra egy külön

kassza alakul; melyet a nagy"'"
hatalmak garanfálnak.

Képviselőíestül

Gyű án 1930 jan
Járási fószolgabiró ur él

Hanzély János segédjcg'yző :1
lávozásával megörült segéd,'
jegyzői állás betöltésére ci vá
laszfói f. hó 20-i'm]
kifüz/e, a képviselők q,~'yöni\2(ü

kére!mére azonban cl választá"
elha!dsztásá ba be:] eer?';CzeI j,

igya választás csak akko,', I
fog' nlc:.?lji'ténj, hd ('tZ (1(j.j~ I
iig'yi jcgyzői éiEás r,zncJczvc l
lesz a miniszlcrium által. I

Ezen lii,ne! mcgel6ző2n Pé- ,
j ormQ~'''1 f''']-eOll''o- k·~rt· nani'T['-l·j I

'>;.... ~ l ! l t" ....... ' C 1 D ~ l;.-- ~" - J -~ J

elötti l'clszólalf;sra G:ngcdéiyt 'l

elnöklő _főszolgabirótól és I
kö','etkezőkbcn üdvözölte [-lar-1
sányi Pál esperes közg'yülési.

tagot: I

fosztott embernek, hogy az I
. ellopott órák egyikét visz

szaválthassa.
A hágai konferencia ered-j

ménye különben röviden l
annyi, hogy lIifagyarország i
még .,1~4~ ut~~ is. köteles I
~esz 1o~a~eielt Jl~etnl. 19??~ I
19 bezarolag meg 87 mtl/w l

aranykoronát kell fizetnünk I:

évi 13 és fél milliós részle-,

nem felejtkezhetünk el arról
a kérlelhetetlen erélyről sem,
amellyel az angolok utasi
lották vissza határozottan
a kisántánt jogtalan köve
teléseit. Különösen nagy
visszhangot keltett Snowden
nek, az angol pénziigymi-
niszternek a hatalmak utol
só tanácskozásán elmondott
beszéde, amelyben közönsé- I
ges zsarolásnak minősitette a !
csehek és általában a kis
ántánt államok eljárását.

Érdekes beszé-
dének egyik rész/etét, amely
világosan jelzi, hogy a ha

tI1117wsoJ~ k~l:~~en is, tisztán j
es dellk mar meg I

Magyarország hirhedt ellen- .
ségeinek kártyáit. Azt mond- l
ta ugyanis Srwwden, hogy a l
kisárdánt ugy jár el l~fa- I
gyarországga[ szemben, mint I
az utonálló rabló, aki ellop I
valakitől kéi aranyónif, oz-I
után kölcsönt ajánl jel a ki- I

III

II Ine e
6a II

Az a hatalmas összecsa- I

pás, amely a jóvátételi kérM

dések végleges rendezése kÖM

folyt le Hágában, végre
befejeződött Ha nem is
mondhatjuk egészen s;Záz
százalékosnak a Magyaror
szág javára elért eredmé-l
nyeket, mégis tudomásul ve- I
heijiik, hogy Bethlen István l
grófnak csakugyan sikerült
bizonyos eredményeket elér
nie, amiben nagy segitségé-
re voltak a ügy
őszinte az igaz-!

párt/ogói, l

lS biztat6bb je- 1
r' 'l " l' l
t ens."','!.:, mert (',so r:remne- l

I

nyes csapást feien! arra a l
minösitheletien kisantantgög-
re, amely a becstelenségnek·
hatalmi való érvénye
sitését követelte fenntartá.';
nélkül.

Elsősorban Mussolinira s
általóban olasz barátainkra
kell hálásan gondolnunk, de

g"cU él ruhatáros, d szivaros,
az ujstlgüs, a pincér és a fö~

pincér.
- Mit lelszik szólni a hclyp

zi2!hez? - kérd2z1e él főpincér

az egész kávébáz nevében,
merj mindenki ajkán ez a kér~

dés lebegejt.

l'vlég' két hónap! A külföld
be rog avatkozni. - szólj Ros
tás sokat ieleníően és azíán
elhallgatott. A vendégek elhül"
tek, de majdnem jap~oltak:

micsoda rmgyszerü ember ez
a Rostás ! Ilyen pontoson iudja,
hogy még ké! hónap. És mi~

röviden, vHágosan felel,
nem szaporitja él szól, csak a
knyeget mondja, ami mindenN
kit érdekel.

- LámRlám, - mondtcik il

miniszteri tisztviselők,~ mégi:'>
c;':.Bk i6 ebbe i.'l

~~mi, itt k~@l~.bb iS'~:y

zony ebben az elmaradt, béka- !
nyá.ias, fokosos, galyás orszé;~"

ban, ahol csak holt kezek i:S

élő nyomoruság van. finonlcíl
végigsimitoH homlokán és s()~ I
hajtva velte kezébe él radikális I
lapol.

Nehéz kenyér, az bizonyos,
az ember kénytelen megck
gedni egy városi bundá\'üi,
lakkcipővel, dehál azér/ vannak I
jellemek és Rostás Géza egy
ilyen jellem, szerkesztő, cl nép
ig'az barátja, cl bamisHaílan dC 9

mokrá.c\a franciául és an~F)lui

beszélő hiteles hirdetője.

l\c:r(~kes megérezle, hogy lJI
szcl1lációja van él kávéház!lök,
kőrü]!lordozfa a kócos Pelöfj,
ről fölemelt tckinleh~! a ká\'\_>
hiJzbBn, N'2nl meSSL'e a tábo(~

II kilvéíerem legkil2mc-l-
!,cd6hh ült R05íi:Ís

fil?yeJi, az asztölok között vé·' I
gígfuloli egy név, melynek tu
lajdonosa mosllépeH be. Köny
nyedén, ragyogó fehérre és
liláskékre borolvá!vd, lakkcipór.
sen, csíkos zsaketl nadrágban.
p. pincér hajbókolt eléie mitI"
az ajtónál és gyorsan intéz;·,c
deU:- A szerkesztő ur! Jóv
zsi szaladjon, hozza a SZ·2I'n

kesz!ő ur reggclijéi. PilHó,,!.
Vajjal mélf()zJalik '?

i\/jint rendescn, - cl szer
kesztő megnyugíóíóön mosoly,
goH, a dohányzástól és az al
koholtól kissé kitágult pupiI!ili
félig' bánaiosan néztek, csililóZH!
mosolygoil. hogy n" csinália=
néik belŐle olyan nagy dolgo!, .
hiö,:cn ő b csak ember. hlr
a;: j8dz, hogy () ebben c1 kdV(5- l
hÚ,.;b'll1 él sajt() és d clemokcil-I
Ci::1, i1 hI.'l1Bdfi<:, ,] fe!vílágosodá5
piOr,ÜjtL N..:h';z m~sü;u's~~ bí~ I

Irta: PINTÉR FERENC

(Folytatás)

Annyira erőivel! rajta az
emlékezés, bogy kihuzta köny
vei közül Pelónt és halkan is
m<~telg'cjiQ .magiJban: "És mi
mégis láncol hordunk, ide vele
rQgi kardunk . " hol sirjaink
domborulnBJ.:, unokáilik lebo
ruinak. ,." Y~Qrekes leborul1 II

Nemzejj ~vluzeum elölt és
PelDfi szelleme eiőlL

rlogYllv, hiszen a sí:abdd
sóg' milldcnt megirt,
OiY<Jil érdekes min! az ujsag,

, "b 1 j)!SZinte IH lm o)yg'oit nYUIJó,an I
,is lüzes él k6véház"
ban,

. A kÖ(lÖ1Ué~ egysz~rre föl-
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vlssu.lvonu;t
Eiler

az Olvasókömek
ció\i nyugalomba
régi -zi>lőkél: idb.

tarolt eZ Ohd::c'kör ü~vfo'·~()I.

ma. !wlsó f;óírq" ékte. r,,';'::
hevesen lüktető üzlet rrencfc í>'.

A f. :i0 5-él1 MIután 2 (ri':!i;

kH:lrdcL!!;21!i rcnde::: közgylik'-
re teljes számbéJn vonultak ici
él tagok, a
tőbbsé:?geJ 5z,~vazás ur,
~n k

.~ Nérncrvárosrészi Olvasó
körben néhány esztendő aidil
szernbeöl!ően megcsappant az
éirzL .J. j1agok szárTl5 szinte
szab,3.1yszerü haladványosságJ;'

galer,;,yre és mindegyre csak
apadt. f'-(étségbeeJt6cn t'Ög··y'DiL

E-zz,e! 6 sz'.onioru tun(zi!c1 kar
öltve - h;:rrn:25Z2iQ~C?r1 _. áltan ...
dóan csökkent) t~·;l,d·='pcL5t n;u·v

ivasó
A gyomai sváhajím lakosság
100 esztendős betelepedési

jubileuma! , .

frta: SZEKÉR DANfEL.

Oyomö, 19öO. jan. 6.

cs,;:jbcn (idott ki a védóiniézct.
me lY rövid idő

akii rekord 'zrcdrr12!1yl irt cl.

gazdát:{odóij' aki czeIóH hö
mÍlle év'2fi IwresziüI vezeile r;~

Olvasókör ügyzU példás dd'>
zéllkészségg'el p ti. rosuli Déi di>!
lan ügVbuzgc:dommal, rHki'i l'<;z

termeHséggeí, önzetlen c
sedésseL Ez az á1taJ~no~ k i,
buzdulás egyutlal a mélFíi
átérzelt hálának cgvönteH.i lelO
vástit is jelenti a régi fáradh(>
,Iailanul a!dív elnökke! szen,

az elmult anYllgi bajok
idején önzef!en áldozatkész:",;
gével p€lrosuli leleményesség·
~e! menteHe me~ eJz Olvasó
körl az összeomlásíó! akkor,
amikor az Ő saját szerzemémLi
gazdasága már 07. anYdgi bu
kás szélén állott. Az 01v6;:ö-
kőr lagiai egy h., ver6fénnyel
aranyoz ték be ennek az ön2~

embernek d végső napj~iL 51<:-
pedi&! oZ öreg ember

mellé í2iJY lelkI25 ~s

kó~m\.l,nk~r. t~rrnitj{?I'l. víSyó

27.1 :;z,~;zaQ

évh:?fl 12.4

veikcző!\!)cn szánlolok be:
.~z Ország'os S1i?fárüa Szö ..

vz!ség' g'vomai védóílltézzte.
mQ:ly i 928 május 15 ófa rnü x

ködi k, cl napokban Ké:c7:!tCUc>
el slaHsznkájtit. (]yorna köz.07
S::2g- csccscrnóI1aiandósé1g'Ö}M11ely
1 -ré I év etöH rr1~n1 azI a Dl.

kir. közponfÍ
ta~ rn4:?gáiI(~pjt()ita

h~k v c;d t, az 1929
.százalékra eseti le.

P-.. rryarJ h<~;f1bpokban,

mikor köziudornás szerin: ö

bélhufUios ffit<'gbel,,-gedésck mi· ,.

an mindenütt' magasélbb (1. cse· I,'

cscmőhalaI1Jösf!q', min! él!Ö l
évszakokban, t;~;k cl gYO:tlCii.
anvák sb:relő. féltő Q"oildos~,

sá~ánGk és tanuiék;~Y5ágág'
Oyomán {j hal610zdS scm~ I

sive! sem emelkedetL Ezzel a I
12.4 százalékos halálozással l
Gyoma az ország legalacso~I
nYBbb cseCSenl(S!lédandöshf?u;:
községei közz;i me::rl !
mini öz. Országos Stefánia 1
~~zövcjség hiv(j~-·:dos ~fj~s:l~Űl~ i

• - ,ro " • l' I
al Anya es '~3eCS'2mOVeGe;cmI
irja, rné~t {1 rég~ véd6jnté7e~c~~ i
rrü.iizöd.zsi k,rülctén által,éban l
14~J6 százedék Ll h,~r6tOzás ..0...
gyomai 53 haloil köúíí 19 nem

voli gondozás alá vcívc, rész
b.zn merj íanyán szülr-Hek, rész,
ben mert az éleliik elso nap,
jaiban elhaltak már,

"~,z elmult év foiyamtm II VZ~ "
dencek szépen a
védöinléze!er, ugyanis 100 ren
delő napon 1í 40 c~í2csemó!

és 548 egy éven feli.íli gyer
meket, a szerdüi terhes rend2-1
léseken pedig 96 lerllí2S anyát.
vizsgáIí me;;; és Ujjait el be~

teg'sége! megelőző tönáccsal
dr, Nagy Pál főorvos. A 'féden- ..
cek lelHít 1784 esetben veHék!
igénybe a rendelésCKCÍ- l

ft. véd6nó 96 terhes <lnytü, l
171 gyermekágyas anyát, 926
csecsemöt és 948 g·verrrH2ket
iátogatoll meg, összesen 2141
esetben.

A ka.rácsonyi kis ünnepé.,.
Iyen, melynek megiartáséií
adZíkozásával pár cSi'ilád telte
leheiővé és év közben a köz
ség részéröl cl: l,jutait pelenka
vilszQnnal összesen 52
~egiteHi.ink kl c5ccsemo
:iIy@rm\í?k ri.!hAvQL Ttlp~l-~rl ~~

Alázatos tfs.zfeletí'el és szere-

el1.gen-Z:1 rnint egyszerii és
telen, szerény lelkipásztort Bé
késmegye azzal
a nagy kitül1tz!2ssel tisztelt rneg7

hogy j6rendjei Í(özé első páttag
kiflt bevdlaszfoit. Azon husz ev

iiarsányi Pál közgvülési t~g

történt választása alkalmából és

melyet községiltlkben eltö[
iötfeln) soha nern a magarn ér
dekeit nézte:rn, IZ!lnem egyedül,
az( ho,gy .hol és rnikor telletnék
fót akár arra reá szoraló egyep~

seknelc;; ükér egyházarnna!cl akár
községemnek, akdrpedig magyar

arnidőn e ma-

tette{fes hálával köszönörTi lneJ5
azon kedves szavakat: melyeket
ci F5jegy.:ző ur azon .alkc[orn.ból
hozzam intézni kedves hogy

i:.ivál1ok
munkdlkodásdhoz kitartó erőt,

egészsigef, J71.unká./dra Istentől

dldásos siker!.

kitfirJt~lés ért és .ezt még ~

kedvesebbé teszi az; hogy a Fő~ !
jegyző ur szives l'öszördése kapo!
esán az egés.z képviselőtestület!

egybehangzó szeretete nyeri ki- i
feJiezödest jelhangzó heiyes!é-!, ~!

.'Jükben, ald.znHa! hajtom me/5; i
FőszoJgalJiró Ur és Fó· l

jegyző UF, V(i!a,71int az eg1"ész ~

neme: .K~~~~serötestület :~öt! és I
ug}' Koszonom mEg cl josaga- l

• • , "7 f ' !j<a"(, fZO&J~ meg na ls_,en en"en- ~

J'" '" ' , •.r, '6 é iaeu lS et,~let71et rna::'jeLé:; .n t

Gyoma közséfZtt,il elszakadni ~- ,
nern fogok, enilek fdi Ra kivá- I
nok fermi és bárni ikor bármil'!
telzetek akár aláír j

cl ne-I
kem nagyon kedves s drága l
Gyoma közs(gérf, mindig nagy l
örömM és boldogságo! fog sze- l
fe2'ni nikern e szu1.g'(jEat. f

(;"r',7"(~ vo" '''O'';,'Y j,·nl)")·"·':".lo l,'\.J Y '-.J~~;U ~\. ·.f~v~C,.f '\.'l;;..f '., ''>o,J\(.,J'<-Jör;;.. r

éL~~nk bC{Y2Sh~~s és CH~~-nz,zsse1 ~

)zJen ügye; jíZ~n'76könyviiJ?gi
mcZÖtökHen~ határcvzza. l

.0, ídiüzöH ügyek azulár, gyors I
cgvrnásutá.niJan l'3rg\/é!If{l1f'5:k ~

igy éi K'zpvis cIi;-J.z sfii!c I f'zl·· !
haialmözia a kulfürómcsiert, l

~-~ '~~- j','hog-v DD\) mite!' ,lU,pi'.''O;j'oiO' ,,',.; ..

resse az ádézl liLCL V6rd, l,~: I
nlt2zl'c az (Hái J

ki ",1Utalását él miníszrériu miót I.

rI. I<ovács Gábori a község
L(Jl\!:lékébe l

,\ "I'-f';n;- '_,o '''l' ---.r'i·~,··0rj ('""' ..J ~ O,I<Q 11<::1, ::;L,~ '''-1':''''6 l
, 1, j" " ' 'h' < ""'1 •:.;,,,11 CSCI a,ao l;-:mC"liCI)UfC I
Teldntetes }(épv1seU.ííestmet 1 "

Országos Stefánia SZÖg '!
\'21,Ség gYOn,Wi, , véd6inlizeie
1··)29 évi mükőd:isérői d kő, I

~\li\I&?,-jH~~-;;:"""'~~~~"i~~~~ i
ellenzéki iilf~rrntcíó: I ~:Y-2ZIe: 'JA kufyafcijál, még!
ih ..... ""', if,.-,rn-,':>---'-.,·(.... j ',.1"<)/)~ h ~-r']f"'Q nll~,n~J:;c~i7a'-"7·."'I;;:d.(:44 lúZ en):i.iCi. -== t"-_ ~~ J~,~L~- ~ _!,...f ~ ~,q ~~ J .t- -v<""

1\::5\:11 fiz'21,zsi?meJésrői beszé!·~ I [<elekes Izgatoltan szed/e elő!
lek most már. Ez befeJezett, ni zsebéből a legkű·, l

H;r:;-r", il'" ~O'''''-cr ké· l :,iÖ,Jlb,ÖZÖbb cé,du/ákal, Ir.atok~,í" I',.. i!J. Jl._"k'lf.:.aJ;. ~ '-4 'r.:.(;$10/.'-' , .... 1 ~ . . ~"

hÓ1lHllO mulvB, . . !' !,'veleket, azüm egy regl levC'!-

,L\ kormiÍny ugyanis minden! I fényképet velt elő, magtl l
ei fog követni, hogy el Hsztvi-I (':,2 tarloitél, kis ideig El fény, I

selók kedvében járjon. Rena l kepet, majd ujra G szerkesztőt I
de:zni keH az egész kérdést, l II Zle és végül meggyóződésg !

ezzel ..nég' eseJleg mcg-rneni~ l ·;e! mondla hangosan: Ez ő! l
hell a korrnán'jl él helyzetit. lia. ! Semmi kétség, ugyanaz a ~

viszom a kormány nem lesz I [Immo!! halánték, egyik oldalt
elég okos. ·:ikkor ug-yis meg g l a fejét min/ha vasa/óvá! !ilpí~
bukik, az lJj kormány pedig !Oiíák volna mQ'g, alacsony
már csak i::lzén is fizetésemel<is! homlok. elörenyuló első a,ill!{,
i.:id, mert ugyebár egy lényeges l dc főképpen az orr kizéÍrt min~
rendszerváliozásnak ez az első I den tévedést Nyereg nélküli, I

kiinduló pontja. fizeiésemelés. l ÖlnleszleH aiT, alul bizonytalanul I
,7:1, tábornok is megvakarta a l' szilfolyik, az egész arc CSUpa

feiél és hunyorgajva nézeii a orr. Bár cl fényképen egy kissé
szerkeszlÖ de nem :32611 I sovimrabb, kevésbbé e/(zgáns

~emmi,t, !Íj.! ~ ~yanuperr\?l, ~o,~~i I ~s szögleí"scbb is, de cl fény,.
ezek ti sajto Kukücok mlnmg kép ms'r J<2:i;-alá!::h iiz c:szted6s

hazudnaK,. ~l:lgtJ~.i:'ln aZOnb,é!i1 i lchl:'tett.
""".!·"'J+""'''~'''I"1jon lm"'O'l°~'t.:J!l.JiJ~ ..P~f~l)I:"*~·~or-rJ ;.. tTY,~fY-' I
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jév-várás hajda
Kedélyes Szilveszter-est. .. Két öreg bohém
gyerek. .. Ulésy bácsi nótája . .. Ki volt él

•• ,,. ?rszoveg szerzoje .....
lrta: SZEKER DÁNIEL.

csihész I
•

derék csapatot adlak, amennyi, I
ben alelnökül nwgválasziották
majdnem egyh~H1gulag: Kurtz
Mihály, uj I1h:gye,bizollsági
lago!, helybeli 0pitési vállalkozó
építő mestert, ~::;ol1dno!<ul meg'
választották: hovács' Sándol'
helybeli gazdálkodót, aki szü'
letelt tiszta magyar ember lé
lére gyönyörüen beleélJc ma
gál él svábajkl! lakosság tár:
sadalmi életébe és eddig is
igen lelkes tagja voll mindig
az Olvasókörne!,c Pénztárnok
leli: ifj. Wagner Márton, jegyző

lelt; Podoni János, helybeli
bognár és koc'iikészít6 mester,
ellenőrök lettek: Iierter Dániel
és Benschróth Márton, helybeli
építési vállalkozó építő mes/er.
A választmánynak rendes tagjai
lettek: Beinschróth Ádám, Her- •
ter Ádám, Piltz !\lárfon, Urban
csck Adá~, Piltz József, Herter .
Ádám, Paraizs Imre, !zsó Fe'
rene, idb. Wolf Mihály, Sepre·
nyi Lajos, Molnár Albert, Mer
tcr József, póltagjai leit,zk él

válaszimánynak : Beinschrólh
Mihá!y, SchwClrlz Ferene, Bein
schrólh Mihály, Börncr András,
Kruchió Sándor és Merter Jó'
zsef helybeli gazdálkodók va'
Jamenyien. Az uj vezetőség

máris igen élénken foglalkozik
egy termékeny I<lllturpro~Tam

kidolgozásával és nwgvalósi ...
Jásán. Igy első wibi'lD is fel ...
-veHe jövendő pr0gramjába él

helybeH svábajku lukosság' Ic'
fele pedésének százéves évfor'"
duJöjjnak megfC?!előmc:;;ünnep
!éséí.

Üzenetek.
Kiváncsi. A G'{omaí Sporl

Club február 1-i jelmezbálján,
minden jelmezes Ie lesz fény...
képezve ~s ingyen kap egy
müvészi fényképet. legyeket
elővéíelbenVégh Béla és Breuer l

Lipót üzletében válthat. Sze ...
mélyenként 2 P.

Gépember. A Gy. S. C. vi"
galmi bizoltságálól megkapía
a szükséges felvilágositásokat.

Darázs. Hogy az a 2-300
ember tűrni fogja-e él csípése...
kei? Próbálja meg.

Barna. .~ _ szavazás uíján
megá!1apitot! legszebb kél női

és kél férfi jelmez részesül ér-
~ t(kQS juí]lornban. Szavazójeg'y

(J belépőjegy szeIvénye . !'v1in a

denki csak egy szavazatot ad
hat le és személyesen.

E. 132. lzléssel- és egy kis
fflnj,jz!ával, olcsó eszközökkel
a legszebb jelm,,'d készíthet,
meg'unt bán ruháibóL

Ulánus tiszt. Jelmezköl,
csönz6. Budape5!, Vil. Iza...
bella-u 27, a. ;3 penl;r61őJ 4
pengőig.

Rózsaídr~lynő. A l'2fi;jobb Q\"

kalom. izlése és egyemsege
teljes érvényesilésérc.

Keleti. Rikító szin li, bő l1ad~

rélg, selyeming é.'i tarka öv,
sok gvöngy, ékszer, persí'C
hamis.

(Folytatás.) I
Mi katten Illésy bácsiva1 ak

kor még' csak a napi Japokból
olvasott hosszabb,rövidebb
recenziók ból ismer/ük azokal.
Szöveg könyv nélkül nem is
kölhetlünk velük közelebbi is
meretséget és nem mélyedhet...
tünk azok slépségeibe. Kál,
mán bácsi óriási nekilendülés
sei, belső izgalomtól fütölten
szinte magánkivül beszélt él

kurucdalok költői szépségeiről,

koitőileg elévülhete.tlen érIékei
ről és kűlönösen kiemelte azt
a költői tökéletességet, amelyik
él magyar népköHészelben e~y

két név kivételével egyedül és
kizárólag Thaly Kálmánnál ész
lelhető, ille/őleg teljesedetl be.
Majd egy fűzött szöveg könyv
példányi huzolt el6azoldal'
zsebéből és néhány előre ki,
pécézell dalnak él szövegél
előolvasta, illetőleg elősza..
valta, amivel mindnyájunknak
leirhatallan lelki gyönyörüséget
szerzett, annál is inkább, mer!
az egyszerüen szép szöveget
meg'felelő szépjani magyaráza
lokkal kiséde és a képes be g

széd rejtélyei ben bujkáló szép
ségekre és értékekre kiilön is
ráterelte figyelmiinket. Óriási
és leplezellen meghatottság
gal hallgaHuk az öreg papol
valamennyien a köllói lelkülelü
házi asszonnyal egyetemben,
aki a konyhai munka elvégez
tével közibénk ül! és szintén
kivelte részét a magasröpíü.
ideális szellemi lercferébő!.

ameiy irigylésreméltó és kiváló
!ulajdonSággal csak igen kevés
n6nQmü emberteremlménye f'Z

Urislennek dicsQkedhetik, meri
az asszonyok legnagyobbik
része a kf>myezelével való
örökös zsörtölódésben, a sza~

ködatlan és rosszmáju házsár
toskodásban éli ki teljesen belső

énjét. Szóval az öreg kálvi~

nista és koszorus zeneköl!ő

falpraeseil, zamafos előadása

mindnyájunknál egYLitlérz6 65
megértő visszhangra talált!,.
Az elhintett mag jó termékeny
talajra taláIt és abba cseH,
meg is iet'meí!e a magá gyü
mölc'3eit 1 Befc}2zéskzpen m{Ír
EIkkor be5zélt dZ öreg ur arról
a íÖV2nd(::~,:.;ii tc:rvér6i hogy,

Széplábu. Malróz,
vagy "Bob herceg".

Kacér. Nana! ...
Kinai négyes. Elinié7tLL.

Stux. Sz.ultán~NQtr;.: [)rHl1c1

torony Őr\?: Quasimod().

azokal él páratlanul sikeri'dl és
példátlanul szép népda[okal ő

meg fogja zenésíteni, meri uzok
harmonikusan lIfólérhelelJen
emeikedetlségéből szinte ön'
magából adódik és majdnem
erőszakosan felkinálk07ik a
fülbemászón magyaros dal,
!am l " És ennek él szilárd
álláspontjának. a kellő bizo l

nyitása és érzékelhelő szem'
léltfZtése cgyikét·másikát már
dalolta is öreg Kálmán bácsi
a maga terjedelmesen öblös,
de kissé l'(>!<edtcn borizü hang
ján! .. Ehhez aztán az eleddig
magában szemlélődő másii<
népszerű 7cncköHő: Illésy bá·
csi lelkesen tapsolt 1 És én
csakis az IllésI' bácsi felléJJe·
l1ül a szaktekintély erejével
biró. szakvéleménye alapjiln
mondhatom és álHthatom azt,
hogya Kálmán bácsi akkor
eldudolt dallamai, - amelyek
ugyan még csak fogantatásuk
legprimiíivcbb stádiumában \'01

lak, r(>mekü[ sikerLiltek, amit
később, amikor a mí?gzel1ési~

telt kuruc nó/ák a nyomdafes~

lék ujján a tlag'y nyilvánosság
elé kerülte],:, a zenckrilikai, te
há! egyedü! auleniikus közvé~

lemény fényesen igazol i ! , .
19'y feH az éjszaka minden leg
apróhb darabocskája kihasí'G
náHan, vigan és kedélyesen
őszinte barálsággal meleg (5s
közvetlen szeretetben meglep
helősen szapora poháriirii,'s
kiséretében egészen éjfélig',
amikor is nesztelenül, szinte
iolvajmódra Jopakodva kö·
szöntölf be él várton·várl uj,

esztendő. Az éjféli csendes
esztendő fordulásra a fali óra
méla ütésén kivül a házi él::'l.'

szany hangos "vivát"·ja figyel
meztetett bennünkel és ez él

nevezetes esemény csak ujabb
okul szolgáit a lelkes és infen
zivebb kocintásra és az üle,
mében megszaporázolt pol1ár
üritésre. Már egyszerre és igen
mvga5 hang'on beszéltünk \'(J'

lnmennyien, amikor llli2sy bácsi
úz ebédlő sarkában lapUló
zongorához ült és eióljiiróban.
hogy el6bb lecsendesifse az
izgatot! kedélyeket, valami ze ...
ncileg tökéletesen ki· nem fora
mtl1c')jo't pi'ac!udiurn (c:lőj8tél'é)

félét játszolI, csakugy vaktiSban
tökéletes ütembeosztás is $z1
goru összhang nélkül; - abo
gyan a zenei elgondolások
termékeny lelkéból sziget;!
forn1áilanul felszakadtak, .t\
fe!bodrozódott hangulat lel1jg~

g'adása után Kálmán bácsi arra
unszolta Illés]! bácsit. hogy (lZ

t1utomatikus zongora kísérettel
énckeije cl a saiál legkedv('~

sebb nóiiJjáll '. l{cle/en már
derengdt él beköszöntött ujes7.
iendő első napjának IBssan
hasadó hajnala, amikor lIlésy

-hácsi a következő bevezetö
szavak után: - él nóla sú;,
veg'ét Balogh lslván írja, aki
akkoriban. vagyis a nóla ked
leikezése idejében Oyomáfl fl

Debreczeni·fiulmak voll ne\'elö~'

jiik az öreg Debreceni Endrl2
gyomai főszo!gabiró házábón.
Balogh további é!e~adalajl te
jól ismeren, - fejezte be kul'''
lára szabolI mondókáját rám
mutatva, majd gyönyörű ienor'"
ján szivettépő fájdalmasé1n el,
kezdte az ál/ala megzenésHeit
közismeríté v~lr'rélség-es nép;
dall:

"Fehér gulya kolompja szóJ a
[réten;

Gazdag leány üzent hozzám a
[héten:

Szegény leg-ény, ha a s7.ived
[szeretne;

Gazdaság'om mind a tied Ic..
[hetne" ! '

Oszinte lelkének minden
hevületét, egész zenei ludás<íi
és érzék:eny szive érzését be'
lcönföiic ebbe a közönséges..
nek tels%ő eg-yszerü nötábo,
amelyik a mag'a idejéből való
népdaltermésnek egyik felsé...
g'csen legsikerültebb példánya.
Ugy danolt és 'longorázol!
egyszerre ll!ésy bi!csi nemes
megilletődéssel. szivbőJ fakadó
igaz érzésiől álszeJlcmü!1IZn.
Gyönyörö érett férfijenorja
szi\'sza~maföan l'ájdu]maSiH1
rn:geH cl zuzmarásan ragyo~

f;rós és fehér téli hainalban,
amikor éi kél uiolsó sorJ "rel'..
rain" -szerüen mcgismélelte;

"Szegény legi?ny, ha a szived
[szeretne;

Gazdasag'om mind a lied le'
[heine" ! ..

,). korai ujév-köszöntók me~·

álitak az uicai ablak ali.ltl és
lelkesen tapsoltak a lclekrázó
ulolsó akkordok elhangzása
után. A nagyon él'zékenylelkü
Kálmán bácsi hangj(] csuklás..
szerű zokogásba fulladt. A
nemes megindllllságból <:i6 ...
törő könnyektől alig íudoli ez
öreg ur tetszés nyilvtJnitásának
megfe!l;dó formát adni, pedig
majdnem az eS'ész éjszakán
kereszIül gyakorolia mag6t a
formásan és szép ma.gyarosan
escng6 kriiikai J11iÍHaiáshan!._
Mlndnyáj\.Jnk sZ!frrében könny



áHami
menfe-

lan, 26.

(Keleti

Teljesen berende
zett },é;Jyelmes családi ház.
KözuontifiHés, hideg--meleg
viz. MérsékeJt polgári árak.
Egyesiileí"i és csoportos
utazásokná! rendkivü! ol:

csá teljes ellátás.
E lapra
20 százalék engedmény,

Testvér"v'állalat :

sek a
.Az Ujflbhi megyei
város és község nil' értclmii
szabályrendclctet nlkololl,

az uíonal1 emelj épü
a? ideiglenes állami

házadó menfességlc51 fliggct c

lenil! községi p6!élcíömcntessé~
get biztosiloH, E~n:C5 örvények
és törvényes rende kezések él

házadóra bizíosiloJi ideig'koes
adórncIllc>sség kedveznlényét
UgY]I, a házadó \lIán kjvelheíő

községi ció\'ais kiteríes?:
, e- ked'l.rczrnény

sének azon:)'E{n

tézett Vr:L9íll ~·nn\'i várn\c~-\'C

a!ispsnjé amelyben felsb·)
iiljéJ őke!. tegyenek intézkedé~

se ke!, Vl"7.C lé<jk ,e lalt t:l :c")
vármegye terü!etén lé vő mc
gvei véÍrosok és közsé~·ck ,ll:

emlí ic!! és álló törvénye,;
jcczé:"C?kkcl el tétbe!1
sZ':JbölyrelldíZleíüket he ...

ldc?iglcncs ?,Jiami.
tesség'. A brli·)~2·~::Tllí1j='í'.jcr C[l

nek al kUI"iCllddzJel in;

az

KO
NEVELÖiNTÉZETEK

internátusok ügyében
I N G E

szolgái részletes felviJágositással

kiadóhivataja
Budapest, V" Vilmos-császár' Ul 34,

gai konferencia befejezése uJá;',
:5 az amerikai kamatláb leSZál-,'
li~(ísok megtöriél1!.c u/án k~l

s,gtelen, hogya, angol kar i
i11ai/áb leszállilása is ebben él I
hónapban befejezeJt lénnyé vá, I
lik. A Möfg'yar Nemzeli Bank I
h-:várja a nemzeHzözi pénzügyi
helyzet Jisztázási'Jt és azok I
llián fog él kamatiáb leszállíiá: I
siÍnak kérdésével foglalkozni. I

Az Alsórészi 48-as OJva§ó~ I
~.-. • ,,. fl .. ,1~éGr hazaflas crzé"sekiol é11na g

•

tolt válaszlmánya cgyl1angu I·.

il lározaJial kimondotta, hogy
al. Olvasókör helyiségeibe fl I
C"ch sört nem eng·edi be, Biz; I
i'.'íl hisszük, ho~n e példát él!
h son,ló érzeJmü Vendég.lőSÖkl
éi::, korcsmárosok is köveini '
fogják. I

VHághirre_ Csók igazán ió I
h'yártmányok tebeineK szert.
,:\spirin-tabletlák az ereddi
"Bayer" csomag·olásban immár
33 év őta a gyó~fyszerkincsN

!lez tartoznak és - 'amini
sí:ámfa!an szakvélemény iga'
zoija - él világ· összes orszá
~aiban állalános kedveHségnek
Öl vendenek. Bizlos és ártal 3

matlan szer az oly gyakran fel
lépő hüléses betegségek. az

azokkal egyu.·jt iáró keJJemeí5 .1
len melléktünetek és sokszor

sulyos köYelkez,ményei <211en l
Vi:lló véd~kezésn~. ,

g·édségével fiui rag·aszkodás~l
sal szerelte 1I1ésy bácsi Gyo·
mái és községünk lakosság·át
is ! .. És lilésy bácsinak lesli
lelki jó barálja voil az előbb

emlitett Balogh István, aki l
huzg·ó munkalársaí is volt
I/lésy bácsinak, min! az öreg
Pál aposlo!nak é1 nála jóval
fiaiulabb : Timotheus! " Gyo"
ma-fa;una]; mczővc1l·ossá tör~ I
ién! átszcl"vczésénck szá:éesz~·

Jcndős évfordulóiát ugy ü/he/-

nénk meg mélióön, ha éi ICI I.

hanyatloit százcsztendó nagy
jainak emlékeit öröki!cnénk
meg mél1óképcn. igy réidául I
csak igen mérsékelí,zl1 áldoz.. !

hainánk elhuny! t1a~njainkem- ll·

lékének, ha a ncvükröl cg'Y- I

egy uíeái neveznénk el. I
(Vége.) !

"""","",~:',,?,,?~"""""""""'" I

i I
~ I

istentiszteletek. A ref. jcmp-l
lombéln vasárnap dé!elő!! 9 I

órakor Istentiszteletei lart Har...
sányi Pál esperes,

Az ágostai eVan~éli!-\llStemw
[om han Vasárnap d. c. 9 ó.
német nyelvü istentiszteletei
fart Feiler Ernő ev. lelkész,

A róm. kalh. Icmplomban
regg·el 9/órakor szen l mise
prédikációval, Jarlja Cser- I
nay Géza. plebános, D. u. 3
órakor litánia.

Kamatláb ieszálHtás. A há s

c~iliogott El tÖDbször is megis-I
métel! esdőn epedve csengő

végi'ikkordok után: "Ha a szi-
ved szeretne, Gazdagságom'
mind a lied lehetne" l.. Már
teíjes pompájában ragyogott a
re~n?eli téliesen kissé bágyadt
napsütés, amikor bucsuzáské g

pen még egyszel" 'Jbo1dog· uj;
esztendőt" kívánjunk egymás
nak és a;;:lán elballagtunk az
lIiésy§portáról egy igen kelle;
mesen töltött éjszaka soha el
nern mosódó emlékévei!

Szegény ió ll/ésy bácsi kéj
év elÓi! szük csa körében
elhunyt csendesen Kispesten
és szegény öreg nÓiakö!tőnek

földi tetemét nem abba El földbe
hantolták, ahova annyi földi
vándorn.ak a ki~

sérle örök nyugalomra hosszu
g·yomai kárilorkodása idején.

akik őí közeirőí ismerJük,
uk, ~lOgy nyugalomba~

vonulásakor övéi ő::>zlönzése

foi:)1ém nehéz szivvel
bUi2SL:lzoH községünktől: Oyo"

Clhova őt szereteféne!\
minden szála kötöHe és ahova
füzle hosszu és lelki termésben I.

gazdag' földi pályafIllásának
minden kellemes és fájó em§
léke! ,. lllésy bácsi végtelenül
szerelte ezt él mi g'yomai szo~

moru fekete földiinket és,
őszínJén bevailom, hogy kc~ i
servesen zokogiunk az elvá- I
láskor mindketten és lemondó 'I
fájdalmasan idéz/ük I
éjszaka kedvesen mélabus em
lél1:ét, amikor három év előtt

utol:só bucs,ut 'leltünk egymás
1ól .. feniiekben emlitett BaN
logh István, él szép nóla szö- l
v2frének szerzője, Dobozon I
szülelett. sorsa azonban a
gyomai 'nevelősködés után a I
SZ,ékelyfőldre vejetIe ,és 01,1' is I
hal! meg az elmul. szazad I
utolsó évlizedliben. Hálás [(51-!
diei: a dobozi magyarok I
olyan nagyra becsülték i
nagy szülölléi, hogy közsé~ l

messze llYlJg'vO I
költö fiáruJk maradványalI .
1902-b<211 exhumállalrák, uiána l

haza szá.llitalták és nagy em~ l
berhez méiló diszes véglisz~ I
íességadás ul án szülőfaluja Je- i

melójil1ek földjébe helyezték
örök nyugalomra 1,. BizonY5
nyára édesebb lesz neki él pÍP

henés azok alaH él hantok
éllatt, amelyekhez egész termé

keny é/etén kereszlü! minden
idegszálával annyira ragasz,
kodoll ! .. Ezzel kapcso!ajban
kőielességszerüen emlitem,
hogy lllésy bácsi valóban meg
érdemelné tőlünK: gyomaiak~

fól, hogy az ő hamvaival él

doboziak példája szerint cse,
lekediünk, meri HJésy bácsi
minden ide~Tszálával Gyomá. 6

hoz ragaszkodol! és Gyomáí
mindig szülőföldjének tekin...
,ett~. LB9'Y s.zive minden gyönA>,
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látogat?sára; l11elyet Gyornán 1930.
évi janllár hó 22-iltó; február l5-ig
az Ipartestület nagykrméhén tartunk,
Ez~n aIt'.alo:nITiaI n~élven ti::;ztejt

ve\~öÍpkei a1ap"os

ré~,:.:es1tjük. a SE<GEIZ varrö:7épek
és cl hozzávaló k6szü!ékel, haszála
tábli.ll. Tanítjuk továol)á díjmentesen:
fehérnernü- és harisnvatömést a
SH\JGER varr(;.t~énen. Jel'Íér é.s szines
hin~z~st a SI['J[H~R > \yarrógépen, a
ITi o ct e Ji' n rn Ü 11 i ln z é iS összes
fajtidt: Dlint n19.deria-, ajour-, mo-

nogramrn- és sil1yrna-lTILUllkákat.
Részb.réteH bejelentéseket a tanÍojY21TI
részére felvesz: BELEZNAY B LA
ur gyomai megbizottunk Tompa
Mihály utc,,: mintaraktár ugyanott.

SIl"IGER VARRÓGÉP R.~T.
MezőÍí'f.

GE
lGY-F

ŐrSk áron eladó három kat. hold
csergettyi.iiaposi száútó, vetéssel együtt-.
t:rdeklödni lehet r G,yorna 1275. és kint
2565. szám alatt,

Akh1ek még van főzni való ceiréjc,
az hozza el n1inél e16bb ~:.z SL:es:t.fózde
SzöYetkezethez, ahol minél elDbb ki
lesZ főzve akár pénzért, akár résziben ~

Ugyanott ki'iőzött törkőlyt is lehet kapni
az arpójószág részére 3 fillérért kil6ját.

Fl. Gyomai Han1gjta részére eg')'
őf!illló és óvadékképes IJllZa vásárló
felvétetik. Jelentkezni lehet Kovács
János trafikjában.
~"'~_~<i'

Gyoma, Sziiágyi Isrvárl keresk. házában.
Tisztelectel értesHem Gyoma község

llölgyközc.üségét, hogy megérkezett

il Ö I g1 ~ f C d r ál s ZO m,
1I';;, itt az üzJetemben és házaknál
O....~TDOLALA.sT és ]1)~AI\JlKÜRÖZEST

a legszakszertibben végzi.
Csináljon egy p;~óba ondolálást!

01cs6 ár8.k 1
Tisztelettel:

GECSEY
m'i és női rodd.sz.

i
állato izományos jelerJtése

Hangyáb"n~ egy üzletvezetö élZ

üzlet részére és egy másik űzJeh0Z!~ti)

a korcsma részére felvétetik. ]elentkE'!.llÍ
lehet Kovács Jáno" trafikjában.

RÉTI ZOL
Budapest-Ferencvá.rcs.
LevéJcim: R É T I Z O l T .A N

IXq Sertésvásártér..
Telefon: József 366-29 és

343-03.

Arai'ij' .!;!inos utca 593 számu húz
szabaokézböl azonnal eladó. Érteke7i1i
lehet G. Nagy Mihálydl fenti sri:n
alatt.

ÖZV. Csaieh Imréné 97 számu húa
örökáron eladó, esetleg haszonbérbe
is kiadó. Értekezni lehet AralJY Já?ws
utca 595 szám alatt.

Állást keres egy konvenciós cseiéd,
aki a fordson traktor kezelésnez is ért.
Bővebb felvilágositást nyujt a Hungú
ria nyomda.

aleg
áron
Kisebb
10m a

Prima uradalmi sertés P. 1.58 -1.60
Szedett l. rendű sertés P. 1.52-1.56
Közepes sertés P. 1.44-1.48
Könnyü sertés P. 1.34--1.42
Öreg sertés P. 1,44-1.54

a cimemre berakott sertésel,et
és szarvasmarbák:at

agasabb napi
értékesite

gazdaságoknak aján~

sertéseket együttesen
berakl1i.

KiHdemél.1yelr cime:

. l\ir. biL végrehajló.

Filmszinház
Gyornán.

.Január 26-z!:, vasárnap:

Sorel kapitány
és a fia.

A társadaiombiztositó Inté
zet gyulai ker. Pénzlára érte
sili t. nJUnkiEJdó és munkavál
laló tagjaH, hogy az OSS2(?S

tagbizJosilással kapcsolatos
ügyeket -- a tagdii kirovás(Ín
kivül - a pénztár megbizoJljc]
Uf?Y Oyomém mini Erarődön a
helyszínen fog'ja elvégezni, ie~

hái olt végezt,dnek: cl szüksé
ges nyom/a/ványok kiadása, cl

be és kiielentés2k átvéle!e,
vi1ltoziisok, üzemi ba!es<Zlek be·
jeleniése, azok fe:ü!vizsgflJatu,
üzem és belege!lenörzések,
panaszok felvétele, fizct(?si meg-

hagyások kézbcsiíé:'c, tagjéÍru
lékok bcszedése Ó scg'élyck
tápdiiak kifizetése. Hivatalos
helyiség: Oyomán ri község,·
házán a tüzörszoba (lel efü II

42 sz.) Endrődön a községhó
zán a közs. gazda szobájl!.
r-livala!os napok és órák: End-

Az Apolló mmszínház, ja- rödön H,iífö és Csüfört6k d. e.
nuár hó 26-án, vasámao CI fél W.től 12-ig, Gyomán: Kedd
"Magyar fiu, lengyel lánv" és Pénieken d. e. fél lO-tóJ
után ismét az United Arlis! s egy 12 óráig. Felkzreinek cl L mUD-
másik hatalmas viiágfilmiét él kaadók, hogy amikor él Pénzd

Sorel kapitAny Jár a tagok érdekében és k«~
'é§ a fia nyeIme szempontjából. vald~

cimü 10 feivoná5.os - az é!et- mint a gyorsabb intézkedés
b6l merített - drámát muiatia érdekében anyagi áldozatoktó!
be. A"Királyok királya'" meg- sem riad vissza, sziveskedjenek
személyesil6je: H. B. Warner minden ügyben a pénztári meg
jttsza él főszerepet. .l\nnal{Íde~~l bizofIhoz fordulni - ki ij '3zük
ién világsiker! aratotl szere-Nséges felvilágosiiást megadni
péveL A maival sem marad :'$ köteles - és különösen a be
régi nagysága mögött. V.zrbeli,~~jeJenjéSj és kijelenjési köte!cd
elsórangu müvész, kineK min-~i~'Z\?ttsé:Q'nekponiosan eleget fen
den gesztusa, arciá/éka. nemes'$~ni. A- mult évi tagjáruIrfkok
jökéletes müvészet. A· tör!énet,;~fbefizeiésceg-yclöre - könyve-
i k· I' d'k ") f" 1tJ217s ·:qme K~ l,' aZ ~t ,agos lJm~~,~lési nehézségek miaH - Gyu-
iémak sarabol. A naboruuíáml~Ván eszközleodó.

gazdasági romlás lzá!Várjájálij.lffi.~.j."""""."",!, "'_"!""""""''''''''!'~
mulajja b'2 Q film. Feltárja az~1
élet könnyes, tragikus méIYSé-~~Tk- 3280/1929. szám.

gei!. Az apai szeretet és al~ Árverési hirdetmény.
minden akadállyal szembe~~~

néző férfi ui akaraterőnekszen-o; Közhirré teszem, bogy dr.
jelt jelenetei szinte már lul",l~~laye:r Frn6 üg~véd. által ,kép#
szövik a filmkeretet. Az Uni- Vlselt Schell koala} rI. vegre
j'cd Artisls pálY'adij;§n:ll indult haj/atónak 1200 P tőke é5 jár.
lJódiió utíára él mm és elért erejéig lefoglalt és 1182 P-rz
sH{'ereit őszinf.in meg is ér; becsült ingóság'okra él gyomai
d-emlL H. B. Wam,zr rne!L:;lí kir. járásbíróság Pk. 3280
egész sereg I"iváló szmesz 1929 sz. végzése folytán az
5<:02'12;)(.:1: NHs Asther, Anna árverést elrendelem, annak al:
O. Nilson, C~:Afmel Myers. A peres lakásán Gyomén, Ró;
rendezés bizonyos nyugodt, Z:3Cl·utca 851 sz. alaH leendó
komoly előkci6ség(>j ad il film mcg(drtására határidőül 1920
benső értékejnek~ évi február hó l) napján3.k dé-
_ ,,"?fi"-_' "''' "",U" ]utár.i 3 óráját flizöm ki, mi ~

kor a biróilag 1efogJalrhutoro
kat, kocsmai berendezési, sze
kerekei, mérlegeket és más
iOfl'ösjgokaJ a ]e~:tiöhbQt ígérő

nek készpénzfL7.:elés mellett
cseneg becsáron alul í8 c:l fOd
g-om adni. Elsőbbségi igény a;;:
árver:is megkezdéséig nála '11

irásban, vagy szóval bejelen 4

Jendő. A törvényes halárid6 a
hirdejménynck abirósági láb e

Ján történt kifüggesztését kt'j4

velő naplól számit.
Gyoma, 1930. lan uál' hó 10.

SZIRÁCZI<Y ISTVÁN



1(3'Z6
19'25
2'20
;)'23

17'30 i:? j', 21'
20'29 r:; Y. 2'1 @

14'28 16'52 gy.
19'10 19'45~y,

16.1L}~~~(.

16'S gy.

20'34 gy.
21'11 gv,

p'ZU1g' szcn1élyvonat.

13'26
14'20
18'29
19'27

8-14 gy
8'51 gy
12-47 gy.
15'25 gy.

6 havi l

r1~$Z~'~e

\!!'i \'z'i
;g S !t1

~ ~...,...:6t.... :'I:! ,~ tO

,'" "gy" berüvel ielzeii :s~'ors-, éi

!')peslról indni
Gyomára érk.
Gyomáról indul
bf)estre érk.

1929 6-tói.
lRUJ)il".PESi"f - GYOMlA

6'25 g-45 ST 13'ő5

l í '06 12'.:.(·2 g-y. 18:j 9
0'32 5'34 8'52 gy.
5' - l í 1'45 gy,

lj;y o Y.,Li'<.. - BJt:,KjÉS~::SJ.~,JiJ?i..

!:ksabáról indul23'15 4-,34
Gyomárll érk. 0'17 S-26
Gyomáról in dul 6"41 11'14
5csabára érk, h54 12'08

a
a

mindenta

Vas
enetrend

taj ~·kO:t:t4tó ft

és ajózási
jság

kapható minden Vasutáliorm!ison,
Dohál'lyt6zsdé!:!eii"l_

'lágj0 ki
feor. 2~Hki számóban

hónCIDl5;!)on tetszése

j'2sszük közzé.

~a~nll;;J.n~{Budapesten,
b~ előfizet éj "Gyomai Ujsögra"
;'"ert havonta kisorsol
előihet6i közöl! egy száilodói

tulaJdon()sa

aZ alanti "Uíal\:ánV·pszei\/én
k felelös

li@P cl kiváló
Park 1121GY-

'-"""v'L'lJ'C'" VlH" Ba:
,'üss Jér 10 (a KelelipályauDvar

o~déliáv'aI szcn1ben)
G:g~y 2lsőrendü 5í~ob;§L l\ l{ö

ve;kező feb:, 20 p án

és

E~~.-Taf'
-..~"ji ~'t.-" l .... ,...

nO\!émber 15~t6! május
GYOMA Vasutáliomá5, Kossuth Lajos-utca, Piac~tér,

ENDRŐD Gyógyszertár
Távolság 7 és fél kilométer. 15 perc.

GYO ENDRŐDI UTÓBUSZ
~----~-~'-~------."'-""""""~""""""""-~uri1iJk

umönet,
mint a

"oV" ;"..,
'UJ;:3)Au

olvasójának.

p.

p.

P"

.ro p.

40 po

p.

Teleronszám 17.

reggel 6 Ó~

8 Ó.

délelőtt W ó.

1.2 Ó.

délután Ó.

ééIután 2 Ó.

déhüán 5 Ó.

este "'1 Ó.,
kézzel

"

"

csomagjegy 20 fillér.
menetre (3

sofM,rnél meg.rende1hető.'

BUSZ

~~~~~.t~r.:.[I:l

8 Feltételes megáHók
Oyomán:

Kossuth Lajos utca.
Gróf Tisza István ut sarok

Mádav gyógyszertár
Piac-tér

Ártézi-kut
Hangya főűz!e!

Vágóhíd
Iványi malom

2 Ó. 20

4 Ó. 55

5 Ó.

6 Ó.

9 Ó.

II Ó.

12 Ó. 50

A-E DRŐ

este
"

Gyornárl!t'l

L járat reg'gel

2.
" reggel

3.
"

délelőtt

4. " délelőtt

5.
"

délután

6. " délután

7.
"

déll.1íán

Endrődön:
Napkeleti vendéglő

Kórház
Kondorosi-ut

Piac-tér
7 Ó. 20 p. 8. "

Feltételes megálló helyeken már 40-SO lépés~1yi M,volságró!
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben
Kedvezményes bérletjegy 20 Het~

menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a

8.

Telefonszám 17.

DAPEST
szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaJávaL· (Nincs kocsiköltsége.)

Ezen lap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekke!. Tekintettel a nagy keres
lelre, sz.eba és szinházjegy
ró;ndelését két-harom nappal előbb

'lelünk közölni.

kedvezményt, szobaárainkból
§z::.áza.!ék

kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivé!!e) módunkban vall az
UjSAG kiaá6hivatalávaI létesített
megállapodás alapján kibövHeni a

S:;;erkesz1:é2ért és ~dadásért feleH55 :
\i.J)~Gl)EH 2~11ART o;{.

~~"'''''''''~~~~--,------~~~-~-'''''~_...~''''''''''''''~
éi ,.HUNGÁRl.Á\" kÖfl,yvny"m~i váll~t.\1lt QYiOmán. F@\@cl~ c~tulíibjdQ~~: Te.K~T~ÁNP.R,
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Ú

él

il
Á

magyar kölcsönöket G
nagyhata1mak öi1?an
10·iD0·V71'!: ['O'V
J,. J..., J, ,-,;z:.;] ~ h, 1.5.1

láthatatlan köve11;~ezrT~ .el
lesznek, a me:g-1)érwlt
dasági éle·t friss

kEj]?, cs.ök ~~. Cf

mi:,"Iiszterelnököt arra.
o magyar parlam
olyan érte!rnii

a nagyhataJmak
segiteni, hogy
szág megfdei6
DocsájthClsson ld
áHarnok péllZp}úeán..

lia ezt a

gátusai szereHék volna
törö!nl cl szerződésből,

a törekvésük azonban

De a legnagyobb sikert
l' ,.. ,I.. , , ol- .,gazoasagI lHeTI ene ei

l-l-" '1 ''llagaDan l'logyarorszag',
mert rrdnde:rünernU pénz
ügyi ent2.n~5rz:2.s a ~~7.:Lj~

baditDUak bermiinket és a
nag'yhatc!mak felhata cZ~

gyal'ország 1966~ig fizeti I
ug'yon a reá kirótt össze- 'I'

get, - évente k. b. 11 rnH" l

aranykorona- de az j
módállamok is kártaianit- l

k <'lzúkat él magyar ál- I

lampoigárokat, a~\Íket va
gyonaikbóí kiforgaHak.
1\<" 'f'-\iagy su-;:cre gro l

Bethlen Istvánnak az is, l
hog'y a békeszerződés 250 'Il

§~~:H megtudta menteni. A ,
trianoni szerződésnek az l

l
az egy pontja szolgál a l
,. k .' Iml lavim 'ra, amennYIben l

i

a döntőbiróságokról intéz 3 !
kedik és él ldsantaf!!t dele~ !

j

i{ö~()~·t eg'Y o'J~/a.n (),ssze-y
fliC!c-:>st . hOQ'v 1\1a-
~~b '-.....- '-'_

a
resz!'eH hadisarcbóL

men és hogy az az ösz-A. nr-aagyar kÖlvélernény
, co ~ -' ~

nag'Y resze íeVeaes,Den
o, h' " I" t\l,ott a -. ag~an j-ar-g"1ra ~aS[j~(.al

.,!,,, .;;:' ,I)f,eroleg. uot-can czr
dülták, hogy r-Mgában ar
ról folynak CI tarniicskozá
sok, hogy mikor és mi-
lyen feltételek melkit adp l\ 1''1''''(1[''''''' ">:>""-;'1'0' h'fl' ~~.r. b~5YÚI ~/~",._I _ <.. lL:::;

}·i.ik vissza l\iaQ"Jan);'száQ'p 'll ~'I-". '
_.J - a..mmOK eivagyal azonDéHl ,

nak Erd.élyt és (ft röbbie!- alapo;::zm elrontotta az ugy-
szakiíoil területeke! is, nevezett opfánsügy, amely- ,
hogy mennyivel kártalanit-. ben magyar áHampolgá'l
ják éi magyarokat azért éi ! roknak megszáHott terü!e
kibeszélhet~tlen anyagi és teken levő és az Hleíő á!- I

erk5Icsi 'v'esztesz2'ekért, l' I" f'
~ .an10K CHrO!)Zú,1 va- 'l

" ! t ", bamzlyeKel ct<:;:tJIT10S, ra' ,- \ gyonainak a kártatanHásá-1

Jók módjára tVdüla!:odo.H,·.' rói van szó, A magyar j
e'll~nshQ·e;.,T'o"l "',7en~edn,."r> '" ' , l f IL .. ""'_ -~_. "-- oelegácíó a jóvá.téte:i ,-jze~ ,
kellett, l, tési kö'vetelésekkel szem-

le tisztán látók. éi heJ v-l, bell az üD:ánsü'izvej vette_ i ~ J

zelet alaposan iStlI1"l,detl:~I~r., l eié) és azt mondta, hogy'
l,: 2zdeHől fogva _ .u. I fiz,et k. de ji is fizesse~
. H' ,,~] l""; h ' . l ,.ilOgy , .ágárnm nem errol ter~, ts a [liagm l"omeren-
lesz szó, hanem ennek' cián levő hatalmak képvi
pont az e!lenkezőjéről. A; se;öi belátták, hogya
hág."űi konferencián an'ól Igyaroknak Igazuk van, a
disluu'álgattak, hogy l\·ia- l' jóvaréte! és az optáns-Egy

Qvamrszáo mih./en ös.sze 3

i'.....'.. v.~ .

get fiu~ssel1 jó'/áiétel ci-'

rnl:rk él

C/: (J k2p~) -- k i2rdc7Jc ~ irl~:~l ...

a szcrkc~<r:r:.~ r.(;ÍH-::,;ir:~~ 'lt

lv)zzt1h2itc: -- ukkui' i1 ?L< a

G0za j3~ aki ide van ~rv= ~

-~- r~o~~l.J.s szc-rI('~~:~7tt\ s·,

ra. 1\·.2t'C2·kQS :c;tiJt, - gcnc1{)I
Lák) - nCTll C5l~~1\'argó, !,if.inenl

bizonyóra külde!éshcn j", 1'11'

féie ig'Ú7j c1clllokr~~1ra~ néj );l~':~'~~~-<"

bizot!~ akik a na~ry'

g'á1atéban áHnélk. ;·1

meg'győzts crröl az, hO~F i1cm~

sokára a szerkeszW i~cn il>
zairnas. lálha1óan intim Li

lásl kezdett, venclégével. ;:.\ ':CI1

dég 111ég egyszer odo'íarlcílél il

fényképet él szerkes7iő c!.;".

--' Valóban önt

cJhüJve Iidl;,!:

rázoU, jH;g'y hei IdnÉ: lJ. I
,j

leüH tehát az ;-1<;7.lalho:. 'i

- fc' Cj I
czeo.l{"S710~ h ~ r',l' '0 1.- -'i -I·· i;:,,, v . .;..... ~_ j
..:J_~ l~ 1"".,"'v __ ' IlU l •. l .. u' \_,,---,-..;/-".-1 \~l, !

colva, - r,;!ezőváros mi;; !
eHcnzéki kerükt vo11, mos i (:7 l
a csjrkefogó Vcc;der jött be a
vá.!aszláson. !2'azán énheteliCli.
ISll,1cri maga?

- Nem kérem, sajnáiom, i
nem ismerem, igazán cl vol·
tam 6Z utóbbi időben fogi.a! CJ..

Te[szik tudni, ha cl htlzná\ q!V
!iag'V beleg van, akil az cm·
ber igazán szere!".

- p" Veczler egy panamis·
1(1. grjkler, cscpürágó, Persze,
I"j L'l11c]"('l(liunk ;riár a ii..'J{)i,-;,~

1",'1, PcJ~lamél, mint minden vi:
Ll~~, ~~_[,~: _~. l\crn is II j i j H)~ 1II II :.: : .,'-'"

JölJeL

lit):-?\, II l1f1g'y s2erk2s~:!6 ))\.'<->0

::; Z,é i i ,l I) i!. '-' 1\ Yi(; LJ I , l Li i j li I

doH és mcgzél\'aria abban éj I
fonlos miive!elb211, hogya Vél- .

jal lehetőleg egvcnlő r,zícgbcll i
clkenje a kenyr:rén. addig, am1'.t l
a kenyér ki nem hüL Í'v'Helöi: 1

1Kerekes rl1cg'fo:;'haHa volna él

feléie nyujio:! két husos uj1al,
mBr vissza is rá1'1lol1a, időköz

bell ugyanis oZ voit az érzé~

se, hogy a jövevény könyör~

iJdományof(at .g'yiijt, pumpaini

~úar.

- l'v'\-2zővfli'osból jöt!? r\li~

kor érkezett?

- Ó kérem. én már tegllap
esie megiöHem, igazán vélet
len, hogy ráismericm Öme, ha
ugyan C/~ él fényl,;,,~p az Ollé".
1\ .." "'1:"'-"11"), "';'l·j'OI'·!{'i'l'ü'" ".;11,' '1-1~l. ::--,.,\-_ 1 ,,,\._"-.' '. '._ "_, ...._ \. ._ '.... . ,.Jl '_.1 j

tfJ-; ',.',_':elJ (! ['~;~~Pl\2 l:':) n1Cf2' lr.-J-

p:: :1, !>!l1Y:::;' ö/ ,,,,,,'l'.1
\2:'j'2' \:"f;U:Fn~'~nj~ nJegTl':'\1.\~.~·\)- !
do:L iZ~:(I[l mozC!uL'ilut I
kl!, é;l\li! l<"l·.,L: s éIITél Jli,jtJytl- I

AcRI,L'
~r Á

Irta: PINTÉR fERENC.

tart.
- Uram. éll Kerekes Sán#

(]r,l' vaQ'vok, dc lvL?7!í';'éÍrnsbf'fl I
, '. -, ,. (~l

11)'" :'i!lii:iöl( JllUn1tJJlI: é'l \_~S, I

I
."rh",'cs~ hIn. -- él I

~zcr;-:.'..:.s/t(1 föi;21le rnonok 1 l
- k 1 - • ICS vyaí1,J·oclva nezle i'l I
vén~l, Ciki asziaidhoz lo1i'1ko~ I

(Foly/atás) (10)

A l{ávél1dZ vendégei csodálN
k07va látlák, hogy a félsz2g'.
rossnll öHi)z;'it fiatalember
fllC;.,hö1oHall mc;:;~"rörlí él szemc:/,
Ini" r.2:2'] emlékó:! akarna Jií
li :»:i a kiváncsi idegenek dáli
és Dztán erötvévc magán egye~

Ii 23i2!l a szcrfccszJö as:zti'Jla felé



a, l, ~rsa

?1árusita

e·/.-r'if ,(/
·1 ~~,

cs

\ Te~Te~v L'(2 ne

e

anoni bék'cs?:cl'zódés rcvizl'óiá-~

nak s~ükség'cs:ségéveL

Egy házü.!)l91.jdonosnőmegvesz-
teglCté§sd egy hinh.·

"The Fonlana licra!d", élz
északuml?rH<öi ll1a~nar lapok
közül éi South-bendi "Városi
Élet", él chicag'oi ..Az lrás", il

bridgeporii ,.BricJg·cporl", fl ro· .
icdCJi "Toledoi Hiredó", a
fnnli .,Flinti f-íifaclö", él elelroi1i

Uis~;g", il kanadai
,.Kanaclci Magyar Uiság s még
másai"

,6, f ialábéilrléve örömmcí á!!a
piiha.Í() meg, hog-y az ameri~

kai közvélemény. az amerikai
rnag'yar saitó~ a ma~;;'yar egy-'"
házak és magyar egyesüleíck
munkájv J'(:vén 6zutO!Só két
csz!cnJöbcIl mind qYBkrcbban
és mint bchaióbbail is:nerke~

dik meg- Magyarország hely;
zclévei. rört'211clmévci s El !ri~

SZ t A T
n-tegszerez; é,-tékesit

!J;, ri]
:'ab,,;:;almi iroda

BUDAPEST, Vill., Hákóczi-ut 15, SZZU;I.

.szijágVi Erzsébel gyomai
ház!ulajdonosnő nemrégen e/ 7

adja GyomÉm levő házáL )\l~:

sőbb azonban éZ ügylet mc;;
semmisült. Röviddel ezután éLé

ügyvédje, aki munkadiiőil hii1 hé'(
kérte tőle, bepereliC' őt él köil4
ségek erejéig, amit él gY0!1l{,j
járásbíróság' elől! meg' is
nye,t,

Szilágyi Erzsébet él pervesz 
iés miait csolás eimén fejjek:n~

lést tett a csendőrségen ü:.; y
védie ellen, feljelí?n1ésében il

gyomai járásbil'óröl azt il'io,

hogy megveszlcgelték és az,irt
hozoU ellene itéletet. Fe!ebbe~

zés foly/án az ügy él g'yulai
íörvényszék elé került, amely
most tárgyalta él perl. A vau 7

loH kihallgatása alkalmá,'u!
ujból megismételte sulyos vád-

a jár6sbiró ellen.
azonban bizonyításra kerülj cl.

sor, áliitásai semmit
ill;;m felhozni, bár Grorló
LtiS7[Ó dL Ü2'Y(~SZ rn0r'~

n
SlZ

~3ru

f'raficiaorszá~.rol és
mos! injui1 haza SvájCOll,

rcs:e a hires ~.

), Blldapes)cn

O?asz()rszáQ"on és ;\uszJcián ~T.

CI nyar elején ijj~

110n . Sz:!)) hasz~

nasan haszná;~Q f.2J, me;~{fanuIt

l~Y,(2:vekcL rncgnezed (23

tanu~, nl-3fl rnjndcn szak-=-

bek közöu a vitágiói V15520\;0

~T8ij nél"net cxcsászár't Ís.

májábél vág'ó műiniézcíeL rllU

zeumot. ~lorrd jári E1'"'ilpc>'::;-i tÖr·

ténr21n~i n2\/czclcsség':Z!, feIke-='

]l lVlagYd í ' ;\:-n ed!-\: -?!i I-i 1(1"ddó&; uí

~ n B21h~\-l: ;::<\'6 /1 nlTnL:~z·

lereinok c~Y hosszabb Lizi2nc
Je! klildöll a magyarsáswai 1'0

konszel1vc~:ö arnerikai ~1\JÖ~lJ.J>

(}iyl. hív.)

most ':'

sz

, kon Élt C

daltak a Jég:f }?agy il'

f'n'<'Q I;" ./),r~· .• ,. ~r.l-" ~(i':nrfr;v l~é~~dp,",- '
<.o w,', he 'c<.!r , ~.c" v. "":".': ., j -.'> (

~~:2~?ljIiVb!1l:i~~:~~~~~!.n a:;:C~ :~~~ I
• 1)(Jc,'\',7er fi i,...,,,.,,,~, I

i<edves }-letlta:;l~-.' [;ardiolJ2! ~

A szennyes Az mic,,'t ile I
• • -'c.:",~(',o.,r,,;, .-/,"_,t ; ,~ '~.Ict a L,,-~_ ... ,_'llnvL tS. 'I:

Az es?;ieie'? is épp I
fi\.ren .mivelet! ~• J

,==,=",.u..="=m'··TI''''''=:O''-'=''·-"c''''''''C=~_ I

poigárDkboz ~s az ;:\meriká-=

DeJlT, Kanac:ába'l, l'-\ubában. és
Dé[~~i\nlerikában élő nlag·yc. p

Tokhoz. / lA miniszic,'c·lnök. a
j-;ungariaq .é'"m\?riCBn ;'iei'éJ ld

nem először keresi fel:
az Bllll?rikai közvéíemén
amely rokonszenvesen fogadja·
él nagy magYCI államférfil.l nyi· I
laikc'zalóii, Beth:e~ J.sivá.n, gi:~f :1

>.] sző \'árcs a/:, eZll irel él demO!{raCiéJ J121CrWc:t I
>:.'::'36 Sürb6lJ izadc\'C:iíOS ugy-e I és jövőjét fejtegeii s felfo~rásá·l
:;hr é? .cs hfiny ho V5il? ! nak lisztB csengését inísem iel-I,
\/(:~2"Y ker2~ke~dö Italé1r1 ?" j kép,ez! jobban, nlint az a kö: ,

,'Jem vagYOK en egYE" SC;11, l rülmény, h01;;'Y az amerikai-I
nincs semmiféle foglalkozá a

• angol- és magyar lapok egész
~ ,.. I

s)rn. c,gyelore. Dc e7. csak l sora reprodukálja a miniszj2r~ I
később, ! elnök tollából szármczó kÖ2~ I

c;;dl,ao kÖrLi"nr,,,,,.oirT íÍ"zié~- l lemény!. Egyedül?' rvlichigan I
- ,.' . l r-. ...... - 1. '-",,,... 7"'''''''''' - l "! b ' 17- 'uil! ""CCllah. .. " .1/<' CL. j"eT:-:~a al am an öt nagy angol l
",;c van hJ;locyos fe."J~ közli le éi magyar minisztere;; !
! ;Josilások míi'jÍí íö(icm. nök eikké!.

- Kérem, nekem most CI A bridgeporli "Bridgeport"
kelj menfjeF~, -.:..- a szerkeszlő I tizenötéves fennállásának jubi,
(;,-orsan odainl~!:e él, f~zefőL ! ieumá.ra magyar nemzeti szi.
I a sZö)é1I, neV)egYCi lnekből összeál!ilott lapot adoH .
u Kerek.es .;::1(5, rajta vol! 'I amelynek első oldalim
Ci ~:Jkása címe. lvleg sc várta,. Bethlen istván arcképének köz-

Kerekes föl kelljen, l<e~ ! lése mellett olv<'lsható a mi~
zet adoq neki és álveHe az l lllszlerelnök nyilatkozata.
elősie;ő rUr1atáro:'Slö; él II A miniszterelnök cikkét közli:

leleHe éLz c:,?yik, a "The Grand BIanc News" a I
i ,,,The Flint " 'l '/'
I 'I 1\1orris

1 ". 7 , •. T •• fnagy rnUJ1.!(ilt qOJza az IfrQ3lJ le.

kell Íer.?!:züf?/{ a ke!~ig(}z(!jk

fYgyelrnét azo]~ káros hernyózJsi
r;z,.j(:.~r(i.) ollóval le

, -nozza:

Pénz.,

körte és lIlás
az dg" hegyén hozza

rü~yét és lenyesésével !~elncs[Zk

az dn'ó féi'get semmisitf m2J;,

h.CInenl a ~,,?yfünölcsöt is; CU7?J!.-lyért
/eéri/ét tnivel~, gondozzoft

sztend6k: óta RelTl lJo[i s.z[i,{ség~

Amikor Kossuth Lajoshoz

tele vannak c: fá.!:
.felrc~f?as.z/Dtt le'!J,ele.lckt~l;

összesz:-;.ctése anna!. {f)t,:~;c,:t-b,

a mostani i-iI /1C

radna; kora tavasszel zrg.Yilacsák

zékeGyÜJi. gyorsar: n-JU- ,l

lik az idő. /J,z ember j
idegen ('omaga szám§,a is. 1

istenem, !TJ1:YCii szép VO!~ liz l
évvel ezelőJt azt hogy I
vilcígbéke, ]cszzrelés, uiéiel, I

"' I' ~ ,. j
aS5zonyiaii:in nalJoru utan uJra"

í
asszony, ,sz~relem. . l

- Tehat on e~'Y'2n~sen nlI; "

attam jöj Pesire ~J Ltssa,n,
nag'yon k.zch''2s, az éi ked'les, l

önök vidékjek nlC!ll~yi"'" ~
I

! h'n' 'b! r-' ., cv.CJ a10500 él { aovar-osnol.!
r I "I e l'A l ~. o -~, 'Jf10k\. nem Ie ·eHe,ne}(. l L~:::,Z'~f3 i
mikor is mikor én Mező- I
városon előadásJ JmioJiam? I

'I
Ja, igen, emlékszem, cl 3za·· I
badkereskedelem I
ilyei volt az előadá"om cin;c, i

megmondtam él vélcmznye-!
rnd benne a . fU1~ráróL, '~ém I
Z!t'Hlak vagy negy !Zve mar. re
há! még abból az időből em~ I
Jékszik rám? ~iáí lássa, kérem I
-!;Z mf,;?gh~!ó,E3 ön? mil J
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ismét j6! vagyok.
Igen, nyomban As
pirin tableitákaf vet
tem, amelyek meg
hülásl1lél és fejfájás
nál mindig segítettek.
Bizonyára ismered
az eredeti csomago
lást cl Bayer-kereszt
tel?

SzámlabéJyegek átírása. A
pénziigY1niniszler ur közCdic él

szeg'edi kereskedelmi és lpar~

kamarával, hogy a sz[lml{l~

bélyegek á1irásállGI átmenetileg
szabályosnak ismerendö cl ók
kor is a !erovás, ha a szám~

lára ragaszto!i bélyeg az ira:
rosl1ak vagy kereskedőnek· él

számla kiáíIitásának keletet is
tarjalmazó cégpec~étjéve!olyan
módon van fe!ülbélvekc/~vc,

hogya pecsél a bélyegTől a
szi1mla papirosára is ál
A rendeletben nyomalékoséll1
felhívja a kamara figyeimét
arra, hogy figyelmc>zles:oe az
érdekeIlekej, hogy a sZ~Jmiai!

le!éket pontosan rójjt, k le,
mer! a jövőben a pénzügyi
ha!óságok c részb,zl1 rer:dszc,
resebb ellenőrzést fOgTlck gya~

koroini.
Miss Magyarország, aki

maga is katonatiszt 6rvája,
aíándékul kapott keleng)!éjét
áladía él Nyug'diias ~\a!onalisz

tek Or'sziig'os Szövetsé~2(;nek,

erről köiCil képes b(~S7.t;:ilOl(ll

a Színházi Élet uj s/ömcl.
amely e::cn ki\'ül szárn!cj!ém
érdekes cikkel. ké
ad a ,héten is. }\iellicikcdik
ezek közü! lVli:,s
sz6g'nak a Icp,c1ivalosabh
iósnónél lett Játogaiása. A jós
nő szerin! ~/liss Magyarország'
megismétli Simon Böske !.cl'

valyi ~lárj:::i brovurjál és mili!
Miss európa tér vissza. 1901 d

ben pedig - férjhez fl]('gy.

Nagy érc!ekJödéssel várt ptlri:::í
szépség\'crscll)! előtt sorra Ic·
közli Ince Sándor népszcrü
hetiIapja \vEss l'viagyarorsúlg

I rivá1isaínélk, a versenyen rés7.l
vevő államok leg'szebb lcá~

nyaillé1k fényképét és élelraÍzM.
.A Jap további rés7.ébel: c7.[I(I"l
is ldlünő Divat, Társasiw, li,
Rejtvény és Rádiörovatot jölá!
az olvasó, azonkivlí1 kotjal1;ci
léldetet, a "Karrier és é'zcrc
Icm" szenzaclOS foJy!atásái,
darabmelléldeíül pedig d f ().
vt1rosi Müvész Sl.inház Ilö2Y~

sikerű vig'já/ékát a "Tc nem
Ismered Verild" . A Színházi
Élet egyes számán3k ára 1
pengő, negyedévi előfizetés!

eni 10 p2!l2'Ő. 3dóhivBiar ~

URDESSEN

(Keleti pályaudvarral szemben.)

Teljesen ujonnan berende
zett kényelmes családi ház.
Központifütés, hideg-meleg
viz, Mérsékelí polgári árak.
Egyesületi és csoportos
utöziísoknál rendkivül old

csó teljes ellátás.
E lapra hivatkozóknal{
20 százalék engedmény.

Testvérvállalat :

OS"rENDE

_J\.. GYOMAlAK
kedvelt 1alálkozóhelye

PESTEN

a valóban tehetséges és leo· \
moly értéket repre7cntáló viI
déki költők előtt megnyissa a
fóvárosi irodalmi érvénycslHés
lehetőségeit azzal, hogy,. Da p

•

101 a magyar föld!" cimme! a
magyar vidék köítóil l1alalmös
lírai anthologia keretében so:
rakoz!atja feL A nagy érdektő- .
désre számol' tarló könyvel

, komoly budapesii. irók áliiiják
össze és n]vójára g'arancia,
hogya szerkesztőbizottság

élén Dr. Sziklav jános, él Ma~

gyor Uiságiró Egyesület és az
Otthon Irók és Hirlapirók Köre
aleínöke áll. A szerkesztőbizott

ság lapok utján is fe!szólitja a '
városunkban élő költőinkeI.

hogy lermésük javáL (5-10
versei) lehetőleg gépirással és
4-6 soros curriculum vitac~

iU15al legkésőbb 1930 január
31 p ig' bekiildeni sziveskedjenek,
Budapest V!!., !stván:ut 21. sz.
a. "Dalol él magyar föld l" szer
kesztőség eimére. 1vIeg nem
felelő kéziratokat válaszbélyeg
ellenében visszaszármaztatják.

Románia fegyverkezését kö
vetem{ a bukaresti lapok. A.
romániai lapok a hadsereg
erösebb felfegyverkezését kö
vetelik, még pedig az orosz
veszedelemre való hivatkOZáS-l.
sal. Az Universul közli, hogy
Oroszorszá.gnnk 1.650.000
katonáia van, nem is szóh'o él

vörös gárdák 300.000 embe
réről, sem a 3~ katonai isko:
láról, valami'.i1t az asszonyok
és ifiak kiJtonai beszQrvezésé~

ről. Romániában mindenki iZrzi.
hogy Oroszország a közel jö-
vőbi?n le fog számolni Bessza·
rábiáérl, miután Besszarábia
birtokolhsát az oroszok cg»
szerü rabrá~l1ak minősilik.

"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_~."~._,,.~ """""'"'"' I

Dalol a magyar föld! Vidéki
költők budapesti bcmllíatkoní
sa! Régi fájdalma a magyar
vidék tollforgató gárdiljának.
áll ez különösen éi vidéki köt
főkre, hogy Budapeslen köp
zömbös nemtöródomséggl2! in
tézik cl üket. Ezért van az,
hogya vidéki költöket Buda~ I
pesten nem, vagy legjobb esetI
ben alig ismerilc t\'losf \'égre
beszámolhalunk egy 01yal1 dc
eíjró!. ame!v r'''udapeströl incJnl I
(,'I l~.',.; :', 'I·,()·I ••. '.,/ c ]"00\' I"" _ ~ c-.?_ (., ~! U L L d ~ l - '$ i .

Személyi hir. Dr. Konkoly
Tihamér ügyvédi irodáját meg
nyitotta. Gyuián erdély Sándor
ut 29. c. (vasuti állomás kÖd

zelében).

Julius elsején Olaszország
gal, Németországgal és Ausz
triávai megszünik a vizum,
kényszer. A vizumkényszcr
visszafeilesztése ügyében meg
indult tárgyalások kedveZŐen!

folynak, azonban a. konkrét
intézkedések időpontját illeió~

leg' még mindig- teljes éI bizony
talanság. Értesülésünk szerint
a ké;;;;cdelmet az okozza, hog'V
(j vizllmdijakból eredő jövede 3

lern be van állítva a költség:
vetéshe, az uj költségvctés pe
dig, amelybe ezl a jövedelmet
már nem illeszlik be csak iu'
lillS elsején lép életbe. Esze~

ríni a vizuml{ényszer Olaszor
szág'gal, Némcfországgal és
Ausztriával szemben julius cl

szünik meg, tekinteltel
arra, hogy ezekben a viszony
latokban más elvi megálJapo~

dás jött létre a vizumrendszer
további vissza.fejleszfése pedig
a más áilamokkal meginduló
tárgyalások eredményétőífügg.

Eljegyzés. l{ocsis Gyula az
ármentesit6 társulat tiszlvisc 3

lője eljegyezle rlorválh Annus
ka ur\eányt. Sok. boldogstJgot
kivánunk !

azóla ezekben él sérelmes l
ügyekben abszolule semmi sem l
törlént, - pedig' Huszár a'
pmH1szosokhoz iri kél level
zár·adékakepcn hanlJsulyo7.1a
azl is, hogy él panászosokal a
nwgej!eH vizsgálat ered ményé
ról ért~sileni fogja.

Istentiszteletek. A reL temp
lomban vasárnap clélelótJ 9
órakor Istentiszte!etet lad Ré~

pás Pál lelkész.

Az ág·osla.i evangélikus lemp: .
lomban vasárnap d. e. 9 Ó.

magyar l1yeivü Istentiszteletet
tart feilcr Erllő ev. lelkész:

A róm. ka/h. templomban
I reg'gel9 órakor szent mise

prédikécióval, tartja Cser
nay Géza plebános, D. LI. 3
órakor litánia.

.
se "

• , I iJOl ...

esze
egg

betegszobámban.
(Téli gondo.!afok).

Ugy egy vag'V két hónappal
ezelőH meg'emlékeztünk volf
arról, hogy G'y'omárói két rend
belj panaszbeac!vány I1l<2nf
egyenesen Huszár Károly volt
miniszlerelnökhöz, mini az Or·
szügos Társadalol1lbiztosiló
intézet ezic!ei !;:özponli ell.1öké
lH~7, amely parws.wk mind~

egvikére Huszár f(ároly azon 3

nal .válaszoli és válaszában
megigcir!e, hogyasérelmezcit
eljárást vizsgál::i1 fárgyáv8 Jeszi.

i.!letőleg a Vií:sgillat.ol tüstént l
JUegindította és - sajlláJi:1Jlál

I rnegá!!apiiZlnurk, IJoQ'Y!

Halkan, csendben
Hull, hul! a hó
Otyan már az egész táj,
,\flint egy halotti takaró.
Tar fákon az a sok,
Gubbasztó fekete madár
Vajjon mire vár?
Sohsem szerettem a telet,
jvlost különösen nem,
Istenem csak télen
I\C érne a végzetem.
Koporsómra huJlanának,
A fagyos rögök.
!ly rémes gondolatok között
Ha látom ...
Amint az utcán ásókkal,
Jönnek emberek.
A beteg testem fájón,

megremeg,
Az arcom lázrózsáktól .ég.
Várjatok emherek,
Ö11 J ne ... ne még ...
Majdlla kéken fénylik
A tavaszi ég.
És pacsirta daltól lessz majd
Hangos a lég.
A madárkák éne',e lesz
Halotti dalom,
Amikor meg!áthatnák
Lefutó csillagom.
Ha majd zöldelnek a fúk
És nyilnak a virágok.
Tennének belőlii!{

A kopors6mra néhány szálat.
Ha majd minden éled,
Az egész táj virág és illat,
Akkor fusson le az égről

Egy kialuvó csillag.
Az arcom lázrózsáktól ég
Megálljatok emberek!
Öh, akkor ... akkor ... most ne még.

e .. Ö.

íékben hozzájÁru11 il valóság I
bizonyitásthor..'\ vádheszéd l
elhaog.zása uiéin Ungváry ta",'
nácse!nök kérc!c:z!e a vácHoítat,
mil akar felhmni védelmére. d

vádlott azonban csak ennyit
vá.laszolt :

- Semmi! sem akarok mon·
dani!

A biróság' rövid tanácskozás
után kihircieHe iléletét, amely i
szerin! ei vádlottaI rélgalmazás
eimén kél hónapi fogházra
ítélte.

Az itélet ellen az elitélt fe~

lebbezett a táb!ához.
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AZ ORVOS
A%?:SZONV

"AZ á~do,at).

Minlha Eintetés lenne fl Ihe,:,

ma film mcHc!!, demostrálá::,ü
életképesség'ének, olyim m(i~

sort mutaJ be február hó 2-ilfi.
vasárnap az Apolló fimszin-
ház

l Megmaradnak aldrakodó
vásárok., Több érdekeltség

I mozgalmat inditott az orszá~

, gos és kirakodó vásárok meg-

szüntetése irán!. Ez ügyben
fellerjeszléssel fordullak a kc
reskecklmi miniszterhez, ahi
most éríesiíeUe az érdekelíe~

kel, !Jogy cl kirakodó és iHa1
vásérok élSZCf\/c.zé.sénck? ~neJ.~

ve mcgszün!eiés(.?,ni2k kérdés~?

vel ez idő szc,ini nem foglcll
kozik.

Örök áron eladó három kat. hold
csergettyülaposi szántó, vetésselegyütt.
Érdeklődni lehet, Gyoma 1275, és kint
2565. szám alatt.

M;inek még van főzni valÓ cefréje,
az hozza el minél, előbb az Szeszfőzde

Szövetkezethez, alJol minél elóbb ki
lesz főzve akár pénzért, akár részi!:Jen,
Ugyanott kifőzött törkölyt is lehet kapni
az arpójószág részér*e 3-fiHérért kilóját.

A Gyomai N:angya részére egy
önálló és óvadékképes buza vásárló
felvétetik. Jelentkezni lehet Kovács
János írafikjábal1,

f'Hmszinház
~ ,
'JYOlnan.

Febnlár 2-án, vasárnap:

DUBLIKACIÓ.
Hangyébsl'l egy üzletvezető az

iízict részére és egy másik üzletvezető

a korcsma részére felvétetik. Je!entkezni
lehet Kovács János trafikjában.

Arany János utca 593 számu ház
szabadkézböI azonnal eladó. Értekezni
lehet G. Nagy lViihálynál 1'enti szám
zdatt

Air. <&n.~vo§

é§ az a.~8zon"Y

(Az áldozat)

cimii 8 felvonásos drárm.íb?J i1.

Erős, szenvedeimesen liik/e/ö
dráma ez; kevés magyartFó
szó is elegendő arra, hogv
beieé!jük magunkat izgalmiJs
és fordulalos heIyze.teibe s
hog'y az alakjaiban izzó és io
bogó indulatok magukkal UJ~

gadjanak bennünke!. Rende,.
zése c!sórangu, kiálJiJilsa pa~

zar, fájfelvételej csodásan s%':
pel<. A szereplők elsőrangudk,

akik közül küJöoösen Marcci!C1
Albanit és Hans Adalkr!
SchletiowaI, él Volga... Vul~

ga , ,. világhiril fószercplőjéi

emeljük ki. A mUsort él "Gye
rünk KaUfomiába" cimli igen
ötletes és mulatságos burleszk,

, valamint filmhiradó egésziJi ki.
EI6aclí1sok: 4, 6 és ts ór~kor,

Aqyvértóduigis, sziv·
szorongá;, nehéz légzés, Je~

lelemérzés, ,idegesség'; migrén.
lehangoltság', áimallallság él

természetes ~Feren(; Jó""
zse:i'iió használala áHal igen
sokszor megszüníelhl?Kók. Tus
dományos fnegállapHésok meg
erősítik, hogy a FeJ.'enc Jó,..
z§ef! viz él makacs székszo

rulás mindenféle ielen:3ég',zinél

a leg'jobb szolgálaloi teszi. A

~erenc .Jőz§ef keserÜl/iz

k8phéj/ó g-yóg}'szcriát"é!kban,

drogériákbéai és fi.iszerüzlelck

ben,

A boldogságról irt egy ki
!ünő tanulmányt P:'ückler Iános
él Ma~'YBI' OBhon most meg'~

jekll! 2 számában. ,2,. dus szép
irodalmi részben megtoitJijuk
Somlay i<:á1'oly, Ei!ián Zoltán,
\'iauksEmö, Gailay G, Stin
dor, Zsolt P(jL 'Lázdr Islván
kitűnő irásai!. Undi lmr(: : Görbe
tükör c, rovatában rnegid1idjuk
cl Farsangi mulatságok íüskéiL
,Versek: Baba\, Gézálól, Gyula
diáktól, Szlc'Jvik. Józsefjői. Boz-
zay ~.1arjJit: "Asszonyoknak"
és Ba~ilzs iparmüyész: "I-Zézi~

munka" rovatát, minden ma~

gyar asszony öröme. Nyáry
Andor: "SzoknY:JforradaJom"
zs Andofds vil'éz: ,.Hno:s él

vöröshadseregbe-n" c szatíra
eg'és:;;i!ik ki a szépen iluszt?
ráH folyóira/Ol. ui termés c.
aiqtt kö:.:l] uj ir(k válogatoft
rnüveit. iV!ufi'llVa:Jyszámot in~

gY\211 küld il kiadóhivata! Bu ~

dapest, IX, f~<özlelek·ou L I_G6
punk ef"jtlzetói félévre 8 P he,
iyelt 6 P$ért, ef?'Y évre t 6 P
hel vett 12 P-én fizcrhelnek elő

helyi kiadóhivd[alu!1k~an.

Az uj házak csak állami
adómel1tesség esetén mente
sek a községi pótadók alól.
Az utóbbi idóben több megyei
város és község oly ó:tel.
mü szabályrendeleki alkotoll,
amellyel az ujonnan emelv épü
letekre az ideiglenes állami
házadórnent~sségiől függe/les
nU! községi pÓJadÓmenrcssé.
gel bizlosiíoiL Egyes törvények
és törvényes rendelkezések él

házadóra bizrositolt igeiglenes
éldómeniesség kedvczményéí
ugyan a házadó után kivetÍ1e
tó községi póiadora is kiter'
iesziík, e kedvezmény kilerjesz
tésének azonban e!őfelíéíe!e

az ideiglenes állami bázadóa
mentesség. A belügyminiszlcr
,ennek alapján körrendeletet in
tézett valamennyi vármegye
alispá.njához, amelyben felszó
lHjö őket, tegyenek iniézkedé.
seket, hogy vezetésük alatt
tllló városok és községek az
emliteH és fennáiló törvényes
rendelkezésekkel ellentéiben

szabályrende.leíüket helyez
7~k ha/Myan kivül.

hogy, ha

(11 idé'l iriflk

;cc ,,-1.' '-''0 ,'ibb folyó

1> i:-.: Vc",7 n~

leszErrlyhe tél

nyoz8s meJhdi á i! iL: ' l SO-200
toJ{,sL nemrHkán Vat többel

horn !'2'!l\'éslclcib61 kivú:ó keJ~

lefő íenyésztojásoi , A fehér
Leghorn ci legjobb Joiö-ryuk
fajta; nlefy rcndkl,...-iil r!~'·ors Jet
lődésü és okSZC:'li t?Jlzarnlád

re számithaiunx.4z idő majd
\!,:ílélszól míndclI!könkben ol!
:-i) [;:érdésre, adia Js
f,:n, hogy él mc:coro!u~'lls()k~

r<:dig a jelenlegi mögyar állam
dei Véld s7cl!enJcl, A magyar
,?szjárás nlincJnJáig' megőrizte

k,11 legf6bbb 6zsi{ji tu!ajdnn~

i ~"jg'ái: a felfelé való á!ia!ias
:;:~'olgas6got és CI lefelé való
[;::::gyeiien zsarnokságo!. A
Foaiél Poplllui 1912. április 12~

~n (17.1 irja, hog)' a mi· román
földünkre befész!-:::::.:lődöH ide·
genekel lenézzűl{, mer! éilacsQ
nyabb származásuak min! il

román O\?rrJzct".

Hogyan uszithaioH a román
s.~;itó zi magyar ura10m alatt.
'- n1éJfnar ura!<jl'1 alaH il Ro~'

i~ljnul cimü laP 1912. március
tói száma igy irl1aJott: "Ma-

i ':;\CcJl:ors;~bg j.~}i'j~.fl:!rnc me;g
l r~1él lS VisszaíukruZl a magya~

, !~'~jk barbár eredch~t, másrészt

Olasz tul:iliŐsitas (zi piidi.lai l.'Iiutó
stiik utjér61. Az IlVeneto,
Ész:Jlkolaszország egyik Regr;agyobb 1a[.,
jának kIklUdött munkatársa a köve'
ke7:őkben számol be a páduai autósok
0uctapesti tartózkodásáröl "Pádm'ai
Kentaurok és magyar el
Tr,en. "A páduai álltósok olyan jól érez-

ték magukat Budapesten; hogy nerr1 is jO~lk év-enle. A l·(-:irn,atú je-
állotittk me;:;", holZ" ie!!""alább b.lszonné:zy

o ~J ,~ .. I len!kezésekeJ
órával el ne továbbutazÍí.sukat l

é'vi nljrcitIS;~ÖA vendégszeretet és az olaszul beszélő

rn2gyai'ok állandó jelenléte még a nyei\;- l gye1 r2mb;>,
nemtuc!ás kellemetlenségét is kiküszö- !
bd'e. NHnden kávéházban és jobb l 10tH fő-tanácsos.a Y<:'l,n Cson
szzdlodában, igy elsősorban a Közt30nti Ikamagyarorsz,ágnalL lvlost jc-
Szállod~banJ allol ]aktunkJ ,)"anegy, 4 K'~ ~ 0 • ~I j meg a '07poni! ;)1:1ílszll~
igazgató, vag~/ legaLább egy pincéT] aki ~

'I' kai Hivata! lisz!í clm- és név#tökéletesen btszéU ny,elvünket és szinte
, i,árának 19,3,,0. éV,rc ~.ZÖ!<,) k.·ö~n0~'v,e,e szakad, hogy ml{]cten.hol jelen _ .

legyen, minden kérést teljesítsen, Ezek iele, ,l::ten crdckcs a ,JJS?t; elm--
köztEt is legelső az 'Ostende-káí.Téház tárnak az. a ré5.~c~ amc;y az
igen elegáns~ k1sbaju5zu Igazgatója, akI U~ főlanác50s~ méll(~"~áf?"g'_ai kiD'
szinte szenvedélyes Qlaszbarátsigf,ban tÜll tet,c-itek névsor,' i torta' i1laz~
minden legapróbb dologban ked'I'eske- l

' ,za. E(tvüljc-éve j Oi) 1 rökmá~elett nekünk, kezdve a célzatos paradl- l '~ -
csomos rnakaránill, mely majdnem l cSPS ('1 ma CS<'J kiFnéwyarOr~

olaszosan sikerült, egészen a zene- l 5zág-oo, akiknek sn'1ma a kő

számok összeállitásáig.S mindannyiszor, ! ve"kezökép 05~:lájvc;zhaló:'kor
éU311c1,sn egy köszönő szót, dicséretet ~ nlánvfötanác'3C::~ VeHl 592~ Ra/.:-
kap tőlünk, büszke mosolyt rejt el Da- !. " e _. c _

;.,,-- ~l~t'[ l'lpan "r.u'on r<'~";nt - "~"o' ~ etu<:agl ro!anUC50s :::'04. cg'csz-
(Li:S ..LQ.; 'ci< u• • ' ',1"- J. ]il."" , ~"'L.-J d j:<:-..1 .::, I
~zépsége, ré~ziJ~ t a szeretet, rnellyel . sé~~':jg'Y! fö t.o nácsa s 1fSR. k i rlCS-

rnihozzánkközeledtekl' budapesti ~artóz- I. lári f():i':H1 t'!CSO"s 5(,')', kC,/',rcskedcl
kodásunk~t elbüvcij5 e:1116kké mi r6i3p?C';:;()~ ;:;n és hán-\/éi
\'árázsolta, :\1ég a nyomasztó forróság, ';GVi' -' .-~ :'0<: 'o': 11 },,~-'_.'o ; 9
SP-Y"';1 voH o.~'ris'::,.lh,o.tr---qeíl1~l k(:<,\ [P 1Yt eílen ~ L\::". uL:) ..) .. ',.~ ",1_ ,)~.-L'<-.-- .......

....d~ '~~~ ,,-•• '- .~~ '~b " W.h'" ..." ... ~} ~ A illé;tö'sáQ"oS cirn lllCl fő-
rnivel olY8.l1 D.3gyszabásu ~ "-?

és 'tökéletes iürdöi Yar.~~?k) csá- 1/ ;Gn(Íc~05~f1f?nál soL~01 h:c'VC.r."

b:t6bbak, 7TIlüt egy ~enserpartl "fii::dö- f sebb (J korm :~f.h:-50~ok

he~y. /\ !'lagy rórnaifüiídöktökéietesltett i szánla, edzik aljg' v7inn3k S;:'eJz
és l110dernizált formáit taláJ]nk 1~t) n2- l ,~ "

~ nó! Jöt;!).;: ,'I ,
melyikben ;;:<2g éc?: eO', a l
huliámve::és iTIli.lzi6ja is megvan. Hah:.l- j
mas, érdek"s közönség látogatja. ezeket I

Ici n':JQV peSl! Ic . '\/c~é\h:lna für-dŐE.;.\~t. P;. nagy medencében vidá-" ~

. l ' , .' nt\! s'!oka+\?f' az o'']":uTI' "'~;"'(),in~~n uszkaJna...z, nug a parü)D: a no- , .,.>1;, ,-.~ ~ ,'lU. _ ~ll .' \ '/_"~"

JTIokban és nvu1zá~vakon kényelnH~sen i ru t21 ufán a illf)~ 5?~~de

végig nY~íva: s;el;;é;ll1etjtik ezt 3 házi l tű\iCl:',/lÍ idöi,01'i:"~!iö': '!<:\,(71,C i 6
tengert. HataLll3s gép szivja és löki a ! Iéi. Dideregve' gondoiL1ílk a
vize't, rnesterség;e3,;-n huHánIDkat hOZVa

most e~zy évi csikori5ó hjde~létre és meg-o]({ja igy nlindenki számára
a nyarajás kérdését, araeIy é~lről-évre ~·~_ .. krc S biz{)nvjclíc~n érzéssel
oly sulyos probléma pénztáreónknak. A ,.,ondolui1k arra. Logy véJíjon
feleségek eZfken a csodálatos straIldo- n!.:m-é a kl vége hOZZd meg

kon várják te férjeiket és otthonma:-ad- u~t:óI -az ÍgE:zl tCl'H ~d6járásL Az
va} városumkban sz·erzik rneg azt :a k.ö~

.:- c;szes melcorO:OQifli inté?e:ektelező bamaszint, ami nélkül egy hölgy
sem lehet elegáns szepternberben. Ezek
ben az uj rürdökben a páduaia~ is fcbruá:~ b1de.q"ebb ls lesz V.310·:o-
nagyszeru 6rá~{at tö]töttek és IetvzJtva .fT11vel !t1nufirnáL de enyhe k~l ...
csodálták a nagyszerü gépet és a buda
pesti hableányok tökéletes formáit. Ta
lán ez a legjellemzőbb pontja a magyar
é!etnel{ itten: munkások és hivatalno
kok, szegények és előkelőek egyaránt
látszanal,: egy v1gynak hódolni: flirdeui! iíaK lc:~n:en if{él;wk.
Két szabad óra, egy váratlan szabari-
ság : s már szaladnak a fürdőbe, amire
olyan büszkék, ho",'7 nem bocsátanak
rneg egy idegennek; ha nelTI látogatna
el oda, Ezért van az, hogy a hivatalos
ünneplések és programm pontok a Pá
aGvai Autáklub tisztel,etére felöleHék
ezeket éi. Iá.togatásokat is a kü.lönböző

város] fürdőintézményekbe, melyeket
szinte nemzeti épűleteknek tel~intenek.

Ezért van az is, hogy mikor mi, a szi
vesen látott vendégek, eltávoztw:k bá
natosan, nem utoLsósorban egy nagy
szerű fürdőhelyet sajnáltunk otthc.gyni".

Baromfitenyésztőkfigyelmé
be.. A Ti5zán1uH }A,ez{)gé1zda~

sági Kamara kisu,isl-állási ki".

serleti gazdBsilgában !éíesiídí

minta íelepérói ez év
Tavaszfm kedvezméoyes árban

ad ki a TiszánluJ baromfitcp
ny~sztó gazdaközönségének
könnyü feh~r Le~~
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.z Ct -L l' Á 11~
S3I,.tésvástnité]~~

i,ozsef 365--29 és
v3L13_03~

Prii~l2. llraclalrni se:-tés P. 1.58 -1.60
S:;:ed2~}~ I. ?"0jldü senés ? 1.~-1- -- 1.58

s',~fk::-~ P. 1. ~~:; _.- 1.5U
.3Ctti~S P. 1.::;..;- -: ..q·2

Telefen :

Szi~ágyi !Isifvin kEresk. li{izáball.
Ti~37"ti21ettel é,itesiíem Gyoma

hölgyközönségét] ll1egérkczet!

rJtÖ 91("'"VO raSZ·(;L~?~~
L~.o"V it"~ az üzle'te.n1ben és h2:-~z..knál
C)NDOLÁLAsT és ll'íANiKÜRÖZEST

a legszakszerübben végz!.
egy próba ondolálást!
Olcsó árak!
Tisztelettel:

57-

92'9. sz.

Pen:}

Tísziaság -K<énye'lern - Eiöz~kezjység.

Ivtjflo1e~~ szobában és központi -iíHé's 1
Eg~:~,gY~1S szobák iírai: 5, 5~ 7~ 8. 9~ JO pengő.

i"',c"~J~~ szo;0ák árJll: ,~~, S~', :n, 12
1

14; 15
f

16 pel1gő.

G·aIr::":11 ':~2~l[ép,es It2",:?'J[

17Th ur:1':é.,;\;~al

határidŐ éi

liatnaJ;7~

garancÉa

CJVOrn-3. 930. G?l,/i 1él[~~1·::::i· !"l;)

19" na án.

iór,ak 1000 P tőke s
aiT (S 2644 1) 8(1' fil~

l)ecsüH ingó5ágokrc é1

gyomai kiLiárásbirósái5 3819-
sz. v2g~:ésc: fo

az ~rver~sr Bllrak
aiperesDck lakásán G\'oma

fvJi0;.iós u. } 42. sz.
G; 3 it Jeenc}ő rncgförL:§s.ára hd""

it 930. évi február ó
8ak d" c. fél 10 órai"':
tüzörn l(l~ TnHzor js a blrö1]cs"

lefog"léii ~izjeli bCi'eí1du'~s, ke~

resL ;~li -Iáruk stb. a !c(j}(~b

bet igérőf1e~{ k~2S2péi1z fL:C::25
rnc~~etl 125('11C::;- becsáron ~_l]

is el aclni.
ig(zn"~,'~ az árvc:'l~S

előU rlcíIBrn irÉ/sban VB~y szó"""
val b2jclcntcndó. .~ t?jr'~'é;lYCS

l\özhirré teszem. h02V dr.
-raj'dos Gáspáj1 üg-:tv'C~Q á1tcl

és

ha ld-

et LSO" a

. ~!O :",7.

. SZUI)'Cr;O)Zlat':JJ

40

holunl~.

m:§!tQ2:sJ3:i1el{
eglre:1suJyát ~lJ:-~:y·re

hGznL
A tirJasziak tcnyészidejé2 j"Ö~

csak a gyol"San batc') mü,
trág'~',~kat h1ilasznál\11~

LegroDÍosabb a tavasziak ÍJ"á
gYÉlÚisáná!- a szuperfoszfát,
mert eg"yrészl laíajaink fos7.
forsavbaí1 rnincl szegények.
nlás.részí a Í"avasziak nag-yon
sek könnyen f'21'leh2;ő fosz...-
rorsirv"al kivánnak. m
cSsk a szuperfoszfát
sava oldöd1}': vlzbe-i~.

Ha éj '1cr~rés~öbh~c~ hC-7

l;'jkarilc1sára 10 57.3111\:

tunk. eikkor ~5 cl kalélsztrá\í~

~O ',:g. !litrog"énmiHrág"yéd cdw,:{.
p~ iefrnéstöbbI(~t 10

pcnrJő. ho él

ját 2·90. él

szelc::tet pedig'
szá mí~;" cl miitrágyázás
köl!sé~T csak 25'58 non"'"

pengö pedig" aiiszlél nyer2ség,
vagyis 2;56 százalékkal kama
tozik cl mütrágyázásba fekte:
tett pénz.

Ezekhez hasonlóan :i"'

gós íakcrmánynövények!"z!,
hlivclyescknél, máknái. do:
hányn!;!. rélen sth. 30-50
pengő és még' több a mütrá~

g"yázás utáni tiszta nyereség".
De ne egy számitsuk

a nyereségel. hanem a müírá:
gyázhaló terüielre. 10 hold CUD

korrépá! rnüirágyfJz\·o, él liszto
Ii\'::;'~'ség" 600 peng"5. hold
hurgonyánál 4200 és
igy tovább!

r"Jel1.1 néJlkUlözheti teJlát egy

pengő, holOIl il in;;.r,"'ir,ué,-"

OSSZ'(2S kL(")~~ség'c~ s:/,:i§Jl1Háss,aJ.

hE' 70

14-15 cr

2fi ci

müf:6g'\rázásnCl fektctz·lt

lehtl! 88 szi!zaiékkCiI ;zc:mato"
í::ik.

CL1korrépá,,~J

, pagyök-,

.
l

~ "~
~

~ tJ:t.'
'"

rint ál!agban 200 kg. szem- és
400 kg. szalmalerméstöbblelel
v.:lrhafunk. ..\ mUlragyaZ5"S
öss7kőIíségc fuvfJrral, C13Zó:

rássa! cgvi.W átiz:gban 18'52
pcn:;ró. A !errnéstöbblcr értéke
pedig, 15 pengős szem~ és 0
pCllgÓS szali\lékí;" 39
peng"ö" Levonva ebból a !llÜ~

ln'iS'yázás és a termésíöbblct
belakaritásának és cséplssének
köUségé" kaiaszT!ális holdan~

kin I a müirágyázr'is után 13"5
peng"ő tiszta. nyereség marad.
vagyis a mÜirCiszyázásba fek:
j'2iett pénz 7iS százalékkal kc:~

malo zik. Nincs a mezögazda
ság"nak még egy jga, amely él

befekteíeH pénz után ennyi ka
malol hozna!

Burgonya alá kalaszJrá;is
holdankint 180 kg. szuperfosz-

t-enyés2~te

1\iEZŐ'SIERÉf-Jff2

A gabonafé'ék 1:2cl\'ező,L::ii

értékesHhetös,ég-j vi.3:;~·. on ya ~ ~1·Jg'y

l"é:st ütöttek CI mez,jgazuáiko"
GoS jövecle{mezóség-én. A.z
()~ziek énékesHésénéi csökkeni

bc\'(~te1t felíéHen ki kell DCltc1in1

ha azt akarjuk, hogy mező:

gclzdaságunk ;JrospcrijásCl nlcg"
rl1crad;oll.

Ezidőszerin! az cg\cJlcn
megoldás, hogy a tavaszi nö
véI1Y,ek jövedelmezóségéi él
!:I"mzsáHagok lehető emelésé:
\",,\ növeljmc. A g"ondos íéllaj~

mi\'clésen kivül igen alkalmas
CtTi2a. mlikág'Va, amin! az a

vct!<czőkbőI fiinn.: ki:
Árpát katasztrális ho1c1:-mkint

150 kg. :>zupcrfoszfá!tal mü:
írág\iázva, országszerle Jöbb
év óra vig'zett kamarai és kj~

sér:cji lntézelck klsérIctci S.::~2:

Niillden egyes ,~iit,ton \'~rvizsgálat.

Fehér hasmencs,nentes ;ín,)m:ány

Csapófészek ellenőrzés.

Fehér Legl10m lenyésztojás --"40 P
Fehér Le:,;llQrn naposcsihe --"SO P
Rhode Island Red tenyésztojas -"50 fl
Rhode Island Red íJólpcJscsibe 1'-- p

Kizárólag 55 gr.-nál nagyobb
kerülnek eladásra. TényésztojÉ5ra 25

naposcsibére előjegyzéstelfogádok.

A csomagolást önköltségi áron számitonJ"

~~~~V,,~W4-~~~}v;Li'~8~'IifY;(Jb'~~~
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18'26
19-25
2-20
3'~~

l j",)O gy'. ~1-

2:~'29 ,~'\!'. 2~ li ~
14'28 l (y52 gy.
EHO 9'45 gr.

16.14 gy_
16'51 gli.

20'34 gy.
21'1! ft':.

és6

és~;arr6gép veve
varrógép kán! érdek~ődő

'~"~.'<i""~~~~"'_~~"'w"__~"V__"""~~~"""""'_"'"
;.tt';"'"l:.7ex~..,::--=-.-;lI..'"o:wt.'1\;~'.:"';;;'~lW.:t..l~~~·1·:" ..~..;o::t;i:"";J~"""'~~~~o:.:.l~~.-.i'l:"--Cl:~""'.,IW.~~?i.-~.::::A':"'--:;:JL::..:..'''~~~~

,~ .Ji

~ 1~
~ ~~

1929 okt6bero-t6L
}l;'tJU ,~P'E,sri' - G YOMlÍ'~..

6-25 C)-45gy 12,35
J1-(}(5 1::;-42 g'y. 18.19

ind~l1 0·32 5·34 ö"52 gy.
l':'pcs(;\? (crk. o' - 10'40. ll-45 gy.

€<ll' l;') l"iL:'\.. ~ fjHÉli..1f~s (:SJ1!..IlIl\.

i"r,cSahd[('l indul ~;'i' J fl 4-34 I'-H4 gr. 13-26
CJ'/omáro érk. üT7 5-26 ,-;'51 gv. J4'20
G YOITI Df("'>l indu! 6"41 11-14 12'47 gy.lS·29
)cSa~(,r6 ,fi"k. ;'34 12'08 Uj-25 gy. 19'27

a VJqRRÁST és
~,\r." l í& J .- '~I" "J %,,( o Jer es "cxce~~a iiarrog,ep,e!\en
o K o S A L B E R T vUlan)/szere!ő és műszerész

lsáo
JJ v

a
DO

SzGJ.Hűuáb;:Íi Ct~kT2S:~CZL ((;5 -~ad:·is~'''(::C;:!I1. k::12ü p,.:Jyaltdvart-ó)
kÖ:-::'lletten. vlBa]l~f;·.3 ',;sS;;El{Ö~]f-~~~~ 2-'cs, és .:li-·l)S {:.oc(""':~~tkaL

~ I) ~ ~ -, •
_,,'o ..!. .:_ i.;:; -'v ~:-.L SJ .;,::? .:~ (.~, ..():~ ::

Dl va,5ójáTJCi1·:.

Ll rI>j ~':

[11TH'jn/k

KIR. OPERAHAz,
?"'lFf.;/1l)f7FT~ ~.'7~r"ltJU-W ,; '7
... 1l#-!_'. il-!!1I..J!.ll..... ,-.'~~i'ii1lS,iiL":-::"~,

SZ!lNHAZ

kedveZL-~én~rt Olcsó éUe-nnil ú;a~Dkbó!

ki~y·éTle) \-n{~"(:1nkb21.n '/an az
iétes:ten

előadásaira SZÓlÓ inérstkeJt áru
jef;:yc;1ckE,L Teld,,((,He! a nagy keres
~etr,~-, szoba és szir~házjégy

r.::ndelé~;,ét két-háro~TI nappa1 c]Dbb
veRü1J~{ közölni.

SZ'2-1~·~bea a i<eletn-pályaudv<lr érke
zési oíalá':,ral. (Nincs kocsikö1tsége.)

~~--,.~~5~~~~~~~~4~4...~~G-~~~·~~ ~_~ """ ~ """'....

a ,,~i'Ul\IGARJ.AH könyvnyomd;:,i frfomiín. Felelő$ c~tU:J~dCH~li: T~KliT S.ÁNDOR.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK; I. " ---------~-----.-~-----:-;,-~----,-.'-- .. ,-
N!9yadévre - - - - 1 pengő 80 fi!~éi" I Felelős sze.kesztő: W~NER MARTÜN.I Hardetesek dlJszabasaa ~
Fei évre - - - - - 3 pengő 40 filljér I '" I' Egyhasábos l' em,-es hirdetés 20 fillér, Ötszöri
E""",~"" e",,-~'" - - 6 p_a.."o·' Szerkesztőség es kIadóhivatal: h' cl ' 'I O 'I' , """IC"'.. "'': • - - .c",,,,,. ! .'. " •• . ~ - ,If etesne l szaza ek, hzszermel 15 százCliélc 1

i..<:l~zart~ P ~ N T E K .dé1l12 óra. I "H U N G Á R ~ A konyvnyomaa I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

__~=~~!asarnapreggel.. L ;;,;;;;;----~ om.:., "ÁRVAHAzu 1.:.._ eset~zázalék ke~=.rrlé~~.~~:,w_._

A nagy világ já/ja a bolondját,

Mi nem tudjuk . . ,

Nekünk csak ugy mondJák.

Volt idő, midőn a háboru. kezíében az idegőrlő gon 7

pusztitó járványok, vagy a dok olyan mérvben fe!
tuihajtott munka tizedelték szaporodtak, hogy az élet
meg az embereket, de mi-j sokkal nehezebb, semhogy
kor a vésznapjai elmultak, valódi és tökéletes okunk
jobb idő, boldogabb kor lehetne farsangi örömökre.
köszöntött azokra, akik Ugy vagyunk a farsang
életben maradtak. Ma azon- gal, 'mint a gazdag ember
ban, a világháboru befeje- elpusztult utóda, aki a
zésének tizenkettedik esz- szegénységben is ugy
tendejében, semmivel sem akarja folytatni az életet,
enyhébbek az életgondok,
mint akkor, mikor a há- ahogy vagyonos elődje

boru vérzivatarai duItak l csiná.lta. Magunkra erő~

felettünk és, senki sem I szakoljuk az örömöt, pe 3

tudta, hogy melyik perc 6 dig" annyira telve vagyunk
ben és milyen körülmények nehéz gondokkal, hogy
között fog elpusztulni. lelkünk képtelen a termé~

Most nem dörögnek 121$ szetes örömök é~ vigassá-
lenséQes áQuuk, nem sü- k 'j k

~ ~ J go - megnYl1at ozá::ára.
vitenek felettünk a halált Mint ahogy egy forrásból
lihegő, gyilkos golyók, sőt

I nem jöhet egyszerre édes.sorba ,sem kell állani, hogy I
egykiló kenyeret, félkiló 1 és keserü viz, ugy nem
szalonnát, vagy valami kis· ,alkalmas a bőjtök szig'ora
ruhának valóanyagot kap- ' alatt sinylődő magyar li-l ... le
junk, mert mindez bőven a farsang'j örömökre.
rendelkezésre áll azoknak,

akik beszerezhetik. De a

jövedelmi források annyira

bedugultak, ennek követ-

A keresztyénség őskorá-l ma a farsangiaink, mint
ban a szigo:,u egyházi ti 7 azok cl napok, melyeket az
lalmak semmiféle zajos I őskeresztyénség szigoru
mulatságot sem engedtek I er,kölcsü papjai cl bőjtölé

meg nagybőjt idején és igy sekre szántale Muzsika- j
a mulatozások farsangra szó, nóta, tánc és fiatalos
estek, melynek az . utolsó jókedv ugyan most is jár
napjai összejönnek a nagy; ják, de ezek mind csak
bőjt kezdetéveL silány utánzatai a vigas-

Hus-félét nem ettek a ságot termő boldog idők

nagybőjtben, tehát magá- igazi mulatozásainak. far;
tól értetődőnek találták, sang idején olyanok va
hogy farsangkor egyenek gyunk, mint a szegény,
és a tréfára mindig hajla- ütött-kopott komédiások,
mos, vjgkedélyü olaszok, akik maskaráí csinálnak
mikor már a farsang utol; , l)1agukból, kifestik az 01'#

só ·napjaibcm az utolsó I céiikat, aztán szinpadra
husadagokat fogyasztot-Ilépnek, dalolnak. táncolnak, l
ták, carne vale (lsten veled l de a szivük tele van ke;
hus) felkiáltással bucsuz-! serüséggel. Nekünk Din ~
kodtdk negyven napra a csen különválasztva a bőjt

husevéstől, a latin népek- a. farsangtó~, egyik a má
nél .ezért nevezték el a sIkkal annYira egybekeve
vigasság. napjait canievál- redett, hogy farsang idején
nak. . is több okunk volna sirni,

Bajos volna megá1Japi- mint dalolni és anagybőjt

tani, hogy nekünk, magya- alaH is járnunk kell a meg
roknak. mennyiben jobbak, nehezitett élet nyaktörő

vigabbak, örömteljesebbek tojástáncat.

Farsang ez, vagy bőjt?1

hideg gö- I zó auJók számára. Átment a
kis rérséi=tcn, ahol fiatal t3bá~

niak, sulJoncok és bakfisedz vá
rakoztak c:gymásra és cgyc~

!lesen szemben állt a keresel!
házzal.

Megemelt, földszin1es ház
volt az, barátságos ÜV<2\:tczcit

verendával, m.zg'meszelvc szép
fehérre, sok zöld lécceL kali!
kás kapudlsszel, él háromszög"
letü kapuhoz sima iépcsök vc
zelnek és oldalt falbaváít, réz:
zel bélelt üreg'ben él \ijlany~

csengő diszkrét fehér gombja.

Meg'nyomta a gombai, mirc
megszóJalt egy nyafogó kulya
arl'a lompa han i.'" hallalszo!t
és q~y Bjtó csigorgáso, ICéI
női hang feielgele1r cgym[ls,

nak: - Valaki jöJI?
- Nem tuc1om, hM (Jézu

nem viii ma lmlcsc>t?
-, A kapun bc-fe!é csapö o

,só agyagos, sima,
röngyöt.

Uj uccába kanyarodolt lJe,
némelyik helyen papirral beléJ·
gasztott ablak, a kiszürödó'
fényben kékes tejszinc van a

ködnek és a szitáló esőnck"

Az ut közepén, a iérdig érö
ablakokkal berámázott jimia

mélyén folydogál az esők; az
ucca üres, mindenki bebujl, ClZ

alacsony, gőz és vizver!c 5/0

bákba, ahonnan nehéz sza:2ok
törnek elő.

VégTc lépcsővé vált az t,C~

ca, KerekQs fölbandukolt a da

rahos, csorba fokokon. Oldalt
él kpcső mellett líceum b"k,
rok ta\lyáztak, helyenként !i)~

n::c!c:zcitmé'3zkő fehérjell Ji:

oldalban, fönn pedig' elkorlidd!
fakcrilés védte az ujat, meilcl~

tc méJr alapozták a heton kor
JáJn! il icirnélcllcnül lc:'7önlJi I

Bármennyire különös is volt,
hogy egy ilyen szivarszagu,
tágult pupilIás, lakkcipös csi
kós nadrágos uriember léjez~

zék, aki az ő Margijjának sze
relmes levelet irt. mégis el
kellett· hinnie, hogy igy van.
Amint azonban a furcsa tabáni
mély utakon járkált, le!kiisme, I
relfurdalást érzelt és már, szi- 1vesen visszafordulI volna. ugy
érezte, hogy szentségtörést kő

vet cl, amikor eg"y haíott
titkát akarja meg'fejteni.

De nincs-e joga hozzá? El
végre is ő volt él férje és ha
Margit meg is halt, ez ő élete
is mqr:iZiint abhan a piIlanat$
hCill, amint a mezővárosi Ic: p

metó sirjjnok tocsogös Blj;,:ra I

kzu!:inlotlák azt él. koporsót.!
és ö a íemclkczési vállalkozó
t'i1tT1og"atása mellell a zörRó

ViilSzkoszolura rádobJa az el·

Holdvilá.g..
Irta: PINTÉR FERENC.

(folytatás) (11)

A kis budai házak, melyek
kÖlt Kerekes most járt, mese:
beli mag'ánosságra takaroztak.
Mély kapualjalz, cementtel ha'
harcsolí kerítések, hegynek vi
vő málolt kocsiutak mindenütL
I-(erekes bizonytaian érzelmek
kel botorkál közöttük, egy~

réslét még mindig a véletlen
fölfedezés hatása alatt állott.
IvlcgtaliÍlta azt az egyetlen Cfll

!Jnl, aki életének nagy rejlé:
/yé! Im:g'o!clhél;ja, ci levél Sí:cr

zöjél. [~z \"Oil hái a7. az ern;
ber, akinek ;vlargil iri és aki
fvlargitnak azt irhnJta: "Arap
nyom, Drágám ({ !

T Á RC'A
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1,900 febr. 9.

ité
e

mu
éz elyzetbe jutott
kások se élye:zése

, Emlékezetes lapunk ol~ l hanem azt is, hogy milyen
vasói előtt, hogy az dnmlt I tiszteletreméltó e kérelem
év végén emelkedett ha:ngu annak cl sok szegény csa
kérvény t intéztek közsé- ládnak a részérő!, kik be
günk szeg-ény lakói a kép- csiHetesen dolgozva akar
vise:lőtesíülethezmunka c:l- nak kenyeret szerezni ma
kalméll kérve-keresve. A, g-uk és gyermekeik szá-
" • 1//' ,"'.L ',' , "l~ 4·'~I'. urKepVlselOfesiU:el rnegerres- mara s az allamdrt{ar

1 -" '1 ''''l 1- P' meQ".,~ is iQérte, hOQ,"JJ amintseK LS íogaoúl e Qu go! s' c·· ./ ~ "
, c-". -,' ",l e Q~t e'p;,te's terve e' 'o. költ-rermann Wjegyzo nagy jO: I ~UL • ~

akarattal reá a kör- l ségvetése felterlesztetik
, . "'b !" II ' j • ,// '\ . . 'kgat lavltasa' an l'l:mi"U;\.ozQ ,110ZZO, o azonna Igyelo~sZl'

munkaalkaiomra. lvlost ez I rogana!'ositani a munkát, l
~~Yb:n "ch~. Zeőke, ~I.nt:ll ho~y :negter~mt~e ",? ,k~:
KeDVlselo es HarsanYI PalI nyer 1,ereset lenclosegcl.

es?e.~e~..':eu:tése "0 mellett 'II"/!ost :nál' G kül?~ttség
csutortokon egy OT ta.gu VIsszaten!e arra herte a
kLíldöHség tisztelgett o l főiegyzőt, hogy az irato

föJdmivelésüg'yi államtit= l ),;at minél sürgősebben ter
kárnál, melynek tagjai vol- l jcs::,ze fe! él miniszteriumba

tak :,1urz~~ Dá~iel, Bd~-I s igy minden reménys~gI
schroth )ozser, Ba.1ogn l 'r:cg van arra, hogy mUí1~

Imre. Feltárta él küldöttség I ::Z1alkalom rog aciaJni és sok
nemcsak a szükös s:ze-I száz cSllád fog kenyérhez
génysig nyomoruságait, l jutni.

doH a kémlelő-lyuk rézcllcn-!
zőjc, cg'y élénk szürke női l
szem hunyorgott kifels a vii- I
Janyj5mpa fényében: - Ki az? l

- Cs. KeriÚccs Sándor va;
gyak, kérem. Eit tetszik keres, l
ni? I

Kerekes megmondta él vélel- i
ienLil.. megszerzeIt _nev~~.: r~j[,2 II

a szurke szem egy pldanolra
visszavon uli él nyíláslól és ujra!
megkezdöctötí od~benn a pár~
beszéd: Gézát keresik .. o Ki
csoda? . .. Valami fiata!em~"

ber! ... Ej, há.! kérdczd n1Qg,
hogy mit akar!

- Nincs itthon kérem, nem

is tudjuk, megjön-c hamaroD
san. Miér! telszik keresni?

- Diszkrét ügyben, kérem,
majd visszajövók ...

- Tes<::ék talán holnap, ha

fontos. . . I
, Az ajtó ké.mleló nyil~sa ,meg- l
lebbent, majd becsukadot1. i

l~nIli?k a vfl!asxnak halároD
;,:oitan örijí/, legalább baiasz=
j{ist kapott, ma még nem kell
b..:szélnie. j'vlindemcliett kiméle
gvará:da magán(~k a eloIgor.
!:~Y nagyon, fmesa dolog- is, I

b21'ontani váraJ1tlnui egy ide'
gen emberhez, akit ma látalI
életében először, illetve oda·
iT:enf hozzá, iTl'.::rI megismerte
egy fiatalkori IÚlyképe után.
Tulajdonképen nem vonhatja
f:le!ősségrc. fclciössé~Te von·
ni? - Kérdezle önmagáló!,
ele hiszen nem vonhalDk fele,
J6sségre valakit csak azért,
Incrt Margitol ismerLe.

Tény, az hogy ez a. Roslás
levelet id Margitnak és Drá~

gcimnak, Aranyosnak szóliJo!,
fa, igen, ez biztos, de él levél
1919-bői származik,' szóval
egy évvel előbbi, mintahogy Ó

]-.,;!argiHal taiálkozaJt.

eF",1 yl. kuv.)

Békésvánnegye törvény~

hatósága mélyen átérezve
azon segHő szeretet köte
telességét, meUyeI g'c7:da D

sági helyzetünk leromlása
követl\ezfébenjóravaió és
deréI<. de ma mérhetetlen
szükség, sőt inség közötr
[dió munkástesrvéniink iránt
tartozunk 12gközelebb mult
közgyűlésen gazdaséÍg'i bi,
zoHságot küldöt! ki, hogy
az fog'lalkozzék a segités
kérdésével. E bizottság.
összeülvél1, a következő

javaslatot teriesztette az e
hó 12'<2il cgybcüiő Jörvény
hatósági közgyU!és elé.
melyet reméljUk, hogy köz
gyü!és egyhangulag fog
határozati erőre emelni ne:
l , ! .. d l 1'1Ő llez <uz e emme ell- ma-
gyar mu.nkástestvércink ja
vára, E javaslat cr kövel'
kező:

Javasolja él gazdasági
bizotság, hogy a tövény
hatósági közgyülés él nyo
morba jutott munkanelküli
ek időleges segélyezésére
szavazzon meg 1 százalé
kos pótadót. Javasolja azt
is, hogy addig, amig' ez az
1 százalékos pótadó él

községektől befolyik a vál'I
megyéhez, hatalmaztassék
fel a vármegye alispánja,
hogy az 1 százalékos pót
adó folytán majd rendel#
kezésre álló 50.000 pengő

terhére földmivelésUgyi és
a ,belügyminiszteri hozzá..
járulás után előlegképpen

az ebadó közegészségügyi
és áHaíegészségügyi részé~

ből 20.000, illetve 10.000
pengőt vegyen fel és a f6
szolgabirák és polgármes...
terek ide vonatkozó jeleO N

téseiben foglalt adatok
szerinti arányban a főszoJ

gabirák és polgi::1rmcsterek
részére utalja ki abból él

célból, hogya ielzeit ható·
ság-ok e!nöklete alaH megl

alakitandó bizoíJság tUta! él

!-eiutalt összegek rendelteD
tésüknek megfelelőenhasz
ntíltassanak fc], Javasolja
egyben a gazdasági bizol1
sáila7:! is, hogy irjon fei a
törvényhatóság- a m. kir.
kormányhoz. hogy él mun,
kanélküIiség problémájával
behatóan foglalkozzék és
annak gyökeres IlH::goldása
ércl(?k"~I)c'lI a szükséges tör
vén~'C's i'1télkedéscket 5ür~

gósen tegye folyamatba.
Vég-~iL f::-,fkéri él törvénylh:
tósilgol, hugy a m. kir.
kormányhoz intézendő k1
iratöt. hasonló áHásfoglakls
céljából, él társtörvényhatö
ságoknal{ köriratban küldi",
meg' és egyben o vánl1c~

gye alispánja utján keres:'ic
meg a vármegye területén
levő nagy és középbirtc \~

kosokat, valamint (j más
fog!álkozásu tehetős és
vagyonos egyéneket abból
a célból, hOfni anyagi erc~

iükhöz mérten, ők is járul~

janak hozzá az önhibáju~

kon kivül kenyt2r nélkld
maradt- munkásosztály nyc
morának enyhil-éséhez.

Gyula, 1930 február 2.

DAIMEL SÁNDOr~

alispán.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.
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Hus-szemle Endll'"ődön. Bés
késvál'lllegye kisgyülése End'7

rőd község !;:'2pviselőlesfüidé7

nek azon határozalát, niciyben
a helyi husipélrosoka! nélQyobb
vágóhidi- és szcmledij fizeté'
sérc kötelezi e, mint él más
községbelieket, akik s/intén
Oli vá:::;'nok - Llo!cJcjjiJ. A
várillelTy'e a hQ]Vi husiparos0k~
nak az érdekei! annak clacái'(l
megvédle, hogy ezok eI'nek (l

határozatnak a megfel",bbczé'
sérc sem vetJek maguknak
i d("í t.

11. IZadály: \fillö. Nég·yesk(]r.

12. SáráncJy: A bőjtj béJl.
S7."1vol)a Uplák l<!ári IV. 05;:1.

tanuló.

1ö. P. ÁbrGhtim Ernő: ROí>
marin. Ivlcsc:játék egy felvon6s~

ball.

Az előadás kezdete 5 órá:
kor, vég·e. 7 órClkor.

Belépődij ninees. A l':!üsor
megv;álttJsa köleicző, felnő1tek

nek SO fillér, ~ry'ermekekliek40
fillér.

tanuló.

Az endrődi róm. kath. p\;i~

g'ári iskola 1. évi február 16"án
tariandó farsangi iinnepéJyének
müsora.

1. Prológ. Szabó Eszti IV.
oszt. tanuló.

2. Cherubini: Üdvözlet.
El6adja az énekkar.

ö. Kanizsay: í-Zaresi ér\esi~

tője. Vig jelenet.
4. Havasi kür!. Tréfás kórus.
5. A, b, c. Kórus él ,,i,, i s

heree,g" opereltbő!.

6. Ai"B. Diáldréfa.
7. Eilenherg: Petcrsburger

SchliHenfahrL Zongorán előad

ják' Timár Iza IV. és Timár Luca
li1. oszt. tanulók.

8. Árnyképek.
9. Ballada él három pa;kány~

ról. Énekli Timár ~1onika ill.
057.1. tanuló.

10: A házaló. Énekli Timár
Iza IV. oszt. tanuló, Zon;.'nrán
kíséri Timár Tivadar IV. 05í:t.

, (lzj

Endrődön,

l.. " ( .~

él nagy esőzés miatt elmaradt
a. fent jelzett időre; és míutfill
ez máj' másodízben történik
igy lO'én tekiníelnélkül az idó·
re és él megjelentek számárn,
az íi;,;y lefárgyalJalik.

!'!'r..'rc,ünld1öz hiven, minek]]
bCf1cvczcH jáiékos részére ei1 \'

sikerül! oklevél van készHvc,
amely megérdemel annyi fáracl s

stl~:()I, :lOgy ojt érte megje]",;·,
jen z1 bcncvezetL IncTt má~~-

pán 15 P, Csernlls MiJ]ály
8'50 P, lVaR"/ler TiiStllérek
7 P, dr.' Záhonyi Aladár,
dr. Pálka Pál, dr, Uhrhl

László 5-5 P, Klein Sán

dor 3'50 P, [(ner Izidor 5

P, Brassói Greiszing józse!,

Vlagyovits István 3-3 P, J~!"

hász Ilona 2 P, többen 50

-50 filléreket. A felülfiz2

téseket és adományokat eoz.'
uton is hálásan köszöni tI

Rendezőbizottság.

]vWsor a pénztárnál kap
hafó. ,

A csapat kipróbált hirneve
és alapossága garancia arra,
hogy ez az ünnepély ism/!
élménye lesz Gyoma lelkes
közönségének, amely mindig
szeretettel karolta fel cser
készei vállalkozását. Meg is
érclemel .minden támogatást
ez az igazi nemes céla
mozgalom.

Az előre megnyilvánuló
nagy foku érdeklődés biztos l
és nagy sikert igér. .

Bizonyosra vesszük azt is,
hogy vidám cserkészeink is
mét remekelni fognak.

nem vállal.
Másrészt pedig nem hinnénlz.

hogy olyan gyilmolíalan, körl',
nycimil emberek volnánk,

Az adományokat hir/api/ag· a fáklyát melyet a cél érdd;:é~
, ben a kezünkbe ve!!iink: ma'nyagfázza a Parancsnoksag.

gunk fujnánk el.

" l
U·llC~ I
c~tl'TC I

I

i~\\' ct cl 1

Botond, cserkészcsapat
jubileumi ünnepél)re.

Vöröskereszí-bál
Közvetlen vidám hangu-l pompás gazdasszonyi falaj

lai, szellemes tréfálkozás, j donságáf dicsérik. Feltilfizet-I
kitünően összeállitott és si-' iek: dr. Daimel Sándnr al.fs-
került műsoros előadás, Imre
cigány parádés muzsikája
mellett a régi szép táncok
felujuló emlékei tarldtották
az endrődi Vöröskereszt/iók I
"farsangi-est" "'jét, melyre a j
zuhogó eső dacára nemcsak
az endrődi uri-társaság nagy
zöme, de vidékről is többen
elmentek. A parázs jókedv
a késő hajnali órákig össze- I
tartotta az endrődi" elit-bál" I
vidám társaságát. A gazdag
buffet - a,z endrődi urinők I

rész.tvevői és bencv<?:zcHci kéSI
relnek, hog'Y f. hó lO'én hét~

főn este 7 órára él Haller félc
. teremben megjelenni SZiVC3 s

kedjeneli..
Tárgy: ,6..z oklevelek ki05z

L?r5a~ '.'czc:lőség választás, \T C "'"

jelInini egy ujabb djiakkal ki'ü
zö!t verseny mef5'beszéJésc.
lnditvémyok.

I~~g'yben érl,.'si!jük a~(

kcJ1ckc l, ho~,/ ,'1 SZU'ue:

sorsu költő or.szágszerte nagy l a szer.ző kiadásában jelenik meg, I
népsZeT~sé!!nek ö"','e:,"d: fiatalsága. elő.fizet~si ára lo~uiilkr? való hi
meílett IS Ilossza Ido oia munka-! vatkozassal keal'ezmenyesefl. ]

társa a Nyugatnak, a Napkelef- pengő, melyet a s,zerző eimére:
nek, n Protestáns SzemIenek és I Pilisszántó, Pest-megye, k.ell meg·
tőbb fővárosi napilapnak. il. könyv kiUdenÍ.

Az 557. sz. Botond cser- I
készcsapat február hó 8-án, I

szombaton este 8 órai kez
dettel az Uri-Kaszinóban 5
éves fennállásának meg-l
üllneplésére fénJN!s, farsanlti
mÜSOFll cserkésztinnepélyt
rendez, amelyre cserkészsze
retette! hiv meg minden ér
deklődőt a Parancsnokság. I

Unnepély után tánclJllliai~ I

ság, melyen a csapat házi
zenekara muzsikát.

Számozott helyek nem
lesznek, megállapitott he/y
árak nincsenek, de a csapat
nyári táborozása javára mü
sor - megváltáskénl 1pengő
szfves adományt kér a cser
.készcsapat.

Ámultak a cselédek,
mintegy pazar csudán :
bámultak a virágos,
fényes hintó után, 
trónolt a délibábok
királykisasszonya,
vif{i.~felhő övezte
kökéi1}'virág hava

A tavaszi könyvpiac eseménye
lesz a háboru utáni magyar Ura
le,!.;icimagaslóbb képviselőjének,

Erdélyi józsefnek "Kökényvirág"
cimfj verseskötete, mely március
IS-én jelenik meg. Legujabb ver
seinek válogatott gyöngyei! tartal
mazza ez a könyv. Erdélyi nem- l
csak irodalmi körökben ismert, l
mint a megujlwdott magyar lim
Istentől adott tehetségii énekese,
hanem dalait ma már megzené
sítve éneklik és il Stlldió mÜSD

r~jn is szerepel. A mmcmfi!ws l

Megdicsőült alázott
cselédsziviikben is,
kivirágzoU a bánat,
mint a kökénytővis:

feldobogott a sziviik,
mint kemény tavaszi uf,
a nagyságos kisasszony
pirult, pirult, pirult . ..

De beford/llt a hintó
a ken vaskapuján
s eltünt a látomás, el
a szép, nagyari lány:
kőves llt kacagott-sirt
komor fenyők alait
s a feljáron dobogva
megálltak a lovak.

lrta: ERDÉLVI JÓZSEf.

A nagyságos kisasszony
unatkozott szegény:
kicsalta kocsikázni
fl. szép tavaszi fény.
Virágzott a kökényes,
minden kiikénytővi,,;

virágos ágakat tört,
Mihály, fl. vén kocsis.

A vén kocsis, a régi,
paráqés, hii cseléd,
telefüzte a hámot,
a hintó. kerekét:
a fÚrltót telel10rdta
s virágfelMben ült
a nagyságos kL<;asszony,
s örült, öriW, örült.

f(ökélTyvirág

Uszott, repült, - mgadtdk
kényes, kövér lovak:
pacsirta hangos égi 'ől
ragyogott l á a Nap;
porzott az ut,. a Föld vén
rögszive dobogott
szerelmesen, amerre
a hintó robogott.

Szüzi, tavaszi álom,
tündéri látomás,
jelent meg a tanyrjball:
istálló, tanyaház
vidáman verte vissza
patkó-kerék zaját,
boldogan üdvözölte
k itálykisasszonyát.
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bár i'JÍnden
stnl!l; jolán

hoz az erőt szo!gál/alja, e
hasznos ;ermjkcl1 kivül él rob
banásná! képződik haszonja~

lan me)]éktermék is, füst sjb ..
melynek használ lJlunkáncü él

gép Jh?m veszi, azért ennek
clvszcréséről a. kipuffogó esi)
vekcn gondoskodnak.

Nagyjában hasonló folyama!
meg·y végbe a/. állati szerve
zetben is. - A jápláló anyag
agyomorból, bélból felszívó
dik, a vérbe kerül. mcly '2ívi
szi a tesi minden rés2ebe s
ahol szükség' van olt cl tesi.
ben fcíhaswáiódik, munka köz
ben hové, meleg-gé alakul:
akárcsak cl motornál él rabba."
násoknál, itt is keletkez!le~

haszontalan salak anyagok,
ezeke! cl vesék stb. küszöbö~

lik ki, akárcsak a motorná! a
kij.)utfogó cső. Ez a rendes
l,iZl1e:1C a n!olor és a szerve."
zel munkájának is.

Nézzük mi törtl.~njk akkor.
ho cl gépész 12gY57er másképp
cseldzszik ? )Y1ondjuk szomba!
este ,negálJilja a motort, de éj

benzlIII, bár lassan, de tovább
hag;ja falyni ada, ahOl a rob

. ballás történni szoKott; a ben
zin c50 egész hétfön reg~

~·cJjg. !.=ccgge! mÉlr nem a ren
des, haoC'll1 már egy nagy
mennyiség áll rohbanásra. ké~

szell. 1\!1i törjénik az első gYllj~

lásnál, az els ö robbanásnál '?
!{önnj'ü erre; rncgfelclni; egy

. ig·en !Js?,Y rlJbbanÉls kövelkc:~

~ :(5;,'13 ~"~~~!Ö~Ő és J zik he - la1án a g(~PCt is
!11LJnk~sok r2sZizre ma ! széldo:*l - igen sok gáz -is

:n'.:nycs mL'net-1 hő h:[)zóJik; sok haS"lOnlakm
j iile: ~;,~ L:: keletkezik, k(j:-

n,·"""';,,.;i·;;;'c,+ itél't l rom, fiíst. arnit él kiptlffogócsó
'>, • q,o I 11::'1:1 lj]1' r'ia....,i:·'n clvczett1.1-.r er: r'Dl(;r'5E:g.. ..::.. I :\"-."':Z"l' (",illÓ;' c -11'_'0!1 .11J·bo~l, al1cgyel v , v'

ii?ler1tet~ I gazda is min1 él g-épész? Sok
szor igen! Van két ió husbQll
iévő lova. Abrakjd van bőve;:.

róssz ClZ idöjárás, rosszak fi;;

utak, sü ..gös munkája nincs.
r-Io,TY meg· ne hüljenek, még rl

vizel is behordja.· Ugyanoly<rll
erősen clel, mintha a leg·ne
hezeDb munkál végeznék 10:
vai; pedig- néhél napokig, t(j~

Ján hetekig állanak az i5tállö~

ball_ l\'li történik ilyenkor?
Munkát nem vég-eznek, igy o
nagy fölösleg ben kapott táp=
anyago!, mint tartalékot hai
mozzá.k fel cl husban, izom
zatban: gondoljunk a gépre,
csopog. halmozódik a benz;ii_

Napok mulva befogja ?l gazda
lovait, már az inditásnál ptlr
lépés mulva, vagy később,

mondjuk az egyik. elkezd erő;"

sen inadni, remeg, lámolyo15\'a
megy, egyik vagy másik lábjj
nehezen viszi; legtöbbször cj
hátulját nem birja, összeesik,
próbál felkelni, az elejével, él

hátulját nem birja felemelni.
Vizelete barna sör- vagy fe
ketekávé szinU. Sokszor él fa
ron, Ji.'ipockán va~y valmncly

a tanuló ilavjbér~cljegyck és éj

gáló

füinek

rnnnkás ben
áraL E7ek a.
fová'bbra ]~ él

förmáiló

ra issz.uk. J. ,2:1re-UlC .. ~

viz árakbell. ~
" - •• , , • e-' .- I I l l
Groger~(]~{Dan cs lLlszcruz~c.e}{- ,I'

ben.

Fe]errL:Jték avasuti sze
me~ytarifM. Az am vasutak,
(iZ Áliamvasulak által kezelt
f-lÉV., valamin! él Duna-Száva, .

:~?ria_ va.sut:ál;ös.,iq:;c vona.lain I.

reDruar lo~tol \{ezdvc a SZ(2~

l~O lz i
kuiya i

,[

clija~ ~

ka'i 5D-50 ~.. ' LC_U:'\:.~,c,c: on', '~... ~l"e- I

lik. v61loznak éi ::n:xsvo-I
nati mcnetdiiak á:L'::ában, 10- l
vábbáa szacifjJi.." kuiluráJis, I
vc!:;{\! g·azdasá~:;-i cé!cköi' SZD:$ I

vc2gLi) ét n tjJü2Ó 11]
volaios 111e~é5g.azdaság-j és sző

lŐJnuLk~so;z részére~ illetve a
hiv61áso, ·1~;·_~lrin111nkások. k.ubi.:
lz t~

ej a

il

";.Ír'~;Ci-1"'-'---;::. !

(J Jcrn~~szeJes ~

;,,;"C'·ÜVi;' a I
hösi szerl'2k ,,_.~ 'éj'é'n: I
~~e~)b 1c\',,:kcnységrc scr~<.enH.'

í(:inikai ic jr; Pl7 oljb 1, I
• "'" ,."::y"-'" L... ..~ 'I.. ~ ;1

ho~'Y aZ cJíJhonl jVGxura ku,:, ~
ij

e:llf.'eJrJl(: ,

5
lék be G

l:iskOl'ul
~~~~~~~~~....~~~ l

o' ,,..... ,ryl
bG;:,) ~
-=-=- Öl
"szél G' I

Egy e~~gg~, ~·'1'·3~.ori, s:k l
gazda saJat nazan Jol megJS~ I
merj belegs.zgl'ö!· akarnék ptI' í
sort irni. - c vidéken csak .:l !,
lakarcoány és aDrakban bö I
eszlcr,dőkbcn fordul eiő. i

Az egész betegséget q,n' 116- l
sonJedtal; igyckszen1
megmagyarázni,
;lBsonlat kissé
m'zgis válik, ha va
jam~ve! összcha$onlilom, \

Ma már mindegyik kisgazda I
iátott benzin vagy nycrsolaj

moIori ; sok hasznátía s dol
gozik vele. Tudjuk, a m%r
nal valahogy ugy vcm, hogy I
munkaközben mindig· eg-y bi~ .
:;;onyos mennyiségü benzin
vagy oiaj csöpög a meg·felelő

112lyre s ez bizonyos időköz

bsn robban, a robbanáskor
rn ct I11unká4'

I

z

lS'jVc:fl.

az eno-

fj szivte

s vásári
meg. .f;"

':('rü Jll drh C·""

rj{:,lhb t~u-

(Oil élele!. Az

a

ll-én

anélküL

hor

ke:) lrnrc'.

ClZ o~··~~a:3 rrug :J

szövegrészben SZli Erné\ l-~éJr---

rln
szer rcincLnncrnü

Adorján 6

l~·;~:;S rörrdv.er::,en~:~:-~>; L' (,~ 1:-:-"
n1eretic~1 szerzó il..: ,:;;> >' :'Yj'/

sd~2rLi 1" é: t~1<a:~r~2r é~::

Szerelme!", ezulrjl;'O ,2

él Divöi--cU\a!. :\j;~·'i-iŐ cl kojja~

pCi'gŐ. :i\i'!i~]: j-juda

VI .. A:-adi-u1ca c' s:.
Egyszerre i~f:,'~ ~~i::~. A~ déicf-

ri1·:.3i t::'-okvjrC)~~;:'~;_:~l Ee ;r-i;

go 3 a dare b ln ci ,,_~dc! : i~-l UJ-j yad
:)!; Il nor J7 JíJ;j uS1 ;~ jszc ka:': cL-(~ l;
vi 6"iát~fka~ a111;2 J ii: í~l~: ~1 ó_o ji

1'2[j iH?~~Öi~r c\öU játsz;),(

\" 6" ,-;. z 1II ház. t'" /.. 1 . J.-:.; c
c~.2'ies 5,zárná:lak ára
r~c,-:]·J:eclév} clőfl;~et;z31

,-,. :o /.\::'" II eU in i
febru§r

uj:.-·;zü]öttck köz ~ rQr:l azon
I] i IT; ~:;]' II a d. ci l () :>l j i ~. ~ :
s(~~·es(~·k. A_~r.. E1i1 - [J vc1l"osi

. j-j óséig;'ok és cl ~ rsec1alrni
~.,~ yesülcfek na:;-y aIéndéLkcd
i,r;lozták ei.

:(iJ,zr <:liTy'a

. ~~ ')\>rn~'2knek

r~s l
' ,~

aj ~e~,!,'
azonkivül

i~Jnrie~J.5ég- I cl

.1 k6rcs ha!é:;SSé11 '.'

páJyaudvanal szemben.)

Teljesen berende
zeH iH~nyelmes családi ház.
I{ö Z!,) o liTli ftités, hideg-me]eg
viz. l\1érsékeh polgári árak.
EgyesüJeJi és csoportos
uiazásoknál :rendkivWol:

csó teljes ellátás.

a hivaítkozókliak
engedmé31Y·

zelében).

német

S·z lcTI1éljrli hiB"~ Dr. l(onkoJY ~

Tihail1ér irodáiá! flleg- ~

[án erdély Sándor,
"Jt 29. 6. (vasuii tilomás kö:

",I. "

11'y'11onB

I
ce;: "~oo·., •• I
;Ji vlIagil"esz ,VlSSZJii3ngZ!liK a

menyeI az Aspirin"
labícli§knCik aoóznaK. _A 33 év
óta mindig isméIJődö crcdmé~

nyek igazoi}ák, az .4spi-

nCíTlzejg",l/23, mos! les/~ tehá'; nak van "k'\C.

lO éves j:]bI!CUl"l1~ cl dZ erGcjcl~ l.'SO

zónak és él juhileurnol 0,7. egész' 11 ;·CS Ii,.':,"

magyar !Élcsada!om finyescn I 0;i·".;~".,1.-

L .A társa;! no\\. sőt sokszor ke ; ,':'!;k.

dutnü EQy(?süL~jck Szö\'clséQ"C i töríéne·tt~e~ i li·ások

kötcfböl álló emlékalb';j" l' alopjlJll összcc'iiWc
mol ad, orneiyer a magyar . ródi JanUók_ il, v,; szárnunk&
tfH-sadaiom iválóbb tagjai ban megkezcJjLik I~)]d,őcJ nag~'-
iríak. Az eddigi tervek szqint I közs":;~· 200 l.'\e:-, . iö;·;én::::lzn'zk

930 má.rcius í-én együttes a köz!ss:?1. Fl:l~ú;i_k!i5zjeH

ülési iart a képvise:őbáz és a o]vlílsóink
relsóház, a korm6nvzól sos kö;;;[é~;clnkr,.'. Jn:!: 2kci
is megjelenik és ebből az . alp I ÖS5ZC~\ jjiv2_ öSSX-.:LjZVC ér~·
ka/ombó; a két ház clnökei Idemes le3Z

köszönlik a kormányzóI. I
l

~:"!~~~E?'S~':-:???3?~,~~,"?~:!,"':::~~f~~ I
. I

I mjvészi POi'ilii :;,i)z)l

I ~vlög'yarországTó]~ éj ,,,,''''''','.:,, cd
Lsue~1·tiszteleteJt A rcf. lel110"'" ~

]olDDém voséÍrnap l\~i('iP:'11 9 I ,lY fere.:i·(:
l . ~'j . ! mann i zc~~-

órakor Istentiszteletet :~n-i i-l ar-=- ~I" ,

, \!öss l~ic~;--'í~(~ I)dj'~(L' C~:
sanyi Pál esperes. i

.:.:0.7. c·, .. ,-,-,· "J·"ll" "'1' II
- VCld<~~~,h ~.. \L(~l l~:;: j'.'

lon~bcn fj c I o
c.· ,::.- • l zf!C~(5 boi

11"1"1]!I',,,,'·I"]'o/,': II,--," '<:- ,'-' -,\...- ----- ".;..;;

ev. Lelkész. I '"+ ' "9"9 l ~. 1va i i C l, i ?::.-' ~ 0<2 l -l a l j J il1'\! ;

/j,~ r0.'~ :rt1. I," .réJ.'! h. O-1-1"'d)u7~:?'"', li, - ~,... 'nz ') i (' ~ ~e" . \,.' '. t (1 ,,,l,, !.~; C· ['J" "\. 'i. 11.. ~ t I';::'\'\.;,. _(_l_~::,/gcn h()7,:jj! '-"

regg·el S ÓI'3kor szem mise I színházi CSC,[121'

'JJrédikációV6:, :art);a CST IteQ e·· SL. - '-' " CJnL~~res

nay Cléza . D. LL;) ZCÚéÍll, Egy _ri Z :' ,i: CiiJC::i

órakor litánia. !



uri 'és női fodrász.
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Gyoma, Szilágyi Is1ván keresle házában,
Tisztelettel értesitem Gyoma község

hö]gyközönségét, hogy megérkezett

h ti I g Y - f O d r ál si z <o m,
ugy itt az üz!etemben és házaknál
ONDOLÁLÁST és MANIKÜRÖZEST

a legszakszerübben végzi.
Csináljon egy próba ondolálást!

Olcsó árak!
Tisztelettel:

GECSEY BÉLA

lVlinden egyes állaton vérvizsgálat.
Fehér hasmenésmentes áHomá:JY.

Csapófészek eHenőrzés.

Fehér Leghorn tenyésztojás --'40 P
fehér Leghorn naposcsibe -'SO P
Rhode island Red tenyésztojás -'50 ro
Rhode Island Red naposcsibe 1'- P
Kizárólag 55 gi',-nál nagyobb tojások
kerülnek eladásra. Tenyésztojásra 25

naposcsibére elöjegyzést elfogadoic
A csomagolást önköltségi áron szá:nitom,

~~,e",,~~~~~~~f~~~~:t{,~

GECSEY
HÖLGY-FODRÁSZAT

áHatbizományos jelentése

Szalay ál
fajbaromfi tenyészete

MEZÖSERÉNY,

P;'ima uradalmi sertés p, 1.60-1.64
Szedett L renclii sertés P, 1.58 - 1.62
Közepes sertés P. 1.4'~-L52

Könnyü sertés P. L:'Q-1.42
Öreg sertés P. 1.4+-1.54

a cimemre berakott sertéseket
és szarvas:marháb'l[

a legrnagasabb napi
áro é kesitern.
Kisebb gazdasitg(j)K[iak aján
lom a sertéseket együttes'211

bei'aími.
Küldemények dme:

RÉTI ZOL-rÁi\J
Budapest-Ferencváros.
Levélcím: R É T I Z O L T Á N

IX., Sertésvásártér.
Telefon: József 366-29 és

343-03.

sit

Arany János utca 593 számu ház
szabadkézböl azonnal elaDó. Értekezni
lehet G. Nagy lvlihálynál fenti szám
alatt.

Őrök ároi'll eladó három kat. hold
csergettyülaposi szántó, vetéssel egvi.itt.
Érdeklődni lehet, Gyoma 1275, é~·kint
2565. szám alatt,

Akil';ek még van főzni való cefréje,
az hozza el minél előbb az Szeszfőzde

Szövetkezethez, ahol minél előbb ki

lesz főzve akár pénzért, akár részihen,
Ugyanott kifőzött törköJyt is lehet kapni
az arpójószág részére 3 fillérért ],ilcíját.

lenmagot ki akar termelni? Igényét
február 15-ig jelentse be a Hangyánál.

Zölcilhitei alúnek kelj, jelentse be
szintén a HangyánáL

Szép malacok hathetes szopós
kaphatók Kovács JánosnáL

HangyábcH1 egy üzletvezető az
üzlet részére és egy másik üzletvezető

a korcsma részére felvétetik. Jelentkezni
lehet Kovács János trafikjában.

DUBLIKACIó,

Budapesti előkelő la.pváHalai:

helyi' kép selőt
keres előfizetők gyiijtésere.
Oarandaképes urak könl1}'1'i
munkával nagy keresethez jut
hatnak Részlet~s ajánlatok a
g a r a n c i a megnevezésén:l
"HELYI MEGB!ZOTT" jeHgére
Budapest, 62. Postafiók 282.

alá kü1dendők.

MegI{önnyitett mt.mka!

RAIvIONA.
Február 9-én, vasárnap:

, ' j , 'l'I"'III'í1"~~~'~I"~11~IJ'I'I'"'~I"I~l:[~I'I~~I~~.. !J l~ ,. W II ~L :tl:\· l), dmllBWimnHHlIhJlnmnUHf!\illWflmWfiIlHlUillIlJllIlmmmIlJlfillUllUllllJWil!w,:l§fJ

SZÁLLODA 'BUDAPESTE~3 ~
'\lll. Dohán)' utca 42-44. Táviratok : CONTINENTALOT:~ 1_:','

VIDÉKI URi KÖZÖNSÉG IGAZm OTTHONA,
S?!!"" Z:::;:~ ~~

Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. ~

lvlinden szobában hideg-meleg folyóvíz és központi !ütés ! ~
Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengő, §lj}

I<élágyas szobák árai: S, 9, 10, Sl.2Z'(J)lb4.'a'k15,~~6rdP:nsg",Óo" ba'val.' :,.'
Szobák telefo~mai! 1... ,;. '" ' ::

Elsörangu étterem! Zene! Tánc ! ~
:::::':'h.

••~,!J!!I1@!.'1W1..Ull,1i'il.iJl.WMW\~.JJ!ll~.~!JU18i
fWif!"~~I1I>1,,"M'H~'~~~ft'fii~~ii:*~'\f[I Szerkesztői Üzenet. 1929.

C· i . ~, december 15·iki számunkban
! hrnSZlnha.z megjelent "Népdal" szerzőjét,

Gyornán. aki ,,12. ö." álnév alait küldle
be azt közlés vég-<2it, felkéri
kiadóhivatalunk szíves ielent 3

kezésre, a meg'zenésHeit szö#
veg átvétele végel!.

RAHO~A

clmu 10 felvonásos, romanti
kus szerelmi történetben mu
tat be. A film kvaliiása annyira
elsőrangu, hogy hamarjában
nem judit,k, cselckménYQnek
tarralmas, érdekfcszitő és izgal
mas voltát emeljük-c ki: a cso
dásan szép mexil{ói tájfelvé
feleket dicsérjük-e; a rende
zés nagyszerüségét hangoz#
lassuk-e; vagy pedig. "Ra
mona" személyesitőjeDolores
Del Rió miivészi magasságol{
ban járó, szivekbe markoló
játékának hódoljunk. Ez a film
meg~~l'demjj, hogy mindenki
megnézze! A müsort burleszk
és hiradó egésziti ki. Előadá

sok: 4, 6 és 8 órakor. Jövő

vasárnap él legujabb magyar:
tárg-yu fÍlm a .,Maros vize fo
lyik csendlésen" , ,. kerül szin 3

re,

!Zj ne ismerné él "Ramo!lCJ"
éde:,,=bu') melóditJil. éj jan zrne
eme kíváló termékét, amely a
gramofon, zongora és nag-y
zenekaroknak egyik legkedvel.
tebb müsorszámát képezi még
ma is. Szövegének alapöt!et<.:~l

most a.z amerikai United Ar
lisis filmgyár, ugyanaz,
amely a "Magyar fiu, 'lengyel
lány", a "Vihar", "Sore! kapi
tány" stb. világmárkás filmeket
készítette, - filmre dolgozta
feJ. amelyet az Apolló filfnszin
ház február 9-én a

li7

an es

t. Í.

le

,más helyen az izomzat kicmel
kQdik s deszka kcménységü.
Mi íöríénfW? l\7., hogy él IaSI
su, szabályosan bekövetkező,

a tápanyagnak lövé és mun~

kává való átalijkulása helyetL
hir/elen robbanásszerü átala
kulása következeir be - akár
cl gépnél éi robbanás. Ha nagy
az égés, sok hélszonialan sa~

lak anyag' is képződik - él

robbanásnál füst, korom stb.
- iti más mérgező anyagok,
ezek meg-bontják él vért s en~

nek fes!ékjéi6! sötét a vizekt.
Áilatorvosok bénulásos vér

festék vise!ésnck nevezik c
betegség'eL Gazda ember ve
segyulJadásnak, szélcsap6snak.
szélütésnek nevezi. Van~e a
szélnek valami köze él baj hoz ?
Nincs. Megbénui a ló a leg
nagyobb hőség'hen. hid('~be!1,

szélcsendben; felrobban a mo
Jor b&rmikor. F baj el1en vé~

(Iekezni kell!
Egy bérlőnek keltős ünnep

után hét jó lova pusztult cl,
t!likor megtud ta mi <37. ol,a a
bénlllásnak, kijelentejj~. hogy
n~ia sem pusztul el több ló
ebben a baiban. Még keltős

linnepnapkor lS egy fordulót
csiná.ltatott a lovakkal, illetve
mcgiártalta őket. A katonaság'
ná! is mindennap le kell jár#
talni a lovaka!. Polgár ember
fogja. be lovai!; öt percnyi
ügetésben hájtás már elég ahA
hoz, hog'y a bajtó] megmenc;
küljön. "

tvIíndcn Jó megkapja a bé~

nulást? Nem! Csak a jó husban
levő ló. A rossz, repedezeIt
maIorból elfolyik cl benzin,
nem szaporodik meg' s nem
robban. l\!linden ló és mindig
megkapja? Nem! Nem mindig'
és nem mindenki esik el, aki
a jégre megy táncolni.

Lehet 4 e gyógyilani? 19'en!
Ha azonba.n sok mérgező

anyag kerüfj a vérbe. ugy
nincs idő reá, mert az állót
rr:ár pár óra alaJt is elpusztul 4

hat. Sose gyóg'yiltatnL véde
kezni keli ellene. Ennek a baj
nak - ha okát már ismeri 
mindig a g'azda hanyagsága
al: oka. Megkapja más állal
is ezt él bajt? Nem! Ez csak
a lovaknak a betegsége,

a



6 oldal. 1930 febr. 9.

18'26
19-25
2'20
3'23

minden

17'30 gy_ 21'
20'29 gy. 2-l @l

14'28 16'52 gy.
19'10 19'45 gy.

16,14 gy.
16'51 gy.
20-54 gy.
21'11gy_

I

A "gY' betüvel jelzeit g-yors-, a jöbbi pedig személyvonat.

Bpeslró! inclul
Gyomára érk_
Oyomáról indu!
Bpestre érk_

1929 október hó 6-t6t
.8UDl\_PlEST - GYOI"!;JI..

6-25 9'4fi gy_ 13'35
11'06 12'42 gy. 18_19
O-32 5'34 8'52 gy':
fl' - 10'40 11'45 gy.

GYOMA-BtKÉSCSABA.
!')esabáról indul 23'15 4'34 8'14 gy. 13'26
Gyomára érk. 0'17 5'26 ö'51 gy_ 14'20
Gyomáról indul 6-41 11'14 -12'47 g-y. 18'29
Bcsabára 8rk. 7'54 12'08 13'25 gy, 19'27

a VARRÁST és IViOlilMZÉST
a " Ö ier'l és nExceUa" varrógépet<en;j
D o K o S l B E R T viUanyszereiő és műszerész

UZletében jan. 20-án kezdődött ingyenestanfclyarnon.

6 havi, 12 havi és -18 havi
részletfizetésre kapható.

-tanu!hatja minden KÖHLER és EXCEllA varrógép vevő és
varrógép iránt érdetdődő

Leqj'cbb Itá,jélí:.adató a

Vasuti és Hajózási
enetrend Ujság

kaphat6 mind'eo Vasutálk'l1'l1áso'l'l,
OOhár,ytőzsd€~er.,

Bi!dapest~Ll1 áUi3lI1
a "Park

kilvéházábEm.

Pod ;"{i ai! iczk:Y~lltc~
A NYl-llgdli:i =eUeit.

Telefon (lnterurban) 202-i k)., 294-54_ Sürgönycirn: Ho!dis,t.
fv1Índen modem kényelemmel berendezett elsőrang-ucsaládi
szálloda.. 1V1il1den szobában központi tütés, hideg-~mzleg-

folyó viz és telefon. UH.
Szálloüában kávéház, cukrászda és fodrász!erem, A keietl pályaU{h-"rtól

közvetlen vílilamos összeköttetés 2-es és 46-üs kocsikkal.

Baross-tér

Ingyen lakhatik Buda!pesten,
ha előfizet a. "Gyomai Ujságra~
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
cl sorsolás hónapjábantc!szése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
lJirnévnck örvendő Park nagy
száHod:ib:Em Budélpesí Vl!!,_ Ba~

ross lél' 10 (a !<::cleJipá!yaudvar

érkc:zcsi oldalával szemben)
egy cIsórcndi'l szobtJL .A kö

vetkező sorsolás! febr_ 20~án

fogjuk met;fejtc::ni és ercdményéj

febr. 23;iki széÍmÉlbéln

lesszük közzé. v drJic KJ
az o!anti "Ulaivtlny;szclvénvl"
és adja be azt lapunk felelős

szerkcsz!őjénél.

- - - ][d(t 'le'-",i q anrió , - - -

UTAlVÁNY-SZELVÉNY GYű AUTÓBUSZ TELI
urnak
lIrnőnek

min! a

OY01VlJ-'!J UJSAo
olvasójának_

november i5-től május i5-ig.
GY01liiA Vasl.Iiállomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Mikiós-ut és

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

GYű A-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

1 ó. 40 p.

6 ó. - p.

8 ó. - p.

10 ó. 20 p.

12 ó. - p.

2 ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

7 ó. 40 p.

kézzel kell

Telefonszám 17.

este

délután

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután
"
"

"

"
"

Lndrődröl indul:

1. járat reggel

5.

6.

7.

3.

4.

5 ó. 30 p.

6 ó. 30 p.

9 ó. - p.

11 ó. 10 p.

12 ó. 50 p.

reggel

este

"

"
reggel

"
délelőtt

"
délelőtt

"
délután

"

"

1. járat

2.

Feltételes megáBólf
6yomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

Máday gyógyszertár 2."
Piac-tér

Áríézi-kut
Hangya főüzlet

Vágóhid
Iványi malom

Endrődön:
délután 2 ó. 20 p. Napkeleti vendéglő

Kórház
délután 4- ó. 55 p. Kondorosi-ut

Piac-tér
7 ó. 20 p. 8. "

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
- jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
~{edvezri1én)J'es havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

EIW)n menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrendelhető.

Telefonszám 17.

5.

6.

7.

4.

8.

. 3.

KEDVEZMENY
VEif\JDÉGEU\j~(NE~(

Ezen lap e]őfízetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 §zdzOllék
keclvezményt, szobaárainkbóJ

§zázOlléK
kedvezl1;ényt olcsó éttermi áraillkból
(menut kivéve) módunkban van az
UjSAO kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEA1ZETi SZINHAZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira .szóló mérsékelt áru
íegyekkeL Tekintettel a nagy keres
leIre, kérjük szoba és szinházjegy
renddését két-három nappal előbb

velünk közölni_

PARt-t-SZAllODA
DAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaiával. (Nincs kocsiköltsége_)

- Szer1-:es:ctésért és kiadásért felelős:
\VACt<ER ;vIÁRTOr~.

~~~~~~:$~~~~~o!t~~~~4&~'''';:'~~~

NyomtaHlI a "HUNG.A.RíA" könyvnyomdai vállalat Oyomán. f~.jeiős cégt"!illa}dono~: TEKÉT SÁNDOR.
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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 & H E T I l A P

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
a\legyedévl"e - - -- 1 pengő 80 fillér
F6I évre - - - - - :3 pengő 40 filiér
i:!gész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

' n ,*,,,,hlt5l ==

Felelős szerkesztő: WAONER MÁRTON.

Szerkesztőség é8 kiadóhivatal:

i uH U N G Á R I A" könyvnyomda
I . ci Y o m él, "ÁRVAHÁZ"

...... ., ---....-

-
Hirdetések dijszabásai:

Egyhasábos ! cm,-es hirdetés 20 fillér. ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék. l
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdeté~

, esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Bék-ésmegye törvényhatóságának

ren kivüli közgyülése a nyomor

enyhitése érdekében4

A gyomai "Botond" cserkészcsapat

ötéves története.

Békésvármegye törvény
hatósági bizottsága szer-I
dán délelőtt tartotta meg
rendkivüli közgyülését,
amelyen ugy az elnöklő

főispán báró Feilitzsch
Berthold, mint a vármegye
aHspánja Daimel Sándor,
valamint a bizottsági tagok
az önhibájukon kivül nyo4
morba jutottak felsegélye~

zése érdekében nagyjeiena

tőségü .határozatot ~oztak.
Egyhangu névszerinti sza
vazással kimondotta a
kőzo"vü!és hog'v az áItalá·t::.'1' ll' ..

nos nyomor pillanatnyi
egyhitésére egy százalékos
Hlegyei pótadó! szavaz
meg, amelyre az ebadó
alap közegészségügyi ré
szébő120, állategészség
ügyi részéből10 ezer pengő
kölcsönt vesz fel, az alap
betétjei után járó bank
kamat megtéritése mellett

Ennek az összegnek széí
osztására az alispán eiD I
nöklete alaH járási bizott
ságokat alakit a járási fŐg

szolgabirák bevonásával
és él segélyeket az arra
rászorultaknak lehetőleg

természetben utalja ki.
A munkanélküliség eny,

hitése érdekében pedig ki,
mondotta él közgyülés,
hogy a tör",ényhatósági,
állami és községi már feD .
dezettel biró közmunkákat
a lehetőséghez képest sür
gősen meginditlák és ott,
ahol ilyen közmunkákra
fedezet nincs, aZ áBamtól
kérnek rendkivüli segélyt.

A nyomor és munka-'
nélkiiliség megszüntefése
érdekében hozott. eme. ha
tározatokat Békésvárme
gye rászoru!tj':li bizonyára
nagy örömmel és meg
nyugvással fogadják.

A cserkésznek él 10 lön'ényl
nemcsaK tudnia, hanem élni is
kelJ. Ez a· törvény élése szük,
ségessé teszi a napló-vezdést,
ez pedig él mindennapi lelkiis
merelvizsgálatoI. A jó cserkész
minden este vis~zapillant az
egész nap eseményeire és azo
kat párhuzamba állit ja törvé'
nyeivel.

Most, amikor csapalunk éle
tében egy fontos évszámhoz
érkeztünk, nem mulaszt!latom
el, hogy én is egy fulólög'os
visszapillantásí ne JegY\2k, egy
ilyen Jeikiismeretvizsgálatot ne
végezzek. Megkísérlem acsa;
pdf göröngyös utját röviden
ieimi, arnelyen eJjufoít cl fcHö~

dés mai fokára.
1925 februárjában annyira

megértelődöl! ugy ér tanári 1("5-1
tületben, minI ö tanul.ó-ifjllság o

ban a vágy a cserké~zcsapal.

megalakitiJsára, hogy február
8,áo. - délcára a leküzdhe!cj·
!ennek látszó akadályoknGl<, 
megalakuH a Botond cserkesz
csapoL 17 ujollcca l indult mcg

. a kiképzés, amely a magya~

rabb magyart és az emberebb
emberi tűzte ki céljául és min·
den nyilvánulalában a jellem·

képzés. testedzés és az öntu
datos akaraterő fejlesztését
munkálta. A vezetőség minden
törekvésével azon volt, hogy
cl nemzeti érzésnek ébrentar
lásával, él nemzeti ujjásúiklés
gondolalál a fiatal cserkészN

generációban megerősítse és
képpessé tegye arra, hogy cél
ludatos munkájával hazája köz-
haszIlu harcosává váliék. Nal
g'yon tövises volt az első ki
képzés utja, sok rosszakarGiral
kelieIt megküzdenünk, sokan
hangoztatlák, hogy minek az,
elvonja él gyereket a lanuiés
tól, l1em volt cserkész'"ojjho'
nunk, alig volt felszereh::sünk.
lsten segélyével azonban min
dzn! kküzdö!tünk,

Lasscm megszerette Gyoma
lelkes közönsége is nólásszi-
vü nainkat és mindenkor meg
értéssel sieiei! segítségünkre,

1925. május 31-én és jimius
hin a Békéscsabán megti1rtotl
V. kerületi cser!{észünnepcn fi·
a.tal csapa1unk is dercI,é1san
helyt álli. Junius l-én dé/ulti!J
\'oU a fo@'adalomrétellélekcmeió
ünnepélye, am'zlyen kis cscrké~

szeink férfiéJ~ lélekkel. ra~JYo"

&;'Ó s7emekkel tettek fOQ'adol
mat Mag'yarország akkori fö
cserkészének, gróf Teleki Pál-

TÁRCA
lioldvilág..

lrta: PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (12)

Bizonytalansága fokozódott,
most már rémes megviJi:':gitás 3

ban lát/a önmagát: arra ké
sziil, hogy föltárjon egy sirt,
félre huz egy függönyt, amely
mög'öt! egy haloH Iilka bujt
meg a kiváncsiak elől. ~ég

mindig" szinesen élj benne cr
kép, ahogy a levelet fölfe,
dezíe.

~.;largii kissé jobbéHl érezle
magát aznap délután. dc. c;zéri l
Qlt l:g'Cti finom arcána ;eEcg,
;·:etes vörös foU és ráz,oH i5
szegényke. NEgy horgoll kenu
dójében ült. melleJte el díváa
nyon, oly szorOS'l1l hO:i;:zCísi ...

mult, hogy érezte szivevonag·
ló ugrándozásili és kissé aka
dozva, templomszagu lehele,
tét. Olyan szaga volt cr lehele
tének, mini él templomaI< i'Ila 6

ta, ha az emberi pára elkeve...
redik él kiol/oH gyertyák kor·
mos, viaszos fljsJiével és li

tömién fulviJági illatá\'aJ.

Lázpiros ajka megrebbent,
fehér fogai kivillantak, mini a
lehánJott gyenge lmkoríca te...
jes szemei: - istenkém, mi·
lyen idegennek látok most
egyszerre mindent, mintha nem
is te lennél él férjem, mintha
nem is a sajá! lakásomban len
nék. Hogy kerüHem én ide?
1vlosl csak arra emlékszem,
hogy \'alami!':or gépen irlam,
szcPJ fehér lev(:1eke.t-~ ugy bf~:r

regeli, C5i:litogolia gépen ...
Mór el se tudom képzelni, mi
VáD oqakinn, ez él szoba lesz

az egész világ. Éjszaka is I
pontosan tudom, mi törtétük
itt, mit csinál a kanári, hova II

bujt él macska, fel sem kell
nyitnom a szemem, minderd
pontosan látok, . tudom, hogy
délelőtl megin! egy borju sZCv

lelel sülnek nekem, hogy erő

re kapjak, te meg délutá'n aíh
mát hozol, vagy egy uj fajia
tápszed, erősitől ... igazán saj
nállak, nem tudom érdemes-e
velem törödnöd, hitszen ugy·
is ...

Nem birta hallgatni, tud/a mi
következik, rátapadt ajkával
!á;;:as aikára és addig csókol,
lél. amig csak egy ujabb roham
17,Cg nem rózja éi felesége lö'"
réken y ilZsté!. ;\ régi 01'\'0:;3"(;'

got kereste, amely tudomi;sa
szerin! ott voll valahol az ~':j~

jell szekrény fiókjában és igy
ker[i]t ;] k~Zép'2 iJ levél, benne

él fénykép, egy idegen férfi
fényképe.

Ez egyszer azonban, I;,ikor
tvlargH éi rorlamtól kimerülve
csendesen, aiéi/an pihegett s
pillái közt gyémántként szik,;.
rázoH egypár fönnakadt könny
csepp, !{creke~ valami idegen
séget érzett. Egy c darabig ré
mlilten vádolla ónmagát: ime,
máris hütlen lesz hozzti. mi'
helyt elkerülhetetlennek látszik
a halál!

Késöbb azonban megjelent
előite a gondolat: Mar~li! az
elhagyott:lk magánosságában
könnyiteni . akar mag[m é~"

beszélni akar valamirő!,

ami! eddig ei@wlt. i\;apu
kon keresztül figyelte, néha
órákon keresz!ül magábasü
lyedt, v~raííélnlJl megszólalt : 
Te?

De, ha K~rekes láHa, hogy
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Cserkészesdpaiunk nem egy

kiválasztott kas::d iömörü!é5e.
hanem igazi nemzeti {jjapokou
nyugvó .szociúlis alakulat,
amelyben csakne.m minden tárJ
sadalmi réteg -képviselve van.
Csapaiunk cSaKnem minden
cserkésze sz.zgénysorsu.

A parancsnokságnak min
denkor gomBa. volt a szegény
c3erkészek támogatására. Az
5 év alaH 18 cserkész köpol!
ruhái és részben felszerelést.

Nagy gyász és vcszieséjJ is
érte a csapatot él l 5 év
alatt Ugyanis Garai Balázs és
Sáfd Siflndor, csapaiunk két
kiváíó nagy rcm~nyekre io
gosifó cserkésze él Körösbe
fulltldL l\ o,agyarcserkészd
két sokat igérő hajlása sz-álit
velük ti sirbö. Emlékük örökké
élni fog körUnkben,

Nem volnék igéPi cserkész.
ba d llíLn:kai is fe! nem sorok
nám. f)izonv be.becsuszlök
kezdetben hozzánk is ugvnl'~

. vezett ruha':serkészek, ahl'
cs k él ruL, k.:cL'ééri jÖJldz.
hozzánk. Hála Istennek ez dl:

állapot ma már megsziiil:.
CSélpéltunk zöme ma már k
lekben cserkész. felvértez vc i']

10 törvérmyeL A csapal ma

három irányu és pedig csc:-~

kész-, öregcserkész- és a f"

ródcserkész#munkát (oly/at. }\x

5 év alaJf sok gyanusitáslwk
voltunk kitéve, de Istennek hilia
mindez már él mullé,

Sajnálatta.l kell beszám()!~

nom arról is, hogy az 5 {v

alaH nem volt él csapat nyári
nagytáborban, holott ez a gya
korlati cserkészélei próbakö\',·.
Ennek az oka finink szegé"~'

ségében és l1yári elfogla!t~{i

g-ukban ker:2sendő. Végül (j

I~gni'lgyobb elismer~s zászlc,."
jál kel! meghajtanom iH veZCl(J

társaim, éi csapat iiszijei és
segédtisztjei előtr, akik jólélok
kel, nemcsak, hogy dijazás nél·
kül, hanem igen sokszor él II \,<':i s! i
áldozatokkal állottak és álid"
nak. melleHem a szebb és jobb
magyar jövőben rendüíeHeni.H
bízva és önzellenü! dolgozvn
él magyar feltáméldásért. lsten
éltesse őket szegény letíPOl't
rJazánk javára.

Főcserkész U~· mindkél bátor

cserkésznek az életmentő ki-I
tüntetést adománvozta. A csa-. . I

pal 1928~ban 22 le\'eflteköíe~ I
les cserkész! is. foglalkozfa-l
totL

1929~hí?n örömmel áJiapit,
h'aljuk m2g, hogy él haladás és
fejlődés cl körülményekhez mér
ten, minden tekintetben megfe
lelő. Leventeiéiszámunk 30.

A csapat létszáma 1925~ben

17 cserkész. 1 tiszt, 1926· ban
29 cserkész, 'l tiszt, 1927,ben
40 cserkész, 2 tiszt, 1928~bBn

50 cserkész, 3iiszt, 2 segéd
Iiszi, 19290 ben 64 cserkész, {5

Hszt, 2 segédHszl, 6. segéd,
jiszf-jeIŐJt.

A csapalbéll~ voU az. 5 év
alaH összesen)' 182 CSQfkész,
fogadaimal és ígéretet tett ösz
szesen : 97 cserkész. '

1925-ben 17, 1926~ban 12,
192?eben 10, í928~ban 31 és
1929~ben 7~4 cserkész lelt fo
gadalmat. Örömmel jelen/he·
tcm ki azt is, hogy mindazok
cl cserkészek, akik él csapat
kötelékébe tartoztak, ha Gyo
mán helyezkedtek el, megma~

radlak él - . csapa! keretében.
Akiket az élq.t másfelé szóíi~

lott, azok. is ha hazaíönnck,
mintegy második otthonuknak
tekintik a cserkész-otthont és
mindig örömmel keresnek fel
bennünket.

Örömmel szegezbctem le
azt is, hogya kerületi pa,
rancsnokság elismerése szc,
rint a Botond csapat egyike él

kerület legjobb hírű csapatai'
nak.

Csapéií,oHhonunk igazi oH~

honává ,lett fiainknak, ahol
mind szivesebben idózlle!,c
Mindenik igyekszik minél ba'
rátságosabbá tenni hajlékun·
kat s mindenik büszke keze
munkájára.

A csapat vagyona fe!sz.er.z
lésben, b~íorzaÍban és köny,
vekbell: 1925,ben 1.059.400
K értékiL 1926·ban 2,350.000
K értékű. 1927·ben 850 P ér·
tékii. 1928·ban 1554 P 58 f.
értékű. 1929 ben 1680 P 45 f.
éi'tékii. S csaknf?m mindezt Un'
nepélye:inkkel hozt~k össze.

5 év alatt összesen 14 nyil..
vános miisoro$ Unl1epélyt, 3

1928-oan régi oHhommkat
felmondoHálc mer, az iskOla
célia~ra szükség' voll él terem
re. Kéiségbccsésiink azonban
hamar eimul/, mert f6iisztelo211'
dő C"emay Gézd róm. kaIn.
pléb2rnos U~'J <] cs;.:=rké5zef feI
ke.s bafélfa, szervczőbizOllSc'Jgi

j I2 unk jóvoltából még kén vel,
::1 oHnon hoz ju!oílunk az
a:(JPllványj Árvah6z1vm. Ö r...
\cndeles haladás tapasztalh&tó
k~jiönöse;l éIZ apródcserkész
rT1l'nkábém.

(\él cserkészünk, Pull.lg'or
L"t!s"Zló és Szabó LiJz-s!óőrs·

v.:zefók, élei Lik kock6ztaitlsá
,,:d mentet/ek ki 2 Paslről itt
nyaraló leányt a Körösből. A

remekbe k~.~xü!f ,~5apat:?ás~ t
éivaioul1!1ep\:'lye 1921.

junius 26·éÍn VOlL

1928e ban éj derek']:,; jó mun
ka mc:glcrcfllte él g-viimölcséL
A7.. elveleíl kis mag mind tí"re
béiyesebb fává nőlL Hálás kö
szönet iJleti ncrncsic:lkü szer
,'nő bizO!tsiIgunk minden tag·
ját, továbbá mIndazokat, akik·
nek mindenkori példás áldo·
zalkészsége álsegjjcHe csapa·
j'unköt a kezdet neh(;zségein
és minden akad6iyon. Ebben
az eszL::ndóben ;cHesüH regl
vitgyunk is, az apród és öreg
cserk.és7órsök m;'g-ali':lkulásá
vál.

volna a feleségének! - Még
K!:pcsák, él főnöke is m?gie~

f,!\'cz!c. hogy n12n1 szereti él

önnyelmü embereket, külön?)
5211, ha pénz és inkasszó is
"~iÍl rájuk bizva.

!vlargil fájdalmasan eHmzla él

.<ráJát, mikor a csodaszép vi
rúgok kibuiíak Kerekes kezé
b~n él sc[yempapiros sipka

él:óL Tenger mellé menni, abaI I
:nost tavaszi él levegő. IH min
den elhervad és mindent bCg

köpnek a legyek,.. Ö más
kép kelleH voloa lennie, min,
dennek. _,

t(ere!<í/s még sobasem érez
le magtl ilyen nvomomltnak,
de sohasem s7ereHe jobban a
feleségét, mint most

(folyt. köv,)
egész I

v,:lt !

]skoiában~

rnar1926-ban

1926-00n a Nr2TIlzCiJi Tá-
borD::Hl él csapat t> veU
részt, oii is tenyesen rl1egál~

íoHa a ez él \:naroknyi
csoporL él jéborpc-
r.51f)cSnoks5g dicsérő oklevele

larnJ~kodik. •

1927;oen az évi mur;i<a cser· I
készkomoJysággal. a!a;:Josság- i

, de egyben megszokoH I.•
cserkész ' folyI.

keH itt enl~ékezn·2·ünl egy I'
lelkes ur1assxony~ Biró B21tnrH~ '
()nagy~ága cddozötk,2szségé..,-

r:5!, aki csa egy gyö- ,
hófehér seiyemúszlót I

aCIO!T7,öflVC)ZCHF. amelyet Jcnka~ l
datian ma), 5 hétzn 'i

ker2szlül sajá!kezü!eg h1mzelt.
EzuKon is fogádja érle a csa 3

leg-hálásabb kÖszc'rJcJél. .A

{(ésöbb

elhal!ga:olt. mikor
pedig egyszer azl kérdezle,
mit akan mondani, Margii il1-

, gyüJö!cdld I
j' ') 1 i l" t 4. , ~Ic.el e: - ugyan ne {epzcinol, I
mit akanam volna?

'.
Máskor

nak ,(1rrO. a cserké~ztlör.. lj

mind.en körL;:ményc'k!

Li I!·an·:§dkar~ rnAnT . rneg- I

közönsége il mozgalmunk- I
ban r.eHő ho"lIBima.s erőt EbbeP.. ,1

öz eszlen azonban lekép
q nehéz gazdasági lji~l o

'~'~,!~a~, ~kadályozói a csapal l
fej iodc:senek.

lA. )ődés u] s:ádiuanilhoz I~
;u~oHunk 5kkor~ anüdőn ,a rc

megérí6 nogv- .
O!l)JCHll K5 cl

irigy bámu~aHaj nézte,
Margit egyre jobbaoeHdözlk
enr.éi az ismk"retlcl1 em!ékné!.
EHői a perclől kezdve nem
szó!! még' figyelmesebb

uim elóieget kért cl fő"ö~

kélól és egy gvöwy'örü,
csokrot rendeH cl számc:rJ,

r'/lezóvé;rOSOD ilyen virágot n~m
láilak még, Hgy hozíák vasu$
Ion és másnap már az
város ludoU



ÜirJeljünk a Baye:-kereszire~

Cssk gyógyszertárban klit))JJildö.

lezajlott rendkivüli időklwn

Szolíláiatadójával szemben ía
nusiloH magatartását s hogy
ilyenféle kilüntetésben még
nem részesült, magábafoglaló
és igazoló helyhatósági bizo ..
llyítványok csatolás3 mellelt
legkésőbb 1930 évi április hó
25-ig FőszoJg"abiró ur lesz
hozzám előterjesztést

felhivom ebből kifolyólag,
hogy joghatósága terü!eléről

az olyan szalwizsgitÍ~ojj crd6-

Békés vármeg e
főispánjátóL

Fószolgabirák 1 Poigéu:mes,
'terek! A m_ k.ir. földmlvelés
ügyi miniszter ur abból a cél e

ból, hogy az ország erdőgazp

délságaibam alkalmazott szak
képzett Cllliszteknck serkentő

példátnyujtson és hogy az
á ItII Iuk nehéz körülmények
között becsiileHel és hűséggel

teljesHeU, sok esetben éle!\íe p

szedelemmel is járó szolgálat s,evált és ~«:ihi.1I.'ö fájdalomcsiUa.f.)itliJ
erkölcsi elismerésben részesül
jön, az olyan szakvizsgázoU
erdőőröknek, akik sl'orgalmuk,
magatartásuk és jóravaióságuk
által társaik közül kitűntek,

hűséges szolgálatuk élismeré·
seképen elismerő oklevelet ki", j

van adományozni, esetleg őket I
más k,itÜntetésben részesíteni. I
E célból él kiíűntelésre iavas· ,!,!!!!!!,:"!!!~~!!!!!!!!!!!,!""",,,,,,..~~!!!!!!!!!~~

latba hozandó egyének nevét,
lakóhelyét, személyi adatait,
szolgálati viszonyuk körül...
írása meileft Cimme! kell az,
illetők szo!gáilaladóiának !eg~

később 1930. április hó f ...ig I;

közölni. '
A kitünietés iránt él javas·

lalba hozotl erdészeti altiszt
(erdőőr) egy helyben való
szolgálélH idejének tartamát,
életkorát, családi állapotát és
vlsxonvait, valamin! a multban;

önbizalmat, azt a komoly viselke
dést és azt a katonás tegyelme-I
zettséget, melynek elsajátitása nem :
egy-két napi próbállak az ered
ménye. Az egyes számok fátad-·
ságos betanitása - azok ,helyes
megválasztása - Ruszka Sán
dor parancsnok szakavatott mun-I
kájára vall, ki 5 élJ ót fáradozik
a kis "farkasok'" betanitásán.

annepély után tánc is voU,
sajnos kevés volf a polg. iskolai
kis W.ndérek kiJzziU a táncosnő

- de aki nem volf (Jitt, az örökké
sajmllhatja. I

M~. akik figyelemmel kisérjiik a
cserkészparancsnok évek óta tartó
önzetlen hazafias, fáradságot nem
ismerő mWikóját csak sajnálattal
látjuk, hogy ezt az áldásos, ha
zafias, erkölcs és léleknemesitő

munkát a polg. iskola nem ter
jeszti ki a leányokra is: millt azt
évekkel ezelőtt beigérfe.

.Még egyet: aki elmulasztotta I
megnézni a kis cserkész mulatsá
got és nem járult hozzá a nyári I
táborozáshoz filléreivel. még PÓ-!
tolhaéia a mulaszfását és meg- l

né.zheti, a f. év február hó 15·én,
szombaton d. u. a polg. iskolában

tartandó iskolai farsangi ünnepé-:
lyen, mennyit fáradoznak II pOlg.
iskola közszeretetben álló tanámői

és tanárai élükön Paál Samu igaz

gatóval - gyermekeink lelki ne- l"

mesitésén.

Cserkész csapatunk
ünnepélye.

A gyomai polgáriskola cser
kész csapata 1930. február 8-án
jubileumi farsangi ünnepélyt ren
dezett az úri Kaszinó nagyter
mében. A csapat 5 esztendős

fennállásáról Ruszka Sándor tanár
cserkészparancsnok tartott érdekes "

,beszámolót. Az ünnepély igen
kedves volt és mindvégig lekö-'
!ötte a hallgatók figyelmit és de
rils mosolyt varázsolt az élvező

nalfgatósáe arcára. A ,dalok, a
mókák, a vigjáték : elsőranguak

voltak és teljes lehetetlenség a
szereplőket külön-külön megdi
csémi. Gyönyöriiség volt nézni és ,.
'w.i/gatni azokat a 'lIiláglleró hő

söket igérő kedves kis cserkésze
ket, az arcukon azt a nagy

BefejezésiH még CSelk armyit :
Adjon amagyőrok IsteniC elil~

nek fl szerencséHen orsz:5!:Jnök
sok sok magyal: cserkészlel...
kületü hazalít, qJlöJgYi'l!r hOiZClq

szerető lélngot és forradjanak
azok össze egy hatalmas láng- '
1engerbe, amely felolvasztia
majd li! tl'iánor1ill bilincseket, II
akkor el fog jörHllll ar mBlgYö1rl
feltámadás 1

RUSZKA SÁNDOR
csapatparancsnok.
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akkor évenkint Endrődön, nem 400, h~nem 1600 ~yermek·

nek kellene ci viJ~gra jönnie. - A születési szám 20 év alat!
65 '3zázalékra, CI ll/kosok sz~ma pedig 250~ről 1200-ra emel~

kedell fel.
.sztemkovics plebános nagy buzgalommal fogo!! hozzá:

él lemplom megujílásáho7. és (lz iskolai tanitás rendszeresi
íéséhez. A tanitók gyorsan ~áltoztak. 1733·ban Kovács And:
rás, 1736-ball Nida Péter. 1741:bel1 Ke!em'2ll Péter oktaHák
az endrődi iskolakötelesekeL '

Az első jegyző: Zámboki istván halála nUm cl kánlor·~

ianUói és jegyzői hivatali külön választották. Zámbok utóda
Nidrla {tinos voH, aki 60 éves korában U43~ban halt meg.
Az uj jegyző: Slemeczky János nem sokáig igazgatta a
községet, mert 1746 julius 18~á!1 él Körösbe fuit. Utódául
Tezarovics Mihályt választották, akit 1754-beo Vámossy
György követett.

A forrásm\clnkák szerint az első biró !l3l-ben Molnár
György volL akinek uiódáui 1732s ben Homok Andrást vá
lasztollák.

1736#ban fábry Jakab nagyváradi püspöki helynök en·
gedélyt adott az endródieknek, hogy l'vlaslala János .temp'"
lomsgondnok és valószinüleg egyházfi által más hitközsé:
gekben is alamizsnái gyüHhessenek cl templom javítási köll~

, ségcirc, - .4z elsö évtized urólsó éveiben nagy pestis pusz
tilol! az országben, mely nem kimélte Bék.ésmcgyét, igy End
rődö! sem. A lakosság- él k()zelgó járvány s a pusztitó
"marhadög és jégverés" ellcn fogadalmat teti, hogy Qyü:
mö!cso!tótó! Karácsonyig a szombaton délutánt mQgülik. A
püspökség ugy hagyla jóvá él fogadalmat, hogy az csak
azokat kötelezi, akik íellék. A lakosság ennek ellenére több
mint 150 éven át megtartotla az ősök buzgóságiil hirdető.

,szép fogadalmat. Ugy látszik, él ,jó lsten szivesen fogadta az
endrődi nér privát fogadaimát, m2rl mig 1739·ben dulö
pestis-járvány Oyulán a lakosság felét, magál a p)ebánost is
elragadt<'L ugyanakkor Endrődön csak 33·an ball",k el éi rCl-

íenetes-bc!cgsé~(bcn .
,ti. fli,'lígl endrődi hHközség-el gvorc: e~yrr:6si-lítmbEm-elő;s?:ör

Régi irások alapján öss.ldJlitoitál{ az endrődi tanit6:k.

Az idei jubiLáris (200) esztendő akiuálissá feszí 5ZI,

hogy falunk eredetével, ~vszázGdos Jörténelmévd, gazdasáe-i
és kulturális fejlődésével megismerkediünk. - Mindennemii
iörténelmi lmtforrás nem án rendelkezésünkre. de az egykoru
családi okmányok. a pkbánlai Jevéliár és "historia domus"
oly feltétlenü! megbizha.tó adatokat tárnak elénk. hog-y cl fel
Jes igazság és törléneimi vaíószinüség jegyében l'oía'hatun'k
hozzá a község muHjállak tárgyilagos ismertetéslihez.

Régi vclrmegY2i iratok, valaminl néhai Kará('sonyi já.:
nos, éi magyar történelirás büszkesége igazol.iák, hogy End;
rőd - Zsigmond :drály idejében, tehá! él XV. század elej6n
jelentékeny község volt. 1425#ben példBul 33 nemescsalád
lakotl Endrődöfl, akik közül többen Békésvá.rmi2~ye alispán~

jai, szolgabin:ÍÍ és országgyűlési képviselői voltak.
Természetesen él lakosság ekkor, de későbben is ka.l~

holikus volt" mert 1552·ben a !rienti zsinarra utazó követ köHJ
ségeihez 3 (három) forinlla! járult cl kÖzslÍg..D. XVi. század
vége felé nagy csapás zudult a falura. A gyulój várban szé.,
kelő töröksereg ugyanis reátört, la.kosainak egy részét fel·
koncolta és rabságba, vitte, a többi idegenbe bujdosott 121.
15980 ban - a v§imegrci forrásmunkák s;;:erinl - cl község
termete lakatlan volt.

1630 fáján!öbb szökött jobbágy-csaJád Jc!epedeH le tlZ

endrődi Hármaskörös partjain, akik fejlődő kisközséget ala.,.
pi/oHak a régi romoko!'!. Az uj lakosok a hdvéf-vi:llláshoK
taríoztak, meri cl 18gi megrongált tC}l1lpl.om heIYi'Qál!jfá~i költ..
ségeire alamizsnóért folyamodl'Rk a íöbbi református ki~"

~'?kh~z.
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A SZENT
lUKA\CSFOROŐ R.~T.

egyedárusitást
kiván létesiteni a

ás~-ánv'iiz termékének
GYOMÁ NAGYKÖZSÉG

esetleg az egész vármegye területére.
Igen előnyös üzlet azok részére, akik
saját r"ktár és megfelelő tlwJ.r-esz-

közzel renaelkemek.
Refiektánsok kéretnek cimüket
SZENT WKÁCSFÜRDÓ R-T.

ÍGAZGATÓSÁGÁNAK
BUDAPEST! llL Zsigmond:J. 21.

beküldeni,

~~
Üzenet a sakkosoknak. ]j.,

sakkverscnyről szóló' iudósi c

tás I valamint cl verseny ered~

ményét, a jövő szóm unkban

közőljük, fIlcr! éJ mosraniba

már I1dyszüke mia/!' nem fér

el. Ugyancsak akkor tesz kÖN

zölvc a verseny eredménye is,

Iít csak annyit, hogy ét további

számunkban állandó sakk ro

valol., közlünk, melybeq a kör

nyékbeli. beküldött íudósítások

közőh'c lesznek. ÖsszeköHc~

tésbe lépünk' hasonló egyesü~

kosokra js csak haszonnal

. járhat.

"
az. egész- örszágbélil .ese H a
föld ára. :)zGgeden fl tavaly
2300peng6ért parceliázQii föl N

dQt ma 1600. pengóért sem
veszikm€lr meg és még
sokkal rosszabb il llciyzet
Nyiregyházán, ahol 6-800
pengóre eseH ól föld dra.

Épen jókor, iübb idők pir7

kadásakor jelent meg a' !eg'
ujabb magyar uiságkö!a!ogus,
amelyet il Rudolf MO'Jse rA.
most már hatodszor ad ki.
mini mindig ízléses és ió!!~e=

zclhe~ó forrnóbéll1. Előszavá·

ban áttekintésl nyerünk il Ru~·

dölf ll/Josse' koncern nem ze I.,.

közl elagazásáróiés példáílal1
soko;dalus6giiróL S;;:ó! cl be~

vezetés ci mosi külföldön iilia
lánössá vált service-ról és
egyáltalán arról, milyen j::,CI1

tőség-c van a reklámnak a kul
tUrélHamok életében. A szer
kesztőségi rész felölel példás
áHekinJéss'2l mindent, iJmil él

hirdetőknek az lIjsilgokrólés
CI folyóiralokröl tudniok kelL
A kalalogus hirdetési részében
cl lapkiadók mondják el kiad~

ványalkról mindazt, amiitudni
érdemes és fon/os. l\.1 inl 8Z

ipari, kereskedelmi és köz p

gazdasági élet segédeszköze
kivár' ez a kata!ogus S7ere
j)e!ni és <-:;zen rendeHelésének

. minden tekintetben meg is
felel.

Izmplomban
S l. (''!l i mise

Cser
D. lJ. .3

i\ róm. kcJlb.
reggel 9 órc;kor
prédikációvZll,
1lJE11l Géza
órakor mániD.

Személyi JÜr. Dr. l<or:ko!y
Tihurr:'!r üg~v(:di jr(jdájál meg

GYLl:án crdélySélridor
ut 29. Q. (\TélWti flllomé:s 'kő=
zclibcn).

[stentiszteletek. A l'(f. feLOI{

Iomhan vasárnap d2íeiótJ 9
órakor IsrenHszteiel2i í('irf Réa
pás Pálleikész.

A.z ágostai evangéiik U~ lemp=
lomhan vasárnap d.e. 9 ó.
némer nyelvü Isízr:lis:deietet
f~rt FeH~:r E'rnö -ev. 12H(~sz.

Szinházi jelentés Szalay Pál
igazgaíátsél aiai! müködő,28

lag\! licrü!eií 57:íniár.suíat GYOD
mf.il"a érkezik és cl(,,)dfJsainak

sorozat'J!,- március hó 0p án aZ
Uri Kaszinó l1ag'yJcnnében meg
k8i:di. f-\ bédciek ('sLközlésép
vei Mátray József litkár van
mcgbizva. Akinek . bu!orozoll
szobáia van kiadó cl lársulat
tagjai részire, eiméi adjak az
Uri Kaszinó· vendég!ős,znéJ.

Esett a föld áTa. A íulgrors
parecUázás folytón. főieg pedig
arniaU, hogy· fl p;;:rc2!!~zás

drága hi/elek igénybevétejévei
kényíelen termelni, ugyszólván

ges viseikedé5 mt:lkl' i! egy
iegdtibb25

el, ciísmer6 . ok,·
levélre Jqkésőbb a fen! emli-

ten kaionElj szoll;:á!at

iddét is.
Elóleriesz!ésénél különös fi·~

n','o'n"o; forditsoll éWftl. bDg'y

elsősorban al: SZáKVjzS-

erdóórök hozas~cnak

ja.'v·,::.slarba:- ak~k s;?oigéL:dddóH(~

kö.l szemben a muiibcn lcz'':1i~

loli s7;omoru állapolokalall is
hüség'e8 és odaadá m,agatar.3'

lásl lanusHollak.
Gyula, 19;)0. jCJnuilr hó 24.

Báró Feijitzsch s, k. főispán.

érökel, akiK

1'2H hc)zz(] ~avcsq

!f.'llba:.
hiÍegjegjzcm, hog'y él szol~

$:I,álati id,5 kisz,ánlHás.ánéd tc-""
kinte~be kizi v-enni 07.: ldóköz.w

l1cEand és nér;)ettenyésztői~tól.:;z[tr;]::az6

RHODE !ZLAND RED fehér amerikai

d2I'aO()nkérd50 fiU.! n~poscsibe 80 f:iHér.
280-330-as tojóIdol' száqnazó KheflÍ
Kimpbt:.H kacsa. (i.~linlel!lún.;: im-port
töczsek) tenyésztöjás· darabonkéüt 80

. i'illér, r,aposkacsa 1.50 P.
csa.póJZé:s~ek t11enölz~s.

Bi;rke1tetés~

l~2:.gY'úbb rende1ésné] árengedn"iény.

ER' rV'i~RT'-Of}J
, fajb2.f0í11H télepe

MEZÓTUR, Rákócii ut 5.
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Az uj település sem volt állandÓ, merl 1685a ben a Gyu
ióérl vivoH harcokban - a hadviselőfeíck egyformán puszíi~

loHák és iakéi1!aoná teHék a virágzásnak ~nduló !;özségeL A
XV1i1. századel.s6 éveiben a régi lakosai közüí íöbben visz
sZöJszállingoztak, hogy feltámasszák pO'f1iból iJlZ immár ké/
szer elpus7.lHoH községd, de munkójuk hiábavaló vo!1.
amefiDyiben a Rákóczi féle szabadságharc idején - az oszt
r,jkok. lámogaiására feivonuló rác-csapc:H:lk_ -,- vadk'.;gyel·
l~nséggd sivatöggá leHék Békésvármegye ~',:en részér, Te[;11\;-
sze/esen a 'Jis3zajöll lakosok néhány is.

A mcü község'd alapító ösök a ber''': határÍJoz íMh-

zó "Nemes· Kerekiből"iöltek Endr0d helyére. "Kerd;i-
ben ugyanis a Kö,özs fo!ylonos i/Ö! sok DC/juk voH,
azért folyamodának Haruckern János C\:Jrgyhöz, a v[lrmc
gye uj föJdesiJrához, hogy" engedéH !1~'c"j2I1ek él régi End
rőd megszál!ására." (Haruckem János Gv(irgr. előbb hddi~

(~1'2:mezési igazgal'ö. miután az 1722/3-ik: országgyij]zs' Öl
11OllfiüsHolia, 1723 május 3·im I(elj ado:l;jl:.ylevé!le! magyar
nemesi jogon kapja a gyulai uradainlai, :' cbbeil Békés vá~

rest, Bepzny, Gyur és Endréd pusziáköi. /4.7 1734 ben keH
mdsodik adományJevélbenEndrődmár mint község' szel·e·

A.z ő engedélyével köllözöt: bc 17m-ban Endrődrca

k2reU kalhoíHws r~i leikipásztofuhka!: Pocsuk lmrével és
lf.!DHóiukj(iJl: Zámbo!< !sivimnaL aId egy~dial az uj {('Jiu iegy~

zój,,:; is voli.
Az uj települők éi régi kOr!iYdn'g'ó i\urOzS partján la~f!!I

omladozó öreg templom kömyékét szf:!iiák meg. A Szem
imre-herceg Jiszleklére: szentelt régi templom él mai temp,
!omzog me!lell,a hid déli sarkában. leLá! az ásoll f<örözs
huHámreiében miniegy 8-9·öl noss?u épfi!etvolt. Még 17'30
ban a templom mellé épileHek pajjcsból eg'y~két szobás p-ap
Jakot.

lA lakosok részint magyar, részint lóf'üjkuak voltak.
. A gyulai jószái2kormányzó ebben az időben csatoHa

Endrődhöz a lölgyi-puszláj és Nyárszeg nagy részét. Sima,
Kiskonc'oros_, C: bco(v;}szló3i.1 val<:lmivel későbben tör 3

iént
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'A regi templom renovációjái nemkezdheHék meg mind
járt az ós... telepesck, meri mint irJó!;: "D::g'YCI1 szegények
tök és sem kisegiló. Pálrónust nem találtak, sem cl í)<'l-liuk
nem indítoUa meg éi gyüjtésl".i\b0f i:Jctu!t virágzásnak al:
uj. község, amikor Pocsuk !elk:'::sd 3Lkd.o, ies jános ui ide...
bilnos váHolla: feL Ez 1732~ben tönént, amikor is 89 h(~',Sls

pát·, összesen 244 lélek alkoHa a:z endrödihHközségeL

A XVIIi. sztizad harmincas éveiben, tehát a falu n:q~'~

szállásilnak e1só évlizedébcn el mai törz~ökös családok elő..
aeiból alig hiányzoH egy-kettő. SzíéJnkovics r1ebános! 733 0

beln u~yanis megkezdie őZ anyakönyvek vezeiését, am,,'; \'ek
hiíeles és ponlos adatokat szolgáltatnak. A kel'esz/,."tzk
anyakönyvében az első beirt Szalkai PáL él házasu :fak
anyakönyvéhen Balog istviín - Juhász Máriával. íj halnilak
anyakönyvében Mészáros Már/on. Az első három év bejr:~lY

zései között előfordulnak a következő nevek: Balog, Böi.:sa
B6rHls, Baláz!'!, Balina, Bé!int, Biró, BincUs. Baksa, Bor-héiS:
Büza, Benkó, Benedek. Barna, Babó, Bohácsik, Budai, P;oifó, .
Czmarkó, Csányi, Cserenyecz, Csemi, Csordcis. Dudás. Dá
vid, Deák, Drahó, Dányi. Filep,' Fekécs, FagYáS, Farkas, fü~

leki. fa7ekas, Gombos, Gyepes, Gácsi, Geriez, Gulyás. Oái,
Gyuricza, Gyulai, Goda. 1-1ornok, Horvát, Hegedüs, Hany,:cz,
Iványi, Juhász, Kovács, Király, Katonél, Kulik, Mastala, c-.;Ji,
száros, Medvcgy, Molnár, Mélrkus, Mokány, Nélgy, Nándori,
Novák. Német, Pleva, Pohorekez, PupcSó, Rácz, Szölkai,
Szujó, Szakálos, Szfancsik, Salamon, Smir, 5ipos, Szabó,
Szlanyik, Timár, Talán, Tót, Tamási, Turcsányi, Tyclár,
Uhrin. Urbán, Varg<l, Vö!ovecz, Valastyim, Vaszkó, Vlfll1é7,

Vass stb
ASlrenda név 1747·befl, az Óvári 1758-ban, HunVa 1756·

bari, Jambrik 1750p ben, Gellai 1759p ben, cl Kálmán 1763 0 ban
fordul el6 először. Örvendejes lényként állapilhaljuk meg,
hogy az első évtiiedekben igen élénk voll az érintkezés és
összeházasodás, a magyar és fót ajku cSOjUidok közölt. A
népesség szaporodása 'fellüriően kedvező volt. A keresztel~

tek száma 1733~ban 28 voH, él lakosság 11 százaléka. Ha a
3 SZÓZl:1lékQS sZi;1porod~s~z' aKKori ?Irányban jört'Ínn~p
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IHETETlE OL
hangzik, magam sem hiném, ha nem
rólam volna, szó, hogy egy csinos, fia
tal vagyonos leánynak is milyen nehéz,
férjhezmanni, megtalálni azt a férfit ki
hez életét nyugodtan kötheti. Ezért ugy
gondoltam, hirdetéssel próbálJwZ011l,
Minthogy vagyonom (földbirtok és,
készpénz) biztos megélhetést l!ytljt,
anyagi szempontok heiyett személyi ér
téket keresek. Kölcsönös szinoáth ese
tén iövendőb.elimnél nem az anyagiakat
kere·sem. Választ "Orgonanyü<tsKor
jeligére továbbit: Erdős József hirdeti)
irodája Budapest, ll., Vitéz-utca kettő.

~~~.;~

A. vihar árvái

Dagovert, a no! főszerep:Öl él

"rvlagyar rap:::zódia" iábornok
néjának kiiünő ala!<i/§sábói
isrneriük, Bartók százados sze
repében remekül érvénjcsü!
Hans Stuve, akit leguh')Qb a
"feh'zr ördög" CagliosíröidJéHl
c:3odáiíunk meg.

A kiegészitő müsor kereté
ben

cirnü 8 felvonásos, rendkivül
élénk mencíü és escm(nydus
lariaJmu társadalmi dráma kc~

rül előé1dásra, (imely él \'ilf:1:.;;~

héborus idők fcifordull~ági1bö:lmcriii lárg"yáL Főszercplói Olga
Csehova és Kénia Desl1i.
Ezenkivül Filmhiradó. Az e/ö
adások fél 4, 6 és fél 9 óra
kor kezdődnek. A be!épö dí
jak szcmé!yenkiut 20 fillérrel
drágábbak a rendesnél.

Az előadásokat farkasin:szl.-y
Imre és zenekara kiséri.

folyi
ar

vize
A

Februar 16-án, 'l:asárnap:

folyósit k

:i~~t~••

CONTINENTÁL SZÁLLODA BUDAPESTEN I
VII. DoMny utca 42-44. Táviratok : CONTIf'JENTALOTEl ~

VID~KI UR;~3.ÖNSÉGIGAZIOTTHONA: I
li
I
I
'=1)
~$

. . . .'.~UJJIIY'l!lll!H@j~

Tisztaság-Kényelem-Előzékenység.
Minden szobában hideg-meleg folyóviz és központi flités !

Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8, 9, H) pengő.
Kétágyas szobák· árai: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 pengő.

Szobák telefonnal! Szobák fürdőszobávai!

Elsörangu étterem! Zene! Tánc!

Maros

Budapesti előkelő lapváUalat

helyi képviselőt
keres élőfizetők gyiijtésére.
Oaranciaképes urak könnyü
munkával nagy keresethez jut
hatnak. Részletes ajánlatok a
g a r a n c i a megnevezésével
"HELYI MEOBIZOTT{' jeHgére
Budapest, 62. Postafiók 282.

alá küldendők.

Megkönnyített munka!

A regl, boldog Magyaror.
szág minden emléke, a Ma
fOS partján gyakorlatozó
huszárok nótája, megyebálok
ragyogá.sa, maga él megleste·
sül! mafiyar romantika eleve
nedik meg a

Maros vize
folyik c§endesen.....
cimü 9 ie1vonásos magyar
tárgyu filmen, él,nelyeí feb
ruár 16-án, vasárnap mutat be
az Apolló filmszinház. A be
csület és él szerelem ál! szem
ben egymással a történetben,
~melYllck szereplői a huszál'Y
tisz!, a falusi nép, fényes ba-
lok uri közönsége mind·m\nd
az elmulí régi jó békevilág 'Ö~

rülmetszeH alakjai, akikel az
élet eleven levegője lC'ngi k(i~

fÜl, Eze~né!már nem duhaj
mozdulatokból tevŐdik össze él

magyar m;volt. hanem mé:
lyebbről, belülről árad. UI

rs

oltán

és

R AK:
Prima uradalmi sertés P. 1.66-':,U58
Szedett I. rendü sertés P. 1.56-1.62
Közepes sertés p, 1.46-1.52
Könnyű' sertés p, 1.36-1.44
Öreg sertés P, 1.48-1.56

a .cimemre berakott sertéseket
és szarvasmarhákat

a legmagasabb napi
áron értékesitem.
Kisebb
lom a

gazdaságoknak aján
sertéseket együttesen

berakni.
Ki.ildemények cime:

RÉTI ZOLTÁN
Budapest-Ferencváros,
Levéicim: R É T l Z O L T Á N

IX., Sertésvásártér.
Telefon: József 366-29 és

.343-03.

Éppen kellő időben
megjelent a Rudolf Mosse rA.

MAGYARORSzAQ'
UJSAGKATALÓGUSA
amelyet ezen hirdetőiroda

régi és ujonan jeletkezó ügy
feJeinek ingyen és bérmentve

megküldé!

Rudolf Mosse R.-T.
hirdefőirda

BUDAPEST.
IV. Váci utca 18.
Rudolf Mosse-fláz

Tel. Aut. 855-85. 855 -85.

állatbizományos jelentése

Szalay .)hál
fajbaromfi ,tenyészete

MEZÖBERÉNY.
JVl.inden egyes állaton vérvizsgálat.
fehér hasmenés mentes állomány.

Csapófészek ellenőrzés.

.fehér Leghom tenyésztojás --'40 fl
Fehér Leghorn naposcsibe -'80 P
Rhode Island Red tenyésztojás -'50 P
Rhode Island Red naposcsibe 1'- fl
Kizárólag 55 gr.-nál nagyobb tojások
kerülnek eladásra. Tenyésztojásra és

naposcsibére előjegyzést elfogadoI,-
Acsomagolást önköltségiáronszámitom..

~~~

Icsobba

REFORMÁTUS,'
teljesen független árvaleány férjhez-'
menne' harminchat holdas felszerel t
gazdasággal és tizenöteze;' pengőIle!.. .
Felvilágosítást nyujt DEAK DEZSO
i::-odája Budapest, Rákóczi-ut tizenkilenc.

PUBLIKACIÚ.

!lé*Ufi'!Mík

!(ató Lajos jegyzőnek Révlaposon
levő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

Lel'lMago'i: ki akar termelni? Igényét
február l5-ig jelentse be a Hangyáná!.

, Zöldhitel akinek kell, jelentse be
szintén a Hangyánál.

ArarlY János utca 593 számu ház
szabadkézből azon~al leladó. Értekezni
lehet G. Nagy Millálynál fenti szám
alatt

GYOJnlllHl""", bél,.. és
dnYdg(:se~'e etegsé...
geknél éi /crrnészetes ~Fe....
rene J6zsef~ keserüviz az
emésztőszervek müködéséí
hathatósan eJömozdilja s igy
megkőrmyiii, hogy ar tápláló.
cHWagOk a vérbe kerüljenek.
Orvosi szakvélemények hang'~

sulyozzák, hogy él Ferenc
József viz külőnösen ülő

élelmódnál igen hasznos gyo~

mor- és bélszabályozó szer.
A Ferenc J6zs4E"f keserü'"
viz kapható gyógyszeriárak...
l:éHl, drogériákoqn és füszcr...
üzletekben.

A Gyomai Közmüvetődési

Egyesület még' csak hat elő...
adást tart. 1930. március hó
19-ig bezárólag", szerdai napo
kon este 7 órai kezdcitel ar
küvetkező sorrendbzfl: február
19·én Polgári Olvasókör, 26~

jn' .Alsórészi Olvasókör, már
cius 5-én Fgyctériés i Olvasó..
kör. 12 0 éll Kisréti Olvasóköt,
14,érl Alsórészí Olvasókör és
március hó 19·én Szc7.OI1L'áró

ci(ladás az EgyetértésiOlvC!,
sóban, Előadók: Szőke Fe,r
rene ig. !anitó, dr, Vincze Endre
és dr. sarkadi Nagy Pál orvo
sok. Ladnai Lajos gazdálkodó,
DonlOkos jár10s íaniió és Nó,
nay ferenc ny, s;:Élzados. 'Ál ...
Iclldóan közremükődnek még,
Szőke Ferenc, Molnár Gyula,
Szilágyi Mihály él nagysikerü
zeneszámaival, Ladnai Lajos
nép:'3zerü, humoros m<2séível
és a Közmüvelődési Egyesü
let miikedvelói és szavalóL



1930 febi'. 16.

18'26
19·25
2'20
3'23

17'30 g'Y. 21'
20'29 gy. 2'10
14'28 16'52 gy.
19'IO 19'45 gy.

r

16,14gy,
16'51 gy.
20'34 gy,
21'11 gy.

lapunkban~

utia

A "gy" betüvel jelzett gyors-, él többi pedig személyvonat.

Hirdessen

Bpestról indul
Gyomára érk,
Gyomáról indul
Bpestre érk.

11'*.*IIXI"j*"lill"'X""'II'SI'IIII"jlll*i*rx

1929. október hó 6-tól.
BUD.l\.PES'1' - G YOnA.

6'25 9-45 gy, 13'35
11'06 12-42 gy. 18.19
0'32 5'34 8'52 gy.
5' - tO-40 11'45 gy.
GYOMA - BÉKÉSCSABA..

Bcsab(]ról indul 23'15 4'34 8'14 gy. 13'26
Gyomára érk, Q'1] 5'26 8'51 gy. 14'20
Gyomáról indul 6'41 11'14 12-47 gy. 18'29
Bcsabára érk. . 7'54 12'08 1D'25 gy. 19'27

.~. lU --nr . ........,..... _~~~

~~%Q~t""49~~~

Legjobb tájékozia.tö él

. Vasuti és Hajózási
M e netrend Ujság
kapható minden VasQ.!ltállomáson.

Dohánytözsldlében.

l'ALÁlKOZÓHElYE

szálloda
8.

~~ tir~ ",~p !,!,

~
:;~ ; ~1..l ~
~i.b tiií ~ 4Ib:,ftfu ~

B [Ji J},. Fi' E S ~(~ tli'i., POd''l1i~U1~c;zky~utca
A Nyu'f!1Gll.ti Jili~~JJ.-,raau!ii1j'·áa' lIlneUett.

Telefon (Il1ierurban) 202-45., 294-M. Sürgönycim: Hotelist.
Minden modern kényelemmel berendezea eIsőfangucsaládi
s~áHoda. Minden szobában központi tütés, hidegdmeleg

folyó viz és telefon, Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudl'artól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 40-os kocsikkal.

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

ingyen lakhatili Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai Ujságra"
mert la punk havonta kisorsol
dófizelői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmeníesen !rap cl' kiváló
himévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest Vili,. Ba~
ross tér 10 (a KeleHpályaudvar
érkezési oldaláva! szemben)
eg:y ebórenc!li szob<§il, A kö
vetkező sorsolás! febr. 20~án

fogiuk megei!:<ni és eredményét
lapunk febr. 23d iki számában
tesszük közzé. ~ Vágja ki
az al!anli "Ujalvány~sze!vényj"

és adja be az! lapunK felelős

szerkeszíőjénél.

- - - !~;i .I!.eVAg-iIl!tu:lij6 ~ - - -
~'_""'_' 0-' '0 __ ' ,_0' ••••••••••••• '_0" '_'0_ •••••••••". _'0 •• , ••••• 00 _

/

5zerkJ?3ztósé;Q"fli~ beadandó.

UTALVANY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ TELI MENETREND

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

november 15-töl május 15-ig.
GYOMA VasutáUQmás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között. .
Távolság 1 és fél kilométer. 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.

7 Ó. 40 p.

kézzel ken

Telefonszám 17.

Endrödről indul:

l. járat reggel

2. " délelőtt

3. n délelőtt

4. " délután

5. " délután

6. " délután

"1. " délután

5 ó. 30 p.

GY0DJl.Aról indul:

1. járat, regge!

Feltételes megáUók
Oyomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

2. n reggel fi ó. 30 p. Máday gyógyszertár

3. " délelőtt 9 ó. _ p. Piac-tér
Ártézi-kut

4. " délelőtt II ó. 10 p. Hangya föüzlet
Vágóhid

5. ,. délután 12 ó. 50 p. Iványi malom

Endrődön:
6. " délután 2 ó. 20 p. Napkeleti vendéglő

Kórház
7. " délután 4 ó. 55 p. Kondorosi':ut

Piac-tér
8. "este 1 ó. 20 p. " este

feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról fetemelt
jelezni a megállást•

Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

KiiUön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a sofförnél megrendelheíő.

Telefonszám 17.

, ~..~

KEDVEZl~ÉNY '1'

VENDÉGE~NKNEK
'. Ezen lap előfizetőinek mege!égedé-~.

sére nyujtott I
~ ~lil:U~a.J~k. I
I kedvezményt, szobaárainkból

tO száza.lék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menu! kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kiböviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZET! SZlNH~Z,' ~
KAMARA SZINHAZ i

előadásaira szóló mérsékelt áru ~

jegyekkel. Tekintettel a nagy keres-I
. Jetre, kérjük szoba és szinházjegy o

! rendelését két-három nappal elöbb
velünk közölni.

~ P~,RK-SZALlODA
~ BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési oialával. (Nincs kocsiköltsége.)

mint él

GY0l111AI uJSAG
oívasójának.

urnak
ilii·· .. ·....······ .. ············· ..················· !l,01őnek

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
VifAGNEi( iv'iARTON.



E T I L PÖZG ze s GIÉSi~ T R SPOLITI

V. évfolyam 8. szám. _.
44 n#@NH+ííi&dí&íí&&;SiÓriíi4iEOiij-iliJiHb +&&- fh 4íQNfuif1*tv-<*i-~éM@iWdM

Negyed~o;;~I 11.:e::;:~iiI~~II_.-Fe~: szerkesztő ';:;AONER MÁRTON.
FéJ évre-- - - - 3 pengö 40 fillér "
Egész évre - - - - 6 pengő. i Szerkeszt5ség'éa kiad6hivatal:

Lapzárta iP É N T E K déii 12 6ra. í G R I könyvnyomda
Megjelenik minden :vasárnap reggel. l G yo m a. "ÁRVAHÁZ"

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábo& 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.

Egyaerikai
ref. lelkész levele
vitéz Rábay nb!

táborno oz.
Eruchió p.nJöl, Ohió i:liom

AlniJncc véÍrosbcH magYelJ' rel'.
lelkész, cl gyomai ujságDól
olvasta, bo fon! él volt 2. honvéd

II

I sei támogassák a főváros mány céljából feljövő gyer
eme, a jövő nemzedék ér- mekeket. Az oly község,
dekében kifejtendő mun- mely fővárosi gyermekeket
kásságát azzal, hogy vagy

A magyar haza elboruIt ,érdekében hozzáfogott a maguk, vagy többen ösz- nyaralásra elvállal, ugyan·
egének fényessége csak tervszerü munkálatokhoz s szeállva tegyék lehetővé olyan számu gyermekcso
akkor fog ujból felragyog- i igya többek közt Iétesia a szegény, testileg Ierom· portot küldhet a főváros=

ni, ha minden magyar szi- tette él gye;m,eknyaraHatá- lOH fővárosi gyermekek ba, ahol a gyermekek dij,,:,
vét szent. buzgalomként si akcióját is, mely hivat- részére a csoportos nyaa talan ellátásban részesül
fogja áthatni a szebb és va van él pusztuló, csene- raltatást. Áldozatkész tá- nek s a főváros neveze-
boldogabb mag'yar jövő vészedő és nyomortól ela mogatásukkal megerősit, t ' 't '''', . t ~l. . essege! IOvarOSl .anero (
biztositása. A jövő II gyer- satnyult gyermekek arcára hetik ezen pusztulásra lÍélt.~ l _.' '.'

, '.. '0 ,. " I I t t tb 'I I"\cdauzo.ása mellea telHn-meK, a magyar ]OVO, G ma- a rozsaplrr, az egeszseg gyermecel-(e es en es .
gyar gyermek! Gyenge, be· szinét visszavarázsolni és lélekben. lJ...z örömteli lé~ l tik meg.
teges és erkölcsileg rom- testükben, lelkükben egy' lek nem felejtkezik meg' Jelentkezők a következő
loH gyermekekre nem éptt= aránt megerősiteni. soha a neki nyujtotr ióról eimre küldjék szives érte-
hetjük a jövőt. .Részeire Az elmult évi 18,000 és sohase feledjük azt, sitésüket:

megcsonkitott nyaraló közül él legnagyobb isteni Budapest Székesfőváros

armyira sZükSég:e~stben, déken. Ha ismerjük a fő- egyet _is m:::~~~:z ~~:~ Itatási AkC~:rn~~~~;::~~
lélekben egyaránt ép és várost, tudjl.~k, hogya fő- közülük, az engem fogad I IV. ker. Cukor-utca 6 sz.
erős generátióra, ill ma. város az ő miazmás és szivébe". ! """,",!,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,!,,,,,,,,,",, ~,~
Amilyen nemzedéket nev Z_7 poros levegőiével nem biz- A főváros tanácsa a V1
mnk~ olyanná lesz a meg~ tositllaHa. l{eHőképen a nya- dék áldozatkészségét áJ-
kezdett munka folytatása redó gyermekeknek az Idozatkészséggei viszonoz
és betetőzése is. pe- egészséges élet virágát, a I za. Már az 1929~ik év nya~ l
dig a gyermek a magyar boldog~ágot és örömet. i rán több város és község l
haza alapköve; a gyermek Azért. szijkség'es lenne, I 2005 tanu!óját látta vendé-!
tesH- és lelki egészsége hogy mind több és több Igül a főváros tanácsa Bu
is társadalmi érdek. gyermeknek biztOSíthat••, doresfen, ahol ingyenes

A Székesfőváros taná- nánl~ a vidéken az üdü 4
• ellátásban részesHeíte a

csa már a fentvázolt cél lést Azért a vidék íehető= fővárosba üdülés és tanul= !

Az u.r meg daludi! l\1á lncg
elállt oZ óra!

Igen, amint előre igaziioHa él

muta/ól, az ébreszt6 óra meg'-

gil a iopásL

Ettől k'2Zdvc nem voH nyug
la, Éjszaka nem o!vasholra cl
a levelet. !1l"rf hiszen
észreveHe VOlna, a papÍros
zörgése fölébreszteHe voina őt.

Ha meg kimegy a szobáböl,
ki kell vinnie a lámpát is, hogy
c!olvassa, ez rög-tön gyanussd
tenné még a háziak el6H is.
Elhatározta, hogy másnap ol
vassa el a Mezővárosi Taka~

rék csendes pénztárszobáiábcm,
Regge! korábban megy maid
el és hogy ~;ryanut ne ke!tscn~,

éjszaka titokban dőreigazitoHa

az órát. Arra ébredt, hog-y (íZ

mindenes, a Dudiísné.

y5zcrrc'akkc;r

szempillái megrebbenlek ,-::,!,
kék szeme lesuj/ö csodálko
zással méri őt végig': - lll)"

gyan. hát ennyire velemedt(i? ,
lvláskor már kihuzla él fiój~ot !

és utána nyull a n2jlélyes !CV8r~

nek, midőn zihá!ó lélekzésl
hallolI közvetlen maga mel1ciL
még a lel1e!lelel is érezle.
Csakllem összerogyoH és c::::6k
percek mulva jöt[ rá, hogy a
saját felindult lihegésél halíja .. ,
Jvlégegy pillanatig gondolko:
doH, vég'ü! js zsebrevágta a
levelet, hanema kabátját rög-
tÖll begombolta és még éi ka~

b~:!iát is fölhajjoHa, dakarfa
j !. c,r!'; '] ir'\'e1ot P(}r"'~')I-I'''''·r'r-..
_t.",-"",,_~, ~: l~ ,"", " ~ ~~~. ,+-''-'r~'~ l"

!(iiJl./u!1 Ll l10Ef V UJv.S~ ~f.~:',

\/~Q-/~i::3 tItkai ho,rdo.z él Z:~'2'~-'

b'~bcn, odakapüH hozzá, ebi 7 l
l

s !

CA

'Irta: PINTÉR FERENC.

i\·,,,,urn gunyos arccEd ny

lotta feléje egy
szin szelvényét,

a szereíő

Átvettem, - men!egelódzött l
Margit, - ez is valami, hátha
még kelj méljd!

Ez már cSllllya sértés voH
Kerekesnc:k és m<.'giní az ídc~

l?CIl férfi fényképére és levelére
(Folytatás) (13) gondolt. AkKor nem olvasta cl,

.Az orvos ke.zdeHől fogva visszadugta mind cl kettőt a
ajimlolta, meniení2k el máshoviJ, tlókba, azóta, ahányszor a.
mert Mczőváws fülledt Ievc 3 l fiókhoz közeledell, az ujjai
góic meg'ö\ia bel,zget. 1genárn, I megránduilak és ösztönszerücn
d'2 hova l'nenjcnek, vitte l n éJ 5zckr2ny lapjá
voina ót és főképen miből? l nak. Mjndi~5' elő akarta venni a l
UtOlSÓ kétségbeesésében IC'vc- ~ levelet, dl' m~\'1dig visszatar·~ I

lel iri cl csa!ádjé'mak, velük ép= iolla valami. Ugy éreZle, hogy l
pen Margil miaU szakiloU, k6~ Margit figyelj, még álmában :s
ny6rgöH mdük, rimánkodott és fölébredni?, ha a levélhez l1jlul- I
, , • j . i ',. t, .,,\ L.: 1'1, f 1'1-' ~ 'J 0 J' ~ lI'2V<" k:: !La <lk!: a II :"7.C~ ,.:,. ,-,·,u dJ y;:,/.'-' '~t'.

p ·!.1<--:~'t;,~:'rI\.~:l~ ~.\j:'(J~)r;(.':k, Ö'Jó\():::an ()dEj ,

;;iCg c I
I

II C' in I
lU ,"",,-,, " ..Il' dZ jjediségtöJ, meri!

IV1r.rc-nr hosszu!
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I

J930 febr. ~.

módjái, vak'~

és ha

akadnak. a:

nyári védekezés
mint sorrendjér
husz-h :-:rmincan
KO":S,ZkK n. kik Dzt végrQhö~:-'

ják, nemcsaK maguknak íe:'i<

nek ió szolgálatot, de példb u

jukkal az egész lakossálln0k.
L Virágzás ideje lalat! Pul·

varzollal porozVél.
2. Közvellen virágzás ul,!).

de 8 napon beiü.! permelezés
(100 liier vizben 1 kg.
ehhez kiilön feloldott 3/4
szalormás mész:oldalíal.)

Eselleg 2. helyen:
3. Köz'l~llel1 virágzás ul;:':!"

de 8 napon belül permelezés
(100 liter vízben 112 kg. rézgálic,
1/2 kg: szalonnás mész
1/4 kg. Suifaro! és 20 deka
Arzola kevert oldatával.)

4. 10 nap mulva az elsö
permetezés utáil ujból permcp
tnés (100 Iiler vízben. 1 és 1/";;!.

kg. Tl..llokil és ehhez külön
feloldoit 8/4 kg. szalonnás
mész o!datával).

Esetleg 4. helyett:
5. 10 nap m~]va az Cl5Ö

után már ujból permetez';.:,
permetezés (100 liter vízben 1
kg'. rézgálic, 1 kg. szalormás
mész, plus 1/2 kg. Sulfaroi,
plus 20 deka Arzola kevert
oldo.ttlval),

6, Az permetl?zést<51

szerb, sem egy cseh sehol. A magyar
llak mindjg az volt a baja, hogy il

nemzetiséget dédelgette és a maga faJ
táját vágta örökösen, azér! van mOSt

Trianon [

Tavaszi
övényvédele

Az envhe !él ketlózöti éber~

ségcf tesz sziikséglZssé él gyű

mö!csfElli: gondozásánái, mert
fÖ!teUenlil számolnunk k"i! na
gyobb mérvü hernyó-veszede··
lemmel és meri az évek óta
nem látoH petefészkek tömege
van a gyümölcsfákon.

A községben tevő gyümölcs
fák, kc!!.:) ;::~oildozés5a:1, bóven
C!!á~nák lakossilgl.lnkat téli
gyümölccsel s mégis minden
heHvásáron kQs~láda- és k(),~o

csiszámr-:l arusilják éi füzfa és
más igen si1tmy aImét. Ami biz
kl5zs·7.égyen.

lm Ur hozzuk a tavaszi ~'"

ís

f. hó 9-én este, jól sikerült álarcos
bálat rendezett az Egyetértés vezetö-

t\larco5 bál a
gyomai Egyetértés

K' . rb
~ aSZlno an.

5ége. A szezon egyik legsikerültebb I
MJja volt, amelyen ugyajelmezesek,
mint a többi vendégek olyan szép
számmal jelentek meg, hogya o terem
zsufolásig megtelt :

Az öreg Kölcsei Mihály elnök ur alig
győzte üdvözölni a megjelent Vendége-I
ket Volt dolga Szendrei Balázs penztá
rosnak is bőven. Akántisz bátyánK nem I
győzte ellenőrizni a sok betolakodott
potya utasokat. De legtöbb dolga Kiss o.

Dánielnek volt, aki a jelmezeket irta
és számmal látta el. Volt bőven, össze
sen 56 jelmezes jelent meg, tarka-bar-

o ka össze-visszaságban. Sok szép jel
mez volt, melyen aijat nyertek: I. dij.
Konya Rózsika Pierett. H. dij. Eke
Esztike Virágárus lány, aki kii!önösen
szép volt jelmezével. m. dij. Izsó Bözsi
oláh fáta. íV. dij. Kiss Teruska páva.
Ez is szép jelmez volt. Gácsi Elek l.
dij. Török szultá.n. Férfi dij. A díjat
nem nyert jelmezeseket is mind fel
kellene sorolni, dehelyszüke miatt nem

az az az C7er3 lehet Szép volt még: C,>ebe Ilonka
éves _édes ianYB!llk számyd vadrózsa, F. Nagy Esztike Mátyás

- diák, Tandi ES7.tike Ibolya, külőnösön

éljük :~.~lem!lkei, s::~~nyajalaH 'o tetsző: Varga Bözsike ujság jeimezé
c,;!-yesu!lon il j 4 rmdw magyar. ben. Érdekesek voltak: a gomba, a

Vi1c'z R.5bay ferenc DV. á[!. I tlizoltó tis:i.t. él kéi: ördög, 2. két ha-
láboriiOk ug-Yémcs,Jk mzleg'3 Iti!. Amelyből Juhász István igen ötle-'

í tesen oldotta meg a dolgot, mert ah::ngu levélben válaszo t és
nála levő nyélre erősitett kis dobbal,

:, :i.szönlc meg a nemes céH állandóan "megváltá:>t" szedett, ame-
((,mogaió ki.HdeménvL Iyet mindig a pénzíárhoz hordott, II

"?~-~ ,~._-,"""" .........-.~ mégIJa cigaretta papir meg gomb volt
benne is. Mindamellett a belépődijat ~

egy párszor összehordta.Érdekes volt i
Tóth Antal varju jelmeze, kár, hogy a
szárnya nem mozgott. Továbbá a
"hirdetési oszlop" Biró Istvánnal, csak '
ez roppant kényelmetlen. Igazán na-·
gyolJ. sok szép jelmez volt, amit már
nem győzök felsorolni és a fó, hogy
mindenki jól mulatott reggel fél 6-ig I

Itt álljunk meg egy szóra, uj sportnak
elég 'iloina ez, de mint fentebb emli
tettem IIJ. díjat "oláh fáta" nyerte.
Mit szól ehhez Bratiánu Constantinescu
si Titulescu és még a többi sok-sok
"eu" !? Itt, Magyarország közepén,
tiszta magyarok között, egy oláh jel- i
mezzel dijat lehet nyerni I Hol van az
a bizonyos oláh gyűlölet?

Én tiz év alatt sok helyen és sok o

bálban megfordultam Romániában és
Erdélyben, de sehol soha nem akad
tam arra, hogy egy román lány magyar
j~lmezt vett volna fel csak ugy, íréfá
ból, egy pillanatra is. Akin magyar
jelmez volt, bizton lehetett hozzá kö
zeledni, mert biztosan magyar lány
volt, sohasem oláh, vagy valami más
nemzetiségű. Tehát ki gyiílöl itt iga
zán? ,Gyávák, igazán gyávák az oláhok,
mert még csak feí sem kéri egy oláh
legény a magyarjelmezü lányt, nehogy
egypár szót magyarul keljen szólni,
mert akkor vége "máre Romániának" l
Ellenben azt várják, hogy tiz eszten
dei megszállás után már mindenki tud
jon románul.

Ha a mi öseink is igy gondolkoztak
volna bárcsak ötszáz év előtt is, ma
Illem volna oU $e egy oláh, se egy

Ir', ,,;ögös kereldl c",izájáll. hogy
s cokása szerin! valameiyik
;rricsparinerének soronkiviili
IJdcsönt utallasson ld.

Kerzkes már riQ-en tudla, sőt
:nindenkinéljobbéln tudta, hogy
<:,;-;: bizony egyáltalán nem mu
!őtságos dolog, már mint az ő

dolga. Nem is azért neveldt, cl

::,:~retés<? csak aDllak él kélség'
beesett kál'tyásl1é1k II nevetése

aki már !lldia,. hogy nem
,,-verhet, de rnosoljrogva veszí,
mert a veszteség igalOiía azt
,j me~győződésé!, hogy vesz'"
feni fog. Ilyenkor önmaga ellen
j::;,fszik a káriyás és meg van
,j/: az elégtélek, hogy él vesz
ieség igazolja és nem a síker.
Valóban most már csak az
hiányzolt, hogyelbocsássák ől

il bankból és ime Klipcsák ur
ezt is megigérte.

szórt

ryo!oznák el fi vűHássi'll él i
hazafias aminthogy
iH ügyelnek örra. hogy minden
honpo~gá!'l részesévé tegyék a
hazafias ünnepekn;z!.:. iH nincs
protesliil1:3, kalho:j~;l.JS vagy
zsidó, Ílcmem van éH(l;?ri!UÜ".

Milyen szép az, mikor egy
országban n.zm CI ~~ü:'2L~s, nem
él r8l!1l~', nem a vaH,'}s. hanem
él tudás és becsülej tesz különb
séget POJgéif és közölt.

cl mindenható 131en azi;
b1og'Y rövid időn b(dü~ eL2rje a
magyar nép az), hogy az egy
séges nagy iVlag'yarörszágban
élje élelé!, dicsérje lsL'méi és
áJd0zzon a honszerc:!cm vérrel
megszentel! Oltárá n. Széjiel l

iléleinapig öl csengelést A ro" !
l1anáslól kiizzOIdva ér! az iro
dába, Klipcsák ur sokat eej·
letó fölénnyel fogadla a meng.
legalódzését: - Igen, ludom,
igy nem egy kötelesség
tudó tíszlviselőnek élni. IH 'Ja~

!ami má.s megoldást kelJ keo
resni.

Benne voU ö hBJIl~rjában, hos:y
megoldásrö gondol. El

fogják bocséljlani öl. Már ezen
sem rudolT meghaiódni, az
utóbbi idóbenannyira őssze;

zavarodlalc a dolgai, hogy most
elmosolyodoH. Klipcsák ur még
oU 'loli a szobában és figyelíe
ól: - Ez nem tréfa, bizony, i

egyáltalán nem mulalsá.gos dOh
És él kivülről hallatszó

kocsizörgésre sérlődö!!erélyes·
séggel ki él Mezővárosi

J~~aré~e:~t~~á:z~ató érkezet! j

wyaloP'ezred és élnnak alakula" I
:..:l' o> ~

taj emI2%~: a~. ~!ó.kor. számára I
rnrzg akarjak oroklíerl. i--,

Hazafias sz>erc~(d sUfIélllaláíb6! i
- miní lri~ "honfiul ;

kÖlelességból" - 3 (három) l
amerikai vHéz I
Rábay ferenc ny.. álL rábor"

mlint dZ elökés;:H6
bizoiiság elnökének eimére, a!
köve(!{Qző iar!abm sarok kisé- !
retéb,zrJl : ~Hirdesse cl fei·~ ~

emlék a hazaSZ2r'2i(?" l
leL azösszQRaríás1 és testvéri- j
ségei. Legyen az emlék égő I

oH a ITianoni határnáL I
-';:'" c:>~o~~'l'l\l.~; "-- ~ ·,:.::>LJ1

az s]faboH és ol:r"i,.'mno~" test
vérekben is a szabadulás utáni I
yágyat. De fi2\.re~mezíessc~ a
r,::bió csordái is orra. a

még egyszer fog
mend, a rabiókal kiverje I

és ö] testvéreH o megszabaditsa.

Bár hazánkban is ugy hirdel
né még él fijszá! is a hazasze- ,
rCl'eief, mi.nt iH Amerikában, a I
!egboldogabbzs szabadabb;
or~zágbal] hirdeli. Nemcsak az
iskoia, melvben mélyen
cl tanuió szivekbe tudiák plán? l
iálni a hons7.el"e~met, hogy' az
onnan soha ld nem pusztu!.
Bár odahaza is ugy tudnának o

nemze/i iirmepeket ülni, mint:
1

HI hl dnak, bál" Odil haza se fá· i



anyagb6l kezdJe
épHk!2Z-és

E mal;:"Yéirul szor:;;-aimasan tanulgató uj plebánost cl hl··
vek, különösen a tó; aikuak nagy örömme! fogachák. A. kö
vetkező évben: 1754 augusztus 24~én nagy töriént
Endr6döíl. Gróf forgács Pál püspök megbizásábó! "Céllll p

nica visitációj" tartati közsé9"ünkben Aiopi János kanonok.
középszolnoki főesperes. Et: éi közigazgalá5i hufóságok=
kal együttesen tartolj egyházi vizsgálat éi h:llzözsé~

egész ügykörére s hiteles felvilágosítást BZ akkori álla-
p%król.

KiVOl1aiOlvaI is,,,,,,.fníiiiL-

könyvet: .A kegYU1'Bs6g

bánosság~ alaH sz
(nem ei mostani I)
1753-bM men!

ktt.

-5-

1742~ben, majd ! 746-ban meglátogaHa gróf Csáky Miklós
püspök és elóször 135 férfi, 122 nőnek. másodszor 76 férfi
és 85 nőnek szolgá.HaHa ki a bérmálás szentségét Második
alkalommal áldotta meg a 6 mázsás Szent lmre harangoL
amelyet Mokány Ferenc birtokos hagYf.l1ékából vásároll'ak.

A birói tisztséget 1744~bel1 Bacsa János. 1745-ben Szer
ző Pá!, 1746~ban !ionlük ferenc, 1747-ben ismét Bacsél Jii v 

nos, 1748-ban Szabó András, 1749-ben Kapus György vi~

selték. Az 1748-iki himlőjtlfvjny r,öbbeKeÍ (:Jra.gi::CioH a hivek
soraiból, igy á gyü,H6 !\1~s!a\alá.nos eg'yhá is, u!ódii{
Hiatki Ferenc volt.

1753-ban február 8-án 46 éves korában. hali el a köx
ség és egyház nagy res1auráiora: S:dankovics
nos. Temetésén Bék'2svármcgye összes éi5 voID
tak. A régi templom éllá temeHék el. Méltó és igazstgos do
log, hogy él mai és b~sőbbi nemzedék a hála és kegydet ér~

zését táplálja e kiv<:::ö lelkipásztor emléke irént, akin,,:z rend
kivüli szorgalma, előrelátó bölcsessége az uj t·el,zpülés meg'-.
erősödését és t!!landósu!ását eredmén.yezie.

Utóda a felvidéki tót anycrivelvü Labcsál1s:Zf<\' Györgv

Tekintettel arra, hogya·
gazdaközönség kiváltké
pen pedig a kisgazdák ki
vannak szolgáltatva hitel
igények kielégítése alkal~

mából CI lelkiismeretlen s
a kölcsönöket hihetetlenül I

megdrágitó pénzügynökök l
k~matuzsOró!línak, . ",iiS.-ll
reszt mivel erpen az erde-
mes iegyzői kar az, amely l
a gazdákkal állandó érint-l
ke.zésbe lévén, mintegy hi- j

vatva van a gazdaközön u l
séget ezirányban felvilágo- l
sitani - tisztelettel arra
kérjük Mélt. Alispán urat,
mélíóztassék a vm. jegy- I
zői karának fjgyelmét fel- I

@M

Felhivás t -

szer, ha nagyoll száraz a nyár, 1

csqtleg kétszer (100 liter viz'"
ben 1 kg. rézgáHc, i kg. sza·
1001163 mész, plus 1/2 kg. Sul·
farol plus 20 deka' A.rzolél ke~ ,
veri oldat€lvi'lL

Kik netán elmulasztoHák élZ I
6szi Endázást, siessenek az"
eisá fagymel1íes napos időben

pólolni, meri ez cSéllk ri1gyfCil~

kadás előt! végezhe lő.

I{ner Izidor.

sz~mítoit 10 Ilep muiVll él- DR ik
pont sz"rint perme!l2zés (100
liter vízben 1/2 kg. Tutokil és
ehhez. kiilön feloldott 3/4 kg.
slelioDnás mész oldatával),

Esetleg 6 [",dyelt:
7. Az u!olsó permelezéstőJ

számiíoH 10 nap mulVél II 3 ik
ponl szel-int permelezés (l 00
liler vízben 1 k!i:. rézgálic, l I
k!i:. szalonnás mész, plus 1/2
kg. Sil Ifara l plus 20 deka ArR
zola kevert oidalávaJ). .

8. Ha az időjárás megkiu

vánjl:l a 3 u ik panI szerinli per
metezés (t 00 liter. vizben 1 fél
kg. Tutokil és ehhez külön
feloldoH 3/4 kg. szalonnás'
rnészoldaiá vaL)

Es(?tleg 8 helyeit:
9. Ha az időjárás megkiu

vánia, a 3,ik pont szerinti per
metezés (WO liter vizben 1 kg.
részgálic, 1 kg. szalonnás mész j

plus 1/2 kg. Sulfaro!, plus 20 I
deka Arzola keverI oldarávclL)

Ü K , '" ",,,' " "1 l1. eson crle,o gyumOlcs, l

tdkaj még augusztus elején IS
m~'g- ken perm<2:lezni, ugyanI
CSaK a o-ik pon~ sZHj"r egy~

szer, ha rJagyon száraz a nyár,
(:scneg kétszer (100 liter viz p

,

ben t fél kg. Tulokil és ehhez
külön feloldoH 3/4 kg. sZaion
nás mészoldaiával.)

Esrzílcg 10 helyett:
11. Későn érlelő gyümölcs?

még augusztus elején is
meg keH permetezni, ugyan u

csak él 3R ik pont szerint egy..

- ~-,

végzésétól és csak fi tanitásf bízták reá. A helység uj kán·'
forául Waszkó Györgyöt választoHák' Az 1761~beri elhunyt
Labcsánszky György utódául Negyelák Györgyöt, a blh?lf.o
margitíaí plebánosi nevezte ki a megyéspüspök. Rövid há..
rom évi müködés után' elhalt és ",eltemették a többiek mellé
a templomban". Utána Lányi MiMly mezőpekrdi lelkésl.
nyerte ei a plebániát

1763,ban meghall a jegyző is. Ug-V látszik él György
név igen kedvelt volt ezen időben él régi endrődiek előit,

mert az uj jl?gyzől1ek ls az volt cl keresztneve, még pedig
Schlamatinger György. - A birói tiszlel viselték: 1758;ban
Homok András, 1761 6 ben Katona István, 1763,ban Timár
Mihály, 1764D ben ismét Katona István, 1761,ben HOrllnk
Andr~s, 1768~ban Varju Oyör2Y, 1769~bell harmadízben Ka
tona István.

Áldoza/os lelkületéért a több iólelkü alapítvcinyt tevők
között különöscn érdemesnek. tartjuk meg'emliteni Kiszely
I{<'lialinl, aki 1764·ben aZ endrődi templomra 20, gyász
szen/misékre 35 és fi ,.szegények ebédié,re" 35 forintot ado
mányozott.

1766u bal1 a 23 eves Kovalcsik Györgyöt válasz/ollilk
"Iudimagislerré." Jövedelme: 18 rfrt készpénz, lecticále köböl,
depuiálum 23 80 köböl gabona, ;) köblös buza. 2) köb,
iös árpa föld, összesen 116 rfrt.

1766eban Lányi plzbános ielenteHe a hiveknek, hog-y éi

nagyon szűk templom nagyobbilására már összegyiijtöH 250
köböl meszet és 100.000 téglát. Áz uraság ·is igéretet /elt él

hozzá folyamodó endródi12knek, hogy saját költségén temp'"
lomoi épillet számunkra, ha ellávoznak a Körös parljárói és
él délre fekvő PaphQlom mellett épilik meg az uj falut. Meg...
igérte egyszersminí azí is, hogy kis "Décs"-ei nekik adja ha·
tárul. Mivel azonban a lakosság nem h.ajlandó az ősi

helyeI elhagYl1i,Hawckern annyira megharagudott. hogy él

templom épHéshez egy fillér ::-egélyi sem adott. Az erJórÓa
diek azonban erős l1ekilendmésset fogtak h0zzá a íemplom
nmovációláboz és kibéiviléséhe7.. A hiányzó köli::égck rede:
zetéülmin.den ("kó~r(1 W gara'3 adót ;:.; és ~ K~p~
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JOfinlot ugyan sz. mi,:,ékrc. 4. BOldogsá~{os Szűz kc;oiín
két forintot. 5. Endrődi lemplomunkra kéI forintol.

6. lállOS és Mihály ülseimnek hagyom kél szilai üsző
nek CI fiai! mikor elrugiák ököl anyáli. "

Timár végrendeléíőlveHük ki il. küveíkcz6kei :,. 1. Testál
az témplomra fl. 250. 15. Két arany ör. Timár Jánosnái és
Unó az szállásomon. Abbul faxát, porciót fizessenek ki és
többi megmaradandó lég'yen a Bold. Szi.iz Anyánk képire.
mé! az másik kél tinó is abban számoltassék...

Nemcsak ezek ilIZ okirati részle/ek, de az is bizony
<1Z őS lakosság istenfélő, becsületes éleuél, hogy községi e
jár6ság 3 m6riásforintra büntette· azt, aki· "aduHeremlelt
szól kimerte mondlmi. Valószinü íehát, hogy II durvább k
romkC'dás egyáltalán nem vol[ szokásban éli régiek kö;:ött.

A XVIII. század második fele erőteljes fejlődéSI nl

~ falu gazdasilgi és kuUurillis életében. 1751 nben H6ruck
ferenc ",Puszta Kondom::,!" az endrődieknek adta használ
ra. Ezen idő óta birilik ilzt megszakllás nélkül a falusiak.
Tölgy nevii falu utolsó lakosa Olasz Mihály 17251uben T
ra köllözv<:'n. ez él hafárrész (Fazekas) is Endródbe olv
bele. - 1759-iki feljegyzés szerini "~gyik száraz :nal

. fundamentumbui való fabrikálására helvbeli molnár roga
27 rfrl, 6 Hee pálinka és közönséges tartásérI. " A másik S

raz malmot náddal verték fel. - A község ezidőber: bér
veUe az urasági földek nagyrészét. s él lakosságiól nem i
nyelt Körösöntuli részeket albérletbe adla birka telelletésre
dély! oláhoknak darabonkint 25 krajcár bérért. Duda Já
biró t759,ben 2260 drb. birkáért 113 rénusforinlot fiz:etle
be él község pénz/árába. Csejlel kisuiszállási 1) I.lr3ím
árendálták márciustól mil1dszeniig 300 foriniért, a slműl~c

dát pedig Hanyecz György bérelte ki a rneiletle levő zug
150 forintért : szent Györgylól szent Györgyig, Az akkor
lönálló, de lakatlanná vaU "Sima" község ellőlfogva Enrlr
höz t~rtozik. - 1759·be[1· nagy himlőjárvány pusztllol
községben. 91 uiszülötfel szemben 8t volt a halotlak !

ma.
1760...ban Veréb MíMlyt felmentt?tlék a káíliorl. ~~?11

részívevőinek. Holott ez és versenyek rendezésével
semmiféle sportnál, érhetünk el. Mert oH egy
ha már egyszer versenyról veszteség gyakran nagyobb
van szó - nincs meg. Nem t,wuiási ösztönt vált ki,
is szabad meglenni" ver.. mint más paftik közzül
senynél csak egy van: já-' száz sem. Ezért ClZ (l pár
tékos! - A többi meHékes. pengő benevezési dij véllCl~

Itt él versenyt dinstigválni hol mégis csak megtérüL
nem lehet. Barátságos ]!i)ar"" Mert ilyen formán feHesz M

tit azzal játszok, akivel tett tudásunkkal később

akarok, de versenYPélrtit oda érünk, hogy egycegy
mindenkivel kell. értékesebb dij elnyerésével

Sok jáTékost visszatart sok benevezési dii megté..
a versenytól még a vere~ fÜl. Ugy nyerni, hogy azért
ségtől való félelem is. Min'" semmi áldozatot ne hoz..
den partiból presztizs kér;.. zunk, még a vásári bódé/{
dést csinálnak. Ez is egy ban sem lehet. És az sem
bai. Hisz a legjobb jMé.. lehet, 'hogy az eredmény..
kos is, .egy szerencsétlen nye! mindenki meg legyen
lépésse! bukhat egy par-

elégedve, legkevésbé most,tit.
Tehát elóbb ezeket cl a kezdetben.

fonélk gondolkodásokat A most rendezett vert
I{ell kineveini az emberekD seny is elég huzódozq me
ből és helyette cl tudás derben folyt Ie, Játszik, hogy
elismerését és szeretetét az embereket ilZ anyagi
palántáJnI be; aztán ön~ érdekkeljáró kártya és
ként jön a reális verseny egyébb szerencse játékok
- és az igazi élvezetes még jobban érdekiik.Mert
iáték. Nyerni csak ugy le; igaz, itt pénzt nem igen
het, ~.a tU~ásunkat feileszt-l nyerhet senki, de viszont
jük. Es fegyelmezett jáJé". ,nem is veszthet A sakk a
kot csak a versenyekben sportok egyik legszebbike,

sel1yt tartani, ahol minden..
nyerni akar! És még

nehezehb oH. ahol azt kel
lő tudás előkészitése nél;
kül, beképzelt jójálékosok,
egypár elvesztett parti után,
a kedvüket is elvesztik él

további jMéktól; s ezek,
érvüket hangoztatva. sohao
se az önmaguk hibájára
térnek rá, hanem mindig
egy harmadik személyt
okainak veszteségükért. És
indokaikar ugy választják
meg, hogy az bontásra in#
kább alkalmas, mint épi.,
résre.

Igy aztán kilzdünk. De
visszük elöre zászlónkat,
mert azt már nem engedD

heljük, hogy egypár. ilyen
kedvét' szegett játékos mi;
aH, a zászlónk a sárba ér
jen.

}elszónk: küzdve, előre í
Maid egypár év mulva, ha
iH komolyabb sakkélet fej;
lódik, egész másként fogB

nák gondolkodni e felől

az emberek.
rIisz ma· még a társa·

dalmi és egyéni helyzet is
sokszor akadály él verseny I

egyi~{

él méc

m is cso';
csak most

székiol
sHdg. -. Nehéz

ljön ma rmár.

gazdasági Kamarói.

sakk versenyrol
még pedig' már vég~

re a sokat váratoH és ké~

. - Az
egész ügy azért huzódo!l
igy ei, mert a gyomai já a

tékosok nem fair, tem b

p·er,arnentumos ;átéko,s·ok
nr Vall az több· városu

vé- l

ÚJ tekhHeírlben, ha
al:ka~mas cnódoTfll ,Jítvitnné
6l gazda~rársad1alom köztVJ

az!" hogy cl hHd
igénylésekke! forduljanak

a hitelszövet~

pénziníréze'
'v"A."''' """ Ivílező-

ragaszkodDH GIWOZ, hogya régi helven, a folyótól alig 8
TermészeIesen ' eZ lett a következ-

ménye, illlcndó rongá!ásnak volt
az épi:HeL A Szent !herceg liszleleiére szentelt

templom ha mel1ilyezeles. éJ sLemélye bolthaitásos, il te
!özele zsinde!yezelfl vo~l. A szilárd os~dopokon és bollhaitá
son kóruson már orgona is di.szeskedeH. A temp...

belseie nagyon szegénves j:>. feslett filbó! készűlt

egy néhány ócska baldachin (mennyezel),
hál lobogó) kd (v]árial szobor, s a szentély falán egy fakere
tes lvlária-kép clkc;[iól él felszerelési. Még öröklámpa sem
volt A szeníséglarló

l
és áldo7!aló ,mmyo7oil rézből

készült. JA jövedelme - persc!yezésból és haran...
gozt1sból igen csekély, évenkint alig 20 rénusforinl volt. 
Ugycnc.-kkor rendezJék ci plebános íöv"de!mé/ is, amely leg-

.nagyobbrészt lerm'z3zelbeni szolgál~aji3:"okban nyilvánult ugy
áZ lraság, mini a részéről.

Piebános kérésére az uraság elrendelte. hogy cl lemp...
lom közelében !evó, !üzvQszélyes roz7öfJí házak és düledező

iskola ellávoiitassanfiK. Tervbe v'zhd( cn ui iskola épiléssel
egyideilileg- éli ké~· "zobából álló palicsból készült, rogyófé!~·

ben levő pa ujiáépilését is.
nebben az évben nagy személyzeli vállozá~,ok is

lörténtek ól falU vezeíőségében. Uj kántor és tdnilóvá v,jlasz
loll.s;.c eg\! személyben Veréb tvlihályl, aki még 1753~bai1 jött
Endrődr,e. A már emlileH ui jegyző: VC'lmossy Györgvön ki".
vni uj biréia is let! éli községnek Mikó Gergely személyében.
- A pa és iskoía épiíése 1755-bcn, aZ uj iegyzői lakás
Ho',58-ban történi. Rjsziní a plebónial, részint él községházi

. iralok éi,érl1-cen elénK lárják az akkor é!6 ósök vallásos érzü-
letét, hiiükhöz ragaszkodását és áldozatokbon

szereJeléL (Ennek bi70nyságául ki~

'Ionatolom Hegedüs Alberl és Öi'C'g Timár Máiyás 1758,ban
kelrrezeJl vég,-endelelél: H'zg'edDsé: ~. Tisz!. Ple:bánosunknak

harma I fó öszőt szentmise szolgálatokra lelkemért. 2.
Vbradi és Radnai Tnszt. Pfilereknek két-két rliflllsforinlokat
s.zenlmlse szoígálalokra. 25, Aradi Tisz/, Pátereknek Ely-Ety..
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·a k.örtYet pe~ig. a· .itltékok I
legnagyobb KeÜÓzzCi. Nem I
egy utOIl járnak

Egyébkérü a most lezajs
lott verseny eredménye el

következő: Beneveztek cl

benevezési liv szerint: Ko"
vács Mihály, Biró jános,
Szilágyi Antett LClczkó Ist
ván, Török Kálmán, Weil
Sándor, Tóth Ernő, Simon
Róbert, Perei László. Te"
ket Sándof~ Domokos
László, Szerető Elemér,
Gecsei Béla, K6hler Mi
hály, Klein Sándor, MatlClk
Márron, Szabó Károly.
Melyek közzül egy párdn
nem játszottak. A játéko
sok közzül első helyre ju- l

: Simon Róbert W és
fél. 2. Kovács tvHhály 9 és
fél, O. Laczkó István 8 és
féL 4. Török KáltnÉm 7 és
féL 5. fviatlak M. 7. 6. Pe
re; László 6 ponttal.

Minden benevezett iáté'
kos egy oklevelet kapott,
mely speciális sakk okle
véL A meséje ez: Közé..
pen éi tudás almóján fek,

. szik a sakk, rnelyegy erő

teljes ágból öt ágra sza·
kad, megy az öt világrész
felé. Majd megkerüli él vi·
Mgrészt, egyszárba egye
sülve leveles ággéll' törtet
felfelé. mikor elér a zenitre,
kap egy kis virágot is, in'"
nen e~kanyarodva egyenes
irányba, kisebb 6 nagyobb
levelektól' körülvéve, megy
a baráti körök felé. Az
egész metgyar motivu mu
ievelekból van össze rakva.
Nagyon ötletes, Egy játé~

kosunk terve és ra.jza.
Mely szerint bátran mond
hatjuk, hogy az a hadse·
reg, melynek ilyen katonái
vannak, nem veszthet .CS~·
tát

/). mult verseny résztve
vőit ezuton kérjük, hogy
23-án, vasárnap délután 4
órÉira él Hoiler Szállóban
fontos ügyben jelenjenek

11- "'-' ",ille 1t1i~

kénye!mesen ma'gár:ál
hatja és ezenfeiiH ölJ?:

adagolás ál!andóan Ire!l1c4E,tKi::

zésére áll.

XAgJXXX1~Mlf[g~l1Jana~

Cserkész /::,z u[óbrrj 1d{i~..
ben mind gyakrahban eI6for·~

duló cserkészruhávaí vdé visz-
szűé~ések ZL(CflHé.59:

szükségesnzk tarna a.
cserkiszcsapat pBrancsnoksá.
g.i:] közfudomásuvá tenni CI IvL
kjr. Honvéde]mj~ J\1inÍsz~er

19954-28/1;'21. és a M. kif,
Belügyminiszter 72390- 922.
sz. r'2ndeh2tér~ SZQr2n~ c
cserké:;zis Uvz·
nyek (rangjelzésck) jogo::mlar
lan viselés;:: bünkk:nd6 kihá·
gás, A M. kir. B~iügymillszti2~

fium 99620/1922. Vlf!. sz. reil~

dele!e szerint: a rendőri lJaió·
ságok kötelesek éi cserké~1 for"
maruha viselését ellenőrizni és
a táborozt1si igazolványokö 1

megkövetelni. A tovtlbbi félre~

értések és szabályta!anságok
elkerülése véget! ewton teszi
közhirré ci Botond cserkész·
csapat parancsnoksága, hogy
cserkésznek csak az tekintendő,

akln együliesen rajta van éS

cSélpaiszi!mma! ellátott cs Cl'

készkalap. cserkészing, nyak
kendő és szaMlyszcrü igazol
Vcill!1Yi:!1 van enálVa.

Adományo1.: nyugtázása. .11.

Bolond cscrkészcsapé'!r 1930.
február, 8-í ürmepélyén rnüsc-,{
meg-váHás CJi11én befoIyt
adornányokéri ezutor.
hálás köszönete, a csa pa··
rancsnoks~ga: Pikó BcZla lU
P. Pétermann József. viii?: héi~

viii. Gyula dr" Pa'§l Sá
Madaras Gyula. Kr.er izidor,
Kerekes ~(ilfoly, Junker .~rtur.

Dukesz hwő 5-5 P. Ezed<i
vül mé;~ sok 3 és 2 pengös
adornfmy foly~ be, de mert (2Z

adakozók neveit él pénztáro
soknak nem sikerült rC'li~';7"J;;'~'

ni, igy minden ada!"ozórwk id
talánosságban mond !{őszőne$

let cl parancsnokság. Továbbá
eZl.HOI1 köszöni meg a csaptli

parancsnokság' 1"Vagner ;:Szsd,
Wagner Márton és Kerekes
lt{ár.a1r üraknok e: aLsó
r~szének 2~ [{ö,Icsön ....,
zését, iE! Gy.S.c' '"'ezelőségé~

nek CI színfaLak kölcsönzésé:,
Weiszbergcf ls!·",'ám <is SpHz
l(]kab uraknak a t,zrem dijli3'!~n

át~n\i!~M$?t

Istentiszteletek. A
Iomban .vasárnap
órélkor IstentiszteleteI 1or!
András seg'édhlelkész.

Az ágostai e\'an~élikuslemps
(omban vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvU Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, tartja Cser
nay Géza plebános, D. u. ;)
órakor litánia.

Eljegyzés. A gYOIr.ai fialal~

ság szimpatikus tagja: Kovács
Gergely ipariskola! igazgató
eljegyezte Vezsenyről Németh
Rózsikát.Gratulálunk.

Kormányzó urunk ]o éves
kormányzói évfordulója közes
led/éve! a békésbánéti reformá
tus egyházmegye esperese :
Harsányi Pá~ ünnepi kÖrlevelel
adült ki a.z egyházmegye ösz
szes egyházdihoz, a.melyben
aziránt rendelkezeJt, hogy cZ
évforduló napián március hó
t-én szombaton délelőt! 10
órakor hálaadó könyörgő j S~

tenliszíeiet tartassék, melyre
él polpi'Íri és kaJonai hatóságok
meghivcll1oók, E körlevél értel
mében Oyomán is él nevezett
időpontban ünnepélyes Isten
tiszteletei fartRépás Pál rer.
lelkész, melyre.. il gyülekezet
tagjait e'll.lton is meghivjuk.

Barabás BéJa csárdás-tánca
az aradi magyar bálbal1!. Arad·
ról megható háli híradás érke·
zeit. A derék aradiak az' idén
is megrendezték a magyar
báljukaL Hatalmas sikerü bál
volt ez, még 11 tavalyinál is
többen vellek rész! benne. A
bálnak feleii!leíetlen kedves je
lenete volt, midőn báJványdönlő

Barabás Béla, él 72 éves öreg
magyar politikus is él táncba
lépett. Az első csárdás!, ugyanis
él mi daliás, derüs, bizakodó
lelkü Barabás Bélánl< nyiloira
meg Purgly Lász!ónévaí, él i

aradi magyar társadalom kiváll)
nagyasszonyával.

Leány-cserkészek. A gyomöi
ujság mul! heli számában él

leánycserkészei szervezéséró!
voit szó. Enel kapcsolatban
közlöm, hogy cr leányok cl

nekik jobban megfelelő ifj. Vő;
rösk~reszt csoportban nyernek
kiképzést és fejtenek ki áldásos
tevékenységet. Pa.ál igazgató.

felhivás. A képviselőtestület

határozatábó! kifolyólag feH(é 7

rejnek mindazok, akiknek a
miniszíerium állal mázsémkénl
19 !J,zl1gőérl adandó DU7:'>(;:!

szükségük van, de őZ

árát csak f. év október l <fe

tudják megfizetni, két iarmval
vagyis k(\?Z<2:SSel jelenlkezz'2t1ck
összeirds végett azormal él
jegyzöi irodában,

akmagyarsört
igyunk f

Az utóbbi időben éppen
nem helyeselhető nézetel
térés támadt sörraktáro·
saink és vendéglóseink kö
zött. A vendéglósök a sör
raki'árosok Kartellie miaH,
a sörraktárosok meg azért
neheztelnek, mivel CI ven·
dégiösök külföldi gyárak
termékeit: osztrák és cseh
sörí árusHanak akkor, ami·
kor a mi)gyar sör minőség
tekintetében egyenesen fe·
Iülmulja az idegen sör/er'
mékeket s igy .árra néz""
ve inkább olcsóbbnak, mint
drágábbnak rrlondható. Ez
a n~zeteltérés Békésvár·
megye területén valóságos
harccá fejlődött ki, amivel
kapcsolatOSema nagykö~

zönség sörrogyaslfó részé·
nek figyelmeztetni kel!· él

vendéglósöket, hogy bárD
mint is alakuljon élZ Ő sőr..
háboruiok, ne kisérletez·
zenek a külföldi sörök bel
bozataláva!, m(Zrt az . nem
kevésbbé' meg\'etendó
hazafiatlan eljárás volna,
mint a kartellek minden
téren tapasztalható ön
i<énye.

A metgyar vendéglős tár
sadalom nem vállaH{ozha"
tik arra a hazafiatlan sze·
repre, hogy hitvány oszrh

rák, sót éppen cseh sörö~

kért olyan áilamoknak
köz,'etítsen magyar pénzt,
amelyek szervezetten és
következetesen zárkóznak
el il . legfontosabb s nekik
szinte nélkülözhetetlen ma~

gyar termékek elóI.
Hél van bennünk ma

gyar öntudett és hazafias
érzés, ami pedig szinte
kétségbevonhatatlan, köl
csonosell kötelességünk,
legyünk akár vendégl6sök,
akár fogyasztók bojkolh

fálni a külföldi sört, mert

.mai megcsonkHoll sulyos
állapotunkb.an önmagunk e

kat hazáJnkkal szemben
'vétkezünk. amikor pén"

zünkkel cseh ellenségeinket
gazdagitiuk.

KöszönetnyUvál1!itás.
M.indazoknak, akik szeretett

gyermekünknek

BERTÓTHY' HAjNAU{ÁNAK
halála alkalmából részvétüket
Íejezték ki és mély fájdalmunkban
részt venni igyekeztek, ezuton
mondLmk halás köszönetet.

A gyászoló clitlilid.
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Ag-yomai iparteslület veze'~

lő,gége óls~jáí hatáskörében
112'16 menhely részére szolgai
áilásra pályázatot hirdet

PblYiJ7:atok 1950. március íl
ig" ,hezánjÍélg az ípancslületnél
adél!1dók be, i'lhOla pályózi;:lH
feltételek is megludllafrók.

A7: Elriökség.

Verse[]:rtárgyahi~[:hirdetmény.
j}., gyulai árHamépi!észeli hi\lCi~

tal iilZ alábbi Híépilé~eldcel k0.p;
cso!atos összes mmikálatok·
nak vállalati ulon Való bi2.tosj~

jásGl céiiábo! .külö[1Ickü!Öll ver·
senytárgyalásl hirde!: 1_ ti. bé
késcsaba-mnőmegyeri vid:
nális közut részben Békéscsa'"
ba mlZgyei város, részben pe~

dig Mezőnlzgyer község ha~

lárába eső 1520-1020 km. kö...
zölti, kereken 3500 km. hosz
szu szakaszának 4 m. széles
kőa!apos heng~re!l kavicsptl o

iYé! gyanán! ',raló kiépilésévc!
kapcsolalos összes mlJnkála
tokra (földmunka müjárgyépi·
lés, kőanyagok és homok be··
szerzése, száílilása, kőpálya és
UW:5~ larfozékokelőáJihasaslb.)

2" A gerla-bék-és-körösle··
dÉmyi lhgi közul 7381-8100
km. közötti békési grof Tell'ky.
ulcai álké'Iési szakaszán ter".
veaíl 5033 :lI'! \'ékonyHot! tn~

zöH kiskő, vagy keré/mil ulbur
koiát létesilésévei kapcsolatos
összes munkálatokra.

Aiánlatok a fenti l és 2.
alatti munkálatokra kiHön-kii...
lön teendők meg, tehát, mind..
két uiépHésre való pályázás
es;zlén kit külön. KÜ
lön,külön bmHékban I2lheiyez~

ve ödandó be március 5 6 02nck
(S~pd0) dél?lőir 10 orala':,!"
!)C{cs\(:r.-wQ\'c ulispáni hii'i::.-
lEi,ör.áL - .

Ugyancsak versenytárgyalást
hirdel él gyulai államépilészeü
hivala! (1 gyuia-doboz-vés-,,>
ló-szeghalmi törvényhalósú8'i
közu! larhos-veszlói szak,~~

súmak (ll Gyepeséri és Halá'"
éri belvíz levezető csaíornbk~

~ijl való kereszrezéseinél, vagy'"
iS az ul ,Gyulától szamIlOl;
21.900 km. illelőleg 26,600
km. szelvénveinél mosl" megJ
levő régi· fahidak he!y~U és
azoknak helyein mederkorr(2k~

,ióval kapcsolatban tervezell 2
déll"ah 6-5 méter nyilásu vos~

be!ont:id épitésével kaDcsola~
ros összes munkálatoknak Vi:íl

lalati ulon való biztosilásárGi Í5,
Ajánlalak március hó 5"l1cl-::
(szerda) délelőH 1O óráiáj~~'

Békésvármegye aiispáni ~

talnfjl nyuHandók be.

~(Iltó lajos jegyzönek Révlaposun
elfő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

Lenmagot ki akar termelni? Igényet
február 15-ig jelentse be a HangyánáL

Zöltllnlt®! akinek lelentse be
lilzirttén a HangyánáL '

Réti J6nosnál régi vásár:szelen
<Csiliagosbal1) 1385 szám alatt bur~

g~..:ndi van e!9,dö}

---------""~-

házs
Febrl3.ár 23-án?vasárna:p:

1l!Plli'illlllr1;·(I;. dizenvedély..
A;r. Amerikai United A.rHsts

tJ:H!~~~~1W~~ .

Hollai1d és némettenyésztöktölszármazó '
RHODE IZLAND RED fehér liimerikal

tenifé~ztojások
darabonként 50 fill., naposcsibe 80 iiHér.
280-330-as tojóidol származó Kheki
Kampbell kacsa ('JVilhelmina import
törzsek) tenyésztoj23 darabonként 80

imér, naposrcl'lCS2l HiD P.
cs;;,pófészek eHenör"és,

BérkeHetés,
N21íl'VOtlb reil.idelé~llél árengedmény.

ER Mt~RTON
iaíb~JrolT:;fi telene

MEZ6TUR, Rákócz'j ut 5.
.V.lM,"'!' 'lj)' ,. ','."," rM'," " •• 'M".'M; ·"JIIM"'-'-'l.MJl.<."'",",M,' l
4.4~~<4;Í>·g$~~';'~~~4!,.?~~j.'~~~e$lWf.rtJ

Prima uradalmi sertés P. 1.00-1.68
Szedett L rendű sertés P. 1.56-1.62
Közepes sertés P. 1.46-1.52 I

Könnyű sertés P. 1.36-1.44 i
Öreg sertés p, 1.48-1.56 i
a eimemre beralmtt sertéseket i

és szarvasmarhákat !

ta leg agasabb napi I
áron é ke'sitem.
Kisebb gazdaságoknak aján
lom a sertéseket együttesen

berakni.
KiUdemények cime:

ÉTI
Budapest-ferencváros.
Levéichn: ]R É T I Z O L T AN

. Sertésvásártér.
Telefon: József 366-29 és I

343-03.
~1Jt1DlíJt~allllQtl!Ptl

késedelmi
fel,

az is~

,,,-,'VUt'~.l'ü'';. 1895 ben,
és tuc!omá g

kerültek
kb!. 33,

széliodatt is
magáb1Hll fo~;daló n.::mzeikőzH

k~Old,~s ára 3"f:.Q p" a hC1zai kis I

k;:~?áSé pezdig 1-60 P. MindíC-!
li! ll,) I

részR'f::íí:elkbell1l !
is lrrzeü"t Tuüva[evőleg II

s;cgyed-

gyorsvonalok menoZlrendjej[

vi rész~e~nzetés~ is o '!Oj;:;'a(:!ili~k_

Ebben az esc:íbt;?n

kamatol Illem SZö

a
kö,nyvecs~{éL A

nyos kutaJíások llíéÍn

iv ótEj az 2;"; tJCrf: I I,.n'-,'J~'r· müvészi pfüdukcióI,nak
o "fneg· : sor~h.o'.1 keru"ll "'7. Ibmése!C" slk:,ni ~1,(r:>~r5~ne-! - ~U '"-'- I

1<1"',0,'0 <:ol • .-t_.,,:\ I filmszínház febmár 23-i mi!- I
mmúcn l

l sora a IL'I2nz:7 • span:,~o~c t i
" ".' 1f'iJ".lt,P'''''''f1'''''''- """""""_""'Jm'~1\.~1!I""l\'.r'

Op- reurr1JC. C~;12:':, ]SCd~oíS,S' _X~ YJlbJa.MtAat .......~o,;:a,...A.m v 't1L-~~~.M.:Jf

nLi. ma az ('gé:)::: világon címU Et felvünásos dráma, me·
ASjJlrin fóbk:i1á!-.:flf G': (mzdeH I Iyel Rex lrsgrllm rendezett.
cSOm59'()~;§Jsb~,[ll n ,~öaycrk"2- ~ zseniánsan~ A iársadédctnl rnlra'-
[esz/i,el" szedik. l den réleg"ének t szerep eb- .

Jáüási FcGí§zü~g:aÍDkó Wi a I ben a filmdarabban : Oxford
tavaszi ~ó vizsgá él köveia I diákjai, gyárak robotoló ezrei,

kzz6kéi)cn t0zL" kL ?oíyó év II cl pénz ;,igY'211 birto.kosöj és a !
március hó l~én 8 . vUág\fáros?l~ kjűak~inak sz,:ny-I

l l1ye, cset!.:l, vonuloak, ,~eg~g.
~a;: nö~ ~ 1 -- ;1 Q. A {0rtcne~ hOrrL(};·~jer2.;V t

rnarC:tl5 dél'2\61! () órój,óJ I ber, (Zgy t::;'azdag'gyáros fiél és I

L? órjig S:::'::íbó c:si1:i I egy nercc::gnó sTcméJyesi~

jé1nál .Q hQ5iiásor~_ - r;H.1rcius lőiük Pet.ovics Szve'l:i3:dáv és
4=én 8 12 ig és AUce TerrYl akiket ri/kán, de
déiuián fél 2~!-:5: 3-ig él községI annál Ilog örömmel iá~ l

',ssz Felhi= lunk eg:yüHesbcn ci moz:ivásza I
V:,:hi'iK a !ólulajdonosok, nán. A ki!ünö feliratok BJl"ódv I
c'J'Jik(l~ - a 3?:OPOS csikók istván lonát dicsérik. Burleszk I
~,lvéiqlil/sl - mindcTlld szig·olU. és egésziii ki a l'

ij,de'lés lierhe meileH vezesse müsort. Előadások: 4, 6 és 8 .
c 0. I órilikor. l

O - ~,. .'- .. ,. l ~ '""'"""~~ /,'r3Z~!WOS ~'ííeZ{)l'3""'?íDJ.lacG.t;~ I' JfJ\.Ah )jjl~~\.lUI;A~~lt!~... (:"..l""'-~-~ "'" ...o·~ ~

!:{;;;;.Uitás:ra7 me!\{ BudéJlpestcfJ !'ll ~, !
,rL:Írdus 20;ló1 25 ig lesz, I I ~\i;;.1Ii!I
i': félám VBs:Jli vál:ására állatbizornányos jeJentése
~ jogosulo igi'JzolviJnyok ZI

tójcsy BCiokbao köpha!ólc.

~'ervezeH

né~k~1~ fogar26!Os::~~:c~ó

Dell.

A woh 2. hGIWéd gY2lJogez=
és

él lermi5zzles
2§'!ef Kes'Z:-Ü',riz Í'lasználaír) á:IL11
rend-es gYO~TIi~);> és bt2~tTj:üköp

désI émQ~r.: eL A [:ó-:

gvógyUés fókélPvíselóí a eC'$

;;ro<en GC vizeK igen sok
esetben ki;JfÓbáHák és kivéLd
wzlkü! gYOfScG, ,

es fáJ~dól;oDI1 hél~ónak lé:l~

14 ]}r-:"eFen<e viz

gyógvszerl8i "qt<ba fl,

ésmszerü:z tcijc:i'{-

IOIl"rr;;'n. Az
mi!1 CLTj iá ,'5 rEi lz

ü!dcHk és él 5a.jí{) is lz! TOg
Kerel azt közzé teDeji
sziveskedjék. Gvula, 1930 feb~

már hó. VHéz Ráb5:Y femc ny
áll. oZ elc5készíl6
ibiwHsász el n l"\Ke.

'IJaiÓcsail:"cs me""_"' ~

21 küzdő, szeHvedő emberiségne}: JEn-
CSÉRDY BÉLA természeUudós világ
szenzaciós hatalmas oJd.)

érz

m8g~rÖ]1dtése.. feH<érem'1 {3 voja
m. kir. honvéd

ezred, Valólmini i5I 2. ne p 1(2:H{i21c,

és 305 gyalogezredbeli 3Jzon
bélll€irsaka~', G! fenti alakula
:o!<:al megörökHel1dö emiiku

jjejá~iitásához Vré1i~

kat még El8m f.o.:ülchék rne~~ré' 
hog'Y a szándékolt ö'5sZ12gél

akár a 3.567 számu bc-
flzet6!apon él Bék'2smegyei
Takarékpénziári - Egyesülel,
'Gv'u1a p - ak·EH~ isdüHr,oc! crrm2re
posta: utatván'/on D-a·,zgkiJ1deni

- A GONDOLATOK HATALMA 
ísmerleti az uj és !egeiterjecitebb term é
szeltörvényeket és több száz éJetbö! vett
gyakorlati példán át 'lHágositja meg
azokat. Egyszeri e!olvasása ]5 az eddig
elképzelhetetlen legruináJ tabb .<:ÜlapotOóI
az egészség v]sszaszer7.ésé~·e képeslt
ló egészségével megjön az ereje, mUH

kakedve és ez vaiéban biziositja a jó
iHét. Olvassa ell Boldogság, n:eg'elé
gedés, jókedv, egészség költözik házán,,!
[ngyen~s ismerietőért még ma ir:cn
szerzőnek: ORSOVA (Románia) VilZY

KOjNOK A. H. NL Vásárhely.

tavaszi \1I:zmzelközj és él mG>- ~

gyarorszá.í?i.. k.i(lÚ,!c.-,so,' rnegje,/, lenj .• il, . pályaudva,raJ szemben.)
fJ;. ncmzerr:"oZl kW~~.,'3 a naZal i
mcneíren,jCKe.n hvul O!Ci37.. i~ Teljesen. ujom~31fl berende-

zett kényelmes családi ház.
német, oszirák, cseh, jU,gosz- I K5zfJoniifütés, hideg-meleg
Já\!, svájci, be:g'ai, kn- I viz. Mérsékeh polgári árak

és román menekendc;,c;í I ci Eo-vesü!eti és cso:r>ortos
! I.~ 0',; V

és dijszabásokat tartalmaz, Fa· . i; utazásoknál rendkivü.l ol~

lclitalmE:zza a spaw\oi, I ~ . csó tenes ellátás,

portugál, török és RÖfÖg 1<f.:'2:= 1, ;! JE laOf81
vétlen vonatok m~l1e!ren(rcjL! ~ W százalék e!y~gedmén}'.
/\ Vasuli Ulmu!ató vásárlói djj- ! ~ TestvérváUal-a!:
l:5/.:i'nU! az O,s7ágos I
Auiobusz Szövelség által SZ2r- ~

kesztetl hjvalaio~ a~.obuszrr;e; ~

l1círendekeL Vél/ammi al 144 ~



Szalay ái
fajbaromfi tenyésze;:e

MEZÖlBERÉNY.

amelyet ezen h~"det6L'oda

rég"; és ujonan ieletkező ügj'
felelnek ingyen és bérmentve

megktild él

Rudolf r~10sse T.
hirdet6irda

BUDADEST.
IV.. Váci utca 18.
RudD~f 1\1oss2-Ház

TeL Aut 855--85_ 835 --S5.

Budapest1

N\.inden egyes ália':on vérvizsgálat.
Fehér hasmenés mentes állomány.

Csapófészek :;;1[ei1orzés_
fehér LegiJom tenyésztojás _~_·i;; P
fehér Leghorn naposcsibe --80 P
Rhode Island Red tenyésztojás -50 P
Rhode Island Red naposcsibe 1--:- p
Kizárólag 55 gr.-nál nagyobb tojásoK
kerülnek eladásra. Tenyésztojás}:a és

naposcsibére e15jegyzést elfogadok.
A csomagolást önkö!tségiáronszi:ni~()nL

cd
'>".il l

líen;s
Gaxandaképes
rrH.n]ki.~/~.ili tt1ag:y Ircereseth'2Z jt.rt
hatnak~ Részletes Z~

g :ct r a :1 c i 3 rt1egnev!:zésévcl
"HELYR MEGB1Z'OTT" j~Hgére
Budapest, 62. PostaHóh 282.

kiHdellr1őh.

Meg:könnyitert munka!

Hirdetmény.

~~ft~íifffijj.lffiTIli~mnMITIfIDtiI ·~·~1ffiITii1TITm~fffi'imnim~ir6j~1frf~lrFti8·'~

I CONTINE~'JjTÁl I
~ Vii Dohány IItCI!I 4'" "c,>. Tá\Q!rat~k: COr~;!~,jEff\lTAlOTIEiL.~

i A' VIDÉKi UR~ ~,,~tq?ÖNSÉG ~GAZi I
~ _! .. $ , ',.?:?~':~~~"~.?T__ - ~ , "E.~§!E~&:?-':~:~~~~~~~~ ~

~ . Tis1:taság -Kényelem-Előzéke~.ység. ~
~ Milld~ szobában hideg-m~leg foly~Viz é,s központi_ filtés ! _
.;E ~gyágyas szobák árai: 5, 6, " 8, 9, 10 pellgo. . ~

'l5§ Kétágyas szobák árai: 8, 9, W, 12, 14, 15, 16 pengő. ~I Szobák telefonnal! Szobá.k fürd6szc>bával! ~
, -= Elsörangu étterem! Zene ~ 1"áfQC [ i

~~7;,

"A m. kir. Belügyminiszter ur
1930. ianuárI3 án, 120.246
1930. B. M. sz. rendeielébcn<l
járdák seprési(lakaritási) idejé
nek megállapitása ügyében él

következőleg rendelkezeH:

"p,zokbön a városokban
(községekben). ahol él házak
kapunyitásának időpontját iogJ

szabály (helyhatósági szabályc
rendelet stb.) állapitja meg, olt
az ingatlanok előtt levő járda~

részr kapunyitás eJőlt egy Órá.~

val, egyéb belyeken pQdi~r reg"

g-el hai óráig- kel! él 250.000
1929. B. M. számu rendelet 54.
§·a 5. bekezdésében fog!altö;{$
!lak megfrz!elóen lesepernL Wei
ve a járda le1akrHásál elvég2zl1i.

Aki ezl él rendőrségi rendcl~

kezést megszeg;' vagy kijáisi~a

amí?nnyiben cselekménye
sulyosabb bün!cfendó rende!·
kezés aiá nem esik - kih,ág"á:;;t
kÖV2t el és őt 200 peng-áig
terjedhető p,zn j:biin le! 2::3SC: ko:: J j

bünte1ni".

Gyomán nem lév"'n hC::·y"hö q

1ósági ,;ogsz.3bétJy, a kap:'Hl\,i~(Js

szabályozására. él lárdiJk
rését, Hie;\'e lc!akaritásá! na#
ponkéní r';:::?l?f21 hat óra
keil clvéW21.ni, fenmnaradúJfl,
továbbra is élZ érdekclteknek a
250000/1929. B. M. sz. rend:>
iel 54. §'Ö 5. pontjában Ck1j!1

i:llAi)bi kÖte!'~"3éo:"_..... ~ _0 , ........' '- ,=' ......

0/.\Z 1ngat':a~ ttu~ö]d()nc·~c)]: ~

aú)k [riCf?bi7.oík,i .. Y6g"ya bL
lők kötelesek dZ inga.í!Cil1\ik
előtt kvö gyalogjárörész áU(]ll~'

dó tiszlánlartéÍsárólés a' sikl)~

járdarész behinféséről gondos
kodnL Seprés etöti (j gYül()14':
iárórész! vízsugárral kell mc·,,"
r .... h-;", 10C:::.0.,,] •

yorsall folyási
a

. u

es

lesek bánatpénzül a kikíáhási
10 százalékát készp~!1zben, vagy
az 1881 : LX. t.·c, 42. §-ában
meghatározott árfolyammal S22-'
mitott óvadékképes értékpapiros
ban a kikilldöUnéJ. letenni, vagy
a bánatpénznek elöleges birói le
tétbe helyezéséről kiállitoU letéti
elismervényt a kikiHdöttnek átadni
és az· ál'verési feltételeket aláírni
(I881 : LX. t-c. 147., 150., 170.
§§.; 1908: LX. t~c, 2L§.).

Az, aki az ingatlanért <JI kikiál
tási ámál magasabb igéretet tett,
ha többet igémi senki sem akar,
köteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapitott
bánatpenzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni (1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1930. évi január hó
16 napján.

Záhonyi s. k. kir. jb. elnök.
A kiadmánv hiteléül:

lLYÉS
irodasegédtiszt.

A gyomai járás főszolgaB

birájátóL 327/1930.

HIRETMÉNY.

A gyulai gépjármükerü
let területén elterjedt az él

téves 'hir, hogy f. évi ja
rmár l-től ci ,gépjármüvek
és gépjármüvezetők vizs
gálata, illetve vizsgáztatása

-nem tartozik a gyulai ren#
dörkapitányság, mint gép
jármükerüleH hatóság ha
táskörébe.

Ezen téves bir megszün
retése érdekéből közhírré
teszem, hogy él 250.000
1929. B. M. sz. rendelet
é;·telrneben is, Békés, Arad,
Torontál és Csani5id vár
rneg'yék területén lal{ók,
vagYJar1ózkodók gépiár
müveinek vizsgálatára, va
lamint a gépjármUvezetők

vizsgáztaUisára kizárólag
agyuiai rendőrkapitányság
ilIetéiH2:S.

Oyoma, 193ü. január 28-

Dr. PÁLKA PÁL
főszolg·ahiró.

. Perei János. végrehajtatónak idb.
Vizsnyai István végrehajtást szen
vedő ellen indi/ott végrelJajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság
végrehajJásl árverést 240 P tőke

követelés és járulékai bel1ajtása
végett a gyomai kir. jál"ásbíróság
teri.\letén levő, Gyoma községben
fú~vő, s a gyomai 587 sz. betét
ben A -1- 3 sorsz. ~ 663711fszám
alatt foglalt szánt6nak B. I. és
8 alatti id. Vizsnyai István nevén
{,Hó illetöségére 400 P kikiáltási
árban.

Ugyanezen betétben A -r 5
sorsz. 927 hrszám alatt foglalt
I<Jkház és udvarnak B. L és 8
alaHi id_ Vizsny-aÍ István nevén
álló iHetöségére 1500 P kikiáltásí
árb~m.

A gyomai 4202 S7.; betétbell A
L ]. 2. SO:'SZ. 6549, 6550 hrszám
alaH foglalt s id. Vizsnyai nevén
ánó rétre 400 P kikiáltási árban.

A gyotmii 5063 52. be~étben A
j!. 3 sors;:. 6432 I1rszám alatt
füg1ait s icL Vizsnv-ai István ne
vé~ áiJó szántóra . 500 P 'kíkiál
tási árban,

Ugyanezen b~télben A t 3.
sors? 5638 J1rszám alatt foglalt
s id. \lizsí1yai istván nevén álló
szántóra 500 kikiáltásiár021n.

Az árverést 193Q: évi ápríHs
.hó 5 napján délelőtt 9 órakor
teleld{önyvi hatóság hivatalos
heJyiségéberilGyomán fogjá!.c
megtartant

Az ár'J.eré~ a.lá kerülő ingatla
nok a kikiáltásiár kéiharmadánál
alacsonyabb áron nem adhat6k
el.

A gyomai kir. jár~sbiróság mint
telekkönyvi hatóság.
199j!930. tkvi. szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

L,····.~.\~

Az árvereini szándékozók köte-

Kétezer pozsonyi patkó
Amerikában, 0k:v{y-orlkból irják.
Egy poz:sonyi p(kmes1cr for...
r~dalmat jekntő találmányt
kons/ruillt K2fczer pozsonyi
patkót visz .jj uZ Egyesült
Államokba egy olyan készi1~

likben. amely helekig frissen
tarljöJ éi tésztát. A világhirü po
zsonyi pC1tkó és fehedcilója
Amerikában· ujra hiressé teszi
éi _pozsonVi patkót.



JS'26
i9'25
2'20
o-23

17'30 gy, 2'i'
20'29 gl', 2-i (li

14'28 lő'52 gy.
19' 10 'l 9'45 gy.

!6_14gy.
16'51 gy
20'34 gy,
21-Iig-y.

és

~~~rvlZÉST

gyors-o a löbbi pedig 51:ozmélyvonillL

és HExcella" varrógépe
JfJ..l B E RT lan~'szere~ö és müszerész
20~án ingy~nes tanfolyamon.

6 hal/ip 12 és havi
rész ~ etr sz etás Ir e kapható.

RRi:\ST és

és EXCELLA vanógép
érdekJődő

okt6b~f hó
~UDA.PEST- GaYOM)!l...

ó'25 g-45 gy. 13'35
l 'j..06 12-42 g,,', t ö_19
O-~i2 5'34 8'52 U\'

5' - 1 11'45 ;{C:
€zYOMA - Btli.ÉSCSAB~~

Dcsabdfól indul 22i'i5 4'34 ö'14 gy. 13'26
Oyomára érk, 0'17 5-26 ö'51 gy. J4'20
Oyomáról indul 6'41 11'14 12-47 gy, 18'29
f'Scsöbiira -::rk. 7'54 t2'Oö 15'2fí g'Y. 19'27

opesrről indul
Qyomára érk.
Oyomáról indUl
DplZstrl2 éde

a

KÖH

jságenetr
kaí'Jlh""~6 ,"j~iii11~"'rl '~;2lS~'t~l!@miÍson,

DO~12:~J-;""~6:zs'd·:§bfern..

liAe(/ij[ljJ~:ii>tllb ,t<iijé1k.oz'tató a

ai6zási
.J

a

SzáBad~bá,n R-:áYéház, cukrászda és füdrz..1sztere2:1. A k·deti pálj1'H.1dv,~rt(ll

kÖz1!.etlen villamos összeköttetés 2-es és '1;6-05 kQc:sikkaL

(Knlft121rm'061111)) 202-45., 294-·5\4a SrUrgaönycEra: lio teHst
IVljndlen modem kéllJyeiemmei berendezett elsŐi"afilg'ucsaládi
szálloda. szobában köz::,olHí tiHés, hkleg"'meleg

vüz és telefon. un.

híig'lJ<CR1 lal!Kh1EllHlc!d;~u;ia~)·esite]i1,

ha. e['15[1zeí.cl ~ 'OYlornal Ujságró;'~

meri lapunk havonta
előfizeíőikőzöB egy 5zá.Hodai

rneiynek
éi sorsolás hóni5!pjáb6l~ :ic2!~3Z~2SC

és adiö b'z
SZ2fk2sz~öiénéj.

egy elsörendü szobá:i..,::-', kz~

ve~kez'ó s'orso~ás)~ rnárc. 20c-án

márc, 23~ilzi

tesszük közzé.

szerinti időben

át dE]meniesen
hirné\ir;e!c

p.

p.

6 ó.

l ó.

2 Ó.

5 ó.

8 ó. p.

10 Ó. 20 p.

12 Ó. p.

p.

p.

7 Ó. 40 p.

kézzel keH

délelőtt

délután

este

déhdán

délután

délután
"

"

"

"

t. járat reggel

2.

3.

4.

5.

6.

7.4 ó.

7 ó. 20

2 ó. 20

15·-cöi május
Kossuth Lajos-utca, Piac-tér; Horthy lViiklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Tá'!!olság 7 és féJ k~!ométer. Menetidő 15 prerc.

~."",

: ~!,:~ feUételes megáUók
. ] Oyomán:

5 Ó. 3'0 p. ~ Kossuth Lajos utca
fi Ól?fjJ I Gróf Tisza István ut sarok
lJ • 0 p. ~.. l\iláday ~yógyszertár
9 Ó. - p. CI PIac-tér

~
.~ Ártézi-kut

l! ő. l {} p. :.,.' Hangya f~üzlet
~. Vágóhid

Ó. p. ~ Ivánvi malom
~ ..
(~ Endrődön:

Napkeleti vendéglő

Kórház
Kondorosi-ut

Piac,..tér

megánó helyeken már 40-50 lépésJl1lyi távolságról fetemelt
jelezni a megáUást.

Emh..ődig vagy vissza 60 helyben 30 fmér, csomagjegy 20 iinér.
hav~ bérletjegy Heti kártya 6

menetekre, v~sárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhetö.

L reggel

2.
"

reggd

3.
"

délelőtt

4.
"

délelőtt

5. ,.,

G. ''J déhrtán

1. n

'" este/ Q •

"

mege~égedé-

uJSAG
olvasójának.

kedvezményt, szobaárainkból

urnc~k

urnÓfh2~~

kedvezmérnyt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
megáliapoc1ás alapján kibővíteni a

Km. OPlERAHP1Z,
NEMZETI SZANKiilZ, '

.."',,:u,,""""c~ SZ!NHL~
előadásaira szóló mérsékelt á;'u
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
tetre, kérjük szoba és siinházjegy
rendeíését ké.t-három nappal előbb

velünk közölni.

p ARIf"-··w""- i;=\ ~. fj", _Li' ,~'4l

mint éi

SU
szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaJával., (Nincs kocsikö!íség2.)

ÖDI VÁLLt\LAT,
Telefonszám 17.

S~_:-::rkesztéséyt és Id=~dáséTt ;~~'2~cLS~ :
\V"e~Q~rEt-~ :'it:'\RTC\:"~'

-~,-_-.:~""~--."",<?,,,,~-~,-- ------
NYQffiléltta a "iiUNGÁRIA"' lkönyvl1yomdöli ""álllJ!aJ Gyomán, Felelős cégrulajdonos: TEKET SÁNDOR.



V. evfoíyam9 szám.
=mi nmrp;

p u L I T I K A I, T A R S A D A L M I IE S K Ö Z G A Z D A S AG B H E T ~ L A P

ELÖFIZETÉSf AR.AK:
Negyedévre - - - -- '1 pei'igö so fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - -.6 peflgö.

lapzárta P É N T IE K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel... I

' F.lelő~::::::::: : :~=.:::rrON.
uH U N G AR I AU könyvnyomda

G 'lom ~. "ÁRVAHÁZ"
--....."..,..,"'W'ZmID!N~1M!

Hirdetések dijszabásai:
Egyilll.sábos I em.-es hirdetés 20 fmér.. Ötsz&i
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, li
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós i
Ófőméltósága tiz éves országlása.

Mezőgazdasági

téli tanfolyarn.
A Földmivelési Miniszter Ur

gazda társadalmunk tovább kép
zésé,e tekintélyes áldozatokkal az
ország külömböző vidékein téli
gazdasági tanfolyc.mot szervezett
az e/milllt hÓnapól-:bafl. és G,yom;l
községe oly szerencsés volt, bogy
egy i~yen tanfolyam éppe~l kő;=:

ségünkben volt Lehóczky Károl}'
gazdasági felillgye!ő ur nagyon
lelkes és fáradhatatla[1lul buzgó
vezetése mellett, ki minden idejét
és szolgálatát készséggel adta
oda e szép és nemes ügyndi:.
Gondos szervezésében amellett,
hogy maga foglalkozott igen so
kat él. beiratkozott ifjusággai érté-

O:3ztatlanul és egysége
sen, mint jói\!atu lelki' ál
doz:!t, száll ma az egek
Urához millió és millió
magyar sziv hálatelt imád
sága, midőn riz éves év
fordulóját ünnepeljük an:
nak ~ napnak, mely annyi
vérzivata·', fékeveszteH fel
fordulás és raboló meg
szállá.s után a magyar fel
tá.!I1;adás hajnalhasadásá-

nak reménységét ragyog
taHa fe! reánk akkor, mi Q

dÓr! némcsak a nemz~t

gyU!é'3eihivása, de min
den 'jó magyar sziv sze
retete mellen átveHe 1\1a
gyarország kormányzását
Vitéz nagybányai Horthy

·Miklós Kormányzó Ur,
Őfőméltóságat

Eszünkbeiutnak e na
pon a négyesztendős nagy
világégésnek elfeledhetet-

len borzalmai, - a felfor c

dulásoknak, megd!ázlatá
soknak, mcgszakgaHcHá
""oknal"\. nehéz boru!alai,
- drága ezred éves ma
gyar hazánkul végleges
elpuszlu!ássa! fenyegető

szörnyibéges viharok,
és e~zUnkbe iu~ hogy a
magyaro\< Ura blene kö
nyörült meg rajmnk, mi
dőn az erŐs akarat, a ke,

mény idegzet. a tiszta
szeretet, a fenkölt gondol
kodás és él mag-Var feitá Q

madásét't lánggal égő !é
!eknek olyan meg nem
mér:1ető gczdaflságá.t adla
a tizenkettedik órában nH:!-

gyar nemzetünknek, mint
amilyen a Kormányzó Ur
Őtőméitósága, ki e hosz

szu és nehéz tíz év abU
a megbecsültetésnek féu
nyével ragyogtatta be a

magyar nevet az egész Ihassuk az Ó drága, nagy
müvelt világ előtt, iuhon életét és életének érl·ékét
békét és nyugalmat teremt., mig együtt borulha!unk le
vén s kinek hisszük, hogy Vele a Kárpátok bércein
örök, isteni prede~tináh- való szent határain\;n~1 és
sága az, hogy elrabolt, de tehetünk hitet eként:
nekünk örök magyar ez- A nagy világon e kiviil
red. éves határainl,at visz' Nincsen számunkra hely!
s'lacsatolhassa ugy, hogy Áldjon, vagy verjen sors keze
amil Isten egybeszerkesz~ Itt élnünk, halnunk kell!

leÚ, azt emberi fékeve~z- ,...... ' "'- mk' """"'""""""-

tett gyülöl ködő bün és
rablás el ne szakajt hassa
soha!

Nincsen ma különbség
és közbenvettetés közöt
tünk sem gazdaság, sem
szegénység, sem első, sem
Ulólsó. sem semmiféle val
lásfelekezet közölt, ma
összedobban minden ma...
gyar lélek a buzgó imád
ságban, az egész könnye
ket hullajtó és annyi marti s

romság tövis koronáját
viselő magyar nemzet éi

történelmi pillanat ma
gasztosságában mint egy
ember imádkozik azért,
hogy magunkénak mond-

W1IN@W' @#A itf%M@Nt !\§$i!i#dWJSh

TÁRCA

l'Ioldvi1.1Ag..
Irta: PINTÉR fERt Ne.

(folytatás) (14) .

SO!5áig ne n foglalkozIaHa el
az ui vesledelem, viss7alérl
m,cgint a levélhet.:. De azzal
sem voU ::,ikere. mert akár~

hai1ysZOr elakarta o!vaslli, min-
dig belépetl valaki, vagy ót
hivták ki. Ma hetivásár volt
Mezóvároson és ilyenkor nap
gyon sokan jártak a bankban.
Kél óra után. amikor hazafelé
tarto!!, il Sáros ucca él meg p

szokoll képet nyuitotla. Hilli
vásár utáni rendetlenség a gya
logitlron, amely néhol ki van
kh vezve, n,;ho! nincs, élS ie~

rinl. hogy ki a ház gazdála. A
saros ,gödrös kocsiuion szep

. kerek álldogáltak. bebugyolált
fejű asszonyok fonolt kosarak...

kal ílI kariukon vásárollak él

boltokban ruháI és egyébb
olyan cikkei. amil csak a vá·
rO:3ban lehet kapni. A Bufekj
lőhöz cimzett korcsma elóit a
helybeli "Függetlenség" szerQ

keszl6ie álldogált, bizonyára
valami szines vásári cikkhez
gyi.ií!öH megfigyeléseket. A ko
csbok egyszerre csak mvg s

r0[41ák él lovakal él száiuknál,
Inert a FisclJerék autója köze·
ledeij vad bugással. A fische·
n~k a mzz6l'dro,>j ROlschildok
voilak, mindent megvásilroilak
és mind.znt eli:ldtt'li< és bár Me B

zóvároson afféle rong-yá"z és

gsefleló zsidóknak st.:ámiloHak.
Hollandia, Némerország és
Anglia nem egy városábéln
igen tekintélyes kereskedők vi·
szon! cs,]k ugV tudták, hogy
Mezőváros a világon van, mert

Fischerékkel levelezésben tll p

Iotlak

Kerekes ismerte é1I fi&cherék

folyószámláiát, hogy állandóan
ötszámjegyü számokat imak a
tartozik és követel rovalokba
róluk s egy kis irigységgel né·
zett az auróra. Par nap óta
szivesen leH volna Fischer ó
is, Margi! bekgsége sokba
került s bár ő nem kö!!öil
semmi!, mégsem tudott kievic
kélni az adósságokból. Elgon.
dolkozve indult tovább, átlépel~

két rudai. melyen hordökal
glirilollak él pincébe. Ez Kau
kul< Szilveszter vendéglóie,
aféle kis korcsma: él cégláb s

lájáról lekopott régen a kövér
gazda, aki valaha az éhesekel
és s70miasokal kék manIliiá
val, valószinüleg ragyogó csiz
máiával és a kezében tar/oU
boros pohárral idecsailogaHa,
marnár csak él csizmája, él

ga1váiának egyrésze és a po
hár töredéke látszik és CSOB

dálalosan fönnmaradi az arcá
ról baloldali logó bajuszának
fele,

Mi lenne, ha egyszer bemen
nék én is? - ötlött Kerekes
eszébe él. gondolal : - ill le~

galább nyugodtan elolvasnám
a l12velet! - Ugy látszik már
a déle!611 folyamán elhatározD
la, hogy idejön, meri szinte

emlékezeH rá, ide akari jönni.
bár nem felez/e ki világosan
önmaga előll sem.

fölmen! cl három tégia!ép
esón, megnyomla a korhadt,
hézagosan egymá:::ba kapasz",
kodó ajlószámyak kilincsét és
blGlépett az ivóbfL Kakuk Szil-

~ ves,der régi ismerősként üd
vözölte, háiraveleHe kövér fe=
jét és megelégedetten köszönt:
- egy kis Hókál, Kerekes ur?
Mi legyen aJz?

Kerekes iiedten nézein él kék
kötényes. zőld szemií emher~

re. Horman ismerj ez őt, mi'"
kor soha 'v' életében nem járt ~

ill t Már jónéhány éve van Me
zÓVBrOSOI1!. de mindössze egy-
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kik mindal.;;eHe!í meg#
bánták már .,az adás\.'ételí
ügyletct".

Ez az esel élénkcrJ jga~

zOljél. hogy mire képes egr
müvektlen, iskolázatlan,
vaHásta!an és erkölcsielen
!sl'entö! elrugaszkodott
némber. l:l.z ilyenen nem
se:=;ii az a pár havi köz#
müve!ődési eSlély - arnirc
el se megy - hanem sc#
gitene él vallásosság, az
általélnos müveHség és lj

[ell<ébe C:3cpcgteteH lsten
félelelem és ol emberi szc#
reIcJ !

lsknem, de kevesen van.".
nak, akik ezt csepegíetil\.

óllat ~s noveny egészs(:;:::~

ügy j rendszabályok. Aiv1<-1·
gyar Nemzeti BizoHság éllTiJ.

törekedett, hogy szempo:jf
jai képviseletére ál1émdr'l
szervet !étesitsen Q·kamal'd
szervezcrében. Föihasználi.cJ
tel1t1! él kamara mosloJij
ujjászervezésér és akarnél j'l'j

kereskedelempolitil<ai bi~

zoHságában, melynek élén
Pirdli áH, MagyarorszáJ,?,
mint Q' mezőgazdasági 6!~

leimok ttHáspontjtít képvj ~
seló állam foglal helyet.

Dr. G}'u!ay Tiboi', a h!~

zoHság titkára, a hél if)~

lyaméÍ II Pilrisbao tárgy(j II
él kamara vezeföségévei é="
ezelmek a rnegbeszélésekn ck
eredménye voll,. hogy <1

kr>rcskeddcmpolíli ka i hí #

zoHság Lengyelország é.,

Magyarország képviseleté

vel egészítette ki magát;

cr II

ioggöl:' 105 p~~gőért., Az \
apa, kl gazdasagl cse/ed 2!
nap mulva tüvé tette érte

él k:özségel. mert az an}'El

semmi felvilágosítást nem
Tudott adIli él gyermek
hollétéről, mig aztán él vé~

let/en közrejátszott és éber
csendőrségünk 2 nap és 2
éjjel elmultával elökeriteHe
él zárj ajl'ók mellett tartan
kis leányt, ki hűségesen ,

elmondott mindent, ami I
vele történt és a vásár le~

folyását is. Mint értesülünk
UGV a mauáróI meofeíed~Cr.. c7 ö·

kezetr mJ)'a mim El vevő a \.
ovulaí ÜDvészséoj fOfJdá~ l
b~n vári~"l~ kihalIgatcis:lkat l

. ,
a yarorszag

al e zetközi keres
e elmi kamar H ban.

A Nemzetközi j{eres~\e~

delmi !\amcra Magyar
Nemze/közi Bizottsága mcg
alalmiásu áta mindíg leg'4
fontosabb feladatának ta.r~ l
toHa azt, hogy cl \Iemzet~ l
közi Kamarábcm, arndy a
Népszövelség gazdasági
tanácsadó szerve, a me...
zögazdasági államok kivi
teli törekvéseine!-< hangot
adjon és cl kamara vám..
politikai természetu állás..
foglalását is ebben az
irányban befolyásolia, En..
nek az ígyeknemek ercd
mél.we a többek közL hogy'
él. kamara állás! foglalJ a
mezőgazdasági lermények
bevitele eHen foganatositoH
azon adminiszfraiiv rend",

szabá.lyoldcal szcrnben.
amelyek tulajdonképpen

prorekciónizmu:sJ jelente...

nek Igy pl, a különböző

Emberkereskedés
Gyolnán.

i\;1egdöbbenfő csemény~

szercziül1k tudomást ci

ilflPokban. Egy mag'áról
elfeledkezett anya e!adra

fejletkn J\is 12 éves ieány~

:::;vermekér "örök tulajdon

igen csekély számmal képviselve.
/; vizsgálat befejezése után szép
és leJkesitó beszédek hangzottak
el a kikilidötte.k részéről. majd
pedig mindenik nüvendék kapott
egy darab kettős arany bl.lzalm
Jász jelvényt és egy értékes köny
vet, valamint a tanfolyam sikeres
bevégzésérő! bizonyítványt, mig
mint igen szorg2.lmas látogatója
e tanfülyamnak Erdős Mihály ju
talmu! kapott a Békésmegyei
Gazdasági Egyesület ajándé1,:a
k~nt egy értékes répavágó gépet.
Reméljük, bogyha sikerül kiesz
közplní, hogy íly tanfolyam jö
v6re is iétesiHessik községünk
ben, sokkal nagyobb számu jelent
kező fog azon részt venni, vala
mint gazclakozönségünk százai
fognak érdeklődni rtz ifjuság szép
előmenetelén.

pmancsol-e iiszfán, vag'y a sö"
]';J',zJlett dönl. j-(Qri2:kes nem tu~

cioH d~)njeni, zavqrba hozta ~z

ru: cgyszerii kérdés és végül
ic; azi mondta: igen. amit az
ítlO a kocsmáros oria magya

hogy bort akar. ~/leg~

IH~rdezie Jehá!, ujat~e, vagy 1'1

léJvalyiból, Kerekes uii'a rá ...
in ondta, hogy igen.

.2\ kocsmáros erre a feiébe
11:10m/élI a iaplósipkájáJ, szu'
szogva fölemelt cl oult me:llöl
egy krisifilyos üveget és ki ..
cammogott. behallatszott él

csendbe!] éJ kOlíyoRaJás, amir!!
é1 hor dZ üvegbe csurgot! éi

éj iö!cséren keresztül és nem
~okáfa oda<JlliJoHa él viaszos
viJszonnal lcfakart asztalra a
rf'CJg'as poharat él borral.

- Igaz. hOW,! az idei na
;?Y'Ofl 16. fvmem ilzí?rl ez se
ro SS J.: dm, rnrJjd m"gtds7ik
hítni!

kes munkaerők áHmtak segitsé-l
gén::, mely három hóm:pos munka .
eredményét mutatta fel él zár6- I
vizsgálat, me!y a községháza l
nagytermében az elmult hét csü- l
töríök~'nek délutánján lefolyt. E j
vizsgálatoí1 megjelent ? Nliniszter l

~[ képviseletében Meismer Ernő!
Oméltósága gazda3ági főfelügye!ö l
az lJispán ur képviseletében pe-I
dig ,d~, Uhrin ~ász!ö t.o, fösZ?I~!

g(',blrO ur, a varmegyel gazdasagl i
egyiet képviseletében Sólyomi
Lfpót gazdasági egyleti titkár Uf1

ton:'bbá Márky Jenő és Reichardt
BéLa gazd2..ságI fe~ügyelőJ P~Jka

PÉl főszolgabiró, Pétermann Jó-, i
zsef föjegyzö és H;;rsányi I);{l ~

espe,'es utak, A vizsgálEJtCJt rend- !
lrl'V,ji n:'CT" <:;-":,,,f."',,\p,'",'.oc'l e'" t·,_ ..."'I:. ~.L.1 ....v) ...,L<.-ti'o. ... ..! v ..... ....... ~~ Ld.... ,--,· .. Li .~

dással Csabai Eálmán ur szarvasi I
középfoku gazdasági intézet igaz- .
gatója vezette, A tanfolyammüc 21
hallgatója volt, kik közzill 16 je
lent meg e vizsgán és l'nindenik l
é~,t~in~es szép, fel~l,e:[tel ,gyö~yör- .1.

lwatute a vm;galO bW}HSag0"

valamint a tekintélyes számu t2111- j
gatóságot. Jelen volt a vizsgáía- Ir

ion polgári iskolai tanár és ta-!
nüói karunk s csak az volL a l
baj, hogy maga az érde;(elt gaz
ddlközönség-ünk volt érEleteHenü! I

szer volt vendéglőben, akkor
se hanem él Kurj§beH1, ahol
Kiipcsák Lll' huszonötéves szo
g'élalill ünncpeltélc

Az ivó ban kéi környékbeli
ember az egyik napszá~

~ ... , , . ~ Ji. 1 ,.. ,mos Te,e, aSZalt ,{CPU, vercse
szemű szegényember, akit a
másik, él feke/c ruhái kövér
állandóan tcg'ezeH, rn,lre az
állhatatosan magéÍL:13 íovéÍbbra
is él g'azdál. SzUrkés szinü
bort ittak, Kerekes g'ondolko=
zolf, mit kérjen, leiUt az ablak
meHé, egy magánosan álló
ösztailJOl, a kocsmáros s;I,:)I~

g'álatkészcn fordul j feléie éí

pultnál, dr? (1 vil6gérl sem hagy
la volna oH él helyét és az
elöbb lefoíy/alot! Jársalgás be'
fejező mondatát ugy meJlékc~ ,l
::ocn odamondt'J akii embei>
nek: persze. l'log'y a Da=
nin nem segii az 'lsten se, úZ

ilyen embert legjobb ha.gyni!

Aztán az új vendéget kér~

c.lez:fe meg. llOgy hiin;nft decH
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p~(7(f?:I;;,kuji él l,"/j',aO";a-I' ,O' ,"e
~"-~""" v_~ ~ .... -' 01 '

nagy telcpck alakulnak, 1<3.
n~,--.n''''t'c ezt a céit az álc

5zéigüs Barc)mfi .f~ajn2rncc
silő és Export Szövcrkc p

zeJ' is, mely legeiső vidéki
közpon Mát B6k~scs~bán

fog'ja reltillitani;

.4 .szöven~ezet célja cgy-
't ' . j. "'trC52 az, nagy ITIlIliegy 0-

százezer fajcsihc szétosz
tásÉlva! megteremtse azt cl

iyukállcmányt, mely nagy
tömegben egyöntetü, prima
mÍnőségü, exportképes to
jást tcrmelhet; másik céija
pedig' cl termelt egyöntetü
áru mád-;:ázása és expor
tálása, mil1ek következté
ben a JCl'llwlőnek a he1\/i
áraknál magasabb ellener;
íéker fize/het ki.

J

A föjcsid;:ékcil kivül kel-
J j" , l ' .. 'k'H21ogepCl\. es muanya' lS

kerülnek kíosztásra. lvlind
ezekért az it~'ény]ő tojásbc1l1

fizet· 1 és 2 év mulVa, Része
leres felvilágosítást ad BOD
hus lvI. ,6,;ldrás bafomfitc c

nyésztő é"', \lánya \'i1mOs
)::.{ ') " 1 !" IJa uC,{CSCSDa, 2gJUD)

azonban megjelenni él bé
késcsabai központ alakUlÓ;
gyülésén, ahol dl', \lass
János ny. minisz1er, cl .szö
,",11>2': \'CZ (; í:-.'mer ...

n,
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eJhC:~1gzása után
csper2sünk elkes.beszédet

kifejteHe
tisztség megtisz D

~ s egyben bU7dj·,
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víz. fvIérsé~-.:e:l[ polgárj 6rf:}:.

E'gyesUieti és c.sOpOtt0S
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csó teUes EHiit6S.

é5 fáradha
A fiu szer:p~ ..
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Gratz Gusz e

í5"én rc:r;ott
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l~ CDfuef

f)djOScJc volla:.; az
szes l1Elszk;jk is

r a rilcga
1~';·.~~:2S 5zái"Y1C;k, cici
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Ta!pta esett volt a ].;is pék:
L12l':, j mindjéÍrt friss l-::if p

él folyó hó 15e én Ié!:'e

~emzetközi Kamarai

'zottsági ülésen.

Ciratz Gusztáv már

CJ,~r·'·i-·~!.'· - ""'1!Vc'f,',J", a \..-

akiket !-:U!ö;j

cs(~mi és c
oldaluságot
fe1sor 01r:j

Ili

levit szerepökbe 52 ik
a másikán ig'yekezcll jul
n'}<'2I"ln14 Hang-c):) ds?ült5'2g"'21

- bá;' a Ianár szcrspéí
jáL~zó tag- tuls.ág'(JS hdng'o~

san lJelcéltc rnögá1" a

ilyui

ilven
e!övBr{JzsoJni. !\

LI~~"/an kevés:: ci,~ l)lzc~:tyu I"f
az éhc~ 1{>5z 5/2;'n .L\

is n?H ebben él minóség-

tc.5\" v. b. r. '.. a magyar
bizodság k:pviselöjét a
l';(lill:o::-a fel k,: "('c, h \'É!l~

!alja cl ci nlczögazdasági
szempon 12!'in

dések c:l6adój li:3zrér.

mint az ag:'ó
viselőiveL iJi',



DOMOKOS LÁSZLÖ
ég családja.

KöszönetnyiIvánitás.
Mindazon jó barátok és ísme

rösőknck, kik szeretett Jolál1kánk
temetésén részt vettek s ezáltal
fájuahTltHli':J.i igyckeztel'$
eZU[O;J mondunK hálás k05ZÖ-'

netet.

fh~m~~~'ílh~~, i!l'Rf&>~,,*,~

Holland és némettenyésztő!dölszármaó
RHODE IZLAND RED f( LSr ameril, j

leghol"l b=rayés: ~ojáso'
darabonként 50 fill., napo;;: be 80 iiHi. .
280-330-as lojóktól sz; I 1ZÓ Khc.í
Kamp~xll kacsa (Wiloe:a impo1
törzse],) tenyésztojás (j,·::bonként ,)

fillér, n.<l.pűskacs2. 1.50 p,
idlandó csapófeszek :;Ih~nőrzés.

, Bérkelteotés.
r~agyobb rendelésnél árc; g;edn~énv.

FiSC~JER ARTÓn
tajbaWfTlIí telene

lIlEZOTUR, Rák6czi ut :1.

~'W~'Ur!dl~~ft~iH:~ 1!lt:~~~:,}

Nagyságod hálás kös:új!1elün
kel, E,,-: ej glári ltllC'g'AÉ1S llen>

C'3élk i':nlÍsnl(l"!::kíilk kib(ivn,'~'

S.2t·c szojg'áH~ h~ncnl i'~E12·-y.sf1 .....
god \'C7Clé5'c akli' t,l'Ö iíJcm

g'yöl-ődvén, ,"\ (J, F. f\.
ieiz8sü harisnyá'k?~1 .,js eg"yéh
SZÖ\-ó1íái'uKnt fOh:illk ClZ i.'17le
tekhen kérni, Mög, !lLaí Nagy~

ság'os fekete ur k,\(ll)/)i ióín
du!atái)(l d.iá.I1lva, vZ'·Y11nk. Bu,
dapesl. 1930. fc:i)rllc1r 20€zll1,
kl\'ák,riszicicii,-;j S/c:;-ccJy 1\'la
szák ,c\ladcírn lj C::l:j).;. Ul1~

(}aucr Er7sébct alc:ni,k. Slump:'
}\áro.Jynéh6 z la rj-~zcl!" -os:d, el~

ni\ke.
'2!'?f4!':~~_~

i9a~§\á.got C::::é1 k az
AZ ÉLET

- :'1 GONDOLATOK HATALMA 
BlCSÉHDY BÉLA természettudós lJa

talmasmunkája(1010 old,)

J:n.ondja llneq ~% %.
Rövid idö a)aH 20,000 példány fogyott
ell Az es~5z világon szenzáciot keltett l
Életkedvet, !Josszu .egészséges élet/·t
szerez ennek a c;sodás munkának az
átolvasása, Ilyen rendkivüli tartalpil!
munka még souasem jelent meg! Kér
jen n1ég n~a i~lgyent:s ismertetöt szer/.{;
Hil: ORS~IVA (Románia) vagy KOJNOK

A, Hódmezővásárhely.
~Áiuc:Iwa-""""::: oi'rcs"iW!E7"'em~"'iMm!!'N§ Zl=tll::- _ .....:ii

A munkanélkiUiség lekiíz~

desere a vármegye alispfmja :t
járás részére 3800 P-t utalványo
zott, amely összeget a közs,~:"i

előJiáróságok a munkaképte!enek
és betegek természetbeni segélyezé
sére s a munkanélküliek támoga
tására fordilanak. Ez ifányu kl>

. relmeket él, kőzségek elöljárósága
ihoz keH benyujtani:

3 méternél szélesebben ne
ralmdjanak a szekerek. Konk
rét esetböl kifolyólag felhivjuk a
gazda társadalom fígyelmét, hogy
szekereit 3 métemél szélesebben
semmiféle terménnyel ne rakja
meg, mert az szigofUéJn tilos s :l

keskeny utakon más jEirművci

va/0 ialálkozásnál veszélyes is,

tehén reng,::!::;::;' vizet iszik. I
mínrlJOjJ\' ália1ti[) cl li éi váro ... l
gyaszl.:'is és él Ichép íejproduk- l
ciója Cg-Y'~'ih:~S ar61J')'ban állanak ll'

egymással. Abban a nagy jej~·

gazdZJsághan. éímelybez ez a 1.1

tehén i~ naponta 120~
., -O 1'1 " . ,l
ID' Ler \"lzet ISZllf1k a tdl(> 1
nek, ' I

A "Magyar Vidéki Városok j
K{UUVliáHs Szövetsége'" Békés- l
csabán rendezett két napos. I
széks keretii ünnepség'énde l
egy gyomai vonulkozásll kis
epizódja! ki'.'ánjuk kLivcíkezók- .
ben fdemliícni. A Kuliurpalo/ii
képkiálli!ásál. sz~p és larial- l
mas beszéddel a közoklé:rás"',·1
ihni miniszter. Eichcrslwrg" l
Kunó keg-yelmcs ur nyiloHa I

meg (s él bizOlfsóg· kalémzolá- ,
sa medelj Vi."g\g' s7:emlélve éi

képek sokac;FIgáL Jánossy Gyu-!
la poigárn1eslcrhcx fordulj.
hogy láUa él közöns'zg közt
1\ncr nYQmclás%1 és talá!ko7!li
óhaif vele. De biz csak a ban
kelt színhelyén keri1hclték milf'
elő, ahol is a miniszter ur ke, l'

zet ny!,j1va, ldjClentelle, hOQv'

fjgvelemmel kiséri és ösm~!:i l
l

a nyomda nemes rörckvéscii
és ',2mópaszcrie honorál! eJös
meZr! kuííurszolgö'lattu, mU ez~

ullal csak k,z;és/oríiassaí il~jal,
ma~haL cllepb,~n ',bcig'érL hOgy,
aulova! erre jarlaban felfogia
keresni a l1jü!ndát, hogy hely
ben nézhesse végig szép tel'I
mékeiL

Gyárlátogatás. A KaJ!1olikus
Háziasszünyok Országos Szö
vetsége tagjai az elnökség ve
zetéséve! él napokban rncg·16·
tög'atták iJZ európaszcrle elő ...
nyösen irmert Gllilrnann és
Fekete budapesJi kötött és
szövőárugyáraL Ebből kifolyó- I

lag a következő áliraíot injéz:~ I
ték a váJlalalhoz: 982/1930. l
373m, Nagysá:;,os Fekete ur!
Azérl a szíves [o~Jadía!ásért,

szakszerü felvilágosiíásáén,
me1ybcn hilziClsszonyainkat ré~

szcsifepj szíves volt, fo:zndju

A ~rél' :f€lh·i§i~iié.,;;e Cél-j.
jából öjánlalos nih/my napon·
át l~()rán rcg"g\?l cgr pohár lcr- l
méSZ'21l:'.S ]f'e~';E'n!c J~'J.5!§ejf l
keserlivizCl inni. Az eg'2s7 Vi?1

lágon rendelik az orVOSOK a
valódi Ferenc J("'l:~ef viz

;Iélsmálöl , " !~.~r.l., ~z sz:b~~ I
lyozza a bCJ[llUiwclesl, eros!!!·
él gyomrol, javilju () vért rnC,t;- .

nyug'taija az ideg'decr és czél~

lal uj éleicrőt lcrcmL A
ren~ viz kaphaló
ftyögyszQríéÍrakball. drogéri.§!c:
bcm és füs7erÜzích2kbcn. .

Gyomán a~ országos váSái-"
7., 8. és 9~él1 lesz, l

AngHaháborus kiiitsége peF- i

ce1flldll1t 30 eze[- pengő. I-Ié/főn

cs!.:: on külii:..!rmínisz~ I

ier az CJí:goi ipari kicílJiuis I
lllcgnyií6:"án il kö1!:oég·'/clés'
katonai kiadásC1inuÍ\ óri6si
összegéröl h'2széli, mO [l(l\-áll,

hogy (Jz él~]g·ol ki:icstár él nap.
míllch?ll perc-ében i2gy ezer
font 5icriirwcf (körülbelül 28
ezer ncngő) köll az elmult hí
boru jikvidé!ására és a jéivő

háboru előkészHés(:re.

Miss ,Mag'jTarország' hazaér-Il
kezése Bud.apestlie. l\'!egh~tó
tínncpséggeJ fogadiák Duda,
pesten él Párisbó! hazaérkezőI
Miss Ma~yarorszá~ot Papsz
Máriát Rengeteg virág, cigcíny
muzsiKa és reog'eteg embe['·
várla él pályaudvaron. A szin- I

házi Élei uj száma sok fény;
képpel számol be Miss ]\1a
fJyerország megérkezéséről és 20.000 pengő értékű 50 fi5
r'JgadtaiásáróL Ince Vilma és nyereményből (cornp:cH háJú~

1: ;~crü heHlapjánok uj szá, szoba, moForbkíkli. kél heti
mG szeonídós cikkben szá~ üdUlés eg·y elókelő szanáto
11101 be B~nky Vilma és Rod riumban stb. stb.) lovéhbá 1500
lil Rocquc vájásáról és közli értékes juia:omdiiból \'iJlasZ!:
cl heti három nagy r~rerniemek hat magának ingyen, minden
cl ~<irál'i Színház, ivJagyar Szin- ellenszoI~l"áHa(ás nélkül. Soha
llúz és f)e!vörosi Színház ui- nern iélczcli aiándék és kcd~

donsagöínak legszebb ie!cn~6 ve z il1.lény ez! Ne !,111!él s:za. el I.

iCi! pompás képekbeíl. Ka.. gazdag VE1lF szegeny·, no vagy
l'iníhy Frigves, Szász Zoltán, férfi. öreg vagy fiatal ebben·.
F')\js fekete Lászió. Szép Ernő, .. részt venni. Mj~dcllki részt vc-\
r:'i~i Zoltán, Maies Hc?nrik, for- bet, míndenki szcrczhc:t ma' I
ri; Pál irtak érdekesebbné! ér; gának egy rónycrcményt, vagy
cLkeseb cikkeket és riporto, . értékes jula!omdijci, r;;inc!cn

él Színhá7i Éle! uj számá- anyagi megerőHefés nélkül.
amely darabmeiléldettel az HDgy hogyan? Erre nézve tá

li) pesti sikert "Napoleon Ren- jékozi:Ísf nyer, ha mutatvány~

dcl C:sinál" clmü Hasenclever számot kér. Nők Uiságja a
darabot közli. Szenzáci és kot- íiáztartás. Budapes!. lV. Bécsi

lómelléklet, Gyere!\uiság és ké. u. 0.
))'2S levelezőlap melléklet van
mig az e heli számban, amely.
nek ára 1 pengő, negyedévi
ciöíhciési díj 10 pengő, Ki ...
"dölJivatal: t\udp,pe:"j VI. Ara?
eli ,u. 8 szám.

§zázl1ttSZ !iter vizet iszik
.naponta a világ legjobban
tejeU5 tehene. Egy angol far
m8rnek birtokában Veln él világ
leg;ohhf!n lehene. A
szorgalmas állal évente 4500
\iler \ejizI és 245 kiló vajat ad,
ami messze felnImul minden
eddigi rckordt,;>ljc3ifményf. A

ércfekl

a L:'gail(alrnasabb,
l{iv (l1~aJos ~ h()g-y az

1'"1\- ~:,\:.-. ... í" r' r"
,\ 'JZ(; j:JSt.!; Ö ,';Y u-

lésen minél '3zám~

ball jelenjen meg, hogy
kivÉÍnséÍQaÍnkar. j<;ténveinker___ .. ~. J ,

anyagi érdekeinket IrT1~

pozdr:san tudjuk jdfeiezni
és éi'v:2;Jyesiteni,

máccius 2~éÍ!l, cl. U. 2) óra
\vel pedh~< ci ~r(j.:;.

nh2;;:~fcrme:lé:3rJ2 léL1Yol'Cn d
szerén é! fogva éDen a mi

Házasság. Az elmult hét
csüröriökén tartotta esküvójéi
Kocsis ivánfcnéki ármen
tesHő társulat niltal !iszívíselőjc

HO\váih Annuska urJetmnyal. Az
esketésiszerfaríási oHhon ö

házritd Hörsány] Pál esperes
végezte, aki gyönyörö beszéd
kiséretében áldotJél meg fl fiata!
párt. Násznagyok voltak: Zá~

hanyi Aladár iárá.sbirósági el
nök és Bácsy Elek társulali
iga.zgaíó~fómémök, Boldogsá
goi kívánunk él fialal ui párnak!

lakossága közel lrét
miUiárd. ANépszöveiség meg
állapiiásd szerini a földön 1995
millió ember él, S:alisztika ki 3

nmtat3Si"I szerint ez a 3zém
mác k őz'zli évek b~[} Iul fogja
haladni cl kéírniJiiárdoL f:J,. [jép'"
szövelségí stcIlbztikfl szerint cl

földön 750 millió fehérember
mig a sárgák száma meg'"

hajadja az cgymilJiárdor. Ilyen
formán minden fehér emberre
négy sárga esik, amiből köny
nyen kiszámitnöíó, hogy igen
rövid idó!1 belül milyell fölétl'{-"
be fog kerüln í él sárga faj él

fijí fölö!t



5. oldal.

Budapesti előkelő lapvánaiat

el i ép selőt
keres előfizetők' gyüjtésére.
Garanciaképes urak könnyU
mi.mkával nagy keresethez jut
hatnak. Részietes ajánlatok a
g a r ci il C i a megnevezésével
"HELVi MEGBIZOTT" jeligére
Budapest, 62. Postafiók 282.

aJá JdHdendők.

Megkönnyitett munka!

~~~~~~

Pályázati hirdetmér~y!

A gyomai ipa.rtestület vezc p

tősége éi saját hatáskörében
levő menhely részére szol,?ai
állásra pá!)'ázatot hirde!.

Pályázatok 1930. március 17
ig bezárólag az ipartesEileínél
adandók be, ahol ci pályáza!i
feHélelek is megludhatök.

Az Elnökség,
~~~ti~~~;~

Kató l..ajos jegyzl\nel-: Ré... :a POSO!1
evő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

i..enmagot ki akar termelni? Igényét
február 15-ig jelentse be a Hangyánál.

Zi:ildhitel akinek k211, jelentse be
szintén a Hangyánál.

Izs6 l..ászlónál Rózsa utca 1052 sz.
aiatt jó fejős tehén van eladó, ugyan
ott 600 kéve jó leveles. talcarmány
csutka van eladó.

DUBLIKAC](),

Allamilag ellenőrzött korai bötl"rmö
(dögei)

vetö rózsaburgon~fift,
mig készletem tart, adok má.s fajtákl,al
is szolgálhatok. CsillagHirtöt előjegyzés
be veszek. FR1ED BÉN! gazdaság;),

Nyirmada.

cimii 6 felvonásos burIeszk
vígjáték kerül sz\ncc.

A "Hallgatni kötelesség",
végíeleniH érdel;:es és izgal
mas fUm, amely egy szenveclő

asszony len'yügöző regényét
l1111tadja be. A társadalmi drá~

mák mindenkor vOt1zoiták a
közönség érdeklődését, kivált,
ha a főszerepek jó kezekb.zll
vannak. A jó szereposztás
száz százalékban meg van
ebben' fl filmben, mert fősze~

repeit Marcella Albini, Vivi~Ul

Gibson, jach Trevor, Oustav
Fröhlich, Holiay CamiUa, Bru
nó Kastner és Mary Kirl ját~

szák akik mind, mind él iilm
legelső sorából valók.

A müsor második filmjében
a közönség kedvencének, (lZ

urólérhetetlen CharJie Chaplin
nek egy 6 felvonásos nagy
burleszkvigjáíékában Jesz al~

kairnunk vidám szórakozás!
találni. Az előadások: 4, 6 és
8 órakor kezdődnek.

Mersz:-e Chaplin

Fil szinház
Gyomán.

111árcius 2o án, vasárnap:

Hallgatni kötelesség.
Mersz-e Chaplin.

Az Apolló filmszinházban,
március 2-án, vasárnap két
s~ágeriilm a

Hallgatni kötelesség
cimü 7 felvonásos társadalmi
dráma és a

IR ESSE
LAPUNKBAN í

zel szemben Icnnálló kőlek:s

ségét tnUlasl1Ía cl akkor. arni
kor'izakméÍja lapját nem' 0['

vas;;;a és üz!elkörébe vágó
eseménYQ!zről nem igyekszik a
szaksajló u!ján tájékozódni.
Sőt megállapítja az itékt azt
is. hogy nem vezelheti helye·
sen és a mai kor szellernének
megfelelően üzcmét az. aki
bezárkózik él maga bol!jába,
műhelyébe és nem akarja ész·
revennl, hogy mi törjénik azon'
kivűl. A másik: birói itélet azt
állapijja meg, hogy él szakmai
érde!<ck előmozditása mindell o

kinek kőiclessége s minJhogy
al érdekl<épviseltek melld! ezt
a feladatot a legnalhatósabban
a szaklapok ieljesitik, minden
kereskedőnek és iparosnak
!<őlelessége, hogya szakmája
ügyeiről tájékoztató li]poi lá=
mogaSs.a és rendszeresen fjg'Yc
l~ml11C! kisérie.

ha fe/utazása elö !.I clófizCl él

Magrar Magaz111 cimü ké.pes
folyóira/ra. U~n'alJis a kiadó·
hivatal minden e!öihétőnek

ugyanolyan értékben. millt az
clófizelési díj. "ánlcsi?kkekcl"
acI, melyekkel a 1v'lagyar Ma"
gazinbém~bal1 felsorolt cégek~

nél készpénz granánl lehel fi,
zelni. A Mat:nrar Magazin most
megjelent remek farsangi szá~

ma közli a. részleles feHéíeie=
ket. Az ui szám anyagábólki=
emeljük éj nagyszerü farsangi
kivételeket a vHég minden ré
széből, továbbá f Llrkas lrnre,
forró Pál, Gacs Demeter, Sec
gesdy László. Lőrincz MHdös.
Görög László, Kösa Lajos slb.
cikkeit, l1ovd!áii és versciL él

remek i:5tlclrajzokal és mű\'és;':i

felvélelekei. A lap ára 1 pengö.
Mufajyányszámol és fdvilágo
siiásl készség~:-ei bUd él kiadó=
hivalal: Budapesl, V .. Szig-ct
utca 26.

A szaklap olvasása köteles
ség - áUapitja meg két birói
itélet. A. birósá~' él közclnm1j~

ban kél érdekes Mle1et h0201l,

melyek egyike szerint a keres=
kcdő és iparos olyan hirrel
szemben. amely sZflkmájának
lapjában megjelent. nem élhet
azzal a kifogással, hogy arról
nem voJt ludomása. ,A.z jl<il.;;!
incJokolc1sil mcgáílapitía, hogy

Értékes küldemény, aminek
nincs gazdája. Londonból je
lenlík: Egy rnlikcreskedó tek~

nóhéjból késziíll értékes bur~

nót",szc!encét k élPO!í a p6stáll,
a küldemény feladója nem vol!
megjelölve. A Dumát-szelence
érdekessége, hogyha kinyitják.
egy madár ugrik ki belőle,

amel~f énekel és szárnyaii
csatfogtatja.Régiség szakértők

megállapítása szerint a szelen
cél ezelőtt 50 évvel 10 ezer
fontért vásárolia meg él leetsi
hercegnő egy jólékonybazéÍr
alkalmával. készH6je pedig egy
svájci órásmester, aki rég
meghalt és a szerkezet titkát
magával vii/e él sírba. A I1YO~

mozás nem tudta megállapi.
tani, honnan kerüli most elő ez
a ritkaságszámba menő szer
íence.

Az Országos Mezőgazdasági

KiáUitásra, mely Budapesl0:n
március hó 20~íól 25fl ig lesz,
a féUiru vasuli jegy váltására
reljog'osHó igazolván\,ok él

l)á~sy Bankban kaphajók.

A Gyomai Dalárda .március
hó L,én, szombaton estIG 8
órai h:2zdeilel, az Uri l(aszinó
[);:JD .,lvlarica grófnő" cimü ope
rdl iinnepélyes fópróbájával
egybekölött zártkörü táncm:uié1t~

ságoi rendez. Belépódijak: l.
Jldy 2 PCllSfŐ, II. hely L50
pQngő. . jegyek clóvéiclbcn
Bcinsc\11.ióth Gábor és Lach
fülőpné[ kaphatók. Zenét far
kasinszki Imrele!ies zenekara
szolgáltatja. Márcins hó 2-án,
vasárnap este 8 órai kezdettel
ugyancsak az Uri-Kaszinóban,
előadásrakerül "Marica grófnö'"
operett tcíszés szerinü belépő

díj melleH. Mindkét alkalomra
község'ünk lakosságál . el-uton
is tiszteld/c! meghívja él Dalárda
Vezetősége.

Mindenki, aki az Áruminta
vásárra készül, vagy más ok
ból utazik a fővárosba: félárol1
lakhat a Britannia és lmperiál
nagyszállókban, féláron kap
tel.jes pel1siót, a Centrál pensíó
ban, féláron vásárolhat cipő!,

ruhát, selyme!. vásznat és mil1~

den közszükségldí cikket, ezen·
kivül teljesen ingyen járhal a
Fővárosi Miivész Színhá'lba és
az Omnia 1'vlozgókép Palotába,

Le olcs bban és 'versan
a

I

iíIl1

I
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Jr.~:OK05 Al ;3Ef~r villallyszere15 és nüiszerész.

onder-Hcsodaherék áro~\ ti. baiiónos és versenu, Q

'9TOR DO", "ORiCr-~", ~,!F'.aG" és

csepe~i rnagblar [\erél'\páro~\.
A legjobb mhJöségü ,,~::.MERGÉ·' magyar és "DUNLOP"
kimöldi l\crékpátrgumik és keil"é~,pá, al1mh éST-eE; raktára.

RACHÓ E:S RÁD,ÓCiKKEK részletfizetésre.
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12 ó. p.
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"
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1. járat reggel
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feltéteks megáJl6k
Gyomán:

Kossutli Lajos utca
Orór Tisza !:'-,'o'álJ ut sarok

Máday gvógyszertár
PiaC-tér

Ártézi-kut
Hangya fóüziel

Vágshid
Iványi malom
El1drő~ön :

Napkeleti vendéglő 6.
Kórház

55 p. _~ Kondo osi-ut 7.
(i Piac-tér 8

20 p. ~~~'~""':::"';:ij'~::::::~~~~'.S •7 Ó.

p.

10 p.

50 p.

2 Ó. 20 p.

4, Ó.

9 ó,

5 ó. 30 p.

6 Ó. 30 p.

indul:

li ó.

i2 ó.
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délután

délelőtt

reggel

délután

délelőtt

"

/1,-ENDRŐDI p-iUTOBUSZ VALLj~LAT, GYO

"

"

Járat regge~

Telefonszám 17.

~.

.~.
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jeieZl11 a megáJlást.
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hogy a világ-háboruhan
arany vHézségi érmet nyert
katonákat örömrnel fogad
ja a hadsereg akliv kö[e~

lékében. A. Kormányzó
magas elhatározása,amely
lyel Gömbös Gyula tábor
noki rang'ot nyert, nléltó
elismerése annak a mun~

kána k. amelyet miniszteri
poziciójában már a rene
delkezésére álló rövid idő

alatt is fel tud Emtatni. A
magyar nemzetnek mindig
szemefénye volt kaíOl1a
ság-a..A magyarság 6seré
nyei között első helyen
említhető él vitézség, él fe
gyelmezett katonás szel~

lem, a hüség, a. parancs=
adásban ta.nusított határo
zottság és bÖ!ct?esszg s a

, h" Eparencs vegf<?:c]fasa. z
az cl szellem. amelyik mél
tó istápolóra talált Gom
bös Gyulában, aki bánm
latos akaraterejét, nagy
l1umkabirását s talentumos
egyéniségét valósággal
sur.:;ározni képes a hadse-

felemelni nem eng-cdte, de
csökk·entést követelt. A i
másik oldalon viszont mél- j
tányos, nBrncsak az egyé= I
nek, de a köz szempont- j
jából is fonios fizetéseme- j
lé~i kivánal ";" t kellett ki-I,..
elegltem. Soba olyan nagy
szül{ség nem volt arra, l
hogy katonatiszt jeink fel
szabaduljanak a nyomasz
tó anyagi gondok alól,
mint ma. H.a él háboru f

előtti békeesztcndőkben I
szükség volt arra, hogya l
katonatiszt rangjának, tár-I
sarlalmi poziciójának és
miiveltségének megfelelő~

en mozoghasson, s köz
becsülésben részesüljön,
akkor ez ma fol\Ozottan
e!sőrangu sz<zmpont. ;s,fta-
lá T' l 'J. I '. tJ.
l nos rnege,egeCH::Sl l-í.CtJed

nemcsak az a tény, hogy
Gömbös Gyula miniszter
ezt a fontos anyagi kér:
dési oly módon tudta meg
oldani, hogy az államház
tartásra uiabb terheket
nem hárílott, de az is,

borno ~l
l

Őszinte örömrnel vettük I honalapitást volt hivatolt l
hirét, hogy CI Kormányzó '•. elvégezni. Ebből a mun- l
mag'as elhatározásával. kánóI Gőmbös Gyula. de
megkülönböztetett kitiinte: rekClsan kivette· részét, mi
tésben részesHette Göm- alatt nem is gondolt arra. l
bős Gyula honvéddmi mi- hogy az őt megfllető ka
niszte!"t, amikor szolg'ála~ tonai rangját is emeltesse.
ton kivüli viszonyban tá- Ilyen körmmények között l

bomokká léptette elő. Er~ került a honvédelmi mi:
demes, talpig katonát ért niszterium élére, mint szol
ez CI magas kitüntetés. g'áiaton kivüli vezérkari
mely a magyar nemzet százados. Rövid minisz"'
legszélesebb rétegében tersége idején példás ren:
örömteli visszhangTa talál. det teremtett a honvéde
Oömbős Gyula a munka lern portáján, az időknek

embere. Nemzetünk legne= megfelelően ügyesen ár= l
nezebb éveiben leoldotta l 'szervezte fl hadsereget, l'
a kardot, hogy fetöltse él amely munkának egyik;
munka. zubhonyát. Ugy velejárója a fiszti fizetések I

,érezte ug)íJl1ís, hogy mi- megfelelő felemelése. Ez 1

utána bolsevista szelle-, utóbbi mulhatatlanul SZÜk-,1
met ki lehetett gyomlálnij séges feladat elvégzése,
hazánk területérőL a harci nem volt könnyü dolog', l
fegyvereknek szunnyadni- mert egyik oldalon vétót.
ok kel1. Nem igy azonban. kiáltott a takarékosság I
a munkának, me!y köz-· szelleme, - amelyik a l\ölt~ l
életünkben valósággal a. ségvetést nemcsak, hogy

TÁRCA
lioldvilAq..

lrta: PINTÉR FERENC.

(folytatás) (15)

- Nini a: Mag'os dokjoe a
sárga kocsiján ! - a vendég
lős a ajtóboz lépett, - csak
nem él Kerekes urékhoz megy?

Kerekes ugy felugrott, mintH
ha az/ mondják volna: siess
haza, bai van. Otthagyta él

hort, nem i:3 fizektt, szalad!
egyenest haza. Lába rncgcsuH
szoli él sáros köveken, nem
Jörödötj vele, átvBgoH a bol{á- ,
ig érő sáron, nem kerül! le a
sarokig, 8hol téglás ájjárón le·
hetett átmenni él tulsó oldalra,
;.\ sár~a kocsi c valóban oH állt
az ő abla!mk elót! s amint j,\It

re!{es berontoH a li:(lpu aiá, él

doktor már is kiklé, pré"
mes. biZk~csén össze}ci.1pcsoHa. . '

élQ'allérL l
- ['ha ba. barDtom. ennek l

egyszer be kcJlell következ
nie.

~\erekes llem tudta. miről

Véln SZÓ, de cl szemei! elönlöJ
le él forróság'. észrevette, hogV !
sir, azt \s tudta, hogy valami '.
űtmzpéiyes dolog történik iit, l
1112111 szólt. nem is halloHa él l
dokjol' szavait, él beszéd érte l,
mé! a doktor résztvevő gesz~ I
Jusaiból érezte meg. A száraz
leveIli leand€l'"ek katonás glé~

déban álllak él kapubejárat
alaH, belülről ajtócsapkodás,
szörnyűködés és sirás halléljr
szat! ki. SzónéJkü! ujána kul
logot! él dol·dornal<, kiiárJa él

kapui, megvárJa, amig- cl dok
tor fölül a kocsiba és megbö:
ki cserebog'ár szerü ka!apjc'd li
s érdeklődve hajlik vissza. mi;.;
él kocsi indulásD vissza· nem
ráníjg testét a [wcsi ernyóje
mögé.

,;.\ kocsi elment, ele ő cU
maradi a kapuban, álhatatc):;':1ll
nézte, hogyan söpri egy hctól
mas tennelli szolg'áló sepl'üve; JI
a tuloldali járdál és pirosra I

csípett husos lábszárQi rölöll I
h il' -k 1 r - . IUI,élmZI a SOIZ szo:'.:nya, c;mn1í
söprés közben éi dí?rckát moz- I

gaija. A lány észrevetle, ÍJO;;!'Y

nézi, meg'álli. csipörc telJ kéz~

zel feléje fordul, kiöltöHc a
nyelvét és nevetett. IZerckcs=
nek ekkor jUlolt világosan az
eszébe, hog'V mi tör/ént. A
lány egészség'cs kacagása röl
deriieHe benne a valóságos vi,
!ágot: odabenn cgy halott fek~

szik, odabenn fekszik a fclc=
ségc, il doktor elmen! és a7t
mC)[JcHa, egyszer ennek is bc
keíiclt knvetkezBie. Ezzel cl
voll inféz-ve minden. il>. szeke·' I
rek lassan hazafelti vonuJn<'lk,
éP: cJ:3szo11yok él kendöjlikcl
igi';ZgdtjélK, c.~y Intlya sompo
lyog vG:gjg a2 uc:cán, m~~gi:Íll

szitnalolva, megijed él lilIi) IH>
zében levő söprlilől, e!oLlr:!og,
Q~c;Y csizmás kölyök rtJkiabál
f-ilőscn: n",l]] mész. te? - ,\

nzgycdmcs!cr éI végreboi ó\cil
b,?szélg-elvc m2~'Y cl a ház
clöd. a végrehajtó peckesen
eg,/ene~re huno magát éi ka
pu előtt. és egy kksit \'i<::sza d

fordult. időt ad 1'(erl2kesllckói
köszönésr\?, elc mive! az ncm
köszönt. sérlödölfcn elkapja él

fejét.

Igy megy rúndcll lová bb,
mintha semmi sem tör/én! vol
na. neki most inlé/kcdnic kelL
gyászolnia, haJolt CgY57Cl"ii'!l1

csak tompa sö!élségel, üres=
ségct érzett, miniMa kincsei vilt
voina ho'Sszu UIOil és most,
amikor megpihent a hegy teic
i6n, rossnIl rog'Ja mer,t il ;':-;á~

kot, a száját larJollt] :!..'I"clé és
cgyszerre csak minden, amit
szel'c-ícft. hirJek'1l irarn!assöl ki
zuhan il zsé:t~;bó\, 6 már csak



űVOMAI UJSAo 1900 mál'c. 9.
SiJ:WiS lmlfl*,,"M ....."8"2i!. W iíi ilIlIRi"l'" _ ft ,_

ug-yanakk{Jc et::~' L~jE i
voiL 1\4ind c meHcU~ {;1:~ rnor;~..:
tlBtjuk, t]ogy (1 dd~fttcL·:: n~Ukcd ..
velói e!Öud6sél eléiljr\i ~oH,Q~

i'lW. Nl2m is csoda,i;jszen (lt

u~öbbi idők q,'yik zen.zs ope
relliét a .,tvícllca guAnó!" ild.
r,~k eló 1 melynek érd,,~{cs szó
j'€11ékiJ, il zen'je és láncai (jli

liJndó derübe ti1..iol!~t< t1 pub
lii\mnoi. Hlsz' ehbe;) éneklik:
",Szép váro~ h-ü!ozsviir",
amiéft l~zl él románok beH!io:,
lak. lvlcl"! ti végin (;~:i is mond
ják. hogy: "ahoi r:ljpd..::n pi":

r ,. .'~J'. ., . ~.ro:.;. l{'ncr /Od' nen )éjr". 1\105,

hM ez él baJ. Piros. fehér, Ző!

der emliieni nem szobad. i'lZ(J;!

egyszeri; l<özlnol1ctás aiapián.
hogy: .,Ne fesd i:Ji: ördög6i d

falrö" - hát én azl hiszem.
hOfn' elóbb~u'óbb [;z reste.:,:
nélkül is megje!cnH\ oUan. És
akkor eztán -:H1ncll ,-,r/js~:bbcn
e~énd,,,:ljűk !

ment. min! szombat es/e. E:'2V
p'ár jél> ~lFr('D!() hC'~yrc üfötte d
darabOl, UWr'!1ogy az élvezhet;)
ICH.

Cin1 ",wl'cpb,zn Ki:".:') fv1i11~-Y

cikv, min! ,}viaricCl grÓf"Ó··
iguz-án szubnlis szcfcpl.zsév,,'l
cH/c a darcibot. A nöí SLeriOp ,.
lók közt neki voli {(! ICf:,rhattis{ v

sabb ~ZCfep<;\ Az énBKés (~

iimc is megy !lala elég. ieL
Liza grÓfnőj, Bődi Rózsi;';":
éllakilotla sok naivl1ással. EI.:~~

csinos voltlól láncoit. ,I:>. lK~'"

ccgn61 Beinschröth Gábon;,:'
adta. aki ebben a szer~péb( fl

is - mini mindig - iól ji:Íi'

szorl. De megfelelne Ö sokk é))

eievcncbb szercpb~'n is. U(i
cigány lány - Vatai Marisk,j,
Érdekes jelmeze vólt; kó i·.

hogy egy kicsit nem barnilü!:
magém. H~mar eHOnt. Biztosan
a. szomszédba ment ál ii -".

jelm~zes bálba. A kózista li'.
nyak, a második felvonás ic,
niszes jclmezébcn voltak el kg·
jobbak.

Varsandán László, Erdődy

gróf szerepében elég jól jé:.,
szoU. i.17.onban komikus S1 ,>
rep neki is jobbiU! ilIelE:,

Beinschráíh Oélbor Pupulesz~

kit jól aiakiíoUa, látszik raH~,

hogy oíhonosan mozog a szin·
padon. Szabó Imrii: mint Zsu+
pán báró, m;lgy~&;eri,t figuna

,l
A Gyomai Dalárda
mükedvelőelőadása

az Uri..Kaszinóban.!
i

Ime megint egy farSDl1g vig'c.
A farsang elmult. E!fogyoíJ ,fl

pénzünk. meg él kedvünk De
mily jó, hogy mind~zck ugy
véml1élk elrendezve. ho8''I' uj
farsangra megint előjőnnek.

Észre sem vesszük közben,
hogy az idő telik, él világ képe
változik és hogy mi is fokról g

fokra megváltozunk benne, 
vele együtt.

Tudja Istl?n. valabogy éi mai
farsangokra is. rányomta a
világ az ó mellváltozoH ké..
pét. Ugyhogy azl keH mondani,
erősen látszik ma, hogy él muo
latások is mindig egyenes
arányban állanak él biztos és
általános gazdasági helyzettel.

Innen van. hogy él mai far..
sangok gyakran csak árnyékai
a régebbi farsaogoknak.

A Gyomai Dalárdafarsi1ng<>
záró előadása is enne!< éi nyoo
másnak él hatása alatt állott
Rontott mgi rajta az i~; hOiY

Rothermere lord J Közmüvelődés~1

fejedelmi aJándéka Ut~Rsó h~rom.. elő~dá~., .. !
< A Gyomai !{ozmuvdCK18S1 i

i,orthy ~Vhkl6s Egyesület még csak három!
előadási rendez. mely u/ön hat I

kormányzónak. hónapi, ny.árj szünet }((Jveikc. i
zik. Az előadások sorrendie !

Tegnap Budapestre érkezett Paul él következő: március 12~éf1,·

G. Konody magyarszármazásu szerdán este 7 órai ke7.det1i.~l

műkritikus, aId Horthy Miklós Kisréti Olvasó. Március J4,-én
kormányzó részére ajándékot 110- pénteken él 48..as OIvö.sóban l
zoft Rotllermere lordtó!. Az ajándék a magyar nemzet kgnag~;obb I
egy vifághiJii festmény. Giovanni ünnepének hódo! az '2gVC:::Ü~ i
Antoni BaJtmffio J1iláfyás királyt let, melyen Domokos jános w- I
ábrázoló képe. Baltmffio Mátyás nitó tart ünnepi beszédet Ezen l
király korában élt és Leonardo (?lóadás este 8 óralwl' kezdő· l
da Vinci követője volt. Magyar- dik. A szezonzáró elómJás a
országon eddig csupán leét képe fe!sőrészi Olvasókörbcn i,.

!Jolt. A jelenlegi kép magyar 110- megrendezve, márdus hó 19
natkozásánál fogva felbecsülhetet- én szerdán este 7 órai kez' I
len, cime: "Cofvinus". Értéke kij· dette!, külön c célr-:] ÖSSZCiÍl h I
riilbelól 30 ezer font, va.gyis. 800 litotlelsőrang'u mjjsorra!. mely
ezer pengő. A lord mar régebben két részt képez, u2"ymini L !s~

vá:;árolta a ké,ocl i;zzaG hogy a merelierjcszió rész ll. 5?órD~ r
magyar nemzetnek ajándékozza s koztiJtó rész. Ez ulol:-ö három'
llwst ezt az alkalmat és formát Q:lőadás. kitűnő müsori'Ír(l. 1'121
ta!dUa a legméEtóbbnak az aján- hivjuk él gyomai kő;;,::önség I\~

déf:ozásra. A kormányz6 ma dél- gyeimét r

el6!t fogadta Paul Q. Konodyt,

aki akkor nyujtotta .át Rother
mae lord levelével egyiitt az aján-

{lékol.

minden tagja felé. A I
kis magyar hadsereg, mely
nek létszámát a békeszer
ződések 36 ezer főben ál- .
lapiJorták meg, az ő bölcs
irányitása mellett ugYSZÓ!a
ván iászületett. Nemzeti
szellem át a hadsereg
minden köz!egényét s min-

tisztjét, ami legfőbb

b[ztosHéka belső rendünk

zavartalansiigának. Ez cl

kis számu katonaság nagy

érték nekünk, mert rendület·

len hittel valljuk, hogy nem

mindig éi: számbeli suly il

döntő, hanem a szellem,
amelyik el hadseregben

uralkodik. Oömbös Gyula

egyik legnagyobb· érde' I
mém éppen azt keH be-

hogy azt a szela
lemet honositotta meg
hadseregünk .kötelékében,

amelyiknek gyökérzete a

magyar nép millióinak szi
vében él.

az üres zsákol larlj~. ' Lz~öpörlék él tetejéről él kavar-
5"ment a há, ba, majdnem gó eletet és megmaradt az,

bekopogott él saját aliajtm. éi éHl1! mindebból igaz volt. Ez
beh 6 szobában le volt ereszl- Ö./ arc elárul! mindent, amit elZ
ve a függöny, él félhomályba í!íö eWtI<üH. Merően nézte:
kiszűrödö!i él másik szoba ,iszta, szép arc, szebb, mint
lámpájának a fény\? iti nagy az élőé, felé akart rohanni,
mozi?ol6dás voll, a szekrénye, hogy megcsókolja, de ViSSUla

kel nyitoga!lák, él buloro!<al krlofta egy uj, idegen vonás.
igazgaHák, az ágyon magasra Nem az. egyszerü asszonyka
fellornyozott párnák közt fe.. ez. aki folyjon csirkékről, be-
ködI egy szoborszerü fehér töltekről beszélt, hanem egy
arc, helyenként kékes árnya.. fensöbbséges, tapasztalt em.
lal vibrál rajtCl, s7óke hajáf beré, azé, aki mindezen dol..
most fésüli Dudá5né, közben gokról bizonyos elkeseredés..
ilyeneket mond: óh a lelkem, sej beszélt és aki érthetetlenül
igy kelleH meghalni öl galam.. sokszor, elkapta a fejét, az ab·
bomnak, elhagyatva, senki se k:khoz ment és kifelé bámult
volt mellelle, csak én! cl. LIcei/ra. hogy ne lássa 5..:'0-

Odakonyökö!t az ágy végé a ki az arcát és ó se lássa a
re, nézte a halott arcál. Nem h:örnye7eléi. Ken~ke5 percekig
a régi Margit volt ez, ez az bámulta ót, odament hozzá és
arc eddig eltitkolva feküdt Mar. csak annyit mondott: - mi...
gil a!'ca alan, él hus, az ide- ért tetted ezt velem?

gek, él vér és a gondoíatok (folyt köv,)
mozgása elleplezte. de most
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lanai.;:, al.zi ú Gyom?;j Daicirdáj'
mini kö/ségünk s'iCükség-es kUl-
tur il'téZlllénljé!, al. Ő l:'1gdijá
val vagy az clőildásra bciépő

d~jáva\ támogaita. l)cinschrólh
Gábor lilk,]!"

'í/iiághirre csak igözál1 )0
ánvok j'?he!ilCk szerI.

r\spirin·tdbietiák al. credLIi
,!')J1CI" csomé1f~ol(l:"han immár
53 év óta él gy6g'vs!crkincS!lC;é
tartoznak és - amin! számla~

lan szakvélemény ig-özolja -
cl világ' összes orszá~;oiba!l

általános kedvellségnek (-)nreil~

dCTlclc fJíztos és ártalm'1l!öl1
s/'cr éli oly pvakran r--:Ilépö
hLilése5 betegségek, az Cl/okkal
együij jfJréi kellemetlen n:cllék~

IÜllcic!;: és sokszor sul vos kö..,
veikczmc'nvci ellen vé1lt) véck~
kezésrc.

<":i'e§ ilYO
mor- és bélzavarok. miij- ,'-s
kpcluzzadás, hát- és dcr:kril~

jfi:" cHen cl természeladta "ff'

ren<: Jq;,~§\et'liÓ keseri:vi7.
n cl ponkén I k, hlb:--:!)r be \ ,;vc.
hallJa '):3 SCi·~il.;;é\2"lc~r I1vui!. Tu
dományos me:::;figyciésck 1)('-
igazollók, hogy cl ((~n<c

Jir-:i:,:§ef \'i;: cdl1il'iÍ k-

gecléseh cscl,-,ibcl1 fJyorSflil (s

mindi:;:r enyhén !lc11. .A Fell.'.euc
J4~sef kcscrliviz küt '!If!l()

gVÖ!::n'szerl iJrak ban. cl rogé ri td~4
Ln;] és fiiszcrlizlclckben .

A gazdaf\özönség Hg-jelmé- .
be. .A. Budapeslcn vásárló j,(i:

zönség érd2kében és kéí1\"2i~

mére il világhirii ]\/1é!uthrerÖdiin
nlag·fcr(ll~.JÖ és nlclgkc-rc~kc"

deimi 1>1. az állandóan növck
vőforgalomra való íckinkhcl CI

ferencrendiek tcmplo1l1ávfjl
szemben, ]"os5uih Lajos-utca
4 szám a!al!i c]drusiiási 11elvi'
ségeil ujonnan áta[akitolta'és
hogy fl g'onclos, meg'bizható és
gyors kiszoJgtlJás mene!éi bil.~

iosHsa, lényegesen. mej:liHJ

gyobbifofla. Mint értc:=;ülLink
Budapesl egyik leguja-bb :jJ~

ványosságal lH?pezi r"!?wlhner
viJághirü üzlete, miért is nagyon
ajánlajos, hogy aki Budapí2s!re
lliazik. ne mulassza QI' meg':
n\;;:-: !Í.

ál
at!

SZEMBE

bizoilság. [><2k kÖUlii lcgér- !
dekesebb vc,:t Domokos )..ilwrijl.
rádió au!ómata. IncJy állandó- .•.
an zenél! és ::iz(,rz1kO:i:1Jrta a !
közönséget. sziinet közben, l
('mlelvérI élz!án J1]q~érclcrnc!t2n l
l. dijal l1\'CJ'i\; !uléllmul. Diial

n~erte~. n>g: .~ :l(li" c1ijb~~ L, I
dlJa! hiS;) ltdb'{(, LoZon,',f1\ I

jelmeneL IL liii IL l,ul'Dcs r.::r-j
7sike szőllő. III. 1<(:Ji'dos )LJ1js~ j

ka szitakötő jc]mcncl, a férfi j
második díjat jenci gáHnf nyer
ie halál iclmeZ/el. l\ lajd szü~

!lc:futáll kl hél1lEJ,,!atban rq;[.:;c!
6 óráig mula/oit a közönség', l
~' ' Whl'WC~?~~~'óf:1.~~ f

I
Istentiszteletek A rcf. lemp- l

la III ba II Vf1S0 rr i3 p eié ici éi ti 9\
órakor fsrcniis:i:ielctcl lar! Har~ •
sá nyi Pál esperes. urvccso-I
rai' ág'cnclái vt5pi INnfl"1 Pál.
ref. lelkész.

Az ágosiiJj c'/al1~-él!kllS tCll1p~

lomhan \'ClSÓJ'!hlj) cl. c, <) Ó.

német n\ ,~I\'u Islerdiszte!ctci.
lal-I FeUer h'11Ö ev. Ici kész,

.~ róm. köili. ícmplom!!t111
regge! 9 órakor 57cn1 mise I
prédikáci6vlll. 1i:1ilja ('''CI

nay Géza plchán\):"" D, II. zi
órakor !itilJJiéJ.

Köszöneblyih1áflitás. A eJ )'O~ !
• , T r~ • __ ~ l

maJ Dalaroa \CI.Closcg,'ncK I
nevében, a ICR6szintébb !zö 4

szönetemel fejezem ki minden!
egyes szereplőnek, a szercpk5 ,
leánykák szüleinek és mind l
azoknak, akik a darab és
tánemu\alság előkészítésébell,

megrendezéséhen, fáradságot l

nem kímélve, odaadólag' és ön-I
zet!cnül segédkeztek. ~(öszöne- l

lemet fejezem ki azon eg<yesü~ I
leteknek és magán cégeknck,
akik ezen alkalommal egycsü~

letlink részére padokat, súke- .
keL cleszkákai, sörösládák(lt
stb, kö!csönképpen dijmcn!í2~

S'2n rendelkczzésiinlue bocsáj~

loltak. Végül hálás köszönet·
köz:3égünk mindazon kul/ur·
5zcrct(í és :-.)nnc]nlko7éísu léJg~

L

magtermel6 és rnagkereskedelmi rt.
KÖszpoti.t:

R tte bil er- teaLJ
áta~akitott és megna9yobb~toU

belvárosi eladá.si helyiség{2; a
ENCRENDIEK TEMPU:JM

BudaDest. IV.• KOS§'l..2~laioEH,rtca

PESD

arcos

B

A Gyomai Iparos és j{eres~ .
kedő lfjak Önképzőköre, f. h6
2 o án, vasarnap este tarlolla az
ő hagyományos farsang u/olu

só vascí~'~~pián l .j~rfan,dö jC,I. !
mczes ballát m..uyr"" eleg szep I
publikum gyült össze. És Vél;:::Y

46 különböző jelmQúi vegyes
fUit! '!Orlll!tfJÍoi[ fcl Cl r\:llclezö

nyHjeL

Maiusovils Pé/íZr erdő igaz'
g'ui'ó bemutatja és ájddj~ él'

társu!atnak a Föidmivelésügyi
Miniszter ur álla! kiadolt kö a

veikező oklevele/: "Elismerő

oklevéL Az Ivánfenéki .Ármen
tcsií6 és Bclviz~zabfÍlyod,TtH'~

Az Ivánfené
tl1entesitő Társulat
ünne közgy ése,

\'():L () lit)i-; d Jdfd!J

1~~2'sikCCl\\ICb! -.;'
l<úr fl ~\·cjk:L i~; ::.éln.
(linkiZl \Oii C;,'

(!Inél '
n

it! mind ::1 I
11""""1';'11(1'°1 ,,~11 ']1. l l

IÜ,-· '-\.jLf ( \"\. ...... 1 1, ~

vigrárnL I

A rJh c !crrkcdvC'."cbh l
. l t l . l' \'. , . i
]e c,ne c él, \lS'(Jn,Y. (oru;:; VC,'d I. 'I
. l ., "j ,. "I

.-\,lCl! llZ(:]h';C," ",gyiormö l('S~ li
I él - szóke -- bami:'l-I
a lis 10111') ural üdvözölte. l
!C::l1ekl.1JiZk :'''épen, lvlajd kivál! I
j •• ',,"J n l!' 5"" ."
{~Z!.!l~_!~ "d,O as' ozsH-cc ,,'s'
cllanc!cl'I';I:pcn éi Ion egy
dobozt n iisz!i:rlö b(1csinéJl\, l
kccl\/\?S jJukkedlíidsérciébcn. i
,:.\z!án Tól\(a TCT1i:'\\é1J egy ha~ I
bái ILlf";)'Oll . ül '
fjcil13chréil1 ?\!iiikc ü[-,cscn be·
fejezlc a7 aldu'>l azzai. hogy sulai(jök. mdy [[,rsulat az al~ I
"kis mise, -- na9V mL.,c. iH l földi erdő lelcpiHésilC'k nagy l
nincs semmise". jól eselt !áini' közgazdas5gi és magángazda-l

i~y~n igaz vidámség"le~·ys~cr.l S~f"i iQleniősé~:é~.aién?,zve El.: CI 8 ,I
:Sajnos. hogy ez ílla.lc,lJll1kabb j l'öd-Oyoma;-[-(orosladany koz~

ilyen f,i'vermekeknél van meg'.! ségek és Mezőiur me~rycivá4 ,
Utóljára hagyom I('Jc1elkát, ros haiélrában fekvő ingaiJanain

V. )\'101nár Gyulát. mert Öt az 1926-192.9 évek folyamán
utólsönak irtáka sliniapon és 11'9 kat. hold kitcrjeclésLi terü-

1csak 07. utolsó' felvonásban let<?t önként sikeresi211 beerdö~

. szerepelt is, de sl,ercplésével si:elt és követésre méltó példái l
béÍtral1 megérdemli ElZ első rc- !mutatoIt, clismeréscfl1':ot és kö- •
Iycl. szöneternet nyilvánítom. Buda 4 !

T,..:i1éí ezek ulán mondbatom. pest 1930 január 30. hlayer l
él c!'lJ'{íb ):,tördült, - (l'zl1a döc- )éinos tn. kir. földmivclé~í1gyi l
ccnt cg-yeh?QyeJ -- hi:"z nincs Iminiszier". I\Hclön c sz(p 01-:- l
It mindeni.it kövesu! l Nem hi· 1- levele! maracla\1cl6 emlékül él

valasos szinés?ek él szereplők. , Társuiatnak diszgyüléskerelé 8

Sok paraclokszon volt Él dísZ4 ben átadta, I,lilön kiemelle
let cs a maszkirozások körül Bácsi El'zk ftlrsulal1 ig-azgató
is, {Imely hibáka! él jövőben I nagy érdemell. ki DZ erd6 jclc<'
IdkUszöbölik és igy s:dvesen! pités c hatalmas munkáját annyi
látjuk viszonLI fára.d~tiJficn szor~'alommal el-

...... 1 vé~rezte, Bácsi Eiclz éle1ének l

és szolgálatának nemes sze,.
!

rénységével köszönte meg az
elismerésI, n:eg-emlékezvén El
tá.rsulat alkalmazollziiröl, az Ö

mlln!wlársalróL kik kl17üH kÜN !

[ön is ki.zmclie min! legréf;'ibb
Az ,.\rmen!esilő Társulat léN lisz/viselö! Németh Cíézót. kik.

lckcrndően szép iínnepi kÖlN néki nagy scgiiségére vol
g'yi1lésl tartott március hó 2-fm szép és ió lörekvéseiben. MDjd
délelőt! 10 órclkor. az alelnök a társulaJ nevében

Dr. Schweige!' László jószág' köszönvén meg él kitüntetésl II
. ifrazgaló, társulati alelnök min: al. ünnepi közgyüiés á7za! éi

clenek előll él Kormányzó ur bO,klos:! érzéssel oszlol! szél, I.,

Öfőméltósága 10 éves ország v hOg'\' az cl szerény bár, de ki- I
lásáró! emlékezett meg olyan· tarló és nemes nmnka, melyet'
beszédnek a kisél'ciében, mely él lársulai és anilak ig-azgatója
minden részében méltó voH ez az Ő mUl1kartrsaival ('gyUlt vé
ünnepély!Ic/Z. ,A közgyüiéstag· J gez. a legmagasabb helyeken
ial felélilvé'l UnnepeHék él, Kor~ li is megbecsü!telik,
mán'y'zóI, majd köszöntvén Ma- l -"'_~"""""_~""_"""""_,,,,,,,","""""~_"""'"

tusovHs Péter miniszteri tanáR
csos, erdő ig'dzga!ó ur ÓméHó: .
ságál, valamin! fl közgyülés I

alkoló fagjait. él gyülést meg-
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müvé'3znő Iris Arlall jálsZD.
Elom!ó szókesegével r.efldkhiil
bájos ielenség', Parlnel'ci köziii
Báthory Oiza nemesen cg\-'
szcrü fejedelemasszonya, Rél
hey Lajos csupa sziv priorj (; i
Zátony Kálmán férfias földbil~

tokosa, él festő szerepében d

nemrég íragikus \'égel éri
Werner Pittschau kőzveilcn,

elegáns játéka és il többiek:
Dinnyéssy Juliska, Bársony

. Rózsi esOyergyai Istvan,
mind a magyar filmszlnés7ct
meJletl lanuskodnak. Ünnepe
a magyar fiImgyártásnak a
"Mária nővér", amelyet min~

denkinel{ meg keH néznie,
nem csak azért, mert magyar
termék, hanem azért is,·· mert
a legjobbak köziB való, A/.
előadtlsok, rendes helyárak
mellett, 4, 6 és 8 órakor kez-
dődn~k, .

9-én, vasárnap ~

növé

r-rstsr

risnya

,

FillD8zinház.
Március

M

sdyemharisnYd, cgyC'sil!a~:()s 3'5()

arany nyomtlssélL la . . . . 4'20

r

Tlz esztendei szünetelés
után megindu!i VégTí? ism~t cl

magyar filmgyártás, hogy hir...
desse él magyar filmmüvészet
életrevalóságát. Az Apolló film
színház folyó hó 9-én, vasár
nap muta!ia be él budélpesli
Hunnia filmgyár első igazi nagy I
magyar· filmjét, él. l

Márianö'Vér

~~.~'nlr.llÍÍ·JrII"nw·~·@1I"~,Ii'I'I11~~I'J·~fiffl!it~l·il,$'im n. i I~Jt 1 I~•• 4:ü,1.1iIWlml ;jiilJ;j;llil1Hmm~
~

BUDAPESTEN I
VU. Dohány utca 42--44. Távirata\<: CONTlNENTAlOTEL ~1$

A VIDÉKI URi KÖZÖNSÉG iGAZI OTTHONA. ~
Tisztaság-Kényelem- E!özékenység. ..... _.~ ~~

IVlinden szobáhan hideg-meleg foJy6viz éi; központi fütés! ~.
Egyágy;tg szobák árJi: 5, 6, 7, 8, ~), W pengő. ~.~

Kétágyas szobák úrai: 8, 9, 10, 12, 14, 15, ]t} p("llgÖ. '?',d

~Szobák telefmmal! Szobák iürdő3zobával! :;;,~

EIs6rangu étterem! Zene! Tánc i !
-r'~-~r'

címU 8 [elvonósos regényes
drámát. Magyar iró irta, ma
gyar rendező rendezte ezt a. .

kivételes szépségüfilmdarabot,
ilmelyBerlinben !zs Bécsben
igen nagy siker! aratoíL tvleg..
kapóan sz~p, nem mindermapi
történe!, olyan mint egy fájó
élmény, amit nem tudunk elfe
lejteni. A film cimszerepél 
a külföldi értékesítés mcgköny~

nyités\Z ~élj@ból - egy berlini

--rravis"

MARCIUS 1-.15-i9

,

pár .selyem

selyemharisnya vásárt rendezünk,

"l\gfa Travis"

Travis"

PUBLIKACIÚ.

A f" gJ.a

aj ~,Agfa

Kató Lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlő és gylimölcsös kertje örök
áron eladó•.

Lenmagot ki akar termelni? Igényét
február 150 ig jelentse be a Hangyánál.
Z~ldhit61 akinek kell, Jelentse be

i:dntén ~ Hangyánál,

erejéig is. amennyiben azok
mn'ényiZs zálog·Jogot. l1y~ríek
volna. alperes lakásán Er.drő-

Idön Pn5Z!dC"ieHcl1 leendő

,n12gím'ti:Ísál'a !J.Jtáridóü! 1930
I évi március napján dél
~ után 4 órája kUüzelik, amikor

<'1 biróilag lefoglal! ZGb, Irak
I liO r, árpa sib. s egyéb ingósá·
'1'1 :z(,k u leglöbci igérönek kész·
,pél1zfizelés mclleH, szükség
! "cserén becsáron alul is el fog-

m'ik adatnL
felhivatnak mindazok, kik az

. cl6rverezcndó ingóságok vétel
" tirából él végrchálíató követe...

kséí megelőző kie!égitéshez
iogot tartanak. !1ogYélmennyi·
ben részükre {l foglalás ko...
1"3 bban esz\{öző!teleit volna és
ez a végrehajtási jegyzőkönyv
b61 ki nem mnik, elsőbbségi

bcjeleníéseiket (iZ árverés meg
kezdéséig alulir! küldöttnél
írásban vagy pedig szóval be
jelenteni ei ne mulasszák.

A törvényes határidő él hir
d,-:tménynek a biróság fábiá ..
ld il íörtént kifüggeszlésél kö...
velő naptól s;.;ámilíatik.

Kelt Gyomán 19.50 évi feb...
fUár hó 20 napján.

SZIRACZKY iSTVÁN
kir. bir. végrehajtó.

t

3

lányhaj

Arvalá

Arval

ívatáruháza BÉKÉSCSABA, Szent István-tér 4. szánl .

-pp,.--

r-rogy a hölgykölőnség minél szélesebb rétegben megismerje ezen elsőrangu sulycmharisnyát.

mdy éi vHághirii nAgfa Travisu selyemból készül, éJ fenti idő alatt 3000 péÍr sdycmharisnyáí

az alábbi hihetetlen olcsó áron fogjuk árusi!ani:

•
~~...~

As~~lril~-i~b§et'tik;
.,:;i7í:Jysl;e!i;,\rakbilli'l. kap""~61í'i

Rendkivül
érdekes, él D1aga nemében pá
raftan orsz~gos versenyt ren
dez a kerékp~msok részére a

kivá!óságáról leg J

dónyösebben ismert Emergé
R.JT, t-!armíllc jelen",

H.ií:Ö/t kl a

versenven.

Pl" 3877/1929. szám.

társaság. A 1~\U'Ual

az,
kérdésre: mi (IZ EmeTgé Pní211
legfőbb előnye'? A wrseny
szabályok lapunk mai sziirm:'i·
oan hirdetésbell ol·
vast:aiók s tekintve (l nagy
díjakat melegen i:ljánliuk él

kerékpárosoknak, olvassák el
fig'yelemmd a hirdetést és mi-

tőbber, vegyenek rész! cr

hirdetmény.
ulirt kiküldö1l bir. végre""

ezennel közhirréteszi,
a gvoma! kir. járásbiró»

ságnak 1929. évi Pk. 3877 sz.
végzése folytán Dr. Lindner
Oszkár budap('S!i ügyvéd által '
képviselt Vacurm Oil Company !".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rA. végrehaj!aló részére 606
p f. íŐkeköv<?telés s jár.
erei2íg elrendel! kielégítési vég
rehaHás folvlán alpereslől !eu
foglalt és 2950 pengóre be...
csülf ingóság0kra az árverés
elrendeltetvén, annak éi korábbi

feIUJfogl~!I~tókkQvet~lé~\Z
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E
ORSZÁGOS é;ERBi VERSENYE
K~(jdöU 1900 március a. Rés~tvehet .fajm !JIi'LmdeiDl mltgY2Y.kerikpálf.

Feladat:: "'áIaszolni ken erre a kéfdésfe1 hogy
AZ ~-PNEl) LEGF6BB ELŐNYE?

."~.,

"f <

öket

Budapesti eiőkelö la.pváHah'Ü

helyi kép selőt
keres elöfizet6it gyüjtesére.
Garandal~épes urak könnVii
munkával nagy keresethez jut
hatnak. Részletes ajáni~d:ok a
g a r a n c i a megnevezésével
"HELYll\mOB~ZOTT"jeHgére
Budapest, 62. Postafiók 282.

aJá Idildendők.

Megkönnyitett munka!

A kiadmány hiteléül:

lLYÉS
irodasegédti~zt.

meghatárolOrt árioiYémrnal szá
mHoH óvadékképes útékpapifOs
ban fi kiküidöHnel Jelenni, v,;gy
a bánatpénznek clőlegi?s birói le
tétbe helyezéséről kiáll~ictt letéti
elismervéflyt a kiküidöttnek átadni
és az árverési feHéte1cket aláírni
(1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170.
§§.; 1908: LX. t.,c. 21. §.).

Az, aki az ingatJanért a kikiú!
tási árná! magasabb igéretet teit,
ha többet igfmi senki sem 3k<1r,
köteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapított
hánaipémt az általa igéd ár
ugyanannyi szazalékáigkiegészi
teni 0908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1930. évi február hó
19 napján.

Záhonyi s. k. kir. jimisbiróvjgi
elnök.

sit kölcsö

HIRDESSE1~

LAPUNI{BANt

Oláh Lajos '1égrehajtatónak Üzv.
Varga Károlyné sz. Kádár Mária
végrehajtást :;zemredŐe.l!en indi
tott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árve
rést 162 P 60 fillér tókekövelelés
és járulékai behajtása végett a
gyomai kir. járásbiróság terUletén
levő, Gyoma községben fekvó, 5

a gyomai 389 számu hetétben
A l. t. 2. sorsz. 1016. 1017.
hrszám alatt fogiaU s özv. Varga
Károlyné sz. Kádár Mária nevén
álló ház, udvar és kelire 2000
p kikiáltási árba.n elrendeHe.

Az árverést 1930 élj május
hó 14 napján délelőtt 9 óra
kor telekkönyvi hatóság hiva
talos helyiségében Gyomáll
fogják megtartani.

Az árverés aiá kerülő ingatlan
a kikiáltási ár felénél a!J.csoiiy-abb
áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók küle·
lesek bánatpénzül a kikiáltlisi ár
10 százalékát készpénzben, vagy
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában

A gyomai kir. járásbíróság mint
telekkijnyvi ható"ág.
730/1930. tkvi. szám.

Árverési
hirdetmény~kivonst.

yorsan fol
,
esbaolcsa

If r

Legelső llIIutó~el$zereléai 8281<
UzlGt, mely ugy felszerelési cikkek- .
ben. millt pnel.lmatikokblln ab-

szolut versenyképes,
keres

körzetképvise!őt,
illetve

ügynököt.
Ajánlatok ..Szakmabeli 119" jelí
gere BLOCKNER j. hirdetőirodába,

Budapest/IV., Városház-utca 10 sz.
alá kéretnek.

Körös-Tisza marosi ármentesitő

társulat javára bekebelezett s2Ol
galmi jog és C. 4. alatt özv. La
patjnslki Mihályné sz. Timár Ete!
javára bekebelezett özvegyi jog
nem érintetik

Az árverést 1930 évi márci
us hó 31 napján délelőtt fél
10 órakor fogják megtartani
Endrőd község bázánál.

Az árverés alá kerülö ingatla
nok a kikiáltási ár kétharmadánál
alacsonyabb á.on nem adhatók

H~RDESSEN eJ. AZ árvereini szándékozók köte-
. lAPUNKIBAK·lesek·· bánatpénzüi akikiáHásiár

10 százalékát készpénzben, vagy
az 1881: LX. t-c. 42. §-ában
meghatározott árfoiyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros
han a kikü1döttnéi letenni, hogy
a bánatpénznek elöleges birói
ldétbe helyezéséről kiám..
toU letéti elismervény! a ki
küldöttnek átadni és az árverési
feltételeket a!áírni.

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási ámá! magasabb igérefet tett,
ha többet ígérni senki sem akar,
kötetes nyomban a kikiáltás i ár
tzázaléka szerint megállapított
bánatpénzt az általa igért ,~f

ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni.

Gyoma, 1930. évi február hó
19 napján.

Záhonyi s. k. kir. jb. elnöle
A kiadmány hiteléül :

iLYÉS
irodasegédíiszt.

Le

A gyomai I\,t. járásbiróság,
telekkönyvi hatós~g.

623/1930. tkvi. szám.

.Arverési
hirdetmény-kivonat.

Budai János végrehajtatónak
Lapatinszld Mihály végrehajtást
szenvedő ellen inditott végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi ható
ság az ujabb árverést 102 P tő

kekövetelés és járulékai behajtása
. végett a gyomai kir. járásbiróság
termetén levő, Endrőd községben
fekvő s az endrődi 1263. sz. be~

tétben. A. I. 1-4. sorsz. 5937,
5938, 5939 és 5940 I1rszám alatt
foglalt csatorna, szőlő, ház, ud
var és szál1tól1ak B. 2. alatti La
patinszki Mihály nevén álló 1/8
rész iHetöségére 150 P kikiáltási
árban elrendelte.

Jelen árverés által a C. 1. alatt

h
..
I

yo
Ty
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18'2i)
19'2{)

2'20
()'~i)

17'00:,;\. '21'-
2tY?9 i-2 y. '2' j ()

14'2El 16-52 Q'.

19'! U 19'45 P'\,

1ü.14 ,~V,

16'51 g\.

:20'34 fT\',

21'! 1 g\,

6-tól.

()\S2 5'D4
~5- - 10'40

T;,rH.'\.l!):E§'l' - (3,Y01"fA

'6~2fJ 9'45 ~·r. 13~(S5

ll'OC; 12'42RY, lEU9
8'52 gy,

ll-45 gy-
€), lfOi"~],,- - "J)"_'.';"jL.e:t'_:lI.f'i>.II:~.'\.

BcsabéÍrói índul23'1R 4',")4 {')'14 gy, 13'26
érk, 0'17 fi'26 ,)'51 gy. 1"+'20
in 6-41 11-14 12'':']'7 gy. 18'29

fksa]){lfa. érk, j'34 1 í 5'25 ;-2y. 19"~j
g

Vssutállomasta1,

,et
~{aph.at6 rnande;n

10.

havonla kisorsol
közöÍl egy szállodai

ha
mert

vételköteJezettség nélkül.

nos és verse

ar kerékpárok.

villanyszel'elő és müszerész.

Tdjes tisztelettel:

cse

Tekmtse meg l1S.gy

A legjobb minőségii 1,EMERGt>' magyar és "DVl\LOP"
kl.:iU',Ol':H kerékp$rgt.1mH, és kerékpár anratrész'ck raktára.

és EJ{ részíetfi:letésre.

on05Ci

8rkc:zési oldaJávaI szernbc
cg"y eLsö,rcndLi szobát kö-

SOf'soíást márc, 20~éÍn

i és erl:~rinl(>!l'.JI

szerinü időben hlárürn

utalványt,
a

urrl il I,
ur116nc:k

11lin j él

olvasójána.k.

GY01Vlll

Távolság 7

lS· ig.
Lajos-utca, Piac-tÓi, Horthy MBdós-ut és

tiyógyszedár között.
l{ilométér. 15 perc.,

távolságról felemelt kézzel h:eIl

Ó. p.

2 ó: 40 p.

5 Ó. 4~ p.

7 ó. p.

6 Ó. p.

8 Ó. p.

10 ó: 20 p.

12 ó. p.

délután

este

délelőtt

délután

elélelőtt

délután

délután

reggel

"

2,
"

Q
v.

"
4.

"
5.

"
6, ."
.7. "

1. járat

csomagjegy 20 imér.
menetre 6

soffőmél megrendelhető.

Felitéte!es
Gyomál1 :

KossutI: Lajos u1cJ.
Gróf Tisza l:3iv<Ín ut sarok

1\1ád~y gyóg)'szertár
Piac-tér

Artézi-hl t
Hangya főűz!cl

Vágóhíd
Iványi malom

Endrődpn:
Napkeleti

Kórház
Kondorosi-ui

Piac-tér

5 ,Ó.

6 ó.

9 ó.

H Ó.

12 ó. p.

2 Ó. 20 p.

4 Ó. 55 p.

7 ó,

reggel

este

reggell.

2.
"

Qv.

"
4.

"
c::-.J'. "
fL

"
7.. "
8.

"

Ezen lap előfizetőinek 1negelégedé-

előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkeL Tekintettel a nagy l{eres
letre, kérjük szoba és. szil1l1ázjeg'Y.
rendelését két-háromel5bb

velünk közölni,

kedvezményt, szobaárajnl~ból

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaiávaL (Nincs kocsiköltsége_)

Telefonszám 17.

TEKET
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r
ezeket átfogja Kossuth- zgylőt-;zgyig- megemlékez-

i·nak varázslatos eg'yéni- I tek a magyar szabadság
Il\l ' sége, hogr rneg-reszkess'en hairwJhasadásál1al~ óriási

i észak-kelet-déi és rmp- történ,ehllli jelentőségéről.
Amig egyetlen magyar élni akaró mag'yar génius- enyészet m~l1den e szen~ l' Községünk JakosságC!

sziv még dobogni tud, - nak, - és a szétszórt fo"Idet R7H"p;r,,p;;'DO!n, '1in""O l m., r_'s~ ':"'; IHJ'_I",Z·. '...'i, 1l..,""0'.._.. '\..-' ''''7~
amill egyetlen csep" ma- I csontok megeIevenedésé- nl; p'l I'>d;"g~·-:. ·b·... ;.ZO'fl~U..O~·'~·F.:' I, "'_.1 ,- ..- ,. llv...;_ "'''-'.

~ i' • "'. '.;" y:; I il napot, annak jelentősé~

gyal'. vérmegmozdulni ké- ből feltámadott· első ma- reménykedéseivei nnnepel- ! géhez mért igaz magyar
pes lesz: - március tizen- gyar nemzeti hadsereg, jünk monavf.ül: , lelkesedéssel ünnepelje
ötödike mindig ünnep ma D mely oroszlánoknak bá'" A magvarok !stenire lmeg.
rad és mindig a szabadD társágávai küzdött életére Esküszünk l .4 fe],d~'2V2te!{ ternpio-
~ágnak·ünnepe marad!törő elleneinek megszám'" Esküszünk, Jw.m' rabok (owlbb i mában a recweli 8 órai

",e

Az eiredéves magyar'" IálhatatIan sokaságával, INem leszünk!, I ls-tz!1Hsztek:tek keretében
ságnak boldog békeévei- mái' itt II földön a rnegdi'" I H.4R~:::~~. pAL l ern!ékeznek meg él nap

bveenro-fael·nyne.abpeSnUgu'~nranSepe~tru'~nmk CmS~gÜal~Ss6egIs.-!;bhaalehmate~tklaendSeat·tg.. ~~~.:~,,,i"'7~ j.l Jelentőség-érőL
I .... '"' cll a! • '5 J\z ünl1epsé~l. délulán 2

e napon, _. a megvére-' és mig magyar föld és arCIUS 1 .. j órakor veszi kezdetét él

zett, megszakgatott ma~ I magyar sziv lészen, ennek . megünnevlése ! liasöl; szobra előtt, mely-
'J k' 'd - e. k~ I t . ~ l,... ., l l k "tgyar e eine mm szomo' az! one/{ a 'apraZa a nem ·u--- . '. l re i'mzsegum.;. Q.·o::,saga·

ruságábanpedig magyar is homályosulhat meg YOl11ano, SZ(:Tef2Hel meg. Az
hittel, .magyar imádsággal soha! Gyoma nagyközség 17o-j ünnepély sornzndje a kö-
nézünk a fénylő multba, Ma is vttgig viharzik él zafiasan g'ondü!kozó lO-1 vetkező:

hogy magyar reménység D felvidéken az ezj meg- kossága ez évben i::; millÓ I - 1. Iii.szekegy. Énekli: a
gel tudjunk tekinteni a iö- tisztító Görgeynek ferge- bensőséggel kiván 18481 Gyomai Dalárda.
vendóbe! teges lelke, - ma is el-. március 15-ike emlékének' 2. Szavalat: Papp Va-

A márciusi ifjak, Kossuth, suhan cl délvidék felett áldozni. ~!Mrcius idusa l zul leve;üeoktató.
Petőfi, Jókai fénylő, fel", Klapkának, Damjanichnak mindig nagy ünnepnap l 3. Ivlagyarok irnája:
röppenő üsfökösei voltak velőt megreszkettető ité- volt füg'geflenségi érZel- Énekli: él Gyornai Dalárda.
él magyar szabadság ö:-ök- lele, - ma is kikél se... rnü községünkben. arne!y- 4. Ünnepi h'Z3Zéd. Tart
kévalóságának, - a ""Talp- gesvári sirjából Petőfinek nek társas egyesületei tisz- ja: i~épás fJtd rcf.lclkész.
ra magyar" prófétai üze- tüneményes, tüzet, lángot teletreméltó hagyományo;· 5. N em, n,2m.

nete volt a szabadságban szóró nagy élete s mind- kat ápolva, minden évben I Énekli: a OyoFlal DeLirda

TÁRCA
Holdvilág.

lrta: PINTÉR FERENC.

(folytatás) (16)

Nem várt tovább. elővette él

I~velet, odéÍment a haloU fejé..
hez és ott olvasta: "Aranyom,
amit Lacival üzen/em, mind
igaz, Nem értem elkeseredé...
sed. hiszen il szabadság leve..
$lője jár most él világb"Jn és
éppencsak Hozzád ne ért vol 3

nacl? függetlenitsd Magad
rokonaidlól. hisz mit adnak
ugyis Neked? ts adhatmlk-e
pénzt egyti!lalán annyit, ameny~
nyit egy csók megér? Az én
Dn~gagágom ismered, nézz a
tükörbe, ha látni akarod és
tudd meg, hogy még mindig
várlélk '" 1918. nov~m'ber 27,

Géza." , különös... - KereKes lielíl l
Ugy van, ez volt a levél! törödöH az ö;-egasszony iaL.:r.l- l
- Jai. KQrekes ur, hagyja íásilvaL oHhagyía, kimeni :::;Z il

már, nem sz~bi:id a haloÍtakflt uccára, kezdetben !f:náCS1,dn- i

b€wlani! nuI álldogált éi kapuban. [)]űjd i
- Odateszem él képét, vigye Kakil Szilves7tcr fdé vetlc az J

magával, velem ugyis csak utját. ki kdl fizetni a bnr!,
játszott. , . amit oHbagyolL Ez járj ez

- Dehogyis játszott, csak eszében, de arra gondolt köz
ravéiszkodot! egy kicsit, köl.. ben, hogy kírpóbálja az alkoe
lelte magát, mint az asszonyok holt, ahogy ö elképzeile cl 1C'j- .
szokták, ho~y annál iobban tőre vívő szömyü mérget. Inert
tessék. Nem tudotl hazudni il neki most csak ez maradi. I
Bogaram senkinek él világon l l!thagYJa cl borát az ur, de .

.- Velem játszott, nem az én nem tesz s·zmmil. nálam nem
feleségem volt, hálc;;;ak siras.9 vész el, ahun a rnég most is
sák. nekem '3Qmmi közöm oH áH az aszia!on, mégcsak
hozzá! bz[,z se nyalt senki l I

Isíenem! Gyertyái kell gyuj", - Köszönöm, Idéíl,aroll1 fi· l

tani a szegényke üdvösségi2- zetni!
ért, nem ilyeneket beszéln!. l -Nem smgos... Bál aZ I

~ Estére visszajövök, d~ tim nincs sc:rnmi baj az as?~

egy kis dolgom akadt, minden s2onykávai?
ugy ö5~l~lött m6m6, ez ;Zg\iSZ! .-:.. Nem, köszönóm, most

már rcpclben Vclil, mos1 már
minden r,~nJbcn van. Oíyan
j~[jjön:-;s k DZ ccnlierek
rncg-llalnak~ !§-Id nleg-ho!nak~ nk
kor rninck hc(cgck. Mikor
nincs rá 5IÜ['S.zg-.· Szü!eHünk,
élünk, rTIl2.ghalunk, ez három,
nem í:_tdZ? Kúck még eg'y po
hárraL Maga nem szokott inni,
vendéglős ur?

-- Hogy én? ]-1ij [r:illc1:::n
ember annyit i:lna. jobbnn
menD<2 az üz!cJ 1 Hanem aZ
ura! még nem jártam sohase1l1
inni, azf hlUem, ho~n valami
anlia!kohol.
~ Én nem szaIdarn ? Na

IÓ%éi, ebben igaza van. dc

kérek még egy pobilrrai, <':,cl·
leg' valami crös:;;bbcL Sr,i.~í is
van W. Gyujíasson ('gV pár
gyertyái. ?v'licsodn kmcJö ez,
ahol m~g gyeriyák sincsenek?

1-\ korcsm';olfos kercsgél!
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Amelyik kutya ugat
az nem harap,

momij':! országs7.crlc él SÚ,:

lóigévé acélosodott néplapasz '
ia!ás, ami világosabb és ér!,
hctőbbcll közönséges magv,;;,
nyelven (jnnyil lesz, hogy aki ö

lejke mélyén csirádzós :SZál',.;

dékát jóslásszerüen előre me{:"
mondja, elárulja, Hfeíve aki
előre erősen. kön az cbd ,l

karóhoz, éÜ1ilélk beszéde reli 7

desen. hasonlatos az üres su;,
macsépléshe? meri a "sok
beszédnek sok az alja" köz~

mondásnak cl folyó eleíből véll
tapasztalati tanusága szerint i, .
ilyen fenyegetöen dörgedelmes
jóslatszerű besz.édnek flin~s( ri

komoly valóságot érlelő mag·,
ja, értéke. igy él sok b\2széd~

től nincs mil tartani, - az
nem s7.okoH valóra válni,
az csak meddő időiőliésDf5:

fakadó,termékellen szórakozás,
Néhány esztendő ála én is a
dmszavakban foglal! életta*
pCl:sztalati igazsággal szoktam
volt egyszerUen letromfolniBeifl
schróíh Mál'ton 84 éves l~ko:;;"

háboru lezajiása után Budapestre vitÍ'~'

ahol hosszu ideig li "Magyar· NéV'
cimü néplapot csinálta jelen 50rok imj:,
és mások társaságában..IVliután e szol
gálatától megvált, egy ideig még 'ten
gette siralmasan nyomorus~gos életét,
majd a jó csabaiak dicséretes ember
szeretetből és ;lemes szánalomból visz
szaviüék Békéscsabára ct "Magas je
genyefán sárga rigó fésZék" - kez-
dető népdal költöjét régi l"pjához:és
a régi társaságba. Itt aztán a sok és
keserves pesti nélkülözés idegőrlő kö c'

vetkezményei csakhamar mutatkoztak
szegény Gulyás JÓSk~1l és 1923. év
nyaráD sulyos agyvérzést kapott, ami
nek következtében a gyulai Közkór
házba szállitatták, ahol wShány heti
sulyos szenvedép. után kiszer2\'edett;(
sokat hányatott, érvényesülni nem tudó
szegény lJépk6ltö. És itt a magy.u'
kultura örökös szégyenére jeltelen
sirba temették hazánk egyik legszebb
szavu, ismeretlen népénekesét ! , , _

fI.
S:dnvaHás.

Almaimban ha meglátlak Tégedet
Fájó Könn.yár fátyolozza s.<:eme-

r / I,mer. , .,
, Azt hiszed, hogy Érted nagy a

{bárw.tom;
Pedi.g Pi? cl régmuit tavaszt sim-,

[tom!. ,.

Apróságok.
Ina: SZEKER DÁNIEL.

f.

Gulyás Jóska" emlékére! ...

Porladozol Ilantok alatt;
De porodból 1JüJág fakad
S minden virág azt susogja:
Él Csabá!1ak még dalnoka! . . ,

Körósparfján sirod felelt
Fillemile mond éneket;
Fülemile azt dalolja;
Él Csabának még dalnoka! . ..

Körös Izabnak loccsanása,
Akácfalomó suttogása,
Minden, - min.dencsaka:ztmondja:
Él Csabának még dalnoka'!. , ,

Él Csabának .. él dalnoka ;
Él a dalnok; él dalokba ,:
Élni is fog a nép száján,
Mig magyar szánt Csaba fáján!. "

*Gulyás József szilIctett 1876-oal1 I
Debrecenball közönséges napszámos'
vagyontalan szülőktől, akik a nagyon
élénk eszti fillcskát az elemi iskola si·
keres elvégzése után a deb1';:ceni nagy
kollégiumba adták azzal az áhitatos
reménnyel, hogy nebbói a fiuból pap
lesz~ ; azonban a sors má:;kép határo·
zott,. mert a fiatal Jóskát természetadta
vonzalma a bölcsészeti pályára és ís
tentől kapott nem k0zönséges eihlVott
sága il népköltészet határtalan lmádata
révén a vidéld ujságirás tövisés ber
keibe csalogatták, mely elhatározáshoz
hozzájárult a kőlti) özvegy Éde,; anyjá-

. nak elhagyatottsága és koldus sze
génysége. A korán érett fiatal ember
nek életpályáját a nehéz és fekete ke
nyér gondok törték derél,ba ketté. A
"Bokréta" eimen elindult debreceni
irodalmi társaságnak tagja volt Gu
lyás, - amely társaságnak még ma is
élő tagjai voltak még Gulyáson kiviU:
Maday Gyula, dr. Gyökőssy Endre és
mások. Nem sokkal a Bokréta verskő

tet megjelenése után Gulyás Békésc!'a
bára került, ahol il. Békésmegyei Köz~

löny címU hetilapot sl!:erkesztette ;Hta
lános közmegelégedésre páratlan űgy~

buzgalommal és a mi vidékűnköil ak
kor még szokatlan és feltűnő ráter
mettséggel. Békéscsaba a fiatal költő

nek második hazája lett, azonban a
sora" ilil.:töleg balvégl~te a költöt II I

!1...'\l! Jörőóík sc:mníveL IvHt
L"rödjk ilyenkor (iZ ember él

g:lndialved, azo:l"'1I il legjobb I
o:;bon högy.n~, rájuk _z~ria az I
(:mber az 6jíOt, odéJéllllt vala;

vigyázzon rájuk, majd es-I
k ViSSZ?I!öviik. nekem még

V.'n eg'y kis dolgljln1, pedig
nincs is dolga az >?mbc!"nck.
csak a kocsmába megy_ ,Azérl
lllél!sincs igaZi). ha most azl
gondolja, hogy könnyelmű va· '
gyok, mert csak az az embe'"'
ré, amit megeszik és megiszik,
ez az igaZság. És valami na...
gYOr! szép nóta, valami na.
g\'on megható, olyan forma:
"Hét csillagból van il göncöl
szekere. . " Hány csillagból
van' a szemed, .. " Ha én éne
kelni tudnék! De már elfelejs
tettem, nem különös ez?

(Folyt. köv,)

rtesités! hogy lehetőleg az egész éviIgatáS.ért ugy il jelenle,gi, I
tagságidij nyugtájukat az mint az ezután belépő Ta-

Gyomai Önkéntes Ttiz- első bemm'afáskor egyszerre t goknak' .tuilás köszönetet I
oltó Testület módositott alap , kiváltani szíveskedJenek. mond a !
szabálya a minisztériumból Ez alkalommal az Elnöfc- GJ!.omai O,r;kéntes Tüzoltó I
jóváhagyva visszaérkezett. Iség azza! a tiszteletteljes Testa/et nere(Jen l

Ennek következtében az lljon- ! kéréssel fordul mindazoklwz, . Kner Izidor lvIadaras Gyula
nan megállapitott tagsági di- , még' nem tagjai a Tüz- társeinök. elnök.
jak rerufes tagok részére évi oltó Testületnek, hogy érté- ~?"",i_"""""""~ A~3'!

6 pengő, tagok ré- kelve annak a kevés számu
szére 2 pengő, me/y, önzetlen munkásság!.! önkén-
összegek félévi előfegesrész- tes füzoltónak fáradságot és
lelekben az Egyesülei pénz- áldozatot nem iSlnerő tlemes
tárába jizetendők be. törekvését, melyet mindnyá-

A testület Elnöksége ér- junk érdekében a nemzeti
tesiti az igen tisztelt Tago-I vagyon feletti őrködésével
kat, hogy 1930. évre a tag~ kife-.jt, lépjenek be cl Tesfü
ságidijak' beszedését meg- lelünk tagjai sorába: hogy
kezdte. A iagságidij besze- azáltal is Testületünk ugy
dője hivatalos igazolvány-' anyagiak, mint erkölcsiek
nyal van ellátva és csakis I tekintetében, hivafásához
a,z általa aláirt és a Tesfü- l méltóan növckedhessen és

bélyegzőjével ellátott müködő tagjai pedig a nagy- .
nYllgtája elleneben veheti fel h:>zönség részéről megnyit
a pénzt. vénuló szives támogatásból

Tekintettel, hogy· az alap- mmlkájukflnz további kitar
szabály jóváhagyásáig eltelt fast és erőt meríthessenek.
idő alatt tagságidij nem volt Tagbelépési szándék a köz
szedhető, a Testalei amugy St'gházán a tiizoltó őrszobá

is anyagiakban hátrányt bOIl, vagy·· a tagdijatszedő

szenvedett, az Elnökség !isz- tüzoltómil is bejelenthető.

telettel felkéri a Tagokat, I A megértő szives támo~

egvdarabig a pókbÉllós, bizony, !
Ialan szinü üvegek között, az- !
tán fölkiál,IO!!; - vaD itten még!
rnécses is. az asszony vette a
piacon, ez is jó lesz." Ugy láq I
tom, Kerek{'S. ur érti a m.J ula q I
lást. Lesz ám mindjárt dgány
is, ha tetszik, mert ~íjfln aSü
tó Samu, meg éi kél !<ompa A

nisjája, p.zok Uí?V kilenc Óri'.l
fek szoktak JÖDni, mHwr az
iparosság már megvacsoráp

zolr.

- Tudom, sZIÍP is az, ugye,
szép nyugodt emberek ÖSSZQq

jönnek esténként, i@'az? Elkár
iyáznak, eJidogál!1C!k, muzsi;
káltalnak maguknak valami
igazi l1ólát, mi!? Jó disznó/o'"
ros vacsorát <Z:5znek, igazi jó
[Öpörlös pogácsát, na nem?
Lássa igy szép az éJet, mikor
C::Z i?mbí?r nyugodt GS



ross
sz (?lIi

hiVöl?<oS vé1c1.

Tetjesen U]Cnliar:
zett kénvelm2s családi
K.öz!;o,nfi ~ütés, hide~-.rr:s;~?
""lIlL. . .:.vIer,s,e}ce·lt polgarl Qr(f.H·~.

EgyesUl-21i
utazásokD5.1 rer'jCBuvW

cs6 tefies s!lé~ás,

~l C2;:~' lJ :l·~:;·(~j c:. k':í~2~

h:=n rnC?:l 't kCT?SZU.1i esie ~ kl~

udvEfon. EgYSZCl~

cirnü \Jásznáí 500 peng-ő

véielárén. ;" kiálJitáson ez volt

pGh2~~~ ud~t

ény. békéscsebet
u1:ca 19 5_:~á nl ci (c

!1

rnlsc

S'Ok.:-2;l

Cscr--, ~

I~. L1. .)

t8n1

nos.

vaCSOfB ke['c-

kaHl.

!Hén1a.

""!,,~UU ]·!ang-uJaíf.al
hv~s:~édC'i I-la;~0

a

köz'UI
debn~'cen[ ])éry 1\/1 uz c LEll

\\ragner

.A róm.

akkor valiFni
denesetre nemzeti szinü

OTeKC}l'

után is

tében

reg:gel 9 (Srakor szent

pré::Ucáciőval, tarlia
nay

nvelnkei

vasárnap d. c."9 Ö.

nénl(j nY2!vü '~';C;'

tari Fc:iicr Emő ev. lelkész.

b"C'csüH~2~(. 1\;é~rc1us 15-i~\(> O;Y2il

nag'y irrn:ü2p::,~ ni70den rna-
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Az. c1<'ész előadási betiré'~
- J

nyozía és dcrüssé teHe az 5 l
pár állal cíláncoH palotás. !
érdemeHék a nyert 2S l

. , , , . I,
aZ uJri'lZaSI IS, ,
''" , ~ lBar az osszes sz·zfc:jjok na- l.' lgYOD jók voltak, .megragcrdóan

kedves a hálás szerepé: '
ben' Kali: T okai Esztike, aki
nagYOll jól m c2i5feldt szerepé..
nek .tennészetes mozgásával
és jó előadó képességével. /;"
tehetséget nem "dl véka alá
tejteni s reméljük, hogy az
",élő szobor''' megszeméJyesj··
fójével gyakrabbanfogl.mx eZe

után lalálkozni a· mükedveJői

szinpadon : a pi!,~;(ösdj ün,
nepélyen.

j" azért, amil ka .. : 'U,)'~-"~n,~

ezért a deriisés felejHle~·

kis iskolai előadásér1 
él fárad3ágos

szakértelemm81

vasárnap
Nem tudnánk hirtelen m'2g~ ól"akor IstcllHszlslelcí tan

mondani, hogy hány iskolai l czy 5.30do1' n0Jykárolyi lelkész.

előadást láHunk ebben az éVK I Az ág-ostai evangélikus r'2m;.'~
és hogy melyik IciszcH

legjobban. Udvariasságból min; i

dig azt kel! mondanm:k, bogy,
az tetszik legjobban, amelyiket
látjule azonban nem kell ud
variBskodmmk, hanem meg' p

. I
az HzazaJ, i

ez az iskolai ümlepély nagyon I
·T···· tsJKerult. A musor nem voll i

tulzsufoH és nagyon elmésea i
összeállítva. A sy-zr;?])I!"\( I

e.lsőrcmgl:ak voltak mindnyájan .•
az .ember egy is p

•

kolal előadást krÍlizál, mindig
az igazgafóról mOlld
és ha az előadást dicséri, az
igazgatói viJéz Pajor OyulÉ11
dicséri, a.ki ezt él dicséretet meg
is érdemli, de meg'érdemli hailQ
gq!ólagos és él mellett
szeréliycn meghllzódó
társc Efelka

sz. d.

t~r5un~at: ki () K11;léieHen,sors·1
101 n~amerr korp~';~ycsapas(i,k~ I
kal tclHeH sZGké:idBtlan paria e

~zaH szinte ref,uinszerüen azzal
sZQktavoll befcí·2zni: "És mirl~

den,ne.,l.".'az !esza vége fiam, i .
hogy,~nmajdegyszép naoorf !
fel~kas;;:to!1l maga m. !

Sőti.!z" elmult eszrcndó két,
utolsó I haváb,am az öreg- szom
szé.dméla,buséim zengő, fájdal~

lTI:'Isan panélSZOS jercmiádíail,
ilIetvehálborzongaróanbő:,z6l

vu és kiáfn'izoH átkozódásait
Clzzal él határozolt jövendőlésc I

sei fejezlemindig bc: "l93Q'
febmár 11~én felaikasztom ma
gam. meri én már tovább nem i
hirom az örökös zakla1ást és I
rám váró l1élkiilözé:"i ..." 1

A pirospozsgás arcu és vtg-l
kedélyü öreg ember nem 010

solyg.ott többé. Napról-napra
sziniQ mindig iobban és jobban
léromíott az öreg, színte szem... i

lálomásl cseH összébb és min
dig összébb: t-\ késő ősszel

virágbaborult, ékesen virágba;
borult öreg fa !ass.an fonnyadt,
hervadj az utolsó nagy roham
tól. mig ne'm a szörnyü elke-:
seredés pillanatnyi zavara ki ...
döntötte és az elmulás jéghideg
karjaiba sodorta. az ulóbbi na
pokban sokat szenvedeH öreg
embert. Lassu tempósan épen
ebbena piHanatban viszik az
örege:tmélabus harangszóval, .

. amikor ezeket él sorokat irom,
az ablilkom előtt utolsó u!iára~

Eklatánsan az ablakom
alatJhali:idó szomorun gyá...
szos menetre él koszorus kölíő

érze!mikifeiezésbel1dusgazdag
megérfős7.?Jva:

"Viszik Mard bácsH, nem is
hozzák vissza; .Ahova ő megy
most, nem rövid ul lesz a' ! _. '"
l~égj jósUlsszerüen minden jó.
emberének elmondotl szándé~

kát szegény 'jó öreg ember
végso elkeseredésébenfólyó
ho 'délelőti végrehajtoHa,
és egy óva/lin. pilIanalban
háza istállójának mestergeren~

dájára felakasztotta magát és
-hó 11 ~é!1 délután az ev.'

egyházközség tagjainak majd~ .
nem teljes számu részvéle
mdJeltelhanfoUák a régi idők
nek egy sokáig imelej~ett s'(áb
,;ziÍrmazásu jó magyarját, aki
\vvel ca sokáig érlelődő végső

oelekedelév-e! ugyancsak . rá..
dfoH és cstlfúndárosan meg~

siZgyenHelte a régi magyar·
K(zmondást'



Csókok 'ltrArOSd

(Quartier latin)

Nem aoda
él nátha és meghülés
ebben el cudar idö
ben, Vegyen nyom
ban Aspirin tableffát
és igy megelőzi a
meghüiés komo
Iyabb· következ
ményeit. Minden

i~ csomagoiásol"i! és
I~ rableHái1J cl Bayer- SAVE

L,~~.=! .IMhat6. , IS

Fihnszinház
Oyomán.

Március 16-án? vasárnap:

A csókok városa
(Quartier latin)

Az Apolló filmszinházban ..
március IG-án, vasárnap .
Maurice Dekobra világhirii
regénye a

kerül színre 12 felvonásban.
Kis párisi utc~k kopolt kövei
ből, málloUvakoJatu házaiból
romantikus, fantázia vlriÍgzik.
Milyen édesen kopparmak a
lépések cl Quarlier laHn, a
diáknegyed s,,"i.\k kis sikéto#
fáiban. Zenéje van a rOZO~<1

fijlépcsö nyikorgásának is. tlfJ
egy kis midineH surran' be n
kócoshaju fest6 atelierjébe .. _
Csoder-c ha J2bben a mesebdi
és még ma is igaz miliőben

el tudja l,ccsziteni szívéic/
idelévedó milliárdos nu. OH.
hagyja a fényt, .a pompár, fl

geazdagsiigoi, hogy betemv,,,
kezzék a diákbálok pajzán ror.
gafBgéibll, ahol az iires ?;sebii
MrsonykaMtok ala tI, .csupa
meleg pihegő sziv dobog ...
ime ez a Quar!íer lalín, cl csó
kok városí:l lÉs ha egyszer ill,'

izlel!ed meg az igöz szerelem
igaz csókjiÍf soha sem fog::::
tudni kiszabadulni él csodCi\'i#
lág varázslatos büvköréből. In
nen meríteUe filmjének témCíj;n
az a ma lalán legnépszerübb
francia iró, aki ebbő! él vilái/~

ból rcpüii ki él világsikilrek~

hez Maurice Dekobra. A mese
izgalmassága kiszárilia a tor~,

kunkat, meghaló romi'.miiké;jz
könybeborilill il szemünkq.
Ebben c'i kettős hatáBban 'n'·Y~
r •. • e
!orma resze van a fósze'· Je'f

játszó Petrovich Szvetis~\á'lf
nak és Carmen Boninak. /'1
müsort él "Komor komornyik"
cimü kittinó burleszk és fUm~

biradó egésziíi kl. ElőadásaI<:

4, 6 és 8 órakor. KHDn6 zene
kiséreL

Az OrszágQs Mezőgazdasági
KiáUitásra. mdr Bl.ldapesicl1

március ho 20 D íól 25 D ig lesz, , ..

(l fé!áru Vasu!i jegy váltására

~ feljogosiló igi1zoivál1!'ok {l

I Bácsv :':'·:mkhan Iccphatök.l .

Fontos! Minden vidéki, aki
Pestre utazik: fé1Mon l,~kha!

cl Britannia és lmperiál nagyr
száilókbam, féláran kap teljes
pensiói, a Centrá! pensióbarJ,
féláron vásárolhat cipőt, ruhát.
selymet, vászna! és minden
kozszi.ikségIeii cikket s ezen
kiviil teljesen ingyen járhat cl

. Fővárosi Müvész Szinházba és
aZ Omnia Mozgókép Pa!ol.élba,
ha felujaz~sa előtt e!6fizei a
"Magyar Magazin" cimü képes
folyóiratra. Ugyenis a !d('ldó~

hivatol minden előfizerőnel..
ugyanolyan érfékben, mini az
előfizetési "árucsekkc!{et"ad,
melyekkel éj ,,rvlagyar Mag'az.in"
ban felsorolt cége/mé! készg
pén z gyanilnl lehet fizetni. ,0;.

"Magyar I'v1?Jgazin" most meg
jelent remek uj szárna közli cl

ró::zietcs feltételeke!. Az ui
szám anyagából kiemeljük Far
kas Imre. forró Pál, Segesdy
Lttszló, Erdődy MihálV, Hesz
Ferenc, Görög László, Tamás
Isivém, Szentgyörgyi ferenc
nagyszerü novellái!, cikkeit,
verseit, továbbá Pólya Tibor,
Gedő Lipót, Forri.'l l ZoHón,
Brenner Nándor, Kl'eisel Béla
és Róna Emmy pompéis raj..
zait. Remek szil1hcízi rovat ke
retében mr. fantom, a szin·
htlzí detektív !ária föl alegfris
sebb szenzációkat, cl nlmroval
tudósit él hangos lílmek sike..
réről, II képzőmüvészefi rovat
Vajda Zs. freskóit mu/alja be
s egypegy kHűl1ő riport SÜl'

mol be a női sz~psegcsinálás

párisi mestereinek miiködésél

ről és a walesi herceg nllgy
népszerüségéről. De nem is
lehet f~isorolní azt a Jömér...
dek szenzációs cikket, ötletet,
képet, me!y a 100 oldalas
"Magyar Magazin" ui számát
nagyszerüvé teszi. Mindenki.
nek személyesen kelC erről

meggyözódnie. A lap ara l
pengő. MuféJtványszámot szl..
vesen küld él Idadóhivatal: Bu
~p~r'V~~Sii:j9"\?t~utCB26,---'-

Iamely érdekes folytatása Web· I~,~'"
slcr Hopkins könyvének, amety! ::;~ . ::;,.. ~~~.
ugyancsak CI Színházi Életbell. . ">
jelent meg. Fénykép,cs riport
(lZ ui valcerről. Nagy <lktuáIis
Sport Téll'SéJlS[;g és D[VClt-fovat,
külön harmin.ckétoldalas gyerr

megku~ság (~s koHamellék!cr.
darabmelléklel : él Mag'yar Szin ..
ház idei nagjfsik(:l'ü 5zindarab
ia: ,.,f0.!omkiré'ilvnó". "Szinházi
Élet egyes :::izámi.lnak ára i
pengő, negyedévi előfizetési

díj 10 pengő. Kiadóhivatal;
BudapesI, VI" Aradi-utca 8.

nh:ni.

Értesités. A voH m. kir. gyu;
lai 2. honvéd gyalogezred, él

, m. kir. 2. honvéd népfölkc!ó
gyalogezred és él m. kir. bon.,.
véd emléktábláíának iefe:p!ezése
él krvbevcg m6rcillS hó 19crő!

ápl'ilis h,) végére, '<'('flY miljus
hó elejére ha!asztatoH cl.. A le·
leplezés pon los ideiét az cm
léklábla bizottság, meghívók
és hidapok utján idejében jó
előre közölni fogja. Vitéz Rá·
bay ferenc ny. €ll!. tábornok,
az e!ókészitő blzoHsög elnöke.

l A g.,,'on'!l.orfájá.~~ gYOa
I mornyomás, bélsárpal1gás,

IílClgyfoku eriedés, rossz emész;
tés, fehér nyc!\', kábu!lság, fül·
zugás, halvány arcszín, ked~

vetlellség il természetes ",F~""

rene Józ§\ef~ keseriiviz
használata álla! sok esetben
elmulnak. Az orvosi. viltig il

legnagyob elismeréssel nyHal~

kozik a magyar Ferenc Jó....
z~ef vízről, meri hatása meg
bizható és rendkivül enyhe. A
Ferenc .Józ§ef keserih'iz
kapható gyógyszertárakban.
drogériákhan és H1szerüzlea

tekben.

A gazdaközönség figyelmé-
· be. A Budapesten yásárló kö·

zönség ~rdek~ben ~3 k~nyc~

m'zfc a világhirü MJlllhl1erŐdöl1

magterm,zl6 zs magkerQske a

delmí rA. oZ állandóan növek
vő forgalomra való 1ckinletlel a
Ferencrendiek !cmpiomával
szemberJ, !.(ossui!J Lajos-u!c-c
4 sztim alam elánlsHési heliji.
ség'cH ujormlJrl 'jtalakította és
hogy él gondos, megbizható és
g'r'OJ'S kiszolgáJásrneneiét biZI
tosHsa, lényegesen megna
gyobbiio!ta. Mim értesülünk
[)uc!apest egyik leg'ujabb lálN

vBnyosséÍgál képezi ~\'1authl1cr

vI;iÍlghirü i.izlete, miéd is nagyon
öjtiíllatos, hogy aki Budapestre
utazik, ne mlslassz,J Ql meg;

Zilahy Lajo$ beszámol bony
'woodi utjáról. Zilahy Laios cl

· ,,3üt a napa és él "Tábornok"'
s;::erzöie mosl' érkezett vissza
Hvilywoodból. aho! a "Tábor~

nok" filmesilését ellenőrizte.

Zilahy Lajos il Szinházi Élet
Llj szjmttDJr! b23zCimor érdck i2s
hO::r·érood~ t~pasztcd6f6jróL A
S::inháTf Élei c h'?ti s;:ámábciD
E:d6::; Renéc ir! cHd,et PaJltoslhy
ir5nzzL:sH<3mé rllhSjfiröL Miss
Magyarország bemutatja irás·
bi:'ln és képben é] lornászás
klskáléiát. Vészy Margit novel
li1ja, Ki:!rinthy Frigyes. Móricz
Zsigmond cikke rengeteg ak""
tuáJis riport és kép egésziti ki

· Incze Sándor népszerü hetid
. lapjának c hdl ui számát,

amelynek egyik ~rdekesséi12

(lZ "lndiszkrét !<érdések és in..
diszkrét válaszok'" egy nagyon
~nkkcs ~lj kJJ;k;?J~m7Ő játék,

hunott
svájci

Nfgymázsa meteor
je az égboltról egy

a m:dbe, CiJY óri·

ési tölcsért vájva magának.

ludományos expedíció

24 óra alatt elcsapják a
magyar aJkalmazottakat. Az
erdélyi mag'var lapok elkese
redésse/ emlékeznek meg- ard
rój a felHőI, hogy ~ román
!cormány (1 mag'laraiku vasmi
iiszJvJselőkcfaz egész Székely.
földön elbocsáilja. Az elbocsiljd
l[lS a ieg'kiméleiJenebb módon,
24 óra aiait, minder! fizetés,
myugdiielismerés, vagy kárli"
rifés nélkül történik. Az indok
az, hogy cl magyar vasutasok
nem tudtak megfelelni (lZ 1930
február t-én megfarfoU 'Jiabb
ll1yeíwizsg€Hl,

orká megviLsgfliására.

Hl·2Elt ki BaHenbergbe, a

J1:::iJzségben. Ballenberg s'iáici

község' határán eUermó szántó,

négymázsa suiYl1 meíe"

or hullott alá az égbol/rói. A

twía!mas meí'2'Ofkő méiyen

A gyomai ág. evang. elemi
L!zpiskolánk március 15-iki
~nnepélyének miisora. Reggel
8 órakor tart(]Ddó rS~eí1nSZI'21'zt

urim. cl tanulók az isko!a lan l

krmébc;!1 gyülnek össze. Az
ürmepély müsora: L Hiszekegy.
Éne;.zlik cr lanulók. 2. Mi él 'hazéi?
Szavölja: fekele JuEska o.
tanl.lJ6. 3. Előre. Szavalja : ROI
ósz Lilsz!ó IV. o. tanuló. 4.
Ezer esztendeje. Éneklik él la
fmlók, 5. Talpra magyaL SZél a

vaija: SChl.lSztek Tibor lV. o.
Januló. 6. Fel, fe! vitézek. Ének
lik a tanulók. 7. Ünnepi beszéd.
Tarlja: Sclluszlek Sándor lanHó.
8, Üzenel ErdélybőL Szava/ja;
I-krter rvláriu o. tanuló. 9.
Kossuth Laios azl üzente. Ének·
lik il tanulók. '10. Segitselek.
Szavalja : Herier Ma~da V. o.
tanuló. 11. Élet vagy halál. SZ.:J#
'Jalja: Beleznay Béla . O, roa I

Duló. 12 l1imrmsz, Ének!ik éj

íamulók.

Az '~;detek nyitvatartása
március lS-én. Minthogy az
1927. évi XXXL L-c. március
15',ét nemzeti ünneppé nyilvtmi
tolta, sok oldalról fdm<:rül! az
CI kérdés, hogy ezen a fiapon
zl kereskedelm; és ipari üzle
jek nyilvc; larihatók-e. Erről cl

kérdésről a keresk<?delemiigyi
miniszlcrnek 72.812-1928.
számu rendele/e intézkedik,
amely !eimondja, hogy a tör~

vény a kormánynak nem adoll
felhatalmazást arra, hogy erre CI

napra a k2reskedések é~ ipaM
üzemek vasárnelphoz hasonló
munké!szünelét elrC?í1delje. En;
nélfogva március 15·én csak
hivataiszi.inet van, de il keres"
kedések .nyilvatarthafók és ipari
rmwka fO!YÍ{jl}Jt'liíÓ.
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Nagytestü, böveyri:ojó

Lemn22)C1t ki akar termeini? Igényéi
február !5-íg jelentse- be a HangyánáL

Zöijdhúte: akinek kel~. ielentse be

..~ 2d~a~~b]2t~sutó s25\fet~re ..
zet a biztosHűtt jószágok eHeni
védőoltását a folyó évben az alábbi idő
ben és ~.?égzi: L oltás -ápriHs
3-án délelőtt 7 ó. lVlázsaházmíl, körül
belül d. e, W Ó. Gál Antal hasitásment
tanY2jában] d. e~ 11 ó. Pffeifer
keselyüsi és körülbelU cl. e. 12 Ó. Béress
Lajos hasitásmenti tanyá.iában. ll. oltás
ápri;ls ItI-én,2, HL oJtás április 2.dc;-ik nap
ján fenti időben és
biztos.itásra csak az üHás ~dkal1náv()1

vétetnek feljószágok, ké~/,bb nem. T2g
dljak ;11ár fizezhet6k.

ROSt8~t trágya van eLs:.:'IÓ a" gyep
meste,' telépen, amely virágágyakba,

. llereföldre, szőiős!certekre,

szántóföldekre kitünö trfcgya. I-(jv-2natra
házhoz is száIHtonl.

ircdasegédtiszt.

Miltrégya Wagner Márton Fiai
nál kapható.

Vásarszé! 983 számu ház szabad
kézből örök áron eiadó. Érdeklődni je
het ugyanott

Kat6 Lajos Rév!aprJsoIl
evő szői!) ég gyümölcsös üriJk
áron eladó,

Ertesitem ét nagy6,'demü közönséget,
hogy férjem elhunytával nem S'~Ül1tei.em

meg esztergályos miihelyem2t, l1a
nem ugy mint ezeiött bármilyen esz
tergáJyos n1unkáí eiváBalok, azt a
pontosabb211 és jutányos áron készitc:k,
Kérem a nagyérdernü közönség szives
pártfogását özv. ScÍlramm Jánosné Pe
tőfi ut 767.

lTI2.dánál alclcscnyabb áron nem
adhatók eL

J>A.z árverelnj szándékozók kt}
telesek bánatpénzü! a kikiáltási ár
'W O/o-át készpénzben, zz
1881 : LX. t. ·C. 42. §-áhan meg
határozott árfoiyamma! szám':frott'
óvadékképes értékpapirosban a
kiküldöttnél letenni, hogya bá
natpérlznek előleges birói letéliJe
helyezéséről kiállított letér! eJis
mervéDyt a kiküldöHnek árad ni
és az árverési feltételeket aláírni
(1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170.
§§.: 1908: XL. L-c. 12. §.)

Az aki az ingatlanért a kíl,iál
tási árná! magasabb igéretet tett,
ha többet igérnisenki scm a kélJ",

köteles nyomban a kikiáltásí ár
százaléka szerint me~állapitott

hánatpénztaz általa igért éir
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(I nna. XT' ?I::,., &,\~u<5 . .I ,~!. ~~, ~.)

Gyoma 1930 évi Január hó 16
napján.

Záhonyi s. k, kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül :

ILYES

és

A gyomai kir. járá,sbiróság,
mint telekkönY'Iri hatóság.
199/t930, tkvi. szám.

Árverési
hirdetmény~khíonat.

H IRDE S 5El'J

Perei jános vécrrehaifatónak;:, j

idt>. Vizsnyai István végrehajtást
szenvedő ellen inditött végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi ható
ság végreh2,jtási árverést 240 P
tőkekövetelés és járuiékai behaj
tása végett a gyomai kir. járás.
biróság területén levő, Gyoma
községben fekvő, s a gyomai
587, sz. ,betétben A + 3 sorsz.
6637 hrszám alatt foglalt szán
tónak RI. és 8 alatti id. Vizs
nyai István nevén ánó illetösé
gére 400 P kikiáitási

Ugyanezen betétben t 4.
sorsz. 6644 hrszám alatt foglalt
szántának B. 1. és 8 alatti id.
Vizsnyai istván nevén álló illető

ségére 400 P kikiáltás! árban.

Ezenezen .betétben A + 5 S01'5Z.

921" hrszám alatt foglalt lal{ház
és udvarnak B. J. ég'g alatti id.
Vizsnyai István nevén álló ílletö
ségére 1500. P kikiáltási árban.

A gyomai 4202 sz. betétben
A I. 1. 2. sorsz. 6549, 6550
hrszám alatt foglalt s id. Vizs
nyai nevén álló rétre 400 P ki
kiáHási árban.

A gyomai 5063 sz. betétben A
t 1 sorsz. 6432 hrszám alatt
foglalt s id. Vizsnyai István ne
vén álló szántóra 500 P kikiál
tási árban.

Ugyanezen betétben A + 3,
sorsz. 6638 hrszám alatt foglalt
s id. Vizsnyai István nevén álló
szántóra 500 P kikiáltási árban
elrendelte.

Az árverést 1930 évi ápri
lis hó 5 napján délelőtt 9
órakor teJekI<önyvi hatóság
hivatalos helyiségébeil fogják
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan
részek a kikiáltási ár kéthar-

abolcs

cs töb é
•rneuma

Ni I
illi

I

h@ megrendel i a l5rvényesen védett
és orvosilag kipróbált Czak6-féle
Juno szesz és Juno !kenőcs házisze·
r~ket, amely rheuma, csúz, köszvény,

'aszmás, zsába és egyéb ha.sonló
'megbetegedéselmél biztosan és
bámulatos gyorsan használa, még
összezsugorodott ragu egyéneknét is.
Egy adag elegendő: együttesen afa
II P. Használati utasitássaL Szét
, kmd~s postán, utánvétel mellett.

,'STENI GONDVISELÉS '
GYÓGYSZERTÁR

Budapest, VI., Király·utca 88/c,

Le

*) E rovatban közöltekért,felelősséget

nem vállal a szerkesztőség.

Köszönetnyilvániíás.
Mindazoknak, kik szeretett

férjem temetésén részt vettek s
ezáltal. fájdalmunkat enyhiteni
igyekeztek,ezuton mondunk hálás
köszönetet

özv. SCHRAMM JÁNOSNÉ
és KATÓKA

NYILT~TÉR*).
NyUatkozat.

Alulírottezennelkijelentem,
hogy mindazok a sértő ki- .
jelentések, melyeket az utóbbi
napokban 'dr. Vogel Károly
orvosurra és működésére

vonatkozólag tettem, a való
ságnaknem felelnek meg,
s6t az orvostanárok vélemé
nye alapján meggyőződtem

arról, hogy nevezett orvos
ur a jelen esetben is a leg
lelkiismeretesebben és orvosi
lag a leghelyesebben járt el.
Tekintettel arra, hogy ezen
kijelentéseket fe/dult lelki"
al/apotomban tettem és
őszintén megbántam, dr. Vo
gel Károly orvos urfólezen
ilel ünnepélyesen bocsánatot
kérek.

Kelt Gyomán, J930~ évi március
,hó 14. napján.

SZIRÁCZKY ISTVÁN s. k.

Előttünk:

Dr. TARD€JS GÁSPÁR s. k.
Dr. ltr1ESSfNGER ALBERT s. Je



18"26
19'25
2"20
3'23

i 7'30 gy, .. 21'
20'29 gy. 2"10
14"28 16'52 gy.
l 9'10 tg'45 l?Y.

16"14gy.
16"51 gy.
20'34 gr.
21"11 g"{.

trn

A .,gy" beti.ivel ie!zett gyors-o a többi pedig személyvonat

x)tXj]t # 1J'lCXJ>t 1(»Ct:tr1OfXXI:t! a ['{XVV 14113 JIi ji" # u:uxxTrXDC

Bpesíről indu~

Oyomára érk.
Oyomáról ill dul
Bpestre érle

1929 október hó 6-tól.
I3VDAPJf:s'lf - GYor>fA.

6'25 9'45 gy. 13"35
11"06 12'42 gy. 18.19
0"32 5'34 8'52 gy.
5' - tO"40 U "45 gy,

€J,YOMA - BÉKÉSCSAB2\.
Bcsabaról indu! 23"15 4'34 8·14 gy. 13'26
Oyomara érk. 0'1] 5'26 8'51 gy. 14"20
Oyomáról ifldul6"41 11'14 12·47 gy. 18'29
ocsabára érk. 7'~4 12"08 1Zíl"25 gy. 19"27

Legjobb tájékoztató a

Vas és Hajózási
~Jlenetrend Ujság
kapható mil'u:!leli"i Vasutállomás<l:Iiil,

Doh~nvtijz$dlében.

rfl.}~ll)~~~~~fi>."'~~~~MMM-MlM~~lmI~f!'!

fJ;,.. Maguar Tostve"rek I Aki.k sziv~nkön viseljük . magy~r munkás te.stvéreink..• ~ v ! maD nel1ez sorsát, adjunk munkát és ken}'eret a
munkanélkiHiek kezébe, I

~ vásároljunk c s e p ~Ja!ya'.~m~9"Ó~b~!.,melykk;~~~!?~~~~ II

I
GSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő. "

.... Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 fillér. ,
• Külföldi gépekbel1l is raktáron van "OPEL", "ATLAS-PATENT", "WON- I.
fl; DER", "IPAG", "ORION'" és DIAMANT", gummikbal1 ,.DUNLOP" és !I "MICHEUW":;

~ RAD~Ó és RÁD~ÓCaKKEK rész~etfizetésre.

~ Teljes tiszteReftel:

I DOMOKOS ALBERT villanyszerelö és műszerész.,;
B . ,
~t>lt,~~~~~~~~~~~~

YAliUJ{OZÓHElYE
~.. ~VU\7 ~~~~~
~ ~r ~Lu~~

la u D A P E S tr, ?od'f'aniczkY3 utca
JI.. N'f'Ug6,t:í\ pAiyaud!",-",uf IMlenett.

Telefon (Intenuban) 202-45.. 294-54. StirgöilIycim: Iiote1ist.
Minden modern kénye!emmel bereilldezet! elsőrangu családi
szálloda" Minden szobában központi türés, hidegdme!eg

folyó viz és telefon. Uft"
Szállodában kávé:láz, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos őssze!töttelés 2-es és 46-os kocsikkal.

az alann

f.igluk rnC17eJh:ni és enzdmé!Jyél
márc. 23·iki számá1vm

1:Z'3szük közzé. Vágja ki

Lapunk Budapesten @H:'::Hl

dóan olvasható a "Park
SzáHoda" kávéházában. VlU.p

Baross-tér

ingyen lakhatik Budapesten,
ha eiófjze~ élJ "Gyomai Uiságra'"
meri lapunk havonta kisol"sol
eiőfizetój közöt! egy szállodai
!!íalványt melynek tulaidonosa
u sorsoiás hónapjában telszése
szerinti időben hárem napOl]
át dijmerorl:esen kap a kiváló

örvendő Park nagy
szállodában Buuapesl vm,. Ba·
ross Iél' 10 (a ~\elelipá!yaudvar

érkezési oldaiával szemben)
(gy elsórenllü s%obilL A kö
v<2ikező sorsolásj márc. 20~á!l

GYO P,-ENDRÖDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

6 ó. - p.

8 ó. - p.

ó. 20 p.

12 ó. ~ p.

l ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

7 ó. 40 p.

kézzel kell

Telefonszám 11.

délután

délután

délután

délután

reggel

délelőtt

AUTÓBUSZ TELI MENETRE DDR6DI

Telefonszám 17.

november 15a töl május 15-ig.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajo~H.dca, Piac-tér, Horthy Mik~ós-ut és

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

:lwl:FJí:llllUJ,r,jtfli,lIt:lUt;_U;jl/Wi~IJö(~~lI:II:'ii'!~ .

Feltételes megáUók ~ lEndrődről ind.ul:
Gyomán: ~

t. járat reggel 5 ó. 30 p. Kossuth Lajos utca ~ l. járat
2 I 6 ó 30 Gróf Tisza István ut sarok ~ 2
. " regge • p. Máday gyógyszertár ~. "

3. " délelőtt 9 ó. - p. fJ,: Piac-tér r 3. l'J délelőtt
Nl Artézi-ht ~

4. " délelőtt 11 ó. 10 p. 4 Hangya föüzlet ~ 4. "
~ .' Vágóhid

5. l'J délután 12 ó. 50 p. ~ Iványi malom 5. l'J

Endrődön:
6. " délután 2 ó. 20 p. Napkeleti vendéglő 6."

7. " délután 4 ó. 55 p. Ko::~~:~-ut 1."

8. " este 7 ó. 20 p. Piac-tér 8." este

Feltételes megáUó helyeken már 40-50 iépésnyi távolsá.gról felemelt
jel~,zni a megállást.

Menetjegy Emirődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.
~{edvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Kmön menetekre, vásáll"okrn. autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

-

min' il

GYOMAH uJSAG
OivilsóiánilK.

UJ !(EDVEZM
VENDÉGEIN~< EJ(

Ezen lap előfizetóinek megelégedé
sére nyujtott

20 i!;)ll[ázalék.
kedvezményt, szobaá.rainkbóJ

tO százaJ.ék
kedvezményt olcsó étlenni árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
uJsAG kiadóhivatalávaj létesített
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETi SZiNHAz,

KAf"lARA SZKNHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelé:iét két-három nappal előbb

velünk közölni,

PARK-SZÁLLODA
DAPE5T

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olajával. (l\lincs kocsiköltsége.)

urnak
\Jmónek

Sz[:;'k,.~szrö::;egnél bcadanc{):-

UTAlVA.NY-SZELVÉNY

Szerkesztésért és kiadásért ielelös: .
\Vi'.GNER MARTON.

............. -.. - - -.---., .. ---_ -.. _-_.- .. _ .

~ ,~~~~~~iIlo11'4~~"~

Nvomuma a .,HUNGARiA" könyvnyomdaJi váJlaltAt Gyomtm, f'eleló:s cégtlJlaidono:s: TEKET SÁNDOR,
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-----ELŐFIZETÉSI ARAK: -------1-- ]H" d té k d"" bá "
. . , Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON. .. _Sir e se IJsza sal:

Nelilyechivre - - - - -. pengő SO fillér ,ill

..."" A.~ 3 p 40 flnél" Egvl1asábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszörir_ "",...- - - - - . SzerkeszWs...... és kiad6hivatal: J

Sgésl: ~l'e - -- - a pengő. "'ti i hirdelésné! 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
Lapzá1'ta P É !"Il T E K dáli 12 öm. r 1~H U N G A R I A" könyvnyomáa I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévihirdftés

Megjelenik minden vas6.,.nap regge!. (ll "J o m a. .,ÁR\1AHAz~ J .~__esetén 25 százalék kedvezményt adunk
TI -~ _..... • .....__ ~!!l!t T"''''9''1'''WC'''''''''''''''WV'iD'it''

Sándor; JÓzs.ef
Benedek ....

zöldtifő hegyoldal, a dam
boi;; erdők, a jégJJáncélflJk.,. .

.tól szabadult folyók és pa
takok is lJigabban csobog

zsákban hozzák il me/egei. nak, dUffitZsolnak és 171or- 1.

A meleg most zsák nélkal mainak, jJizük is szebb lett, -1

is itt van, vagylla tetszik, Ilogy megmosakodott a- tél- j

zsákszámra is zuhog nyuf!- ben és megfürdött a tavasz
ta/anifó áradatban a földre. ban. Most már hivatalosan
Az idén a hagyományos is itt van a tapasz, de hála
triumvirátusnak kőnnyiidolga Sándor, józsef, Benedek
volt, mert jégtörő lVIá/yás uraknak, jélhivatalosan már
meg/örte a jeget és külön- előbb beköszöntött.
ben is a rövid ideig tartó . LC!!2E2L __'!.'~"'L2i22 •.

fagy nem hatötfe. át a föld l .. . _
kérgét annyira, mint más- MárCIUS 15-lkének
kor. Ezzel azI,ltán á meleg, megünneplése
mely most frissen érkezik, 6yomán
sokkal tőbb hőforrást jelent .

. számunkra, mint keményebb Gyoma község az idén is
telek után. De ne kritizáljllk méltó ünnepélyességgel ülte
Sándor, józsef és Benedek meg március J5-ikét. Reggel
szorgalmas· társaságát, mert az összes felekezetek temp
még megharagszanak és lomaiban ünnepi istentiszte
visszaszivják il tavasz ébre- letet tartottak, majd az ál
.dését a zsendil!ö mezőkről. fami polgári és elemi isko
Pedig jól esett már a lan, lák ünnepé/yei következtek,
gyos tavaszi eső is (;s min- amelyek rendezésén lelkesen
den biztató jele il tavasznak, fáradozott minden egyes is
mert .azért hiába, mégis csak kalánk kiváló tantestiilete, az
tavasszal kezd élni az ember iskolák növendékei pedig
és csak szebb a szobánál a nagy ügyességről és az ís-

kofákban élő tiszta, hazafias
szellemről tettek tanubizony
ságot.

A község hazalias iillnep
sége, amelyen igen sokan l

vettek részt,,, ~~lután 2 ?r~- JI

kor kezdodott a Hosok
Szobra előtt. Az ünnepi be
szédet Répás PóI ref lel
kész tartotta, aki a tö"le már
megszokott SZÓllOki készség
gel sok szép gondolatot far p

talmazó értékes beszédben
mé!fatta március IS-ét. A I
lelkekben mély nyomot ha
gyó beszédhez sora1coz/ak
a hazafias szavaZatok s a
Gyomai Dalárdának az Üll

nepség értékét nag]Jban elő

mozditó szép éne!cszámai.
Este az összes kaszinók

ban hazafIas beszéde!: é,')
és társas vacsora keretében!
áldoztak március idusának. I

Hirek
a várnlegyébőL

Rész!eJek az alispá[] kb~
ruéri iclentésébő1.

A személy- és vag-Yo!1 p

h;zlonság ler211 a helv?:
rosszabbodott~ a ljfjncsc.a
le;~ményck száma ugrani:::;
némi emelkedést nwtal. Ez
a körülmény kélség-tcrcnU[
()sszcfLL~'g a néÍg'-Y011 r{)SSl

gazdasá.gi viszonyokkal.

Békésen a csendörség
pénzhamisitó társaságoi
leplezctt Ic, melynek feje

egy idegenből jött beton~

mum-~élS, öki táí-saival 50
fi Ilcirest hél nl isi to i t. .6. ta drá lz
aZ ügyészség'nek. I-Iaióság
elleni erőszak, izgatás és
vaIlás elleni vétség' miatt
lctarló~.JaHák t\ech Ferenc
budapesti lakost Béké:"csa-

.Az (jll~:n/ilkosol{ száma

ti vo!r, ba!cset pedig 16
l'r):'dulr elő. Ezcn ki\ol 13
!üzcsctrő! érkezett jelen1és
il vármc:;::yéhcz. :.'\ kár épü
lclekbcn és ingós<:ígokbC1ll
10569. peng-ő, melyböl 7520
p biztositfJsoöl megtérüL

A munkások he1n:ele
im'ult. A l\örös-Tisza
~./\élros-j és az alsófehér
Lörösi ármenlcsitó társu-

TÁRCA
I-Ioldvilög..

lrta: PINTÉR FERENC.

(Folyfatás) (17)

Semmi kélség, valóban ICI

részegedett al. este, másnap
ugy érezle magál, mintha hal
lántéko hangokból és ordítás...
bóJ allna, a gyomra émelygett,
az orrába beleragadt a tegnap
esti szivar füstje és kiáUhatai..
lan bagó Slag gyötörte egész
I1FJp.

Fáradt és iompuit volt az
agya, ez azonban hafározoHan
gyönyörüségeI okozo!! neki:
sokkal egyszeriibben és határa'
zot/abban létoH magakörül min
dent. A főnökének bejelentette
a halálesetet, de csak ennyit
mondoti; ~. nahát, m,?ghalt!

Klipcsák ur levelie él cvikke
rét, <37 egyik kezét CI nadrág
zsebébe siilyes:deite, távollátó
szemeivel sandán pislogo:t és
titokzatosan beszélni kezd\?H:
- én nem avalkozom bele az
alkalmazottaim magánéletébe,
nekem ez elvem és büszke va~

gyak rá. hogy soha nem szeg"
112m meg. Magának sem adok
tanácsot. Utóvégre maga fcl,
nőit ember. Az a ... botrány
azonban, ami tegnap történt,
az már nem magánügy. Mag'a
az egész városban feltűnésl

kelt. El- már az intézetre is
vonatkozik. én nem szeretem
és nem ak eJrotn , hogy a vá:
rosban az én lisztviselőmr61

ilyen hirek kering'jenek, meri
maga, ezt jól jegyezie meg,

egyelőre a Mnóvárosi Bank
ti~zMsclője. magának szép
állása van és em(2lldt köí(?les~

ségci is vannak.
- Bocsánal, nem tudom, mi

ről beszélnek. Az még kérem
nem jelent semmit, ha az cm'
bernek a családíában egy ha
láleset forctu! eló.

~ Nem az a boi kén?í11, bár
ez éppen elég szomom, hanem
éppen az, hogy ilyenkor nem
szokott az em ber böfrflll yosa n
mulatni. Kéf~m, é:l ma regge]
halloHam, még hozzá nem is
a kollégáimlóJ, s7.óval elfogu~

lali an <'mbrrek mondták, hogy
mit csinált maga tegnap éi~

szaké!.
- De szavamra mondom,

si?!nmit sem .. ,
_. Mondia ugy, barátom.

hogy nem emlékszik, az sok?
kal helyesebb, kár mindjárl
mcghullldtolni másoko!, ez
néha kellcmctJenköveikezrné,
nyekkel jár. Olyan (mburtől

Í1ailotlam, aki magának jóaka g

róicl. ~/lo::st nem akarom tár?
gyalni az iig'vet, Inéllányololl1
ci helyzetéj, cindőre szabad
::s á:::: ra megy, aztán majd meg~

beszéljük a többit. tvlinden g

esetre saináfom, azOnban lás
sa be, hogy ez csak gondos p

kodás részemről: ne csügged
jen, maga még- fiatalember,
mindent ujra kezdher.

Kerekes tan6csialanul álli.
t\/lj az a botrány, amirő! a vá
ros b8széJ? Azt se tudta, mi
az, amil még ujra kezdhet. Jó·
napot köszönt, elmen l haza,
dc csak napok mulva, él teme
tés után sikerült megfudnia a
bolrány részleteit. tvlá r mq;
kapta él fölmondó levc!ct, föi~

vel!e végkielégifésd, eladta él

lakását, a. buJoraí1, kifizetie az
az éldósságuiL maradj ÖSS7C'

sen 050 pcngóje és ekkor



I
Istentiszteletek. Á reL temt)

lomban vasárnap délclóli 9
órakor IstentiszteleteI tart Har-
sányi Pál esperes. '

Az ágostai cvang-<iiikus leml"
lomban vasárnap d. fZ. 9 O.
német nyelvU Istentisztele/Qt·
tar! FeUer Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. Jemplümbéll1
reggel 9 órakor szent· mise
prédikációval,. /arlja Cser
nay Géza plebános. D, u. ,)
órakor litánIa. .

Eljegyzés. Bárdos László és
501eho~szkyAnnuska iegyesek.

Dégenfeld Pál gróf lett
a tiszántuH egyházkerület fő

gondnoka. A Hszántuli refor
málus egyházkerület fógond...
noki méltósága a muli év ószén
t-Iorll1y István lovassági tábor...
nok lemondásáva! megürescq
delt. Az egyház.kerület gyü)c,,:
kezelei mosl tartották meg a
választást és a magas egyn{Ízi
méltósái,lba Dégenfeld Pál gró,
fot válélsztoHák meg' egyhanfJll
lelkesedéssel.

Országosvásár Füzesgyar
maton. A legközelebbi ors7{i~

gosvásár Füzesgy'armat köz'
ség-ben március 30-án lesz,
melyre vészmentes helyr()!
mindenféle allai felhajtható.

Jobb oldalán van a szive
egy diáknak. A debreccni
AUguszta-szana/áriumban és

egyetemi Röntgen"lntézetbcíI
most vizsgálják meg az iS!íO'

ták növendékeit, hogy tubcr.
kulózissal nem fertőzörlek-e. ,0\
muH napon az egyik röntgen
vizsgálat alkalmával az orv().~

sok nagy meglepetéssel kons'
tatálták, hogy Vargha Dezsó
második osztályos f6reálisko~

lai tanujónak a szive nem bill,
hanenl jobb oldalán von. Me~!.

állapilották, hogya gyermek
m6r igy született, dl? a s1.eni
elváltozás! eddig sem ő, scm
él szülei· nem . konsta!álli.ik.
Varg-ha Dezsósolia beteg nern
voU és soha nem vel/e éSZfC~

hog'y él szive nem a bai, ha'
nem él iobb oldalán dobog. A
fiu apja honvédórmesicr, aki'
n~k hél élő gyermeke van :s
valamennyi egészséges,

'~) Az aradi csizmadia-céh e hó 15.
én disztagnak választotta meg egykori
kitűnő képviselől1ket.

c fölölt iobbra~ba!ra. - lócal I
lételelI és amig' bent, felesége, .
lánya, tia a speccráit méregelte.
ő az arra járók köszöntését,
hódolatát fogadta.

Majd amikor már nagyon
jól menl él bolt és méltán so~

rozhatta mag"ál a község ér,
te!miség"éhez, ujságra I1zete!t
eló és széles, fekete rámás
ókulárél biggyes7tvén orrára,
hosszalll legeltelte szemét a
nyomtatolI papiroson s ha
megkérdezték. hogy néha miért
fejjel lefelé larlja az ujságot?
Büszkén vágta ki, hogy mert

nekem at: mindegy!

A Jamáskodók ki akarták
eg'yszer ugraIni a nyulat él bo
korból és levelet viitek hozzá.
hogy olvassa el,mekkora. díJ
csőség érte Makesali szomszé
dot, Öfensége sajátkeziileg alá·
iroll jelen lv.'vél tanusága szc·
ríni.

- Hag'yjalok, barátim j !rásl

ra nem adok én semmit.

Ellenben szállóigévé vált
azon slirün hangoztalott mon
dása, hogy miniszlerell1öknek
sem szabadn ö senkinek addig
lenni. amig legalább egy eszI'
tí?ndeig' csizmadia mesIcr nem

voll!

Béla! Béla! Mire viHed volna.
ha azon kezded és nem meg
forditvtl,? !

Szeretettel köszöni

Gyoma, 1930. március 19.

öreg barMod
Kner izidor

Békésmegyei Kisgazdál{
EgyesiUete évi rendes közgyü

léséf folyó hó 301 án, vasárnap

délután 2 órakor Mezőberény.

ben a Gazdakör helyiségében

tartja.

Az Országos Mezőgazdasági

KiáUitásra, mely Buddpesten

március hó 20... tól 25#ig lesz.

a fél~ru vasuJi jegy váltására

ieljogositó ifFlzoiványok ZI

Bácsy Bankban kiíPOq!ók,

Kner .izidor levele l
Barabás Bélához.+)

Kedves Barabás barátom!

Mosl árulod csak el, bogy
aszlal03 inas, sőt SCf,;-éd is vot·
tál!

Pedi::;' ez na~2'Y kvalifíké'ició.
noha a mesterség rongy lehet,
rnúl hisz Ivlllnkéicsynak és Csep.
rcginck is méÍs 'foglaíkozás
urán kclJcJl nézni, hogy vala·
mire vigyél,;:.

Eilenbenmost Jédél csak ai.:
igazi ujra, mos1 lettél virligii
ember: sfljna késön. Ezen kel·
Jeit volna kezdened !. A csiz'
madiaságon !

Félévszázada letelte ifj re

mckét a céh előtt egy igen
szegény ifju és összecsizrnClI
diáskodolt annyi vagyont, hogy
felkerült a három!ábu szék,

zolian klszctl neki' ez él lár...
::3(lda!moil kivüli életmód: most
nyugodtan akarl c!öriieoi a iö
vöjéről. Mösnap felment a husz
ki:omdzrnyire fekvő Süveg,
h;:gyrc, ~I/lezővfiros környéké;
i12k eg-ycllcn, de anná! kisebb
lc:íivc1nyosságára. A présbázak.
sl.ólökköz! ténfergeH. az egyik
hdyen egyelszabaduit, rekedt
hcingu mészáros kutya íiJmadt
reL kényielen volt leugrani az
ösvényről. él mint álvcte!le ma
~iM a keritéscn, az clrongyoI
kldatt dróikerités elszakította
cl nadrágját Alig' menl tovább.
két cs<'ndőrre! találkozott. ~kik

gy'anusnak találták a különös,
. szaka.dl ruháju sétálól, legiga..
zalJa.t/ák 61, de szerencsére
nála vo1t él felmondólevé! meg
a katonai igazoh'ánya, ezzel
ílligis csak igazolta magát,
bJr él csendőr fejcsóválva ol,
vasla az íguzolványban, hogy
Alexander Kerekes. ninrich
in der Reservc des k. u. k.

(foJyL köv.)

LR
5 SF többi d. padlásra és a már

J.- (';l"g'edó ember füszcres bol/ot

I{B.L\:N! ;:;/)r~~I: t~~le~t~i~~~"é~lk~(;i~t~t:~;
í. ho:;nr ncmcsak a járdát . iveite
I ~)L hanem a széles árkot is.

Kiemelkedik az esemé-
nyek közül El városok

grcsszllsaBél(éscsabán,
Klcbc!sherg Kunó'

gr. kuHuszminiszter is részt~

vert.

latok sol;;: munkásI1i:1k ad~ l

Jök kereseU lehetőség'et. A
kisipar és kiskereskedelem
Jerén él helyzet változatla~

sulyos. EgyTedmásra
adják be az iparosok iga~

zOl\fányukat és kémel;;: a

kereskedők kényszercgycz~

séget, Mezőberénybcn két
~:abonakereskcdó cég bu~

Lt~a réÍ:1Í'oJr anyagi rom~

lásba egész sereg kis Cf11 4

berr.

D1sgtudta, hogy mi az. amit I
még ujra kezdhet.

Mindenek eláll beköitözöH
meg"menteU ingöságaival. él

mos:tani csomaRiával, él "fe'
hér Ló" száltodába és már l
vagy kél napja csavargatf min
den cé! nélkül, bujkált az iSI
mcrósei dól. Naphosszat járta
cl környék országuiját, kirán 4

duit a S-s tóhoz, ahol három
deszkabódé. igen sok nfld és
rengeteg békanyál jelezte,
hogy ez a Mzzövcirosi fürdőJ

hely. Csakhog'y senl\iv'2! se
találkozzék. cl határban' csap
vargolt, sáros dülóuíakon, meg·
rokkaní gémeskutak melleít,
nézte' fl varjak seregét az 'ár,
ázoH kukorica csutakok mell
lett, ,égő talpakkal beült egyp
egy falusi kocsmába, ráníoitát
evett szalonnával és saval1Yu
vinkó t iv01l. A teme/és óra
nem mosakodotL meri él "fe'"
hé!' Ló" sárg'ás mosdóviLQ U!14

doritó emléket ébrcszte.tt ben l

.1

ne, Elhagyatva sem érezle
QoldogíaJanuí mag'jt, határo'
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3. oldal

Leendő dnyáknak
kellő figyelme! kell 't'orditaniok
arra, hogy béLl1üködésük rC:td
ben legyen. ez pedig' alcrmé..

szeles Jf'eI'enc J6~§1:t"f !cc--l
scrii\'ií~ ha:"lni:iér!(] dltal ('rhcrö .
cl. Nr50rvosi klinikák \'c,:.::löi
egybehangzóan dicsérik cl va ..
Jódi :f'erencJóz§ef vizet,
mert könnven bcvcheiő és
rendkivül enyhe hatása gyor..
SEln és mindenkeiiclncilenség
nélkül jelentkezik. A Ferenc
Józ§ef, kcserüviz kaphElíó
g-yógyszcrtál:akban, drogériák~

han és füszeriizleíekben.

A gazdaMzönség figyelmé
be. A Budapesten vás§rló köp
zönség érdekében és kénye] ..
mér" a világ'hidi lvlaul!merÖdön
ina;,ztcrrnerá és' lllagk<2rQske p

dL"Jrrij 1'.-t. <JzaJlancIóari niivz:k
VŐ rorgalomru való lckinJeHe! a

fer':í,ercndlek leniulomával '
S~éeI1ÜJC;l, [{o:SSUi:l L'ajos-utca 1
4 Szc'HlI c:iaJti clMu",Uási hctvi 3 !

lJ ' '

SiÍgcíl ujonnall áJa!akifOlta és
hog'V ci gondos, mq;blzható és
gyors kiszolgálás menclét biz~
losií::sü, iénY<2gcsen meg'na
g''lobbi:olta. },'Jint értesiiiünk
Budapest e~'yik kguiabb \ál
ványosságál képezi Mal111mer
viJághirLi üzleic, miért is nagyon
ajánlatos, hogy aki Budapestr'2
ll!G7ik, nc I]1l1lassí:a c::IFneg~

nézni.

5 viiágrész visszhal1gzik a
dicséreHől, melyet M, Aspirin e

'''')lnll~l-jl-,l- ar' "----"1"" -- ,c" i
lcd ,,,- 'cl, ,'. ,L," 'le'U,lU" ,U, 00 'é_ I I.

óta milldiE2 iSnl,i116c!ő crc'dlllé~

nyek iga;'o!já L;, hi)gy c:z Aspjp

rin-tablciíák a icg!lalásosúbb
szer minc1cnllcml\ lili:és, iár#
vány, reuma, csuz, zsába,
azonkivül fcj- és fogft:jt]Sok
ellen, anélküL hogy ci SZiViC

káros ha,?ssalvolnának, lZÖll\ff I, I

nycn clízép,:e1hc hogy ii,,'cn
l<ilűllŐ szer állandó ufánzá"11CJK

van kHéve~ llgvc1Jen üzér:- az
eredeti csomagoiásra a "l:ljyci"
kercsztícl", nwr! hamisitványok
gyakrClI1 iwiáslalöllok, s61 sok
szor ktil'O:wk,

rileglulladí egy fa1at Klz1]jtér

Wl. hü]cnös 5!crencsétícnsr!g
törté'r:1 a napokban Debrecen"
ben, Klein Jenő 15 éves pol..
gt;;'i iskolai tanuló SZLlI:2ílleíz

Csokonai ufcöi lakásán bará u

tc:iva! já!szadozott s eKözben
(t'-:Jóból ienyclf ['ilY nagyobb
(éL'abb kc:ny;?ret, amely él tor,

ldm akadLA gverrnek ful!d l

dozni kezc!elt. azonnal ért.esi~

telték EJ közelben lakó orVOj!

és ci rc:cntóket mirc azonban

ezek 1l1Cftérkezick, a szcrcn
csrjiien fill cl kC'tlyél'c1éH'CJ!li(\!
meg-fulladt

- 12-

sterQzte chllközseg a regl "réhajó" mellcrli katonaszálltJso\(j
épületei (az öreg' 8zebcny-félc ház.) A kántor még' kint nFr
radI a régi templom melleitl kániorális hiJzban,

17K8~ban második kápláni állomást szn'vCI [j püspök'
a hitközség ismételt kérésére. A község ()(Y-óo forintfal já ff

rult houá a kápjánok flzeJéséhez,
Amikor Homonnay Zsig'rnond, ez él messze földön hi$

res szónak 1788 ban elfoglalta az endrődi paroc1Jiéil, az cgy-:
ház lckiú/éiycs vagyonnal rendelkezeit íR'cn néif::Y segitség(:~"

re volt az ui plebánosnak a jó akaralU Vúinosy !srván íCiln'#

;;:0, aki dváilalla a tcmp!omgondnoki lisiiségct, s Ilc,'ncsak
a vagyonkezelésben, de a hitéllOl fejlesztésében is értékes

,IDuokaer9nek hizonyult, - 1794~bcn Nagy lsJván véilolía
fel a jegyzői állásbéln, akinek fizetését az eiő!járóság' a !Zö$
vetkcJ.őkbén ál!<lpHolta meg: 100 forint készpénz, 12 köbül
buza, 1 hizoH serlés, 100 font lenen hus, 100 font só, 30
fó'n! faggyu, 12 ilez vaj, 1 font bors, 4 öl fa, j'ilcn ál fíjj6-
beli provizió, .az uras ág-tól 1 SQssió fölel, '

Hval kántort 1792~ben Csáhi Pálkö\'cllc, dc két év
. mulva rúeg'ha!t, Jdeiglenes utóda Soóvári Gábor, majd 1790
ben véglegesen Huszka József. A' birói tiszte! a kilencvenes
evckben Timár l'vlih61y, faTkas Pál, Kalona István, Bingcs
Jápos és Kalmár Mihály. viselték, - Binges a hivatalos ha..
ta,lma! nagy szigorusággal kezeHe, Su1Vkó ivlátyás például.
mer! vasárnap dolgozni 'mert, 12 paIcál kapolt. Azokat cl

t1alalokaf, kik'"a husvéti gyónás idejében táncailal, s ' akik
husvét második napján öntözni járván megrészegedtek í?s
misére> nem mentek: 10 pálcákkal bünÍeÚék", Akö?:ség'

'hadnl3gyai az esti harangszó u!cin mindenkit ha/a hajtolJa!e
A házak száma ebben az, id6ben341 vo!t.
1796-bilD - Homonnay hirtelen halála után - a bé

kisick nagyhirű papja kap/a, meg az endrődi !)!cháf1ipl.
amely mindinkább nagyobb tekintélyre emelkedeJtugyanllyi·
ra, hogya püspök J 8ÓO~ban keJté választoliö ClZ eddig' egy·
s~gesen vezeteIt, seg'ész Békésmegvére kiteriedő RVlllai ke~

és '"cncll'ődi i.lk:sp2r,-~si kerülej" névcll ujat alkoto1!.
uj p\(,?bános - Jánossy József él sZökadatIím munka és

-9-

lélialltól 1000 tállt-?rI kölcsönözTek, amil 1773$han fizcIlek
vissz;:]. Ezen bcvi!zkkbö: 1767 ·bclJ a tempiomhoL uj épü·-
ktei ésl769~ben uj iOii1'j'Ot épiJeitck.

1768-i'(,l - eZ urbér:uiil hehozawla végeJí (a fölcksur
JlJk j(]riozó szo!,qáiféJjf]su[~ ('S ])(5r('k mcc.YáilapitásiJ a hasz..
- ~.11 t 'I:" l,' ,- 'f" I I ,"'" "I " , ' - , . , -ne;, L: r·,C.\" c:: Ol(~ U;(]ll) (_~'::57:Qlrja.< ci n(~'!vseg Josza:;talf: ic.J

öreg tehén, l ÜszÖ. 2 fi,k) bike,;) boriu, 1 ökör
!JOt'ju, 16 öreg' biI.z3, 36 clrh" 6 kar,ca, 4 mgo;! csikó, <3 cső"

ciilr, 5 hámos Jó =~ 23 dib. volt a nas!y-jósa5g tillcmQTlY,
1770$ben elrcllr.!c i iék (l fü;di.\k ÜilCiésé" 1772, év aug.

15~én nagy gyász ,5rl(2 [ildr'ÓdÖI. 5zorgalJTl3S, munkás pap-

"j 1 cl Körösbe flJli. --- CH i~ c" JJoll'·nk\,y,j1(Clfll,·'11nilÓk ,-,j - i';r... .... . <.- _ ....., v .1;·.'0..../:, j J • ,ll..-. I.:,..,~... "'--" .". ~

Q~(y'kOf'i- fclj'2'[ZYz,zs ~3/crjllj Ü \:011 az utolsó szakáJo.5 pleb~ ....
nosa Fndrf'l1nck,

L':bf)cU az id{j!KI1 lS' ( k'ikcs johbáf,;'Y, 74 házéLS''Lsel!ér,
no II fo ~, ~ l';>, ~"o' I ' , 1 - '", "l, - , 1 - " , '
~ ClLu IuL 1:..-...,1.:::1 I,~J. !U 1}.lolOS es i- k<crC01\:COO csa:dO Vg-~y'lS

mintegy 1855 lélek lélko\i il, 266 házbi'in.
,\ 'l eJ,,? " "" I " , lz .., t - c 'l,4 II i' Ll i C:. S 'é I'C ,{ c: eJ en cl o;:se g \'cze oscgcDcn nag'y

vjl1oí:ás álloti bc.\ kcgyurös~g Pti1fy Sámuell ajániolía ki,
nevezésre él váradi f'L1spökneL Az uj icJkész 1772 okfóber
;16Vc'lbdll fog[aita cl. éLé endrr:idi p3roclJiál. pc régi bJSOK szc"
rilll él lcimJor ekkor már Koncz Ig'néc volt, aki azonbail más
helyen iskolames!cl' néven is szerepel. Palai!ai ArdéJl j.zgyzői

1775,'ben Labadi lSivfJn, dc már 1776~bGn VraIlCJczicc.; József
váltja fel. !{<:l!ona ls.!\á1i is lcettc él sokszor és ugy látszik
érdemcsen használt birói pöká! és átadta belyét 1775~ben

Dávid Györgynek, cle már 1776,béil1 ismét őt crneiJc cr birói
székbe a nép szerelCl'2 és, bizaimEJ. Ol1l1an tudiuk Cll, mert
I776-bön cl plébilnos járandóság'ára nézve megegyezés léte
sült PálfV plebáJJos, a község' és hivek közölt, éi az e!Ő!a

iáröság nevében rZct:l"c1 1:,I\'án főbíró, Drahó Jánus törvény
bicó, Vranoczics jözs'2f jegyző iriák alá . ....:... Az érc1'2l\cs merJ,,-
áI1apodást alábbiakban közöíjLik: '"

(.\1. endrődi egvházközsér:t az alábbi iáranclósá,;, fizeté..
:"érc köte!ezle mcg6,' :) éV(,Dkint beszolgáltat a pleb~nOSllak
24 1L:;/la b~JléÍ1 (rn c ';'":' ('') í""'. 1?? kf-)br~I (~;l'páL 24 köböl
a Iii 'leÜe: SZclili<Lsi, hOl'!)d,l:C1~;L IL fclldi<arii<lsl, ()SSZe~

hOI'dásL 24 Hec valai, 24 ükó borr, szekér s2:inát, 12 öl



Megszentelt napja a "Talpra Magyar"-nok,
Immár nyolc évfizedje suillt tova,

GYOMAI UjSAO

E csonka tönk nem Árpád horw,
A bércekig terül az otthona!

9.

Az lesz maj" Máreius, IlO. Kárpát orrmin
Gyu.ftunk jöl majdan lljóól ldngtiizet r
Ha átmegyiinl(. át, il Király Hágó/án
Mátyásunk szoórát /(oszorúzni meg!
Életre kél a magyar álom
Ha zá,c;z[ónk ott leng: KolozsvámIl !

10.
Ha -mnjd Segesvár árva, bits határát
Lepik magyar nók s lányok ezrei.
Petőfi "Aiföld"-je minden vinigát
jelöltelen sirjára hinteni!
Magyar J vezeklés lett il sorsod!
Kereszted' bűnbe esve hordod!

12.

OJz Március, taniis, nevelj a Tett-re!
Prófétcíd szobra, ott a nagy Dunán,
Boruljon lángba és népét vezesse ..
Riadjol1 föl, harsogja /wrsonán:
Keletre, 11,gy Éjszakra, Délre elmegyünk
Vesztett HOfwn!<.at visszil.venni! Esküszünk!

11.

Ha majd kliszi;bjeidre - Kassa Dómja
Hullun.k, bÜflóánón térdet !lajtani ! . ,
Oh.. megbocsátja-é Rákóczi csontja.
Hogy nem tudhattuk itthon tmtani!
Arad," Pozsony s szent !Jév annyi sok!
l'rfagyar nap rátok még virradni log!

ft'5Jf=az. ri

jegyében vipta - vágyva smbadnak!
Hérosz[ harcát egy nép két hona!
S magya.r Félistenek csatája
Utat tört Legendák honába!

5.
Nagy Március! Szabadság kezdő nopja,
Hős nemzetiinkÉrted mint frarcola!
Emlékedet dic$őűltié avatta
Aradnál, ott, a szentelt OO{gotflD!
De Kárpát volt a Hon halálja,
S partjának gyöngyös Adriája!

6.

1v[ost ?változál oh M_árcius l s mi' szörnyen!
Nincs Káfpátunk, nincs győngyos Adridnk,
Magyar Hazánk csonkitvo,. szerte törten,
Elkár1zozásnak átka szállt reánk!
A Négy Folyót, a Hármas Bércel
Végleg mgadná el a Végzet!?

7.

,.Nem, nem, sohal" ez lett sziviink imája,
Amit vesziténk, számon kérjük azt!
Az Ég nem ád Évezredet hiába,
Hogy porba hlllltan elveszitsük .azt!
Ti;[ százados joganr, ez iti lent!
Hisszilk talán mé,g ~ a nagy Istent!

8.

0/2 lVIárcills! te lsten hirdetője,

Öltsed magadra régi alkatod'!
Magyar sziv légyen Jöttöd kőszöntője

Ott, tufnan is, hol csak Magyar lakott!

trWM'!!f'9'i..'zDW rt--

Ilia: BÁl'\'FAlVY GYULA_

MÁRCIUS
TIZENÖT.

4 oldal.

1.

Oh Márdus, Szabadság fzirdetiJíe!·
Zsarnok uralmak f#nyes vég;zetc,
.A rügyfakasztó lsten-kéz erője,

Te nemzetünknek legszebb iinnepe!
.A Múzsa hódofásTa szálljon;
Köszöntelek, te fényes álom!

2,

A Sorsotosztó szenteit avatása
Tenéked osztá legszebb végzetét,
Hogy Népjof:;ok rég várt jőlfámrtdása

Nel'edhez fűzze megjövetelét !
Szabadság! a Te da/éneked
É'letre híva rabnépeket J

3.

Szabaddá leff a Hit, a Szó, az Eszme!
A kotlátlan' csapongó Gondolat!
A jobbággyal urál tes/vérré telie,
Egyenlöségr:,é vált a hódolat,
És Millj6k lelke fojtott vágya
Beteljfi[t: a Népek Szabadsdga!

4.

-1O~

fát, 2 "jó hizott ártányt szalonnának «, 200 font tehén hust"
100 foni faggyut, 1 font borsot EzcnfcHil fí7.elfék az u. n.
ágybért, me/y előbb 400, maid 1781 ~jöj 4óO forintban volt
"közakarattal megalkudva"'. Később]706·ban a bHközség él

vetést és egyéb gazdasDgi munká1atokol külön 10 köböl bu
úért, 5 köböl árpáért és 5 kőböl leb2ft, a léll szalmafülés!
pedig még ujabb 12 öl fáért vállalta meg. A pá:-bér'válls<íli:
összege ez idóoQn 780 forint vol t. A pÉp'bér megválltisa előtt

minden csa!ád elóbb 1 köböL késöbb 2 véka buzál és 30
lu-t fizetell ráronkint a plebánosí1ck_ A megv6!1ás nagy
anyagi könnyebbséget jeleniefj él hiveknek.

Ebben az időben - valószinűleg il kÖl'l1yékbcli Jót éltya
fiak bujtogatására az idősebb, tóiu! b:>zéJó hivek azon kő,

vefeJéssel állottak elő, hogya plebáno:o az istenHs7telcteken
és hitoktatásban él tót nydvet is használja. Mind erősebb

lett él kivánság akkor, amikor Pálfy plebános egy Més2:áros
nevii ember! megpálcáz!atott azért, nwrt (lJ:: összeírás alkf.ll,
mával magyaru! beszélni nem akart. emiatt él lÓ! öikusk be
panaszolták a püspöknéj a plebáoosl, ki vizsgálaiot rendelt
el, melynél él kihallgatott ianuk azt \'u:iofiák, hogy még kö'
rülbelül 30-60 olyan ember találkozil,. kik mag'l6l"ul gyón~

nl nem tudnal.:. A következő évben I11l2gujifott panaszra a
hitközség békéje érdekében él megyéspfispök elrendelte, hogy
minden második vas;árnap hit<2!emzé", 8 második vagy har~

madik vasárnap pedig predikáció legyen Jót nyelven. Pálfy
azonban tótul nem fudoit, igy tovább js magyar nyelvem tar
totta a l1iielemzéseket és szentbeszédet.

Utód~ H80-ban BariesBálinI Je1l, akit Knap Jakab vc'
zetésévf'! ismét arra kért egy küldötts'ig, hogy vezesse be a
fót nyelven való hitoktatást. Barics h05szasan cáfoIgaHa él kiil
dötiség érveit és beblzonyHoHa nekik. hogy l1itelemzési soha
nem tartottak még az első plebánosok sem tót nyelven,
"A Káplán sem akar hallani a szláv hHoktatásrói, mert a
predikációi is az öreg Labcsánszki egyházfIval fordi/taJja
tótra d<. A bitelemzés tovább is magyarul folyt.

1781-ben két uj temeTőt nyitot! a hitközség-: a starvas
végi ~s g-yomé1vé~íL U~y Játszik, hűB'Y az öreg~t~m~tő a

.:-li-

régi templom éjszaki oldalán, il Körősparlön belelt, mas"
részt cl falu il !-<'őrösnek SzanTés és Gyoma felé kallyaruló
déli partján !,ezdctt rnír.diobbeln ellerülni, ezért nyi!/ijk meg
ezen a részen az uj iem<:!ők. A temetők fcnniartásáru a köz
82::; kölefezte magál.

l:::bben az időben a templom "jószág-tarló go/:da" is
lelI, Alig halt el l-l iobb módu ember, aki vcrlarni! n~ha.

gyal! volna i'l ((zmplom kiszereléseire va~v szentmise c.!apil
ványokri'1. Igy Varju György "egy sárga kancalovn! har
madmögá\'al", Hanyecz Ferenc "egy ötödfü medd6 Jchenel",
Gzmbicz Tamás "ké! quarfét szőlőj", Oubucz ivlihály egy.
szőiőt hagyolt a templom számára. - A sok adomúnyból
igen szép és értékes felszerelése voll ét templomnak. A jó
endródíek azonban !lern sokáig örülhetlek ezeknek, mert a
francia háborukköveikeztében heáliott pénz-leromlás miatt il

kIncstár él templom öss7.es ezüst kész!eteit bekivánía.

A század utolsó évtizedeiben a7. erkölcsök kissé lazul.,
ni kudheHel<, meri a hatóságok sokkal szig0fubban kezdték
alkalmazni "a korbács-büntetésI", mint elóbb. Dávid Civörgy
biró idejében 1783m ban Nyida Györg-y 12 pálcát kapolI azért,
meri l-\olibán nevü görög-öt pogánynak és talárnak nevezte.
Még jobb egy másik e:;;cí: "Minthogy ifjabb Hanyecz Cyörgy....
né tékozlás miatt már többször megintetvén ujból kender
tékozlásba avatta magát, hogy ennek utána iobbgolldvise'
lője legyen férje gyüiieményének, neki és iéko7.lótárSd Kő"

kasnénak rossz: cselekedeteikér! egyenkint tíz korbácsuk le..
szell. "

1785-ben Ugy Hvál Tamás kántor, mini Vámos)' István
jegyz.ő készpénz fizetését rende7je és emelte a commun!tös.
í587...ban Bikaly Péter plebános felmenteti a kántort a tani..
léstól, s Q lankötelesek oktatására külön lani/ól állást ~zer..
veztet Verner Jakab kir. főinspektor Kovács Pált nevezi ki
uj lanitóul, aki awnban mé~ a fiukat és lányoka! együU ta..
nilo!ta. A lakosság egy töredéke kifogásolta· azt, hogy az uj
tanUó csak magyarul tud· beszélni. A Helytarió Tanács vá...
laszában (l7t írta, hogy "nem bai, ha tótu! nem is tud, mért
(l bivek UH)!l kivül mind értenek mi1gyaruJ." Iskolának me~~



érleg hitelesItés.
KOCSIS IlV1RE
gépJakatos~mester

értesíti él mérleg' tulajdonoso
kat, hogy mérlegek és sulyok
javitását és hitelesiHetését

elvállalja.
Saját érdekében cselekszik,ha
mérlegeit már most javittatja,
Lakik: Kossuth Lajos u. 696.

Zöldhitel akinek kell, jelentse he
szintén a HangyánáL

. Rostált trágya van eladó a gyep
mester telepen, amely virágágyakba,
hereföldre, sz61őskí"rtekrc, bármilyen
szántóföldekre kitűnő trágya. Kívánatra
házhoz is szállitom.

Budapesti előkelő lapváHalaf

elyi é slőt
. keres előfi.zetők gyüjtésére.
Garandaképes urak könnyü
munkával nagy keresethe't: jut
hatnak. Részletes ajánlatot{ a
g a r a 11 c i a megl1evezésével
"HELYI MEGBíZOTT" jeHgére
Budapest, 62. Postafiók 282.

alá küldendők.

Megkönnyitett munka!

Lenmagot ki akar termelni? Igényét
február 15-igjelentse be a Hangyúrúl.

A helyi áilatbiztositó szövetke
zet a biztosított jószágok lépfene elleni
védőoltását a, folyó évben az alábbi idő~

ben és helyeken végzi: 1. oltás úprilis
3-án délelőtt 7 Ó. Mázsaháznál, körül~

belül d. e. 10 Ó. Gál Antal hasitásment
tanyájában, cl. e. II ó, Ptieifer Mihály
keselyüsi és körülbelül d. e. 12 Ó. Béress
Lajos hasitásmenti tanyájában. Il. oltás
április 14-én,a III. oltás április 24-ik nap~

ján fenti időben és helyeken. Ujonon
biztosításra csak az oltás alkalmával
vétetnek feljószágOk, késöbb nem. Tag~
dijak már fizethetök. c

DLIBLIKA.CIÓ.

tl'tesitem a nagyérdemü közönséget,
hogy férjem elhunytával nem s7üntetem
meg esztergályos mühelyemet, ha
nem ugy mint ezelőtt bármilyen esz~

tergályos munkát elvállalok, azt a leg
pontosabban és jutányos áron készítek
Kérem a nagyérdemü közönség szíves
pártfogását özv. Schramm j'ánosnt Pe~

töTi ut 757.

Kató Lajos jegyzőnek ,Révlaposon
evő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

MOtrágya Wagner Marton Fiai~

nál kapható.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN,

~nl!1fi~IMIM~fii®'~~.~I CONTINENTAL 5zAllODA BUDAPESTEN I
~ VII. Dohány utca 42-~44. Távil'aíók: CONTINENTALOTEL ~~

~ A VIDÉKI URI KÖZÖNSÉG IGAZI ~
~ "'.. '~'~>,"",m_""",,,,,,,,,,,",,~~~~,,,,,,!,,,,,,~~ ~

~ Tisztaság-Kenyelem-Előzékenység. 1-"
~ lvlinden szobában hideg~meleg foly6viz és központi fütés ! .
~ , Egyágyas S:::Obák árai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengő,:
~ Ketágyas szobak árai: 8,9, 10, 12, 14, 15, 16 pengő.I Szobák teieformal! Szobák fürdőszobávai! ~

== Elsörangu étterem! Zene! Tánc! ~
;~

r ,lll n~I'II. !"IIl'Um,11.J'U~~.U~

A NYUGODT ÉS BIZT'OS FÖlDI BOLDOGSÁG ALAPfELTÉTELE
CSALADI BÉKESSÉG.

amit a g'ondos házi asszony kevés pénzért igen könnyen biztosit hat, ha férjének és
gyermekének tizóraira, illetve Vacsorára. WEIDMANN FÉLE KITONŐ VIRSLlT.

ILLETŐLEG HIDEG FELVÁGOT1-AT
(pÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT. SZALft,lV1IT stb.) szerviroz!, ..

Tegyen próba bevásárlást a WEIDMANN MÁRTON i1z1eU:íoen (Horthy :Lv1iklós ut

Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitünő hentesárut Gyomán
más nem készit és nem tart.

Nagy üzletben
kisleány.

Főszereplő: Mary Pickford.
1-losszu idő u/án most nyil! rá
alkalma az Apolló filmszinház
nak, hogy Mary Pickfordof a
moziközönség dédelgelell ked
vencél ujra megicl~lenlejhesse

cl vásznon. Mary Pickford idei
egyeJJcn filrnk. vasárnap, már
cius 23-án kerül szinre

FHmszinház
Oyomán.

Mát"cius 23-án~ vasárnap:

eimmel. amelyben az ünnepelt
filmslar az ó bájos eredetisé'
gében egy végtel<?niil kedves
szerepben fog bemulatkozni.
Csapong6an eleven tempera~

menluma, üde frissesége és
megejtő já10kmoclora mos!
sem fog harást tévesz'teni eb,
ben él kitünóQn megrendezett.
remek felirásokka! fűszerezeit

pompás filrndarabban, amely
egyenesen az ö számára Ifo
doH. Most egy szerelmes bak
fis! já!::;zikennivalóan kedves
groteszkség&;el és megjósol ...
ha/juk, hog'Y -- ami természe~

ÍQs is - fr.me/ikus sikert fog
elérni. Partnere Charles Ro
gers, egy igen csinos, fiatal
színész, akinek szintén nagy
siker! jóso!unk. Burleszk és
filmhíradó eg-észili ki a mü...
sort.
Előadások: 4, 6 és 8 óra...

kor.

~~

Naqy ü.zletben
ki§ieány

1'/

val, jéggel és ezl: követ5;::n oL
vadással különös dővigváz.1Yos< ~
S41gr21 i.nt. Hiclel'Z és árnedvese. l
dett libak következtében nátha, j
,hurut és komoly
, meghii1és'
fokozott mértékbea léphet fel.

, . zségenek ezen alattomos
égei elle. n1..'1CS jobb és

hatásosa.b» fegyvN", mint a;:;
!li) <$

Splrln- ..
~, T abletti.k ."

Utasitsoll. vissza llI'Ót$z.er~ket és
köv~eljen tnind1l eredeti
(;~o:magcI:lsr;) a B

Hayer·keresztte1., iBP.~E
CS.':lk g.YőgyslerL~ru~ül kapható: \:" -,.-Egy pesti Bonvivan regé

nye. A SzinházjÉI~t legujabb
siáma érdekes riportot közöt

. éÚTól,hogyall ialillt rá elve,
stetlnek hitt gyermekére egy
hires pestibonvivánnak Bécs'
ben élő előkelő épesapja. Az
uj szám ködi Kerlé.szMihály
érdekes hoHyvoodi levelél,
amelyben a világhirli magyar
r:endezóbeszámolarról, hog'y
}\oray Sári pesJi nrjleányBán
ky Vi1máéhoz hasonló karriert
futott Amerik6ban. HogYélll lelt
az isli!lllófiuból a Royal Or'
kum Igazgatója. Érdekes uj
nagy pályázat: melyik a tipu
sa? férfiak és nők kivá!aszt
halják az! El nőt és férfit, ame
lyik legjobban megfelel iz!é'"
süknek. Beszámoló szenzációs
képekben Mrs. Rogers Brattn
MargiJ három házasságáról.
Gyönyörü képek él Vígszinház
ujdOl1ságáról él Grand H0lel#
ról. Incze Sándor népszerű

hetilapjának uj számához har...
minekéloldalas gyermekujság
mellékiete! ad, sok mesével,
!<!Zpekkel, értékes pályadtlakkaL
Szenzációs koltamelléklet, há...
romfelvonésos és egyfelvoná ..
sos darabme!léldet teszt' még
gazdaggá El Szinházi Élet c
heti uj számát, amelynek ára 1
pengö, negyedévi előfizetési

dij 10 pengő. Kiadóhivatal:
Budapest VI., Aradi-utca 8
szám. I
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lS-26
19'25
2'20
3-23

17\3-0 [lY- 2~' 
20'29 gr. 2' \ o
14'28 16'52 gli,
19'10 19'45RY.

r

16_14~y.

lG'51 gy.
2{)-34gi-'.
21'11gy.

nkban~

-
lapira

A "gy" bdüvc! idzcl! gvors-, a többi pedir-,; sze.nélv·vonat.

1929 október hó 6-tót
IHJD APES'l: - G YOM.l\.

6'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12~42'iJv. 18.19
O-32 5'34 S'52 gy.
5' - W'40 11'45 gy,

GYOMA. - BÉKÉSCSABA.
5csabá.rÓJ ilHiul2<3"15 4'34 8·14gy. 13'26
Oyomcira érk. 0'17 5-26 S'51 gy. 14-20
Oyomiirói indul 6'41 11'14 12'47 gy. 18-29
fksflhára érk. 7"1;412'0.1) 15'25 gy. 19-27

l)pc~iröi indul
(j)'o01<.1ra érk.
Gyomárö! indul
I:)pcstre érk,

...".....,~0,[....~_._l'NV"......~~ ...«tf1l'l:ll~..--=~.~_--u'r_~_~~I( ~~...,=...-,..~_olO\>"'~.~:....e

~~-- ...~~--~ .....
:it-:ii:1G~'"Jnl''YJ:~..JGiCXxrn~~J.:In:r:.r:GiX

Legjobb iájéi{.oztató a

Vas és ajózási
e n etrend ság

kapható mindem VasutáJlom:éison,
Dohál'lvt5zsdébel1.

!.··;"-:-"'g·u·::'~T·.=~v·'e~~r·.~e·.k·1~::-kást:~.ér.~:'i.
~I~ O.' 'u ct i 'Y'~ li. • mal nehéz sorsát, adjunk munkát és kenyeret a .

munkanéHdillek kezébe, .
~ .
~

~ vásáro!jun C S e p e I i m a g y a r kerékpárokat
~ ~~.'(?'~""" és magyar gummit, minö~Jégbenbármely kUlföJdi áruval versenyképeset.
1€ Ij;~ , CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő.I j~ Iiészpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 fÜlér.
lll: KUlföldi gépekben is rakláron van "OPEL", ,.ATLAS-PAT~NT'""WON-
~ DER~, "IPAG", "ORION" és DIAMANT", gunimikb<ll'l "DUNLOP" ésI "MICHELlN". J
é RAD~Ó és RÁDiÓCIKKEK részletfizetésre.
~ Teljes tisztelettel:

~ DOMOKOS ALBERT viUanyszer-eJő és maszerész.
(10;
t(t
0'~t1J{,)~t!.~<tJ~~~J,;ws.:N;:;'~'·i»:n~u~~~'W{:""W~~~~í4lli~~~NW

laplwl( Budapesten állan
dóan olvasható a "ParJ{
SzáHoda~' kávéházában. vm.,
Bawss-tér to.

ingyen Iakhati}r 8udapesteu,
ha ciófizet éi "Gyomai Uiságra"
rnizrt lapunk havonTa kisorsol
előfizetői közölj egy szállodui
utalványt, melynek tulajdonosa
cl sorsolás hónapjában tctszé~;e

s7crinJí idöbcn három napon
át díjmentesen kap (j kiváló
hirnévnek örvendő limg;y
száUo.dában Budapesl vm,. B(}~

ross IéI' 10 (a l,zeJelipá!ysudvar
érkezési oidalával szemben)
cg'y e[sórendü 'szobf.it. A kö
vetkező sorsolásl márc. 20#án

meg-tzjlQfJi és eredrnéllyél

lapunk mélrc. 23 w iki szómóhf:rl
jesszü!{ közzé. Vágja ki
az alanti "Utéllvány~szelvény!"

és adja be az! lapunk feklós
szerkesztólénél.
- - - jhtt'le-wd.qall1l.dó = - - -

GYOfVl fl,-Ef'-J DRÓDI AUTÓBUSZ TE:Li MENETREND

november 15~t61 május 15ftig.
GYOMA VasutaHomás, Kossuth Lajos-'utcla, Piac-tér~ Horthy MUdós·ut és

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

GYOMA-ENDRÖDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

6 ó. -- p.
I

8ó. ~ p.

10 ó.20 p~

12 ó. - p._

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 4{)p.

7 Ó. 40 p.

kézzel ken
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Feltételes .megáUók
Oyomán:

5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza !st\rán ut sarok

6 Ó. 30 p. 1\" 'd ó 'l tél. aV gy gyszertar

déleJött 9 Ó P Piac-tér
• ~ .' . Ártézi-kut

délelőtt 11 Ó. 10 p. 'i Hangy.. föüzlct
.. Vágóhíd

délután 12 Ó. 50 p. ee Iványi malom

Endrődön:
délután 2 Ó. 20 p. Napkeleti vendéglő

Kórház
délután 4 ó. 55 p. Kondorosi-ut

Piac-tér
7 Ó. 20 p. l'

Feltételes megáiió helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 2O'fmér.·
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre Ei P.

Kmön menetekre) vásárokra autó, vagy autóbusz a soffórnéf megrendelheí6.

1. járat reggel

5.

2.

4.

8.

6.

7.

rÚ;~E~~I'.··'

IF VENDÉGEB\lK~H~K
Ezen lap előfizetöinek megelégedé- ~.'

sérc nyujtott i
i 20 sZdzaiék ~
I kedvezményt, szobaárainkból

~ tO Siiizd.zaléli:.I kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivataláva! létesített
megállapodás alapján kiböviteni a ~

MAGYAR KIR. OPERJ?HÁZ, i
NEMZET! SZINHAZ, ,~

KAMARA SZINHÁZ ~
előadásaira szóJó mérsékelt áru ~

~jegyekkel. Tekintettel a nagy keres- ~
! letre, .kérjűk szoba és szinházjegy B
m rendelését két-három nappal előbb ~

velünk közölni, ~

PARKsSzALlODA ~
BUDAPEST e

, szemben a Keleti-pályaudvar érke-;
zési olaIával. . (Nincs kocsiköltsége.) I

S-75F7%O:b """""""1!f~",.,,,.,.:mn,.,~Wi:D

SzerJresztésért és kiadásért fdelös :
WAGNER lIftARTON.
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Mit, tegyünk, hogy' seg'itsünk
anyagi helyzetünkön.

A Iegtöbbfizetésrende
zeSI törekvésünk és moz
galmunk csak ig'cn sovány
mértékben szokott telje
sülni, de ha valami törté
nik megélhetési ügyünk
körül, nem sok .köszönet
van benne. Csak panasz
kodunk, az adó sok, a
buzának nincs ára. Mit
csimiljunk? ,ó.nyagi hely
zetünk javítása érdekiben
jövedelmező foglalkozás
után kell néznünk, mert
ma a földbirtok utáni jö~

vecieiernből megélni, a ma
gas ádók és alacsony bu
zaárak miatt, nem lehet.

A, jövedelmező meI!ék
fog]aIl,;;ozás és sokféle le:
hetőség közül ma a leg
kényelmesebb s a legíö
vedelmezőbb a tojáster-o
melésre berendezett barom
filelep létesitése.

Atojáshozamra beren
dezett baromfitenyésztés-

él forró égövig, mindenütt I
95 . százalél{oan amerikai I
fehér Leghorn' tenyésztés-
sel foglaikoznak. I

A rnag'ya.r baromfite-l
sel minden földbirtokos, nyésztés és tojástermelés
tisztviselő, iparos, vagy a vil.ágpiacon csaknem az
más aktiv,vagy nyugdi- utolsó, a 18-ik helyen áll,
jas tisztviselő, él rendes mert az őseinktől reánk-'
foglalkozás mellett uj jö~ maradt s a lehető Jegextep. I

vedelmező, kereseti lehe- zivebbmostoha tartásban
tőséghez juthat. részesHeH, állandó belte-

Ez a mellékfoglaikozás nyésztésben degenerált és
nem hátráItatja a rendes szervezetében legyengitett
foglalkozásában és mégis parlagi tyuk, a mai áJla
óriási anyag'i segitséget potában ,jótarfás meHett

jelent. KülföIdön, Német- se,m kéPe,S 80 drb. tOjáS, ~ I'

országban, Angliában, min- mU tőbbet termelni.
den tisztviselő, tanító, ipa- Bárki' meggyőződhzYi[\, .
ros, ha csak egy kis a1- hogya parlagi tyuk toiá- I

karma is van, foglalkozik sajnak a sulya 0(5-45
al~1,e:!k~:' f~hér Leghorn te~ I gTamm között áií. t-.Ilény I
ny e,..)zte<~se" tyuk, annyiféle színű, tojá- l

Nálunk nagyobb és 01- Isainak szine és alakja is .
csóbb választékban áll' lüiIönhöző.

rendelkezésünkre minden- Külföldi fogyasztópiacok
féle takarmány s éghajla- export kereskedői ilyen to~ I
tunk is kedvező baromfi,. jásokat nem használha!nak
tenyésztésre. Mire várunk? s emiatt a baromfitenYész-\
Miért késünk mindig? Mi- tés terén az utolsó helyen I
kor a műveIt nyugati álla: állunk, pedig ezen a téren
mok az északi sarktól le az ,európai nemzetek l\ö .. l

zött, egy kis akarattal
állhatnánk az első heiyen
is.

A világpiacon ma a né~

met. angol, dán és holland
származásu tojás il leg
keresettebb és a legjobban
fizetett áru, mert ezek sulya
60-70 gramm és a tojá
sok szinefehér<

Ne várjuk tehát a sült
galambot, vagy azt cl bi~

zonyos soha be nem l,ö
vetkező főnyeremény1, ne
sopánkodjunk, hanem fog
junk húzzá s tegyünk va~

lam;! a saját érdekünkben,
m/zrt émyag·i helyzetünk ja
viti3sa országos érdek is,
meri hazánk gazdaság'i
helyzel2n csak igy seg'it
heHink. ha rninél több árut
szálliihatunk ki az ország
ból s foJ.:.:ozzul\ az ország
és a saját bevételünket.

A toiás1őzsde fe!áUitása
már csak rövid~ idő kér
cl'2se, hol a tojást különféle
osztáiyokba sorozzák, suly
és szin szerint alakul en~

nek az ara IS.

Baromfitenyésztésünkfel-

Holdvilárg..
Irta: PINTÉR FERENC.

(folytatás) (18)

- Turist,a? - kérdezte él
csendőr.

- Nem. csak ugy sétvlok.
nem akarok emberekkel talál
kozni.

- És mit keres errefelé?
- Mondom, csak ugy sétá,

lok. l'v'Icgyek, mert még sahél~

sem jár/am errefelé- lIyenkor
pGdig nélftyon szép iH, sürü a
szomoruság, mint a tej és rá...
ragad az emberre.

A csendórök értelmetlenül
bé'imuIíak. liogy lehet az, hogy

valaki, ~ sz?morusá~roj, sür~~I
nek latja '?Erdemes ezert se,
tálni? Ilyen időben l A fiata"',

labbik, kerek arcu legény szá
nakozva nézte Kerekesr, oda...
sugall valamit él társának. Az
kcmény(jbb, fekete arcu, him...
lőhelyes zsandár volt.

- Nohát csak sétálgassoll,
ha az a gusztusa, hanem oko-;
sabbat is tehetne ilyen épkéz'
láb ember.

Kerekes él fejét rázta:
nincs ennélokosabh, amit most
tehetnék. Maid később, ha. egy
kicsH elmult minden, majd ak
kor ujra dolgozni fogok _..

A csendórök szónélkül ott...
hagyták az eg'yszerü emberek
közvellenségével, ahogy hátat
fordítottak, rögtön hangosan
meg is beszéJJék él kiiiönös sé·
tálás cS8teL Lefelé balla~tak az
ösvényr61 és Kerekes hallotja,
amint beszéigdlek :

- Valami ütött ember ez, 
ez.a durvábbikhaog volt, a

fiatalabb hang mentegetódz()cn i
feJelt: - az is lehet, ho~y I
asszony, van él dologban.. , I

- Elq:r bolond, ha Ilyen

időben sétál.
- MegkcrüJhetné hclycltlink

abatárt - a többi rilegjegY:éés
elveszett a levegőben, elnyolnia
a fölvert varjak károg'ása, va
lahor egy flinta pukkan!, utt1r1Q
éles csaholás verfc föl viSSZe
hangozva cl szőlőhegycl, maid
lassu taktu'3ban, zögyögőscn

zörgött egy szekér, hallani lc~

heiett, amint kereplő pergéssel
nekilódul hirtelen ('gy láthalate
lan lcjtőnek.

Szekérnek, kutyának, vadász
nak nyoma scm volt, minc1cnl
eltakart cl domb, a' szLirke (g.,

az ögyagosbaráidák, a bok...
ral\. és az egyenesre vág'oll
sárga homokpar!. Mintha cl

hang világa élt volna iH ...

](erckcs nekilódult maga is
az u1nc;k. nllnfha határozoH
céiial menl volna valamerre.
Tuc!cüa élkill Ic lJ o f);rO ll\'O zoft
e~·y gondolat, amelY eddig f[i~

jóan terpeszkedett afn'Émak
fIllszinén, Nem iudta mikép, de
valamit és valahng·yan mcg'ol~

do It benne cl ke:! napos sza
kadatlan menele/és, a tesíi fá
racHság, cl kutya téimadása, él

escndórö!< besn~clc és ez az

cj:rész egyszerüs,~gbcn uszó
viiág. l\!egforclult, elindult visz
szafc:lé, sót egYS7.erre sicJni
kezdett, minlha progral11l1lsze~

rűen el kellene él'keznie vaIa e

hová, Visszafelé már járható
uton men!. Amint él lap.Js
hegyalját elérte, a szekér forp
gónáI fehéren viriló kis ház
került elébe, barna Vl?SSZŐSÖ

vény mögül nevetett ki, él disz
nók föllurl6k az udvarét él ·kis
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Iiogyan keH a szánllaHletéket
l. ' l)lerOnt

A sakkőr vezetősége triesiti az
érdekelt sakkozókat, flog;' saját
kebelében egy osztályozó tavaszi,
versenyt ren.dez, melyben az összes
tagak részt vesznek.

l~findazoll tagok, akik legalább
egy félévi tagdUatbejizettek, be
nevezési dijat !lem fizetnek. A
hátralékos tagok, volamint az uj
benevezők 2 pengő dijat fizetnek
abenevezéskor. Benevezhet minden
gyomai illetőségű Játékos.

Eldöntésre kerill Gyoma 1930.
évi tavaszi bajnoksága, mely első

dija lesz a versenynek. Ezen kivül
még öt dij lesz. Minden tag aki
a jentieknelc megfelel, részt vesz a
versenyen, alwi nemcsak a tavaszi
bajnokság, továbbá a dijak kiosz
tása dől el, hanem a tagok osz
tályozása is. A játékosokat két
csoportra osztjuk f. és Il. csoport.
úgyhogy a közel jövőben történő

városközi mérkőzésen,miltt elsS,
vagy második csoport szerepe/he
tlink. Épp ezért kérjük a játéko
sokat, /zogy minden partit a leg
jobb tudásuk szerirlf Játszák fe,
hogy az osztályozás a játék tudás
alapjának megfelelhessen.

Benevezni lehet Szerető Elemér
pénztárosnál az önképzőkőrbefl.

valamint dr. Szirtes urnát ugyan
csak a Haller SZállóbanáprUi.~

IS.ig. Amikor a verseny kezdetit
veszi. .

A vezetőségi és .választmányi
tagok kérelnek, hogy vasárnap
30-án d. u. 5 órára az egyleU
helyiségben megjelenni szivesked
jenek.

Istentiszteletek A ref. temp
lomban vasárnap délelőt! 9
órakor Isí~ntiszfeletej larf Ré·
pás PóI lelkész.

Az ágostai evangélikus temp..
lombaJ! vasárnap d. e, 9 ó,
német nyeIvü Istenüsztekkt
tart feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 óral<or szent mise
prédikációval. tartja Cser
nay' Géza pJeMnos. D, u. i5
órakor lit~nia, '

Sakkversen~r.

H I E

2L l

22 - a:zu.see±MJ

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

érték főös5zegc (s nem <.l kö
vclclés egyenh?g-e) ulán iven.. J

kínl az alábbi illeték rovall'
dó le:

200 P-ig 2 f.
200 P-n tul. 500" 5 "
500 " 1000 v 10 n

1000 v 2000 20 "
2000 ,.. 5000 50 "
5000 7500 15 "
7500 " 10000" 1-- P

10000 2-".

Ezt a kömmdeleiel1lC'f al ipa
ros és kereskedő érdekképvi..
sc!eteknck megkűJdölkmés fel#
kértem az érdekképviseleteket a
köteléklikbe tartozók fáiékoz..
tatásiirB. valamint a kö!elé#
kükbe tartozók figyelmének arra
felhivfisára, hog}' a számlElilk~x

ték pados lerovásál szem elölt
íartsák. mert El pénzügyi hafó~

ságok ezenfui rendsxeresebb
ellenőrzést fognak gyakorolni.

A miniszter rendeletéból :
Dr. Csekö s. k. min, tanácsos.

A kereskedelmi és iparka
mara lzlhivja az érdekeltsig
ngyelmét arra, hogya pénz'
ügyminiszler ur rendeleiében
foglal/akat cl legpontosabban
kövesse.

Szeressétek
egymást ...

Szeressétek efJJJmást
Magyarok. ~

Van: elég, aki ránk,
Agyarog.
Letapostdk hazánk,
Széleit
új, vérszerződést kell,
Kötni itt.
Apáink is járlak
Golgotát
Sőf csakis azt, ezer
Éven át.
Készllljl1nk mi is egy
Kör-atra
Utba essék Pozsony
És Nyitra
Nagyvárad, Kolozsvár
És Szeben
S tisztelegjünk ott mint,
Egykor Bem.

ZÖLD KÁLMÁN.

-

kozni s' haZán.kban a bél'" j
romfitenyésztést arra él

fokra fejleszteni. melyen
ma a németországi áll,
akkor külkereskedehni
mér1egünk javulni fog, tele
lesz a község rénztáraés
a saját zsebünk is.

vag'v kereskedőnek él számla
kiállításának keietét is tartal#
mazó c,zgpecséíjévcI olyan mó
don V';1[1 fclülbélycg'QZVC, hogy
él pecsét él bé!yegről él számla
papirosára áHerjed.

1:vHndeitól cliérésnck csak uk
kor von helye, ha netalán olyan
esel fordul elő, amelyben meg-o
áHapitlwtó, bogy él számlára a
b(~lyegel utólagosan ragöszjol
fók fel. !iVCll esetre ez cl rell~

deld nem vonalko2'ik; ilyen
esdben él teljes felcmclt illetél<
megkövcielendó.

.il. számlák illetéke M. 1927
évi 68.100 :'Számu pénzügymi,
niszteri rendelet szerin! él kö~

vcJkező:

p,. szilm].'lk minden péidá#
nyára. másodlatára és máso...
ítilára (lZ azokban kHüníeletl

Menyecske pérdült ki II kis
lIóz<Icska ajtaján, végignéz/e
j{erekest. aki még mindig ott
állt és elmerült a békés kép
gvönyörü igazságában.

- Jóestét - köszöníöH bá
Iortalanul él menyecske, csak#
hogy valamit mondjon. mert
átallotta a nézésI.

- !óestét, békesség·et sokCíig',
, -- válaszolt r,zerekes megin...

dultan.

- Köszönöm, magának is.
Tán a városba igyekszik'

- Nem épen oda, de lehel.
Én egy ilyen békés helyre in·
clu1tam, mint ez íit maguknál.

- Egyebünk sincs, El bé...
kesség. meg a szegénység·. Ezt
nem lopják el az embert61. Hát
maga honnan jön.

(folyt. köv,)

lenditése nemcsak orszá d

'JI cl' f" k"gos efnet\' e naZallU!, o·
tejesség is, hiszen tudjuk, I
hogya községi pénztárba l
gyéren folynak be az adó
fiHérek, a lakosság rossz
anyagi helyzete miatt. Ha
sikerül jövedelmiinket fo-

háznak, de él cocák most bá,
natosal1 röfög'tek bent az ól,
ban. A házacska kéi liliputi
ablaka szabálytalan görbeség'
gel kacsintgatoH, mint valami
álmos öregasszony kötögetés
ben elfáradt szeme. Az egyik
ablak csikos dunnahuzaHal volt
elfüggönyözve, a másikban
petróleum lámpa álH gyujtatla
nui. mellette szőkehaju csöpp
lányka nézte a világot.

- Mint él mesében! - á!la~

pitotta meg Kerekes és hirte,
len indulatként szállta meg a
legédesebb- jóság érzése, olyan
jónak született egyszerre, mint
il leglágyabb fonatos kalács.
amit mindenszentek napján réD

vedezó arccal apriigainak
hümmögve a kávéba, vagy
mint az ijlatos erdő él korai
nyéirD~H),

.L\ számlabélyegek fc!ragasz· l
iásával és megsemmisitésével
kapcsolatban sok panasz hang
zoíl el, különösen az utolsó
esztendőben, amikor a hafósá h

. gok m>::gbirságollák azokat,
kik a számlailkték lerovása a],

,kalmé'lal él bélyegei nem irták
ál cl szöveg első szavaival. A
hajóságak a bélyeg-zőveJ meg;
semmisileit számlélbélYí?'gl2t nem
ismerjék el i ileléim)VéÍ si szem
poniból ielje~el1 megfele
Jőnek épen ugy, n1Ínl nem fo' !
gacIJák el iile1ékrovásul a csu
pán L:!raga5ztoil, de ál nem id
bélyegel<el sem.
Egyelőre kisérletképen az

alá.bbiaköl rendelem:

, Szabályosnak ismerendő 121
él lerovás, ha a számlára fax I
gaszioU bélyeg az iparosnak.l
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A Nemzeti Bank az ezüst
eg"ypengősöket zSéÍkocskákba
csomagolva hozza forgalomba.
Ezek él zsákocskák 1000 drb.
,zg"ypengüst tartalmaznak. Egy

iiyen zsákot s7orongél\ kéi sze·
!"Cilcsés kéz a Benkő Bank 1'.-1.
llui lapJ>zldányainkhoz melk';,
;(·:21; prospcktusaip. Oli h Ilyer-

het 500 zsák eg"VlJl2i1gősj az ui
nl. lzir." OsztáJysofsjfnikhCiil,
rr1crJ az itI cL~rhe!ö :cgn·~j;~Y0bb

n},'cr(_'>r~l chtV Félrnlsnc:~ reng'ő.

n", "~O ~ ", nl," '" "l .

l\J}. \ll-lcl~ nlá~,(Jdik

e
se

költségvetés felhasználásával
teendő. Az ajánlaij minta és az
ajcÍ.nia!i köjjségví?t~si ürlapok
féiivenként 50 fiilér<:ri alufiíolt
hivalaInál megszeruhetők.aho!

a rnüvele! és él fi?itéic;ek is
mcgtckinll1eJől..: és él szüksé~

ges fe!vi!á,\:rositások is mC):!d
dolna:{. /J..z ajánlatok él gvu:ci
ó!lamépMszeti hivaia!nái 19EO.

ápriIís hó 11> C?n 10 óraker
fog'nak feJbontafni. p, ve(scl1\'=
L3rgyaláson eZ alán)aHcvök,
vagy képviselőik jelen !CI;:+
nek. 1\1. kir. cíllamépité c 7Cli

hivati11.

n
aut

se ol

felebbezés. A folyó hó 20, I
án mCQtartott községi irnok
vfí\aszlös kr"zgyiik:s ir!.lok\'á, I
lasí:iásál. amely ől szavazattal
KovéÍcs G. Laios lakoslársunk-!
ra eselL amint értesülünk, az I
cílenpárt I::omoly és suiyosan I
]atbaeső inc1okoiássa! a \'ár~ I
megye Jörvényhafóságcihoz
megfcfebbezte.

Verse~ytárgyaMsi hi róleí-
mény. A gyulai áJlamé[JííésZ8li
hivatal versenyttrgyalásl hirde1
az enórődi közssgí is!~oJa épi- l
tési munkája/aira. Az aián1ai az
előirt éljt:nJali minla és ajánlat!

~ -

magtermelö és magkereskede;mi ri.
Köszpont:

B U D A P E S T~ I.~ RottenbHler-utca 33 szám.
Ujonnan átaJakitott és megnagyobbitotl
belvárosi eladási helyisége a
FERENCREND~EK TEMPLOMÁVAL SZEMBEN:
Buda Kos~uth 4.

Kinevezés. Amint megbizható
helyről értesülünk ŐméltóságaI
báró Feililsch Berthold Békés....
vármegye főispánja folyó hó
24-én, vagyis elmult héífőn ki ...
adott rendeletében él. néhaF dr.
Eisfcr Vilmos halálával meg...
üresedett gyomai járási orvosi'
állást dr. Szilágyi Ferenc hely...
beli községi orvossal töltötte·
be. Ezuttal igazán községünk
érdemes ilS fáradhatatlan fialal
orvos munkását érte ezzel a
kinevczéssd az érdemeknek
mag(isabb helyről való méHó
jutalmazása. Midőn dr. Szilágyi
Ferenc községünk érdemes
fiának kim'vezéséhez szívből

folyó őszinte érzelmekkel
·;.tralu!álunk. kivánjuk, hogy ezt
az uj áUásáJ k0zmcg'(,légedésre
sokáig tölthesse be községünk
fárödtan beteg lakosságának
lelkiismeretes Iuocbsal pZ:i"Osu1t
komoly humánus szO!gf:l!fdá d I
ban! I

Házasság. f. hó 29-én cl él
ul án fél 4 órakor vezcli oltár,
hoz é1 gyomai ref. nagy 1cm
plomban érdemes lakos jár·~

sunk: ifiu Harmaii Gyula Bé
res Rözsikát. Béres Mihály
helybeli gazdálkodó lakos/ár,
SUll!\: báiosleilllyát. Sok sze'

rencséi kivéÍnunk a szép re'

ményekre jogositó házasság~

1102 ! .. ,
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'délig it! tartózkodni és hivásra ·akármikor megjelenni ". Ug'Y
lálszik közrneg·e!égedésre oldódott meg a kérdés, mert a
régi iratok nem beszé fnek többé él ,}s7épiiő~miivészct" mes~

ItEreiről.

Ugyancsak Jánossy pJebánoskqdcísa alalt 1804-bcn lú"v
siült a Ncpomllki szent JéÍn9s~szobor is és elhelyezést nyert
a régi Körözs kcJnya:·ulat melld! a. ti?mplom-zu~r bejára!~mál.

Ezzelbc ís fejezte halalmas alkotások ban gazdag mmlkál c

kodását c csocjálalos szervező képességgel és kitartó cner~

giával megáldott szent életü férfiu. 1805. Sí:cpJel1loer 26<én
Körőzsladány1nHl. iJhoi esperesi vizsgiilalol JarlojJ, szivszé!=
hiidésDcn meghall. Tizedik papja volt az endrödi e2yhbnek,
de eredményes l1lunkásságával kimaga~loH valaniennvi kÖr

züL
Utóda cl belényesi p!ebános. él későbbi váradi kano

nok: Csák ferenc volt. Tevékeny, g·ondos lelkipásziora volt
hataimasan növekedő nyájápak. Rajta volt, hogy az uj temp
lom belső f'z!szere!és'z minél szebb és értékesebb legyen. A
lemp!omelőtti kereszt, a templom homlokzatán ma is lát~

ható szent Péter és Pál szobrai az ő idejében készülj, a ré
gi öreg- orgonát" eladta a csabai egyháznak 500 forintért és
egy ahkor els6rangu 22 vdltoza/u, 2 claviaturáju orgonál
csináltatoH a luri KÜTnmer$cégg·el 5583 foriní 27 kralcárér1.

Gyakori g-yüjf-és és saiá! adományából pótolni igyekezett a

francia háboruk idején beszoJgáltatni kényszerült templomi

ezüst szerelvényekd. Az endrődi Vida~féle" alapitvány! az ő

kérésére létesítettc Vida. Imre, a kegyuraság uradalmi prae

fel<fusa.
A francia háboruka! kövcfő devalváció és "nagy drá

gaság" mialt SOITa kerüli az összes községi és egyházi cd=

kalmazoHak fizetés rendezése. A lakosság JiszíeJeiremélíó

elismeréssel honorálja a kény:szeri.i::;égből előállott kérelme~

ket~ saz egész vonalon thetés iavitást eszközölt. /J.. jeg"yz6

készpénz fízefé:::e 160, él bit'óé 100 fr.?llllSforinlfa erncite1eil

tet

/
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alkotás embere volt .cJlalia épi.ilf fel a mosianl, messze föle
dön hires enclröoi n:egy templom, cl mai pJcb~ll,ia~épüle!nek

nag'vobb része, a nlostanl helyén lc\;ó rég'i káníorház, vala,.,.

nlint a harang'űzö uj íakás(L r-l()~;ty !Tjil~/ rencikivüii rnunkaerót
és a f11vck részér't5~ nagy t':dcl.ozG1"ot j~~-én c halahnas
alko!itso.k, i2rdcITH?Snck je!L:)zjk kjS5:~ n~sz;c!csel}bcl1 lsnlcr...
fe1ni.

/-\ )(\lllL SZá/~élc1 u!oJsó év1ix(J.déh:':ii e] hékésiT12gyci Har
ruckern birfok nlQg-05z[otr. /.~~ SZ(1rVC1~:~scIlclrödi urcd[Jilí~.?lk bc ..
hilzasoc1éls utján él S:ockl:cr:1mcr csa!tldr13k j'ltoti('tk. Az
osztozkodás aikaimávcl cllwiéirnxta éi 1':1:36)2", 110g)' cl többi
keg"yuri templomokho7 hasor;1öan az C:ldröd ui len; iTi ep14
t <:5. si köllséf~"cjlJcz éV":!ikil11 6 [~vel1 0-;5 cXC~. összeSCll tehát
18.000 fori!litöl járul )IOV'J. ,fj,z. eis{j rilfJI 1799 (lpl'iiis 2~án

utcJiJák ki, az UID!S()! 1804 iuiiu.5 7~:n >.o)1la me:; (lZ "endrőcli

i?gyház t8.4ő0 p v,.\!öss/'cgbcn.

fl, poiiiikcJi köz::-:·-:'g 1\1:;112;" i\lihály furvtonos bir!Lskodá
sa lllclldl 1798. (\'1 (;UgUSZIUS JSHől 180G o:zjr)ocr 26~ig'

18.050 fO;'in!oi álc!o?Ott erre a c~hJ.

,A hivek ado!T~ányaibó! 3,702 foriI:f, cl i(2f2i i1!lyagok
el?ldásából 1.826 forLli gV~Ht ÖS::;:':2. .~z összes kézi és
ig"ás napszámol cl icdzossáR aelia. /J..z építési kö[;s\~g végösz'
sZl2g·e 42.01ö rürii.1 02 kra),..:.:íl' vu)!. Tch[,i 41 j(L'ljcárral
több, mrnl cl begyiijtöit p'im summája.

.D., paplak egészen cl :~özség költség';~l1 épült 0.127 fo
rint kiadássa!. A kézi és igásnaps:zámo! ekkor is a hivek
adtiik.

/J..z uj templom alapkö··letél'2Iét 1798 Jlovccmbc,' 6~án

ün(1epellék. Az épitke?és 1804·bcn nyerj teljes bdcjczésí,
amikor is·novembu 5"·én szent Imre ünnepén m'..::,;:áldoHa ez
íJj diszes hajlékot h'Jdizik Jénos kunszcnilllárlo,-,j (?~:pcres

p!ebános, mig az ünnepi sxentbcs~::édet fckeje ,~\nla], iörök=,
szentmiklósi plebÉlno:'i mondotta. - A :empiom fcÍslcnteIé=
:séi pedig 1824 májUS 9-én végezte Vuruln József váradi
püspök a közigazgaJjsi hatóságok és az uré1ság képviseió
jének icMoléiébcn nan"]! Ü[!l1Crc;c'g" meik:ít:

Nemrégiben Endrődön járt az ország egyik nagyhírű



h

80 fillér tőke s jal'. erejéikJ
fogla!! és 1780 P·re bccsü!f
ingóságokra a gyomai kir. iá x

rásbiróságnak Pk. 303/1930
S.J:::. végzése fO\i'fán az árve~

rest e!rendelem. annak alpe~

res lakásán Gyomán liorthy
l\'likJós ut 1192 sz. alat! leell.~

elő meg'larlásMa hafárnaplIl
1930 április hó 7 napjának
délelőtt. 9 6ráját tíizöm kL
mikor is d biröílög lefoglalt
ruhák, rádió készülék és bu~

lorok, stb. él legtöbbet igérő,

n!ZK készpénzfizetés mellett,
. esetleg b'2csáronalul is elfo

gom actnt. EIs6bségi igény az
érverés megkezdése előlt ná'
Jam szóval vagy írásban fe~

len!endó be. A !örvénye~ ba~

táridő él hirdelménynek él bi·
rósttgi táblán lörtént kifüggesz
tését követó naplól számit.

Gyoma, 1930 március hó 7
napján.

SZlRÁCZEY ISTVÁN
kir.lbirósági vé.e'fchajtö

fel ételek mellett
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A leányok oktatására. él taniiástól 1787 ófa felmentett kántor!
kötelez/ék - némi liszteletdlj el!enében. Az öreg' f~Juszka

kántor nem :!iokáig állta él dicsőséget, mert hamarosan 'se,
~édct elkalmazotf Alt Sándor személyében, aki a r".ényok
íimiíásét végezte, s nerl CI községt61 külön jutalom gyanánt
5 foriüiol, 2 köböl lisztet és 1 köböl árpát kapott. l-<ésób~

b<!n lÍvi 60 ~orjt1t készpénz, 4 köböl hUZd, 5 köböl árpa, 2
öl' fa és egy kocsí fül6re em.elkedeil a fizetése. - 180;)Mban
aZ iskolák fütését is rendezte a község. Addig akániomak
~s kmitónek 6--6 öl fát adott lakásuk és él két tanterem fü·
j.;2sére. Ez időtő! kezdve csak 4-4 öl téli fUtót kaptak, a
fantt:rmek fiiléséj píZdig magél cl község' végezfcHc "a Péma,
szok me~zünte:tésc céljábóL"

.1\[19' épült fel a templom és papla.k, a község és egy..
ház ujabb épHéshez fogta!-e Timár János biró és Saiö<':x Jó"
zsd jeg-yzösí'tge idején kihozj~k a "femplom-zugból"· a köz..
SQgházát s felépítették éI mai épület régi szárnyár. Az egyház
a :scdwzstyés és kántor lakását épiieUe fel. Uíóbbinák egyik
szobája szoJgáll cl leányisKola tantcrméiJ1. .~bban az időben

szép ~s mutatós ipüleiek voltak ezek s a mai piacférnek
formns külsőt adtak. A piacturlásf már ebben az időben kezd·
ték si.lf~íZlni CI köxseg vezetői, dc Csepcsányi Tamösaz
Ul'adalem direktora csak 1818...ban <"nf?edélyeztc azl, még
pedig a kért szerdai nap belyeit csüiörtökre.

A század első éveiben nagy gond aggaszIotta a község
vezdő~égét. A régi konvenciós borbély - miután gonosz
nU.l~13vj~el(?te miatt flzetését mí2~vonták, elment. Egy ideig
Mm kaptak megfelelő mestert, ugy hogy a hai- és szakál,
növ(!5ztés ~ kénytelen-kelletlen - ve~zedelmes méretekel
f,{lzzdeH öliel'li - az asszonynép nagy bosszuségára. Végrtt.
több hónapi vesződség után él község felfogadta Vra!l.ovics
Józsekt GZvi 30 forhlt, 7 köböl buza és szabad lakás mellett.
Mivel azonban a férfiak egy resze elldegenedett a borbély.,
Jól s ez elégséges jövedelem hiián megélni nem tudott, Vra.
novÍCs mesh~J tovább álH a faluból. A közsé~' ekkor'a gyo.,
mai berbé.lymcstert sz.e.rződtette évi 20 forint, 5 !,öbö] buza
é~ ~ kőböl ~rpa fi~íllie~ mt'lUetí :1§t@ríQzvém mInden

zásu és éppen ug'V min l a
"' Magyar rapsz;ódiá"-ban s a
"Maros vize folyik csendesen"
cimii darabban, él "Ciganypri
más"·bem is szebbnél-sz:ebb
mC:lg'YBI' népdalok. vannélk, Ma-'"
~§Yar f6sz~replői közül: Ve
rebes Ernő és Sz:őreghyGyula
remekalakiíást nyujtan.a~ és
pompás játikukkal igen sok...
::'1Z0r . fogják zalos tapsokra
ragadnI a nézőközönséget. A
müsort »Mi van a fókában"
cimü burkszk iÍs filmhíradó
egésziH kl. ft.. "Cigányprímás"
kisérő zenéjét az eredett ope
rettzel1e felhasználásáva!

F'a.rka@in!~tll':ki IlDre
és zenekara sz.o IgáHalja.

Pb!:. 39311930.

Árverési hNrdetmény.

!{özhirré líZ3zem, hogy Neu !
!i'fj~C vé~ni.dHijiatÓl1~l~ -4,34 P I

611f

vezo
óslt
I t

ványosságilf képezi Mauihl1cr
vrlághirü üzlete, miért is nagyon
altmIatos, hogy aki Budapeslrc: .
ut~zi~. nC" T'nulassza el me:g>' I
nez.m. I
~?J"~

FihllSzinház
tf'-" ,.

uyornan.
Márcíus30-áú, v~sán:iap:

Cígányprinlás.
.Az Apoll6 fHmszlltházban

fo1yó hó 30-án r v21sd\.rnap mu...
jajja be !{álrna.n Imre vilJighirü
operettjét a

trt4 "ti -+ ~"LEgAn""JlHr~.mnd§
nag'!,sikcrü filmváílozatát 8 fel ...
vonúsban. Nem kell meliamunk I
él pomPds dari'lb csekkményé!,
ismeíi ut mindenki a szin...
pad ról, csak annylt iegyzünl\
meg, hogV a mozivászon töb·
bel nyujt IátnivfJlókbatJ, mint a
szin pad. Emellct~ az egész da·
rab CS~I]Ja' nla~{~n vmJtüké 3 l

I ~

IJc\'
'lll

"~ll!

I~

RCrldeijen azonnc'li egy sorSr l
íCg"{e! a szereílcséjéröl közis~ l
merI elárusító helyen cl Benkő.

Dank L-f.-nái (Budapest, VI.
Andr6ss\i ut 56) nehogy dr.
késsen. A.z árak változeHanok.
Egész sors)eg'V 24, Fé! 12,!
Negved 6 és Nyolcad sorsjegy I·
;) pengöbl? kerűl. .A huz6sok I.
fTiár április 16-im kezdődnek.

II gazdaközötlség ,figyehné-I'
he. A Dtldapestcn vásár/ó kÖr l

zönség érdekében és ké.l!ye[-", l
mére B. viiághirü lvL:mthnerOdön 1
rn.éH5·{errneIó és nldgkcreskc ... l

deImi f.·L a;;: állandóan növck- l
vő forgaiomra való IekinJctlel (j

Ferencrendiek /cclTIplomJval

szemben, Kossuth LöJos-utCé!.
4. sZ6m elárisiJási hdyir l
ség'ci! ujorman átalakitofia '25 .
hog'Y a gondos, megbízhaíó és
g'yors kiszolgálás menet-;;! biz' !
íosiisa, lényegesen mcgna'l
gyobbiioifa. iyIini értesülünk
!:)udapest egyik legujabb 1ftt....
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müépité»ze, a székesfehérvári Prol1ászkö -íemplom pá[yáza-",
tán első díja! nycrtkivá!ó tervező: dr. Fábián Gáspár bll~

dapcsij müépiJész, aki nagy elragadtaj,:js'3al nyiLatkozort at.
ősi endrődi templom müvészies slrukiu:i3iár61 <2S él mai ido...
ben szokó1:anul ma.sszív megépliés'.51'(íí. /ji f..1éÍ.ria Tl2réLla l{f)~

rának egyik hir,zs bécsi épHé:5ze ieo'vC? alapján készült a ba·
rok és román-siUus k2wrékéhől alald!oí/ monumentális épű

lel. Az anyagot nem saináliák a jó 6n,gek: a templom CfZV
öles falvasL:;gsága d5col az idővel és d!1arral csYélfélni. Ku
riózurnkénl felemliiiük, bogy él fább építési anj/égok közli!
3356 köböl ,mész, 2582 szál deszka, 1252 öl s!nfa, 836 re""
ny6-szál, 143 rf1áZSa vas és 1.613.150 drb. té&{la b12~zl'1álta'"

iott kl. - Csak akkor liitjuk, hogy milv rl2rJg~j<2~ cmvag ?':7.,

ha öss7.evdjük az ugyanekkor ~ a község költségén épült
- paplök 'épitési anyagémak mennyiségiveL Ehhez felhasz ...
náliak 304,800íég\ttt, 460 köböl meszd, 160.000 vassz(,(~d,

360 font vasai. 180 szál fenyőt 8tb. A XIX. száuJd haiármes
gyéjén önérzetes le!kületlel tekinthettek vissza endrődi ószink
a letűnt 70 esztendőre. A semmiból-f<2j:6dó, vif6gzÓ községet
alapiíoitak, nemzeii és vallásos érzéselkct megfartotiilk, sót
annyira megerösiteííék, hogy az cgészvídéken nagy elisme
réssel véleKedtek a rendkivül szorgE!lnws, iakaréko$, puritán
erkölcsű, jgényeibcn 5:rerény, s ezéÍHc] míndjobhilfJ \,[lrlYG~

Hosodó endrődie.k felől.

A XtX. század első évtizedében befejezték a kilencve~

nes évek végén megkezdet! munkálatokat és nC:i1yerillyel
fogtak hozzá cl íanügy rendezéséhez. Való~zjflülell felf'!óbb
utasításra 1801 ~ben a község vezeiősége ö33zeirCllta is 5zi....
gom büntetés kilátásba hc!yezésével buzditoHa >la hé!fJya~

szülőket"gy«:rmekeik isKolázJaiására. Ugy láfszik, hogya
szigoI'U intejemnek kellő eredménye Jeit, mert 1t3.0iS,Dan cl

- bHközség vezefósége és él községi tanácsülés Kalmár Mi ...
Mly biró vezetése: alaH elhatározták, hogy il nu~ és i-;::ány,...
növendékeket külön választják. A fiukat Barta Jiinos "fcurtes
professzor"-ra bizták. kinek fizeiését - "Iekinlcttel a növcl1'
dékel< megszaporodására és rég"i, szonJalmas ianitói mun""
k&!s~ó~~rtl" ~ 0300 forintriJ ts 6 l~öböl blJz~~ €m~1ték feL
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Venooys:milliáIJOk: Nem ar; a fQntos,. hogy Yil.1ak~ l~Í!tja, 'Rtlg!f _
EMERGE-pn&!I a iegjdlll3. ~e@m~ósabilli. Eeg~:e§bb:e~~1~2)b. legel-
Imál2óbb. hanem rÖV1G'Ou azt kell megírni, Iwgy ki hol, ll.nkül', milyen
körülmények kö~ötttapaszta1taaz E~~E~;StNP'l~-"valsmHyenkiválóságát.
Holnaptól kezd:v~ minden~zlet~eJ2 egy vásirlf;,si i~szot:tmyt. a~nak
minden EMERGE-iPAeU~ivasál'1ol1ak és €zf. az 19azÚ'r'iá.i'lY' a pll.lyazat
tal ~iitt be kell küldeni. :- A :pilg'i:Ú'l'Za~cn ii;"~~~e.~k~ r~_'S':t~ve~~~ ,a~i
legalább egy garmtnra EMERG\t-llmet!l4 Y~saJ'oJL_ .A palya:zac I:w1,;ttlCieJe
1930. jllniu~30. E napig kell fl, pálysmíiveket b8küldeni 6.7: E:"jq~WG~ ((au
csul\{" Rt <'imére, Buaapest, V., S,1i'-n. 2S. - ~I f.HJ~mén~l Z 1,j;útii1 Ílf,1.y1 kmlllni
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1R1,~ IS\ l!!immi11~~~'~r:E{~
~~~ íj ~ ifj~~~~~~~JJi~W.if.i~t~~rdi!\i.:i~~%t~~l
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"1'("!PtEmf1Rt.~~"mmF~~~~a~"'>p,;mt~~""mZí~~\mliM1Qz;;:r1Jii?lJifty"'lJaWiij2i§ig*t?j*t~M\i§4\.i'(trCin m'l'},;zJ;;vi
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ORSZAGOS eNERGi VERSENYE
Kezdődött 1930 mAroi1ilS 2~ Résztvehet rajta minden magyar kerékptÍlros

Feladat: válaszolni· kell erre a kérdésre? bogy
Ml. AZ ,,~-PNEU LEGFdBB, ELŐNYE?

azz

Textiíszakmában jártas

ó\'adékképes
megbizható

!... t ~" , I NtI,OrZe .. KepV!SGKO
keresünk. Ajánlatokat

"Concot-dia"Szövetkezet
Budapest, jó'zs~~rf*körut

30. dmre kérünk.

Budapesti előkelő JapváHalat

helyi képviselőt
keres előfizetők gyUjtésére.
Garanciaképes urak könnyU
rrmnkáva~nagy keresethez jut-
hatnak.Részietes ajánlatof< a
g a r a ne i a megnevezésével
"HELYI MEGBiZOTT'< jeligére
Budapest, 62. Postafiók 282.

alá küldendők.

Megkönnyített munk~!

yarsan folyósit 'kölcsönö
a

,
es

Zöldhitel akinek kelJ, jelentse be
szintén a HangyánáJ.

lel"lmagot ki akar termelni? Igényét
február 15-ig jelentse be a Hangyánál.

Ettes/tem a nagyérdem~i közönséget.
hogy férjem ell1unytállal nem S7űntetem

meg esztergályos mühelyemet, ha
nem ugy mint ezelőtt bármilyen esz
tergályos munkát e!vállalok,'azt a leg
pontosabban és jutányos' áron készítek
Kérem a nagyérdemű közönség szives
pártfogását özv. Schramm Jánosné Pe
töfi ut 767.

IMé~eg hite~~té~
KOCSIS IMRE

géplakatos-mester
értes iti a mérleg- tulajdonoso
kat, hogy mérlegek és sulyok
javitását és hitelesitíetését

elvállalja.
Saját érdekében cselekszik,ha
mérlegeit már most javittatja.
Lakik: Kossuth Lajos u. 696.

bbanolcsLe

DLIBLIKACIÓ.
Műtrágya Wagner Márton Fiai~

náJ kapható.

Kató Lajos jegyzönek RévJaposon
evő szölii és gyümölcsös ker'tje örök
áron eladó.

Egy szép szőllős és gyümölcílöskert
a Pocosban eladó, értekezni lehet 477.
házszám alatt.

Ha fáj a fej e tf§, ~zé""

dül., ha teltséget. béiizga!mat,

gvornorégést, oldalszurást mell

szoruíást és szívdobogást érez,
igyék minél előbb valódi F~,..

rene Józ§\cf kesl'rüvizeL

Gyomor- és béJszakoÍ'vosok

bizonyiíják. bogy d Ferenc
Józ§\ef viz remek természet

alkotta hashajró. A Ferenc
Józ!!ilef keserüviz kapható

gy()gyszertárakban, dro1'rériák#

ban és füszerüzfetek ben.

Minden dOhányzó ide figyelje"!
1930. év ápl'iUs hónapban 10 fil
léres reldárné.rbsl'l lehet kapni 120
lapos Senátol' szivarka papirt. Te

.hát mindenki saját érdekében cseleJ{
szik, hogyha ezen időpontot kihasz
nálja. Aki a Senátor kilJsö lapjait gyűjti,
az nagyon szég ajándékban részesUl.
Ajándék tárgyak a következők: és pe
dig Juvelit szipka, dohányszeleIlce, va-

. lódi alpacca kávéskanál, evőkanál, evő

villa, evökés, zsebóra, football-Iabda.
Ezen reklám papírok kapllatók és aL
ajándékok ki lesznek osztva a Hangyánál
és Kovács János trafíkjában. Mindenki
figyelje az április hónapot.
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18-26
19-25
2'20
3'23

17-30 gy, 21-
20-29 gy_ 2-í O
14'28 16'52 gy_
19-10 19·45g'''l'.

16_14gy_
16'51 gy.
20-34 gy_
21-11gy.

tI ln
1929 október hó 6-t6L

BUO]'",PEST - €tY o M..1&..

6-25 g-45 gy. 13-35
11-06 12-4Zgy_ 18,19

Gvomáróí indul 0'32 5-34 . 8-52 gy_
t)!)estre érk_ 5' - 10-40 11-45 gy_

G Y OMA - SÉKÉSCS}\..BA.
E'csdlxíról indu123'15 4-34 8-H gy_ 13-26
Gyomara érk_ 0-17 5-26 8'51 gy. 14-20
GyomiSról indul 6'41 11-14 12-47 gy_ 18-29
Besabára érk. 7-54 12'08 15-25 gy_ 19'27

DjJcSíről indul
Gyomára érk_

.A "gy" bcíüvci jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.
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ajózási
Ujságenetrend

kapható minden VasLltáBomásort,
Dohányt5zsdé~en.
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~ !\/i ..... "'\" ~ ff'). r T~, Q'~-V A,!f"''''' ik I AkHr szivlinkön viseljiUr magyar munkás testvéreink ~
~ ~ id i Ct}j 81 C-l. l Ö v l . iC l e l • nmi nehéz sorsát, adjunk nnm!rát és kenyeret a ~i munkanélkiiHek kezébe, I
i vásároljunk c s e p e I_,! m ~~,_,~, a ,r k.~r~kpáro~\atl
iJi: és m"'l:iíy,,;I- gummi!, DtJno:iegben barmely kulfoldl aruval versenykepeset ~

~ CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő: ~
~ Készpénz· fizetés mellett csak 148 pengő 50 fmér. ~.
~ Külföldi gépekben is raktáron van "OPEL", "ATLAS-PATENT" WON- ~
i DER", "IPAG", "ORlON" és DIAMANT", gummikban "DU]\!LOP" és .~
~ "lVíJCHELlN~. ~I RÁDIÓ és RÁ~:!~:~~~~~te;~$ZletliZetésra·1

i OOf'i10KOS ALBERT viHal1yszereW és miiszerész. i
~ . ~
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A I<'';''Y1!..'i.ga:H p,ólii..,,!c<.l:.dvar l.'t1l.eUett.

T,zlefol1 (Intemrhan) 202-45.,294-34. Sürg-önycim: HOlelist
Minden modern kénvelemme! b<2rendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden Szobába.n közjJ'onti tütés,hideg'=emeleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodáb"n kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

~~zvetlen vjJJamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkaL

fog-jLlk rncg·Qlt(~nt és c:'cdinéj1vé1
lapunk április 20#iki sz6nlébGn
esszük közz~. \/égja kj
oZ alanti "Uiah'ány;szc:lvényl"
és adja be az! lapunk fc:klő5

sZl2rkeszfő~énéi.

lakhatik Budapésteri;
ha elő[lzeie ",Gyomai Ujságra"
rnc;·t lapl.!r1k havonta kisotSD\
előfizetői közőJ! egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szeriníi időben három napon
át cHjffi'entesen Imp a kiváló
himévnck örvendő Paxk nagy
szá]~od~iban_ Budapest \/íH,. Ba-='
ross iér 10 (6 ~.'~eletip[ilyaudvar

érkezésÍ O!ddiávéiJ szemben)
cg'V crsörcndD szobtí1. ~-/\ kc)
veHz12z6 50rs01ó5I április 15~én

Lapunk Buda:.prest~d1

((0811 olvastató a

II JTI i:1L
urnónel\

mint il

GYOMAK uJsAG
olvasójának.

nov,ember l5~·'5~- május 15~ig.

GYOlvlA VasutáHomás, Kossutb Lajos-atca, Piac-tér, Horthy rvHklós-ut és
ENDRŐD Gyógyszertár között.

Távolság 7 és félIdiométer. Men,etidő 15 perc.

Feltételes lliegáHó, helyeken már 40-50 Xépésnyi távolságról felemelt kézzel keH
jelezni a megáUá_st.

Menetjegy Emirödig vagy vissza 60 fiUér, helyben 30 fmér, csomagjegy 20 fmér.

Kedve:unén!/eS havi bér!etjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.
Y{üíÖfl mem:.:tekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőn'lél megrendelhető.

6YOr\~A-ENDRÖDI AUTOBUSZ VALLP\LAT, GYOMA

~'~r~'~;;;i~IjHlllir.j- .
G "' ~"@ indul: ~i FeHéteies megáHók !1> :Endrödl.~ől indul:'c~-YO]tnd_1t~fi~l

-l járat reggel 5 Ó.
" ·:14 Gyomim: p

járat,. ,)0 p. ~{ Kossuth Lajos utca Fl 1. reggel 6 Ó. p.

2. n:ggel 6 Ó. 'O ~ "'ól TI,,,, '''''nn' "mk . 2 délelőtt 8 Ó. p." v p. ~ Máday oyócryszertár • "~ ~ b

3.
"

déldőtt 9 Ó. - p. t 'piac-tér 3~
"

délelőtt 10 Ó. 20 p.
~ Artézi-hit

4.
"

déJeHHt 11 Ó. 10 p.

H
Hangya föüzlct 4. " délután 12 Ó. p.

;; Vágóhidq;;

5. " délután 12 Ó. 50 p. ~ Iványi malom 5.
"

délután 1 Ó. 40 p.

6. délután 2 Ó. 20 1 Endrődön:
6. délután 2 Ó. 40

"
p. Napkeleti vendéglő "

p.

7. délután 4 Ó. 55 Kórház 7. délután 5 Ó. 40
"

p. Kondorósi-ut " p.

8. este 7 Ó. 20p. Piac-tér 8. este 7 Ó. 40
" " p.

Ezen Iap előfizetöÍllek lllegciégedé
sére nyujtott

20 &;z~.3l:.i':alél{\.

ked\'ezményt, sí~obaáraiDkból

§:l:dz,ffilék
kedvczlnényt 0lcs6 éttermi árainkbói
(menut kivéve) módl\Dkb~lJ1 van az
UJSÁ.G kiadóhivatajávaI létesitett
megáilapodás alapján kibővi(eni a

IVlAGYAlR KIR. OPERAHAz,
r~EI~lZETI §JZII\IHÁZ,

KAMARA §zmHAz
elDadásaira szóló rnérsékeH áru
jegyekkeL r-reldntettel a nagy keres
letre, k~rjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három 113ppal elóbb

veltink közölni.

PA~u~>szAllODA
Bln)ApESn"

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kocsiköltsége,)

Telefonszám 17. Telefonszám 17.
Szerkesztésért és kiadásért feleliís :

WAGNER MART0N_

~~~~~~~~~~<i?-<;~~~~_~~"",,"~~~_""""~"""""""A:I'<__"""'_~_~ """"""""""'''''
NyomtaUil a "fHJNG}~RI.A" könyvnyomdai váHillat GyomáfL Felelős cégtl11oldonos: TEKET SÁNDOR.



V.. évfolyam 14. s'zám.
~'FFE?í ~ . utztLdBl!\.'lilPibij

Ara 16 fmér. Gyoma, 19'30 ávrilis 6.
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DAlM! ÉS KÖZGAZDASAGI HETItAPp O liT l K ~9

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
!'legyedévre - - - - 1 pengő ao fillér
Fe. évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész ev,,,, - ~ - - 6 pengő.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
MegJ~lenik minden vasárnap reggel.

'Wr

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 cm.-es hirdetés 20 Iiliér. Őts<:örí

hirdetésnél lD százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévI hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés _

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.-

pus. I·"/r::g·lsrllcrkc--d~k Cf.2"V esi-""
nos tcngt2r<2s:7.tis7t!el és meg
indul az opcreii 111c"e ... Ked
ves és c'rckkcs alélI(ok ke:-ekin
tik cl mcs,zt; Bunkó Gyuri ci'
gányprirnás és Marcsa ján
cusnó a két Párisban élő ma...
RYor, az előkel6 fnIöp márki
és gTo!Qszk bcJrólja Pikador,
japunet él ziillh!t festő, ~ilarci cl

lalprac:seit kis pikoló és él !ds
Grizcffek (CiySe. görllcék)

rdt társu!ata részére Bródy
Miksa fordítolla le. hol több
minI 100 e!óadá.sr ér! cl. Ze
m'számai egylólwcgyig bájos.
fülbemászó és pattogó me!ó,..
diflk CSUPj (k;'ü. tánc ,,'::; ka
cagás kiséri 1271 a kedves ope
r('tic!. nwiveJ kiilini\ frisSClJ

pergő, szép c1ócudsDap mutat
be él GySc. m Likcc1 velö g'i:l r
dája, külön e CSh1 öss:~cfo

bOt'zoll legjobb szereplőkkeL

A fentiek ig'azolására az cddig'
látott GySe. előadások szol

gfJinak és nyuiianak ganmcláL
A kis OI-izelJ Párisban iélszó
ciik. A monJmarírci bohémck
legvidámabb napja van. far
sang'~ a szcrclc:nl, cl csók a
tánc naflja: Co!tz1ie grófnő

egy estére m,-,g'szökik előkelő

vö!cgényé!ől és mini Griz.:.,:!: be....
\'ctödik Qi';t)l rrlonhl1arirCl iánc....
hC!yi:s\2l~bc, hul eszeveszeJt fBr
SCJllg'{)t IéI' a fdrsangi boh'.:~n]ti-

nagy fényességgel és pa
rádéval fogadták külligy~.

minisiterünket, aki meg"
győződött kintIéte alaH ar
róL hogy II török-magyar
barátság feltámasztásának
s a két nemzet közötti jó
viszony szorosabbá íé-

Itelének nemcsak nem áll
semmi sem utjában, ha-,
nem őszinle óhaj tárgya
török . részről i~. Kemál
basa közfársaság'i elnök
is hosszas kihaHgélfáson l'

fogadta \Valkó külligyrni;-.
nisztert, aki jó érzéssel uj~ l
ságoha itthon, hog'y 50- l
kan beszélik cl magyar I
nyelvet cr törökök között. l

I

~_32" "',...... ~!"""""""~~D '",-" __ ._J""""''''~ 1

A kIS Orizett I
A GyornaiSpor! Club mü" I

kedvelői a napokban ke;.:dték
meg a feilii cimü táncos revü
operett próbáit, mely husvét
má50dnaptán Kerül eióadá;;ra
az Uri Kaszinó termébé?n, Az
opereHet Jakobsolm és Bo
dansky CI két IC'I;Iöt!elcsQbb
iibrettisia pár irta. Zenéiét
Stolz r<óbcrt szerzette. Abu,
dapesti Vigszínház nyári o]'c- I

olitikában ?

Nagyjelentőségű látoga
tást tett az elmult héten
WaJkó Lajos magyar kül
ügyminiszter Törökor p

szágban. Ez a látogatás
viszonzá~a volt cl mult évi
török külügyminiszteri lá,
togatásnak, amikor Tevfik
Rüsdi bey török kiilügy
miniszt·er 2 nöpig tartóz
kodott Budapesten. Ter
mészetesen \Valkó külügy
miniszter látogatását fel
has1náha fontos diplomá"
ciai tárgy~Iásokra is, ame
lyekről még semmi bizo~

nyosat nem tudhatunk.
Tény azonban, hogy a
török hivatalos testületek

i ujsá
A diplomáciai és külpo-I tárgyalások gyors befeje-

" Htikai körök él'deklődésé- ződése azonban még igy i

nek középpontjába. ismét, sem remélhető. A meg- l

a párisi konferencia került beszélések fontosságát az
pár nap Ótél. A legutóbbi is emeli, hogy Bethlen lst- .
hágai konferencia eredmé- ván magyar minisztereI ....
nyeinek . megszövegezése nök is kiutaz'ott a mult
a most Párisban ülésező héten Párisba s ott tartóz....
érteitezlet egyetlen fele kodik Benes, cseh külügy·
adata. Hogy nem megy miniszter is.---
simán II dolog, az egézen
természetes.. ha meggon' I
doijuk. hogy a csehek is
oH vannak, ami viszont
azt jelenti. hogy minden
áron szeretnének kibujni
azok alól él kötelezettsé-

.g'ek alól, amelyeket rájuk
rótt a hágai konferencia.
A francia korrrjátlym~ksi

kerUit rávenni Loucheur,
volt francia pénzügyimi
níszterf a' párisi értekezlet
vezetésére s ezt él magyar
delegáCió örömmel veHe,
mert Loucheur erélyes el
nöldése akaratlanul is visz-

szaszoritotta a csehek tuI~

zó követelődző kedvét. A

TÁRCA
Holdvilá.g"

Irta: P!!\1TÉR FERENC.

(folytatás) (19)

- Bizony messziről jövök,
ha más mondaná, el se hin w

ném neki.
- Tán bizony az operenci

ón járj? - A menyecske föl
nevetett, aztán hirtelen rajta
kaptfl magát él sok besz:-éden,
-- enyje bizony, ugy teszek
W, mintha társalkodó lennék.

- Pedig jólesik él beszél
getés!

- Az ám, de a munka nem
vár~ sieJni kell. az emberem
megjön mindíátt, loval vesznek
rnllma, vásár van Sokuíon, a
babom is fönt van, m~g oda..
talál égni.

Kerekes elbucsuzott. lassan
indult tovább. szere/eH volna
oH maradni, huzódozva ment,
mindc:1 iGEpésnél megáll/. Va
lami huzla visszafelé, csak mi
kor él Barátok kmplomának
cirádéis tornya feHünT előtle,

akkor ludtameg-, mit akart: él

kis házacska a SiJíát békés
multját Járta elébe, Önkényte,
len vágyódással vógyoft vissza
az ofJhonba, már nem hitte
olyan bizonyossággal. hogy
Margit nem őszintén fagasz
kodoH hozzá, Hátha csak él

képzelet játszol! vele! E!lenál~

hataílan kiváncsiság fogta el:
mégegyszer megnézni a laká
sál, milyen most.

3zmmi sem válto~otJ, mind·
össze az ablakrámát fes/elle
uira él lakó és a kapun egy
sárgaréz névjegy csillogotI, amI
n;;:eJóH nem volt,

Kerekes nem nézte meg job~ íOílosan,
ban. nem érdekelte ez Sém 10, [)ehivia Venncsf egy pohár
vább, messzebh kelleti mCi:n~c. bolTa: l'<2iétlcnLil meg' ükarla
Az ismeretlen arckép fu!ajcL)-- tudni, mi is lörlént c;kkor ili-
nosát kell fölkutatnL I, s721ka.

A Korona vendéglő ciCi;j l -:- Hát cll: fenomenális voH!
Vermes Ladba ütközöJt, aki Eiernedbcn vo!láI. én mondom.
éppen kifordult az ailón. pajtikám, f.zsthcJi magát eZ cm-

- No nézd. te cmbcrkcl'ű[Ö! ber, aho~rY akarja. de ha egy
Hál meg'jöttél? Hol d. ferJt,;~be szer istenigazában iszii{, akkor
iérlál eddig? Tüvé leHem kisül, llOfn' milycn ördög- lakik:
éricd a várost. Mondom, (Ibe- a bőrében,

szélgeWnk megint egy kicsit. - !gCl) (,mléks?:cm, itt voll
Soha életemben nem hilkm a cigány. a sarokban, alj ül~

volna, hogy ilyen jó pofa VCl5;nT. tünk mi, ott meg valami egyen
Emléksze!? Akkor éjszaka ifi a ruhás ember. ' .
Koronában. - Stimmel! !-\ finánufőbiz-

- Ja izé? HI a Koronában? los ült olt, ugy néz ki a vörös
l\.erekes zavartan hebei;:-ett, a f:ilorrúval, minI a IlJr;n;néné'rn

Vermes Laci láiása fölébrcsz- boldogult papvgálya, Dc kiilöOM
Idk benne a nevezetes éjszaka -ben udvarias ember, nagyon
zűrzavaros emlékeit. Eezdcll finom modora van.
igmuJI (lelni a főnökének, c:dd _~ EJhiszcm, ~ szólt Kerc:~

valami botrányt emlegetett foly" Ikes szómkozoítarL Ó él bot...
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prédikációval, larlja Cscr
nay Géza plcbános. D. Il. 2)

órakor litánia.

Hadigondozottak figyelmébe.
A m. kir. népjóléti miniszter ur
rendelete alapj~n mindazon el·
lálmiinyt évez6 hadigondozot~

tak, akik iárukkaikat ezideig a
községi elóijáróságnál kapták,
folyó évi március hó 1.. tól
kezdódőlcg' a m. kir. központi
illetmén yhivatalJól posta utjén
kapják meg, miért is minden
lakásvállozást (helyi vagy vi~

déki elköllözést) a községi
előljárósi'Sgnál elóze.íescn, j<.>
lenlsék be, merI a késóbbibc 6

jelentés foJylán az illetmény t él

mulasztók csak megkésve kap
iák meg'. Gyoma, 1930 rnárc,
hó 20·áo. Dr. Páika P&l f6,
.szolgabiró.

Tudja Ön már, hogy az hp
meri Aspirin iablelták 1895-bel"l
beható kísérletek és tudomá~

. nros kulatáSOK ulán kerültek
forgalotT'ba és immár kb!. 33
év óta az emberiséget él "mq.;'~

hülések II (:l leni védekezlisn.::r
támogatják. Hülések minden
íünekll1él, innuenza, spanyol~

járvány, reuma, csuz, ischiásnflí
ma már az egész vilá~wl1 A.s~

pirin lableltákat (lZ erede.ti c~o
rnagoltisban a "Beyerkercszltc!"
szedj!.(.

CsonkavMagyarországon il

római kalholikus egyházf\?Jk
962.000, a református egyhé?
nak 47.000, az evangéllk1!:'
egyháznak 10.000, él görö;l
katholikus egyháznak 1300. ,u:
unitárius egyháznak 291, az j;:

rael ita egyháznak 104 kalas? I,

riJlis hold földje van.

Megsegitett az árvák Istene.
A Szinházi Élei uj száma kő/ii

Papsz Mária az idei Mis::'.
Magyarország csküvójét é::-i
nyilatkozatát. Amint ludvalcvij
Papsz Mária él Szinházi Élet
től kapotl kel~ngyéjét a Nyu#
kosz árváknak adta s most
boldogan mondia : "Megsegitctj
az árvák Istene". Az árváknak
adott keIengyéérí cserébe M::'>8
Magyarország a boídogságot
kapta. Incze Stmdor nérsIerfi
heHlapja ui számában győ....
nyörü képeket hoz Anna May
Wong budapesti látogatásáról.
Kö.+U Mé11i Orskö élejének r~..

r~~~~~~

~ A BD ULLA a világ legkeresettebb szivarlcái 3

i
,

i Rózsalevélvégü (Török) ára 20 drb P 5'20
~ Abdulla Il. szám (Török) ára 25 drb P 4'25l ft. bdulla 16. szám (Eg-yptían) ára 25 drb P 3'50 '
! Kaphat6k: a Hungária Szállodával szemben levő kUlfőldí dohány- I
il: kOlönlegességeket elárusító Dzletben Budapest, IV., TUn István-u. 4.

Telefon: Aut. 816-58. - A különlegességi dohánytőzsdékben, valamint az '
összes előkelőbb szállodákban, éttermekben, kál'éházakban és lTlulató- :3

helyeken és az összes nagyobb pá!yaudvarokon. ~

Vichikre szállitás levelezölapra utánvéttel. :5
Miflcl~" egyéb' fajta szivarka me9.rendelhetö: madari KREVBIG I
RUDOLF kUlföldi dohányérl.l behozatali ldodájábSlo Budapest,

V., Sas-utca 29. 1./52. Telefón: Lipót 163-83.
(Pa Nemzeti Banklca! szemben). !

Kérjen árjegyzéket! J
"eW~W~~UW~~IliIIIliIIUUIlillCIH"Wflt§UU~UUIIIIIsI~~
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2-o százalék

Istentiszteletek. A ref. temp·
lomban vasárnap délelőlt fél g
órakor Istentiszteletet tart Pala·
tás Isiván hitoklaíó-!lllkész.

Az ágoslai evangélikus temp..
Iomhan vasárnap d. e. 9 Ó.

magyar Qyelvü Istentiszteletd
tart feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. lemplomban
r~ggel 9 órakor s~~nf mise

a kamatláb FranciaországH

ban,' amint ezt olvashatjuk.
Olyan nagy cl pénzbóség,
hogy nem tudják hova he·
lyczni pénzeiket az intéze
tele Mikor ezekre gondo·
lunk leheteHen helyeslőleg

nézni azt, az akciót, mely
most magyar városokban
szedi a francia árvizkáro~

sultak számára a szükös
magyar garast. ló és szép ,
dolog' cl könyörületesség,
nem is volna szép szavun..
katfekmelni ellene, ha nem
volnánk Trianon után. De
akkor, amíkor FranciaorN

szág'ba dől él rengeteg sok
jóvátételi pénz, akkor ami"
kor nincsenek hijján él pénz..
nek. il,~mcsak felesleges
nekünk, de egyenesen ká ..
ros is még magyar pénzt
kulföldre küldeni akkor is,
ha felemleg'etik Fr<HiiJci,lOl"
szág hajdani segits'zgét a
szegedi árvizkalaszJrófa
idején. Amig sok mag·yar
városban éppen napjaink
ban teszik utcára él kór
házból abetegekel, amig
nincsenek öntöző kocsik,
amelyekkel az árviznél is
borzalmasabb tuberkulózis
ellen küzdhetnénk addig
kár nekünk Jovagiaskodni

,ellenségeinkkel szemben,
különösen akkor. amikor
nem is szorulnak rá.

GYOMAi UJ5AO

"Ökör" cimü lcfl'iobb c's kg$
derüsebb játéka, tlsórangu
szereposztásban és Herczeg
ferene lé!egzefvisszafojlóan
izgalmas. irodalmi nivón álló
jelenek; "t(ét ember éi bányá
ban". Ha megemlijjűk még',
'hogya müsorbCl1 helyei fog
lal él "Gül baba II c\mü da!iá~

fék egyik legszebb jelene!e is,
ugy Gyoma kuliurszcretó kö,
zőnsél5'énck fdejlhdcHen Ü06

nepi szórakozélsblin lesz rész"
mind él ké! cstén.

rJ5iéJ: ~- jó vicc, hát ki más,
trrlnt k. a saját polgári kezeid
del? Csak nem gondolod,
Íli,gy letagadhatod ? Az llyes'
!llit nem iilik tagadni, kérlek.
i':~)1'yszerüen véilahogy jóváíeszi
fl( ember. Persze snájdiguJ,
nl2ft különben örökre blamá,
Ind magad.

Kerekesnek eg'yszerre me·
[ldnékje támadt.

- Ohó! Ne siess, komám!
Tudod, miért klircstC!ck. Szük
s"-'gem volna egy kis gubára
és ludod, nem akarok akárki ..
lől kérni. DG: tv egy boh~m

ember vagy, ti megfogod ér,
kni ...

(f:'elyL köv.)

H~RDESSEN

LAPUNKBAN.

vatalvesztéssel és politikai
jogainak ugyanilyen időre

történt felfüggesztésével
sujtott.

A biróság komoly körül
tekintéssel végzett munká
ját dicséri az az általános
közmegnyugvás, amit az
igazságos itélet kihirdeté..
sének elterjedése közsé'

,giink lakossága között
OKozott. A vádlott is meg
nyugodott az ítéletben és
az ügyész is, igy aztán
az jogerőssé vált és a
helyi csendőrőrs Jónást
azonnal beszáHitotta agyu·
lai ügyészség fogházába.

i főtér yalás után
évi börtönnel

Óriás ároly
I~e ajtót.

a

2. olda!

Icg'ü~1ye5,?bbjc:i. ,A szenzációs I
berél és Jáncszámok közü! ér
dekes lesz cl harmadik felvo3
ni5sbeli szcenirozoH apacstánc,
melyel héirom pár (áncoi egy
szerre. Az opcreltci r./lo!nCir
Gyula rendezI.

Nagy szenzáciának igérkezik
él: husvét els6 napi Miisoros
est is, ugyancsak az Uri I{a~

szinóban, melyen a Gyomai,
Dalárda szebbrléí-szebb mü'
vészi magánszárnokkal és kar
énc.keltkel lép a közönség clé.
Szinre kerül még', Zilahy Lajos

rányra voH kiVB!1C'3í, nem Pölfi
fóblztosrc.

- El is hiheted, komám,
ezek után, meri nem mindenki
íürl1é el, pláne, ÍJa lovásségí
kard csörög az oldalán, hogy·~
csak egyszerü::11 lespricccljék
a kopasz fejebubíát szódával,
haha, hogy spriccer legyen
belőle, vagy hosszulépés öreg
napjaira. Tudod, hogy azóI.
spriccer az clóneve szegény~

nek?
- Ki rrőcskölte le szegény l ?

~ kérdezte rémüit 'Sejtelemmel
Kerekes. Egyszerre ugy rém ...
lett ... '

Vermes elhu7.ódoJt mellőle

éS me?lgazÍÍ\ijía ~ nyakkefl'"

A gyulai törvényszék
Ungvá.l·y tanácsa. márciu::. I
21 $én kezdte meg tárgyalni
Jónás Károly volt gyomai
végrehajtó bünüg'yét, fikit
az ügyészség él hivatali
sikkasztások egész sor0 6

zatával vádolt. A bizonyí
tási eljárást 10 napos fő

tárgyalás után, amelyen cl

tanuk és cl sértenek egész
seregét hallgatta ki a biró
ság, l{edden befejezték és
szerdán a vád- és védő..
beszédekre került fl sor.,
Az Hélethirdel'és csütörtö
kön délben fél 1 órakor
történt meg él községháza
nag·ytermé~en igen nagy.
közönség előtt. Az itéle!
ben él biróság bünösnek
mondotta ki Jónás Károly
volt végrehajtó! sikkasztás
büntettében, akit ezért 25
évi börtönne!' [5 évi hi~
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B~ayer-k8resz~

r. ,,'-Jo
Megjötte]{ agéJyák

megél1ekelle, hog-y:

illeíőlegkéi havi fizetésnek.
nrug'dijnak megfelelő összeg
nél magasabb kölcsönöket is .
engedélyeznek éi jövőben. A
leirai közli egyben azokat az
irány elvekct. amelyek e kivé- l
tejesen adható kölcsönök ell" I

gcd'z'jyezésénél a kölcsön ké~ I
relinek elbírálását végző bizotf- .
ság figyelcmbe venni tartozik. I

A kölcsön csak kivételes mé!- :
lánylá"t érdemlő körülmények
fennforgása cselében pl. csa...
ládalapilás, ldházasiiás suJyos:
és költséges betegség, halál·
eset sib. adható és csak ak- .
kor, ba ezek a rendkivüli kö
rülmények kellően igazoliaj~ I
nak..:::.. kölcsi)n nem haladhat...
ia meg az CgV!liWi fizetés nyug
díj halszC'ros összeg'él és nem
lehet nagyobb 2000 pengÓ!1é1.
;:, törlesztési ielő 36 hónap. vámi elbülJagtam néha egész

a :3zol11széd határba". Hoo\l1ekivéJeIc:::en :eg-fcljebb 48 hö~. co j

'baJlagai! volna el, hiszen a gónap,
lyák megíövetcle a. tavasz kC7Legyel cHáiwk talí111hnány-
dc!éL a jó idő beköszöntésétutja Magyarországün.. Vélrsói
je!cnlL Nem l1issz[:1\. hogy va

ieleníés szerinl a krakói egye·
laki a napokban gólyavéÍrásicm hallgatóinak rnagyarbará!
Vétl'ctt a szomszéd ha!árba ba/köre Janulmányi kirándu!ásra

ií,dUI tAagyarországTa. A kn: I lagoH VOlna, dc eEér! c7.ck a
, v,árván, várt k0"dves vendégek

gl'el <2gyetcmi ha. llgaiók ll1cg~ II
megJ5 ITiei2!2d<cztck. E!íölfek

kkintik Dudapestet, Esztcrgo~ I
dél szige/eiről. clho/~fák a vi:

mot, Szcfredd, D'zbl'eecnt. Pé-
~. c35Z1c; r(l tB\/JSl zö telelő rCn1(2ny~

cset és a Barafon vidékét.
és mos! itt vannak, mint

!cghiiséj2CSehb és lCglllC~biz.~

!wlóbb baráluÍnk.

sam ci könyvei? Keveset nrnl .
akarok rendelni. hogy jusson
mindenkinek, aki érte nyul, vi:
szont iulsokal sem esináltaihc
tok, mert egy része esetleg'l
nyakamon marad s lönkreme:
g\!ck az irodai vá;laikozáson.'
Tájékozódás céljából arra ké
rem tehát ösmerős és ösme~ I

retien vadászlcsivércimel, hogy.
aki s7.:ámot tarI 6-8 pengóbe.
(a rendelők számától füg'g) ke
rülő kön'{vemrc, az ezt a
szándékát eg-V levelezőlapon

vélem közölni szivcskedien.
Ezen szives segítségér! előre·

is hdiás köszönetet mondva
vagyok, hazafio.s üdvözkUcl
Gyöngyös=ha!ászi Takáeh Gyu·

l: él ._rv·::g'~~~· :~a~~,s~~?S~~' ~~~ I
s,.erlZ.C"-é!"ll'" bLIcH'J".~I. \'., fL-I
rene lózsef~tér 5, .

Megjelent' a tisztviselői köl- I
csönök felemelésére vŰr!atko-1
zó rendeiet. Budapesti ér/csü- I
lés alapján ;nár közöltük. hogy
él pénzügyminiszter rövidesen
fcl fogja emeln! a tisz.tvi:selői

kölcsönök összeg'QI. Ma JW2g:

jelent az erre vonatkozó miN
niszieri rendelet, amely közji,
hogy az igényiogosult köz
szolgájali alkalmczo.ttak és
nyugdijasok rész,ire kivételes
méltányLási érdemlő körülmé~

nyek fcnnforg-ása eselében az
ezidó szerint aclha1ó eg'v havi

~:rényes tört0nclU Korda1\/lária
elmondja vákt5éÍ'1ak hilc!zs és

ószinle fÖrténe!ét. rlogyall leH
egy pesti lá.neo"nóból világbirli
filmsz!ár. Jack HaskeH a Pesten
is jólismcil táncrendező i

Holl ywoodbal1lTicg'verl egy gör~ I
lö! és ezért azonnal fel keBel!
hontani szcrzödését: a holly-'
woodi gör\ök fellán:ldlak ellene. ,
sZlrájkbB léptek és azonnali
távozásá! kÖvl2!í;:Hék. A Szi11 3

:

házi Élet uj számához kéi·
szindcraiJ mellékletet, regényt,.
32 oldalas külön g-yerml2kujsti
g-oL kottát, levelezőlapot ad.
.0, Színházi Élct egyes számá~:

nak ára 1 pf'ng-ő, negyedévi
cl6fizclési LIii 10 pcngő. Kiadó
!linJíól BUc!Cllwsl Vl., Arac!i$ulca
8 szám.

Vadászösvénveker! eim alatt
finy1\'2pekkel g'~zdagon illuszt~ l
rélt vaskos könv v el11 vária a I
nyomdafestéket. Változatos és
1anuságos vadásztöl"iénelek
léghaióján visszavezelern az
olvasó: él rég'j Ma~r'iJrország

holdogcmiékü vadás;'ll1czőire,

zllgÖ fenyveseibe, ég'bi?nyuJó
héreeinl', amely gyönyörü he
lyek leg'többjéről kiüzkk az·
e;:cré\~es gazdát és ahol az
ujolsö magyar lábnyomokat l
jj:;:éves trianoni hó takaria. Nagy.
dilemmi1han vagyok. Nem tu-!
dom ilóny p8JcJányban nyoméls-

- 20·~

földesllf nele) es Karolina (br. DrechseJ fiorenlinné) örököl;
ték a hatalmas vagyont. Johanna 1-4115 válióforinfért. Karolina
13797 váJtóforintért adta bérbe örökrészél - az adó és rC$
gále s:ccdés jog'ával -együtt Fndród község'ilek. Mivel az.on:
ban a birói család nagy adósságg'al 'küzködöt!, l\arolina
grófnő a saját s Jobanna növéréiől örökölt birtoktesjet eladia
225.000 ezüst forilltérl kapriorai vVodianer Sámuel }óz:-,cfllek.
Wodia))er kötelezJe magá!, hogy a csaknem 200,000 forint
adósság kifizetésén kivül Karolina grófnő és férjének évi
5500, maid kric halála uttm 4500 forintot. fiának: bL Drech=
sel Györgynek, (a békéslm:gyei Drechsel bárók atyjának) a
köznyc!ven )) endrődi bárónaÍ<" 34.000 ezüsi forintot t'i'zel.
I\1h-'e] él nagy vagyonu uj iulaidonos birtokainak egy r~szél

maj:to miiveítelJc:, az endrődiek a régi méllányos bérictek bi,
zanyos hányadálól jó időre elestek.

A nyugodj békés idők ezúHal is a lakosság, de kivált
képen az ifjuság erkölcsi életének cl1anyhulásál és bizonyos
tekin/eiben romlását idéz/dz elő. "A csendes tó víze poshad"
régi szólásmondás a 'lclki·zkben is érvényesü!. A fiatalok ki 3

csapong-ása oly szembemnócn kezdett ieleníkezni, hog'y Iványi
Pál biró 1828~ban beiiltolia a fonókák lálogatását. Két év
után Lábos János plcbános pedig az előljárósághoz a kö
vcikezőkbcn panaszkodik: "Sok· gonoszságok uralkodnak
Endródön. Én üprédikáeíókban eleget harcolok azok eTlen,
de keyés, Sől az ifjuságra semmi sikere sincs az evang'é~

Humnak. Ennélfogva biró uram fígyelmességét és pálcáiát
szólilom fel".

A lakosság vétkeinek büntetéséi nemcsak ::1 birói pálca·
intézte, hanem a jó lsten is meg'sokalhatlaa bűnözési. meri
1831-ben az első ,kolera iárvimy idején igen nag-y volt a jár
vány áldozaiainak száma. Volft olyan nap, hogy 14:el temei
tek, de legalább 8 minden napra eseti a ké! hónapig tarló
- "halál=arlltás" ~- idején. Ebben az évben közel 500-'al te-
mettek el Endródön. '.

Al. in6zatos járványtól megszabadult lilkosság ugy jtil~·

szik magába szá1l! és az Istenhez téri. AhbÓI Q'ondoljukezt.
JTIert a régi írások szerint a nagyharangot ·1832~lDell sz~nj

.A kántor fizetés!.?t él következőkben állapitolták meg: 18
Dold ianya föld. 1J és fél hold rél, készpénz 200 forini, 10
pozsonyi méréS buza. 12 öi fa, S/IJla feiében 61 torint. 
Utóbbi heh'ctt az eJöli b5s{,bb kii!ön illetéket cnÍ:F~dé;

lyczell. Még- pedig i(is~jt:I'let(2Sért l, nagycjcmcYéséJ l 2 forint,'
a buc:slIzialó minden \crséért 20 k:,-t, Je 24 \'crsszaknál
töhher éncke!nie nem szabacL

.6, p!ebános iövedelme - ismélcl! m-':'Qálla])odások sze.. - ~. ,

rínt - az alábbiaki)ól fJlio(r: 40 iwlcl ugar, 50 hold tonva,
55 hold rét, 1 hold I)·'Íllo,n~keri. ö~-;/'c)CJ1 146 kat. hold az
urődaíorntól ac1omán'jczvé!, Pórhér c2S a szcgénvek sióla3
váltsága fejében í OOO, később 150C fCHint, 24-24 köböl
buza. árpa, zab, 2~ hj sin:'o, 24 akó he!'ji ()bor, 1 mázsa
fa~m\ll, s él hivek iSijal a k(~i u~;!'ar SZJl1i6Sa és boronálása.

1812:hen a lakos:.; kivi'm:-ágáj'5 cl kÖ7séic1 O!'vosi ál-
lásl lélesi!cii és !Ii alTa Rázsó jBI:nS "debreceni chi;
rurg'us "-t. r:'jzetésc: 2:0 vf!ilöforinl, 2-':; köböi buza és árpa,
4 öl fa, 5/8 föld az nraságtól, 1 lánc v'ckményes kert volt.

Az akkO!'i elóijáröság S7lik,sr2;;:;-esnckiarto1fa a g'ozda
sági ese!édc i( bi2rd is rendezni a h':ivcikuó határo7.at sze~

ríni: "Mivel az szolgák móc] fe!ell való lléd s7oida!z kivánni,
szükségesnek itéItcicli ez iránt renclelési te:mi. Az eIsö vagy
öregbél'es fizetése:: 100, a másodiké 80, a lwrma:diké 60, él

neg-yedik 40 forint, s ebbe bek kell tudni minden lermé
szelbeni illet'iket: gabonát, vetést stb. jj. néS!Jeneknek azon~

ban csak készpZll;.:I szabad adni. Örlés, kenderf11cg'valés és
fütőadható ingyell vag'y bérbe iudva. Büntetés alatt megha
gyatik azonban, hogy senki semmiféle marhát bérü! ne ad
jon, mert ha kitudódik, valamint a g-azda, ugya szolga is
kemény jesli I:üntclési log nyerni." Ugy látszik. a szociális
érzés nem nagyon bánihalta az elődöket, amikor maximál,
ták éJ rendkivül szaporodó szq~·ény lakosság iö \'í.?d elmét.

Ekkor már ugyanis 456ö lelkel számlál! Endrőd, s a szüle q

lé5,~k száma 1815~ben 257 vol!, a lakosság' 5.6 százaléka,
mi~~- most 15000 lakos n1Cllet! 400, jehtil csak 2.7 százalék.
l::::bllcn az idöhcn már IndoJl magvCirul az c-g-ész nép.

1814~ben QT. 5tucklwmmer ferenc özve~nle nevébel;!
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Mezőgazdaság

i A Mezőgazdasági

IExportinb§zet felhivása
I a Gazdaközönséghezz

Az egész világon íapaszlaJ6

ható mczög'dzda5ági mltermc u

lés él rogyasztópiacok igényeit

nagymértékben megnövelte,

Ennek hatása ölaH Qgycs álla~

mok sok c;:;elh\cl1 az áru mcg~

fciclö minőségétől teszik fü~'~

gővé azt, hogy annak bevitelét
megeng'ócdik;Q vag'Y scm. Ez:

! ~Z eset .köveikez;ett ~e cl. mU,H
ev nyara(1 01aszorszog resze'
ről, mikor él magyar burgonya
bcviJclénéi az olas~~ kormány
kikölötte, hogy silány,' roSS7.

I árut nem fogad cl, az! él fe 1-·
adónak visszaküldi, sót ha
ros'Sz áru fömegescn erl{cznék,
bi2szünJcli a magyar burgonya

Convcnciós pénzben, mínekelőtte abbul éi temetésemre
dó költség,. ugy főtisztelendő lüicsfalusy v. csper.:os és Pier
bánus urnál levő passiva adósságom ki fof.! fizefőoni, lé.
gyen- és maradjon a szegénységben s nyomoruságball sin
lődő embertársaimé, melyrenezve l1lC'gkércm mind [j mos.

Jani, mind aiővendóbeJi Tis:d. Pkbános ural·za!, Ilogyezen
akara!om és rendeléselll következtében ne tcrlle!tc:-::;ene
ez.en kIül előadott pénzbelí érlékemd kezek és Rond iselé
sek alá v'z!wi s (ízl ~n'al'apodásra interesre kiadván, örma
interesél a.z olyas szcj!,(ny, vagy nyomoru)j sorsb~n levő

felebarátaim közölt, akike! Tiszt pIebános ur - Birák ura'
mékka! egyclérive arra érdemesnek lenni itéJ, minden c";7.íen.
d6ben kiosztani, az: Istennek dicsős,;'gérc. az Ő felscgi;,:sekre
s az én bűnös lelkemnek üdvösségére". Ezen hagyakk vég
összege 8453 forint volt. Igy kcleikezclt a "Kalmá!';fc\, sZC6

gényolap". mely a forradalomig fekintéiyes kamat ".~gé!yt

nyujtott Endrőd :-izegényeinek. A háboru utolsó éveiben il

korm6l1Y rendeletére hadikö!csönbe iegYQzieíelt az a)opI6ke.
Al. ériéldelen papírok az oláhok/ó] megszá!lt Nagyvút:adon
hevernek a többi: igen tekintélyes összegre rugó S2'2!lImise
alapUványokkal együt!.

I{ricsfa[usy tévedésből 1818, má.íus 17~én a közi;:!dzgao

lási QS egyházl hatósá.gok impozáns részvételével mc''';'iinIle'''
peHeIk . a kÖZSQg és egyház 100 éves alapítási évfordulóját.
A régi pontos feljegyzések azonban . vi lág osan bizo II '{itják.

hogy CL nem 1718,ban. hanem 1730. tavaszán történi. _
Miként már emliieHük, VUl'lli11 József püspök ez ic~őbcl1

(1824. május 9-én) szentelte fel az endrődiek hires nagy..
templomát. Buzgó munkássága jujalmául KricsfaJusy plebá,
n051 éj király cl na~yváradi káptalan tagjává nevezte j.; i,

A XIX. század második negyede zajlalan, csöndi2:'> ék..
id mutat Endrődön, Nagyohb épités, vagy említésfemélfó al.
kOiás nem igen törknL Gazdasági iáinlelbeu azt a fonto,
sabb eseményt ismertethe/jük, hogy az endrődi. uradalom fi

huszéls évek végén három részre oszloH a kegyuri család
Jeány;örökösci között, Gr. Stoc!cl1ammer Zsól1a (g-r. Auer..
5p~rgn~), }ohgrmq (gr, Stockhammef Fcrdiná.nct a ~yomuj

l
A boldogulás egyik a!apfel

. tétele a iőnSbcn való bizako'"
I dás! E?:1 most könnyü meg'

szerelni, mer! csak rendelni
kel! egy oszíáh'sorsicgyei és
azonnai megvan a rcniélli-'e.

Ihogy egy nagy összC&;-C'! nyer
. het! !{öz!udoméÍsu, ho[.lY él m.lkir. oszíélysocsjiMlmak párat'
I lan a nyerési esélye, 42,000
I nyeremény! sorsolnak ki kö'

xel 8 miiiió pengő készpéllZ~

hen. Dembinski 5. fjárusHó
E>uclapcs1 ll. Zsigmond ucea 8.

ki nem a legnai~'yobb, de a

"Szercnc:séí" illetőleg az elsők

közö!f fogla: helyet, - iJ mai
iapunkhoz mellékcIt cg'Y karl

!loniapot, mclyrölajánljuk cl

l "RcnJclö!apo[" levágni és ki~

116!ivc még ma POST6l'u adni.
I !vlindenegyes sorsjegynek egy·l forma él nyerési Qsélyc! Véle!-

len/61 függ az Ön 5zcrclleseje
ls! Ne mulassza ci mosl az
alkalmat.

vezőbb feltételek
I 6s1

I

jálsz2.k c:')órlln~..{l.lan. A dMa'
boI Bülváry Géza a londoni
!)fiiish Film Co. fHm::rvár ím-I ....

lmír európai hirii rendezője

rendezte. j\ müsor( két kitünö
amerikai 2-2 fdvonásos hur-

l!cszk és fUrnhiraclö c:;;:észW kl.
Eiőadi;~ok: 4, és 8 órakor.

Gyeng.eik,ed<i§ ide...
I jén" lzülönösen ha ?! rosszuJl idei szoruic1s fokozz,':]. a t('r~
l m(Slcics 09.lfe'i!.·<en~j'@a:.~ef~

! k,::s;?rÜvi·: fi,ld él íO In m!'.: n tes szék
:, iiI-ÜL,)"! é" ld'!r'rl'í'ö [més"j·;,·t~ _4 .~ ...J 'v 1,;, ...·S.l ~ '-'/.. IG,,:)

I hOz ki r'c. llL!'i lJDo í'vosok a

Ikgnagyoi-,)) eiisllH:rés hangjaD
Íel1dk a v,]:ódi :f\erenc Jé"",,

l zs.efl vizröL Incrt ez a kritikus
II \wrbön is 110sszabb időn ál

a!~~,':dr~él1.haIÓ, G;1éI~i.íI, !::Jgy
l kl1lJllü cl'edmenye valloznel", A
l FeB."ene .J6z§ef keserüviz
,\. l' . '" II 1-(6P 1alo gyog'yszcrrilröKoan,
i c1rc)C,. ..".. '(-'.I"l''''I' 9.'" fl"!,o.• ZCf'l"l",.• l,u.fct ,-l ...... . b '''.- J l -~ h, l.~ -.... I _..J • I~ '- 1'\

1 ben,

I
~ :ll r:r

~ O' ~",,'
t ,.~I

il!! p l:'!. m ff

fi , , I
:'~ ~ ~

ApolM fHmsz1nbáz folyó
hó ú~án jeUeh"SOn

Tar]eon

,

P' lln;"i SZli ~'Z,lL .illU'·Jt CL

Gyon1án.
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cimü szinmüvél:ek f)'2nTlO ViíP1Y
és ;I.doH LanJz által lddolgo,
zoil t1!mvá!tozatéit mutatja be.
A 1O f~lvonásra lerjcch1 ilé2é11-

~~\ '-

mas bünüJyí dréÍma a Yondoni
alvilágból [ner'ili tárgyát, és
cg'yike a IQfl~rd~kfeszjlőbb

bünügyi JörfélKieknek, LOl'c1on
a1vi!á;;;"éna;{ l1tokz~t05 rejtélyei
és j7~{él!mGs miliője cl'2vei1c'
dik rT1C~:;: a JiIo1ben, amelynek
Ioszcrcpeir iGt,lY :tJfeV{a!~, fi.
Jennings, Lien D-eyers, ~~ert

ha von \llIafiter és Fred 301m

Bujanovics nevü "uradalmi plenipotcn1iárius" engedélyt adott
plebállosnak egy keltős száraz mcllorn fé.'láliit8.sára, s meg'~

eng'cd/e, hogya régi fcmplorn a:lyagt;b(')! befoiy! 1654 forill;
toi e célre l1aszná]jci fel. P.z évenkint nJir:h?gy 230 forint jö
vedelmet cl l'2mplDm javára fOi'cJitoit;;;, UgymLiTe él célra
használta!r:>tt fej éi község szárazm.'JliT'-'inak szombati bevé
tele ls. mciy pl. 1816 ban 442 fadni 30 krajcán !cH kL

Csá.k Ferenc lelkészkedése ürró: 11CVe~1.eles még, hogy
rtmevelie a hive!.::et cl jótékony ac!(,íiF:i1jok ~s ö;npÍlv[myok
léiesHésére. Alig akadl. valamicsod6~' v.:::gYOlJU emb'~r, aki
végrendeletében jótékony célra ne yort volne!. Amikor
1816-belO kanonokká nevczJék kl. uió:id Kricsfolusy Ferenc
anyagiíGg ig'2n rend'.::zeil hílközsr2i::(;t \.t tit tők',

A község a francia háboruf köv>ő nagy pénz-c;~rték.r

felenedés! és lebélyegzést, nernkülönb,~;i az ezt követő nagy
drágaságot is hamar kihever/e. Rcndkl .. ül l1lcgkönny1fette lj

lakosság gazdoság'j clőhaladást1t az CI körliimény, hogya
kqrfumő: gr, Stockhal11m~r Fcrencn ..' szüL Hartvig Mária
TerézÍi'l grófnő minden idvaddlmái a Ji.'zsé~w(;k adta bérbe..
Csej!, Eiskondoros puszták is ide ió'ozta!.::, Sima pedig a
község urbéres legelője volt. Az ole:5" bérletek mellcít ér!'
hető a vagyoni megizmosodás. - .4 község és hitközség
viszonya váHo7aHanul kilUn6 és szu':jeifeljes volL A hit...
község' terheinek nagy részét él köz~' viselic, harangok
hozatalában, kereS7.1ek felállltásábarJ,.,~yházi szükségletek
beszcfz~séhen mindenkor jópéldát ad' ..'it "communitás" az
adományozásokra hajlandó jólelkü enc1:ődi nqpnek.

!-(öveleIldő példa gyanánt említjük meg' Endrőd község
hosszu időn keresztül bírájának nemcs gondolkodásra és
áldozatos lelkü!elrc valló végrendeIeté:, Kalmár Míhály teki!1~

téIYl2s földesgazda volt IZ kiváló férfiu, tlki bölcs és előrelátó

közéleti munkálkodása melleíl - cl SZCf{(nyck irán! tanusi;
toH megértő szeretetével js érdemes arra, hogy nevét az
utókor tiszíeleile! emlitse, A 'nevezetes vegTendelet ide vo~

va./kozó része imigyen szólt:
,,5. Amennyi pénzbeli értékem van és taláílalik akár

Conira~:ll1BOkban; akár kiÍazpénzbcl1/ VfJ'JY b~nkókb::ln, Vgg'y
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helyi ügy ö öt
magas juta!ék és fix fizetés
melleft. Cim: BéI.éscsaba,
Kcssuth-tér 6. Ugyanitt jó
megjelenési! li z 1e t s z e r z ő k

felvétetnek.

he~yi kép
keres ~lő~izei:öl{ gyüjt~sér~:
Garanc!i21kepes urat{ lWl'"myu
mUrikával nagy keresethez jut
hatnak. .Részletes ajár!lato~~ a
g a r a rt c i a megnevexésével
"HELVI MEGBíZOTT" jeHgére
Budapest, 62. Postafiói, 282.

alá l~ii:lde'jdöl(.

Megi{öamyiteii rmmka!

~~ilW'"~~'}~~

Eiőkelő

RÉm BIZTOSITó INTÉZET
felvesz Gyoma és könlyékére

agilis, szorgalmas

Budapesti előkelő lapvállala.t
...... Fr 1..

So Ol

Elsörangu étterem!

U,IL.

CONTINENTAL BUDAPESTEN ~
VI!. Dohány utca 42-44. Táviratok : CONT!NENTALOTEL l_
A V~~l:~ URI KÖZÖNSÉG IGAZI OTTHONA~ ~

Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. I
Minden szobában hideg~m~leg folyóviz és központ~ fütés! .

Egyágyas szobák aral: 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengo. I
Kétágyas szobák árai: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 pengö."

Szobák telefonnal! Szobák fürdőszobával! .

~
~

. . . . . . !it

HIRDESSEN
L 7\ PUNT'KB'A"}.q....iL-\i· "'\} 1''1.

DUBLIKACIÓ.

szerint dolgozik, hiába dolg'o v

zik, meri termését nem tudja
majd eladni. Ezérl a gazdakö
zönsig ma~F'ira \'eSSCll. ha maid
él termés o nyakán marad. IH
az idejé annak, hog'v a sok
szóbeszéd uián immár teHekel
lássunk.

Műtrágya Wagner iYlárton Fiai
ntál kapható.

Kató lajos jegyzőnek Revlaposon
evő SZŐlő és gyQmöJcsös kertje örök
áron eladó.

Minden dohányzó ide figyeljsIl !
1930. év ápriiUs hónapban 10 W
léras reklámárban lehl?;t kapni 120
lapos Sel'látor szivarka papírt. Te
hát mindenki saját érdekében cselek
szik, hogyha ezen időpontot kihasz
nálja. Aki a Senátor külső lapjait gyüjii,
az nagyon szép ajándékban részesüL
,.A"jándék tárgyak a kővetke7ők: és pe
dig Juvelit szipka, clohányszelence, va
lódi alpacca kávéskanál, evőkanál, erö
villa, evőkés, zsebóra, football-labcia.
Ezen reklám papirok kaphatók és az
ajándékok ki lesznek osztva a Hangyánál
és Kovács János trafikjában_ Mindenki
figyelje az április hónapot.

Lel'lmagot ki akar termelni? Igényét
február 15-ig jelentse be a Hangyánál.

Zöldhitel akinek kelJ, jelentse be
szintén a HangyánáL

~

II
~

a burgonyáknak iiJ'iclSzi átvá~

Jogafásántil történik. Csak egy
kosár másfaila burgonycrl Ölll~

sünk a velőgumó közé és kész
az aiig' hc!.yrehozhaió baj.

2, Egy. község- határáben
legfeliebb 2-3 fajta burgol1yal

.szabad termelni. A fajlákfél
nézve il gazdák: egyezzenek
meg. Az azonos failiiikat lehe
tőleg egy dülöbcn keH termel
ni. Minden gazda ebben a dű

lőben a maga lelkén csakis
egy azonos fajtát termeljen.

3. A burg-onya viréÍgzásánál
a burgonya táblákból ki kell
dobni azokat a tövekel, me'
Iyek a rendeslól eHéró szinű

virágot hoznak, meri ezek ide
g-en gumóból creoneic

4. A burgnn\'át cló\ligyáza~

tosan kell felszedni. A kapa'
vágott burgonya cl minőséget

rontja.
5. Az étkezésre hasznave'

hetetlen zőld szinű gumók el,
kerülése véi~ejt. a burgonyát
szedés után szalmával mcg'fe
Ielócn be kell takarni, nehogy
a gurr.ókal napfény érje.

Az elvetendő burgonyarajJa
meg'válaszíására nézve cl kÖZl

ség'ek forduljanak . FelvilágOSÍ;
tás végei I az illetékes Mez6'
gazdasági KórnariJhoz, vagy a
Földmivelésligyi Minisztérium
Burgonyaterrnelési Hiva!alá
hoz.

1'lilinihofl"Y él kereskedők szál
Jifásait a 1cgszÍg'orubb ellC':!1ór
zés dlá fogjuk venni, már most
jó eleve hivjuk fel a gazdakö
zönség fi@yelmét arra, hogy a
kereskedők él nem faifiszla,
vegyes és rosszul kezelt bur,
go nyál nem fogják a gazdák
tói megvenni. Az éi gazda le
hát, aki nem él fenti szabályok

1~·~~~·llílil1Jnfi~m1in.ifniii!iffi1Mit~!inGimmThifffi~h~lil

I
A NYUGODT ÉS BIZTOS FÖLDI BOLDOGSÁG ALAPFELTÉTELE A ~

. _ CSALÁDI BÉKESSÉG, ~

: - amil a g~ndos ~á~i ~sszo,ny kevés pénz,ért igen könnyen biz,tosithat, ~.a }éri.ének é~ ~
gyermekemek tlZOl"alra, Illetve vacsorara WEIDMANN FELE K1TLlNU VIRSUl . ~

~

ILLETŐLEG HIDEG FEL\fAGOTTAT I
(PÁRIZSlT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT. SZALÁMIT slb.) szerviroz! -., ~
Tegyen próba bevásárlást él WEIDlVIANN MÁRTON üz1elét,en (Horthy Tv1ildós ut ~
Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitünő hentesárut Gyomán I~'

más nem készit és nem tart - .
~

.~lI\g.U.flIJg.gM•.~p~lI.~ltij)WUJI~~I.H,!.Ulli'!U-~.II1~(1!P~ID-I~JI

imporliá.L lv1iu!cín burgonya~

feleslegeink t::i\w\yezésenél az
olasz fogyaszt<',piac pótolhatat
lan szerepet jc~Lszik, él fenye
gető bGvite:li tilalom megakll~

dályozásél végdt Inlézelünk
1929 szeptember havától kez
dód6k'g millóségikg ellenőriz

leli az Olaszországba iral1yuló
hurgonyaszáJlitmányokat és él
folyó év tavaszától kezdódólcg'
- amasik fó exporlpiacul1kra.

üörögországbn irányito lt
száílilmányokat is minóségilfg
cllenóriztelni fogja és csak
azokat él szállitmányokal cn'
gedi át él határon, amelyek
minöség . tekintetében a kiilföld
igényeinek megfelelnek.

Az eddig eszközölt mínóségi
ellcnórzések ujb61 ig'alOliák
az! a már régebben ismert
tényt, hogya termelő gazdilk
nem fektetnek kelló sulyt a
bllrgonyák faila tiszlaságára.
Igen sok olyan áru került vizs'
g()laira, amelyben 10-20 szá
zalék. sől még al1Déíl is Jöbb
másfajta idegen gumó voll.
aminek kővelkez!ébcoIl azulán
Jntézelünk ezt az árut az or
szágból ki nem engedIe.

Tekintel/el a külföldi nagy
versenyre, mely hatásbt kíi1ö,·
pösen az áru minöségc tekin~

telében érvényesiti, a Mező'

~azdösági Expor!íntézet cl mi
noségi elienőrzést a folyó év
ben fokozolt szigorusággal
fo€ria végrehajjani. Ivlinthogy
pedig aminősiig-kérdése első'

sorban a gazda munkájáról
függ, ennélfogva él küszöbön
Lévő vetési idószakra való te
l{jnldlel. a következókre tart
juk szükségesnek il gazdakö,
zönség fig'yclmé! a legnagyobb
nyomatél<ka l fel hivn i.

1, Csakis fajliszta vetólJu 4

mát szabad üHelni. AI dülte...
lendó vdögumók épek, egész
ségesek iegycnek. l<eHévágolt
gumó! nem szabad eliílteini.
Az elfajzotiveiőgumókal ki
kell cserélni. Ui velőgumó be
szerl.ésénél megbizható, lehe'
tőleg a lVi. l<.ir. Földmivelés'
üg}/i Miniszterium Burgonya,
termelési Hiv. által államilag el
ismerI vetög'umók használata
ajániaios. figyeljünk arra, hogy
a fajtakcvercdés főkén! a téli
prlzmázásnál, pincézésnél és

Le olcsobban és yorsan folyósit !(ölcs·tifilÖI\
a

II il

I



18-26
19-25
2'20
3'23

17'00 gy_ 2i'
2(H~9 gy, 2- 10
14'2& 16'52 gy.
19'10 19'45 g~'.

16.14 gy.
16'51 gy.
2O·34 1JY·
21'1! g'l'_

. 1930 ápr. 6.
..., M_~

truti

A "gy' bdilvel jdzel1 gyors-,a többi pedig személyvonat

lU il U lUt)!1,.Jlor'l'tTTl']tt)[jUl)'1 U lorD III U i U lU !ot oc n U li U It it 30(

1929 október hó S-tót
Sl}!)A.-PJEST - &YOM.l\.

6'25 9'45 gy, 13'35
11'06 12-42 gy_ 18.19
0'32 5'34 ö-52 gy.
5' - tO'40 at '45 gy,

GYOMA. - UÉKÉSCSABl...
öcsabáról indul2e5'15 4-34 8-14 gy_ i3-26
Oyomára érk. 0'17 5-26 S'51 gy. 14'20
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy, 18'29
Bcsabára érk_ 7'34 12-Üt'3 13'25 gr. 19'27

13pcstról indul
Oyomára érk.
Gvomáról indu!
l:)pestrc érk.

"""---",..---,~.............~..-~_ ...-....--.-,,,-,~ ...__........
·s.rv:r:{"a:r:tCZc::i(.}~:r:tr:i1(;rJcn)fX'.1)Z"1?rrK.J~r~'::r1OClJ.CLr~:2t

Leqj@bb tájél.1ll:6ztató a.

~\lasllti és I,ajózási
M e il elrend Ujság
kaphat6 minden V35~tá!lomliison,

Donátl'lvi:őzsd~ben.

!'r~~~'fZ~C;Y'~~W~"'~~~"tt~'!M~~~~~~~~~~

~ il\", ~l ,n l ~a·!t T o """tve'"rel,! Aki}-t szivünkön viseljük. magyar munkás testvéreink J
~ ~ 'I! 5!J.."l 'bI ~ l i v;;j 1\. m~u nehéz sorsát, adjunk munkát és kenyeret II $

~ munkanélküliek kezébe, I
i k C S e p e I i m a g y a r kerékpárokat
I.'. és ma.y...umma,m'u"'gben bá,mely kUl'öldi "u",1 "",,,,uy",p,,,,'. I
~ CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő. I
I Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 5ű fillér. i
t;,;; Külföldi gépekbell is raktáron van "OPEL", ~ATLAS-PATENT", "WON- fi DER", "lPAG", "ORION" és DIAMANT", gummikban ,DUNLOP" és I
~ "MICHELlN", I
~ RÁDI6 és RAD~ÓCIKKEK részJetfizetésre. *1
J Teljes tisztelettel:

I DOMOKOS ALBERT viUanyszerelő és mUszerész. _

~'li~~~~~W~.li!''It~~~~·~

~~ i'''''''-: ""'''-",~.'' r' -e- 8
{~'B J'-',,~, ~'O~jnrJar1~c:eK1l-U'bca &

?~ I~Y~QQ;a- ti WJ,.~dt.·'Y"d\u_d~"..&:i" ~;~:n_ellett$

Telefon (Ime:--urban) 202-43" 294-D4. Slil'g'önycim: HolelIst
Minden modem kényeJemmel berendezett eisőrangu családi
szálloda. Minden szobában. központi tiités, hldeg-",me!eg'

folvó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház ;ukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvart61

közvetlen vm~mos összeköttetés 2-es ég .ro-os kocsikka1.

sze~ke:3z~óiéílél.

lll'lgyen Thakhatik Btldapesten,
ha dőlhet II "Gyomai UjséÍgTa"
rDc:rt la.punk havonta kisorsoí
előfizet6i közöt! eg-y szállodai
utalvány!, mcl ynek tulajdonosa
EI sorsoitb hónapjábcn klszése
szerinti időben hárűHl napon

cH~mell'i.tesen lmp a kiváló
hímévnek örvendő Pan-k nagy
száHodábal'1 Budapes! vm,. r:,a~

ross tér 10 (a Keleíipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
eg~r;7 ezsőrendü sz()b,~t. ;\ kö~
vetkzző sO~'s()!iistápritis 15"":in

~lleg.eHQni és L?fcdn1 í2rryé1
iapunk áprliis 20~iki sz8.imilDUr1
esszü!: közzé. Vágja ki

tíZ a!aníi "Utalvémy-szelvényt"
és adja be azt lapun'" felelős

Lz:.punh: lBudapesten állan
dóan o!vashat6 a "Park
Sz2.HRoi\1a" kávéí:J<~zábiiin, 'vm"

G\{OWiu~-ENDRÖDj AUTÓBUSZ TEL! MENETREND
urnak
urnónck

mini e

OYOl'.1AI uJsAo
olvasójának.

november 15·t6! május iS-ig.
GYOMA. VasutAUomás, Kossuth, Lajos..utca, Pliac-tér, Horthy Mi1dós-ut ~s

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távoiság 7 és fél lriloméíer. Menetidő 15 perc.

6 Ó. - p.

8 Ó. - p.

10 Ó. 20 p.

12 6. - p.

I Ó. 40 p.

2 ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

7 ó. 40 p.

kézzel ken

Telefonszám 17.

délután

délután

reggel

délelőtt

délelőtt

Endrödröi indul:

L. járat

Telefonszám 17.

Gl'o:lrDárói ind.ul: ~ feltételes megáUók
Oyomán:

1. járat regge:! 5 6. 30 p. Kossuth Lajos utca
" Gróf Tisza István ut sarok .

2. ~j reggel 66•. 30 .p. Máday gyógyszertár 2. f1

3. " délelőtt SI ó. - p. ,Piac-tér '3."
Artézi-kut

4. » délelőtt t l ó. 10 p. Hangya fölizlet 4. '" délután
Vágóhid

5. " délután 12 ó. 50 p. Iványi malom 5." délután
Endrődön:

6. » délután 2 Ó. 20 p. Napkeleti vendéglő 6. }~
Kórház

7. » délután 4 ó. 55 p. Kondorosi-ut 1.,..

8. "este 7 Ó. 20 p. Piac-tér ; 8. !' este

Feltételes megálló helyeken m.ár 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jelezni II megállást.

Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fiUér, csomagjegy 20 fmér.
Kedvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya t2 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhetö.

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSzvALLALAT, GYOMA

I
r'=·='~::;;:~~;:;:=;;-Y~--"It,
, l?·~~SP'\"?Ji1C.,&-~l;,lil!~l4~ ..

VENDÉGEU\I~'\i~EK
Ezen lap előfizeröinek megelégedé

sére nyujtott

:10 !!ii:.Eá:.za.l.éi,
kedvezményt, szobaárainkooJ

10 s>z.3ul':d.iék
lcedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az,
uJsAG kiadóhivataiával létesitett '
megállapodás alapján kiböviten! a ~

~ MAGYAR KIR. OPiER~HAZ, i
NEMZET! SZINHAZ, I

KMtiARA SZINHÁZ ~
előadásaira szóló mérsékelt áru I··

. jegyekk~I....Tekjntettel, a na~y ~e~es~ ,
Jetre, kerjuk szoba es 5zmhazJegy
rendelését két-három nappal eióbb

velünk közölni.

PARK-5ZAllODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kocsiköltsége.)

Szerkesztésért és lúadásért felelős:
VlA.GNER IvLAR-fCt:~J .

......,~ ~~~~~~~~_IlN!loAIl~_~~~a'",.~~~~

Nvorrm:l!l'if,l ~ "HUNGi\RIA" könYVF'lyomd~i vá!h:dat Gyomán- F~de!6s c€gtulaídono~: TEKET S.~NDOR.
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- ELŐFiZETÉSI ÁRAK:-- - -~;---- , Ili Hirdetések cU;szabásai:
Nesyedévre - - - - 1 f)e>'si$ so tiHór Fele~ős szerkesztő: WAGNER MARTűN. ,I J

Féa év'l'e- - - - - g peng540 ímér i . =:- . il· Egynasábos 1 cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Egész eyre - - - - 6 pengő. i Szerkeszt5ság és kiadóhn1atal: . ! hirdetésllél 10 százalék, tizszerinéi 15 százalék, ]

Lapzárta P É N T E l( dé'fi 12 óra. I"H.U N G Á R I A" könyvnyomda i: negyedévi hinlctésné! 20 százalék és félévi hirdeté,
Megjelenik mínden vasárnap reggel. i G Y o 111 el, ,.ÁRVAHÁZ" i ~ esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

SE'. : I' mn~ '., '-~ ................ . -mwr~~~~ n u=~~~

Váfság~ok idején. l szélesebb társadalmi rétegek- gondola/a a divatlap, vagy ménye az elerőtlenedeU l1it
l nek a bevonása a kulfur-· a mulatság. jWa il lelki vá/- élefne!<. Erős egyéniségelc otf

Egy olya/l irtózatos meg- életbe. KiiWnösen nálunk az ság szömyii méreteket öltött. támadrwi;: ahol il magasabb
rendülés, mint aminő il IJifág- összezsugoritoU magyar föl-. Az igények kielégitfletetlenek. l világgal való kapcsolatban
hábnru l'olt, évtizedekre érez- dön látható ez, amely meg- A szenvedés elviselésére mEgváltozik il világnézet és
lellzeti a hatását és ez semrllf nyifatkozik az isko!áziatással gyengévé kezd lJálni az em 3 megfefik erő];'el/jrőmme!,szép

esí!tre sem javára, hanem csak. járó mitveltség terjedésében. ber. Beszélünk a kulturáról. séggel, legyőzhetetlen erőve! a
Izátránvára lehet az emberiség Rendkivül örvendetes jelen- Helyes. De ne felejtsük el, lélek. A mai élet gazdasági
fejlődésének. Sokféleképen ség el. Mirztha évszázadok hogy az igazi kaftura szebbé és lelki válság kettős nyo
nyilatkozik meg ez il hatás. mulasztásait akarnánk egy- teszi az életet és nem meg- moruságában vergődik és ez
Egyik legteJmészeiesebb kő- szerre pótolm: olyan iramban rontja. a magyarázata annak, hogy
vefkezménye az, hogy válság- indult meg a fe]fódés. Más- Ha végigjárjak az orszá- annyi a szomo/llság minden
ba sodorja az életet. Ez a felől azonban szamara ldf- gat, szinte megdöbbenünk felé. Szomom otthon. 520

válság nem egyik, vagy másik vány, a kultura nyomán a azon, hogy mennyire elhagyta mom társadalom. Szomonl
ország életére szoritkozik régi szép magyar szokásokból a nép a régi magyar szoká~ I város. Ahol nem csillall fel
csupán, hanem a győzőknek való kivelkőzést, !za a hala- sokat, Szinte jólesik a le!- I az öröm fénye il szernekben :
és a legyőzötteknek egyfor- dás Clz igények olyan meg"" künknek, ha valahol maRyar ott nincs igazi jejlödés. Csüg
mán megkeseriti az életét és növekedését jelenti, amely a viseletet találunk. Magyar getegen nem lehet aktivitást
kilzdelmeit. Ma európai váf- mi agyollnY0[1lOritott orszá- lélek, magyar gondolat, ma- kifejleszteni. Csüggetegen
ságról beszélhelünk. Mindenki gunlc mostani helyzetében ki gyar érzés, magyar ruha: I nem lelzet nagy dolgokat ki
érzí. }Jindenki szenved alatta. nem elégithető.' Ha vissza- ezt szeretnénk mindenütt látni. I termelni. llZ ilyen időkben

Sókan azt mondják, hogy il tasziló látvány il pirospozs- És azt a gondolatot llralom- - európai válság idefén -'
válság csupán gazdasági gás tanyai lány akkor, ami- ra jutni, hogy az összeZSLl~ a mu.lt nagy tanulságait kell
jellegli. A valóságban azon- kor cigaretta van a szájában, goritott nemzet gyerme/:ei- . egyfdől megsz[v!elni. más~

ban lelki vlÍlság is van. A vagy ki van festve a szája, nek viselniök kell a nemzet fe/öl pedig boldogab JOVO

lelki világ terein mindig vagy a regg-eltől-estig dol- megpróbáltatásait és maguk- olapjaii lerakni. A hatalmas
sulyosabbnak mutatkozik a gozó ,édesanya mellett dolog- nak is az igénytelen é/et államok,. vagy mondjuk igy:
krizis. Mi lehet ennek a talatUl! tölti a lUl/Jot - épen egyszerliségéhen ke!! kés,?;ül- a győzők irtózatos úő/cszi

magyarázata? olyan visszataszító a ferrné- niők a nemzet feltámadásá- tési fesznd,·· hogy a JOVO

A háboru után egyszerre szetes egyszerüségből, szelid-. hoz. . . lzáborujá!lOz készen álljanak.
megindult olyan iránya (ej- ségb61 Jcivetk6z6tt szegényI A lelkivilág nagy válsága il tudományt befogták a
Wdés~ amelynek célja minél leány, ma amikor nzinden azonban egyenes k6vetkez- jövő l1áboruiának a szoZgá-

TÁRCA
Holdvilág.

lrta : PINTÉR FERENC.

(folytatás) (20)

Szó nélkül cl z:sebébc nyuJt.
kivcHe EI pénzét, Vermesnek
majd feiakadt fl szeme, ugy
m;zgilleiődöH, mikor aJ: öivcl
!leseket rneglátfa és izga/oltan
leste, mcrmyit ad Kenú,es. Az
oc!etartoítt egy /iz peng6-s1,
diszkréten IccstlsztaHBl al. asz,
laira Vermes pohara mellé: 
Parancsolj.

- 0, kérlek,nern Elkarlak
kellemetlen hQlyzetbe hozni.
Nekern tudniIlik az a felfogá,
som, nincs megalilz5bb dolog,
míntha valaki rongyos pár pen
g'óv~l akarja az embert lekö
feleznl

- Ötven? Elég lesz? -I
kérdezte félve Kerekes és ab-·

ban CI biztos tUdut.bell adta át I
az 50 peng6t. hogy azt soha
többé nem látja. Vermes velle l
ci kabájjál, odainicttc CI pincér! :
- fizetek! ~ Hanyag mozdu...
laltal átadta CI 10 pengós! a
pincérFICk, zsebrevágla az ö/
venes1. majd cl jjz pengőből

visszakat10lt apró pénzt rop'"
pant elókeJöcn csek ugy olva
satlanul bekcsus:daHa CI kabát
jába.

-, Öregem, neked még so...
kat kelJ tanulnod. ha jó társa
ságban akarsz forgolódni. Én
oem neheztelek, utóvégre én
ismerlek. tudom, alapjában vé
ve bohém ember vagy. Szer
vusz. igaz, hogy Pestre mész?

. - },;lost indu! él vonajam, 'I
rög/ön megyek, - szóli Ken?- '
kes, mély undorral határozta.

el. hogy azonnal elutazik cb~

ból él vórosból, ahol spriccer!
csináit eg·y f6biziosbói, kr;!,
szegedeit és ti cimbofáícSnak
szemrebbenés nélkliJ, csupa
gyávaság-bói odaacloH 60 pen'
gót.

- Tc, iSZOl, mi van aual a
diszkrét üggyel?· Igaz. hogy a
feleséged, meg az az ísmerct-
I~n ... , ..

- A, szamárság. TökréslC'g
lehetlem akkor este. L,átod,
nem emlékszem már semmire.
~ Kerekes megfordult, köszö·
nés és bucsu nélkü! otJbagyla
a tolakodó embert. Még- a
"Fehér Ló" szobájában, cso·
magolás közben is sirni tudott l
volna szégyenében és diihé,
ben, bogy minden li/kát kik> I
cscgtc, mert ivoJ! éffY Ide:3;L l

VI.
- Igen, ez él legkellemetle

nebb az egészben, örökké eI-

{n'liÍom mil~·a111, folyjon fecsc 3

gck, öS5zcfüt.;g~3 nélldil, el
mondok mindent, pedig nem
is érdekel senkit sem, álJapi
10115 meg m6~;·Gl)an ujra meg
ujri'], ahányszor Mez6városra
g·ondolL Soha többé neIll megy

vissza. i!t marad most már
Pesten. ahol mindent pjro kezd
hel. ~,1iért kétségbeesni, e1kc(\
veflcncdní? Az ember aí:onban
akkor biztatja magát amikor
biz!alásra van sziikség·c vala~

mihez. Ez is esz(~be jutott.
Azért is kihuzia ma:;rál, él

Tabánból lefelé szaladó ucca
különben is könnyüvé telic él

i~rást. Vermes, V;:Iipcsák és
Dudás néni ottmaradtak Mezö...
városon, most rt'juk terlil az
esti köd, hent ülnek él sziik,
alacsony szobákban unoltan
ásHoznak, kiszellőztetikél hélylw
füstjét, a szomszécl s70bilban él

cseléd megveti a7 ágyai, jój;:;akáí
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mond, erre megnézik az ó,i'ál: I (,j. vegy nsszonyntiL ÉrlelJlleS,
"Ideje lesz lassan IefC'küclni, « l c~inos, okos asszon v, áflapi r

vagy Dudás néni fclsóhajt: ,.Te- jC):la mcg· mindjcírl első látásra.
gyük el magunkat holnapra i;:;." ,:l. szobáJa ugyan egy kicsit

Ez az örökös "holnap is l"_i1c1ctlcn volt, dehtij cl szoba;
lesz nap," ez tönkre teszi az é~::;";zo;lyának egyélJb eloIga is
egész életet. l!g·V néz az em' v{lll. min! a lak~st rendezgel-
ber cl jövőjébe, mint egy távoli ni. Reggel későn keít, mert
vidékre, amely felé közeledik, c,ie későn feküdt, minek kel,
a távolság miatt összefolyik Ile különben is korán az em'
minden, nem látszanak a s7i- ber, hiszen délclött ugy sincs
nek sem, kékesszürke az egész, S·,'ll1l1li. Délfelé VélPY ő hozzá
'semmi kiemeJkcdö élénk pon/. valClki, vagy Ő Illenj lá/ó'
vigasztalanul egyforma látvány. gc:dóba. .ÁzaléIiI szell6zjete1J.

A budai esiébe, az Erzsébet Délután kávéházba járt, ufó,
hidnál kivilágított belsejű vii. végTcegyszer él az ember és,
lamosok szaladtak, sok jÓ]Ö]3 oki özvegy és mégegyszer
!özöH, ·Wrge városi ember ülj férjhez akar nwnni, annak tár,
benniHc MegáIH me]leHük és sas8g· is kell, a férfiak nem
hosszan bámulta 6ket: Meny- luiságosan strapf1ijilk ili magu·
nyivel gyorsabb, frissebb jem, kd a nők nján: El vannak
pója vaD itt mindennek. Ez foglalva él mCl-félhcléssel és ha
határozotlan jólesik. l'vlost már elfáradtak, ök is él kávéházban
n'-'m szállóban lakolt, a kör' ",:,zórélkoznak.
;uton vett magának lakást egy I (folyt. köv,)

Dalárda és a
Sport Club

husvéti
mulatságai.

legközelebb, . legjobban
meghallja.

Isten tartsa meg ilyen
fiatalon a köz javár"l 120
esztendeig.

Ha a Dalosversenyen elért
eredmények és sikerek okcit
keressük, kü!önösen két fontos
lényezóbcI;l találiuk n1q:~. aZCI~

kat: a eélfudatos, határozott
vezetés és a dalosok állandó
feg'yelmezeHsége.

Minden társadalmi alakulal
ereje a szervezet1ségébcn r('jP
lik. amelynek legfóbb tényc~

z6je él fegyelem. Az egyéni (5r·
dek és célnak alárendelése a kij·
zös<:'rclek és közös célnak. Erre a
két kivánalomra él jövőben még
nagyobb mé~tékben lesz szük
sége a dalostársadalomnak.

A Gyomai Dalárda müködó

Debreceni Dalosversenyünk
va!öság-os diada!ünncpe voH él

magyar dalnak. Méreteiben, ér"
dcke~ség·ében, nagyszcrüségé,
ben felülmulta az eddigi Da'
losversenyekeL Az Országos
l\lagyar Dalosszövet::ég érde~

mes vezet6ség-e hatalmas sikert
és k'l1Ycs crcdrnényl érlel a
csaknem emberfeletti mU!1kájá
val. A legfelső i'ntéző körlik
előtt is megbecsült érték n:a
már él magyar dalösügi', me
lyet fC'licbb C'melfli, lámogatni
és fejieszteni valóban kötele::,·

. sége is az államnak.
A magyar dalosök büszke

és boldog örömmel tekintenek
Magyaror'szág !-\ormányzójára,
aki az Országos Magyar Dop
losszöve/ség állandó fövédnöl;
ségét e!fogaJni kagyes voll.
Élére: iifI tehát az ő lelkes l<u[~

lurhadscregének, hogy ulrnuj(l~

tó nk legyen a soha nem lan~

kadó hazaszeretetben._ az ösz·
szefogásban, a kitarlásban és
egymás megbecsülésében.

mán nyomtatták cl legszebb
magyar könyveket".

"Ennek a hé1 évtizednek
háromnegyed része olyan
alkotó omokáball telt el,
mely a mag'yar nyomdá x

szatnak nejTIcsak Magyar
országon, hanem küfföl
dön is elismerést szerzett.
Ezért nemcsa k él ·kollégák
szeretete és becsülése, ha
nem él rnagyar kulturvilág
osztatlan elismerése jár
Kner Izidornak".

"Minden szereti őt és ő

.is szeret mindent. Embert,
virágot, bort, beszédet,
könyvet, az életet, de talán
legjobban a poros hálátlan
magyar földet".

És világhire . dacára
megmarad Oyomán, ahol

.talán Iegk~vésbbé vannak I
tisztában az őértékeivel.

Idegenek ellenben, ha Gyo~

mát hallják, rögtön a
Kner nyomdát, kérdezik.
A Kner nyomdát; amely
itt heleH;:ezett és itt is ma
rad. Legyünk büszkék rá
és arra, aki a Jegyökerez
tetés nehéz munkáját 50
éven át derekasan végezte.
Legyünk büszkék és be
csüljük meg az üzemet,
amely annyi gyomai em$
bernek ád tisztességes
megélhetést.

Kner Izidor pedig nem
csak a multba nézhet elé,
gedetten, de a jövőbe is.
"Minden őse könyvesem
ber volt és utódai is az ő

munkáját folytatják teljes
elismerés mellett. Imre fia
1916. óta apja meHett az
egész vállalat íechnikaiés
müvészet irányitója. Endre
és Albert js apjuk hirnevét
öregbítik" .

Köszöntjük tehát mi is
Kner bátyánkat ez ujság'
vékonyka hangocskáján,
abban reménykedve, hogy
miután földrajzilag ez van

Izidor
,
eves.

Kner
70

fatába és a mérges gázokról l
szóló ismeret maholnap nem
zeti kinccsé válik. Mi lesz l
ebből? Milyen jövő vár reánk, !.
vagy a gyermekeinkre, llno-, Itt jár a gyomai utcákon,
káinkra ? Ég jelé rohan-e az ismerős fe!!eghajtóban ..

b ., r l ef' ezüst ha.·lávQI, d~Tlis mo~em enseg étete, vagy e]e..e ..
a lejtőn a pusztulásba? Ki soIyával. A szánlO:": szerint
tudná megmondani? 70 éves, de ha vidám sze-:

mébe nézel, ha tréfázó .A vallásos világnézet meg-
szavát hallod, nem hiszedgyengült a lelkekben. Ne

csodálkozzunk azon, /zogy a el.
lélki-válságok korát éljük. Kner bácsi 70 éves szü~

Minden l1Yllgtalan~ Vissza ktésnavia tu]nőtí egy falusi
hat az örökkévaló gondola- születésnap keretein. Nem
tokhoz! A keresztyénség azért csak a ióbarátok ünnepeI
szállott alá a földre, mint ték őt, hanem él nyomda
égiharmat az illatos mezőkre, ipar leg'ldválóbbjai, szóval
hogy mindent meglljitson. és. irásban.
Hogy az embert igazán em- Mi gyomaiak megtanul
berré tegye, akinek a célja haíjuk tőllik, hogy ki sétal
a szeretet (js jóság. Ennek a a gyomai utcákon, kivel

állunk meg egy-egy tréfán
gondolatnak kell előre törnie.

nevetni, kicsoda Kner Izi
Ennek kell meglljüarzia a dor.

világot. Akkor nyugodlan ~ cl r 11.11i-da om a szof a ,,1'Ila~

nézűnk a jövő elébe és g,;!ar Grafika" c. folyóirat
mirw'enléle válságot legyii- e!öke!ő munkatár~ainak :
rünk? "I\1ár él háboru előtt Gyo-
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gassuk, szolgáliuk annak ér, I
dekét, magasztos célkitüzését,
eredményes és állandó előbb~

rejutását, tökéletesedését.
A Dalárda lelkes pártolói, az

érdeklődéssel viseltető dalked
vC!ők és dalbaril/ok, általában
a támogató közönség erkölcsi
és anyagi tekintetben tegyen
meg lehetőleg mi:ldent, hogya
da[osügy élniakarását, a magyar
őserő és magyar kulturáltság
hatalmas erőkifeifését megmu~

lathassuk a világnak.
E·zen nagysz(:rLi, nemze1i

. fontosságu cél érdekében mun,
kálkodik a Gyomai Dalárda is,
midőn nemes hivalásának tu
datában igyekszik kivenni ré;
szél cl nemze!épit6 munkából
a l11a~nar dell ll1üvcksével.

Hasznos és magasztos ug'y
szolgálatában áll a dalosok
tábOJ'a. A Dalárclának erősitése

és é!etképessé létele valóság; ,.
gal közi.igy és közérdek.

~/iindenképen méltó a közön
ség szeretetére és párlfogá
sára,

mél/óságosabb oltári szenlség
kitételével és szentbeszéd, dél
után 3 órakor vecsernye. Mus
vétbétfó: reggel 9 órakor éne
kes szentmise.

Szudy Elemér kitiiníetésf.
A hivatalos lap az alábbi kor;
mill'yzói kézirajot közli: A
magyar kir. miniszterelnök elő

terjesztésére Szudy Elemér a
n1iniszterelnökségi sajtóoszlály
mLniszteri tanácsosi cimmel fel,
ruházott vezetőjének buzgó és
erec!:llényes közszolgálata elis
meréséül a ll. oszt. Magyar
érdemkeresztet aclományozoll1.
Eelt Budapesten 1930. évi már
cius bó 30:án. Hor/hy sk.. cll'.
Vass Józscr sk.

Országos vásár Dévaványán.
Hivatalos érlesités szerini a
legközelebbi országos vasal'
Dévaványa községben ápriiis
14-én és 15~én lesz, melyre
vé:,zme!eshelvről mindenféle
állat felhajtható.

A Gyomai Központi Kaszi
nó vBlaszlmánYi] március 30~

iki gyülésén Nádudvari Mihály
ur kizárási ügyével karcsaIat
ban a köve/kező határozalot
hozta: "Választmány, miulán
Nádlluvari Mihály ur jogerös
birói ítéle/ck alapján Jelmenle
tet! - éSl1liLJlán tl1eggy6Lú~

döft arról, hogy a kizárási
okok nem forognak fcnn, a;
alispánÍ rendelkezés ellen be~

adott felebbezl~sét visszavon
ja; Nádudn.ri . ivlihály urat
mini erről már öZ Elnökség
értcsijeite, tO'/át?bria is CI KQ~

szinó tc'i~jfmak Jekinti,"

nyelven, 9 órakor magyar nyeJ
vü Istentisztelet, délulán 2 óra
kor német nyelvü ima. ~'liI1d

ezen funkciókat FeUer Ernő

lelkész vég'zi.

A g'yomai r. kath. plebániQ6
templomban tartandó husvéti
szertartások idórendje: Yirág#
vasárnap: reggel 9 órakor har
1<C1szentelés és szentmise, Jé,..
zus kinszenvedése történetél
nek éneklés'ivel, Délultin;) Óra
kor litania. Nag'yhélfőn: regg'el
9 órakor énekes szentmise.
Nag'ykcclclcn: reggel 8 orakor
csendes szentmise. Nagyszer
dán : reg'gel 8 órakor csendes
szentmise, délután ;) órakor
gyász~zsolozsnlClJeremiás pró
féta siralmail pég-y szólamra cl

templomi énekkar énekli. Nagy-
. esülöl-tökön: reggel 9 óriJkor
szentmise és oHárfoszrás, déi
ulán ;) órakor a templomi
énekka'r jerémiás siralmai! éne
keli. Nagypénteken: reggel 9
órakor csonka'nlise Krisztus
Urunk kínszenvedése /örténcl
tének énekkari éneklésével,
szentbcszéd és sirbatétel, dé!1
ulán ;) órakor él lemplomi ének
kar közremüködéséveJgyász~

zsolozsma. Nagyszomba/on:
reggel 8 órakor fi.iz-, busvéli
gyerlya- éskeresztvizszentelés,
9 órakor énekes szen/mise,
este 6 órakor feltámadási kör
menet. Husvétvasárnap : reg'gel
8 órakor a hivek által a temp
lomba hozandó husvéti elede'
lek _rnegszen/elése, 9 órakor
ünnepi zenés szenJmise orgo,
na és heg;zdii kisércttel, a leg~

SZŐKE FEr~ENC

ref. ig. tanító.

.Istentiszteletek..

.A református templomban vi
rágvasámap déle!őttfél 9 óra
koristenJiszte!etet tart· Palo
tás islván hitoktató lelkész.
hál;omne~n'ed 10 órakor CI le#
venték n~szére urvacsoraosz,
tás lesz, Nagypénteken dé1e,
lőtt fél 9 órakor' prédikál Ré~

pás Pál lelkész, a délutáni is:"
tenliszteietet vég'zi él legátus.
Husvétvasárnap délelőtt fél 9
órakor prédikál J-Iarsányi Pál
esperes, urvacsorai ágendát
vég'zi Répás Pál lelkész_ Délu
tán és .ünnep másodnapján
predikál a legátus.

A lutheránus kmplomoan vi
rágvasárnap d, u.. 2 -órakor
kezdődik Jézus sz:enveclese lör
ténetének d felolvasása, amely
folytaTódik hétfőn, kedden, sZer
dán, csülö/örtökön a reggeli
könyörgeseknél, nagypénteken
isteni tisztelettel kapcsolatban
és befeiezést nyer a nagypén,
tek déJu1áni könyörgéscn. Nagy
pénlék délután 2 órakor kOl)'

fir'mándusok vizsg6ja.Nagy,
péntek regg'cl 8 órakor urVi.'!6
csoraosztás német nyelven, 9
órakor Isten1iszte!et Jézus szen
veclése történetével. Délután 2
órakor ima Jézus szenvedése
törlénelének bdejezéséveL
Szombaton este 6 órakor elő

késziíó !stenliszletet irás ma'
gyarázat1al. Husvet vasá.rnapl
ján d. e. 9 órakor és d. ll. 2
órakor német nyelvü lslenlisz,
teIetek~ Husvéthéjfőn reggel 8
órakor urvacsoraosztás magyal'

Gyógyszertárakban l::aphatók.

}(özségünkben a magyar dal
nllil'eJésévci szol~rálja D(Jiár~

déJnka társadalmi béke és
összetarlás, a kul/ura, a haza~

fias érzés és nemzeJi önludal,
a mag'yar szellemi és 1crliIeli
inJegritás magasztos eszm éi;
nek ápolását. Az első hivó
szóra megjelenik ojt, ahoi a
szépnek, nemesnek. vallásos
ság'nak, l1azaszereJcinek emel,
nek 011 ár!. Megalázott, meg'
csonki/oit hazánk fefemeléséf
és megépitését célozza minclen
értéke') és hasznos munkája.
Méltó tehát a köz javára, a
társadalmi élet fejlesztésére tö;
Tekvő igyekezete él n",mesen
gondoikozók és mLivelt lelküek
szerető és megértő támogatál
sári].

A közelgő husvéti ünnepek~

ben egy müsoros estét és egy
mükedvelői előadássa'l egybe'
kapcsolt táncmulatságot óhi1jt
rendezni él Gyomai Dalárda
vezefősége és él Gyomai Sport
Klub elnöksége közös rende;
zésben.

.Ig'azán örvendetes és dicsé,
refre méltó él két eg'yesület ve
zetóségének harátságos és bé,
kességes szellemben való
egyiiHes megállapodása _a ne'
mcs cél érdekében.

1'v1indnyájan á/érezve és meg
érlve a magyar' dalosügy uj
korszakának. szebb és dicsőbb

jövőjének szükségességét, le;
gyilnk mindnyájan igaz és lel,
kes hivei e szent Ligynek és
minden jóakaratunkkal támo,

*

tagjainak szives figyeimét kü,
lönöscn él gyakorló órák pon
los látogatására óhajlom fel,
hivni, .mivel a fejlődés, él töké
letesedés és eredményes mti'
ködés elengedhetetlen és leg"
fontosabb kivánalma cl pontos
ság és a· kitartó szorgalom.
Állandó gyakorlás és tanulás:..
sal. feg'yelmezett munkával ér;
!letünk el sikereket és vihetjük
elóhb Da1árelank. ii~;yét, CI :11.:'1

gyal' elal csodzíscrcjc és 57ép

sél,ténck ápolása. megkcd'vcllc
.tése terjesztése állal.

.A magyar karéneklésL a k; 1'

fikarok mcgszcrvC7ésél öröm
mel látja és fogadja mi/lden
értelmes em!wr. Nekünk dalo
soknak az cl köte1essI2günk,
11Of2'y él dalórákon .pontosan
mcgjcicniünk és ott a nemes
íi!,!yl1öz méJló komolysággal,
kHy,-,'imczctlen viselkedjünk
mimlenkor és minekn nyilvá,
nos szerepléskor is.

-
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A sT.cgényügy országos
rendezése A kormány fcrvbc~

vetie, hog'V rendezi a kÖ%$c~

gélyre szoitl!tak elláldS{llWk
kérdését. A SZQllényügy nagy
szociális jelenlőségi.i kérdé~c

sznkség'css~ leszi, az c tércjI
fentállö jelenlegi viszonyok alé:'
pos Janulrnányozását, ami CSf)\{

ponios és megbizható aóalc'-k
alapján lehetséges. Ezért (j

belügyminiszter egyetértve d

népjólélügyi miniszlcrrel elren
delte. hogy él törvényhalósóq
terli/etén öss7eirassanak niind
azok El közsegélyre szoruil
munka és kereselkéDte!ene~Yé.

nek. akiknek fizc1óköteles va~ry

eilálásra képes hozzálarlozÖj1~

nincsenek, ha aggkorukl161.

betegségükné! vagy rokkanrsci

gu!mal fogva juto/Jal< olyan vj~

szonyok közé, a.melyek a kC17

segélyezési elkNülhetetlennc,:

teszik. A hadirokkantak és

hadiözvegyek az összcirásha

csak az es~ibcn vehetők !'el, ha

rokkant Illetőleg özvegyi iára..

dékuk számításba vé/ele ljMn

is köz~l1ély.re szoru.lnq!):.

Gyoma község képviseiőtes

ti.Hete április hó hó 14-én hét
főn gyülést tart, amdY"-'rl ClZ

uionodn megvt:Jasdott szülész
nö: Izsó Anlalné ],zlcszi eskü
jd. Tárgysoro/,Q~on sZluepcl..

nek még a református egyház
za! kötött csere szerződések

elfogadása; az 192-9 évi zilr..
számadás bemutatása és a
közegészségiíg'yi uj bizottság
kiegészitése.

~~~~~~9"~~~m~~tIlJ~~~AA;R-'

I A B D UL L A a világ legkeresettebb. szivari{ái I
~ Rózsalevélvégü (Tijrök) !ile! 20 drb P 5'20 j'
~ Abdul!a t l. szám (Tört,k) áfa 25 drb P 4'25 .
~ (> bdulla Hi, szám (Egyptian) ára 25 clrb P 3'50 L
~ Kaphat6k: a Hungária S;:állodával s):emben levi; ",üif~!.di dohátty· J
~ kUU:lnlegességeket elsrusitó üzletben. Bwl~pe5~, IV;, rurr 19t"áll~U. 4_

I
'

r-.,,: Telefon: Aut. 815-.5<:.R.. - A k.űlönlegeS;;~g.l d{lha.n~'tt.~;"';d0d)ei1,~1'[:btmi:Jli;z :.e: összes eWkelöbb s7;ijJ()(lá~b;ul, éttermekoen, k;ll'c!1<llaldJ?!'l e" rnuino- :
}: helyeken és az összes nagyobb pályaud\'arokol1. '
~ Vidékre szliIlitás levelezclapr;a ut:!.íllvétte1. . ,
~ Minden egyéb fajta. szh:arka me9l",endelh~tő: madol'"i KREYBIG l'

I
~ RUDOLF ld.Hföldi dohál1yáru_ bc.:hozatali .j~odEijába.n Budapest, :'
• V., SCls-utca 29. 1.,;:;2, felefon : Llpot 163-83.

é ' (A Nemzeti Bankkal szemben). I
~ Kérjen árjegyzéket!
~ .

~~~d>~~'~~~~~li~~~_

..~ ,~h?i§ teU~é?e,. l.ntlildQ I :iJrJ,ö:-il~ cl akér~,éS. __sürft~s
kkl fdj(lalmak, emcszlCSl nc# cs meltanyos !1lrW_llda" ci .:Iol.
!lézségck, gyornorhélhurut és hisszük, hogy az lvénfenékí
sárgasiig a krmészeies ~Fe..... lársulaHal karöitvc sikerül bi~

renf: Józ§ef"" kcserüviz zonyos miiS7..ilki bCreildcl.kc
használata állal meg'szüntclhe- déssel a holt meder vizét á!·
lók és az ag-y. él szem, liidő Jandóan 80-100 em.-ce ma·
Vélg-y sziv relé irányuló vértó- gasségban egyszinien tartani,
lulások el1cnsulyozhaiók. Gvo, amí él parlmenfí lakosság' g'az
mor- és béispecialisták igazol- dasági magánérdekeit is hal.
ják, hogy fl Ferenf: J"4z~ef ba!ósan szolgálja. Evégből fel
vizzel, kiilönösen az ülő élel- kérjük a part men/én lakókf:d
mód \{(~vel[\c:dében jelentkezó éppenugy. mint a2:on korcs'
baioknál, nö~noÍ1 kedvező ered- má.ros és vendéglósökcl j akik
ményeket érn('k CI. A Ferenc nyári iél!szü!\s0g1eli2ikí2! él holl
J@zsoef. k~scrl,iviz kapható medert)<3! szer;dk be, hogy ne
gvógyszerlárakban, dror~'ériftk,. zárkóaanak el e nagyfonlo:-;
b~n és füsZ2rüzie.leldKn. ságu kérdés elől s ba ke1l,

HJ ég' anyagi támogalásukkal is
jöjjenek. segilségü!.

A holt-Körös vízzel való el
látása. A riv/apc'si holl me·
der vize közludomás szerint a
most még csak ~sirájábanbon
takozó nyári melegség- bcáll*
tával retteneies büzt ferjcszt
és ezzel kapesolalosan a kü
lönféIe idegsorvasztó betegsé..
gek csiráját hordja Ilwgában.
Ennek megszüntefésc él holl
meder vizének állandóan egy...
szinten való lartásával volna
lehetséges, ami sürgető közér
dek~ községünknek, különöscn
a par/menti lakosságnak. Köz,
ségünk vezetősége ezirányban
rnár megtell\? a kezdeményező

lépésekel '3 mivel tudomásunk
szerint az Ivánfenéki Belviz..
szabályozó társula! igazlj?aió
fórijérnöke: Bácsy Elek ur sem

5z,:'rzödé..,! kölni. amelyel a
milJiszkTilllll CSC1{q2' az idő 3

kéS/bUJ kiadolt íün'énvrc való
j;iv(]!\;o?:i.Íssa! cg-'2s.'élH?rJ vagy
r·iszllcn nem f<J!jdC!nél cl. I:~n

iehflt (iyom<'ÍnJk b mql/ ke\l
vilrniiI iPi ö kcd\lcz() i(l/)po!1~ i
tot, illllikor a Ifl1ltVoJéÍsok fel,· j

v,_.'tekncJ, .,~kad.ili.ynj_ ci_~Hl!~dk I
,Cé' rCriJCil1C1i', hogy (JC: III jnl-

vén,' 0)'/ kcd\·(~·7.:11(~n\";:kCl f:;)~ i
h()z~i. arndvck rncl!crr fil ciek-, II

.iro.n~<:s éra_rl1f~),?ya,:.'/J(_'d~ IS f11Ct:<"- _

ln!f,!!iik 3/(l1l1J1aSuhz;!. i
Th T 'I' - l" Fo> I H. ,Il'\lem ,~e I mar "W"~(Í1Qon va- l

sároini rózsákat és egyéb l
növényeket, meri él Iqrl1l1257'.

szebbrncnő i::rén yc:\< ci is kíc!'~v l
Q·iti a viiúQhirü Müu:hncr ÖdÖll
Q L

cég-o A most megjelent növé~

nyel< és virág- gU;llók dis/es
áriegyzékit r:rd2klódőknek

készséggel küldi ingyen és
b.?rmenivc. Áilandó rnin/akiálli
jáSd nJcglekilJlhetó a RoJ!en
biller utca 33. szám alatti közq
ponti klepén, vagy az uionan
berendezel! és j,'nycg-cscn meg
Ilélg-'lObhitotl belvárosi eladási
hcJyi:,.,;;;;'2b~11, e)uc!npCs/. l{os~

sulll Laios u/ca 4. szám alöll,
i; i:-,.~rC'i1crcndjek templomával
:,,/c,nb<211.

Ez évbeamálus 3,611 nyiiik
lll'~' az évr6i-évre er6telicsc:n
fcj i öc1ö és 1930~bcn fennállásá
nDk 25~ik évfordulóját ünneplő

[)1:Japl2sti Nemze1!,özi Vásár.
A vásf.r, élllll'lyen !nár lavall'
je; köze! másfélczer kiállifó,
ti'Jbb millt 400000 láfogeló s
ezek közölJ kercl<cn 60.000
ideg'eiI velt részt. ez évben
móius 12'i~J tart, .

Motorkerékpárl;)ajnokból 
motorkerékpárkereskedö. Ur'
J;;:ch Lfhzló, az ismer! vet"
scnyz6, Magyarország motor~

kerépárbajnoka, miután tőbb

1\Íliinó gyártmány képviseleféí
m·~'gszerc%je, önálló üzIl2let
1~'iito1t a vr. Hunyancli tér 12
s i:. alatt. U rlJachnak sikerült
n:CljszQrezni az ang-oI fcgyver~
g-yiÍr világhírü ké5zilményének.
éJ l-J.·.5. A. molorkenzkpárnak.
10vábbá él bef:::ra SaroloR mo..
to dz('rékpárn ak magyaror
szági vczérképViseletét, a leg'"
jobb nevii amerikai csónakmo.
Jomal,:, az Evinrudo-nak, to...
vábbá a rendkivül népszerli
Puch molorkerékpároknak el ..
adási )eralwliil, valamint a
f6Ieg él legutóbbi években
igen nagy mértékben elterjedt
Lardoline olaioknaka képvi p

seletél,

..G~om~ l~,~zs,;5~ ~é?vise!ötes- l
l~~et~ apn!l~ .11?,/ .en, va!~s!' l
tOl CS. renm; l vu il k,_, xgyul(Csr I

\ ,. lJana!!. melyen hsó i-\;llaific j

szül. Vass Erzs~bcieiu kÖ/<'~f I

S;Ü!éSLriéijénck, _('gyha;:y'~\ia? l
clvaiasztoira. 1:;:1211 il r'\:,lil,,'~;C'n

adja be:lemondásdf Dr. Sí:ilágyi'
17 \2fC(lC kÖZ5fZ"s;i ()rvos~ akjl cl

k(~p'/isclőtesliíkj 6 éven ál bu;:
f2-()Il tctjcsUclt orvosi 5zo!g'al{j.r

iili llitm á!lásiltól fe!l11c!~icl1 s

éH1l1ak nelölIése irónl inlc27k'2-

~12!t. :Do. h be,Ii, i.nc1il~,,(~n\:ra,. h~:gv l
DO kiS hOlonYl rcV:apOSi Tuld
kertek alakilásu céljaira elflclas
sék, a képvisclöíeslül,..:I" ,si1k
annyi'f cn!~cdcH 111Cg, hogy éJ.:~

érverés ~ncq:ldsircitessék és
arn'ú1i1viben élZ 'árajánlat 0211J

!enne megfelclö, ugv ciL cl
Bdásba nem egyezik bele. Be 6

icl i2rJiekit, hogya nemrég' el~

készült 835 folyöméieres uj
l,:őbmko\otol a. vármegye a
utak közé és sai;}t kczel\~s,,~be

veHe, ]H fi;syelmcztetjük az ul- !

lest meJielt ellerűlő por[c:rk tu

Jajdol1osait, hog'y a rnüu/ra él
kocsi felgördülől sürgöscjj csip
nCí]íassók me.9·, nchoiJ.Y Lihií 6

!zcísi eljárás indiJíassék cIk>
niii<.

Fegyver és sportszer kiá.:m~

tás Budapesten. A. Nemxelközi
Árumintavásár alka1mával a 65
éves SKA.BA és PLÖKLAék
fegyver és sportáruház, siJjál
helyiség'ében, (VL Vilmos cs.
uf 33.) kiállitást rendez, rilzly
nek meglekinlésc minden vu'
dész és sportember érde!cc.

A gyomai villamos áram
eHátásának távvezetéki meg~

oldására vonatkozólag még
mindig nincsen jmnicrét j~vas~
h~t._ Az áramszolgália:ó 1<<5.
szénbánya távveze!éke a köze)
mulJban eljulofi ugyan már
Mező/mig, de El további kijer..
jcsziésre vonatk,nóiag él javas
lal még késik. Ennd< vCllöszinii
okáJ abban látjuk, hogy a
hosszu idő óta készülő cner~

g'iatörvény f1 yiJvánosságrB iti,
tását akarják elóbb bevárni,
rnerl ebben a törvényben esef
kg oly ujiiások foglaliafnak,
amelyek az eddigi !ávvczeíéki
áramszolgáltatást in fézmén ve,
sen lesznek képesek befolyá,
soIoL ÉrJhető tehát, ha most
amikor a törvény kiadása kü,
szöbön áll, az árarnszolgáIta!ó
v~lIEllajok Ot2m kivánn©k oly
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Budapesti előkelő Iapvállalat

h l' , , ~U.j.

lelkt' epVrSSiOl
keres e1őfizet51[ gyüjtésére.
Garanciakipes urak könn.yi~

munkával nagy Iíereseillez jut
hatnak. Rész]etes aján1atol[ ai

g a J:" a II c i a megnevezéséve!
"H.ELYI l\rí.EGBlZOTT" jeHgére
Budapest, 62. Postafiók 282.

alá küldendők.

MegkönnyiteH mUI1,ka!

VII. Dohány utca 42-44. Táviratok : CONTINENTALOTEL

'1 . ~ilníi'

CONTINENTAL 5zAlLODA BUDAPESTEN

Zöldfa utca 310, számu háznál
lakás van kiadó, Értf'kezni lehet Dobó
Lajosnál Rákóczi utca 663.

Rákóczi utca 656 házszám al;\tt
egy tiszta butorozott szoba kiadó.

. «ató Lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlö és gyümölcsös kertje őrii!,;

áron eladó.
A Hangyában hétfőtől kezdve nagy

husvéti vásárt tartunk, az árakat cz
alkalomból lényegesen leszállitottuk. A
bornak liter.ie íO fillér.

Az Erzsébet-ligetben 2 emeleti
szoba, földszinten l szoba külön bejá
rattal nyaralásra esetleg szerényen bl1
torozva május 1-töl október hó végéig,
esetleg l1ónapokra is kiadó. Értekezni
lehet a Jige~i vendég155nél.

A VIDÉKI URI KÖZÖNSÉG IGAZI OTTHONA.
~ ,---~-
~ Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. ~

dE. Minden szobában hideg-meleg folyóvíz és központi fütés! I
~ Egyágyas szobák árai: 5,6, 7, S, 9, 10 pengő. -.I Kétágyas szobák árai: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 pengü. ~

I Szobák telefonnal! Szobák fürdőszobával! ~

~ Elsörangu étterem! Zene! Tánc! ~

1....111. 'fiT WJ.tJJ.~i;Ul&ll1i.ll:lil.' liW••~Jl!~!I.~

DUBLIKACIÖ.

A Gyomai Önkéntes Tüzoltó Egye
sület folyó évi április hó 27-én, azaz
vasárnap délelőtt fél II órakor tartja a
községháza 1,is tan:?cstermében

évi rendes közgyiHését,
melyre az igen tisztelt tagokat tiszte
lettel meghivja.

Gyoma, 1930. április hó 7-éri:

lvladoras Gyula Fekete Sámtor
elnök. titkár.

Tárg:ysoroza t:
1. Jegyzőkönyv hitelesités.
2. Jelentések 1929. évrő!.

3. Számvizsgálók jelentése, felment
vény megadása.

4. 1930. évi költségelőirányzat meg
állapítása.

5. Tisztujitás.
6. A "Pünkösdi tűzoltó nap", vala

mint az 1930. évi augusztus hónapban
megrendé'zendő zászlószentelési ünnep
ség és a Vármegyei Tűzoltó Tisztek
Bajtársi Szövetségének gyomai gy[i1ésé
vel kapcsolatban határozat hozatal.

7.lnditványok. (Csak 48 órával előbb
elnökhöz beérkezett inditványok tár
gyaltatnak).

MEGHiVÓ.

Műtrágya Wagner Mértan Fiai
nál kapható.

I·~.iniMi~fiilíilif~~Mj~Mfflimlh~~~ni~iffif:i1:1iif(ffrT!fiillThmi.r~8fu1i5. A NYUGODT ES BIZTOS fOLD; BOLDOGSAG ALAPFELTÉTELE A ~

I CSAlAD~ BÉKESSÉG, ~I amit a gondos házi asszony kevés pénzért igen könnyen biz!osithat, ha "férjének és f:I gyermekeinek tizóraira, iJleNe véJcsorárél WEJDI'v1ANN FELE KITLíNü VlRSUT. IP!
~ ILLETŐLEG H!DEG FEL\lii~G()l-T p,-r I
I (PÁRl28IT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT. SZAL.~MIT stb.) szervíroz!... ~
,- Tegyen próba bevásárlást a WEIDfVIANN MÁRTON üz!e-téóell. (Horthy Miklós ut ~
'- Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitünő henteséÍrur Gyűmán ~

~ más nem készit és nem tart. ~

1UUJ.~~'_UliI"-IJ~!.IWI~];~tlj.J4lL.l~Iiqll'll,!' i'l.iWYY~)Il!.JJI~.i• P'•• 'eee_

Köszönetnyilvánítás.
Kedves feleségem és édes

anyánk f. hó 8-án délután meg~

tartott végtis"ltességén megjelent
rokonoknak és közönségnek, akik
mérilctetlen nagy veszteségűnkből .
származó mély fájdalmunkat szi
ves megjelenésükkel is enyhiteni
iparkodtak, ezuton is őszinte és
hálás köszönetet mondunk.

Gyoma, 1930 április 9.
Lactl Fülöp

. és gyermekei.

Filmszinház
Gyomán.

Április 13-án vasárnap:

Az ördög
táncosnője.

(Tibeti éjszakák}.
Az Apolló fiJmszinház ápri

lis hó 13-án, vasárnap egy
l'endkivnt érdekes és látványos
fHmdarabotmutat be

Az ördög
tánco§n8je
(Tibeti éjszakák)

Clmu 8 felvonáso:'>. India cso
davilágában iátszó fc>génycs
történetben. Ez a film gazdag
miHőjü mUvészi rendezésben,
kelet rejtelmes világát~ babo
nás varázsát, halálos vakhitét
idézi egy regényes, kalandos
dráma fordulatos életeleven
jelenetsorában. l\ilOSI, amikor
az egész világ figyelme a 111(,,

sés ;télZdagsögu. ösmlivcltséfi!ü.
rejlelmes indiai birodaloi"l1 felé
fordul, ahol most egy gran
diózus szabadságharc kezdő...
dó tünetei vannakkialakulóban,
mindenkire nézve rendkivüli
érdekkei birhat ez a nagy
szerű filmdarab, amelynek ke
retében egy különös szerelmi
regény legföbb jelenete India
I{evéssé .ismert részében ját
szik és olyan iátnivalókat nyujt,
amelyeke! európai ember szeme
eddig' még mzm látnatott. A fi],

met fred Nibló, a "Ben-Hur"
megalkoJoja rendezte' szenzá»
ciós sikerrel. A darah föszc
replói GUda Gray, Anl1a~May

WOl1g és Clive Brook, akir él

film amorosójanak neveznek.
A mlisort két kitünő amerikai
burleszk és hiradó egésziti
ki. Előadások: 4, 6 és 8 óra
kor.

Legolcsobban
IF

es gyorsan fo!yósit kölcsÖllÖ
a



18-26
19-25
2-20
3'23 .

17'30 g·v. 21'
20'29 gy. 2'! cl
14'28 16';32 gy.
19·10 19'45 gy.

16.14gy_
16'51 gy.

2.0'34 gy.
21-ll g.y.

1936 ápr.1ö.

tr

ee

lapu.nkbarl ~

ti

irdessen

A "f:n:" bc!üvd jelzett gyürs-, a többi pedig személyvonat.

BpeSlr61 indul
Oyomára érk.
Gvomáró! indul
Bpcstrc érIe

1929 október hó 6~tót
B1JDr\..PEST ~ GYO.r>fA.

6-25 g-45 gy. 1;S';)5
U'Ot) 12'42 gy. HUg
0-02 5-34 o-52 gy_
5- - 10-40 11-45 gy,

GYOJ'>1.tlr.. - BÉIi.ÉSCSJ\.Bl\..
Dcsabáról inetu123-15 4'34 8'14 gy_ 1D'26
Gyom€íra érk. 0'17 5-26 8'51 gy. 14-20
Gyomilról indul 6-41 11'14 1~N7 gy. 18-29
öcsélhÉÍra érk. 7'54 12-0<') 15-25 gy. 19-27

~~ft~~~-';;;;.?-~~"""~
~~:z.:::;TI .... _~~

~~"'-~~~~'~~~~~~oIll!,",,~~w,.-

~-...~~~~
::D:rn.::[X:n:nU:X:::Drn:~'1tlOrX1in"'"'""{ IS 1.: t ilIlCD:e:n~

GYOMAI UJ,i?ÁO,

LegJobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
f\A enetrend Ujság
I<aph@tó minden \!:asutállomáson:.

Doh1Ínvtf5zsd~bafl.

TALí«.lKDZÖHElVE
.m: "1 iif !!il doC";"~ . . . . '.' ~5"!l,f; . ~~ '," ",'

~~ a v sza~ o, a"".
lj D A P iE si T: Vi., ?odrnanic;zky~trtca 8.

A. N'o/'Uq'ati páiy&ud~'all' 'il:neUd:t.
Telefon (Interurbcm) 202-45_, 294-M. SLirgönycim: Hoielist.
Minden modem kényelemmel berendezeH elsőfal1gll családi
szálloda_ Minden szobában központi tütés, hjdeg~meleg

foiyó viz és telefon_ Lift_
Szállodában kávéház, cukrászda és fűdrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es ég 46-os kocsikkal.

6 oldal.

ingyen lakh.atik Budapeste'l,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
mert hspufil, havonta kisorsol

~-""~elófizelői közőH egy szálíodai
utalvánsrj, melynek tulajdonosa ~~~"''Jt~(i\}fJ(fl~~~AA~~~~~~~F~~

li\:
a sorsolii.s bónapj8han tetszése l Mag' 'yar Testvérek I Aki.k szivüni{ön viseljük. magyar munkás testvéreink
szcrinJi időben hárOln. napon I'f: • mai nehéz sorsát, adjunk munkát és I{enyeret a

I munkanélküliek kezébe,át cHjmentesen I{ap él kiváló

bimévnek örvendő Park oagy- i.1: vásároljunk c s e p e I i m a g y a r kerékpárokat
sZiáHodában Budapest VlIl,_ Ba- e I

I
és magyar gl.lmmit. minőségbenbármely külföldi áruval versenyképeset.

r,o_ss 112,:;'. lO ,(o r.".·.clcl..ipályaudvaf ._ CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő.
eri"czeSI OlcJii;ZlVdl szcllJbcn) ~
eg-v elsórcndü szobát tI kö- ~ Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 iméI'.

it Külföldi gépekben is raktáron van "OPELa, 9ATLAS-PATENT", "WON- ;f
vetkező sorsolósi április !5... (n ~ DER", "IPAO", "OR10W és DIAMANT", gummikban "DUNLOP~ és I
fogiuk IT1eg'2jlcmi és eredménvét l "MfCHELIN". I
!apunk épri!is 20 a iki számElhc!t1 ~ RADiÓ és RÁDJÓCIKKEK részletfizetésre. i:Ó.

esszük közzé. Vágja ki ~
TeljeS1 tisztelettel:

~Z ai~nti"Utalvá.ny~szI21v~ny~" I
es adja be azt lapunk fClelos :;; DOMOKOS ALBERT viUanyszerelő és müszeréSz.

szerk'2sziójénéi. ~~.. inluUWWWyWu..uUillYU.U;B6jUIll!il~~~~ ~

lllpnnk Budapesten állan
dóan ohrashafó a "Park
SziiHoda" )>:3véhá2:ába.n. vm.,
B~riiflss--;:ér IiO.

-.--'_.0···-'.---" .......•". _ ..••...••.. __ ......•.. - -.
;:;c.~~~atr....-~~~

SzerkzszJ6scgm;] bCCidéluciö. I
UTALVÁNY-SZ~LVÉNY I

urnak
, •• <'••••••••-••••-•••••••••••••• _••••••••• "'."'.'-' II rll0nel<

min! cl

.GYOllfl.Ai UJSÁü
olvasójának.

6YON1A-ENDRŐDf AUTÓBUSZ TELI MENETREND

november 15..től május 15-ig.
GYOMA. VasutáUornást Kossuth" Lajos*utca, Piac-tér, Horthy MHdós·pt és

ENDRŐD íÜyögyszerfár között. ,
Távolság 7 és fél kilométer; Menetidő 15 perc.

6 Ó. - p.

8 Ó. - p.

10 Ó. 20 p.

12 6.- p.

l Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

7 Ó. 40 p.

kézzel ken

telefonszám 17.

délután

délután

délután

délei(m

délután

reggel

délelőtt

"

"

Endrödr~n in.dul':Feltételes rnegáUÓk
(jyomán:

1. járat reggel 5 Ó. 30 p. Kössuth Lajos utca

~ Gróf Tisza István ut sarok d.
2. " reggél 6 Ó. 30 p. I Máday gyógyszetiár

3. " délelőtt 9 Ó. _ p. Piac-tér
Ártéli-kut

4. n délelőtt II ó. 10 p. Hangya mUlIe{
Vágóhíd

5. " délután 12 Ó. 50 p. Iványi malom
Endrődön:

6. " délután 2 Ó. 20 p. Napkeleti vendfglö
Kórház .

7. " délután 4 Ó. 55 p. Kondorosi-ut

Piac-tér8. " este 7 Ó. 20 p. lY este

Feltételes megállÓ helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról fetemelt
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.

Kmön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendeIhető.

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA
Telefonszám 17.

~~~~U'"~

~ KED~JEZrV1ÉNY
~ VEr'<JDÉGE§NK~JEK
; Ezen lap e16fizetőinck rnegelégedé~I . sél'e nyujtott
~ 20 §zál'Z&lé.k
~ kecjvezményt, szobaárainkból

l
i tO százalék
ked'lezm~l1~t olcs~ éttermi árainkból

. (mennt kIveve) mOáunkban -van az
.UJSAG kiadóhivatalával létesített.
megállapodás alapján kibőviíeni 3.

MAGYAR KiR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZi:~HÁZy

KAlV1ARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékeH áru
jegyekkeL Tekintettel a nagy keres
Jeire, I{érjűk szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

veHink közölni.

PARK-SzA.llODA
BUDAPEST

sz~mben él Keleti-pályaudvar ~rke
zési olajával. (Nincs kocsiköltsége.)

Szerkesztésén és kiadásért rele!ös :
VIAGNER MÁRTOK

~~~~'"~r:e'~~T.:r.lt,.~S~,.._••;,.~t~~?tJ:P",.'bd'~e.4\ilrr~.. ~,....~
NyomtaHa a ",HUNG,~,RIA" könyvnyomdili viJ!a~t GyQDlán. Felelős cégtlJlaidonos: TEKET SÁNDOR_



p o L l T I K A t. T AR S A D A l M I É s K Ö Z G A Z D A S A G I H E T ; l A P

--~---Ei_ ö F l Z E T É SIAR A K: -~---r;.ele1ő~zerkesztő:WAGNER MÁRTüN.
N.egyedéVre - - ~ - 1 pengő 80 fillér II

Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész eyre - - - - 6 pengő. ' SzerkeszléSség és kiadóhivatal:

Lapzárta P É N T E K déii 12 óra. I "H U N G AR I AU könyvnyomda
Megjelenik mindel'lvasárnap reggel. I G Y o m a, "ÁRVAHÁZ"_

-==rw-~-_._- ._~~---~-------~----

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábo$ 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.

helyett, melyekre fel kellene
tekintenünk, melyek felé .tel
kellene szárnya/nunk, mint

- Két nagy csodája van a I ezredéveken át szemeinkkel k"l' k' l l
keresztyén világ leQgyő- i szemléljük ugyan a felénk a .ITa YI sasna', nu a - eg- l

- ~. többször a mélybe nézünk,
zedelmesebb ünnepének a hajoló memiyei kegyelmet, - vakondak módjára a söfét-
Husvétnak: az egyik az Isteni, - megfürdetjük ugyan magun- ségef keressük, _ az emberi
a másik emberi csoda. kat a keresztyén !zif és krisztusi csoda az, hogy hiában szól

Isteni csoda az, hogy az szeretet káprázatában, sllgár- a husvéti fehér ruhás angyal,
Ur az engedetlen, megkemé- özönében) - megnyilik ugyan nem akarjuk _megérteni az
nyedett súvü, a bünnek előttünk templomain!con át az egyedül boldogitó, diadalmas
mélyére aláhanyatlott ember- egeknek kapuja s feltetszik mennyei üzenetei: az Ur
hez szerelmes Fiában hajlott az emberi élet legjensége- - feltámadott!
vola alá, azért, hogy -enge- sebb eszménye az Istenfiuság Ugyanez a helyzet magyar I
delmessé, jóvá szeretőszivüvé méltósága, melyre kegyelem- nemzeti létünkre nézve is.
tegye, !zogy gyarlóságait be- ből mindnyájan e/hivattalunk: Nem trianoni bün, /wnem
harmatozza az irgalom - de mi -képzelt felvilágo- örök isteni csoda a magyar
gyöngy harmatával, bünős sodottsággal eltaszitjuk ma- nemzetnek születése, élete.
ete/él hófehérré legye a ke- gyunklól a Jelén.k hajoló IEzer éV. előtt is szét volt
,gye/em és ujjászülefés fere- mennyel kegyelme~ - a szabdalva a Kárpát koszo
dőjében ésIelemelje az Isten- keresztyénséget öltözék és ruzott

J
Isten által egynek

jiuság magasságára, Idnek az ruhaként tartva magunkon a teremtett, isteni kéz által gyö
örökélet feltámadott - királya Jlit és szeretet sllgárözöné- nyöriien körülkeritett ezred
által az egek dicsőségének nek .!eredője helyett keressük éves föld) de engedetlen, tor
kapuját tálja fel s adja a hitetlenség, a szeretetlen- zsalkodó, Izazcít alapi/ani nem
ajakára a szép győzedelmi ség és bünök sötét éjszaká- tudó néJJek lakták, Isteni
éneket: nincs már szivem jának veszedelmeit, - a· csoda elvégeződése és meg
félelmére . .. ! jóság, az élet s örök élet, vplósulása volt, hogy ide az

Az emberi csoda az, hogy Istenfillság magas eszménye Arpádok, Istvállok népe jöj-

jön a magyar férfi acélos
erejével) hősi vitézségével, a
magyar nő szivének szelid
ségével, tündöklő szeretetévei,
hogy mig oltalmul szolgáltak
egész Európa kuIturájának,
elő/wladásának, feleszóJják a
balkáni népeket a becsüle~

tisztesség, hősi vitézség s
hazaszeretet káprázatáva~ 
mi voltunk afehér ruhás, lsten
küldöfte angyal Európa aj~
taján, hogy hirdessük: Fel
támadott az Ur!

Az emberi csodát már nem
kell fejtegetnem. A háládat
lan és llzinden igazságot_
megtagadni tudó EErópa
trianoni keresztre tudtafcszi
teni isteni kegyelernből és
csod6.ból az oliaimára ide 
küldött magyar népet, - az
igazs6.g és becsület sugá.r
özönéne/c jeredöje helyett
Európa ma[!,ának válasz!otta
a bünök sötét éjszakájá.nak
jertelmeit eladdig, hogy
szentségtelen {ezekkel iLuifa
szél darabo/ni az Islen által

I·lusvéii ének*.
- Jrla: KÓRóDY FERENC -

Tavasz, nyár, ősz, tél ha elmul,
Uj kikelet int felénk;
Éltünk is uj létbe fordul
Majd, ha időnk kitelék.
Vedd eszedbe Halandó, -
Bár itt minden mulandó:
A halál nem végelmulás, 
Uj élet az: feltámadás!

A temetők horpadt sirja,
Krisztus nehéz keresztje

-Hinni tanit, hitre hívja
Lelked, hogy el ne veszne.
Hitetlen hit - temetöd;
Bizó hit - felemelőd :
A halál nem végelmulás, 
Uj élet az: feltámadás!

A holtravált nagy Természet ...
Nézd, hogy· ujul, hogy éled;
Hol nem volt más, csak enyészet:
Élet fakad, dal széled.
Kétkedő ész - hitetlen
Ember, ne véts hit ellen:
A halál nem végelmulás,
Uj élet az: feltámadás!

*Énekelhető a "Térj magadhoz drága
Sion" dallamára.·

-...

I'Ioldvilág..
Irta: PINTÉR FERENC.

(Folytalás) (21)

Kom[ósné asszony kezdet,
ben hivatalos udvarias~'aggal

bánt az uj aibérJóveL
Itt van a szoba kutesa, de

legyen szives mindig bezárni
az ajfót. Kegyed elóll egy par
kettáncos lakóm volt, az egy~

szer nyitvahagyta a lakást, én
majd frázt kaptam, mikor késQ
este hazajövök, hibba forga,
tom a kulcsot, kisül, hogya
lakás nem is volt bezárva.
Most képzelje el kérem, mit
csinálok én, ha valaki elbujt
volna a lakásban.

- Ez igazán meg'lepő lelt
volna.

- I-J:zony, rémes volt, az a
sok héregeló, munkanélküli,
benyit, észreveszi, hogy nincs

-. senki éL lakásban, Igy i-s félek,

direkt azért tarlok mindig cg-y
urat. Fülést is akar kq;ryed?

- Azt majd én elintézem,
nem akarom nélgysádol fóra-oz
tani.

- Csak azért mondom, merI
ezek a szenes legény"k is I'él

. gyon mégbizhalal1élllok. a leg' w

iobb, ha iHhon tetszik lenni,
mikor a szenet hozzák, ..

Ke~ekcs kissé komornak taw
lálta a lakást, röddesen sze~

net szerzett és maga befü/ötl.
I<'ülönben is takarékoskodni
kezdett, áUandóan otthon élke
zeit, a kályha föcIeIén nagy··
szerü leát lehetett fózni, csak
egy kis idő éslürelem kellett
hozzá. Neki mind a keltő meg·
volt. A lakása roppant bárát,
ság-os volt, a nagyaszlal, a
lesiká It ágy _ mindenféle teri
töld,el volt diszitve, még ebéd
lószekrény is volt a szobábalj.
a szalon mellett pedig egy vö-
rös szinii dohányzó. asztalka
állt, vékony, inga1ag ruclakon.
Szóval olyan volt alakás, hogy

egészen megtévc:iziette űz cm
bert, !\crd,cs a/onban nem
én::zic o1ihon magát, nem volt
senki, ckivel szót váltson, ide
genül ('ii a négy fal kÖZCJjj,
cmlékein llin6dötl, vagy SzeJT

'tell Pe/Únj,.!l oIvasg'atla, féli !zip
menni él lé:ká~ból, mert véJli:1 J

lJényszor végi.gvonult a folyó
son, mindig' éreznie kelIeJt a
szomszédok fürkésző piilan,
tását. Ivlinc!enki kiváncsi volt
ra, ki lehet ez az ember. l\lkg
a házmester is alaposan vé~

gignézte minden egvcs alka J

lommaI. Egyik esk:. miker bc
ereszli?Jtc, szokása szerint jól
megnézte a huszfiiléresi, ho;;n
valódi-e, a/Ján megjegyezte:

-- r~osszul lálok már. t-liába,
itt Pes1en hamar mcgörqJszik
az ember. Nem ug-y, mi:lf \-i J

déken. Vidéken azért jobb mu
az élei, ugV-e bár?

- Tudja. Isten, - szólt Ke
kes és fölsiclett él lépcsőn. Mbs
alkalommal a házmesterné fogo.
la valIajóra, Ez érzelmes, lág"y~
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Rothermere Lord
"itthon".

Az egész. magyar nem
zet szivéből beszélt Balta·
zár püspök, amikor sop
roni beszédében azt a ki
vánságot fejezte ld, hogy
hivja meg a fnagyarság
Rothermere lordot erre a
vértanu vérrel és igazság
talanság. ostorával meg
vert haza földjére. A ma
gyarság nagy angol Ba
rátja bizonyára örömme I
hallja él hivó siót, mely
igazságunk apostolát hivja
a hagyományos vendég
szeretet hazájába, hogy
szemtől-szembe ünnepel~

hes~ük azt, aki a fekete
hétköznapok sorába mesz
sze hangzó, tettel fe!ér6
szavával a reménység Üq

nepnapjait virágoztatta ki.
Aki Magyarországouk

helyet követel a nap alatt,
az a borus magyar idői'.:~

ben is fényt hoz magával
abba a sötétségbe, mely
Trianon éjszakájának neA
veztetik ...

Az akció megindult és
ha eljön az ideje az iid
vözlésnek, a csonka hatti·
rokon kivül és belül, a
magyar szivek milliói do
bogják maId az ünnepi
zenét, mely Rotherrnere
lord lépteit kiséri.

A halni készülő rómclÍ
glé;ldiátorok példája nyo
mán, egy élni akaró nem
zet mond majd üdvözlé'"

ről szerkeztŐségünk, aid
örömmel közölte, hogy
törekvésének siker lett az
eredménye, mert a Gyü"
mát védő gátszakasz ki..
építésére 70.000 pengő!

bocsájtanak a társulati ve
zetőség rendelkezésére,
mely összeggel sok jóra
való munkás helyzeténsc·
gitve lesz.

Elmondja Pikó Béla ur,
hogy nagy segítségére volt
Horémusztanácsos minisz
feri kiküldött ur, kinek eb
ben a község lakOSság-a,
élete, vagyonbiztonsága
szempontjából igen fontos
kérdésben való támoga'
tásáért a község nevében
köszönetét ki is fejezte.

ilii

sságu

rnüveket el'ősitsék és ezzel
kapcsolatoselO . munkásaik
nak munkát adjanak.

Nehezitette a helyzetet
az is, hogy. a társulatí
Igazgatófőmérnökazt óhaj
tOttél keresztül vinni, hogy
az egész 245.600 P köl
csönösszeg mind a tiszai
védgát erősítésére .hasz
náltassék f€L

Gyoma község Előljá

rósága a Gyol1la község
érdeke képviseletére fel
kérte heőpapi Pikó Béla
földbirtokost, ld a Körös
-Tisza-Mé,lrosi Ármente ..
sitő Társulat választmányi
tagja, aki Gyoma község
érdekében a legderekabb
munká! végezte el Hód
mezővásárhelyen ugy a
8.. jki választmányi gyülés,
mint a 14,iki közgyülésen
mert: hosszu vitákban
helyes, logikus, szakszerü,
meggyőző érveléseivel
meggyőzni tudta az érde
keltséget arról, hogy ha
lasztást nem türve szilksé
ges a község lakossága
élete, vagyonbiztonsága
igy nyugalma szempont
jából avasuti vashidtól az
u. n. sárgagátig huzódó
gátszakasz kellő méretre
való kiépítése - annyival
is inkább, mert ha ez meg

. nem történik, hiába készít
tetik el cl községet körül
fogó körgáf, csak elöntheti
- csak elpusztíthatja a
Körös a községet annál
is inkább, mert a szemben
fekvő Ármentesítő Társu
lat Védgáíját már felemelte
igy éppen a Gyoma alatt
elfekvő mintegy 4-5 km
es gátszakasz magasság
és erősség mérete szem
ben a másikkal alászánt.

Hogy milyen eredmény
nyel zárulnak a hódme
zővásárhelyi ülések annak
Gyoma lakossága és a
kubikos munkásság is, Ki
nek ezidószerinf nem igen
van munkaaJkaima, élénk
figyelemmel nézett elébe.

A gyülésről visszatért
Pikó Béla földbiríos urat
megkérdezte az eredmény...

tá
Na

Ugy röpködtek él csipás meg
jegyzések, az emberek csak
al.Í várták, hogy valakinek a
rovására büntetlenül lehessen
nevetni és csufolódni. A tömeg
bő! kiváU· egy előkelően öltö...
zött uriemlier, könnyü, elegáns
léplckli:eI sicletl I{erekcshez,
az arcáha nézett: - hiit per·
sze, hogy él Kerekes!

(folyt köv.)

:~iKor Ő keresztbe ment az ut
iesten. Egy taxszi l1lajd elgá·

I

/olta, a sofför kihajolt az ülés-
bill és llg-y fenyegeiIc. Ijedten
lépcH vissza. de akkor meg
c) villamos ke;;~deit égte/enül
c:.:cng-etni él heila mögött. Kis
hjja, hogy az egész forgalom
meg nem akadt midtta, ugy·
!]ogy a rendőr fei is irta. Pil·
icma/ok alatt összeverödtek az
emberel,-

- El akarta gázolni a tax·
:' l i t !

- Nem igaz, a villamost
EJkarta visszafelé lolni, ei a
Br'eitbari 1

- Most fogják kiképezni for
galmi akaciálynak a rendőrsé,.

;;;-en!

folyó hó 8-án tartotta
választmányi üléséÍ 14..én
pedig . közgyülését, Hód..
mezővásárhelyen a Körös
-Tisza-Marosi Ármen
tesitő Társulat.

esperes.

szemü, de borzas. lompos és
hizodalmas nő volt.·

- lai, milyen borzqszíó is
mánJa az elhelyezkedés. Iga'
z,án csodálom, hogy keg-yed.
ilyen finom, intelligens ember
és mégsem tud elhelye;z:keclni.

- Egyelőre nem izgat ilyes
mi, - morogta Kerekes, a ház
mesterné alig tudott köszönni
él furcsa választói, Kerekes
pedig eHál kezdve mindennap
kapuzárás előtt ment haza, nem
akaria, hogy megint faggassa
a házmester család.

Ma, ahogya Tabánból le..
ballag"ott, eszébe jutoU, hogy
kilenere jár az idő, jó le'3z ha..
zafelé iparkodni, sietve vágott
neki az ErzséoQí-hidnak, él ren·
dőr rá is ki:Jbált, menjen át él

jobbolda!ra, ott kell Pestre
menni. Ezt sohasem tudta meg
jegyezni, már többször kelle..
me1lcllsége is volt miatta.Pe
dig milyen egyszerü: menet,
irányba jobbkéz felé menni. Za
varlan, szégyenlősensie!cH tüs
tént át a másik oldalra, de ck·
kor meg- szabá!yellenese'n ment
át, mert él rendőr éppen hosz
~um1; irányt jelzeH a karjával,

egynek és magyarnak terem
tett ezredéves földet - s a
helyeft hogy bocskoros, gyil
kos tört forgató, háboruban
csak futni tudó s árulásra
kész népek előtt a müvelt
Európa jelragyogtatta volna
az ezredéves magyarság tün
d6klő multját, fénylő erényeit,
reánk mondotta ki a szömyü
itéletet: feszittessék meg! 
az emóeri csoda az, hogy. Sok fontos tárgy me I..
miiveli, ladlur népek oly ne- lett a legfontosabb volt él

hezen tudnak ráeszmélni arra, ko,omány által a fenti tár
hogy Európa nyuaalma, bé- sulatnak a rnunkémélkiJli
kessége, virágzásal:>attólfüog, ség enyhítésére szolgáló
mikor ül oda Pozsony <::>és kölcsönadott 245.600 pengő
Brassó tájékára afehér ruhás hol é~ mikénti felhaszná
angyal mondván: a magyar- lása.
ság ezredéves határai között Mivel ez az ország leg-
feltámadott! nagyohb Ármentesitő és

Mi bennünk azonban vérré Belvizszabályozó Társu..
és életté vált a husvéti ének: lata, melynek kötelékébe
nincs már szívünk félelmére, 406.0~O kat. .hold, t~:~let
nézni sirunk fenekére _ s t?rtozlk, maga~.o~ ko!~a
annál hamarabb és bizonyo- 1.lsza-~ar~.s.~or~s. fold
sabban jön el a vallás erkölcsi bn·to~'Ht, kozs~g,elÍ 19yan·
és magyar nemzeti husvéti nak erdekeltseget.
isteni csoda minél hamarább Természetes, hogy az,
és bizonyosabban emelkedünk érdekeltek, kiknek vállaira
fel az örök jó és örök szép, nehezedik él renti kölcsön
a hit és szeretet szolgálatá. is, arra törekedtek, hogy
nak magasságára ! ezen a sok megyéken át-

huzódó területeken eme
HARSANYI pAL kölcsönből mindenütt ott

ahol annak szül'ilségessége
fe mlforo g a maguk hatá
rában elfekvő viz és véd-
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Husvéti szerelem.
Irta: BARNA GÁBOR.

'. A kisváros accáit kora, reggel
óta öntözte a tavaszi zápor. HllS
vét napján, ez voit az· egyétlen

. öntözés, aminek senki sem örült.
Csodaváró, ábrándos kék sze

~rassói Greiszing Józsefmével ,ugy' nézf!li ki Terikf az
,.... megtiszteltetése. . esőbe) n1Íntha hittvoln.a abban,

;.A Gyomai Dalárda 1930. évi hogy -. mint a megbocsájtás!
január hó 19-én Jarlotl· évi ren- Anyjától.,kiskorában, - kitudja
dcs közgyüléscn Nyisztor Pé, kö.nyörögni' vele némán az égtől

Itr elnök' él zárszámadással a szép, ünnepi derül. Mert ...
kapc:sola'tban ·brassói Greiszing Még rágondolni. is retteneteS!
Józs("f ur ésncjénck adomá- Van messze, nagyon-nagyon mesz-

,nyc'rr(J].· a közg'yülésen megem. sze. a szomszéd' járásban valaki,
. lékezvén, leszögeztc az a tényt aki va(akinek mindenki. Az egyik
is, hogy brassói Greiszing' Jó'" valaki: Terike és az ő valakfjét
zsd ui' nemcsak adományával,' ;,szolgálati érdek"-ből odahelyez
hanem. egész ~njével él Dalárda' . ték.' S?olf;álati érdek? Aki ezt a
il:álll érzeIt szereleiénl?k szám- .CSlltlyaszót kitalálta, az biztosan

· talarneseiben kifejezést adott, nem tudta, hogy mi két szivnek
miért is javasolja él Köz:gyiilés g etszakadni egymástól, megszakad
nek, hogy brassói Oreiszing ni. egymásért ., .
Jozsefll\' a dalárdával szem.. Terike sóhajtott, ·megint sáhaj
ben milldenkor tanusítótt sze~ toft és közben letette a kéziinun
reietéért és áldozatkészségéért kát,'melyet -:-pszf~ meg ne hall
a· dalárda tiszte1elbelf·a!e!nöké. ja a világ, - a dohányzó-aszta
nek vá!asz/assí?k' meg'. lára szánt· annak a bizonyos VQ-

A kö:;;gyüfés Nyisztor Péler lakinek, ha majd valakiMl jéJjjé
elnöki.avaslatát egyhangulag boldogitja az a halk igen, melyet
elfogadva, brassoi.CJreiszing olyan jó volna mirzél:előbb,han·
Józse'[ - urai a dalárda iránt gosan, naf;yon hangosan ...
S~áI1)ialan .esetben kHejezésre1geJf am, de most még egyelő;

jud~jótt szerele!cnck és áldozal- re zuhog a. zápor. s megázik sze
k'dszségének cJismeréséül egy- gény, halzusvéti locsolásra, pós
hangulag a, dalárda tiszeletbeli tasegédtiszn méltóságának ünnepi

·a}cfl1ök:énckválasztja .meg s,' teljében meg:jog érkez.ni, A kék
egyberl elr:~ndeli,:hogybrC\ssói .ruha lesz rajta és el jog. ázni ...
Greis,zing J9zsef lll' megválasz~Te,.jkeelőre élvezte a gondos gaz
/ásáról jegy;;;ókünyvi,:kivonqtlal· dasszonyság árnyékárzak napfé
értesittQssék. ' m;ét ... Ki kell majd' vasalnL a

Örömmel vesszük' és közöl, . nadrág .. ,
jük lee kitüntető . halároza10t, 'Az élet visszh.angozta az álom
meri brassói GréiszingJózsef-szavát:
b~n olyan egyént ,llsztelt ~ meg - Na, .drágám, már' talán
a Dq)árda \<özg-yülése, .aki ,a elég lesz a kézimul1kázásból?
jólékonyságban és ald.ozat- .zsörtölődött ak~dvesen .súgom
készség'ben fáradhatajJ'anul bu'z- 'mama. Elé}5 . időd le:~z délután,
gó/kodU,. Még' éJénkenemlé- I itthoniilhetsz és befpjezheted ezt
kezelünkben van Jegufóbbinc- a. kis remekmiivef. Ugyse olyan
lTlcseselckedete. is, am~llyel'sli(gös:~. ' Itt fekszik. az, ujság,
!,eJ.l2gyl1iJzunk. papi sZékét:~s még bele;se qhtél ...
Iwtedrájál ls/en dicsőségére Az apja régen meghall Tp.riké
gYi.}nyöri.i szép hirn7éses teri, nek, megszokta, hogy kettő helyett
'jÓvel felékesítette. 'Legyen Isfen fogadjon szót·az édesaáyjának.
'ál,dá~aé[elén, hogy még'; sok polgos keze 'enge,d(jlmesen ejtette
-jót !ll:hesseI1. O' kÖz,.javár€J. vissza a teritőt.

gyet a Lordnak, aki az
"igazságtalanságok hazug
:.ságain ke:r:esztül .meglátta
és 111~gértette,aI11agyar·

·~gaiság segély!~.érő SZ~·
,vát. .

1
ftSZúNYE.UM~~~~LiN'öL'EüM.· ~Il. öntöz:;~~~n~~:;kft:~'~Z v~~~:~i I

szó. -' Készülj" jl,.ranyom!
reklám árusitásunk mélyen I e s z á I J i t o t t' áronmegkezd&dött. Terike nem szólt és amikor a

. ,~utó~zőnY';9 bordürös "!. c~ik;S kb. 65 cm. széles .111. .'. P 1.45 mama visszaszorgos;cc,{Jott a kony~
Ágyelő rojtozott kb. l4Ox55 cm. ' P 3.95 .hába, az unalom tu!tekilltő pil-

. Flanell takaró kitűnő minőség kockás v. virágos mintákball .
140x19ü cm. P 5.S0 .lantásával nézett bele alapba.

Vfllour plüss átvető selyemfényü mokett ,ktilön!ege!, ~zép .. Bár ne nézett volna bele.]
,mintákkal . " P 38. - .Az· ci valaki,- jaj, az a sen-
'Ebédlöszőnyeg ·boucJé Il. 3OOx200 cm. P 38. - .
Padlókárpit(u.,n. linoleum) gyönyörű mintákban 67 cm. . .kit Eljegyezte magát. lvlással. Fe-:

,l:izé1es métere P 3.60, kete jestékkel jekete papiron látla
Viaszosvászon asztalra barchent háttal 78 Cm széles métere P 4.10 nyomtatva a betüket. . Amig lát-
Inlaid linoleum átöntöti mintákkal négyzetmétere P \ 9.20 tá . . , De semmit sem ltitott az
'Nai gummikabátok elegáns di1atos fazonban és színekben P 22.90 I' '. ,

első csálódás , szentiil utolsónak
Póstai megrendelést utánvéttel szátlitunk.

HAAS L'l PO'T Bud est vu., Rákóczi ut 24. hitt könnyzáporától. Erős akart. ' ap "l VII., Erzsébet-körut 28. . lenni. HaragudllÍ szeietett volna
DEBRECEN PÉCS valami másért, otyanért, ami nem

·F;erencz József utca .58. . Király utca 2:7. 3 .jáj ilyen halálosan~ .
~~~~~~~~~Y~~~~YWU~ti.w~.~~uwwuwuu~

- Legalább irta. volna meg, lőbe öltözött, kék ruhás, nyurga
miért? . .. - mondogátta m'agá- szőke fiatalember előtt.
·ban. Akkor még ~ ...' . Bemutatkozás; öntözés és ...
· A mama . szaladt be szokatla- . hallgatás.
.nul sápadtan, a kezeben .feszke:.. Tanácstalanul jutott vissza Te~
tett .egy levél. rlke a szobába.

--'- A pista irt! Mi az? Hopp! A tojás. Igen ám, de a
Az anyai szeretet vak; csak I szivek? A két sziv?

azt látja, amit nem lát. A mama Nincs ido gondolkozIli ! Megsi-
'. már mindent tudott) de még várt, mogaíta, de most már nem bán
Hátha mégsem? .. A' szeretet re- ta, Iza észre is veszi.

mél. _ Tessék, köszönefül ez cl sze-
Terike, szegény nem volt Anya, rény kis sel'yemtojJs. Sajátke2ii

csa.Ic szeretett. N.em. ldtott, nem I . I I lSZlVei{J{e ...
halott és nem hallJ:atott. Gyönyörködés, háláLkodás. Bu-

Már nen; is akart erős. fenni .. cSllzás. !{ét tekintet titkosna, de-
-' NIéQ levelet mert imi?! -

~ fzogy sikerült. egymásba je!cjtke-
zokogta. - Csak ezt rie tette zeit összevillanása. Semmi több.
volna legalább!. . . . Semmi. de talán minden . ..

A !lwma rábóntít és sirt, ho.S2.·y,- Husvéti feltámadás, husvéti sze-
ne' sirjon.

rilem ... A leán}' szivben, fza ta
Hiába volt nzinden és a mama vasz van, könnyen van tavasz.nem birta. Kiballagot.
- Csak öntözd ázt Q padlót!

- nevetett sirva. - Husvét van. , .
Szép husvét.

A levél rövid .volt, de olyan na
gycm hosszu... Sokáig csend

CJnzdélg' jótzlc1l12nyc is!cnnC'kszomorkodott, azután hirtelen zi2-
az. idő. mciylJcn élünk, \'fJn~ZEnés zaja. Mirztlza egy muzsikás
doriásunk végén pedig ebbenIllIr pattant volna meg, vagy eg;y

ízallgatag sziv .. , Ha az olyan mlllik cl életünk. Az ielő okos
könnyü volna!... f.zlilasznéllásának tudományát

A mama belesett a kulcslyukon. megti'.!f1ulni már az ifju Korban
Nem történt, hala lsten, semmi törekedni kelí, meri csak élZ

különös, csak az, hogy Terike efő- .. olyan C:llb,T boldogul az élel
vette az eldugott ládából az eidll-. ben, aki o!wsan tudjé) mind<?n~

gott csomagot és abból az. eldll- kor az időt f!!lhéJsznállli a Sél;

gott piros tojást... j,il érc.kkéhcl1 is és az embel'
Két sziv volt· Jajta. Annak a tc1rsai jav6;'a, hasznára is. Min

valakinek készült,' aki... Vége cl!!,\, ami e földön teremtve
van, elmult. Aze.r:!v/k sziv másé.

&7 van, clmu!ik, csak az 1c.1ő aés a másik?.. Jobb arról /lem
ls beszélni. változha1atlan és az lsten, oki

. Terike megsimogatta a dugáruf, az lclőnél is hatalmasabb. aki
de csak ugy, hogy maga se ve- aZ' első fénysug'árt létre hozia

gye észre. Aztán a földhöz akar- és Ura az Időnek is.
ta vágni. De nem... A jöld se Az ember számára ki van
tl'het róla! . . ' Emlék legyen. !n- mérve egy kis töredéke az

t , S h d I t"bb t I Időnek, a földi élcinek Ilchc'rnyes. o a, e so 10 o e ....
.Éppen delet harangoztak, mi- esztendeje, amelyalali okosall

kor a mama berobof[ott. és célszeriicn ker! heosztal1i~.

- Baj van, baj van, - tll- felhasználIlia az Időtés a maga
lozta a zavart. Itt van az u/pos- céliaira fordijani éS7SZerÜCl1 és

·tasegédtiszt. Bemutatkozni és... haszllosall allnak minden ré'
talán öntözni . .. Mit tegyünk? . . szél. Aki haladni, hoJclog'uini

- Semmi!!!! - akarfa mOI1- óhaj! az életben, annak ii;zvc,
dani Terike, de valami dac, vagy . sen, mc[rfonio\tan kell beosz3
mi a szösz azt sugta neki, hogy tani idejét és munkáját, l1og~r

azé!'t is.. . igy rövid ic1ó alatt, kcvésfág
Pillanat alati rendbehozta ma- radsággal, sokat végezhesscll

gát és már ott is állt az ünnep- el, Tervszcrüi?n, jól takarékos-
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Kiilón kell kiemelnünk Leim
dörfer Zoltán. palancsnoknak az
elvitathatatlan érdemeit lz tüzoltó
ságank ilyen nivóra emélésében,
ki fámdsd[;ok és30kszor elj;e.d~

I!etleniló birá/alot: daCára igazi
rátermeifséggel, nagy szeretette!
végzi' a· tfi70ltók kikép-eését f.S i.s
koldzdsáf. Vigil! riasztás t.artat{)U;
melyen a legéHYs(~!! 2 . fecsken.dlJ
ilct készeu 42 m!isodperc alatt
vOImit ki.

A budapesti
nemzetközi vásár

hireL
Az OMKE, .a 'Fővárosi

KereSKedők Egyesülete és
az OKIoSZ vezetősége az
za! a· kél-elemmel fordul az
ol'szág és külföld kel'eskedŐ

társadalmához, hog-y ft

Budapesti Kel-eskeddmi és
Ivarkamara által rendezett
immár 25 éves fennállását
ün_nepI6. Jubiláris Budapesfi
Nemzetközi Vásár izléses
plakátjait, amelyek él mtin ..
cheni nemzetközi piakát~

kiáHitáson is elismerésr
nyertek. üzleti kirakataikbem
kifüggeszteni'szivesl\edje..:
nek, ugyanugy, mint azt
él TÉBÉ felkérésére el bu~

dape&ti pénzintetetek is
megtenni szivesekvoHa:\~

A szi.ikséges plakátoki31
ugya. feoUi egyesületek,
mint . pedig il Budapesti
Nemzetközi Vásár irodáj~

(Városliget lparcsarnof\
mellett) a legnagyohb
készséggel bocsáti~ az ér
deklődők rendelkezésére.

.A május 3~~n megnyH6
jubHáris Budapesti Nem
zetköziVásár tartamáreJ f,1

Budapesti Színházak. Mu~
zeumok, Képzőmüvész~fi,

Zenei és ~portintézményei

igen gazdagprogrammof
áHitottak össze. Minden
színház ~zezoniának leg'
nagyobb sikereit vonultatj~i
fel a vásár tartama alatt.
Az összes muzeumok él~

landóan nyitva tesznek és
ismertetést adnak l\i neve~
zetességeikről. A hangv€r~

senyek müsoráról és i?!

sporteseményekről is rész""
ietes beszámolót adtak ki.
E programmok a vásár.
látogatóinak il Budapesti
Nemz.etközi Vá~ár képvi-

TUzoltó TesttHeti.
.vlzsga.

&1ktfswlrmegye alispánja cl tilz
védelem hatvdrryo,zottabb kiépitése
érdekében kötelezte az összes wir·
megyebeli községek tfú;oltópa
rcmcsnokságait, hogy (J. téli /u5
napokban, amikor a gyakorlati
kiképzés szlinete! 1929. november
l-tő/április Izó l-ig elméleti eliJ
adásokat tartsanak. Ez. az 5 hó-
napos tanfolyam, melynek időtar

tama 25 Ófa, lett most befejezve
és zár6vizsgája me/;,'tartva f. év
április Io-án, d. u. 5 órakor a
község/záza disztermében a ható
ság képviselöl~ cl testlllet elnö/(-

.sége és tisztikara; a járdsi tiiz
rendészeti feliigyel6 és az érdek
lődő kőzönség részvétele mellett.

A vizsgán cl vármegye képvi
seletében Démusz Lajos várme
gyei f~zren.dészeti feliigyelö efnó
kólt, ki a magyar Hymrucsz el
monddsCl és a ·megjelentek ·lídviJz;
tése után rövid,· de velős beszédé
ben reámutatott arra, hogy 6méf
fósága e tanfv1wm megtartásál
miért rendelte el s hogy arra a
nemzeti vagyollvéiielm szempont
jából milyen nagy szi1kség van s
hogy milyen égető szi1kség van
arra, hogy il Testillel minden
tagja cl buzgóságon és önfelál
dozáson kivül kellő szakértelemmel
is miikődjön cl vé.~(~ idején. A
hal!J;atók. kik gyors egymásután
ban kapták cl kérdéseket ugy (Dr

elnöktól, mint il tanfolyam pa
rancsnokától-és alapos felkészült
ségriil tettek tanubizonyságot, még'
a legfiatalabb !ilzoltó is: kit a pa·
ranesnok kért a vizsgán kihagyni
~ mert csak J hónapja, hogy be
lépett s 4 órán vett csak részt,a'
vármegyei feliigyelő egynegyed
órán dt .tartó kérdéseire nlinden
hiba és zavar nélklll igen talpra
esetten. felelt.

A községi 2 fizdés{!.$ tüzeltó
. kittint a vizsgtÍJ'l, mert cl pergő

kérdésekre (1 motor előnyeit, annak
kezelését és szabályait a leg
ügyesebben adták elő.

A vizsga befejezte után a vizsgai
bizonyitvdnyok kiosztása történt
meg, majd tan! parancsnok, cl

legkiválóbb ..·8 hallgató előlépteté

séf hirdetie ki. Ezután vármegyei
fe/ügyellJ adott kifejezést megelé
gedésének és kijelentette, hogy a
gyomai tiizoltók a vizsgával be·
bizonyitotldk, hogy megdlljdk a
helyet bdrm~iyik tesiOlet tudása
melle.tt.

_.00 .~ n_T _•.

VCli nünk, bogy éJ;;: időnek mun~ l esküt hogy kdlő elletlörzés J
[((ival valóidhaszlláfását az m~llett becsülettet látjd el kő'

éle1 parcincsQlóan. könyőrtel('~ telcsségét, hanem arra, hogV ~'lZt

Ilül sürgeti és köveleli. minden körülml2nyek - ellen-
Sainos, hogy szerencs,Wen, őrzés hijjá.n ls - becsüle!lel

SZCgéllyés boldoglalan hazánk· teliesíti. 3ul~fosbHó körülmin\:·
van nem tudja él nép, il mUll" nek veHe p~dig az.t hogy ló·
kás kellő Hlódon érlékesilenl ná::; }(ároly elődje példáján
ideiét, mert gyáriparunk nem sem ol-wJr, hanem (mnek da
olyan halGImils ; mmlKaalkalom cilra clkövdle cselekmén Vél !
nincs a kellő arányban. emi"_'__!!!_~H_S:=L.__,_,::!L.,.~:u~~,..2&:':

ali le!rl1atatian ny'omor és nél,
külözés ptlszlilla n.osl a mtl l

gyal' népet.
Al. esztendő kIéi, II hosslu .

téli hónapokat .sem szabadnn
pedIg- tél/miiI, doiognélktU !öl
leni il llnmkabiróknak, meri
sem tn: önmaguk ~rdckQ, scm
elZ OfSlt'ígé Mm engedi éti j
meg. A rna~n'ar nca17.ef min' l
d . i' . ·t . len ln.ezmeopz. az orSZl:lg l
minden vagyonát a magyarral'
l'cnnmBrad6sil. lll~géihe:ése és
bC)j~!ogulásán{tk sJ':olgá!atába
kell állilanla az allmnnak. Ez
az első és legfonlosabb érJe..
l\link mindnyájunknak! Ez a
baw érdeke is!

SZŰKE fERENC
ref. igazg. Inni/ó.

Bácsi Imre volt. .

községi végrehajtó
ügyébenit~let.

10 hónapibörtön és5 évi.
hivatalvesztésre itélte' éi

törvényszék_
Bácsi [illr~ vol! községi v~g.

rchoí!ö ügyében a gyulai Kir.
16rv~nysz~kUngvjry tanácsa
<3 napi tárgyalás ulél!1 r. hó 15
én délután 2 órakor hird~tlc ki
it:.::iefél. mely szerint ncvczellel
hiinösnck mondla ki: 4 hiva
lnli sikt-<aszltis bünlcHében, 2'
rdldbeli csnlas és 1 f'"ndbeli
sikkas:z16::; v':lségébQI1 ':5 ezérl
öS:-ttbüntctésül 10 hónapi bőr·

(önre és 5évj hivalelveszlésre
ikBe. Két csclb,w az ügyésZ'
védeJejtése folylán m'2g'57üntelle
at eliárilsl.

Vádlott és védók ti bűnös..
$":g megállapifása ellen. a kir.
l1::;yészség pedig sulyosbl/ásérl
1'.2 Ic bbeZétt. az ügyíratok fellQf..
icsztelnek a kir. táb.lához még.

i\ kir. törvényszék - bár
meg'állapltof!<I, hogy az ellenőr...
zés krimim.1l1s voll s hogy
v~ldlotl rengdeg munkával voll
elhalmo,~vd, s kötelességére
sem volt kellőleg kHanltva. s
ugy szólván ~hbéréri dolgoz
talta és v,?tte igénybe munKa,
ereiét il község, mégsem verte
c[lzket figy~Jembe - bár ez éj

s.ikkaS7lásnak a mdegágya 
sem azt, hogy il k6rl is telíescn

. megtérlkHe, marI azokal ké,
sőbb fizette be. nem 24 óra
alaH - nem vett~ pedig figye
k~mbe azérl.· mert a magyar
köztisztviselő, nem qrra tett

kodva az időveL többre lehet 1
haladni, mint a kapkodássai,
felesleges iövés"menésseL meg·
gondola'tlan "ietségg·cl.szelcsl
kcdéssel. mrelme([enség~wl.

Testi és szellemi tevékeny
ségeI. munkát kell az ember
nek vég·"znie. rendszcles fog' l

lalkozás által lörekszik {l hasz
nos célt elérni. hogy az élet
hez szükséges lavakat meg
szerezze, rcndeltdésd bQ/öltsc.
E.rő!dr,·jlés eredménye ll.'hM a
rrJllnka, az emberben levő erő

nek a nyi!ványulása.
núnniféie munkM vég''?z va

laki. csak ugy számíthat si~

kerre. ha megfelelő képC'sséf:!';
l;;,cl, erőve! és munkakedvve!
rendelkezik. 'Hogy pedil:! mUil

ká!kodástl! hCls70nnal végeZ/e.
okvcllen szükséges az okos,
cébzerii munkabeoszlás, az
idővel való tervszerü gazdál,..
kodás.

Az anngolok ismeretes szó
Jósmódja. hogy az idő pénz.
Aki rövid idö alatt, kevés cró~

vel, kevés' fáradság'gal sokal
akar elvég'czni, az ossza be
ügyescn az idejét és a mUl1'

kaercjéL Aki Jcrvszcrücn, meg
fontoltan végezi a teendőket,

jobban és biztosa bba n boldo..
guI, mint aki hirtelenkec1ik,
kapkod és id..::gcscn nyugla~

lankodík minden dolgában.
Takm.ikoskodiunk a drága

idővel· és drága erővel. Az ész
mindíg elóbb járjon, mint a
kéz és a láb. Nem keil feksl
leges munkál végezni. A Jeg'
kisebb mozdulatokkal is igen
sok időt és munkaerőt elvc
sziliink semmi hasznára, ha ez
a mozdulat nagyon sok és fc·
lesleg'cs.

Ha egyháznál minde.nnek
megwm a rendes !lelye, akkor
olf n"m IHzl! néha órákon át
keresni a sxükséges tárgyal.
Ha mindent él maga helyén és
rendben tartunk, azzal időt és
fáradság'ol fakadtunk m'?g'. Jga~

zán címondhajjuk él közmon..
dással: rend. a dolgok lelke! .
Ez mindenben ugy is van!

Végtelen fontossága van t,>
hát annak, hogy az ember ml·
ként él az idővel, hog-van
használja fel azt a saját és
csaiádja hasznára, valamin I

embertársai, a közjó érdekéI
ben is. Az embernek okos lel
Izel, értelmet, észt adott a Te...
rem/ö, hogy ez kormányozza
mindenkor lépteit és csekke..
deleit. Nekünk tehát az a fell
adatunk, hogy eszünk vezes;
sen. értelmünk iráoyitson az
időnek okos, hasznos. gazda'
ság-os. és céls;.;;erü kih.:lsználá··
sában és él meggondolt. terv;
szerü munkabeosztásban.

A mai korban, a nehéz, sa
nYélrll, kétségbe:ejTőenJeromloH
gazdasági, helyze/ünkben k il
lönösen nem ár,t fí\?yeJembe
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Elronto.t gyoDun,
bélzavarok. émelygés. kelle,
metlen szájiz, homlokfájás, láz.
székszorulás, hányás vagy has·
menés eseteinél már egy pohár
természetes Ferenc J4z§lef
keserűvíz gyorsan, biztosan és
kellemesen hat. A gyakorlati
orvostudomány igazolja. hogy
il Ferenc J6zs~f viz hasz
nálata a sok evés és ivás ká
ros l<ö1!etkezm~nyeinél igazi
jótéteménynek bízonyuL A Fe
renc József keserilvíz kt'Jp#
haló gyógysz~rtárakban.drogé
riákban és füszerüzle/ckbel1.

Világhirre csak igazán jó

gvártmányok teheinek szert
Aspirin'!élbldlák az ereddi
u[)Clyer" csomélg'olásban immár
33. év óta él gyógyszerkincs
hez tartoznak és - arnint
számtalan szakvélemény ig:o'
zolja - a világ összes orszá
gaiban általános ked veltségnek
örvendene!.<- Biztos és ártal-
maijan szer az oly gyaluan
fdlépó hü1ésQS betegségeI<, az
azokkal együtt járó kellemetlen
mclléklünQ'lck és sokszor su'
\yos I{ö\,cjkezményei ellen való
védckc':ésrc.

I' E K
Istentiszteletek..

Köszönet. Az endr6di róm.
kalh. polg'árj iskola Igéll:gató,

sága h()lá'3 lCöszönciét feiezi ki
az Enc1 r 6d,Gyornai Takarék,
P(:O?:!tlI· rt.~nélk azért, 110~·Y

liszl\iscíÓ'í1énztárnoka, Nád~

Lidv<lrY létnoS c\ha\cHozá'3él al#
ka1rnáböl kegyele1es mQgíZmlé~

}(czc;sűi . kos;roru megváHás
fejében 30 peng-ót (1dom!lIl!,()~

;rot! szqtény so;,su jó tanulók
I11Qgjutalma zására.

Nyilvános köszönet. .fj·.z End- A Gyomai Iparos és Keres-
röd-Gyoma Takarél<pénzlDr rI. kedő Ifjak Önképzőköre, él.

igazgatósága N{jdudvary jános t-lollcr-Szá;lóban, 1930. április
ur pénztárnokuk elhaléllotásá, 20-ón, [-Iusvét lföárnópi81l mü
nak kcgyele.tcs cmltZ\"ére. lw, kedvelő fópróbát és 1930 évi
szoru megváltás fejében 20 flprilis ho 21· én. rlusvél hélfó
pengőt adományo2ol1 ti gyo- . íQl1 mükcdvdö előadástés ziid
mai áll. polgári. fiu· és leán}', körü !ánc\'igCll!nal rendez.

iskola szcgénysorsu jó lélnuló- Junius ll-én iktatjáJ{ be gr.
inakmegjulalmazására. i\ meg- DegenfeId Pál f'Őgondnokot.

boldog·utl n(Wlcs. lcll;\énck t;'!11- A liszéÍnluii ref. cgyhCizkcrület
lékét mcgörökil6 ezen adolllá, püspöke meghivta cl vbrm':?G;yél
nyért eZlIlon mond köszönelcl gr. Dcg·cnl'cld Pálnak a 1Í5ztm
az iskola igazgatósága. tuti ref. C(.;·y;'ázkcrülcl UjOfillBll

rm::gváiaszloti fógondnokárwk
f. évi jll:,ius 11-én Debrecenben
tartandó beiklalási ünnepélyére.

2·es honvédek! Vitéz József
főherceg Tábonldf.;V Ur 6 kir.
fensége ffivédnökségévcl és
jelenlétében f. hó 27-én lep
!ezzük le él volt m. kir. gyulai
2. honvéd gyalogezred, a 2.
honvéd népfőlkelő. valamint
305. honvéd gyalogezredek
dicső emlékére emelt emlék
jáblát. Szer,ztcUel kérem voH
czrcdlársuimat, hogy a IclcL)~

kzés napján délclöt! 9 Ól"él!<Or

a gyulai József f61wrccg lokv.
tanya Ql6tli téren pontosan íc
lenjQn"k meg. hogy még id6
legyen a fcléltikís clrcndezé~

sére. Bajtársi iidvözletlel: vitéz
Rába!' feter1C ny dlL tábornol::.

A refol'mJtus templomi-cin
husv(Hvasárnap délelól/ fél 9
órakor prédikál Harsányi Pál
esperes. Ufvacsorai ágenclát
végzi Répas Pál lelkész. Délu·
tán és ünnep másodnapján
predikál il '!igálus.

A lull1eránus iemplomban
szombaton este 6 órakor elő·

készitó Istenliszletet irás OUl'

gyarázalldL Husvét vasárnapI
jiln d. e.,9 órakor .és d. u. 2
órakor német nyelvű Istentisz
teletclc Husvéthétfón r...-gge! 8

. ..
órakor urvacsoraosztás magvar
nyelven. 9 ór9kor magyar nyel
vű Istentisztelet, délután. '2 óra
kor német nyelvü ima. Mind..
ezen funkciókat Feilcf Ernő

lelkész végzi.

A gyomai r. kath. plebánia l

templomban nagyszombaton.
regge! 8 órakor lUz-. husvéti
gyerlya- és kereszlvizszentc!és,
9 órakor éneKes szentmise,
esle 6 órakor feltámadási I,ör
mend. Husvélvasárnap: f('ggel
8 órakor a hivek állöl a Jcmp
lomba hozandó husvéti eleJe'
kk rnegszenJelése, 9 órakor
ünnepi zeúés szentmise Of;!O'

na és· heg~dii IÜsérelfel. él !<?:~;,

i:néltöságosabb oHári s:~cníség

kitétcl:év.e! és· szentbeszéd, dél
után 3órtlkorvccsemye. ]-ÜIS

vé/hétfó: reggel 9 órakor l'nc
kes szen/mise.

Gyászhír. f. hó 15·ére vir,'
radó éjszaka halt meg- Ná
dudvary János. az Endröd
Gyomai TakarékpQnztár hely,
beli fiókjának hosszu éveken
keresztül volt igazgató-pénz
tárosa. A 67 éves korában el
hunyt, ,köztiszteletben álló la,
kostárs földí maradványait Po#
10lás István vI. lelkésznek a

. gyászhá:wtil tartott imája u/án
CI ref. ó ..temdóben han/olták cl
nagy részvét mellett.

Uj ügyvéd Oyomán. Dr. B6J#
lttzs László. ki az ügyvl2di
vizsgál &udapeskn kjlünő s:
kc:rrel /Qlie le, ligyvéc1\ irodtliál
husvéti iinnqp<zk lltéin néhai dr,
Elsder Vilmos járás orvos há
zában nyitja ffiC?g,

Mi történt
a vármegyében?·

Május 10- és l1·én. va
gyis él Budapesti Nemzet
1,öziVásár tartama alatt
ol'szágos orvos,lwngresz
szus lesz Budapesten. A
résztvevő. külföldi é$. bel
földi .orvosok cl vásár iga...
zolványa alapján ,. jogosul
tak a vásár összes utazási·
és vizum~kedvezrnényeinek

~ . . .. .
igenybevételére. A rende·
zőség közel 2.000 külföldi
és· belföldi orvos érkezé
séve! számoL A kong'
resszus· t<rgjai testületileg
tekintil{ . meg a jubiláris
Budapesti)S.runí intávásárt.

A május 3-án megnyitó
fubiláris Budapesti .Nem
zetközi Vásár látogaTóinak
elszáHásolását B~ldapest

Székesfőváros· Idegenfor
galmi Hivatala (V.. Deák
ferencu. 2., interurbán te
lefon Automata: 813-49,
812-.··1~\) intézi. A szállo
dai és penzioszobákon ki
vülmegfeleiő mennyiségű

olcsó és tiszta magánla
kásis rendelkezésre álLA
Hivatal a nála bejelen
tett magánlakásokat enen
őrzi. Célszerü, haa vasár
látogatói et vásárigazolvá
nyokhoz : füzött . lakáské'"
relmi levelezőlap. feihasz.
ná}ásával lakásigényü~t

előre bejelentik.' amely
esetben az Idegeuforfilalmi
Hivatal megfelelő· lakást

·A· : Budapesti N emzet- Ai alispán márciusijelen~
köii VásáT igazolványai tésében megállapitja,hogya
(belföldieknek 3'20 p,' kül- személy'·~ .. és vagyonbiz~ofl:

földieknek· 4 D 'ál'ért) a vá.. sdg.J€rétJfl..:lfe.Úizé/ lénYf}ges,.
sátifOdíibim" (Budápest.·V..: változást .nem mutatott.·
Alkotmány u. 8.) és ci tb. Március hónapban lO/jn-'
ké-pviselőlmél kaphatók, gyilkosság és 6 baleset tör
valamint az összes menet- tént a vármegye területén.
je.gYir~dákná~ ·6, Wagons, t A Qales~tek nagybbb résztt
Llts~Cook ceg es az Ame- (londatlansácrokozta. Tűz-

b b·.·,

rican Express Cie ideg-en- eset ·11 ízben történt 41 10
forgalmi ·irodákfiókjainál. pengő kárral, melynek csak
A vásárig'azolvány 50 8zá~ kisebb· töredéke térült meg
zalékos vasuti kedvezmény (J869 P) biztositásból. A
igénybevételére jogosit. kereskedelem és ipar, hely

zete tOlJábbra is igen sulyos,
A tavaszi· munkálatok eny
hitették .. a munkanélkülisé- •
get, de· még most is sokan
vannak .kereset nélkül. A

. .
gazdasági munká$ság hely~

zetének könnyitéséfe [öldja
vitási és ,utdomboritási mun
kálatokat inditottakmeg. Ez
sem jelent aza,nbanmegfe
lelo segitséget, mert;eJlz· ut
építéshez szükséges·dttszege
ket a községek nem tudják
befizetni.

A minisztérium állami "61
csöí1í helyezett .Idláfdsba e
célra.·· Addig is il vizszabá,
lyozó társaságoknak kell le
hettJv'é . tenni a gátjavitásÍ
munkálatok mielőbbi meg
kezdését. A vármegye pénz~

ügyei az, adók ké$edelmes
belolyása miatt rossz képet
multLtnak

Tekintettel a máílls a-án·
megnyiló jubilárisBudap~s

ti Nemzetközi Vásár iránt
minden oldalról ·.megnyii
vánuló nagy érdeklődésre,

a MÁV vezetősége, a vá
sár felkérésére, intézkedett
·arra nézve. hogy az ösz
szes fövonalakon, valámint
fi helyközi viszonylatokban
is a vonatok· póíszerelvé
nyekkel megerősittesenek

Gondoskodás történ to
vábbá arról .. is, hogy él.

nemzetközi viszonylatok
ban .. járó vonatok· közön~
sége t~észére az egyes kül
földi országok vasutigaz~

gatóságai is, megfelelő

pótkocsikat ,pocsássanak
rendcikezésre~'A vásárll'í-.
togatók kényelmes uta
zása tehát ebben a vonat
kozásban is feltétlenül biz
tositva .van.

seletcinél díimentesen áUa- t foglal .l,e részükre. A vá~ l
nak rendelkezésre. sár egesz tartama alatt a I

budapesti pályaudvarokon
és hajóáHomásokon elszál
lásoló, utbaigazitó és fo
gadó kirendeltségek . fog..
nak mü!{ödni.



6 oldaL GYOMAI UjSÁG 1930ápr,,20.

mellettfeltételeked.vezőbb

folyósit
I

leölcsö

I 1111' 13

II rIII

a

A boritékot igy kell címezni:

"Ujság" Kiadóhivatalán~k

"MUNKAALKALMAK"
Bud,apest,

VI., Aradi-utca 10.

~~~
~~~"

ipari, kereskedelmi, háztartási,
~lkalmi vagy bárminemii.al
kaimazottra van sziiksége,
irja meg pár sorban·,' áz
UJSÁG KIADÓHlVATAlAN'AK

(VI., Aradi-utcá'lO). '

Az

Az, UJSÁG a beérkezett' mun
kaaHralmalmt "Munl<apiac""ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem keH mellékelni.

ötletes rendezésben. Mária, Trz
réziát lii Dagover játsza nu~

g'yon filloman és ilIuziót kel
tően, A bécsi udvar pazar
pompájából "és ragyogásábó l
hatásosan emelkedik ki a ki
rálynő szépsége, temperamen
tuma, ' Lil, Dagover mUvész.i
alakitásában '. és lebilincselö
megjelenésében. , JdeálisabiJ
Mária T.eréziát mint liI Dago
ver elképzelni sen: fudu.pl,.
asszonyiságaníindenvarázs'at
kölcsönzi ~Iária Tcréziánokés
illuziól kelJő császárnő., Pet
rovich Szvetiszláv Trenk· fl'i~

gyese kHünő alakilás. Petrovi~s
ilyen jó, vonzó, 'érde~es még
soha sem volt ... Idéális élet
rekeltöje a szerelmes Trenk
nek. A gyönyörU magyar tár
gyu fíJmdarabot mozgalmas,
szines rendezés, pazar kiállí
tás és hangulatos rendezői

ötletek jellemzik Az e19forc!ukl
és szorosan a cselekménylwi:
tartozó dalbeté/eket. 'ugy min I :

"Oyergyón innen"" "Obester
uram", "Vigad a magyar",
Ej-haj fene bánja stb. Nagy,Pál
operaénekes személyesen fog'ja
énekelni. ,BurleszJr és< híradó
egésziti ki a, mUsort.

I(erékpár
eladÓ, Horthy MHdós ut

949 szám (dall"

~
Hirdetmény.

Az Ipartestület az uj lécpályá.
ján Husvét elsőnapján déíután I

1 órai ke.zdeiiel

cimülO fe/vonásos llOgy törl
téndmi fiJmdarabban. Mária
Terézia életének egy kedves
szerelmi epizódjál dolgozza
fé] a fifm mindvégig érdeke
sen. Trenk Frigyes és a .csá
szárnő szerelmi regénye friss
és 'változatos meseszövésben... -,".

elevenedik meg a vásznon,

nikai ujitásáróI külön keH
megemlékeznünk. Az uj szin
padi ötlet: a hazugságot be
szélő ember gondolatainak
egyidejü megelevenitéseolyan
briliáns fotográfiai trükk ke
retében vetődik a néző elé,
hogy ez már külön éívezet és
nemcsak technika. Ez elsősor

ban müvészet és csak másod
sorban fotográfiai bravur. A
müsort két burleszk és hiradó
Qgészili ki.

Jókai Mór "Trenk Frigyes"'
címU regényéből rendkivül

, értékes Wme! irt Vajda László
és Zsoldos Andor, amelyet az
ApoU~ filmszínház ünnepi ke·
retek között 'fog bemutatni,
ápriHs 21-én, husvét hétfő

jén

Mária Terézia

-
FilIn8zinház GyolDán.

vasárnapján : ASSLONYOK OSTORA.

hétfőjén~ MÁRIA TERÉZIA.

Husvét

Husvét
Az Apolló filmszinház hus

v0J két ünnepnapján két világ~

altrakciós fjlmet mutat be. Hus
vét vasárnapján, április 20-án
J. lVasSerl11arH1 vHághirü re
gényének, az

10 felvonásos filmválloia,ia
kCf'lil' szinre, Egry éJngyali arcu,
ck ördögi lellüi Srazclag' cm
lNrróJ s.zóla 1örténet, amely
lebiHncseíö hatásaiban egye
cWláHó, WassQrmann regényé
11',,'\c hőse az aSszonyok ostora,
éi parázna férn, aki e~ryetlen

cs ~közlől sem riad vissza,
lniIY céljá!, CI;': uljiIba vetődő

n{jk meghódiíásáí elérje. Te~

11<..'ldlQn raL'ja második énjének,
ez kergeti crköfcsi romlásba
és ez öli me[Z. John Gilbert,
n film fószercplőié, az ideátis
fllc:gielenésü, de sáfánlelkü férfi
minden elképzelésünket felül,
mulja, Becslelen ,figurája is
rokonszenves előttünk, első'

rendii iátékán keresz1i.iI, Par{-
'nerci a szép Éva vOn Berne
és Alma Rubens százszázalé
kos mUvészetet nyujtanak ne
héz szerepiikben. A mm teeh~

Polgári iskolai mgántamdók I'kor?.. Ezekre az érdekes I~~~~~~f!l.;!t~
figyelmébe. A Nagyméltósál,.:·u kérdlisekre felel nagyszerü, Keveset használt férfi
Vallás- és KözoJ.::tatásüg'yi Mi; illusztrál! cikkekbcl1 a., Magyar
nis;der Ur rendelde értc!l11é~ Mag-a7.in'" mos! il1cgielent hus
ben polgári iskolai mag'anta;' vélisí'.éÍl11a, amely tele van
nuló csak az lehet, ki iJ ja[l~,' mq;dcpcj~'sí!kkcl. Re·ngeteg
köteles koron Iul vall, vagy cikk, novella; vers, !'cmckilluszt·
pedig ha a tanuló lakóhelyén ráeiók,· pompás ötlctraizok, ~~~
po{g·. iskola nincsen, vagy ha nagyszerü humor. szinhá~'.i be~
bdegség akadályoz/a él rendes számoló. fílmrovat. dival, )(;;;g

koru tanulót abban, hogy millt' zillwnka. szépségverseny, s1b.,
rendes tanuló, iratkozzék be. stb_ képezik a . husv:íi szám
Ezcn körülmény biteles hé1ió~ gerincét, melyeken kivül még
sáf?i orvosi bizonyítvánnyal egy 8 oldalas l11ü]cec!vclőujság',

ig-azolancló. A folyamodványok darabme!léklet és egy teljes rc

azon iskola igazg'afóságához gén)! (A halálpélJola démon a)

adandók be. hol a tanuló vizs~ teszik icljcssé a legjobb mav 'kU.gli versenyt
gázni óhaj!. A folyamodvány g'yar folyöirat ünnepi számát. rendez.,
beadásának Vé2'SÖ halárnap.ia A 'I ~l ,'" I

~ "lvagyar IvagaZl!1 ara 1US- I. dij egy drb. husvéti bárány,
1930. április hó 30. l<:ésóbb 'tl' -" ct

vc, zor IS egy peng'O es mm en n. dij egy drb. zsebóra
beérkező vagy hiányo'3an fel- uiságárusilónál és p'ályaudva- m. dij 100 drb. cigaretta
szereit folyamodványokai ér~ ron kapha1ó. Kivánatra c1ijmen- IV. dij egy cigaretta szipka.
demleg'es tárgyalás nélkül vi,sz· j I j f, , ol ku"ld a

es mu él \'ünys7élnl' T' t 1 tt I A El -k '
l "ld'''I l/, ' t l 'l I I ISZ e e e: z no seg.szar:U JU <. [\ ,agan anu lj {nal{ kiadóhivalal: Budapest, V., " _

tandijmentesség' vagy más dij Szíg'chIle:J 26. ~_
keclvezrwiny nincs, tehát azért
ne isfolyamodjönal<:. Végül
felhivom a figyelmet aml, hogy
a, mag ántanulóktól minden
tanlárg'yból ugyanannyit kivá~

nrmk meg, mint a rendes IcIl1U
löldól. Alapos és minden tárgy
köd leJö lelő előkészültség né!~

kül vizs~F1ra senki sem jeként·
ke zzék. Különben minclen ide-
vonatkozó kérdésre rendes 1a~

niíási órá.n kivül szivesen ad
felvifág-ositásl az Igazgatóság'.

Juliusban forgalomba IH:
rülnek az uj ezüst két- és öt-'
pengösök. Az uj ezüs! két pen
g-ős érmek már elkészülrck, él

Nemzeti Bank azonban csak
az öt pengősökk<?1 egyült fog'ja
forgalomba hozni. Mos! dön~

töttek afölőt! is, bogy az ér~

nlCkel a kormányzó arcképe
diszitse. A közel jövöben meg
kezdik n ötpengösök veréséi
és ez év iuliusában mindkét
cimleiet forgalomba hozzák.

Mi igaz az Eszterbázy
WatzdQrf.ügyben? Lesz·e si;
kere handi forradajmának '?
!gaz~c Honthy Hanna balesete?
Miért békült ki Bmer Irén
SzokoJay Ollyvul? Átrcpüli~c

a magyar pilóll1 az Óceánt?
Miért aki'lriák kilakoltéitni a clej~

ronizált török szultán fiát? Ki
a "Marion" c. darab i5merej~

len szerzője? Kik és hogyan
locsolj6k meg egyrnást husvét-
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Tánc!Zene!

szerkesztőség és kiadóhivatal
uj cime

BUDAPEST,
VI. , Aradi-utca .10.

A Gyomai Önkéntes Tüzoltó Egye
sület folyó évi április hó 27-én, azaz
vasárnap délelőtt fél II órakor tartja a
községháza kis tanácstermében

évi rendes közgyií1ését,.
melyre az igen tisztelt tagokat tisztc
lettel meghivja.

Gyoma, 1930. április hó 7-én,

Madaras Gyula Fekete Sándor
elnök. titkár.

T á r g y s o r o z a t:
. l. Jegyzőkönyv hitelesités.
2. Jelentések 1929. évről.·

3, Számvizsgál6k jelentése, felment
vény megadása,

4. 1930, évi költségelőirányzat meg
állapitása.

5. Tisztujitá~,

6, A '"Pünkösdi tűzoltó nap", vala
mint az 1930. évi augusztus hónapban·
mcgrendó'"cndö zásl.!ászentelési ünnep
ség és a Vármegyei Tiizoltó Tisztek
Bajtársi Szö\'etségének gyoncai gyülésé
'vel kapcsolatbim határozat hozatal.

7. lnditványok. (Csak 48 órával előbb

elnökhöz beérkezett inc\itványok tár
gyaltatnak).

Elsörangu étterem!

DUBLIKACIÓ.
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CONTINENTÁL S,ZALLODA BUDAPESTEN I
VII. 'Dohány· utca 42--44. Táviratok : CONTJNENTALOTEL ~

A ~II?É~I UR~.~~ÖNSÉGIGAZIO,.THO!~ I
. Tisztaság-Kényelem-Előzékenység. ~

Minden szobában hideg-meleg folyóviz és központi fütés! ~

Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengő. I
Kétágyas szobák árai: 8, 9, lD, 12, 14, 15, 16 pengő. '.

Szobák telefonnal! Szobák fürdőszobával!

"~~.~..~.~~~
MEGHIVÓ.

Műtrágya Wagner' MártonFiai#
nál kapható.

Zőfclfa utca 310. számu háznál
lakás van kiadó, Értp.kezni lehet Dobó
Lajosnál Rákóczi utca 663.

Rákóczi utca 656 házszám alatt
egy tiszta butorozott szoba kiadó.

Kató Lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

Üzlethelyiség kéziraktárral és. pin
cével ellátva, Gyomán forgalmas 'helyen
a Horthy Miklós uton, a Németváros
részi Olvasókör mellett kiadó. É,'dek
lődők forduljanak Schusztek Sándor
tanitóhoz.

valamely megállóra, kítéróre,
vagy sí':clvényre kérték a mész
anyag szállitásál, a nl. kirl' áll··
lami vasutaknak kocsi kiállilás
ciméI1 felmerült költségeit meg
téríteni tartoznak. Tehát a jö

vőben csak az esetben kérjék
igy külön megállóra, kHérőre,

vagy szc!vényre a mészanya,g
szá!litásál, vagyis a vasuti ko
csik kiállítását, ha anIlak kiáIl
tási díja - szemben egy távo,
labbi állomásról elfuvarozás

. költségei vel - rájuk nézve
kedvezőbb.

nak most él hadifogoly regél
nj/ck. a Kálmán Jenó regénye
azonban abban különbözik va·
\amennyitól, hogy nerncsal<. a
fogsiÍg borzalmait, hanem an
nak vidám óráit és emlékeit
idézi vissza egy izg'almasan
érdekes szerelmi történet kap'
esán. A magyar festőnőkelmu
tatja be husvéti albumában a
Színházi Élet, amely novellál

kat. szinkázi aktuálitásokat, ér
dekes és gazdag rovatokat, .
háromfelvonásos és eg-yfelvo'"
násos szindarabokat. szenzál
ciós kollamelléklclet Al Jonson
hires s!agerével: "Rabinbow
Round my Shoulder" továbbá
32 oldalas Gycrmckuiság és
képes levc!czőlap mellékletet
ad husvéli számában. A 260
oldaias album ára a rendes 1.
pengő, negyedévi előfizetési

dH 10 pengő. Kiadóhivatal:
Budapest VI. ,Aradi-utca 8
szám.

SzH{javitók figyelmébe! Az
állami sziktaJajiavítási· akció
keretében szikeseiket javító
gazc!ák sorából sokan pana·
szoliák, hogy él rendes (kat.
holdanként 40 P) hozzájárulá l

si diion felül utólag szállitilsi
dij eimén még bizonyos ösz·
szegeket kel! fízelniök, holott
a vonatkozó F. M. rendelet
értelmében a szállítási e1ijat a
földmivelésügyi miniszferium
vállalta ál. Dr. Rácz Laios m.
kir. g'azdasági főtanácsos, az
állami sziktalajjaviiási akció
ellenőrzésével a Tiszántul tel
rületére miniszteri meg bizott e
panaszok mcgvizsgátás:J alflp
ján, ezulon is felhivja az érde
keltek figyelmét, hogy mind~

azok, akik bejelenféskor nem
valamely vasuti állomásra hanc:m

~~=~=~
I CsALADi BÉKESSÉG, I
, amit a g~ndos ?á~i ~_sszo.ny kevés pénz,ért ig~n könnyen biz,tosithat, ~(1 ..férjének. és 1_'
~ gyermekemek tlZoraJra, Illetve vacsorara WEIDMANN FELE KlTUNO VIRSLlT, -'

I ILLETŐLEG HIDEG FELVji~GO'TTAT
(PÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT, SZALÁrvilT stb.) szerviroz! ...
Tegyen próba bevásárJást a WEIDMANN MÁRTON üzletében (Horthy Miklós ut
Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitűnő hentesárut Oyomán

más nem készit és nem tart.

SZABADALMAKAT
megszerez, értékesít

ÁRON és MOLNÁR
szabadalmi iroda

BUDAPE~, VIII., Rákóczi-ut 15, sz.
felvilágosítás dijtalan.

Fegyver és sportszer kiálli
tás Budapesten. A NcmzeJközi
Árumintavásár alkalmával a 65
éves SKABA és PLÖKL-féle
fegyver és spor/áruház. saját
helyiségében, (VI., Vilmos cs.
ut 00.) kiállitást rendez. mely
nek megtekintése minclen va·
dász és sportember ércleke.

Megjelent a Színházi· Élet
husvéti albuma. Vaskos, 260
oldalas könyv a Szinházi Élet
husvéti száma. Ez a husvéti
szám számol be Mamice de
WCllct'fnek arról nZ érdekes le,
vckröl, amelyet a Színházi
ÉleI szerkeszlóségéhez inlézell
és amely levélben bejelenti,
hogy Ang'liában és Belgium'
ban, ugyanug'y min! Magyaror~
szágon már 'férjhez ment az
idei s7épségkirálynő és ezért
ebben a három országban uj
választást kell elrendelni. Szük
s~ges ez azér/' mert a világ·
szépségverseny szabályai sze
ript asszonyok nem képviselI
heJik országukat a Rio de ja
neiro-i versenyem. A legutóbbi
választással tesJesen azonos
f~Hélelekkel me~'kezdődik tehát
az uj szépségverseny. A vili·
lozlaJás csal, az. hog'V a vidé
ki városok maguk választják
meg azt a Jeanyl, aki városu·
kat a párizsi szépségverse.
nyen képviselje. A Szinházi
Élet husvéti albumában kezdő

dik Kálmán lenőnek az orszá
gos nevü kumoristának JJ Omsz
ki Rendevu" eimü ui regé'nye.
Az egész világon div?ltban van-

T. olvasóink figyeimét fcl
hivjuk Haas Lipót \incdeum és
szönycgáruhéz Lwunk Illai szá
mában meg-jelent hirdetésére.
Az elórehalaclüH idényre való
tekinte1le! a mc;lyen leszállitott
áru reklám árusítás mzgkezl

död91L Saját érdekében hasz
nálía ki lel1ál a kedvező alkal
mat. A szenzációsan olcsó
árakat különösen b. figyelmé
be ajánljuk.

folyósit kölcsönöket

y

gyorsa
a

,
an esolcs'

,acsy
Le



8 oldal. GYOMAI UJRÁO ,- 1930 ápr. 20.

18-26
19-25
2-20
0'23

17'30 gy. 21'
20·29g·y. 2'10
14-28 16-52 gy
19·tO 19-45 gy_

16.14gy.
16'51 gy_
20'34 gy.
21-ll gy_

uti

desseni

A •.gy'bctüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

opesfról indul
CJyomára érk_
Gvomáró! indul
t)pestre érk.

1929 október hó 6-tóL
BUD,'\.P.'E's'(' - GYOi"L'\.

6'25 9·45 gy. 13'35
11'06 12-42 gy. 18.19
0'32 S'34 8'52 gy.
5' - tO'40 11'45 gy_
GYOl'-JA -IlÉKÉSCSA.BA.

!)csabáról indul 23'15 4'34 8'14 gy. 13-26
Gyormíra érk. 0-17 5-26 8'51 gy_ 14'20
Ciyomáról induló-41 11-14 12'47 gy. 18-~9
Kcsabára érk_ 7"i54 12'08 13'25gy. 19'27

~~~f~~~~~~~
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Legjobb tájékoztató d

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomtlison,

Dohánytözsdében.

r~~~~'RMlIl~M'iWl~~~~~~~~~ftJ

I agyar Testve' rek I Aki.k szivünkön vi~eijük . magyar mu.nk~s testvéreink
• mal nehéz sorsat, adjunk munkat es kenyeret a
munkanélküliek kezébe,

I
vásároljunk c s e pé?m~!Yar g~m~n~Ős~b~b~melY ~~I~~r~Pv~s~~k~~~

CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő.

Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 fillér.
Külföldi gépekben is raktáron van "OPEL", "ATLAS-PATENT", "WON-

I DER", "IPAG", "ORION" és DIAMANT", gummikban "DUNLOP" és :
I "MICHELlW_!

! RÁDiÓ és RÁDIÓCIKKEK réSZ&etfizetésre'l:l3
.. Teljes tisztelettel:i DOMOKOS ALBERT vHlanyszerel.ő és műszerész.
~~~~~~~~~~~d

LapllJ1k Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" lrávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
·ha előfizet él "Gyomai U;ságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalvá.nyt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
himévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. Ba'
ross Jél' 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalávé:\ szemben)
egy elsőrendi.i szobiJL A kö
vetkező sorsolásj május 15 q én
fogjuk mcgejt'mi és eredményéJ
lapunk május 18 q iki számábcln
esszük közzé. Vágja ki
az alanli "UlalvánYK szelvényl"
és adja bc azt lapunk felelős

szcrkesz!őjénél.

- - - IH levá<!]'önd.ó e - - -

~'. :,tp&.MJJ~J.,~~..uL~..w:J!J..~I\MJ,b,tww..t.~.-!H.~"
.JJtl\~~~áih_b

i~· GYOMtlJAK TAlAu'(OZÓHElYE

I~ Istvan ~rálys:zál~oda
~~~ iS U D ti, P E Sj 1', \IL, Podmaniczky-utca. 8.
gr~;l A Nyuqati pályaud.var llndleit.

;l.:i! Telefon (Interurban) 202-43., 294-34. Sürg'őnycim: I-1:olelist.
r~ Minden modem kényelemmel berendezelt elsőrangu családi

szálloda. Minden szobában központi tütés,nideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift_
Szállodában kávéház, 'cukrászda és rodrászterern_ A keleti pályaúdvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

november 15-t61 május 15-ig.
GYOMA VasutáUomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy MBdós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél. ldlométer~ Menetidő 15 perc.

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

~ ~;~:~:~:::!Z:~:~~~y
I lIrlli:i\(

..-............................................. llrl1(Jl1el(

mint él

GYOMAI UjSAG
olvasójának.

GYOfV1A-ENDRÖDI AUTÓBUSZ TELI ME ETREND

6YOMA~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.

7 ó. 40 p.

kézzel keH

Telefonszám 17.

délután

délelőtt

déieWtt

délután

délután

reggel

"
"

"

5 Ó. 30 p.

reggel,,'
l. jámt reggel

2.

3.

Gyo.nlli-Íl.:i.'Ól indul: ~ Feltételes megállók
Oyomán:

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

6 Ó. 30 p. Hád ó • 
lVl ay gy gyszer,ar

délelőtt 9 ó Piac-tér
" • -- p. Ártézi-kut

4. " délelőtt II ó. 10 p. Hangya fötizlet
Vágóhid

5. " délután 12 ó. 50 p. Iványi malom
Endrődön:

6. " délután 2 ó. 20 p. Napkeleti vendéglő
Kórház

7. " délután 4 ó. 55 p. Kondorosi-ut " délután

8. "este 7 ó.20p. . P;iac-tér 8." este

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt
jel~zni a megáUást~ ..:

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fiUér, helyben 30 iinér, csomagjegy 20 fiUér.
Kedvezményes havi~érletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

Telefonszám 17.

UJ KEDVEZM ÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfízetDinek megelégedé
sére nyujtott

20 ~zázd.lék

kedvezményt, szobaárainkbóJ
tO százalék

kedvezményt olcsó éttermi árainkból
.. (menut kivéve) módunkban van az
uJsAG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviíeni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres

~ letre, kérjük szoba és szinházjegy
'rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PARKmSZÁLLODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kocsiköltsége_)

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

~~~~",~~~_~~.........,~teP~ ...~
Nyomtatta a "HUNGÁRIA" könyvnyom€;lai vállalat Gyom<in- Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné! 15 százalék, i
negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

z összetört ne zet
fel··támadása II

Néhány esztendeje lehet A nenlzet ezeréves dicső·

aonqk, hogy hazánknak, ségének ,tl sárbatiprása. A
egyik jóinduialu barátja ér- szétszaggatott Magyaror.
kezelt t3 fövároSLlílkbél. Ha- ,szág. Ennek a borzalnlas
talmas ur. Nagy vagyon bizonyossága egyetlen ér
ura'. Boldoí,l országból jött. ző-!élel-z!;:Q forraszt miHi
Olyanból. amelyik a világ'- ókat és elképzelhetetlen
háborut szerencsésen elke-

hősiesség árad belőle. Le
rülte. MegmutogaHak neki

galább igy kellene lenni.
mindent. MéQ' él. nyomoru-
siJgunkat is. És mikor kö- Aki ezt mondotta, az na-
rüll1ezett~ azt mondotta, gyon jól ismerte a tödém;].
hogy énnel-c a nemzetnek met. Amikor egy gondolat,
von egy elképzelhetetlen ér",: vagy egy érzé$, vagy egy
lékü, gazdasága, amelyre gyötrelem fLifi, heviti, lel·
alig gondolnak Ho:;:zy rúd-' 'kesiti élzegy hazához tar
niillik: van a nemzet min- tozókat: abból nagy dol
dell ef2'yes tagjának egyet- gak támadnak. Kevés nem'
len olyan gondolaja, alnely zetnck adatik egyetlen ilyen
tesIvérré kovácsolja össze összekapcsoló erő. Nekünk'
őkeLVan egy OIYflll kö- . volna. Egyetlen szó. Ben·
zössimJom, amelyben meg· ne van: nyomuruságunk.
ujulhat. 'Van egy olyan szenvedésünk, siralmunk,
forrás, amelyikb61 felfris- gyülöletünk, vergődésünk:
sülhet. Van egy olyan 121'6, Trianon.
ameiymindenelválasztófalat De hát összekapcsol-e
ledönt. Ez pedig nem más, bennünket? Széttépte ct

.mint az igazságtalan béke magyarságot. Ez bizonyos.

!!e?!9'J . y"'!

És fájdaiom: az általa te·
remtett . nyomoruság nem
kapcsol össze ugy bennün·
ket, hogy egyetlen lélekké
legyen él szétszaggatott
magyarság. Pedig e néll(ül
nincs feltámadás. A hon·
foglalás az egész nemzet
müve volt. A szabadság'"
harc is. A feltámadás nem
jön el másként hozzánk,
szegény magyarokhoz. csak
ugy, ha 5zt az egész nem6

zet, aZ e~n?yé forrolt ncm~

zet hősies lelkülete teremti
meg. 3zéthuzás, gyűlölet,

gőg, beletörődés a mosta
ni állapotokba : kataszíró
fális lehet, mert a nagy
halálnak készíti az ulat.
Összekélpcsoiódás, szeretet,
dicső tettek urán váQvako~., .
zás és Elnnak bizonyossá.~

ga, hogy eljön 'a feItáma 3

dás: megujithatja a nem
zetet. De ebben a szent
gondolatban eg'gyé kell len
nie minden magyarnak!

Mennyivel inkább, ha ar·
ra, gondolunk, hogy kik
vesznek körül bennünket?
A tapasztalfis is azt bizo p

nyitja, hogy egy rossz
szomszéd megkeseritheti
az ember életét. ha akarja.
Nekünk nemcsak egy rossz
szomszédunk van. Mind6
egyikkel jót tettünk ezer
esztendőn áL Mindegyik
érezte a szeretetünket.
Mindegyik ellenségünkké
lett. Rut hálátlanság-gal fi6

zetett A szabadságharc
alatt is igy cselekedtek él.

nemzetiségeink. Az oláh,
a rác, a tór. Akkor kaptuk
az izelitőt. A világháboru
ban pedig egészen megis
merheHük őket. És most?
fgyik rosszabb szomszéd,
mint a másile Ha lehetne:
l11'2~fojtanának bennünket.
1vlost ()ivassuk, hogya ma F

gvar r11l2zö:':;éudaság'ot me
gint [ojro:2atjc'Jl, i:1 csehek.

Hágában megállapodás
történt - mint él mező;'::'élZ

dasági kBmaránk hivatalos
lapja irja - közöttünk és
a csehek között fennforgó
gazdasá.gi kérdések elinté x

zésére. Benes már !lem akar
ja Párisban ezeket él meg'
állapoclásokat vállalni és

",,":","m _.

TÁRCA
tlold~llá.g•

Irta: PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (22)

,- Nini, Vermes! - A me·,
,zővárosi kishivatalnok most
ragyo~ó bundában, elegánsan
és csillogó szemmellépke·
,delt.

-:. Kibujtam én iSéJZ lsten
háta mögül. Ahogy le eljöttél,
nágyon imponált nekem, hogy

, ugy egyszerre otthag,ytá! min
den,t. Magam is' gondolkozóba
estem. Ha te megmerled lenni,
miért ne meriem én is. Utó~

vég're valamit el kell kezdeni
. egyszer az embernek és . nem
várhajjuk, hogy li szerencse
MezóviÍf0son, helyben l~eH?SSe

~z, ,embert Csak mos1 láí-om,

milyen ostobaság volt eddig I
is abban, az elhagyott fészek·
ben kuitorogni.

- No és? Sikerült valami
állást szerezned ? - kérdezle
Kerekes.

- Az1 nem is kerestem, ne·
kem jövedelem kell, nem ál...
lás: egyelőre sikerülí eg'y üz,
letet közvetitenem és kaptam
annyi jutalékot, amennyi pénzt
egy hónapra kapnék, ha valami
irodában körmöínék.

A hid monumentális kapui
lilá.s vHlanyfényben ragyogtak,
CI ködből opálszerüen villantak
elő El lámpák csornói. Gyö·
nyörii volt iH sétálni. Kerekes
ne\Tl is felelt, nézte a rejtélyes
nagy várost, az arat/uk sebe
sen fuló vörös fény egYJe~w

hajó lánipása, él parion ibolya
színü líS.ropákkal qutók futoilk,
eg,y I]g~y mlÍöl:H~s,z fénys;leme

óriás bőség'ben ontja a vakitó
sugarakat velük szemben.

Piros arcu, sietás kis ná
kopogott el mellet!ük a hid
pompás aszfaitján, eg'yszcrüen
volt öltözve, de minden voná
sén, nlozdulatán meglátszott,
hogya város gyermeke, aki
most 'bizony sok emeletet !esz
meg, amig az egyszobás la,
kásig elérkezik. Oeszlenyesütó
állt elótlük a téren, aminl a
hidról leérlek. Villamos, autó,
egy óriási bulorüzJet kiviIág'i.
tolt kirakaíszobája, él sarki
mozi fölött szintén villanyfény
ben uszva Zoro és Huru pa
pirmasé figurái emeJgejjk ka·
lapjukat. ;\ transzparensek fl'·
nye lilncol ös.szefogódzva
mindenütt s az autókiirtök, a
csilingelés, motorzaj össze 01 p

vadl hangja él város sí{imfo~

niájqkéf)J énekelte, hogy itt va-

ióban több az élei, összesü
rüsödö!t mind,?n. Vermes, nem
törőclöit él járókelők csodál~

kozásávaJ, hogy ilyen rosszul
öltözött emberre! sé:ál karon 3

fog'va, él térer} átvágva egye'
nesen az eg'yil\. divatos étterem

. pincehelyiségc- felé lartott:
- fg'azán 'lehelnél magad~

nak végTe leg'alább eg'y' fejöl~

tót I Ez a me~jegyz2s nem
annyira a Kerekes eg'(;szsé~

g'éért való aggódést árulta eJ,
hanem kellemetlen vol! Ver,
mesnek. hogy a barátja ldska
bátban, föihajtoJt gallérral lép
be a7 éHerembe. Ja persze,
felö!ló! Kerekes icleg'esen l1aj
tolta le él kabátja gallérját és

, szokása szerinl előre rugia a
lábait, bog'y kitérdcsec!cii nad"
rágját lcCsllsztassa a térdén
alulra.

- J6 lesz talán itt kinn is l



_ .. ~

vár abirósági szél<hclyen Id,
villi törvénynappk iartás<1{1ok
rends7.eresltésétól éSf.lbü,ntetó·
parancs intézményének sz~le&<'

I<.örü alkalmazásáI6j.amlleh~·

tóvé teszi, hogy il jilrijsbirósá@'~

eljárásban ilZ ügyek ntl!HTésüt
iárgvaUis nélkül Ich,essen el
intézni.

Végíil foglalkozIk il iavtlsifd
azzal is, hOffY OZ igtl:?5~g{jgV'
mlniszler él Kurí~ ri-,eghallg@
!ása. llléri és az orslággvtMs,
hez leendő bemulatásköidc
LellsQge mellett eI különbözo
törvényekben foglalt PCNS el;.
járás szabályait >l~nJsége.sSíU?f'

kezeiben foglalhatja össxe,

A belügyminiszter a köc~.

mai hitelre vonalkozó tön'énve~

rendelkezések végrehajMstl>!f*
dekébell azigazságűgyrnlnlc;r.-:"

lerrel egyetértve elrendelte.
hogy vendéglőben, koc&mábiln
és italmérés céljáril51.olgáló
minden más he~yisé!?ben,

beleértve az olyan keresl-ccdésJ
is, amely szeszesila.lok klsn~ér.

,lékbeni eladására jQgos!tolr, 
köt,eles a tulajdonos bérlő Y6gy
felelés üzletvezető 'a köve/ke:'
z6 szövegü hirdetményt éHen,
dóan kifüggesztve lartani;

"Szeszes Halokat hl/elb:c
nem szolgál in/unk ki. nH~rI DZ

1928: IL t.'C. 7.1 §-a . 'Írte!m~:'
ben az iH kiszolgáltí:ltoU sze·
szes ital ára Iránli köveleh1st
biróság- nem Hélhet liHzg; Ilyen
követelést ~em, az adósnak,
sem jogulódjának kövelelésébe
nem lehet, beszámitcml és iH; ..
oakbízlo.'litáséirn kötöl! zAlu~

gok és szcrz6déseksemmisvh.
Az 1885: XXV. _i.~c.24.§Afl
szerint az. aki e Tendclke~é,'5

kijátszása céljából velam",ív
szinlelr ügylej vagy "61t~ 'Vilf;1Y

mli:; kötelező ira,! alákjáf fta:;;.l:T
nalia fill. kihágáSI kővClt él 6
harminc napig t~rl{?d6 elzáfl-)~'

sal és hatszáz pengóig tcr;..
jedhetó pénzbüntetéssel bünJJZ;
tendő";

EzI 8 hirdetményt az HalrH<t·
rési üzletnek il vendégek b
szolgálására szolgáló mindcTl
egyes helyiségében él vc:ndé.
gck (vevők) állal könnyen Iól,
ható helyen magyarul és ,öz
i1/~fó kÖZ5íÍg jegyzókön~J;vcj

nyelvén kell kifiisgeslteni é5
állandóan olvasható állapotban
kell tartani. Azt él vendégló$l,

.korcsmárost vagy.ilatm~rőt.aki
ci· hirdelmény kifü-ggesltésér61
szóló rendlZlkezéselHd mEl~

szegi vagy kilÓ/520, hfJt~dil

pqn~őig terjedő pénzbüntetés.-.;
sei pünietik. A rendelit május
.1·.é-n lép é).e;be.:,

_ J .'

a .POlgári peres eljárásbeln IPar-l
kodik gátat vetni a szegénysé·
gi joggal iizött visszaélések
nek, az első bíróságo\( elótti
eljárásban pedig a szóbeliség
érdekében meg akarja szüntet,
ni az elókészítő; ira/ok tulten
gését. A javas:öt lövidili az
itéletek indokolt'.::ül,a fe!ebbe
zési djárásban kizárja él jelen
téklelen vagyoni érdekij feleb
bezzseket és korlátozza cl fe..
ieket abban, hogy cl szóbeli

, eljárás során ujlényállHás6kat
és bizonyítékokat érvényesiise
nek. A felülvizsgálati eljárás.
ban él iavaslat iparkodik szU..
kebb körre szorítani az ügynek
ft i'elebbezési birósághoz való
visszakllldQsét aZáltal, hogy il

felülvizsgálali bíróságnak elZ:
eddiginél szélesebb körhen ad
módot él lényállás megáHtlpl
tására.

A javaslat ElZ 1000 pl2ngőn

aluli követelésekre ugy rendel.
. kezik, hogy ezeket rendszerin!

nem kercsellevéllel, hanem fi...
zetési meghagyás Iránil kére'
lemmel kell érvényesíteni.

A javaslat kiterjed il bünjeló
igazságszolg~llatás egyszerü·
silésére, gyorsitására és ol
csóbbá tételére is.

Az 1921. és 1928. évi refor,
mok eltünfették él bünlefóbiró-
ságok rendkivüli' háiralékait,
enné! cai.: intézkedésnél azon
ban nem lehet megállani. A
büntetőper normális meneiét
kefl gyorsítani és leh"tővé kell
tenni, hogy fl büncsel~kmény

elkövetését nyomon kövé~sea

bün/elés. Minél egyszerűbb és
gyorsabb él büntető eljárás. an'
nál inkább meg lehet valósHani
a biintetés célját, de egyuttal
csökkenteni is lehet a hatósá
gok munkálát. az állarnkincstér
terheit és nem uloIsósoí'ban
kimélni lehet a megánosok
idejél és költségét ís.

A iavoslalegyrészt il komoly.
talan liS'Yeknek ~s él fölösleges
perszakoknak kiküszöbölésére
törekszik, mósfelől, él nem ok...
vet1eniil szükséges birói munka
közvetlen csökkentésére és il

perorvoslatoknak kellő hatti'
rok közé szori/ására.

A javasla/ igy reméli elérni
él büntetóelfárásnak komoly
ügyekre ' s ezekben is il lényegre
való koncentrálását, ezzel tlZ

~IJárás gyorsitását s egyullal él

biínietóigazságszolgéllatéls ol,
csóbbá tételét is.

A pgrorvoslatok c5ökkenlé...
séi a javaslat Bzzal fokozza.
hogy éi járásbírósági eljárásban
eltörli a semmiségi panaszt a
másodbiró5ág itélete ellen. Vé...
gül több Intézkedési tarialmaz
a javaslat él bIrói munka köz
vetkn csökkenté~re is. Igy to
vább egyszeriislH él javaslat air
jj~leiet.

A J.a~~s~t nilg:y er~<!ro.énJt

illf;:gunta Mezővárost. egy hó,
l1ilp mulva Peslen voll. Dc na
gyon csInos kis nő és remek
kc:délyc van,

Kerek'!s' is emlékezeH rá.
búr csak láU.isból Ismerle. mert
él Lichiig cég a piactér másik
oldalán volt, a '!vlezóvárosi
Takarékkal szemben. Mikor Ó

hazament kettőkor a bankból,
cl könyvelónó akkor szokott
visszamenni az ebédtól CI Lich
fij.Jék boftjába. Kereke$ állan'
dóan ugy találkozoH vele.
amint a sarkon kifordult a
mellékut~áb61 és Magda éppen
eldobta ebédutání cigarettáját.
meri aléren mlÍgsem akar!
dohányozni. Minden egy'2S
alkalommal ránézett Kerekesre
és Kerekes ugy megjegyezte
magának Magda SL-.'P, szürke
sl-emeit és igen helyes, kissé
szabálytalan orrocskáját.mintha
fégen ismerte volna.-

(folyt köv,)

GYOMAi U1SÁO

A magyar szent
korona nevében I
Egyszerüsitik a birói eljárást,
kUlön t6rvénynapokat tartanak

~ vidéken.

Zsitvay Tibor igazsagug'y
miniszter beterjcsz/eJle il· tör..
vénykczés egysí:crüsitéséról
:;zóló lörvénviavaslalol.

A törvényjavaslat főcélja,

hog-y előkészítse az igazság'
iig'Vi személy:uzt I~tszámcsök,

kentését és ezzel élZ államház
tartás terheinek könnyiiésél.
Ez el további lépés annál ls
inkább sziikségessé vált, mer!
az utóbbi <ivekben egyre sza,
porodolt a biróságok előlt

megindilolt ügyek száma s igy
a biróságok munkaterhe elZ

eddigi egyszetüsilések ellené,
re is folyton növekedett A le'
hermentesitést él lörvényjavas'
lat ugyiparkod k megvalósi'
tani, hog'y ez ne ár/son az
igazságszolgáltatás szlnvona'
Jának, hanem annak inkábblo
vábbi emelésére vezessen.

A iörvényjavaslal kimondia,
hogy él biróságok ezen/ul a
~,jagyar Szent Korona nevé'
hen - nem mint· eddig': a
ivklgyar Állam nevében - hoz
xák határozataikat. A javaslat

tdlanság nem á.llhat örök, I
ké. Összeomlik. Irtózatos
robajjaL szégyenteljesen.
Készüljünk ehhez él drága
ünnepnaphoz. Mikor· jön
el? Nem tudiu(c De hisz
szük. reméljük, szent hi ..
zonysággal hirdetjük, hogy
el fog· jŐ(Hli, mert el kell
jönnie!

- jegyezte meg bátortalanul
és nem akart az étterem 1216,
kelőbb részére bemenni. Iti js

éppen eléggé megbámullák,
de ezt hamar elfeledte, Ímpo,
náIt neki cl sok festmény és a
falat szegélyező tölgyfaburkolat.
Vermes' odaköszön! az egyik
asztalhoz két nőnek. A nők

kissé megbíccentetlék a fejű,

kel. Kerekesnek az volt az ér
zése. hogy az egyiket ismeri,
bárcsak él hátát láthatta. dc
meg meri volna esküdni, hogy
szép arcu és szürke szemD.

- Te öreg, kijelentem ne'"
ked, a legokosabb emberek
egyike az volt, aki él parafa...
dugót föltalálta, - él pincér
meghozta él sörökei, kocintot,
'lak, de Vermes félbeszakitolla
,(I saját g.ondolaíait és hirtelen
másra tereHe a szói$ - nem
iísmered őket? Szép 1\t1agda

az. egYik.. Aki 0. L-khtiR0K. né.1 f·

~'olt könyvelő. ~~ i.sharnqr:

JIdal

karja erőszakolni MaR
~yarországtól él cseh agráR
rillsok követelésére az ag..
rárvámok felemelését min~

den ellenszolgáltatás nél~

kül.
Tehát: nem tudnak nyu'

godni. Ahol lehet: rugnak
ftljtunk. Az embernek el
szorul a szive, amikor meg'
szállott területről jött ma...
gyarral beszél. Mennyi
szem'edés mindenfelé!

I-Iusvét ünnepén a feHá,
madás éneke zengett. Jaj
nekünk, ha mi meg il ha·
lill énekét zengjük. Nekünk
fanammsok jcellenel·c A
jövő azoké, akik most az
iskola padjaiban ülnek.
Ezeknek a lelkét kell dttü
zesiten ünk, hogy ei jövő

nagy küzdelmeit megviv·
hassák. Minden jskolate,
remben a jövőj- készitget,
jük. A szebh és boldogflbb
jövendőt.A feltámadást. Ki
tudja, mikor jön el az? De
készülnünk kell hozzá. És
késziteni hozzá. Erős, győ,.

zelmes, haláltól sem félő

ifjuságot, amelyik majd
tudja, hogy a feltámadás a
nemzet minden gyermeké
nek a szivén keresztül
jön el.

Az irredenta gondolat
nel-\ünk szent gondolat l
Ami ezer éven át a mienk
volt: arról nem mondha'
tunk le. És nem mondunk
le. A világtörténelmet lsten
vezeli. Égbekiáitó igazság'
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Az uj Miss Magyarország
jelöltek. A Színházi Élet e
heti számában már közölni
kezdi <IZ lIi Miss Magyaror,
szág 1930. választá':> első je
!öltjeinek fényképeit. Magyar...
ország uj Miss! küld ki az öt~

venezer pengős világszépség
versenyre, a választás feJté,te
lei d Szinházi Élet uj számá
ban olvashatók. ince Sándor
népszerü hetilapjának uj szá
ma érdekes képekben számol
be DoHy Jancsi budaplZsli lá
togatásáról. Mrs. Braun Rogers
regénye a Teréz körutlóla
három millió dolláros nász
ajándékig. A gépiró kisaSSZO
nyok derbyje. Az ui szám kö;:ll
Kálmán Jenő nagysikerü regé
nyének az "Omszki randcvu"
nak folytatását, ezenkivül Pekár
Gyula. Nagy Endre, Sz~;p l:mö,

éven belül csak
felelősséget. ha
fl postaltezelésl
megállapítható.

HIR

nyekérI egy
akkor vállal
ennek sorsa
okmányokból

I
elavult telepes készülékét uj

hálózati rádióra
STANDARD VILLAMOSSÁGI

R.-T.
forduljon rádiókereskedőjéhez.

kezelésre cl felvevő postahívol
Jal e célre kijc!őll alkalmazott
jának adják át. aki a feladó
vevényt az adatok ellenőrzése

s a hivatalos feljegyzéseI<
(ragszám, aláirÉls. bélyegzője

nyomat sth.) rávezetése után,
a feladó igazolása gyanánt a
fcladónak visszaadfa.

Nem kivánia a posta él fel·
adótól a feladó-vevény e.lőze·

te':> kiállítását akkor. ha az
ajánlott küldemények:

a) postai feladó-könyvvel,
vagy feladó icgyzékkel;

h)levélgylijjó szekrény ut...
iáp ,;

c:) záróiáska ulián. postakül..
dönc!\C)l1YV mellett;

cl) il poslailgynökségnél;
e) él postai gyüjlőhelyeknéf;

f) vasu/i !evélfeivevő,állomá~

soknál;

'Q) faltFó tanyai levélhordók-
IliiJ kerülnek feladásnL Istentiszteletek. A ref. temp·

lomban vasárnap délelőtt fél 9l\lvé/elcsen nem kivánja il
órakór Istentiszteletet tari Pala·

nosta a l'eladólól a fcladó·ve.
tás István hitoktató-lelkész.vény elözetes kiállítását akkor

scm, lw a fclfldó tesli Yélgy Az ágostai evangélikus temp...
sxellemi fogyakkosság. illetve lomban vasárnap d. e. 9 Ó.

egyéb okok miatt arra nem német nyel\lüísfenliszteletet
képes. farI feUer Ernő ev. lelkész.

A post(] a, feladó-vevény el· A róm. kath. templomban
veszlése eselén arról másola, reggel 9, órakor szent mise
to! vagy El küldeményre vOl1al. 'prédikációval, tartja Cser
kazó adatsl'olgáltatást csak ,nay Géza plebános. D. u. 3
akk.or ad, i1ktvc a kUldemé" órakorlitimia.

Május elsejétől a
feladó tölti ki az

'ajánlott levelek
feladó vevényét.
Ak~reskede!emügyi miniszter

él következő rendelelet adta ki :
1930 f11áius h6 ]·tól kezdve

flL aiánlolt kii1dcmények pos·
Iflffl adósiíl1flk eddigi rendjét

,1l1cgválloT!alorn s drcndelem.
hogy elló1 az időIül kezdve az
fliánloll ldildcmények p')slára'
adásának igazolására szolg(Íló
s bármely postahivajijlban djj·
ta Ifi IJltl kilphaló. a posta által
kibocsjtolt postai fcladóvevé·
llyekcll a POljl05 és részletes
cimadalokal (név, rC'llc1clll;~!ési

hely, utca. 'házszám, emele!)
a l',zladókelőrc töltsék koi. A
eim,1c1alok fQljeg'yzc'se lIntával.
Jintairónnal. gépiÍ"<1:,;sal vagy
e~'yéb l!lcchai1iJ~t1i uton lörlén
helik.

A :'lziikséges adatokkal igy
c]ör'C ellátolI feladó vevényekel
a fcladók él ho'zzáiuk tartozó
ki.il<.kméDyekkel~eJ·yütl'tovélN)i

'SZABADALMAKAT
megszerez, ,értékesít

ARON és MOlNAR
szabadalmi iroda'

BUDAPEST, VIII., Rákóczi-ut 15. sz.
felvilágosítás díjta~all.

~+'\d~~~~
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tos létesitésének féradl1ajallan apostola és jótevője volt,
A templom és eg'yházi épületek ismételt reslaurádójd,

él Kálvtíria létesitése. ig'cn drága eg'yház szerelvények meg~

ulHása é'3 slaporitásiil. hiiltalmas alapitványok gyüjtése, a hi·
vek lelkí életének impozáns t'ellendítése mind-mind az ó
vasenergiáját és buzgóságát dicsérik. Egyházi' munkálkodá
sának részleteire iH kitérni nem akarunk. bennünket, de azt
hiszem a magyar kuHurEl barátait is az érdekli inkább. hogy
~lelőlt 70-80 ?vvel - nehéz és elmaradott időben - mit
tett ő az iskoJákért. s ez által il jövendót képező mBgyar
ifjuságért.

Az ötVenes évek eleién a két, belterüleli iskolán kivül
csak a cseHi dohánykerlészek kiillerületi iskolájáról ludunk.
A fiutanitóhoz 270 fiu. a leány-íaniióhoz 292 leány járt 1882·
b011. Közel 300 sohsem lépte át az iskola küszöbét. --:- Elte
kintve a tengeteg analfabétátÓJ. alig valamit tanulhaHak a ren
des tanuló!< is, hisz közel 300 növendéket egy tanító még
fcgyelmezni sem {<épes. Az .absolutizmus -e!s6 éveiben még
gondolni sem lehetett a mostoha tanügyi viszonyok javiIásá
ra. De már 1855·ben Schiefner hozzá fogott az állapófok
megjavilásához.

Elsősorban a kegyurasiigof kereste meg él hiv!?k axon
ntgí óhajának feltárásával, hogy él templom és iskolák f<mn·
tartása, szaporítása iránI! köielességeiknek "nagyobb buzgó
sággal" iparkodjaoak eleget tenni. Az .. instancia" hatásos
volt. mer! a kegyuraság még 1855·ben él templom uj
zsindelyezésére t 500. él templom szükségle/eire 500 forlnJol,
faiskola céljaira 6 hold. Kálvária részére 3 holo. S két ui is
kola céljaira 40 magyar hold földet és két belteiket adom€!* •
nyozott Utóbbi adomány II Kórháznak adott 2000 forin!
adománnyalegyiitt 1857-ben történI. - Ugyanekkor él köz
s~g is 40 hold földet adoti - az uj iskolák céljaira - a
Gyoma-felé eső NyárszQgi..dUlőben. Ezzel knpcsolatbém moz
galmaI inditott CI harmadik tanítói áHás szerveZésére. de cz
késóbb valósulhatot! meg.

1855"Dcn julius hónapban rendkivül s1.11yos iárvány tiz(;'
.~Ue m6l~ él község lakosságát A régi krónikás szerint liIkl-

- 21 ......

Imre tíszt~letére uiraöntellék, a templom iornyáf uj rézzel
borHol/ál< és a torony tetejére egy 6 akós hordó nag-yság'u
diszes gombot rakaltalc

A kolera-járvány Pllsl1itása nián a lakossáR' száma
6400 volt. A tanköteles"k száma t'elülhaladla cl 800-al, dc
csak 400-an koplaltilk rendesen az iskola padfail. .4 növen'
dékek száma él 30'as évek végén már fellilhaladta az 1000
et, de cSilk 474 tanuló járl iskolába. Ezen hanYBg'ság miaU
nemcsak a szülőket, dc a két tanilól: Szóllősi József fiu- és
Molnár József leánytanitól is megTóvásban n~szesj1eHe az il·
lelék"s hatóság. - Ugy Játszik a vaskalaposság' akkor is
vezelószerepet vitt. Két tanierem volt cl községben, mit esi•.
néHak volna, ha a szülök nem 474, hanem mind az 1000
növendéket felvezetik ? - Ujabb tantermekre lelt volna már ré
gen sziiksqg, de semmi nyomát ncm láliuk az erre irányuló
tervnek ebben az időben. Arról olvasunk, hog'y Csomák es
peres indilványára Endre Jmrc káritor utódját: Balla Károlyt
kölelezni akarják taniiásra is. mert régebben fize,jés javitásélf
csak azérl kapja. mert a leányok oklatását is vállalia. Mivel
azonban meg'felelő helyiség a fé)luban nem akadt, a kántor
meg-szabadult a vállalni nem szivesen akart kölelezettségtől.

Láhas idejében olvasunk elsó ízben arról. hogya tanyai la
kosság is érdeklődni kezd a tudomány elemi ismereteinek

elsaiátHása iránI. .4z uradaIam cscjli részén dohánytermesz·
tési is üztek. A dohánykertészek isméteHen kérjék az uradal.
mi inspektort, hogy gyermekeik részére iskolát álli/sanak.
Végre 1836-ban 16 nebulóval megnyilt a cs<?jti iskola, A ta·
nltást az ds6 években Bótos JÓZSGf uradalmi jegyző végez
te. - - 1939·ben már 35 növendék Játogatja az iskolát, de
ekkor már Takács Jstván a tanitojuk.

Ugyanebben az időben mozgalom indult meg a leány
iskola megujHása érdekében. A plebános folyamodására Laj
csák Ferenc nagyváradi mQgyéspüspéik 400, - két év mul
va az uj lelkipásztor: Huzly I-<ároly kérésére az uradalom
600 forintot adományozott iskola·épilési költségekre. Ez az
iskola a mai központi nu~iskol(j helyén épült, - 1841#bella,
lakosság - másközség-ek példájára érdekes kérésse] for",:
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ban. A ki(i.inő és páratlanul
népszerü komil\Us~pár'ez al,
kalommal is elsörangu szerep~

körben mutatkozik bea kö
zönség előH. Számtalan kaland

és izgalmas bonyodalom fo1'

duleló a darabban és bizo,
nyos, hogya közönség kaca,
gásafogja kisémi a fi.met

e!ejélól végig. Előadások 4, 6
és 8 órakor.

FiI~~~~:'áZ~
• •• ,. ' . ",.l ~ VB. Dohány utca 42,-,44. T,áVir,atck: C,ONTINENTALOT,"EL ~

Apnhs 2T-en vasárnap:' I~ . ..... . ~.

.~gy "tán~o~nJf.r~g~~y~.; ,.qj ~...Y!E!Ki ~~' ~Q~~NSEG .. IG~Z.~ OTT~N~~ Ir;
Zo~~ .és H~ru a ~e~ZR~Y~~~r~n.,I Minden szo~I:~~~S~~~~~~~~~e;;;;]~~~~:k::Y:~;~onti Wlés! R

Ket II ag'yszahaSl: :.l?g·.er~lm,et ~, Egyágyas szobák árai: 5, 6, 7, 8,.9, 10 pengő. ~
Tnutat ?<? az Apollu ,rilmszlnhaz ~. Kétágyas szobák árai: 8,9, 10, 12, 14, 15, 16 pengő. ~

~\r,0lJ1é111 ~<;n. :~~gyrk l~ Szobák ·telefonnal! Szobák fürdőszobával! r
i:.g.y re,g$nye I Eisörangu étterem iZene! Tánc! I
cimü 8 fell?ónéÍsos Játványos ~ '~tf

mg'yvárosi drá fi1a~amclv: 'egy "UU.J~~.llIlJWI!iU••I". !1l?'!liIW.~IJl.~~
ige'n é'rdekcs témálhonyolit és
visz a "kic'l égi·ió mcgoldásfcié.
A darabót nB2'yszcrü rendezői

öHeJek,.pazpf. ,lsiá:llif{lsés a.
,szereplŐk kiHinó j~Léka jellem
zik .. NŐi töszen,:p1óje a csoda
szép Li! Dagove-r, akinek mü
vészi jálékát közelebbrő.l több
ször volt alkalmui1k élvezni. A
miisor második tIlníjc

Zoro és Hum a perzsavásáron.
burleszk allré1kciö g felvonás-

Eg'yed Zoltán, f~r~caslmre;;Bus
fekete László és Incze Sim
dor irtak érdekes cikkeket él

.SzinháziÉret e beli uj síéárnába,
arncly gYŐfl.y-<)r.ü képcl,:ben be-,
számoló/bo;;: a hélszinházi
C'..-SexuényeirqJ. Háromfelvoná p

sos és egyfelvon:ásQs clarab p

rndléklelek.szenzáciÓs ,koHa~
rneHékleLkép12s IC\lclcxól.ap,
32 oldalas Gyermekujság me!·
lí2!clet és' érdekes rovatokte· j
szik még g'azdaggha Szin-
házi Élet ehen számát, amely·
nek ára 1 pen::Iö.T'-lcgyed~vi

előfizetési diilO pengö.Kiadó
hi.v,Oídl: Budapest VI. Aradi#
uL~alo szám.

f egyverés sportszer kiáUi
tás Budapesten. A Nemzetközi
Árumintavásár aLkalmával a 65
éves SKABA és PLÖKL-féle'
feg'yver és sportáruház, saját
helyiségében, (VI., Vilmos cs.'
lit 33.) kiállitást rendez, mely
nek mcgtekinlése minden va'
dász 0s spor1cm/)er érdeke.

-22- -23 -

dult a községi elóljár6sághoz. Azt kiván ták ugyanis, hogy itt
is állitsák fel a "v(?rbunkol ", ami éj szegényebb emberek fiai
nak némi meg.élhetési alapot nyuitoJL /-\ beálló legény ugyan
is amel leli, hogy a verbunk költség-ét megkapta, él 10 esz p

tendós kalonai szolgálatér! 250 vá!jóforilltot is kapoH. Mind,
járt az első évben 24-en álltak be, akjk nemcsak ezen öS'/.

szegel, hanem még egyes gélzdákfól i..; kaplak gabona és
pénz julalrnat. Valószinii, hogya gazc1ö-lcg'énvek helyeI! vál
letlták él kalonáskodás!.

Lábas János plebános miíködése (JITól is nevezdcs,
hogy az Ó idejében lelt teljesen mé1gy.:lI'rcJ CI közsé~{ lakos,
ságának Jót származásLl része.

1843-bal1 na~'Y "föiding'ás" ij!2Szki!e rneg- az cndl'ődi

eke!. Több ház összeomlott, a lemp!(lI!] Jöbb helyen megre
pedezett. Érdekes, hogya javilásoka! minden állás nélkül,
csak kötél,hágcsöval végezte el ('gy egri kömiives, az olasz
származást! Bulini Viktor. A költségek nagy részél a -köz
ség viselte.

Ugyanehben az évben november l-én jött létre az end
rődi "Vida-fék Kórház" - Vida Imre uradalmi inspektor áj,

do'zalkíÍszségébóI.
A mult század 30-as és 40,es éveiben a hirói tisztsé'

gel alábbiak töltötlék be: Ubrin fmre, Dillya Mihály, I-Jornok
lvlályás, Timár J. Islván. - 1848~!Jan ö [liröI székben Kovács
János ült. mig éi falu nótáriusa - Salacz Irme volt, aki Czen
ger Gáspárl váltotta fel a jegyzői hiva/aiban. - A szabadság
harc elég'gé csendesen vonult el a község' felelt. Többcll
fegyvert fogtak a hazáért, az akkori hősi halol.lakról azon,
ban feljegyzést nem találjunk. Annál fájóbb és érzékenyebb
volt éi Kossuth-bankók elértékteleneclése.

Ugy a község, mint él biJközség pénz/árai sulyosan meg
érezlék a pénzügyi romlást, de El lakosság' is 50k ezer for in i .
;lal károsult. Évek jeitek el, mig kiheverte él lakosság a7 abso
lutizmus pénzügyi devalvációs rendeleté!.

A XIX. század második fele hatalmas kulturitlis és gclZ
d()sági lendületet jeleni Endnjcl község közigazgqlási, vallási
é,s iskOlai él~téj:len.· A rendsz?ressí? vtiló iskplai - okti.lt4s, 'él

rendkívül vallásos nép állandó és gyakori sZentbeSzéd heU.
gatása megteni1ékenyilette - a különben rendkivül S7í.~P ter.
rnészQn képességekke! megáldolI endrődi nép értelmének
fdfog'óképesség'ét s alkalmassá tettc arra, hogy CI mo '-; toha
életviszonyok, gyenge minősé\lü föld, nagy gyermek' S/{.lpo~

nila! nlelJett isálland-ó fejlődést, mezőgazdasági terjes7kcdést
és erős kisgazda",os7.tály kiváfásá/ Illutathassa fel. JclJyz6i,
Janitói, elóIjÉIrói csaknem l<ivélel nélkül érdemes J1lunhút vé.'
gezlck nemcsak a rend fenntartása. a lakosság iigyeinck )4"on
dos és előzékeny elinkzésével, haneméJzá/lal is. ho[.!yaz
egész vidéket feHilhaladó arányban szaporodó lakoss{~~' m,eg.
élhe/ésének és gazdasági elóhaladásának bi2't.ositása c':ijából
hozzá segi/ellék őket a határokon kivül is hérIelek :');crzé.
séhez és nag'yobb uradalmakban jöl fizeleH állások elrlyeré...
séhez.

Legnagyobb szerencséje nleg-is az volt él 'köz:~égl1ek,

bogy az isteni gondviselés 1852... hen ü/yan férfiu t á!ii:(}tf q
tÍszla katholikus község élére, aki hatalmas tehetséggel, rend
kivüli szcrvezőés alkotö képességével, lörhetetlenül s/Hárd
en.ergiával, nagy áldOZa/készségével - a hal.adás és fl.'ilódés
igéret földjére irányiloíta és óhajlol1a vezetni az endrÓciima...
g:Yélrokat.

Ez a l<l:mény szigorral. pedáns fC I1dszcl'c!<?ljcl . mélVQ{J
érz6, jó szivet egyesítő férfiu SCHIEFNER EDE plcbá~os
volL •

Harminchat évig gondozJa oda,adó hüséggel, billor Id..
iarlással a.z I2ndrödi nyájat ivlliködése idejében sokan ide:-
genkedlek 'tőJe kgtonás fegyelemtar/6sa miatt, dc távoz6si1
után mégeJlcnfelei is kénytelenek voltak clism.-:rili, hOgy
honá hasonló kiváló pap, szent Pál lel.k iHciii pásztoraalig
volt. még. az endrődi.hilköz.ségnek.

Mindenkinek mindenben segifóje óhaj!oí! !enni. A kőt..
ség legfontosabb· üg'Yl2inek állandó szószólója, lelkes támo.
gatója volt a vármegyei ha!óságoknál épugy, mint az. uradal
mi földek megszerzésében a kegyuraságnál. Bennünket ......
e sorol<.a1 .iró tanirókal - kiilönösen az hangol émléke iránt
nali'V iisztcleír~, hogy .4..ntipiskolák f~jle§4té§\Ínek éssorozi'"

> '
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Az UJSÁG a beérkezett mun
kaalkalmakat "Munkapiac"ro
vatábanmindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kériink.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem kell mellékelni.
~~~~~!~~

Az "Vjság" Kiadóhivai:alának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest,
VI.~ Aradi-utca tO•

ipar" kereskedelmi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemii ~l

kalmazottra van szüksége,
irja meg pár sorban az
UJSÁG KIADÓHIVATALÁNAK

(VI., Aradi-utca 10).

A borítékot igy kell cimezni:

G

K.erékpárgumi vá-sárláBánál elmondj ák '~\

Beked, hogy ezyagya~ a gumi világmárka. ~

hogy különlegesen erö~, sót elpusztitha
tatlan, nem kopik, m.egbiihat6, olCSÓ;' jobb
.'allcH meg annál, .stb.

Mi tudjuk, hogy neked, a tapasstalt
k ..rékpároll:Dak. felesleges mindezt 61110n- \
dani. mert.gyis csaka~t a kerékpárgumi~

~u.•>f ..·l.d. il. kerékpárodra , melynGk.uEH&
.~, _ ~.. '..~ #'>'

IER- PÁROS BARÁtOMI

Ozlethelyiség kéziraktárral és pin
cével ellátva, Gyomán forgalmas helyen
a Horthy Miklós uton, a Németváros
részi Olvasókör mellett kiadó. Érdek
lődök forduljanak SChusztek Sándor
tanitóhoz.

MUtrágya Wagner Márton Fiai,
nál kapható.

K.. t6 lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

szerkesztőség és kiadóhivatal
uj cime

BUDAPEST,
VI;u Aradi-utca 10.-

~, .. - . - ...• '1 ~"'~nlfin~

A NYUGODT ÉS BIZTOS FŐLDI BOlDOGSAG ALAPFELTÉTELE A I
CSALADI BÉKESSÉG~

amit a gondos házi asszony kev€s pénzért igen könnyen biztosithat, ha fériének és
gyermekeinek tizóraira, illetve vacsorára WEIDMANN FÉLE KlTÜNŐ VIRSLIT,

ILLETŐLEG HIDEG FELVAeOTTAT
(PÁRIZ,slT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT: SZALÁMIT stb.) szerviroz! ...
Tegyen próba bevásárlást a WEIDMANN MÁRTON üzle-i:ében (Horthy Miklós ut
Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitűnő hentesárut Gyomán

más nem készit és nem tart.

DUBLIKACIÓ.
Olcsó házi kos%iot ad (esetleg

teljes ellatással is) szerény fizetésért
Kállay Ferencné. Bővebbet Hunyadi
utca 541 szám alatt.

A gyomai kir. járásbírósági
végrehajtó/ól.
Pk. 241lí1929. sz.

Arverési hirdetmény.
KözhitT~ leszem, hogy dr.

ivlaycr Ernó üg'yvéd által l<ép"
vise!! Schcll Kőolaj rA. és csat·
l.akozotl végrehailatóknak 600 ,
P tőke és jár. erejéig !efoglalt .
és 5000 D.. rc becsült ingó..
silgrtl a gyomai kir. járásbiró...
ségnak Pic 241 1/1929. sz.
végzh(~ fol.vtáll az árverést el..
rendelem, annak Oyomán,
Kossuth Lajos-ú. 698 S7~ alattiL.__IIIIIlIIIII l!IIlIilllIurllIllliil

aII lága rá zsban Iecndó megtar-'~!!!!!!!i!!!!!'!!!!!!!'!!!!!"!""'!'!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!''''!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!''''!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'''''''!'!"'!!!!!!!1I!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!,!!'!!!-!!!'!.0!I!!!!!!!!!!l2!

jására határidőül 1930 évi áp-
rilis hó 3O-ik napjának dél
előtti 9 óráját tiizöm •ki, mi....
kor is a biróilag' lefpg'laU 1
drh. 5iudebaker gyu. S.
25-593. rendszámu személy
alllór a legtöbbet igérónek
készpénzfizetés mellett esetleg
bccsáron alul is eladom. El·
sőbbség-i igény az árverés

.megkezdéséig nálam bejelen'
téndő. A törvényes határidő él

hirdelménynek abirósági tób
lán történt kifüggesztését kő'

vető naplól számit.
Gyomán, 1930. április 19.-én.

. SZlRÁCZKY ISTVÁN'
kir. jbir. végrehajtó.

ság-i táblán történt kjfüggesz.....-IIIIIlIIIIIIIIIIlIIIII---lIIllIIIIII-IIIIIlIIIII------.......~"""···~·",.'.2Z"
lésél61 követő naptó! számit.

Gyoma, 1930. évi április hó
6 napján.

SZlRÁCZKY ISTVÁN
kir. ibir. végrehajtó.

_A korcsl~ai hitetről . szóló
rendelet nagy nyomtatott alak
ba.l a Hungária Nyomdában
darabonként 50 fmélért -kap
tudó.
~kll!Xllxtlk.jlltlllll.,

Nagylelkü hagyakozás. Vitéz
Kőrtvélyessy Árpad ny. csendör
euede:s Füzesgyarmaton Oara
pusztai birtokán elhunyt 63 éves
korfthilfi. f:gész vagyonüt az or
sr.ágos vitézi szék javára hagyo
máÍlyoz:ta. Nemes példája felül
alI az emberi' dicséreten, magá
b:-j.fi int, tanit és lelkesít.
,,-, ..

.;..,~~

pk.511/1900. sz.

··4rve.rési hirdetmé_")'..
Köz.hírré teszem, hogy dr.

Mayer Ernő ügyvéd ál/el
k~[Jvigelt Shell Kőolaj rA. és
il esallakozoil végrehajlók ja'
vilrö, 743·P 96 f. tőke s jar.
~r('iéig lefoglalt IÍs 1752 P1 O
tl"rc becsült íngóságokril il

gyomei kir. járásbiróságl1Bk Pk.
~11/1930. sz. végzése alqpján
az árveréSi elrenMlem. annak
.a1peres lakásán Gyomán Deák
Fcnmc u. 1440. sz. alaft leen'
domegtarlására határnapLJ!

"1930. évi április hó 28. nap·
jiinak d. e, 9 óráját Iwzöm ki,
.mikor is a biróilag lefogiaH
oulorok, üzleti berendezés és
kerc5k~d-elml áruk. stb. il !eg-

. többet igérönck kés~piÍl1zfue'"
íés melleH, esetleg becsáron alu!
is cl. fogom adni. Elsőbbsági

ig'ény az árverés m{lgkezdése
elöli nálam szóval vagy írásban
bej,.;lentendó. A törvényes ha'
íáridóa' hirdelménynek a blró-

Bll~adt.,Jever~del...
qoz.id k~ptelen egyé ·
'l1.eknél él természetes Fe....
rene J6z§~f keserüviz sza
baddá leszia vérkeringési és
emeli el gondolkodó- és mun~

kélk~pe9sé.gl2t. Beható hórház\
kisér/etek folyamán bebÍ2~o'

nyult, hogy il Fereu(; .J6...
zsef viz' szelleml· munkások,
nál. neuraszténiás embereknél
és ,b-e/cgeskedé asszonyoknál
rendl"iviH jólékony hatásu gyo
Il'lOf- qS bélliszHtó szer. A Fe...
.-en(; J6zsef keseri'lviz kap
heló gyó~·yszer!ártlkbfm. dro,
gérlákban. és mszerUllelekb~n.

'Le olcsobban és gyorsan folyósít kölcsönöket
a

n•
IrT

,



18'26
19'25
2'20
3'23

16: 14 gy.
16'51 gy.
90·::<;,i 9"\'_ v'"t' \".-._ ..

21'11 gy.

.17"3ú·f"'Y'. 21'
20'29 f~·':. 2-t O
14'28 16'52 g·v.
19'10' ·19"45 gy.

:ill tru ~ ri '11

A "gy" bctüvel. jelzett gyors-, ,Cl többi pedig személyvonat.

opeslról indu!
Gyomára érk.
GyomÉlröl indul
Bpestre érk.

mutmi""ii'''7''1!?1''~'C n'fU"tM~;lLu.~~.~~-~~~av.=-~l<T~_rt:1'\.~......~'V) ...~~..

--.~~ö~~~~..,?1:~~l'i~·sl/~~~~~ ~~~akl.

1929 október hó 6-tót
BlJDAPEST - GYOMA

6'25 9'45 gy. 13'35
11'06 12·42g-y. 18.t9·
0'32 5'34' 8'52 gy.
5' - 10'40· 11'45 gy.
GYOMA. - nÉKÉSCSAJVil..

Bcsab6ról indul23'15 4·348·14gy. 13'26
Gyomára érk. 0'17 5'26 8'51 gy. 14'20
Gyomáról indul 6'41 11'14 12'47 gy. 10'29
Bcsabáfa érk. 7'54 12'08 13·25·g-y. 19'27
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GYOMAi UJ,:?ÁG

Ll{~q~o'bjb íl:.i1lj.eJ:íoztató a

Vasuti és' Hajózási
~Aenetrend Ujság
kaphat6mint.'ien VaslJtállomésol"!,

[)ohánytőzsdében.

f~~~~~l'J'~~~~~t~~it>§' M1-~~

i agna~ Teetve'''' re 'K'.1 Aki.k szívünkön viseljük ..magyarmunkás testvéreinJ{ !
~ '~í i U • mal nehéz sorsáíJ adjunk munkát és .kenyeret a ~
~ munkanélküliek kezébe, I
!vásárojju k C S e p e I i m a g y a r kerékpárokat i
I,.' éli magyar 9I.1mm,it, minőségben bárm,elY külföld.i áruval versenyképeset. 'ilI CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő •.
~ Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 fiUér.
~ Külföldi gépekben israktál'on van "OPEL", ,;ATLAS-PATENT"". "WON", ~

~ DER", "IPAG", "OR[ON" és DIAMANT", gummikban "DUNLOP" és ~

~ "MICHEUW. 'I
~ RAoIÓ ' és RÁO;ÓCmKKEK részletfizetésre.
i Teljes tisztelettel: ' '

~=:::=:u:=:J

7f .pM~ ~,'
~~?;l,id!ll

P E S T~ Vt 9 PO(lL:rian~CZ~{Y@lltca 8.
A. N~"'{ta.~~ti:-p~]:yalU!~&V4:."l.X 1l:nelll.el~tG

Telefon (lnterurba.n) 202:;:43, .. 294-34. SLirgörrycim: Ho~elist.

Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. i'/linden szobábanközponH tiHés, l1ideg.,-meleg

folyó viz és telefon.. Lift.
Szállodában kávéiláz. cukrászda és fodrá:szterem. A keleti Dáh'audvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

6

lapun}{ Budapesten á]lan
dóan ofvasbató a "Park
Szálloda" kávéházábarL

B51Jr'oss-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha ciófizct a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorso!
előfizetői között egy szá!lodaj
utalványt, melynek tulajdonosa
asorsolijs hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dlijmentesen l{ap CI kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
száHodában BUdapest vm,. Ba c

ross iér 10 (a Ke!eiipá!yaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü swb2it. /", kö
vetkező sorsolást május .15~én

fogjuk meg'ejlrwi és eredményét
lapunk május 18 c iki számában
esszük közzé. Vágja. ki
az alanti "Utalvány;szeJvényí"
és adja be az! lapunk felelős

szerkesztójénél.
- - - Itt levá"!Jjdna.@ ~ - - -

Szerkeszl'öségnéI bcadandó.

UTALVANY-SZELVÉNY GYOMí!\-E DRŐDI . AUTÓBUSZ TELI ENETREND
umiJk................................... urnónek

mint a

6YOP/""i\I VjSÁG
olvasójánqk.

_B4i~~~~.l"MU~~

novemb'er 15-b5) május 15-ig.
GYOAíA VasutáHomás, Kossuth Lajos~utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut" és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Táv~lság 7 és .fél kU~méter. Metteíidő15 pere.

Te!e'fonszám 17.

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

délelőtt

délután

délelőtt

6, ó~'- p.

8 Ó. - p.

10 ó. lO p•.

12 ó. - p.

1 ó. 4Op.

délután , . 2 Ó. 46 p.

délután 5. Ó. 40 p.

7 ó.40 p.

kézzel ken

este'

"

Endrödröl indul:

1. járát· reggel·

2.

3.

~ 4.

reggel
"
"

lY

l. járatl'eggeJ

2.

3.

Feltételes megáHók
. Gyoman:·

5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca
. Gróf Tisza István' ut sarok

6 Ó. 30 p. M'd ' t', ti ay g"fogyszt;:r ar

d.éldőtt 9 ó. - p. ,Piac-tér
Artézi-kut·

délelőtt 11 Ó. 10 p. Hangya föűzlet

Vágóhid .'
délután 12· Ó. 50 p. Iványi malom 5." délután

Endrődön:
6. " déhatán 2 Ó. 20 p. Napkeleti vendéglő 6."

7 cI 'l' 4' 55 Kórház ' ·1.. "elllbm O. p. ~ Kondorosi-ut _ "

8 t 7 ' '?o,a· .:. . Piac-tér. i 8. " es e' o. _ p. mflllU IlIlItllll' (I11:t1lU 1Illtlllll 1111J111Ir.' lUurl 1lIl!l1~ 1I11111ijl 1)l1J1l1Tl ' • "

Feltételes megálló helyeIren már 40-50 lépésnyifávolságról· felemeH
, . jelezqi a megállást. ,. . ,

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben30fiUér, csomagjegy 20 fmér.
~{edvezményes havi bérletjegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.

KmÖ1l1 menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

5.

4.

UJ i(EDVEZr~n

DÉGElrn""'","",;Il.-.• ,,
Ezen láp előfizetöinek megtiégcclé

sére nyujtott

20 §>záz<f&lék
kedvezményt, szobaárail1kbóJ

::lO ~zá.zaJlék

kedvezményt olcsó éttermi árainkbó]
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesített
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHí.z,
NEMZETI SZINHÁZ,

iLÓ',JV!ARA §ZJNHAZ
előadásaira szóló mérsékelt ám
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjűk szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PARK=SzALlODA
BUDAPEST

szemben aKeleti-pályaudvar érke
zési olalával. (Nincs kocsiköltsége.)

Szerke~ztésért és kiadásért felelős:
VlAGNER hLi\RTON.

~~~,~,_~_~lAtJ"__"""""_"""""~Il'oA~""""'_"""""""""_""".~~~'t&%~;zft~~~~~~
Nyömt,ijHo1l ·a ",ícmNuÁR!A" könYVRymJidai vi'iUalat O)romá~.Pele ös céghJlajd{Hlos: TEKET SÁNDOR.
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Hirdetések dijszabásai:
Egyha-sihos l eIn.-es hirdetés 2ü fi1k~L ()ts-~:i'jri

hirdetésné1 10 százal-ék, til.szerinél lS százal·i:k. l
negyedévi hJrdetésnél 20 szála!,ék 2$ féj·évi hírneks

esetéil 25 sáza!bk kedvezményt adunk.
---~

110J;:. lv10:,.:a EljcrnH~szct fCH1ir

Csak a rcndsNrclő. szag bellliUiiket a p()n!o~.s(!f;r[l.

vukal, igérctükcl mcgtartö, OH minckn szép renddel.
ponlDsságuktöl ismert em- 1 a rncgslaboil időben. il

berek boldogulnak az é.!el~ jle:;;szcbb és legcsodöla1C:
bell. Embcrltlrsaik bizö!- sabb pon;ossá~::;él1 mq.;y
mát az ilyenel\: érdemlik vé;.:;he. Sehol nincs e[1c:;r(;5,
meg. KOlil01y s7:ámbavé- rendetlensé;;;. ponial1ansRg'.
telre az ilyenek számilhat- ria a !lélp járását,él CS1:'

nak, él figyelmet ezek tud- lag-ol\. forQását né'zzük;
ják magukra irányitani. vagy az állatok és növé,

Az elzüllöJt, semmire nyek életét figyeljük, rnjn~

sem menü, hanyag, pon~ dcnü!t a kötcksségiclj\?si
tallan és mcg'bizhatar\cm lésl, a POiJtOSSi:ígot szcm
emberek nem lanu1ttlk mCQ lélheliük és tanulhatjuk.
ideiében, !logy a rcnd:-'lc- i-.lcmcsé1k nJél;.26I1élk Im
relet, él ponto:;;ság az ehö rO.1ik fU ember özzeJl, hogy
kötelesség. Ezl kel! mcg- ponto:" legyen minden dol,
tanulni, erre keH ránevchi. gt!ban, hanem felebarátai·
rászokfatni magunkat. ha llök i5. Nem szabad pon
G mai világban boldogulni tatlanscígunkka! mások idc
vkarunk. jél c-lrabolni. mósn!zlliJk

Igen, az élet küzdelrllci kellemeflenség'c!, bOSSlLl-

közölt állhatatossággal, sá~wi okozni.
köverkezetességgel, pon- Emberi rend,-:l1cl~SU1ikct

tosságg'B! kell vériez\'e le II p cl leg'szebben akkor!öiijOk
nünk, hogy helyünkön szik.. be. ha kÖJelességUnkci
laszilárclan megiJllhassunk. mindenkor pontosan és

,Ezt okos, cé!luc!ato'3 ncvc p lc!kibmcITieSc1J l;J,yck;;zünk
'léssel, szoklatással érhet- elvc'g"czni,

jük el, amelyhez idő ki .. I SZOKE fEJ<I=:NC
ván taJ il;;, reL ig', lön]{é.

érdekünk meg'tanulni fl ren
del, éJ. pontosságol és cl

hüséQ'Cs !,(jtclessé~tuC!ásL I
Nem látszik nag)' dO!Og-1

nak a pontosság megla~

nu1ása, illeíő!cgmegszo·

kása. Ha fcgye!rnezni tudja
ma~ál az: ember. akkor el
is sajátirha1ja azt. A köve p

fendő igqzság cz: minden!
él maga ideiében és rend
a lelkeminclennck.

rla ElZ életet figyeljül, és
abban az embereket,· azt
lálhaliul\, hogy a rendsze
retet, él pontossá~' nem na'
gyon van az cl11b<::rekben
kifejlődve. Pontatlan embe
rek miaH nem lehet pl. idc
jében lI1cgkc;~dl'I1i vcdame!y
értckez!ctct, gyülést, össze·
jövetelt. A szinházakban,
hangversenyeken, előadá'

sokon a pontos, rendes
emberek nem élvezhetik a
1"és6n jövök zaja miatt az
előadást, aszindarabot.
t\,ilég'a templomból is el p

késnek az ilyen pönta1la~

Az életUnk szir1Íerén, itt j
ft földön \':a!ö lélHnkd nl!

emberek a vásárhoz is
szokJuk hasönlitani. Azt
mondjuk; ho~y vásár az
éld és semmi mós. Adás·
vcvési?61 áll' az elet.

I~Ia 'elfogadjuk ez~n Illcg
di1apitá.sf., jobban mondva
hasoíllaidt, aldwf .magunk
iránlikőtelc:sség'ünk. hogy
ickkben menjünk ki ' ezen
\'ü~árba, mert különben
n~;l1 csintílunk jó eladá,st
va:.;y véj(:lt. ~

oi.;é:i.s dolog 'tchár nem
kd:'3cdelmeskedni, nem Jus'
tálkodni. nehogy kárát lás- I
suk hanyagsá~'unknak, pon,
ta tl<lli SiÍ(:;lllfk 11(1k,

l-la az életet nézzük, azt
lcílhatjuk és tapasztalhat·
iu~{,. hO!2Y soka· késedel·
I1leskcdö, pontállan, rendet
nem· isrner6 ember q mai
idöbefl is, amikor pedig a
kemény és nehéz élet küz,
dekrnben valóban' mind,
nyáiunknak legfontosabb I

, .
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frta: PINTÉR fERENC.

Il~ZI1i. 1-Ja i'lzol1ban n6ilyolJb
vtJsárlásokba !'Ol="., CfJy·kcjfÖrc
v!ige a pénzének. Akkor Dzitm
kihez fordul? Ennek él Ver;
rnesnck is adül! 60 pengő!. de
nem is figyelmezteti rá, Jó ksz
az a 60 pengő későbl: is. Iga
zán jövedelemre volna szük
sége neki is, Bár az is igaz.
hogy nincs kedve mégcf,r,/szc:f
dolgozni, mer! nincs, miért.

lVlég nem feledte d. annak ide
jén, mikor a kincslárí TIll1ndért
levetette. akkor js igy volt cz.
Azzal El különbséggel persze,.
hogy akkor él szliiQinc:l élt, él

forma kedvéért l!1cgigédc. hogy
be fog iratkozni él jogra, dc
eszcágábat1 sem voll semmi
hez sem kezdeni. Előtte állt
il kavargó béke, a forradalom
zUr-zavara, kétségheesése, vflcl
örömei. Az cgész élei vad li.
vornya..é$ céllalanság, E:kkor

vegyült él levegőbe, a sör cal szeg'ett uton a porL
édeskés nehéz szag'a szinte Vermes még mindíg' 011 fill
dült a "terem minden sMkábol, a két nővel, ugy látszik eszc
sötét káprázat,gyiiriiket rajwH ág'ában sem volt visszajönni.
a káprázó érzékek elé. Az em- KQrekes tehá! fizetet! és fclkl?lt. I
berek összeáUlak, mini a ba~ Mi a csudát akarhatoJI tőle ez

. lak a csa/omák torkolaf(jnál és az ember, hogy ilyen barálsá p

kélPclosták az élekket, italo- gos volt egész GckHS- s most

kat. egyszerre Hlhagyta ót. Btmlül1ij
Ahéres~nierek, mikor él ~nl' az is, hogyaruhájál is kifo·

lyáthajszolja, .valahol Mező.. g'ásolta. Hát valóban olyan el
város kÖl'llyzkén s a boJmba hanyagoltan néz ő ki!? V cl'

borj'u híbálwzhajiija a bo1iát, lami jobb ruhát vehetne ugyan
n,zmg,ondolja;hog:y . P~J' nap magának, c1eha elkölti a meg'
mUlva ug'yanaz aborju itt 'izc- maradt pénzét ruhára, akkor
repel a". p~~ti étlapon: borju- miből fog élni. Viszont az is
láb rántva 2:lj.O,fényezCli borjt;. igaz, hog'y a pénze igy is, ugy
szegy, rantoH boriuborda, borju is e\fog'y rövidesen, h,iszcn
pörkölL ... egy hónap rohamosan elmulik,

A \:árO:3 gvonii~~)i}aTákkof alig veszi észre az ember. rja
rdü{0/!e a bé~ycgéj':Q' s;:.eücj .mar J;;abálot nem is vesz, mé'

. bocirp, mikor még a·"~sinago... , gis kelt vennie legalább egy·
sült, hal.. pirHoH, sodó eg alqltpor0'SikalvQ pár téli kez/yiit, het azokal föl-

p&folgó' s.i.lltek gőze emelg.eJtea to~olyá.Yal, 'akác~ huzza, mindjárt jobpan fo~ ki-

(Foly/elás) (23)

Vermesálült e!tY pillanatra
B hölgyel1bez és' nemsokára
élénken cJ.iskuréÍlt velük.'

EzalaU él vendéglő megfelt,
éhés és ~zomias emberek jőt.

tek, jólqkotf és kipirult arcuak
. íilYoztak. Oszhaju,rczesorru
férfiak, család'fas po1r;ulrok Je:
leségesltil,. gyerekestül, falk(§"
bon kíró egyetemi hallgalók. A
pIncérek állandóan vitték az
~Idekel, hozták az üres l~mYé

rol-HJ!. elZ italos si.irün szólon,
gntla il ,v~ndégQ\\el: ;-:- mégegy
sörL?

Vajbafl
kn;unp It,



Vasárgap hajnal~an aláirták
, '

Párisban a megegyezést

GYOMAI UJSÁO

Az élet kapuja.

~i~ZY:I;:~~~:k~1 e;~~II"fs f\~~;;I; l~::~" ~:;:i~e;;:rt;=;
?lro~ag el~ tefJ~s~llkf .az .19DO bitorolják a dicsőséges szer-
Jönuaf 20-an Hagaban Nem~t, 't E 'rth t .k h .l
ország részére rnegilllBpltQIt zem~ny.,ze , uZ,a - (jlq,SZ'"
biróság analÓgjájára. toltak 11Ulr elle1cota a~ok~ak

. Korányi frigyes báró 711a.. a tárgyalásoknakbefej~ésél.

gyar födelegátus akéleH jóvá.. amelyekkel a ,. nyugati '1m/al...
tételek rendezés.ére vonatkozó mak rendezni akarták Kelet
me~?lIapod?so~( .aláirása után európa, ügyeit is. Tudták,
cl kovetkezo nY.Jlatkozalot,lctle: hogy mihely/egyszer a~,"U1'"

- A ma alaIr! egyeZmCllY,ek , fi l l. d i
- • • ., 1\ ~ gyarsag e szava II e ren-

lsrnet egyellloguva teszh' !VIa" d tI 'll iból'.,. .
gyarországot él világ szabad e~~en,~ apo, , .es ,meg-
nemzeteiközöll. Magyarorstág nyilift eloitea ,peJl,zbőségben
ma vált ismét szabad állammá. uszogazdag allamok kasz
Ezzd megszünl ránk nézve él szája, .akkor megszlinik'az a
bélboru. nagJí nyomoruság is,. mell'

j • c 'LS _ legjobb szövetségese 'vof1
ellenségeinknek. .

De nemcsak. ellenségei/ik
ismerték Jel 'életünk legse
bezhetőbb pontját, hanem a
magyar nemzetJelelős állam~

férfiai is céltudatosan .igj'e
keztek aria, hogy lehető leg-:>
kedvezőbb megegyezést léte
sitsenek a győites !uifalmak~

kal, hogy aztán ezálfal a
nemzetnek visszaszerezzék
anyagi ügyekben a s-eubda
rendelkezés jogát, ámi alap~
feltétele annak, hogy akfil
föld pénzügyi hatalmasságai
kellő bizalommal lehessenek
a kormány iránt.

Nem lehet közönyösen venni
ezér! a· párizsi megegye~~s
hirét. Igaz, hogy a meg-
egyezéser! nekünk isá/doia~

tot lrellett hoznunk. Igazság
talan követeléseket kellett el
vállalnunk, Jelentős összegek
kifizeté$ére ·kel(eft igéretet
tennünk. Azonban l'églil is
sikertilt olyan összegre redü"
káIni az évi fizetéseket, ami
nem jelent sulyos megterhe..
lés! az ,állami klJltségvetés
nek. Hiszen alig 1 százalé
kát teszik ki az évi (lnnuitá- 
sok a magyar állam klJ/tség
veiésének. Viszont ez áldo
zattal szemben sikerült meg·
menteni a d(jTltő~irósági elveti
a békeszerződés egyetlen ré·
sziinkre kedvező pontját, il

hires· 250. szakaszt. Az op
tánsok kárfalanitásáról is
gondoskodás törlént. Leg/ö
képen pedig Magyarorszdg
felszabadult a. zálogjogl /(6
vetelések alól,' visszdnyerte
teljes pénzügyi függetlense
gét. A győztes államok min..
denféle ellenőrzése' megszfJnik
az állam gazdálkodása felett.

Megindulhat it ktilflJldi ItJke
Magyarország felé. Csak
{!rra kell mos} már ,flGJf.J!O(J.

Széchenyi lsvánnak leg
hiresebb munkája il Hite/.
Arról van szó benne, hogy
a magyar gazdasági elet
pangásat hogyan lehetne
gazdag virágzássa átvató·
zsolni. A maga korában .is
nagy jelentőségű irásmü tel
jes horderejét faláll egy ma
gyar: generáció sem .tildta
még eddig jobban felismerni,
mint a mienk. Hiszen köz
tudatba ment már egész
csonka hazánkban; hogy a
mai magJlar élet nagy nyo
mOfllságának, a kinosan fe
szült gazdasági helyzetnek
legfőbb oka, mert hiányzik
a pénz, a gazdaságlélet
mozgató rugója. Azoka ktJ[
csőnök, melyeket a kormány
pár évvel ezelőtt megszerzett,
régen kiapadtak és u.iabb
kölcsön felvételét ellenségeink
a jóvátételi kérdésnek az
optánsok kártalanítási' ügyé-
vel való ügyes összekeveré

volI eiőHe, min!ahogy ," Napja sével éveken át meghiusitot",
Iskm haragjának" éneklik, él ták. A rancsaiból lassan
magyarázat iinn~Dc voH,ami' éledni kezdő magyar élefblH
kúr végre minden ember meg.. ismét eltünt az egészséges
ludja egy jóságos rendezőtól. é • k
hogy mifajta játék is volt az, 1J r, a magyar munkas ezé-
amit iH jáiszani kellett... ből ismét kiveifék II kenyeret,

Vermes észrevette, hogy a a kereskedelem és ipar soha
barátja menni készül. odasieleft nem tapasztalt krizisbe jutott,
hozzá. a csődök, ánJerések egymást

- Bocsáss meg, ,él hölgyek érik és mindijesztőbb mér
szere/nének veled megismer- fékben nő a nyomor.
kedni, azt mondják, érdekes '
ember lehelsz. Nagyon jól kitervez/élc az
. Kerekes gondolkozott egy ujonan keletkezett ufódállo

pillanaHg s odalépetl az asz' m()k1Jezetől~ hogy miképen
falhoz :-".Én ,is azt hiszem fojtsák meg még ezen a meg
neha, hogy valami rendkivüli ' maradt magyar földön is az
ember vagyok, de ez nem Je... életet. Nem elégedtek meg a
hét, hiszen nem értek semmi-
hez, tulajdonképen nem is fu.. hazugságga/szerzett raga-
dom, fogok·~ vflla~éI is érteni dománnyal, a békeszerződés-
vcrlamlhcz. ben nekik itélt /Jsi magyar

(fOlyt köv,) ftildde4, hanem teljesen me&·

Az 1924 után esedékes évi
fízetések feltétlen kötelezeítséSJ
nek tekintendők és nem ha...
Jaszthatók ('L A befizetések él

nemzetközi fizetési bankba
mindig két. évi részle/bim vagy
aranyban vagy arallyértékii de·
vizákban leljesiLcndők.

Magyarország kötelezellsé..
gej vállal, hogy állami bevé..
fe:lcibőí évenként legalább ak",
kora ös:?zegd rezervál, amel\-'
ennek az egyezménynek első

cikkelyében emliteIt fizetések
150 százalékónak megfeleL Ha
cz összegek valamelyiké! nelán
nem fizetnék meg ti megálla·
pitoH időpon/bM, Magyar",
ország köteles II hitelező

hatalmak többség;,'nck C'gv·
szerii felszölilásilra az QmliteH
bevételeket clzálogositani. E
zálog kezdés>! a nemzetközi
fizetési bank és lvla~n'arország

közöm cgydérlésbcn történik.
eseíleg három meghatalmazott
ujján, akiket a hágai nemz?t...
közi hiróság elnöke nevez..
nc ki.

A békesxcrződésből egyrész!
lviagyarország', másrészt Né,
metország', Ausztria és Bulgária
közölt eredő követelések köl·
csönöscn megszünllck.

A jóvátételi bizo/tság és Ma
gyarország közötti viszony rö
vielesen mcgszünik. A jóvá!é'"
tdi bizoHság jogai a nemzd·
közi fizetési bankra szál!,
nak áL

lia a nemzetck szövCÍségé·
nek tanácsa is hozzájárul, a
Magyarországot ellenórző hi,
70lfság müködése rnegszűnik,

mihelyt él iekn qpiezmény
é!etbdépetl.

Az egyezmény szövegének

2. oldat

Izga.lmas tanácskozások után
vasárnap hajnalban befejezód..
tek a hágai egyezményre vo·
nalkazó párisi tárgyalások,
amelyek hivatva vannak nyug"
vópol1tra juttatni a magyar jó..
vátételi kérdést és az optán"
sok kártalanitását. A megeg)fC
zés fóbb pon/jai:,

A beveze/ésbenmcgáHapit·
ják azt, hogy mind él négy
egyezmény oszlhatallan egész
és mint ilyent kell ratifíkálnl.
A ratifikációs okmányokat mi..
hamarabb Párisban letétoe he
lyezilc Az egész eg'yezmény
azonnal életbelép, mihelyt egy·
részi Magyarország, másrészt
Anglia, Belgium, Franciaország,
Olaszország és Japán kormil ..
nya közül négyen, továbbá
Csehország, Jugoszlávia, Ro"
mánia és Portugólia kormánya
ratifíkálja.

, A trianoni békeszerződésben
mC'9'álla.pitott kölelezellségek
leijes kielégilése végell Ma'
gyarország elismeri azl cl kö"
jclczcllségél, hogy 1944-ig a
jóváléleli bizo/jság által előirt

évi t!zmiilió aranykoronál ki..
tevő összeget és 1944-/61 !966·
ig, beleértve az állandó évi fÍI

zclésekel, l Z; és fél millió arany
koronát fizet.

Ez az egyezmény semmikép·
pen sem vonatkozik CI frianoni
szerződésből tv1ag'yarországra
és más államokra nézve folyó
kölelezeltségekre lS háboru eláHi
adósságok ügyéhen.

Az 1914-ig 1eljesitendő miJ
gyal' fizetéscket a jóvátételi bi
zotlság 1924 február 21-én ho'
zoH határozata állapiíoJta. me[;
és Ll nemzetközi fízeJési bank·
ba szolg'áltatandók be.

taiálkozoft MargWal, ez meg·
mentette ...
,Margi/ miaH ment állásba,

nem félt oílhagyni, él szülói
házat, a biztos ellátást, él zseb
pénzt, amit kércllen is bóven
megkapott. Miatta ment állásba,
mert éi szemében, a hajában,
a lelkében megtalált mindent.
Féire teile Pe/őfi!, nem érde·
keite él szabadság, elinduli egy
kis kenyeret keresni magának
és annak, akii szere/et!. Arról
ábrándozott, gyermekeik lesz'
nek, szépen fölnevelik őket,

maguk is összeöregszenek s
valahol egy csöndes temetó"
ben, ahol vadvirágokról., gyiij
tik él méhek az ilIa/os mézet,
él terebélyes papsipkafák íö
vébem, elpihennek, szépen
mcg~árják egyijtt él fölféima..
4ásL A föJtámi:ldás abban az
j4Qb~n !1.em olyqn sötét dolo{?
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folyó évi aprilis 00'án, Vél~

gyis eimuli szercIán délutéÍn el
lenállhatatlan fulólüzkznt szal
ideit végig' GYOlllcl utcáin él S%O

morugyászhir :
- Meghalt Biró János!
Eiső pillanaiban szinte lehe

1etlennek tarlotta mindenki, aki
ót valaha ismerte, hogy él min
dig mosolygó arcu és mcg'~

nyuglatón zavarialan arcu Biró
János minclen gyomai ember
nek kedvesen jó barájja, ra~

gaszkodó földije hirtelen meg'
halt legyen, - amikor 5cmmi
féle előzetes bele~Iség-éról slóló
hirkeringé'3 erre a gyászos cs·
hClöségTe elő nem készileitc
lakosságunkal.

Esíe hat órakor komor, gyá
szosan egyforma tónusban
megkondullak a rel'. torony
öreg harangjai, hogy biztos vas

helnek a kövelkező szcgé!lY~

sorsu fogya!ékosak. illcÍ\'c hoz
zátartozóik :

a) Értelmi fog'yaJékosok
(gyengee!méiück, gyengelehet
ségück, nchéúclfogá5uak;)

b) a családban és normális
iskolában nehezen neveihe1ő

és oktatható, ideg-cs, ideg'4
g'yenge gyermekek;

c) beszéclhibában szenvedők

(dadogók, hadarók, selypes be
széclüék ;)

d) erkölcsi fogyatékosok (er
kölcsileg" züllöttck, elhagyot'
tak, bünözők, hazudozók :)

c) érzékszervi fogyalékosok
(siketnémák, siketek, nag'yo/,
hallók, vakok, gyeng'énlátók;)

t) testi fogyatékosok (testileg
1;ibá"ok, testileg rendellenesek,
cslílcg nyolllorékok;)

g) pályaválasllás elótl álló
normális és abnormális g'yer
l11e::kck.

A Tnnáesadc: igtB7.gafójc1: dr.
Sel1l1cll János iclcggógyá57, fő

orvos, él tvi. Kir. C:;yógypeda~

g'ögiclÍ és ürvospszieho!óí;iai
lnlélcJ igazgatója, munkalflrsai
Si:i'lkorvosok, gyö;;;typedagóh:iai
tanéÍrok és pszie\lO\ó~nlsok.

Ing'ycIles rendelés: kecld,
csütörtök, szombat cl, u. 4-ó-iR.

8B.) E tanácsadóban orvosI
p<;zichológi ai, gyógypedagö,
~'iiJi és képességvizsgála/ok
alapján ingYLoes tanácsot nyer~

Állami 6yógyp,edagóglai, Nevelési és
Pályaválasztási Tanácsadót

siervezeH ct Vallás és t\özok~

ta!ásügyi Minisztcl:ium (Buda 4 !
pesi., VIII. MosonYi-t.lÍCa ·ó. 57, I
I. 23. Telefon: József 381-

Horthy Miklós kormányzó nyitja l
meg szombaton ünnepélyes
.keretek között. a jubiláris
budapesti árumintavásárt. I

1500 magyar ipari kiámtó, 5 külföldi állam pavi!, l
lonja, 75.000 négyzetméteres vásárterület, 90.000
vásárigazolvány : ezek a vásár jelzöszámai. Már
hétfőtől, április 28-tól kezdve érvényes a vásár

SO százalékos utazási kedvezménye.
.Hétfón utaztunk fel, íermé, lete meghaladja a 75.000

szetesen már a vásár kedvez- négyzetméterL Kilóméterek je~

ményével. Budapest képe Ínint- szik uttesteinek hosszát. tu
ha máris megváltozo!t volna. Anddlssy-uí vég'élól, a MüeséJr
A pályaudvaríól a hires buda- nok/ól le egészen a Herrnina,
pesti Városlig·et. felé vezető 'uHg csak vásárvárosí lálunk.
utak máskor csendesek, kihal,' '. Érthet5;; !1ogyórÜ:ísi 'érdckrő~ .
íak. 'I-lisz itt már a külváros dés e]őzimCQa vásár s70m-/
kezdődik.. Mosí árut, g'épet, bali megnYit6jár. A láloga1ök
ój-iási málhát cipelő leherko, ,érkezése már mcg kezd6ciöll.I
csik, zsufolásig tell villamosok Tavaly óO.OOO \'olt az ielC;:2C~

és az auíók· hossw sora ki, nek száma. Ez éVDen 90.000 i
gyözik ki egészen az lparcsar- vásárJáiogatöval számoillak a 1

nokig. Az egyébként. csendes vidékről és a kü1földről. Nag'v
Városliget visszhangzik az teljesítmény elé' állítja ez él

épülő nagy vásár dübörg'ő lár- szálloda és vendég'lőiparl. De I
rnájátÓI. Napok alaH épült fel fel is késlültek rá. Ha kell.'
a vásárváros.Ma még' bábeli napi 10.000 ideg'ennek ael
ziirzi;lvar, s egy két nap mulva l szállást az Idegenforgalmi Iii
cseno, rend és ünnepi disz, vatal. Lakást előre is lehct fog
mert hiszen szombaíon, május lalni.· Erre is nyujt módot a
3~án maga I-IortllY Miklós, Ma~ Vásárigözolvány. ,~z igal0]'
g'yarország l-'\ormányzója jön vány ára a belföldön 3,20 P..
ide, Linnepélyes keretek k(~zött a külfölclön 4 P. Leg'főbb ér~

megnyitni cl iubiláris Budapesti téke, hogy féláru utazást biz~

Nemzetközi VásárI. iosi! a mag'yar vasutakon, a
A vásár képe már ma is va- dunai hajózási vállalatoknál é~'i

lóban impozáns 1500 cég', a a t\/l.~VART autobusz járatcin.

magyar ipar és kereskedelem Emellett a vásárig'alolvány még'
szine-java mutatkozik be a állandó belépőjegy is a vásár
nagy közönségnek. A mag'yar terülejére. Az utazásl kedveL~

ipar nagy iinnepe ez, melynek mény már április 28-tól keld· I
fényét csak emeli OIé1:'izország ve érvényes. VásárigazoIványi
hatalmas pavillonja, a franciák Magyarországoll al iparkama
sZlnpompás bemutatója, Len~ ráknál, az ipar/cs!ületeknél, a
gyclország', Júgoszlávia és Gö- Mene/jegyiroda fiókjainál a Jeg
rögország- szebbnél szebb ki, több község jegyzőség'énél és
állítási csarnoka. a vásár tb. képvisel eJ einél k~

Óriási az ielei vflsár. TerÜl het beszerezni.

Szülői értekezlet.
Napjainkban a lJí?velés és

lanilás Jenfn sok uj eszmének,
gonriolatnak felveiésél, beho
zataMt tapasz/alhatjuk. A kor
kivánalmai, ujitásaival lépést
kell' tartanunk nekiink fanitók
nak, híi~siker.essé, eredményes
sé óhajtjuk tenni nevel6i, tani,
tóimunkátkodásunkal.

Azonban al· is igaz, hogy
ha'3zlalan B'l. iskola Jörekvésc
és igyekeze/e, ha a szülői

házesis!<ola, e két fontos fé
nyező, nem fOffott össze a
közös cé.l érdekében, a gyer'
mek jövőjének megalapozásá,
ban. A gyermek iskolai neve'
Jése kiegészítése, tökéle/esi,
tése il családi nevelésnek.

A szülólmek az iskola mun-·
kiljába való bevonását céloz
zák CI szülői értckezlelek, ame
lyeken a családot, a szülőket

í?rdekJó gondolatok, megfigye
lések, észrevételek, tanácsok

. .

:vigY;fÍzni, hogy a kedvező l hangzanak el az előadók ré~ ~~ftftft~~~~~~.,;J1;~~*~~'

hitelttlkalom helyes ldhaszná- . :;zéróJ. Ezeken az éríC'kezlete~ li K'" :JI I'" .. 'Ir ~
lásával az idegenek pénzén ken szülők és nevelők, íanilók .... I.(:~ere 11UA ·1,3....

közö!hetik egymással gondo· C1J
a .magyar élet vimljon fel.

lataikat ; a család és iskola kö- elavult telep.·ekészülékét lP ty'PUSU
Nem szabad sietni.. Meg kell zölli viszonyterősilhelik,hen- i ) "'"
várni ajobbajárHatokelér- só bbé, melegebbé, őszintébbé hálózati rá.diÁra I~
ke.zéséf, nem szabad fulságo- tehetik. • . . IV .

A reformálus elemioépisko- ••. S-rANDARD. VillA ".:sl1n eladósodmmk, nehogy. Ják íanitótestiileJc május hó ~ I OSSA61
mérséklet hiján az állam a 4~én, vasárnap délután;) óra- R T I
csőd szélére 'íasson.A 'meg- kor, él közponJi iskolában tart .' • - • ..

nyiltéfeilehetőségetóvatosan szülói,értckezlel,melyreanöven- F d I' 'd"ke ,....le·d'f·'l
déke!cszülóit,nagyszülőit,tanügy . or u jon ra 10,r rebl\ űlenez. .

kelfldl"ulsználnunk, hogy ez iráni érdeklődőketez ulon tisz- ~~~~lf.)~~~iiI}~~&j~
a nagy áldozattal, nagy já- teleltel meghivia a Tanitóleslülel.
radsággal' megszerzett párisi ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,'''".'',-_'''''.,,-,,,,,---,'''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''''''''''''''......-'~
egyezség valóban uj virágzó
élet. kapuja .legyen nemzetünk
számáraa nagy Széchenyi
elgondolása szerint: hogy a
gazdasági jüggetlenség és
megerősödés hozza meg a
magyar nemzet teljes szabad
$ágát, akaratának teljes ér
v-ényesülését ugy, ahogy el
lenségeinkmár előre remegve
látják. .

Mert semmiféle szerződés

nek, tárgya/ásnak, áldozat
nák vagy erőjeszitésnek nincs
értelme, het' nem azt a nagy
céliszolgálja, aminek eléré- '.
iéig nem'szűnnetik meg a
nkmzet szenvedése, . lelki és
anyagi nyomora: cl régihaza
megelevenitését. Ezért a nagy
célért érdemes szenvedni, ér
demes áldozatot hozni, ezért
kell megerősödni, ezért kell
dolgozni. Ezt a legfőbb célt
senkinek sem szabad elve
sziteni a szeme elől. Az élet
kapuján át most is ez ragyog
felénk.
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Akoresmai hitelről szóló
rendelet nagy nyomtatott alai{
ban -a Hungária Nyomdában
darabonként 50 fillérért kap
ható.

DoHy Klárika regénye. Me·
sébeillően gyönyörü történet a
kis' ö.t évesDoílyEláríka ré.;.
g"énye, akiegyík napról él mil".
sikra a Liga szegény kis vci:':',
dencéből milliomos kisasszony
lett. A Szíházi Élet uj siárúil>
ban Incze Sándor cikke és ér#
dekes képek számolnak be' az _
örökbefogadot! kis Doi1y Klá;
rik a szerencséjér61. Négy pre~

"mierre készülnek egyszerre a
legujabb pesti szinigazgalóék
Góth Sánclorélc. Hatvan adai cl

hatvan éves Lehár Ferenc éle
tébő�. A leg-uiabb Miss Magyar
ország jelöltek fényképei. I<i a "
kérd6jeles litokzatos magyar
oceánrepülő?Beszámoló Beth
len Margit grófnó hangos film
jéről. 3zinészn6!< - lóversenyc.
A Színházi Élet le~iujabb SZé'I

ma képes beszámolót _hoz a
Vig"szinház "lfju Pásztor" cimii
premierjéről.Szép Ernő,Egyed
Zoltán, Bus Fekele László,
Farkas Imre, Kellér Andor ir, :
lak érdekes cikkeket és no'
velláka/ a Szinházi Élet !Jj
számába, amely regénymellél,-.
letül Kálmán Jenő "Omszki
randevu a cimü vicfám hadifo
goly regényének folyta/ástil
közli. Ezenkivül Mromfe!voná'
sos és egy felvonásos szin'
darabmelléklet, szenzóciós
kolta, képes levelezőlap és 32
oldalas gyermekujság van az
ui Szinházi Életben, amelynek
ára 1 peng'ő, negyedévi előfi,

zetési dij 10 pengő. Kiadó'"
hivatal: Budapest, VI., Aradi
utca 8 szóm.

SzAInO~ női bajnAI a
természetes Ferenc Józ~ef

l kcserüviz használata végtelen

I
nagy megkönnyebbülést S7c.-.rez.
A nőorvosi Idinikák bizonyit'
ványai tanusifják, hogya rene!;
kivül enyhe hatásu Ferenc
Józéiefvizef kiilönösen él

szülészeti osztályon fl Iegiobh
sikerrel alkalmazzák. A Fe...
rene Józ~ef!<escrüviz kap
ható gyógyszertárakban, c\ro l

gériákban és füszcri.izletekbcl1.

Reumás, köszvényes és csu
zos ,beleg-ek figyelmébe aj/ml,
juk él b,~rándi gyóg-y és fiird6
helyet, ahol az évad máius l,
túl oldöber 31-ig tart. BárÉlnd
fürdő l'>iharvármeg-yében, a
Farkas völgyben, pormentes
levegőjű, ideális helyen fekszik.
ÁsványvÍze alkalikus, él leg'
slllyosabb reumát, köszvény t
és C'311Zt meg"gyógyítja. Gyógy
hatását sok ezrén ig-azolják.
Ivók urára alkalmas. Fürdö árak:
egy személynek 80 fillér, két

jstemélynek 1'20 P, _gőzfürdő
40 fillér, közös és gőz e.gyütt
egy nap 1'20 P. Két~három

ágyas s70bák 24 óránként 1 P
20 fillértől 2 pengóíg, külön
ágy 40 fillér. Avendégeknek
5 napon tul a lakásból lOszá'
%a]'é1<, tiz napon tu! 20 száza,
lék kedvezmény van. Jó ma·
g-yar konyha, fjg-yelmes kiszol·
gálás. -Napi -penzio 5 pengő/ől.

A vonalon érkező vendégeket
a fürdő kocsija várjéL Érdeklő

dők forduljanak Farkas Már/on 
fürdőiulajclonoshoz Bárándra
Biharvármegyébe.

Hány magyar él a földön?
A mugyarok 1929. év augusz
tusában Budapesten megtartott
kongresszusának a jcg'VZő,

könyve él napokban jelent meg.
A könyv érdekes a.datokat tar
talmaz a föld kerekségén szét
szórtan élő magyarságról. Ki,
mutatja, hogya rendelkezésre
álló adaIok sZerint Cseh-Szlo
vákiában 76L823., Erdélyben
1.463.573., Auszriában 15.554.,
Németországban 24.250., Olasz
országban 1429., az Egyesült
Államokban 473.538., Kanadá...
ban 90.000., Braziliában 60.000.,
Argentiniában 40.000., Uru l

guayban 10.000. a magyarok
száma.' Szakértők szerinI. ezek
az adatok nagyon hiányosak,
mert a feltünteteH számo!)nál
mindenütl sokkal többen van;
nak. Ha helyesnek fogadjuk el
él kimutatási, akkor IZ szerint a
főldön 12/517.381 magyar el.

I
Imre bélyeg,,!.;: lesznek. A bélye
geket azonban huszonöt szá

l zak~kos fejárral árllsitja a posta,
l[ Anyolc filléres zöld, a tizenhat

filléres lila, a husz filléres cse
resznyepiros és a harminckét

l
íllléres kék színben jelenik n.leg.
A Szen! Imre jubileumi bélye,
gek cfJV évig- mara cin ak forga·
lombal1.

Elkészült a vádirat él vésztői

arzéngyanus - mérg-ezés ügyé'
ben. A vádiralban az ugyész'
ség azzal vádolja Olajos Ká·
rolynéj, hogy első férjé! állan,
dó arzénadagolással megmérI
gez te. Az üg-y f61árgyalásét az
előjelek szerint a gyulai tör'
vényszCkcn még- éj nYill" j szüncl
előtt mcgtarlják.

Megalakult él Társadalom;
biztositó Intézet önkormány·
zala.

Kecskemét uj 5;.:ohrot emel
Katona józsefnek.

Május IS-én uj l1lencJrend
lép életbe.

Nagyje1entőségii politikai és.
g'azdasági tárg"yalások volJak
Bécsben Schober osztrák kan
cellár és Walkó külügyminiszter
között az elmulthélen.

Terjed az angol áruk boj·
!wttja IncJiábE1!l.

A svéd király fogadla Klcl
beisberg magyar kultuszminisz
Ieri.

Budapesten megnyíli a posta
béiyeg-muzQumB, amelyben ke-

Ireken 30_OOO ldilfölcli bélyeg
van. A muzc:um ki.ilf,")ícli anyaga
világ-paritás{)I1 is kiv[dó. A kül,
rölclinél is különb, azonban él

bélycg-muzeulll tl1a~zyar anyaga,
melyből mintegy 7000 clamb
vall közszcmlére téve.

D IREK
DENFELŐl.

Még a nyár előtt megérke··
zik az uj külföleli kölcsön első

részlete.

lóságg-á vállozfassák a külön·
ben lopakodva kering-ő gyász
hir nyomán támadt ké/elveket
\55 most már komond! á~)rál

zajjal ujságolták cgymésnak
az emberek:

- Biró Jánosnak hatórázl
nak! ..

Gyomai jársada!munk leg~

derekabb iparosa : Biró János
szabómesfer, akinek szakavo'
toll keze alól csakis ugyan·
olyan derék, kötelességiudóés
szorgalmas utódok kerüliek ki,
amilyen ő maga volt minden'
ha; - tényleg meghalt rövid
szenvedés után 'a Korányi báró
orvosprofesszor budélpe'3íi bel
Ryógyászaii kIinikáján. A köz
bcc:5ülésbcn tJllotí der'ek ipa'
ros földi maradványait f. hó
ő-án délclőtt 10 órakor a gyás7
háznál tartandó ref. egyhtízi
szertartás ulán kisérik örök
nyugalomra ref. eg"yház kisréti
temetőjébe.

A magyar kormány a vizi
társulatoknak nagyobb kölcsönt
nyujt; hogy ezzel is igyekezze
nek az illető társulatok nagyobb

arányu munkaalkalmat terem... ,!,,""""'M""_""'~:?:?""-""'_~":?"!"''''''''_'''''''';''''''_'''''.'_'''''',''''''''''''''".__'''''_..._...._"""""'~
t ..em.

A szegedi Tábla 54 rendbeli
sikkasztás miatt 2 évi börtönre
itélt egy sarkadi gabonélkeres~

kedöt: Buzi Mihályt. Istentiszteletek A ref. temp-
lomban viJsárnap délelőt1 fél 9

Walkó Lajos kijíüg"yminísz!cr órakor IslenJiszteletet jart Incze
a napokban Athénbe utazik. A Gábor hiloktafó-lcikész.
miniszter utazásának az a célja, Az ágostai evangélikus temp'
hogyamagyar;görög békél... lomban vasárnap d. e. 9 ó.
tetéS eljárási és választott biró- magyar nyelvü lslenliszteletet
sági szerződési, amelynek eló- tar/ FeUer Ernő ev. lelkész.
készítése befejeződött, szemé' A róm. kath. templomban
lyesen irja alá.

regg"cl 9 órakor szent mise
Félmillió svájci frankot fOl" prédikációval, tartja Cser-

dit Békésvármegye utépitésre. nay Géza p!ebános. D. u. 3

Gyilkossággal gyanusitanak 9rakor litánia.

egy szarvasi kisgazda házas, Négyféle Szent Imre bélyeg
párt. keriU forgalomba május 15~én.

A pécsi kerület országgyij, A Szent Imre jubileumi éVal·
lési képviselője: Oberhammer kalmából, mint ismeretes, a.
Anta! él n:'lpokban elhunyt. Az posta Szent Imre bélyeget ad
uj képviselő megválaszíása ér' ki, melyek május 15-én kerűl,

dekében már meg' is adta CI jnek forgalomba négyféle érték
fel._hatalma;<:i!st él ház az elnök~ jelZéssel .. Nyolc, üzenha.t, husz,
.,ségnek. és harminckét filléres Szemt
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'ÉPITTEJŐK FIGYELMÉBE!
Bolm253.sz•. tetőcserép árusitását saját kezelésün~ben folytatjtik a

, VSSl.lt állQméson levö rakterUletCJnkön.
L e s i á I H t ott' ér a kl

Hornyolt 253 fzámu tetőcserép 10üO-re
.l. Iyu ,;~z~g~ly cserép 4~rabo~~jn~
K yos éeerép I. ,osztályuhornyolt lüQfi-re

.Kátrányos gerinc cserép dárabonkint
. Forgalmi ad6t nem számitl.lnf<•.

Bővebb felvilágositást nyujt:

B EN,.E.D E KJEN Ö helyi képv.selő
Klein szálloda. A vasut állomás mellett.

••"•••'1 II

FilID8zinház
Uyomán:

Május 3·án szombaton és 4-én vasárnap:

.Mámorkeringő
Énekes, .zenés beszélőfilm !

föliHmuJja alt. Ilyen é1<?lhü han
~2'okaj még nem hallojjunk eddig'
i:] mOzivászomól. [g'Y mlbe~

rr:ászó rnclódiáju, rnámoros
kering-ó a vcz6rmolivuma en
nek a rHml1ck két pompáshangu
énekes ajkén és él zenekarok
Iwngszercin, a könnyek kiCS{l

logilUIsára a SOKB! szenvedelt
anya szívbemarkoló bölcsődala

SZO!~FíJ. A dialógusok tiszták.
élclhück és szószeriniérllw!ök
még azok számára is, akik
nem beszélnek lökélefesen né·
rneHil. Mady Christians játsza
él fószerepet. Ez a bájos diva.
akinek játékmodora olyan l1le~·

döbbentóen hasonlit a mi Fc
dák Sárin!<ra ugy a!a!<ilásával
minI hangjávai l11e~hódilja a
publikumot. tvkl1etle Hans
Stuwe (a "Maros vize" fósze~'

rcpJóíC') férfiasságfJ. komoly,
:=:ága igazi sziniálszó értélL
Walter Jankuhn melcg'l!angu
tenorista és minden ellenszen·
vcss~ge mellett (amit szerepe
ir dó) hatásos. A mUsort egy

szenzációs cg'yfclvonásos han#

gos e!afilm

eredeli amerikai egyfelvonásos

ének és lánc jazz hango"film

egész ili ki. Előadások: szom

baton este 8 órakS>f, vasárnap:
4, 6 és 8 órakor.

Ar"'W"ing JOlláilohn

A modern énekes, zenéS he·
szélófllmnek első hcmu!aló;a
lesz városunkban május hó 3
án, szombaton és 4·én, vasár
nap az Apoltó filmszinbázban,
mely alkalommal i'l

~láJ.Uorkeringö

címU 6 felvonásos fiJmopcreH
kernl színre. A film cselekmé
nye agység'cs, egy primadonna
házasságának regényét viszi a
vászonra. Ez a film a némel

. beszélő fitmlechnika valóságos
diadala. F'lalkalommal ugyanis
nem utólag szinkronizált kép
kerül bemutalá"fü, hanem egy
alig e~w pár béllel ezelólt ké,
szül! tökéletes zenekiséreJü és l
százszázalékos valóban be
szélő flÍmrcmcl), amelyről a
napilapok krlliku$éd is a leg'

'nagyobb elragad/a/ással szá~

~,9Itak bi~. sikern.c1{ mi st'11l

lQ'net ibiztosabbszimptom á ja.
hOgy:e1 bemuiatóri már is cl~

O\ll\!(?zlék ezt a filmet a nérnet
Scnny bbyl1aÍ\,he\yesebbcn
Sonny girlnek, mert itt egy
ennivalóan édes kis sz6ke
leányka já/szik jelentós szere,
pet. K~tt1é?fjelen, hogy sok ana·
tógiát lehel felfedezni a v tvl á
rnorkeringö" és a "Singing
fool« szi.izséje között s ez az
összehasonlítás cseppe/ scm
v-álik - a németek lJálrányára .
Sót l A technikai rész messze

Az "Vjság" Kiadóhivatalának
"MUNKAALKALMAK«

Budapest,
, VI., Aradi-utca 10.

Ha
ipari, kereskedelmi, háztartási,.
alkalmi vagy. bárminemüal
kalmazottra van szUksége,
irja meg pár sorban az
ÚJSÁGKIAPÓHIVATALÁNAK

(Via, Aradi-utca to).

A borítékot igy kell címewi:

Ozlethe~yiség kézi raktárral és pin
0ével ell~tva,Oyomáll forgalmas helyen
a Horthy Miklós uton, a Németvá(os
részi Olvasól<ör mellett kiad6~ Érdek
lődök forduljanak Schusztek Sándor
tanit6hoz. . .

Mütfágya Waen&MártOfi Fiai
nál kapható.

)("ató I..ajos jegyzŐnek', Révlaposofl
evő szőlő és gyümölcsö" kertje örök
~rou eladó. .

~nRftftft~~~Aft~~ftftAR~ft

Az uJsAo a beerkezett mun
ka~lkalmakat "Munkapiac" ro~

vaíában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kériink.

. Sem szélvél1yt, sem bélyeget
netri keH meUékelni.

VU~UUUU~UU~UUUUWUUUUU••

.. KkzönemYUvánitás. I'
.," Miridazokna1<~ ·akik·.feléjthefet~
'lerijóférjem végtisztességén
~megjelentek.s fájdaJmunlqlt eny:-·
hitették, ezu,tén mOndunk hálás

'kiJszönetet.' . .

'i:S%v.Fekete Jánö~..
és nevettteánya .'

,PUBLIKACIÓ.
'. A.i endrőc:\ir4m. kath. eg)há:
k5zségu}onan épült Katholikus Nép":
házában, azonnali beköltözésse1 4- szép
üzletllelyiség Idadó: IrásheH ajánlat az
eridfödi· hitközséghez adandó be.

J!tvágytalanságnál, rossz

gyomotnál.bélfckcdésnéT, ren y:.

h~ .~mé~;ztésnél, anyagcsere

za va:rokná t'csatánkiűtésnélés
bórvlszketésJuEla t~fm(Íszel(?s

,;fQ'renc .' lÓ1SQf'~, :keserüvh~

fe·nrlb~hozZ.i'lilg.yómor és' a
btd'gk"lTIEköc!ését :smc!tsza1)a..

dHjila lestet o·feJgviHcmhdl
föthadóanyagokt61. '

- ---' , .

Olcsóhiibi kOliztotad(esetleg
h~ljei;éllátással, is) szerél1Y fizetésért
KálJay '. Ferencné, .Bővebbet Hunyadi
útca 541 szám alatt;

". l -

~'erkesztöségés kiadóhivatal

." ul elme

BU·DAPEST,
'V!.. Aradi-utca 10.-

A NYUGODT ÉS BIZTOS FÖLDI BOlDOGSAG ALAPFELTÉTELE A
.CSALADJ BtKESSÉG1

amit él gondos. házi asszony kevés pénzért igen könnyen biztosithat, ha férjének és
gyeinlekeinek tizóraira, metve vacsoráraWEIDM.l\.NN FÉLE KITÜNÓ VIRSUT.

lLLETÖLEG HIDEG FELVÁGOTTAT
(PÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT, SZALÁiVlIT stb.) szerviroz! ...
Tegyen próba bevásárlásta WEIDMANN MÁRTON üzletében (Horthy Miklós ut
Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, inert ilyen kitünő hentesárul Gyomán

más nem készit és nem tart.

. .

~golcsobban ,. és gyorsan folyósit kölcsönöket
a

,
T

, I

·1 n
•



IR'26
'19'25

2'20
3'23

i j'W'@'y,
20'29 flT, ~h O
14"28 16-52 gcy.
19-10 19·45g~'.

16.14 g'}'.
16'51 @T
20-34 g~'.'

21-ll gy

·1930,máf:

tren

lapunkban a .

euti

A "gy" bciüvcl jdzcti gyors-, a'· többi pedig személyvonat

1929 október hó 6-tól.
nUD.l\..PEST-GYO~U..

(d5 9'45 g-y, lD'35
H-Oó t2'42 gy, 18.19
0'32 5-34 8-S2gy_
5- - 10'40 .. 11'45 gy,

G YO~'\. - BJ::H.f:St..S.,-J)A
[kSflMról indul2D-15 4'Zí4 8'14 gy_ 13'26
Gyomára érk.. 0'17 5'26 8'51 gy. 14'2ü
Oyomáról induló-41 11-14 12'47 gy. 113'29
l')csabára érk. 7-34 12'08 15-25 í::·Y. 19'27

f)pcsfról indUl
GyomÉira érK.
Gyomáró! indul
{')pcstI'C érk.

i,eqjobb tájékozta'ltó a

Vasuti . és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Va5\ltátlomáson,

Dohánytoxsdében.

~~flftftR~"flfllI'lIlt~ftflIlfARftftfliftARMftMftftRRRMRftR~ftI!AM

I', MagHar Te·.stve'rek I Akl.k szivünkön viseljük. magya.r munk~s test"'.ér.ein.k
~ . matnehéz sorsát, adjunk. munkát es kenyeret a

munkanéUdiliek kezébe, . .. .

l vásároljunk c s e p e f i m ag y ar kerékpáro'kat

I és. m.a9.ltiilr gu.mm.it, minŐSégbe.Il bármely k~jjföldi itrUl'atversenYkfP.CS.et...
CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő.

et Keszpénz fizetés n1t~Uett csak 148 pengő 50 ·fiuér.

I
Iá: K... lilf.Öld.i géPe.kb.eni" raktáfOt.1 \.'Hn "o.PELU, "ATLAS-PATE.'NT'" "~.IV.O~.-

DER", .,IPAG", "ORION" és DIAMANT", gummikb3f1 ' "DU~LOP" és
" IvHCHEL11'i" , .' . . .

~ RAolÓés RA.OI6ciKKEK· részletfizetésre.
(i: Teljes tisztelettel:

i. . 'DOMOKOS ALBERT villanyszerelő és műszerész. l
~~iiYtiWWUtilil"UWU4illllMUYUU:U"YUW.UYlll~W~"~IbIIIll~UW~IIj4iJlIIIWlllllllllll"(#UU~Ullllil!M"lIIIlIIIl$I~ur

tO .

TALÁLKOZÓHELVE AZ,

irály szállod
B lj 1) A P E Ei T s VI.. Podmaniczky-utca

,~ NYU?1,,",H l~;U"'iU:ul,>'''U' 1neUett.
Telefon (Interl.lrban) 202-45., 294-M_ Sürgönydm: Holelist.
Minden modem kényelemrnel berendezett elsőrangucsaládi
szálloda_ . Minden szobában központi !ütés, hideg..-meleg

folyó viz és telefon_ Lift
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterelll_ Akeleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

6 oldaL

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha el6fizet él "G yomai Ujságra ~

mert lapunkhavonla kisorsol
c16rhelói kőz()tl egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
n sorsolás hónapjában t,z(SÚSC

szerinti időben három napon
át dijmentesen j{ap a kiváló
lürnl':vnek örvendő Parl! nagy
szá!!odában ['-,uclapes! vm,. Ba~
ross iér 1() (a 1<.c:lcJipélyauclvar
'zd;c/ési oldaléÍvill szemben)

Lapunk Budapesten á~tafi

dózm olvasható a "Park
SzáHoda" kávéházábt:m. VIn.,
Bm-oss-tér 10.

,;:gV cL~6;'('ndn szobi1t. !\ kö

vcikuö sorsojé~l május 15·én
f("Jgllik rllC~JcjI~:'nl és ercdrnéI1y~1

lClpunk tY1éÍ.ius 18-"'ild sztull,jbaIl
esszük közzé. \f[fgja ki
az alilldi "Uja\vá\1y~szcívényl"

es adja be azl iEqHmk felelős

szcrkcsziőiénéL

- - - Hi le,>·A~"Hlí.db: - - -

. november i5-iőJ május 15-19.
GYOMA Vasutállomás, Kó~~Ílt~ l.,aio~~td:~a,pi~c-tér9 HortIlY MHdós-ut. és

ENDRŐD Gyógyszeriárközött.
Távolság 7. és, fél .kilométer. Menetidő

6. 6. ~ p.

8 Ó. - p.

'10 ó, 2Op.

12 Ó. - p.

1 ó. 40 p.

.2ó.40 p~

5 ó. 40 p.

7ó.

délután

délután

Endrö«h'öl indul:

BUSZ VALLAl.,ATf ~YOMA

AUTÓBUSZ TELI MENETREND

reggel

reggel

délelőtt
"

.G,,"o:rnárói indul:

1'. járat

2.

3.

GYOMA~ENDRŐDI

Fetíételesmegátló,k
Gyomán:

5 ó. 30, p. Kossuth Lajos utcaI. járat regg~l

6 '30 Gróf Tisza István ut sarok 2. ,. déJelőtt
o. p. Mádav gyógyszertór T

9 ' Piac.,iér 3 dét Jőtt. o.-p. Ártézi-kut • . " e
'"

4. " délelőtt· 11 ó. lOp. i Hangya fő!izlet "4.,, délután
~. Vágőhid ~

5. " délután 12 ó. 50 p. i .Iványi malom ~ 5. " déhltáll

6 dél.1~",," 2' 20 .Endrődön: 6
.~, 1.. U1l.~' o. p. Napkeleti vendéglŐ ."

Kórház· .
1. ,., délután.· 4- ó. 55p. Kondorosi-ut 7."
8. "este 7 ó. 26 p. Pia~..t~r· . 8." este

> _,', c

Feltételes megálló helyeken már. 40-50 lepésnyi távoiságróf f~lemelt l{ézze1
. '.• jel~zl1~/a m~g~nást.

Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fiUér, csomagjegy 20 fiUér~

Kedvezményes haviibérleijegy 20 P. Heti kártya 12 menetre 6 P.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

Te.1efonszám17~

.6YOMA-ENDRÖOI

'!-__......--_......_---

....... --- - - - ".-_ ..
:=.~~""'"~~<;,x:j_'1IC"'1_. "

~~

I
t:' Sicr](CSZ!""":.,:II;?l bti'ldiHHI.(j.

r, UTALVÁNY-SZELVÉNY
,-'ti

~ II fllü l,I' ... . .. .. .. . lIrnórwl,

I GYO;~~~ UJSAGI olvasójának.

~~27"W-

fx--~ or: e>e-<;a:o....."C'

i UJ KE.DVEZMÉNY
i . VENDEGEiNKNEK
, Ezen lap előfizeíöinek mege!égedéI . sére nyujtott
i 20 §lzázalék
c kedvezményt, szobaárainkból

~ . 10 ~zázalék
~ kedvezménvt olcsó éttermi árainkbólI (menut kivéve) módunkban van az
~ U./SÁü kiadóhivata!ával létesített
I megállapodás alapján kibővitelli a

~ MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
~ NEMZETi SliNHÁZ,·
I KAMARA SZINHÁZ

Ielőadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekk:l: Tekiu:etl<;l, a na~y~{e~es.- i
letre, kefJük szaoa es szmhazJegy ~

• rendelését két-három nappal előbb I
velünk közölni.

PARK-SZÁLLODA
BUDAPEST

szemben a Keleji-pá!yaudvar érke
zési olaIávaL (Nincs kocsiköltsége.)

Szerkesztésért és kiadásért relelös :
WAGNER MÁRTOi'J.

Nyomtaita él .. t1UNOARIA" köQYVu .eégJulaJdol1os: TEKET SÁNDOR.



A kisipar védelme.
Az eg'ység'espál't köz

g'azdasági bizottságának j
legutóbbi iilésén Bud Já~

nos kereskedelemügyi mi
niszter részletesen ismer'
tette azokat a már létesi' ,
tett és tervbe vett intéz
kedéseket, ame!yel{ct a kis
ipar érdekében már meg~

tett és még tenni kiván.
Hangoztatta a kereskede
lemügyi miniszter, hogy
nem tudna olyan iparpoli~

tikát képviselni, amelynek
tengelyében nem a kisipar
helyzete áll. Természetes
tehát, hogy elsőrang'u kö~

telességének tartja, hogy
ezi a nemzeti szempont
ból igen értékes társadal
mi osztályt védelmébe ve~

gye s a helyzetén javit~

son.
A kisipar érdekében fel

támasztotta a kereskede~

lemügyi miniszter a tiz év
óta szünetelő Ipar Taná
csot, amelyen belül egy
külön szervet akar létesi~

teni, hogy ez eg'yedül a
kisipar kérdéseivel foglal-

kozzék. Minthog'y súiksé
gesnek tartja, hogya kis
ipar különleges helyzetének
elbirálása törvényhozási
uton is kifeiezésre jusson,
kisipari politikai és ipar~

fejlesztési törvényt tervez.
Közömbös, hogy novella
lesz-e a tervezetből, vagy
törvény, csupán a cél a
fontos, nem pedig CI forma.

A kisipar boldogulása a
hitelkérdésen fordul meg
elsősorban. A kereskede~

. 1emügyi miniszter mér gon
doskodott arról, hogy ci

kisipar igényeit kielégitő

összeg a legrövidebb időn

belül rendelkezésre állion.
A hitellel kapcsolatban
olyan szervet teremt, amely
kizárólagosan a kisipar és
akisiparosok hitelének kér
désével fog foglalkozni,
ugy amint azt az OKJ:-I te~

szi a mezőgazdaság hiteI
kérdéseiben. Meg kelltováb-
bá szervezni akisipari hiteI
kérdésnek gazdasági és
adminisztrativ összefogla~

lását, mert csak csak igy
lehet ezt az igen fontos
kérdést racionalisan és cél
tudatosan, él szétszóródás

veszélye néll"ül meg'oldani. I
Igen fontos érdeke cl. l

kisiparnak, hogy a köz- l
szállitásoknál egyenlő eSé-1
lyü versenytársa lehessen
a nagyiparnalc A . keres~
kedelemügyi miniszter kis
ipari programjának egyik
sarkalatos pontia, hog'y
mennél erősebben bekap~

csolja a kisipart a közszál~

litásokba, ugy hogy az
értékének megfelelő sze~ I
rephez jusson. Mert csak
ugy oJdhatjuk meg helye~ I

sen a közszállitásokat, ha I
azoknál mindenkor szem
előtt tartjuk a kisipar éro
dekeit, A kisipar ér
dekeinel" a védelme kiván~

ja meg azt is, hogy a ha
tósági üzemek kérdése tö:'
vényhozá.sÍ uton szabá- i
lyoztassék. Meg l(cl! álla-I
pitani azokat a kritérimrJo- I
kat. amelyek alapján ható- I
sági üzemeket Iétesiieni és I
kiterjeszteni lehet, de
ugyanakkor revit'ió alá kell
venni a már meglévö Lize
meket is és ha erre a kis
ipar védelmében szükség
mutatkozik, fokozatosan

le k.211 őketépiteni, annál
is inkább, mert a kereske-
deJemüg'yi miniszter eze
ket a tultengő üzemeket
bizonyos fokig társadalom
elleneseknek tartja.

A kereskedelemügyi mi~

niszter gondoskodása te
hát a kisipar minden kér-
désére, bajára, promblémá
jára eg'yformán kiterjed.
Ismeri a miniszter azokat
CI nehézségeket, ameiyek o

kel a kisiparnak a mai
megszükült g'azdasági ke~

retek között küzdenie kell.
De készen áll a segitség~

gel, uj lehetőség'eket nyi!
a k1sipar előtt és ugyan~

akkor m egszabadHla--ottél
az érdekeit veszélyeztető

versenytől,amely ugy nem
zeti, mint ttJrsddalmi szem
pontból káros és veszé~

lyes, Hisszük azt, hOQ"v a.
magyar kisipar helyzete e
bölcs és messzelátó iIHéz
kedésc:k l.;övetl~ezlében rö-
videsen megjavul és hogy
ez az értékes tá.rsad(~!mi

o5ztály megkapja., eddig
tanusilott hazafia~ kitar
tásának és szorgalmának
méltó jutaJrnát.

TÁRCA
lioldvilág.

Irta: PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (24)

A lányok retikDljükkel bab
rállak. Magda esillog'ó súirke
szeme belenézetl él !'<:crekcs
szemébe:

- Már akkor is majdnem
rnegismcrkedlem magával, mi~

kor még MezővéÍrosonminden
nap találkoziunk. Furesa volJ,
hogy lulajdonképpcn ismerjük
egymás! és mégis szóJlallul
eInH:gyiink egymás mellett. Nc~
kern mindeni elmondtak mélfJÉÍ
ról. de persze Dz ilyen plclyu
kák alapján csak annál éruc,
kesebb lesz valaki, meri még'

-semismerjlik. Tudja mire J;ron
doltam .először CI Az! hittem,

hogy maga 1i!okban iró, ,I\zok-I
nök szokott ilyen érdekes aro I
cuk lenni. I

Igen. az1 már mondla a I
szálloda porlás is, hog'y irjam
magam a bejc!enJőn irónak,
meri nincs semmi podgyászom.
De én azl hiszem, éppen az
ellcnkezője vagyok i1Ilnak,
amilyen egy iró, ,Én azt hi
szem. hogy egyállalim nem
szükséflCS az, amil az irók
csinálnak, minek él szavakat
folyion egymils mellé rak05
galni, mikor ugyse jön ki beo
lőJük semmi. A jó az, ha két
ember szereti egymást és ....
node llélgyjuk ez/. Szóval ez
az, ami olyan különös benncm,
én I1éwyon liszIttban vagyok
az éle1!eI, egyes dolg'ok cg-yál
féllEm nem fon/OSok.

/\ nitlsik kis kerek, fekete nő,

aki Joldnoak mondla magát él

bemutalkozásnál. féírcfordiíoi:,J II

csontszinii, iJ"ömböiyc!cd dl\.:tll I
és lilokbal1, olcIal\'ást l<':er,:kcs I
ru háját figyeltc , Megnézte ll1 ég l
a vizl1a!1őll duplatalpu turisla I
bakancsát is és a sloppoltJs!ól
ráncos nacirág'iát.

- Tudom, mit gondol, 
foly1alóliJg szólt oda Eerekcs,
észrevévc a fürkésző pillanjást,
hogy a ruha, mcg' a társadalmi
forma a fontos. De csal< é1n~ I
nak, aki valamit akar a társa
dalom!ó!'

- Mindenki érvényesülni
akar, - vetette közbe Vermcs,
- vcdd iudomásul, barálocs~

kám. az ilyen szamárság'okkal
11l1,,1 éves korában álialia JlW

gáj az ember, akkor Jlh?g- cl,
hiszi, hog'y az ideálját akkor
is szcrc!llé, hn nem volna ren·
dcsruhfIja. !-'!i1rminc éves ko~

rában rajön dZ ember DITJ,

hogy nem birid ki ClZ idetdia
gy[írii:í kéilapjtil, vagy . ha n
bEtin,; iJSSZol1yka !lélrisnytijép\
lccsiek a szemck, vagy plÉÍnc.
ÍlofZY Cll"Cél tek van pallaná·
sokkaL

... Ell1all:satlak. Tulsflgosan
komoly voll fl diskurzus, nem
ismerti..'k egy;n6sl, ele vC'ndég
lőben llem is szerel ig'y dis u

I<urálni az ember. MagdG ptll'i
fogóan nézte Kerekest, (;l1ogy

a nagyon egészs~gcsek szok
ták a betegeI.

- tvlag'ának hiányzik az.
hog-y egy nő legycn . me!lcllc.
Mindjár! nyug'oLllabb lenn\?
Nem nzl mondom, hogy fc,
Iejhe cl.,. - meg'okadt, kimé·
kiből nem folyiailiJ, valCIlJlcny,

nyien zavarban voJlaI<.
- Lássa. czért nem szere~

tek én lár,saságba jtJrni, min·
d<2nkjnc!; CMK szomoruságat
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tudta mit, aztán elindult. Csak
az első lépések voltak nehi?"
zek, az/án már könnyebben
men/, nyugod/abb lett. A be...
járafnál megállf, át kellett gon·
cJolnia az egészet, mi is tör/ént
itt. Nem volt rendién ez az
egész este. Vermes akart va
Iéllnit vele, az bizonyos, az is
bizonyos, hogy Magdáék már
ti;bbször beszéltek róla, más..
kor is. Tervszerűséget árult el
él beszédjük, még lalán azl is
megbeszélték, ki mit fog hozzá
szólni.

Amint lelépett a járdáról,
egy kéz nehezedet! a vállára.
Csak Vermes lehet, gondol/a
és valr)ban az is volt. Tehát
folytatódik él litkos lervszerü...
ség:

?

Köszönetnyiivánifás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen

jó férjem végtisztességén meg
jelentek s vigasztaló szavukkal
fájdalmunkat enyhiteni igyekez
tek, ezuton mond köszönetet

ÖZV. Biró Jánosné
lis családja.

A mezőgazdaság i
munkabérek

országos átlagban
nem változtak.

B
,1( ,

,BAYERl
- E

l M " ~ R l. .", o,,",,", CL", Ti' -.l 'H-b'<l>.. ,

l
,A$Pi~i~-,~,~$.{;;m~~O~ás~n j

iatnaro az a je:, amely a l
valóclisá-géd és jóságért !

l S:;:twa1oL-Kérjen nJÍnclig l

l Aspidn -tableUákaf
az eredeti BAYER
keresztie!elIátoft csoma
qolásban.
~saK _gy69ysr;.r:fjrb-~n kapbtlt61<.. I
A~pm~ íe!u,!MUsh"tatl<:il'l. 2

- ,=,,"~=o< ~
'?

A rnezögazdasági Il1U!l~

kabérek alaku!árásól közzé
teJt leguiabb stafiszli!,ai
adatok szerint cl bérck s:dn
vonala az elmult csztei1c1ö~

ben meglehe/ős slabilité1s!
mutat és az elöző évhez
képesi nem változott.

Orc;zágos átlagban é!el~

mezéssel afél'fi nlunkClbé~

rek tavass7.a! 2'10, nyáron
3-50, ősszel 2'30 és télen
1'60 pcngöt tettek.

Az eiőző évhez képe::;/
tehát csak nyáron 1löve#
kedtek a bérek tiz fillérrel,
mig az őszi átlagbérek 20.
a téliek pedig 10 fillérrel
alaHa maradtak az 1928~

as bérnivónak. Körülbelü I
igy alakultak az élelmczés~

nélküli hérek is. TavassnJl
2'80, nyáron 4'30, összd
3 és télen 2-80 pengö/ n
zettel\. Itt is 10-20 filk
res apadás mutatkozik iJ

nyári. őszi és téli átlagbé'
reknél.

A szőlőmunkások keresc~

te valamivel javult. Kapél;
!ásért 3'20 pengőt fizettek
tavaly, vagyis 20 fillérrel
többet, mint 1928·bal1,
Ugyanigy a permetezé:-;i
munkák idején fize/eH 410
f-cs ár 30 fillérrel nagyobb
volt, mint az előző évben,
c

holltányilvánitottak, akik 4
\

nek arcáról megtört szivU
hitves, vagy reszkető karu \
agg szülő, vagy fejserdült
gyermekei..: csókoll1ák le
könnyező ürömmel. Isten
nevél clicsén'C, él hosszu
ut porát!

Kevermes példája figyel
met és követés! érdeme!!

Nagyon kedvező

il vetések állása.
A fölclmivelésUgyi minisl A

terium közzé/cJt jelentése
szerint él legutóbbi három
hét idöiárásál az évszak·
lléÜ": megfelelő normális hŐ4

mérséklet és bÖ'.;égcs esök
jellemzik. .

Az őszi buza jól bokro
sodott, fejJődése igen er6'
teljes és sok helyen buja.
A tavaszi buza hiánytala g

nul kikeJt és jól feilődik.

Az ószi rozs igen szépen
fcjlődön szárba indult s
ilc!yenkin! már kalászát is
hányja. Tavaszi rozsverés
kevés van. Egyenletescn
kelt, sürU és jól fejiödik.
Az ószi árpa jól bokro50
dotl és több vidéken már
szárba indult. i\ tavasz!
árpavetések szépen kikel
tek és erötcljesen fcjlőd~

nek A zabvetések szintén
jól keltek és sürüek. A ten'
geri vetése a legtöbb vidé g

ken már megindult. A ta'
vaszi takarmányvetések jó!
keltek, fí.:'jlődésDk általában
jó. A rétek a sok csapa
dék folytán a legtöbb vidé,
ken eröteljesen fejlődnek.

A legelők egyes vidékek
kivételével szintén szépen
zöldülnek és jól fejlődnek.

Talajuk helyenkint vizes és
sáros.

A szőlók ClZ enyhe téli
időjárás folytán állalában
igen ió kelti.:::k. A sZőlő D

vesszők és szemek teljesen

épek. és egészségese!\. A

szőlő nyHásM bevég'ezték.

Valamennyi szőlészeti és

borászati kerületből beér·

kezett részletes jelentés

kedvező adatokat tarjal·

maz a kerület szólőfermcp

lési voszonyairól, a borke p

reslet azonban általában

lanyhq<_.

S_iF_'!.-__

éldája.
a rigai (Lettország) ma
gyar konzulátus/ól. hogy
négy kevermesi hadifogoly
szeretne hazéijönni Szibé,
riából, amihez 1000 pen
g6re volna szükségük. Ke~

vermes község melegihe
meg is szavazott 500 pell
~'őt él négy veterán hadifo
goly utiköltségérc, mig al
1000 pengő másik feléi a
község társadalma aditl
össze.

Mindkét hir, a békési is,

a kevermesi is, azt bizoD1
nyitja, hogy sok magyar
bajtársunk kallódik. szenD
ved, nyomorog' még SlÍ~

béria kietlenségébcn. akik
a vörös pokol gyötrelme
iből a mag'uk erején nem
is szabadulhatnak meg.

Szibériából hazatért is#
merőseÍnk bc~zélik, hogv
sokezer még azoknak él

száma. akik odakint reked,
tek és kényszerü helyze
tDkbe egydöre bcletörődD

ve, valamilyen ott tanult
mesterségből tengetik éle
tüket, de hazajönnének, re
peső szivvel zélrándokolná#
nak vissza a sóvárgott ha
zai földre, ha va!aml!yen
körülmény lehetővé tenné
szabadulásukat.

A pénz hiánya a legfőbb

akadály" ami kintrel<edt
magyar testvéreinket visz'"
szatartja, pedig ki tudja,
iJé1ny százan, hány ezren
vannak közöttük az elsira ....
tottak, a meggyászoltak, a

evermes
A környék két községé A

ből egyszerre kaptunk olyan
hirekef, amelyek szerint on·
nan hadbavonult s azóta
talán halottnak is vélt hon'
fitiJrsainak urban vannak.
vagy hazakivánkoznak Szi
bériából.

Békésről érke7ik (lZ egyik
híradás.

Szabó Imre békési lakos
28 éves korában az elsők

között ment el a háboruba
s amióta orosz hadifog·
ságba cselt. kevés hir ér·
kezeit felőle feleségéhez és
itthonmaradt négy kis gyer
mekéhez. Ismerjük aszi·
bériai posta rettenetes nagy
utját s nem is csodálhél.t,
juk, hogy ezen az akadá·
jvos uton 1917 óta véu leo

1 b ,"='

elmaradtak Szabó Imre le'
veiei. Holttá is nyilvánitot
ták, feleség'c férjhez is
ment, sót második férjétől

is négy gyermeke van azó
ta, Szabó Imre pedig él,
utra is kerekedett a hazai
rokonságtól kért és meg'
kapott pénzen és talán
csak hetek, vagy rövid na#
pok mulnak el addig', hogy
ismét megláthassa szülő

városának tornyát, arnely
felé annyi ezer, annyi mil
lió könnyes sóhajtását küld
te reménytelen, kinjerhes
rabságának hosszu eszten'
deiben.

Ugyancsak most olvas
suk, hogy Kevermes köz
ség azt az értesitési kapta

okozok. Minek törődnek ve·
km, él legiobb) ha mindenki
megy a maga utján. Ugy minl
mikor Mezávároson falálkoz#
tunk, mag'a szivja el a cigaret
táját, beszélgessenek, én meg
szépen elmegyek haza ... Már
ugyis késő van.

Fölkelt, meghajjotla magát,
de senki sem nyujtotta feléje cl

.kezét. Ez roppant butii helyzet
volt, még a szomszéd aszta..
loktól is odanéztek, él pincér
pléh-tálon vitte a söröket, majd
nem beleütötfe Kerekes hátába
és dühösen szólt: - Hopp!

Mégegyszer meghajolt, ezt
még ügyetlenebbül csinálta.
Magda feléie nyujjotfa kezét:
- Jöijön föl holnap hozzánk,
él cég keres egy jó strazzistát;
be tudnám ajánlani.

Ya!gmit válaszolt, . .lI!,aga ,se
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ország !e~mélgyobb hirdetői és
uj írodahelyiségeiben bizonyára
ezen tul is felkeresik mindazok.
akiknek egészséges, hasmol
hozó és ötletes reklálllra van
szükségük. Al. átköltözés al·
kalmával megvállozoll a tclc~

fonszám is: AutomaJa: 125·58.

Székrekedé§:néJ'I emész
tési zavaroknál, l:tYomorégés
né!. vértódulásnáí. fejfájéÍsnéÍl,
álmallal1ságnéÍl. általános rosz
szullétnél ig'yunk regg'cl éh
gyomorra l pohár természetes
Ferenc József keserLivizet.
A belorvosi klinikákon szerzett
lBpasZlalatok szerini CI Feren(:
József viz az ideális hashajtÓ
minclen je!cmzö tu!adonság'EÍI
egycsili mag'ában. A Fe:t'enc
József kcserüviz kapható
~yó~yszerjárakban, clrogl~riák~

bun és fliszerüzlelekben.

tanitónójét : Ósapayné Dezső

juliát él vallás- és közoktatás'
ügyi miniszter a békésbánálí
egyházmegye esperesének elő

terjesztésére a VII·i1~ fizc!ési
osztályba kinevezte. Örömmel
gratulálunk!

Szenvedő nőknél él termé
szetes "Fer(,llc József" keserii
viz. erólködés nélkül való bél-
kiürülést idéz elő és ezáltal
sok esetbl?n rendkivül jótékony
hatással van él beteg szervek r\?

Erdős József álhelyezie hir~

de/isi irodáiát Budapest, Vi.,
Teréz-körut35. számu házba.
Ez az országszerte elónyöscll
ismert hirdetési iroda eredeti
kiadóhivatali árban vesz fcl
hirdetéseket az összes be 1- és
külföldi napi, - heti - és
szaklap részére. Erdős József
három évJizcdes értékes rek
lámtanácsait ig'énybc veszik dZ

II"~ftftftftRR8"il~~~~~jj"~·~ftft.ft~

elavult telepe készülékét uj typusu:f

hálózati rádióra
STANDARD VILLAMOSSÁGI

R.-T.
Forduljon rádiókereskedőjéhez.

Istentiszteletek A ref. temp
lomban vasárnap délc)ólJ fél 9
órakor Istentiszteletet tart Ré·
pils Pát reL lelkész.

Az ágostai evangélikus lemp'
lomban vasárnap d. e. 9 Ó.

német nyelvii Istcntiszteletet
tart feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, tartja Cser
nay Géza plebál1os. D. LL ;:)

9rakor litánia.

Kinevezés. A gyomai refor,
május egyház janitój karának
eg'yik fáradhatatlanul buzgó

I

Magyarol" ls/ene. mi nag'y
inségünkbcn, ne hagyi cl
bennünke!! Tedd, hogy se a
naptári fagyos szen lek, se a
töbhiek el ne fagyasl.thassák a
mag'yar vetést, amelynek ara~

lása sohsem volt olyan élet~

mo:nlóen fontos, mint ebben a
,álságokkal verő eS7/end6ben.
Felnéziink az égre és emelt
fővel várjuk CI napokal, melyek
fenyegető felhők gomolyagál
hozzák magukkal. Biwnk ab,
ban, hogy munkánk tüzes 3ka
rata megbirkózik minden fa
gyos veszedelemmel és nem
lesz igazuk azoknak a fagyos
szeniieinknek, akik Trianon

I jeges széIvészét viharoztaHál<
i a mi boldog, békés virágos

tavaszunkra ...

A mi fagyos
szentjeink.

A l1{jpfár mindössze három
fagyos szentről tud: POf1gTáe~

ról. SzervE!cróí és Bonifácról,
dc mi sajnos löbbről győzód·

tünk meg a magunk s?omoru
kárán. Sokan vannak (l mi fa~

gyos szentjeink, ha másban
Ilem is szentek, csak abban,
hogy mag'uk felé hajlik a ke·
zük ...

Trianon szil1etésének bábái
közölt már oH sürgölódtek il

mi fagyos szentjeink és most
is olt vannak mindenhol, nem
kivéve időI, kBjjségei és fárad
ságot, ahol a mi reménységünk
ígérkező vetését kell kegyeHen
mesterkedéssc1 elfagyasztani ...
Jó szomszédaink kegyes urai
ezek a trianoni fagyos slentek,
az Ő nagy szájuk hazug fuval
mai dermeszlik meg körülöt·
tünk él tavaszi levegőt, de a
tava.sz mégis itt van és ha
SZ<1zszor elfaRV is él vetésünk,
fogunk. mi fogunk aralni, mert
a mi kezünkben villan a jövő

napja felé az igazság glóriájá
Jól ragyogó békés munka ka'
száia·kapája . .. Ez él fegyve·
rünk a béke harcában, ez paj
zsunk és ez lesz, ha ideje jön,
t1iadaimi zászlónk El nagy iin·
nq)(,Il ' ..

- :lS - ~ 25-

post-plebános 25 éves endrődi plebánosi jubileumát ünne.>
pelte, a vármegye papságán és vezető emberein kivül "az
egész községi előljáróság a biró vez-eJésével," él megujilo1t
iskolaszék Iványi Imre alelnökkel a7 élen, a társulatok és
hivek igen nagy tömegben köszöntötték a nagy enngiáju,
agilis lelkipásztort.

A plcbános azzal viszono7ta hiveinek figyelmes sze~

reJet-megnyilvánulását. hogy meg'takarjtolt pénzecskéjéból
fé!épitette il mirhóvégi iskolának rég'j első tantermét és tani,
tói lakását.

Ebben az időben a Közponli,fiuiskolában Szeheny Já~

nos és lvlagclics Károly, a Központi;leánylsko!ában Vidosits
Anlal és Kovács Lajos, a gVomavégi vegyc~Hskoldban Balla
Mátyás, Nagyjaposon Csuka György, az öregkertben Orosz
János, Kocsorhegyen pedig Gyuris András tanitottái< a haza
reményvirágait. Egy·cgy tanitónak 150-250 növendéke is
volt. Természetesen az eredmény is ezzel volt arányban,
amin csodálkozni nem is lehe!.

~A hivek emelkedő vallásos-élelét jellemzi azon körül·
meny, hogy 1877 május 10-én megalakllolták a ~'lária Társu
latot és Jézus Szivének liszteletét terjesztő egyesületet.

1878·ban a "kondorosi kertekben" uj iskolát épitlefeff a
hiJközség 1800 forillt kóltség'g'el.

Ezekben az években a lakosság erőlcljcs gazdasági
fejlődésnek indul/. Hatalmas kisgazda "dinasztiák" alakultak
ki a szorgalmas munka, takarékos élet és a .,sok ingyenes
munkás·kezet jelentő" g'yermekszaporulal köveIkeziében. l\ü'
lönösen BY Uhrin, l<a!már, Hunya, l<ovács családok vál/ak
ki nagy vagyonszerzésiikkel.

Az 1881. év Rulyos katasztrófát hozalt az endródiekre.
Márciusban - Gyoma irányából kiáradt a ~(örözs és elön,
töHe a Kuriát, Páskumot, s a .szőllók nagy részét. A község
belierület~re azért nem ludol! behatolni a viz. mert a lalws,
ság kél nap erős gátat emelt él viz ellen elfeledhetlen dicső

emléket szerezvén az összetartás és munkaszeretet sikeres
eredményének. Az <'i.rviz egész augusztusig . tadolI. A közleJ
H"Qdés terrnészdesen megakadt, később is csak hajókon

mondhatlan dühöngött a cholera és ebben az évben 775,en
haljak meg." - Más éve],!Jen 100-120 voll ahaloltak
száma.

A.-~ élclbell maradotlélkat kissé "móresre" tdllilhatta a
könyörtelen rag'illy, IIIert (] kövelkező években igen sok ado
mány és alapitvány !(:!csült, ami él lokosság hilbeli mCg"Llj.

hoc!ását jelentette.
1858-ból olvassllk az elsó hiri arról, hog-v az els'zapo#

rodat t mester-emberek több clkülönitc!t eéhekrc uszol/ak. A
so/.ücsök és szabák eg'yOi!. él kovácsol<, kcrékgyár10k, asz'
lalosok és bognárok szinlén c",oporlosullak. Mindkét csoport
diszes-céhzászlaiál -- Schiefncr p!ebános áldotta me~'. Ke
resztanyák - "SaiaelIlé \\orbulyJela ksasszOllY, s tekinte....
tes Kon/ur Ta!Jy Amália assí:onyság' valtlllc1k,"

A jÓlékonyság' allgyaia él Vida-féle kórháza1 srn1 ke'
rOlte el, mert azt olvassuk, hogy két szobával, kél kiJlnará·
val és hal0Jtas-háual nagyobbittatott.

A Schicfner-félc iskolai é()itések az 1860. l~vbci1 kez'
előd/ek meg', amikor is felépült a g-yomavégi uj bkoléliöbb
mini 4000 uj osztrák forint költség'g-el (i859-ben cseréliék be
a régi pengőket az. uj ezüst forinira). Az első lanilója él

helybeli származásll Balla i\iláíyás volt.
A község'i előljáróság - "vallásos érzelmeinek kifejc ....

zés! adandó" - 1861-ben 400 uj forint köllséggcI I111?g"uji{·
lalta a lelkészi épülelcl és 220 forinIérI két diszes lobogót ké
szitteleli a templom részére. A zÉlsz!ószenlclésen a kereszt'
apai lisztet Pintér György biró és llbrin Imre másodbiró jöj·

tölték be.
A község erótelies fejlödését rövid időre mcgálljjojf~

oZ 1863. "szükeszlcnc!ö," melvről azt olvacsuk a régi !listo'
riában, hogy "Isten ne adjon jiibbé oly nyomortelies ével."
ülv nag'y s,zárazség' és asz.ály kövc1kcZí2tt be, hogy a fe,
nyegdő éhhaláltól csak nagyobb kölcsön és adomány nyuj,
tásával tndták rnqnncllteni az· elképzelhetetlen szükséget
szenvedő lakosságC'l. A vetőmag' sem 1ermct! meg, A jószá
krol VClgy elkólyaveléltCk, \'élgy 1:1 fch'ielékre tclcllctésrc adják
'Ifelibe"'. A község 800, d plebános 250 egyénn~k főz~ti?tt
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I.
a:aL idi: cl ,vfJsznoll_ rvlcljdnem j lását. Ziwarlél!an szórakozás,

·o!\Ein i1d!(J:-;i tesz c7.. a- n!:n, l érdckfeszjjó látványosság. .~
l - I

Imin!hcj öni11a~,"éÍt l!JtniÍ az cm· I· ciilJszcrepct Jean Angelo jflt,
. ber vászonra lépni vagy él e:-;o- sza elhihető erővel, férfias ko·

lticlj-:Öjl vegy él rokonait vagy a moly::;ág~al; tényleg ILyenfélé,
ma;,d élele jörjénel~t ., Végre: nek képzelte el a Monte ClJrish5
esakllO~n' léÍh,m. __ Hát iiye· százmillióo]vasójánaklC?g-többjc
nek'? j-lá! ii-YV törkn1 CSakI ezi a fantasz1ikusan remek cm
ugya!! '.1" ~L jd! Cl!.: cml):?r L> bert. Purlner'<.i közö,t a s/-éj)
jébC'n, IT:i:.:! az! él \1iltail1las film- Li! Dagovert kell kÜlön kj,

alkolásl né:éí. amery kilöli két emelni, dc a ICf,rkisebb szerep
ícj~l·sIJllisorj és amci1'cl Henry alakítója is illmiót k-:!Ió_ Bern-

IFescourt kiiünőcll rl'!H!ezeít. él hard Götzke alakitása kiUönö
I ml":höl- in:) dckoraiiv romanji· . sen kiváló és Caderoussc fc:
l kus sli1u:,biirJ, igen iig-yescn leségének, egy gonosz sovány
I fogva öss"/..c cl rCllg-C'kg lörté~ kis asszonynak az alakiiöjél i~.

Inct ezer bonyaclél:mából, él Jeg- A Dumas regénynek ez az lIJ
i érckkesebbel, pénz!,fáraclsv5;-ot feldolgozása olyan sikerül;.

Iéj iömc;~c!;cf nel11 kimélve, j amilycnt a filmtechnika m~ci

I hiJlaiil1élSZí!J eme!ve k.i az egész- feHetlségében csak ci lehel
I !Jól Edmont Dantés IClliFt",óSZ kéf'7cll l i.!-\ fllLi"ort budeszkés
! sorséÍnak fani(!sz1ikus, ele ép hiradó egészíti ki. Elóadások :

I avzrt ,~:I:Yi~~(j:-\ . m~!,lUI11Cntan- .. 4. 6 és 8 órakO:'. _. . . _ .~~
I ~,,$~f':'l"'<f~'10i':Jirml'~~;'''~~·~~~~I'·~~~~'if;iTI~'~"'w:,~l i.0Bi1l1 i:!r~::d:j)iUli;l:lil;.'1 ;:di II lha!!!:!:]!! !:lil!H1U: il:!lldliHllHHUlW!lllHi:li ll!ltlllHlH It~I1HBí!llHgH1j. il\llHI ,I, !\.!\ ~tll\; ~!Il<l\h;: \Illl,t~:j~

I~ - ~
Z, G Y O r--:I Á:\.. I é§ "E N D R O D I $.
~.r ~~ ,. ~

~ EPITTETOr\ f!GYELMEBE! ~
~ ~41 Tetl?szék és cser~p 2 évi hitelre! ~

! 6§ A közismert békéscsabai BOHN cserép, a legolcsóbb árban két évi ~

I '= hitelre kapható, ugyszintén a tetőszékhez szlikséges faanyagokra is -
~két évi hitelt kieszkőz]ünk_ ~
~ ~
0:= 5&
~_: Bővebb felvilágositást nyujt: ~

~ 1. Benedek .lenő a Klein féle Vasuti Szálloda, Gyoma_ ::3p"

~.: ~I~ 2. Békésmegyei Á;talál'los Takarél... pén.;:tár rt. fiúkja, Gyo:na. S.

I~ 3. 8ékésmegyei Általános Takarékpénztár rt. fiókja, Endrőd_ ~
1 ~o ~

liu~uu.5.~~.~"••~••8~U.~~

Május ll-én, vasárnap:

Gróf i\iionte Christó
L-s6 rész:

iakat!an sziget kincse,

2 rés/es, 18 LdvoncJsos gran-
diózus filmviÍllozalának I. ré 3

sze: wi\. lakatlan szigetkillcset'
kerül bemutatásra. Száz mozi
liilogaló közi"il 90 bizonyára
olvasta, tövirőlllegyire ismer!
Dumas llil~r\/ regényét, a "GI-öf
Monle Ch,.isió "-t, minden idők

Iegnag-yszcrLibben romantikus
könyvet. Minc.knki örül ennek
a filmnek és mint az elképzc
iésc:b..:n élő régi jó ÍS'llcrőseit

iidvözlí él regény "Itttható"

I

l
Fiatal é.'cink le(;vonzóhb

olvasmánya elevenedIk llJqr
május hó 1t -én, vasárnap CI;'

Apolló mmsz~nház vásznim.
cHnikor is Alexander Dumas

i széÍzmi\iiók állal olvasott hatal
mas iclépiksü lcgrormniliku
sabb regénye

Gróf w1űnie Chdst6

4 oldal.

Ztdwr Adolf és a lVlagjiar I las Gv\?rf1lekujs~lg me]~~klekt

beszélőfHm-gyártás jOVÜ3e. l ad e bélen él Sz.inl:,jzí Elet uj
Zukor Adolf, a magyar szár~száf1la, amelynek ára l pell·
maz:ásu amerikai filmkirály, aki gő, nq;-yccJévi cif,fiz.ctl"j dij 10
MagyarországoD iar!özkodik, él peng-ő. Kiaclóhivi1idl : Bucla~

magyar beszélófílm jövőjéról pest VI. AradivuicC! 8 sZ(lm_
mondla el véleményét a SZiiJ· __eO~~ ~ _

házi ÉleI uj számában, amely 'r":;"'l • J '

hallatIanul érdekes- riporlban r'HmSZ!nnOZ
és képekben számol be. éj c101- O\.!omán.
iánnilliómos Zukor Adolf bus
dapcsli látogatá.sáról. cgyrnás
uli\!l csatlak.oznak a vidéki vá
rosok. az uj jv'liss l\ICigyaror~

szág választásállOZ, amelynek
Ic~-ujabb jelenlkez:ői,'ől ~r'rö.

nymu képeket hoz e bélcIJ
!ncze Sándor nc'pszcrLi heJ!
lapja. Milyen leg-yen a s:ú:iz
SLéízálékos f.zrí és él száz SÚl·

zalékos feleség? Megver Ella
cikke egy sziné.:5z 3 feleség ön~

gyilkos::ágával kapcsolatbelil:
szabad-e egy sLinésznek privfl1
nőI feleségü] venni '? PrinJacIon~

nák szenvedéiyci_ Egy külfi)]di
iró, aki magyar jótékony célra
adja sZÍndarabia jövedelméL ./:1,

Színházi Éiel uj száma reng-e
leg- érdekes cikken, novellán
és. gyönyörü képeken kivül
folyJatja {{álmán jenő nagysi~

kerti vidám hadifogoly regé~

Ilyét az "Omszki randevu"~t.

Ezekivül érdekes rovaíok?Jt,
háromfelvonásos és egyfelvo~

násos darabmellekleíet, kotla,
képes levelezőlap és 32 olda-
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naponkint levest és osztoti ki személyenkint félfont kenye~

ret. Ezt közkölfségen és adományok p-vijjlc'séből fedezték. A
segélyezés eg-észen májusig történ1. - Az elszegényedett
lakosság csak az í 863. évben jöt! maga hoz, amikor is r<znd#
kivül bő termés örvendeztcile meg őLu. h/lég nagyobb ter...
méssel és igen magas árokkal kös;;önlölt be a kiegyezés
esztendeje 1867.

Ez az év nehéz harcoknak kezektét jelenlclle Endrőd

község előljárósága és a l1ilközségcl képviselő piebános
között.

Az előJjáróság tervbe vel/c, hogy uZ u. n. taniiói földe
ket községi kezelésbe és tulajdonba vegyélc Elsősorban az
1857~ben adott 40 hold fö)det veJték eJőljjróság-i határozal
értelmében községi müvelésbe. A piCUilJOS jelentésére - az
nrbéri .ügyek kezelője: ))az alispáni IJiróság-" a földeket az
egyháznak ítélle és a plebános kezelésébe adalta_ A várl11c#
gye közgyűlése pedig kimondotta, !io:Jy"a község ugy,
mint eddig, ezulán is fizesse az adt)! a fani/óföldek u/án,
mert erre magát 1858,ban kölelezte." ;\"/.. előljárós<'Íg- - Uhrin
József biró vezetésével s püspökhöz is fordui1, de iJf is el,
utasilásban részesültek.

Telies erővel kirobbant az ellel1iét 1870N ben, az c]ső

iskolaiqadó kivetése után_ 1869 deccn:bcrébm ugyanis élZ

1868: évi népiskolai törvény renc.Iclkcése értelmében meg
alakul! CI katholikus iskolaszék és a kiJdá.sok fedezejére ki·
vetett 5 százalékos iskolaadó kezelés,::i - CI régi hagyomá·
nyos szokás alapján - a község·i cl6ljáróságnál hagyla. tu
el6ljáróság- éi beszedeit adót azonbafl nem uiallaát a hit,
községnek, sőt 1870 szeptember 8 án cl képviselőfestü[elÍc!

határozatilag kimondaHa az iskolák községi jellegéf, a tani,
íóföldekel kezelésbe vette, os a tanilókai uj választásnak akar·
ta aláve1ni. Vadász Mano Békés-Csongrád mcgyék tanfelügye
lője jóváhagyván iZ határozatot, a községet kiilön islwJaszék
alakiiására utasította. - A gyulai megyei iskolaszék azon~

ban feloldolía - hivek felebbezésére - él határozatot és
elrendel/e, hog·y ezen ügyben az egész endrődi nép szavaz
t~ssé1) meg. A közsi~i piirl Kovács 1\1..: Jstv6n vezetésével
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küldöl!ségben fordult a Közoktatásügyi Miniszterhez és tők

él községi iskola jóváhag-yását kérelmeztc_ A Miniszícr meg~

bjzot/ja és cl !1wg-yci iskolaszéktől alakilolt biwltsá~; 1871
augusztusában lllcgszavaztalta a ·ldkosság-ot, mely 96 5/avo#
zal löbbs\~g-ge! a kaiholil<us iskola mellett döntött.

Ez az áldatían küzdelem 1875 végéig tartol!, amiL or is
ujra kisérlet iörlént a községi ismétlő iskola !étcsil'2:"e és
köz"égi iskolaszék alakításával kapcsola/ban, -hogy ilZ odi
ózus 40 hold a felekezeli iskolától "elveendő." Terml.'szetc-=
sen a felsőbb hatóságok nem hegy tál< jóvd e har<Ír()zatot
sem. Ha nem is sikaürt a"/.. előljáróság terve, az éJ sZ1jnála~

los következménye lelt mégis az összeüJközéseknek, hogy
jövőben közs'zg nQm azzal a j():l1dulaltal és b6kezü áidozak
készség-gel kezelte a hi/község· ii~neít, mini másfé! szfJ/adon
keresztül.

Az iskolák szaporílását azonban nem akadályozta lJlcg a
tusakociás. A vármegyei lanf,,;!ügyclő felhivására hamc1i'osan
szervezés alá kerül a 4_, 5. és 6. tanitói állomás_ Bál"ó Wo,.
diáncr Albert Nagylaposon állif 1873·b6n \lj iskolát, dc a, ko
csorheg-yi lankötelesekcf nem engedi ide járni. 1878,.bcJ[1 fel~

épül az öre~~kerli (u- Il_ Timár-féle) iskola is_ A hcivcnes évek
elején 1130 lankötelesbőJ 679 Itttagaita rendesen az isko,.
litkat.

1870.. ben meghalt az enJrődiek öreg kántora; Balla
Károly, aki 41 évig- voll l1üséges szolgája a hilköz."l;gnek.
Utódáu! 1871 ~ben Ujhézy Sándor egyeki· kámor! vál"il"dotta
az egyházianács.

1870·ban junills 6~tóJ J2gés:z szeptember 8~ig "epemi...
rigy" puszliiolt Endrődön és több mini 600 lakosi ra~FJ(lölt el
az élők sorából.

1874#ben beszünteHék ü7.emüket él régi szárazmalmok
is. nA sok gcíz és szél~malmok I1lcgsclllr:Jisi!etiék él s7ároz'
malmokat" irja a krónikás. - Arról, hogy az uj malmok mi.
Iyen felszereléssel rcncleikezJek, pontos i'eljeg-yLésJ nem ja...

Itll/unk.
Az előljáróséÍg és plcbánns közötli harcok ugy látszik

megszüntek 1575 ulán, mert 1877--:ben, amikor: Schiefncr pré...
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2. díj 500 P
3... 200 77

4. " 150"
5. " 140"
iS. " 130 "
7. .. 120"
8. ,. 110 77

9. "100,,
10. " SO"
'I 'l. " 50"
12. " 50"
13. " 50"
14. .. 50"
15. " SO,,·

16. dij 50 P
17. " 50 ..
18. " 50 "
19. " 50 77

20. " 50",
21... 50 "
22. '" 50 ..
~. " 00 ..
24. " 50 "
25. " 50 "
2G. " SO "
27. " 50 "
28. " 50 "
29. " 50"
30. " 50"

A pályázatok elbirálására a lda
gyar Kerékpár Szövetség e!nök· III
sé.ite jelöl ki pária/lan zsúriJ

Versenyszabályok : Nem az a fontos, hogy valaki leírja. ho?:'; az
EMElítGE-prieu a legSohb. iegtaj(~ósaiilb, le!:lmeghí)-::!,,,,~óh~, h:JfJid
losnállöbb, hanem lúYJden azt kell megIrni, hogy ki hol, miko;,'. m;iYP)l
körülmények között tapasztalta az E;'\f~ERGiÉup!!1euvalamilyelJkj\-;-dösc;gcit.
Holnaptól kezdve minden üzletben egy v<J.sárlási igazolvúnyt adnak
minden EMEliI:GÉ-pne!.!-~ ,ásörlónak és ezt az igazolványt a p;\lyú:;::1t
tal együtt be kell iiüldeni. - /J.. pili'iilzahm mím3€<nki ..é3;':1.'l'<&rt.;s'-, aki
legaíább egy garnitllra EMl[RGE:~pr:eu-i ,ásárolt. A pái;:úzat i,ni&,,'üeje
193fJ. junius 30. E napig kell a púlyamüveket bel-:üideDi az E~,·~:::l'1A';::: K~i..i

csu!" ru eimére, Budapest, V., SaS'll. 23. - Az eredményt e !~"ij,,11 l~~ [;~ ~iil:;bli

ORSZÁGOS 0tEBGi ERSENYE
KeZl'ődött 1930 március 2. Résztvehet rajta minden magyar kerékpáros

FeUadaf: válaszolni keH erre a kérdésre) hogy

Ml AZ cSrEllGi -PNEU LEGFŐBB ELŐNYE?

A bodtékot igy kell cimezni:

Az UJSÁü a beér1{ezeit mun
kaaHmlmakat ;,Munkapiac1

' ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk•
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem keH meHékelni.

a

Az "Ujság" Kiadóhivatalának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest,
VL, Aradi-utca 10.

ipari, kereskedelmi, házt.artási,
alkalmi vagy bárminemií al
kalmazottra van szHksége,
irja meg pár sorban az
UJSÁG KIADÓHiVATALÁN~<K

(VI. .. Aradi-utca 10).

BUDAPEST,
VI., Aradi-utca 10.

szerkesztőség és kiadóhivatal

tlj time

Akoresmai hitelről szóló

rendelet nagy nyomtatott alal<
ban a Hungária Nyomdában
darabonként 50 fillérért kap
ható..

PUBLIKACIÓ.
Hai'lgyában Senátor szivarka papir

rnfiíYérértl(apT;a·t6~Á.Senátorboriték
be lesz váltva szintén a HangYá.~~I2;.~

Figyelem!!! Endlizést méter szamra,
ipari géppel. Kézimunka elörajzoiást,
olcsón, gyorsan és pontosan készit,
Klein Sárika Gyoma Barok péknél . ;~;':

Kató Lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlő és gyümölcsös kertje örük
áron eladó.

2 fertály keselyős tanyai főlt! ked
vező fizetési feltételek mellett eladó.
Bövebbet Kovács Jánosnál lehet meg
tudni.

Mütrágya Wagner Márton Fiai·
nál kapható.

Uzlethelyiség kéziraktárral és pin
cével ellátva, Gyomán forgalmas helyen
a Horthy Miklós utOlJ, a Néllletváros
részi Olvasókör mellett kiadó. Érdek
lődők forduljanak Schusztek Sándor
tanitóhoz.

(i)iMnTIMIil1MiiíillnrITImffiMi1iii\8~itiMfiflftin\i'Trf!rrnMift1il.1rni11mr,]f[ifrfii.ífrrrtrrrininnl••~1i1~
I A NYUGODT ÉS BiZTOS FÖLDI BOLDOGSÁG ALAPFELTÉTELE A I
i amil a g~ados hci~i ~SSZO?y I~:~~~~~rt~;e~~:~e:' bi,tO$I,hal, ha. férJének, és I:I gyermekemek tlzormra, "lelve vacsorara WEIDMANN FELE K1TUNO VIR8L1T, ~

I ILLETŐLEG HiDEG FEL\!ÁGOTTl\T I
I (PÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT, SZAL.2\~"lIT stb.) szerviroz!... ~
. - Tegyen próba bevásárlást a WEIDMANN MÁRTON üz1débeu (Horlhy Miklós ul II Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitünő hentesárut Gyomán §9I más nem készit és nem tart. . I
~g.I!.U•••lIWIgilUW~"~UJIYIi!iiPlili_lillW.I1H81lJ.UllI'l HIII\IJ.Qi

-

*) E rovatban közöltekért, felelősséget
nem vállal a szerkesztőség.

-
HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

Nyilatkozat.

Alufirott ifj. K Nagy Gá
bor abból az esetből kifo
lyólag, hogy 1930. február
hó 4-én a Mirlzó uton ifj.
Cs. Szabó Imre urat aka
ratom ellenére meglök/em,
főle bocsánatot kérek, mert

.őtet inzultáIni szándékomban
nem volt.

Fentieket aluliroit ifj. Cs.
Szabó Imre tudomásul ve
szem és hogy én ifj. K. Nagy
Gábor urat ebből kifolyólag
szintén megbántottam, afelett
sajnálatomat fejezem ki.

Kelt: Gyoma, 1930. má~

jus 6.
Ifj. K NAGY GABOR s. k,
Ifj. CS. SZABÓ IMRE s. k:

Előttünk:

Dr. Tardos Gáspár s. k.
Dr. Messinger Albert s. k.

Lego!csobban és yorsan
a

olyósit ölcsö

11 li

r I rl
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lS-26
19-25
2-20
{)'2.)

17'30 "V- 21'
20-29 ~;". 2-10
14-28 16-52 gy"
19'10 19-45f~l'_

16.14 gy_
16'51 gy_
20-34 gy_
21'11 g-y.

trn

.L'.. ,.gy" bc!ü\'c! Í<.'lzcl! ~::tyors-, iJ kihhi pcdig személyvonal.

f)pCslní[ indul
CJyollJJra érL.

=')5....,,;r-,.:, ~ 1 '"C'~~--=-...~.~_:;;;;,::".::~_:;:::;~;:,~:;;:,,,,,,,~:;:o;.,.,..-:.::~;:;:~;:;:.~;:;.-~_;.'~;Q>"t;;;:;;_::::.~:;;:::.;;':'~::;,;:,.;:
~~>~~""",~<o,.'''''J''' '.

:n::Z::'la,:x:r,[n:'U:X3ra:::J>:n:·~--;r;r,["{~::J:Y1<~LIrI::i!i:Jn::r":Y'lO'fTJ:.l(

1929 október hó 6-tól.
IHrn'-.pJ::ST - GYOl'IA

6-25 9'45 g·v. lo"()5
lJ'06 1'2'42~"y_ HU9

CJyoll1[}röl indul 0-S2 5'34 8-52 gy_
!'l[wslrc érk. 5'- 10-40 11-45~n'.

G }"' O ['jA - Bf:Ri:S4.-SJ\..5.~

Dcsabáról illduJ2o'15 4'34 S'14gy. 13'26
Oyormíra érle 0'1"7 5-26 g-51 gy. 14'20
(JyomÉIról indul 6"41 11'1·1 12-47 fen'- lS-29
r"\csaj)jra érk_ 7'34 12"0,') 13-25gy_ 19-27

Legjobb ü~jékGztd.tód.

Vasuti és Hajózási
M e n etrend Ujság
kapható minden Vasl.ltállomáson.

Dohél"lytözsdében.

*""ii~~~~M4l'~li'i,"~~1:íj.''M?~i>.~~~~~~''~~''''-",,,-,~,~ft.Q" , .

~ 1\ fl a:Q' p re; '" Toetv Á rA!'<! Akl}{ sziv~l1kön vi~e1jUk . magyar mu.nk~,s testvércin1{
i ní'! ,,-,!:fÖJ i Vu v, vn, ma! nehez sorsat, adjunk munkat es kenyeret a
I. munlmnélküliel{ kezébe, ~

I vásároljunk c s e p e I i m a g y a r kerékpárokat "IV

",. és magyar gummit, minőségbenbármely külföldi áruval versenyképeseL

I.': CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő. I
" Készpénz fizetés menett csak 148 pengő 50 ·mlér. ."
i KlilIOldi g0pekben is raktáron van "OPEL", " ATLAS-PATENT", "V.iON- !
~ DER",.,IPAG", "ORION" és DlANIANT", gUllilllikbiln "DUNLOP" és ~
I "M!CHELlN"_ JI RÁD!Ó és RADIÓCHO(EK részleUizetésre'I:Ii?-
~ Teljes tisztE~lettei:

: DOr-i10KOS ALBERT villanyszere!ő és müszerész.

i';{;~~~~~~lI<5tiU~~~~~~~~Q~~~~~~.A

álhan
"Parl{
vm.,

P E S T, VL, Podrnaniczky-u!ca
A.. Nyu'Bíati pt>.iy.&urilV<iilll.' n:~dleH.

Telefon (Intemroan) 202-43., 294-54. Sürgönycim: I-io!elist.
Minden modem kényelemmel berendezett eJsőrangucsaládi
szálloda. Minden szobában központi tűrés, hi deg#meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodába;l kávéház, cukrászda és foclrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen vilJamos összeköttetés 2-es és 45-os kocsikkal.

Baross-tér W.
SzáTIkn:hH kávéház2ban.

JLap,-m~r Eudapesten
aóan ülvaslnri:ó a

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
merI lapunk havonla kisorsol
előfizciői közöl! egy szállodai
utaiványI, melynek luiajcl.oIlosa
él sorsolás hónapjában tzlszése.
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévmck örvendő Pad( nagy
száHodában Budapest Vill,. BG~
ross Jél' 10 (a l~clelipá]yaudvar

<irkezési oll!ciÍc1vdl szemben)
I2g'Y eisŐr\:éiidLi :'i!:ubtii. .c" k<')

vetkezö sorsolibi május !5~én

iugjuk Dleg izjtc.:ni és eredl1112nyél
lapunk május 18~iki sÚímóhan
esszük közz(~. Vág'ja ki
az alanti "Utalvány"·szelvényl"
és adja be az! lapunk felelős

szerkeszlőjénél_

UTALVANY-SZELVÉNY GYO~,1A-ENDRŐDi ,AUTÓBUSZ NYÁRi MENETREND

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

Feltételes megálló heJyel{en már 40-50 lépésnyi távolságról feiemelt kézzel keH

jelezni a megállást.
Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillél'.

KiHön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

indul:

6 Ó. p.

8 Ó. p.

10 ó. 30 p.

12 Ó. p.

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

7 ó. 40 p.

Telefonszám 17.

délután

délelőtt

este

délután

délután

délután

"

1930. május 15-tői november i5-ig.
Vasu.táilomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél kilométer. M€netidő 15 perc.

~~;;;;;:Jf,~~

Feltételes meaállók UEnda·ödJ',.n
~ ~~

Gyomán: ~..,
Kossuth Lajos utca !J L jann reggel

Gróf ~~;sza l~tvánut ~ar()k ~J 2. délelőtt
Maaay gyogyszertar n "

Piac-tér '!!'~' 3
Artézi-kut ;."

Hangya föüzlet ~ 4. "
Vágóhíd ~

Ivé1nyt malom !1 5.

Endrődön : :~~
Napkele!! vendéglií ~.".. 6. "

Korház ~

Kondorosi-ut ,7."
Piac-tér ~ 8.

"

GYOMA

6-1'.~o D.1i.~~ ]i'l).I ind.ul:

1. járat feggeI 5 Ó. 30 p.

2.
"

reggel 6 Ó. 30 p.

3.
"

délelőtt 9 Ó. - p.~

4.
"

délelőtt 11 ó. 10 p.~. ,

5.
"

délután 12 Ó. 50 p. ~

6.
"

délután 2 Ó. 20 p.

7.
"

délután 4 Ó. 55 p.

8.
"

este 7 Ó. 20 p.

Telefonszám 17.

min! él

GYOMAI UjSÁü
olvasójának_

E]{
Ezen lap elöfizetőÍnek inegeléged6

sére nyujtott

20 &}~.á2Ea!<ték

kedvezményt, szobaárainkbóJ

10 &}Jlá1:!:alék
j,eclvezm6nyt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
LJJSÁG kiadóhivatajával lé/esitett
megállapodás alapján kibővitení il

MAGYAR Km. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZ.iNHÁZ,

K4.IvIARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel il nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb I

vellink közölni. ~

PARK~SzAllODA

BUDAPEST
szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaiával. (Nincs kocsiköltsége_)

urllalz
urnónck

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MARTON_

"""""'''''''"--~----~~~-~~---''''''''-_ ......._------''''''''----(j "HUNGÁRIA" Iiönyvnyomdai vállalat Gyom6n. j""ele\(js cég'Hllaidonos: TEKET SÁNDOR



V.' ~vfolyarÍ120. szám. Ara 16 fil4ér.
=

Gyoma, 1930 május 18.
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Hirdetések dijszabá!iai:
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.

Az államkölcsön.
Wekerlc pénzügYI1linisz~

tcr él törvényhozdsjól fel 8

hal'almazást kért egy öt~

százmilliós á!!amkölcsön
felvételére. A párisi egyez~

mények, rc1/ifikálása után
pénzügyi önrendelkezési
jogunkaj tudvalévőleg'vis7;
szanyerjük, ami annyit je#
lent, hogy most már' sza~

badon, a jóvátételi bizott
ság hozzájarulása nélkül
rendezhet jük be állami
pénzügyeinket és vehetünk
fel államkölcsönt, holott
eddig' a magyar állam
összes bevétele a jóváté
leli. kötelezettség biztositá#
sÚa zálogul le volt fog
lahrél. Az örszázmilliós á 1
Iamkö!csönre nagy szük 8

ségUnk van, mert sürgős

beruházási munkákat kell
meginditani, amelyeket az
állam rendes bevételeiből

fedezni nel11 lehet. A pénz'"
ügyminiszter kölcsönjavas
lata e beruhtízasi munká
lalok között felsorolja a
nagy ujépit~sr, az államva-

sutak halaszthaJatlan re~

konsJrukcióját, a. ' hided{
élJitését. De a nagy LéJl
csönbő! a mczőgéJzdasf!g

lcgsürgősl2b hitclszükséglc
jczt is ki '['ogja elégíteni a
kormány, 6kkél1t, hogyol...
csó tőkével fogja eIiá111i
azokat a kÖZPOlli i lIilc1szcr...
veket, amelYi2knek köteles#
sége lesz elviselhető hitel ...
lel táplálni a g'azdaviJágot.
A termésértékesités meg...
szervezése, a .mezőgazda-

. sági kivitel fejleszlése, az
állattenyésztés fellenditése,
uj termelési ágazatol, be
vezetése, általában a me
zőgazdaság jövedelmezőb

bé tétele igen nagybefek
tetéseket igényel ,és a nagy
kölcsön tekintélyes. részét
fl kormány ennek a leg
fOldosabb célnak szenteli.

. ,

A pénzügyminiszter azon-
ban nemsieUeti .a nagy
kölcsön felvételét, mert
alapos l,ilájás van, arra,

'hogy a ncmzct1,özi köt
vél1ypiacok mcgjavu]ásáva]
később jóval olcsóbb fel~

tétele,k mellett kapjuk meg

a kölcsönt. Mindazonáltal nenizet,közi bankárcsoport
megtörtént ,már "minden nyomban tekintélyes' előle
előkészület.arra,.hogy. al- getfolyósit a kormánynak
kalmas időpontban az öt- az ötszázmilliós nagy kö!#
százmilliós kölcsön kibo'" csönre. Ugy hogy még má#
csátható legyen. Minthogy jus havában. jelentékeny
azonban erre ö nagy ösz- összeg áll majd az áJlam 8

szegre nyomban és egy,.. kincstár rendelkezésére' a
szerre szükség nincsen, beruházási munkálatok és
mert hiszen a kölcsön fel- közmunkák nagy mérték",
használása csak hosszabb ben való meginditása cél-
idő folyamán történik a jából.
pénzügyminiszter arra is A magyar > g'azdasági
kért felhatalmazást, hogy életbe ez a friss pénz ui
esetleg csak részletekben vérkeringést fog hozni.
vegye fel a kölcsönössziZ· lvlegindul a munka az 01'#
get. Ez ázonban egyáltalán 5zág'ban, a földmunkások,
nem jelenti a beruhá-zés·j' iparosok és g'yári munká...
munkák és befektetések sol{ ujból fog1alkoztatáshoz
rög/önös meginditásának ju!nak. A gazdák hozzá#
elhalasziását, mivel a r)(~llZ-:- iutnal" olcsó hitelhez és
ügyminiszter arról is gO\1: I abba a hel\'lethc kerülnek,
doskodol1, hogya nagy l hogy eddigi drága kölcsö
kölcsön felvételéig' is enne1" !leiket sokkalta kisebb ka··
számlájára átmeneti függö lllllrozásu kölcsönökké juC!
kölcsön álljon a kormány ják átkonvertálni. A jóvá
rendelkezésére a legsürgő- léleli kérdés végleges meg~
sebb szükséglet fedezetéül. oldása tehát nagy fordula#
Mihelyt a törvényhozás' tot jelent msz6gazdaságunk
ratifil<ál1él párisi egyezmé· helyzetében· is. A világ
nyeket, az ang'ol Rotschilcl- szerte duló agTárkrizis sU 8

bankház vezet~sealattállö lyos Ílaiására külföldi hi-

a fejében, nem akad ma mtir
eredeti tervével foglalkozni.
ugy látszott neki is, lehejejjen
ség é!z egész ~s fantasz!ikus
dolog egy ilyen nyomozás.

Ha beszélt volna is él S7er
kesztővel, akkor sem használt

; iH már' semmit a~, amit még
megtudn~. Igaz !lg'yan, hogy
tudná pontosan, vajjon tvlargit
csak sértett hiuságból, . vagy
csalódása miatt men/-e hozzá.
mit változtat azonban e meg·
történi dolgon az, ha megtud
juk az o!<át!

.Az eisölélí.ilt ~ásárcsarn()k
háta mögöli jártak, él súirkc
ég alat! az épület körvonalai
és kótömeg'~ elhalványodoir
piszko,s piros színben lapuliak
meg', IZerekes diihösen szedic

.lábait, egyszerre nekiszalad! él

stMiben eg'y elárusító-bódé Ic
,téjének) amelyről egy d21rab

TÁRCA
Holdviláq~

lrta : PINTÉR FERENC.

(folylafás) (25)

..,- Tudom, . holnap menjek
feltétlenül ielentkezni ahoz a
laphoz. Ezt akarod a lelkemre
kötni?
~ Te meg vagy orlilve, ug'y

csinálsz, mintha erós:t:alwlna
valamire az ember. EgyáIíaláú
nem vagy hálás, a, kis nők

el611 eg'észenleégettéL Igazán
uclvariasabb lehetnél, képzeld
mi lenne a világból, ha min·
dcnki, akit valéHnilyen csapás
ért, ugy viselkedne, mini te.

Vermes ájIhatalosan kisérte
barálját, hiába 1ért az be a Vél
ci llccáró! él sötéiebhmeUék
utcál)ba, hiábéIiment aZ ut kö"

zepén, autók kötött. Egyszer l
végre ,'zs~kuccába kerültek,
eg'y ·déligyümö!cs·· nagy-
kcresk'tdés koszos pincebejá
fata ~s egyelhagyoIt, üres bu
/orszálÚ/ó kocsi' rekesztet/e él
utjokat. Vissza kellett fordulni'"
ok. Az 'üktóbervégi este mef
szó hldcg; szele csipte Kere
kes cla:glaÜ, a ('santjai . fáztak

'és aMb'a . ~gelta sok járká-
~ ,.;" >

lástóJ. Azí.remélte, hogy Ver
mes ilf'lakik valahoi a környé-

, ken, dd:kiderütt, hogya József
városba'n lakik ő is és eg'yüll
inennek hazafelé. Ez a Vermes
most 11,alározottan a fejébe vel
te, hogy kitart mellelte, sem
mir1 scmi sértóclik meg, ugy
k(lvelibkar

o

egy e101zeló ural
élzinas~.tt9 közben, nen~ árul
el seml<lil,:-hogy mi a. SZáIHJé
ka. A Tab~nban lett esti lá/o
~HlÍása mo(oszkált még mindig

kMránypapir mögött egy léc
le!örf darabja lógott. .A kiálló
léc maid kiütötte a szemét.
Égó fájdalmai érzelt ésdü!Jös
voll.. Egy lélek sem járt erre,
csupa zöldségsza~:r mindenü!!,
penetráns piaci szag, a rotha
dó levelek, nedves knrmpli és
a fonnyadt káposzták szag-a.

-:-, Merre ml2gyünk? - szó
lalt meg végre Vermcs.

- Sétálol< még egy kicsit,
aztán hazameg'y(;lc

- Na, nekem elég volt eb
ből a kószálásból, hát gon,
dold meg öregem, meglátod
egyszer még' hálás leszel ne'
kCI11, Most már ig'azán iti az
idcic,bogy Jzezdiél YéiliJmit.
Szivesen kisegilenélek, IlE! vol
na .nálam pérE, meí,FJdnám
most mindjárt azt él kis köl,
csönt, igaz, hogy nem sok az
ee'ész; de i'! tz helyzeledben
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A
O

m. kir. földmivelésügyi l
miniszterium Export Intézetének

felügyelője Oyulán.
Mayer János földmivelésügyi miniszter hathatós;

akciója a. gazdák érdekében.

tel helyes felhasználásával
él korrhány enyhíteni fogja
és él magyarO gazdára, ipa..
rosra, általában erre a meg"
csonkitott, szenvedő or'"
szágra jobb napok virrad·
nak.

RÖVID HIREK
MINDENFELÖL.

Mig Londonban il leszere...
lésről lárgyaiiak, tlddig Ame·
rikában egy ujabb hatalmas
csatahajól bocsáloilak vízre.

Egy 225 személyes repü!ó..
gépet épitenek ujabban Ameri·
ktlban.

Négy mázsás meteor hulloU
k az égboltról ('gy sviljci köz...
ségben.

Az orosz cár-pártiak moz..
golódnak Amerikában.

A Balkánon ujabban soro..
zatos bombamerényletek tari·
ják izgalamban il poliHkal szék·
helyek lakosságát.

Romániában ujabb haramia
banda garázdálkodik.

TUos magyar könyvel árulni
az erdélyi trafikokban.

A cseh kormány él felvidéld
papoktól megvon/a a kong"
ruát.

TizmiUió dollár kárt okozott
egy amerikai erdőtüz.

Bukarest mellett álarcos
rablók kifoszlották a washing
toni oláh követel ~s uHwr.
sai/t

Borzalmas földrengés voU
Indiában.

Véget ért a Ganz haiógytÍri
szlrájk.

A mult évben köz~l 10 mik
!ió pengő ért~kü olaimagvat
lZxportállunk.

az is számit.
Kerekes· nevelett. Hát ezt IH~

rüJgctte ~Z az ember. Kől.

csön? Ö már arról régen le..
mondott. Vermes elszeleH a
nevetésre.

- Nagyon jól megy nekec1.
hogy ilyen derüs hangulatban
vagy!

Kerekes még, mikor hosszu
séta ulán elérke7.ett él piszkos
körut! házhoz és szó nélkül
odanyomta él házmester kezé·
be a kikészített ~apup"'nzt, ak
kol' js mosolygott magában.
milyen mulaiságosak az em·
berek.

KomlósnlÍ még fönt voll, a
konyhában égett a villany, a
szobaasszony valami edfényfé...
Iéi kapari a vizvezetéknél, m~·

ha-néha megállt és a vlIJany
nál megvlzsgálta az ~dény f~

nl2két, ugy látszik otthon VCI"

fsorázott és most mosogaiQtj.

Báró feHHzsch Bertho!d fó·
ispán tárgyalása Endre Lajos
·cxport f~lü~vclóvcl.

Nagyjövójii akció él gazdák
és keresKedókérdef,ébel1.Endre
Lajos előadása Oyulán.

Köztudomásu, hogy báró
Feilítzsch Berthold főispán nem
egyszer bebizonyilotlil. hogy él

szivin fekszik mindegyik tár
sadalmi osztály. igy él gazd~k

és kereskedők sorsa is. El: il

szeretetteljes érdeklődés külö
nösen él napokban nyert kil'e
jezést, amikor él m. kir. föld
mivelésügyi minls;:dérium Ex
port Intézetenek egyik felügye
lője: Endre Lajos .lett hivaiil
los látogatást főispánunknál s
egyultal kifejtelie terveit él me·
gyénkben előállott fcleslegek~

nek. illetve exportra alkalmas
termények és termékek kivitek
kérdéséhen.

Az Állami Export Intézet hi
vatása nemcsak abban nyilvá.
nul meg, hogy külföldi piaco·
kat kutasson és összekötteté....
seket létesltsen, hanem a M,,
zőgazdélságiKaffiarákkal kar...
öl/ve már ilf bent él7. ország~

ban íj termelóket és keresl,e
előkel oly módon Irányilsa.
hogy él termény vagy term~k.

- legyen az sertés, baromfi,
tojás, főz~lékféle és gyümölcs
olyan minőségbllll és kivitel.....
ben I,eriiljön él nagyon is ért..
hdően igényes külföldi· fo..
gyasztó ~lé. hogy a világI/er'" .
s~~nyben helyt?! megállja.
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- Még mlnd!g nem tedálf
éllást, Kerekes ur?

Ráhagyta, hogy nlö!m és be..
nyilolt ö szobájába. A házi
asszony utána ment, odaállt él

I"üszöbre fl félig nyitott ajtó
. közébe és tovább vakargaHa

mázos edényt.
- Azt gonctollam. hogy mi..

vd ugyis hónap vége van. Ke·
rekes nr jől tenné. h~ biztosi..
taná magát a jövő hónapra.
Az ufak O(lgyon könnyelműek.

. tudom ~n. nem szándékosan,
de az alkalom hozza magával.
Ösuekeriilnek egy jó társa
sággal, aztán egy kis vacsor~,

z.ene, egy pár llt~r bor, nők

is mindig akadnak, no meg
pár ember. aki szeret ingyen
mulatn!." .
~ Nem érjem; ~ szólt Ke.

rekes~ az ásHási "lnyomvi:I.
(folyt köv.)

. A hussertés tenyisztésé~ ép·
pen azoknál a gazdaosztálvol~·

nál, lörpebidokGsoknál, kis..
gazdáknál fo~da· az az export
szaporítalli, melyek ma igen
nehéz viszonyok közt lengőc!

n~k és exilital rövid idő alatt
tmíllylag nagTobh összcghcz
juthatnak.

Dacára ay. oJc:'iÓ tejáraknilk.
il kjtennelés emelkedni fog,
mer! a g(Jz(Ják ráiönn~ktlrra,

hOgy él lefölözött teinek érté
kesHése él hussertésné.l milyen
eredményre vezet. A lefölözötl
ICj, részben tejszln, részben
vai alakiában kerül ld ki.ilfÖldre.
amely dacára a(: alacsony vi
lágpiaci áraknak, - még min·
dig rentábilis üzletág. Mint ér...
deke'>séget álHtiuk, hogy él

magYilf .teiszinhabot conden
záll állapo/ban Afrikában is is·
mert csemeg~számba veszik.

A termelést máról-holnapra
a külföldi piacok igényei sze..
rínI illalakitéloi nem lehet. De
Mayer lilnos földmivelésügyi
mlniszter urn?ik éppen az az
intenciója, hogy az Állami Ex
pOl'I Inlézcl Idküldöilcj ujján ezt
il neMz feladatoi. illetv~ folya
malot megindítsa.

Staub Elemér óllamHtl,{Ír, az
!flk~7.et elnöke mindent elkövet.
hogy eJ mai nehéz helyzetben
az ország termés feleleslcgét
el legjobb külföldi piacon leg
jobb áron értékesitse.

A mini::líderium exportfelügye
lői gyakorlijjj és ol-develes gaz.·
dák. Különfélelmrzusokal vé...
gIlznek ugy t] gödöllői m. kir.
baromfi szakiskolában, Buda
pesten a sertésl~özvágóhldon,

a bacon fllldolg07-Ó telepeken.
valamint fi hütóházak tanulmá
nyozása után kUlönböző min...
tafarmoKon és exportörök te· o

lepén végeztel< tanulmányokat.
Endre Lajos expor/felügy"...

16 mind· ezeken kivül Lon
donban folytatoll Q!ójl'lnulmá~

nyokat .0 ~;( exporiról. A rnuU
évben tU ország több részé..
ben olyan nagyjelentőségü te..
vékenys~gl2t fíljt~tt ki speciális
sZíi:rvczó kép~sségével. hogy
tudomásunl~ sl~rint Szegeden
és Gyöngyösön, valélmlnf az
orszáll több városában az ex
por/ot az eddigiekhez képest
tekintélyes mértékben emelte.
QyökorloHsilgával gyorsan
megállapHoHa nzoköt a hiányo·
kat. m<?lyek az exportra hátrá
nyos befolyással vanHak s igy
me~ért6 támadója ur'Y éi ~az-

dának, mint él kereskedelem...
nek.

Mint értesülünk él vilrme
gvénk fóispánja Endre Lajos
felügyeló jelentését, j~mreit

örömmel hallgatJa. Hogy .az
Export Intézet mü1(ödését fó ..
ispánunk il gazdalársadalom
és il kereskedelem szempont ..
jából fontosnak és üdvösmi.'k
Héli meg. kllünik ez abból is,
hogy az export fdügyejőn~!

folytaJoH megbeszélések sortín
felkérte Endre feH.igyeJŐlegy

előadásnak Gyalán leendő

megtartására.
Ez az dŐéJdás - hal!omii.

sunk szerlnt - május hó 25~

én lesz.
Ezen az előadáson ismerteti

majd Endre Lajós export fd..
ügyelő az ÁUami Export Irilel
zet célját és feladat körét.

Mi fl magunk részéről a leg..
nagyobb örömmel adunk nyU
vJnoss~got ennek a nagy je
lentóségü akciónak,· me/y 
véleményünk szerint·-'- uj és
friss vérkeringésI visz a köz ..
gazdasági életbe és hivatolt
arra, hogy nagymérlékben hoz
zójáruljon il gazdatársadalom
és a kereskedelem slllyos hely-
zetének megiaviiásához,. .

A május hó 25 w én tarlfmdó
gyülésen öz export felügyelő

minden ez ügyre- vonatkozó
kérdést mcgvíJégi/ s bclrldnej(; .
ki az ügyben houáfordul.
készséggel ad felvilágosítást

A vármegye egyéb helyein
is mCt! lesznek tar/va ezek az:
előadások. Azoknak időpont.

ját Endre Lajos él. fószolgflbi.
rákkal folytatandó Janác$kozá...
sa folyamán fogjilk megállapi..
tanL

Endrőd ünnepe.
A község 200 esztendős alapi- o

tását jubilálják.

A Hármas..Körözs mell0ld
nagy faluban nagy ünnepség
készül. Máius 29..én, ftldoz('.
csütörtökön ünnepli fl kÖ~5C~f

200 esztendős fennállását
A Zsigmond király {,orábélii

már jelentékeny kÖ7.ség il li),.
rök Időkben elpusl~tll/. L,al<o..
salnn\< egy része vi$sza(~rI

. ugyan az ősi romokhoz, dc
előbb 1685-ben a Gyuláérl vi·
volt harcokban <I felvonuló
csapatok, Rákóczi sUlbadság- .
harca idején p~dlg az oszfrt')
kok támogatáséra sie/6 rácok
dullák fel.

Csak 1730 tavaszán, il be..
rényi határhoz tartozó "Nemes-·
Kereki"-ből elindult rajnak :'il
került végleges<>[l megIcIeped·
nie Endrőd régi helyén, a rldr
mas·Körözs partján.

Haruckern jános György
adott engedélyt él v}sszat"Je
pedésre, meJy az egykor\.! !'?l-
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A m. kir. posta folyó évi
május hó 15;lől egy évi jdó
tartamra, "Szent Imre" emlék,
bélyegekc! hozo!1 forg'alomba,
még' pedig' 8, 16, 20, 32 fillé,
res értékekben. Ezen kiboesá,
tolt bélyegek a 8 filléres 10
fillérért, a 16 filléres 20 fillérért,
a 'i0 filléres 24 filléréri, él 32
filléres pedig 40 fillérért ámsi·
tatnak,

Az amerikai mag!:Jar
oceánrepülés

világszenzációja.

Már világszenzációvá tere'
bélyesedett az a ferv, amelyet
az amerikai magyarok akarnak
végTehajtani Mél~'yar hazájuk
érdekében.

Magyar pilóta, magyar repü
lőgéppel, magyar utasokkal,
egy Magyar Sándor nevü Ame·
rikába szakadt magyar pilóta
vezetésével repülik át az At"
lanti Oeeánt 1930,ban a Szent
Imre herceg jubileuma alkal,
mával rendezel! ünnepségeken.

Már megalakult az "Ameri,
kai Magyar Oeeönrepüiést cló
I<észiló Bizottság" s már meg
áilapitollák azt is, hogy Und,
berg' ezredes gépe, él magyar
békegalamb "IgazságotMagy ar
országnak" névre keresztelve
indu! el Ameriká-ból és járja
v<igig egész Magyarország'ot.
A Detroit Aircraft· Corporation
megengedi a magyar pUótá,
nak, hogy amig' a repiilőg'ép

elkészül, addig a vállalat ha
talmas telepén r:n·akorolhassofl.

Mielőit a repülőgép Magyar
országba indulna, végig- repül
egész Magyar Amerika fölötl.
Az Amerikai t\/Iagyar Oeeánrc
plilés Vég-rehajló Bizottsága 30
ezer képes lapot bocsájt ki
Amerikában, amelyet majd a
gép fog áthozni Európába s
az emlékezetes lapokat Buda·
pesIről küldik majd szét az
egész világ'ba.

Az o:cánrcplilésre már is
felfigyel egész Amerika s az
onh::rikai lapok hasábol,at kö
zÖlnek él magyar vállalkozás~

ról s a·· repülőgép nevéről,

amely megisnlC'rteti mindenki·
vel, hogy valóban igazságta~

lanság történt Magyarország'
gal, éppen azért jogosult az
"Igazságot Magyarországnak,"
vag·y amint angolu! nezczik· él

gépet "juslice for Hungary".

ből biztosítás révén 2440
pengő érték té~ül meg'.

A munkások közül a
gazdasági munkálatoknál
mársoizankeresetbezju p

tottak, azonbal1 még min
dig nagyon sok munkás
van kenyér nélkül.

A oazdák helvzete a ter-
D "

mények árállak rendkivül
alacsony volta miatt v.ál
fm:tlanul su1yos, annál in
kább, mert az elsőrendü

gazdasági cikkek árában
semmiféle csökkenés nem
mutatkozik. Akisiparosok
helyzetében javulás nem
észlelhelö. A kiskereskedc,
Jem üzletmeIJete pang.

E:pitkczés nincs kilátá:,;~

han, ezért az épitőiparo

sok helyzctcszin!én rCl1léil~'

telen.

jelentkező földbirtokkal\_
vagy bérlettel rendelkezik,
illetve ilyennek váromá' Fájdalmak ellen EB,
nyosa. Aspirir! -tablettik

Fizetendő dijak: tandíj Gyógyszertárakban hphatók..

eg'ész évre 60 P. Beira'"
táskaI' fizetendő ő5 D be- __
iratási és egyéb dijak ei
mén.

Az intézet konviktusá'"
ban a teljes ellátás dija
havi 80 pengő. Az interI
nátusba való felvételt.
tekintve a férőhelyek kor
látolt számát, - már ju·
nius hó folyamán kell
kérni.

Kivánságra a részletes
tájékoztatót, Konviktusi
SzabáJyzatot megküldi az

IGAZGATÓSÁG;

AIispáni jelentés él vármegye
áprilisi közáUapofairól.

Dr. Daimel Sándor al
ispán a vármegye április
havi közállapotairól szóló
jelentését tegnap terjesz
tette él közigazgatási biz-ott-.
ság eIé. A jelentés főbb

részei él következők:

A közbiztonsági viszo-
nyok terén CI helyzet vál·
tozatlan. Az öngyilkossá.-.
Gok száma a mult hóbanD

15 volt, baleset pedig 30
esetben fordult elő.

ldlamellenes jelenségek
ről a főszo!gabiróktól je p

lentés nem érkezett.
A vármegye Jerületén á.p

rilis hónapban 9 esetben
fordult elő tüz, amely
épületekben 2200 pengö,
ingóságokban 880 pengő

kárt okozotL Az összes
tÜ7kár 3080 pell6'ő, mely-

Meghivó. A Gyomai Levente 5 világrész vissziJan~:Fik a
Egyesület által 1930. év május ciiesérettői, meIlyeJ az Aspirin
hó 25~én cl. e. 9 órakor él tabletíákna.k adóznak. A 33 év
községháza udvarán megtar' óla mindig' isméllődő e,ec!mé
tandó !<őzgVülésre. Tárgys.o·lnyck igazolják, hogy az Aspi
rozat: 1. Választmány évi Je' rin-tabletlák él leghatásosahb
lenJése. 2. Az elnökség-, a tisz- szer mindennemLi hülés,· jár~

likar és a választmány részére vány, reuma, esuz, zsába, azon
a felmentvény meg'adása. 3. Az kivi.il fej- és fogfájások ellen,
évi köllségvetés megállapitása. anélkLiI. hog'Y a szivre káros
4. Elnök, alelnök és a Iiszti- hatással volnának. }<':önnyen cl·
kar valamin! 12 tagu választ- képzelhető, hogy ilyen ki/i.inó
mány és a bárom lag'ból álló Sler állandó utánzásnak van
számvizsg'áló bizoJtsági tag kitéve. Ügyeljen azért az erc'
meg:választáóia. 5. Elnök meg' deli csomagolásra a "Bayerke
hivása a !<özgyiMsre adhnc reszl1el," mert a hamisitványok
kljelólt bizottság által. 6. Elnök gyakran l1alá:,-lalanok, sők sok-
beszéde. 7. Inditványok, . szor károsak.

l A . l'na \. z intézet SpeCIallS
sZé11d<épzettséget nyujt s
igy főiskolai tanulmányok
folytatására nem iogosít. I

Jeles )':épesités esetén a
végzett tanuló a gazdasági
akadémiákra rendes hall
g'atónak felvehető.

Beiratás szeptember
1-5-ig' személyes jelent,
kezéssel történik.

Szükséges okmányok:
1. Születési anyakönyvi
kivonat. 2. Iskolai bizo
nyitványaközépiskola IV.
osztályának elvégzésé:'ől.

ő. Hatósági orvosi bizo
nyitvány arról, hogy a je
lentkező ép és egészséges
testalkatu, 4. g"dyhatósági
igazolása annak, hogy a

jeg'yzésck s7uiiíl 1730' lova; l
szán történi, ;-\ i~~agyar és tót
aj!zu lélepesck,': klkipászto c

ruk: Pacsuk Imre és tanitójuk :
Zámbok lstváll vezclték. Utób
bi C'f2\,u!!al aL: uj falu jcgyzője

is volt.
-S/áL: év kelle!! honi!, mig

cl IÓI ajku lakosság' jeljesel1 el
mag'yarosoclott. A ralu vC2e16-

1inek óriási érdeme volt cz,
mer! él sz01l1széd Szarvas még'
mai napság is többségében
tót nen17cliségü.

A politikai község' cI\szg'yü;
lés keretében ünnepli cl 200
évcs jubileumoL A vezeiőség

raj/a volt, hogya község hal
tárát átszelő Fndrőd-]{ondo,

rost összekötő uj köves utlal
rnOllulllcn!ális cmléket létesite
sen a harmadik évszcÍzac! kez
eletén. Sajnos, az állami hoz,
zájárulás hiánya miai! kitoló'
clOI! a terv megvalósitása.

Az egyházközség' 4 uj tao'
ícrmet szentel fel c' napon, s
ugyanekkor avatja fel az uj
,)<':alholikus Népházai " Enclrőd

község első emeleies j)alotá#
ját.

A 15.600 lakosll község
egész népe készül él nagysza
bástl ünnepélyre, melyre a ma'
gyal' közélet kiválóságai, a
vármegye fÓispánja és alispán
is megigérték megjelenésüket.

,Az épitkezéseJ< a vezetók

szociális érzékét dicsérik,
amelyre igen nagy szükség
van a több mint 1.200 munkás
családot magába záró község'
ben.

Adja lsten. hogy az uj század
boldog felvirágzást jelentsen a
munkás. szorgalmas és szivé'
ben erősen hazafias és vallá;
sos endrődi mag'yarokra!

a szarvasi m. kir. Tesse·
dik Sámuel középfoku
gazdasági taniniézetbe.

A szarvasi középfoku
g'Bzdaság'i tanintézet igaz~

gatósága az 1930-31. tan
év első évfolyamára pá
Iyázatot hirdet.

Az intézet célja a tanu
lókat saját gazdaságuk
okszerii, önálló kezelésére
képesiteni, emellett száe
mukra a szükséges álta
lános müveltséget meg
adnL A gyakorlati kikép~

zést az iskola 465 kat.
holdas mintagazdasága
szolgálja.

A tanintézet nég'y éves
évfolyamát végzett tanu'"
lók, mint képesitet gazdák,
önkéntes~égi joggal bir-

Felvétel



Istentiszteletek A rer. temp
lomban vasárnap déiclőf1 fél 9
órakor Isteniisz!eJetct iart Haru

sányi P@j reL esperes.
Az ágostai evangélikus tempo

lomban vasárnap el. c. 9 ó.
német nye!vü Istentiszteletet
tart FeUer Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reg'gel 9 órakor Szent Imre
jubileumi mise prédikációval,
tartja Csernay Géza p!cbános.
Az alkalmi énekszámokat agyo·
Illai dali'Ircla aelja elő. D. u. 0
órakor lítánia.

Az endrődi róm. kath. egy
házközség f. évi május hó 29~

én tartja alapilásának 200 éves
jubileumát. Dr. Linclenberger
János apostoli kormányzó ur
őméllóság"a ez alkalommal
szenteli fei a három ujonan
épült iskolát és a7 a!apiió-ősök

emlékének emelt uj I<:atl1olikus
Népházat. Az ünnepéiy prog'
rammja: délelőtt 9 órakor kép
viselőtestületi diszközgyü lés,
10 órakor hálaaeló szentmise,
fél 12 órakor ..,l<:atholikus Nép
ház"·szenlclés, elél után fél 1
órakor közebéd, 8 órakor iSn
kolák szenielése, 6 órakor
"Szent Imre emlékűnlJepéJy",

este fél 8 órakor befejező

"eucharisztikus körmenet".
Csernus Mihály apálpJébános.

Leventék-majáHsa! Gyomai
Levente Eg'yesület f. év május
hó 29'én áldozócsütörtökön
d. ll. 2 órai kezde1tel a ligeti
pavilon ban az ujjá alakitott le
ven!e fuvózenekar közremükö
désével majálist rendez. A ma,
jáJis csak kedvező idő ese!én
lesz megtartva. A részletes mű

sort él jövő heti számunkban
fogjuk közölni.

Az ősszel bocsájtják ki
Magyarország 20 millió fontos
kö1csönét. A Magyarország
által felveendő 20 millió angol
fontos kölcsönbő! 12 millió
fontot Angliában bocsátanak ki.
A háJrakvő rész nagyobbik
felét Amerikában, kisebbik felét
pedig Franciaországban, ]jelo
giumban, !-!ollancliában, Olasz
országban bocsájIják aláirásra.
Az már bizonyos, hogy sem cl

német jóvátételi kölcsön, sem
egyéb európai állami kölcsön
nem fogja kitolni a mag'yar
állami kölcsön kibocsátását.
amely leg'később az ősz elején
meg/örténik. Amint a párisi
egyezmény raiifikáláSél megn
történt, Magyarország azonnal
4 millio font előjeget kap. Mi:
vel a ratifikáció a hónap köze
péig- meg lesz, az előleget még'
ebben él hónapban megkap
hajja a kormány. Ebből az
előlegbői je[(211lékeny összeget
bocsájt él kormány él mező ..
s"azdasáEl" rendelkezésére,

L:!llé§;zté·~i \
vérszegénység", lesoványodás, I

sápaálság. mirig'ybctcgségck,
bőrkiLiiések. kelések, furunku
luso\c eseieiben a természetes
Ferenc kescrüviz
s7abályozza a belek annyira
fontos müködését. .41. orvosi
tudomány számos vezérférfia
meggyőződött arról. hogy a
valódi Ferenc Józ§ef viz
ha!ása Illindi~t kiiLillően beválik
A Feren.c Ji@'Z§ef keserüviz
kapható gyógyszerlárakbCill,
douériákban és füszerLizlelek-

ö I
bell.

A Szent Imre iinnepségek
alkalmából 1900 május 25-lól
aug"usziu::, éi l-ig Budapcsjrc é,"i I
vissza állandóan fc:1Élru vasuli I
jeggyel lehet ulazni." Félá:'u !
vasufi jegy váltás:~j"a jogosii(} I
igazolványok a Báesy és TBr I
sai BankházárJtIl Gyomán kap I
hatók,

"Békésen 90üD hold termést
pusztitott el a jégeső. lvIiii!
ért2sülünk,Jállossi Gyula békés
csabai polgármester vezetésé~

ve,l I,cg'na p biZ~jiSá~' s.zálJott ki l
Bcke~csa~~ kOrll,yekere, ~l?~y I
llleg'vlzsgalJa a peniek esl1 jeg-
verés okozia káí'okat. /J. bizo!t
ság megálJapitása szerini a
fürjesi határball mintegy 9000
hd Jemlést pusztilott el a jég-vc-

" rés ugy, IF)gy a bUza kivételével
minden g'a.bol1~tkikell szánjani.

Bünös-e az asszony?.. Ezp
zel a kérdéssel fordul egy két o

ségbecsell fúj forkas Jrnréhez,
a lelki klinika kiváió lanárá
[WI.. Az izga ló érdekességü
k·:rdés eg"y japán műseiyem&

r~lilán fordu! meg s amesfer
czul!al nem tudott a hozzáforp

cluló férjnek kiclég'jjő választ
adni arra nézve, a felesége
meg-csalta-e vagy sem. Ezért
megirta az eg'ész esetet ,.A
selyem ruha" cimmel és a "lvla
:~yar Magazin" hasábjaln hivia
föl a nag'yközönséget arra,
!l")g'y fejtse meg a selyemruha
rcjtéijéf és adjon véllaszt a két
s,;gbees'zt! férjnek. A legjobb

v'1lasz1 a "IVIagyar Magazin"
s:/erkeszJöbizoitsága dijazni
fogja és leközli a lapban. A
,,lv!ogyar Llagazin" uj száma
lllOst is leie van szenzációs
cik\:ekkel, llovellákkal, ripor p

tokkal, remek rajzokkal és
folókkal s l pellgőért minden
uiságpavillonban és pályaudva
r'on ka)Jható.

Mekkora nagyságu a Bala
ton? A Balatoni Halászati Tár
sulat, amely llcgyven év óta
])':rli kizárólagos joggal a "ma
gyar lengeri", le~rlltóbb felmé
rdte és a mérések alapján
pontosan megéÍJiapitoJták, hogy
a Balaton ezic1öszerint 106.549
kal. hold és 1084 .négyszögöl
A mult, 1929-ik esztendőben

9686 métermDzSél halat foglak
ki belőle.

Ausztria els?sorban ~agyar-I

országon. fogja fedeZni gabo-

'tia:, H~zt, v~"gómarha é~" s,ertés I
szuksegletet. Az osztlek-Illao

GVa l' kereskedelmi szerződés6- l •

fárgyaJásél során egy nagyn
fonlosságu megoldési ierveze!
k(~rLiI meg'vitalás alá. Ugyunis
c L:rvczet szerin! Ausztria ~a3

bona, liszt, vág'ómarl1a és sero

iL's, nemU':i,jnben bO['s7.üks~g'3

lelét clsösorban Magyarország
Il)1 L,dczné CQY késő hb meg&
állapitandó kulcs szerin!. Ezzel I
szemben lviagyarország Ausz- I
(dá/ói Tei, tel1yészállatot és
ese1icg' papiri Vei1llC át. A mag
gyal' III lebo.nyolitása
céljából orsz!lg-os szervet al
koJilánöl:, élnie!.,. él lebonyolio

r6s1 iráli)ilcJil/r. E7 vásórolná
össze a 0/11i,",':ges gahonfJl, I

lisztet, vágór11,;rlJáJ, scrk;st és I
hori és szálliianá ki Ausztriába, ,
r\l1s:~il'jf:!l)(ln ugyancsak meg- I
fele:ő s/U\! [('feslilne, amelynek
köl'vcl1aiai mtJr ki is a!aku!tak,
amely fJjvellné és szétoszIaná
a száiJitméÍl1j'okal, továi)!)á I

" . I
gondoskodnék a lvlagyarorszag I

felé irányuló fa, tenyészállat és
papirexportjáról.

Kétnapos lakodalom egy
bácsmegyei községben. Nagy-
s/abásll bácc,kci lakodalom'
volt az elmult napokboll, a
báesmeg'yei KaJymáron. \Véber
Pál kaiymári módos gazda 112
ánVát vezelte oltár elé Refl Já
nos katymári !C'gény. A lako·
dalom kél napon és kél éjielen
ál tartolt és arra a község apraja,
nagyja hivdtalos volt. Több
milli 000 vendég' velt részt a
!akzill, amelyen elfogyott egy

ökör, éi borju, 5 l1izoJt sertés,
rengeteg' baromfi, "bihetetlen
mennyiségü süiemény és 10
hektoliter bor.

A cseheknek nem tetszik a
tótok-magyar barátsága. A
Slovenska Polilika arról pan

nas/kodik. hogy a tót nemzel
néi mindinkább Japasztalható
a magyar barát elemek terjesz
kedése. Ezeket az elemeket
csaknem minden állami és köz
ségi hivatalban meg Jehe! ta
lálni a FeivicIéken és nyiltan
büszkélkednek magniar barát·
ságukkal. Mag"yar könyvekel
olvasnak, mafnar folyóiratop
kat járalI1C1!c A lap inn az ön""
tudatos !ótokat, hogy ezekkel
a mag'yarbarát tótokkeil szakit
sanak és felszólitja cl halósá
g'okat, hogy ha lehel szépszc 3

réve!, ha pedig ez nem sik(>
rLiI, erőszakkal is távolítsa el
őket él közhivata!okból.

Borzalmas erővel folyiI{ a
kinai polgárháboru. Pekingi
jelentések sZCTint most folyik
akinai polgárháboJ'll lcgna~

gyobb csatája a Feng lábor·
nok vezérlele alatt álló 700
ezer f.zlkeló északkinai és a

Csang" Kai Sek vezelése ala/t
álló 500 ezer főnyi nankingi
kormánycsapatok között. r-lir
sLerint a nankingi hadsereg
eddigi ves7tesége 10 ezer hél3

lott és 15 ezer sebesült.

félmilliónál több látogatója
volt a budapesti vásámak. f..\
A buc!apC'sli Nemzetközi Vásárt
530 ezer látogató kereste fel,
akik közLiI 40.000 voll cl mo o

gyal' vidékiek és 20 czer él

külföldiek száma . .t:>,. külföldi
Játo~"2'atók mind az öt világ"~

részt képviseliék, ele természe
tesen Jeg'Jöbb volt kö/~ülök al:
elszakilott területekről érkCí:clt
idegenek száma. NemesClk az
érdeklődők nag"yságát, hanem
a :neg'kötö!t üzleteket tekintve
is ők vezeJtek. A vásár az
ielén páralial1ul nag'y lömegcp

kel Illoz[!atc\fI meg' és él vósár
lflsoknak a ill(~retei is igen na
gyok voltalc Nagy érdeklődés

fordult az idén a gépek, lcr p

melési eszközök és nyersanya
g'ok felé. Jó forgaimat csinált a
vas- és gépipar, cl rádió, tcxtil-,

éll!lllJiszer:- és bulorszakma.

Filmszinház
Május 18-án, vasárnap:
Gróf Monte Chr1stó

H.-ik rész:
Az, élő bosszu.

A mult vasárnapi nagysi
kerü min befejező része a

Gróf Monte Christó
U.-ik rész:

Az éh5 bosSzu
kerül s7inre május hó 18 án,
vasárnap a z Apolló filmszin
házban. Dumas Sándor p0"1~

dátlanul értékes regényének
most színre kerülő része tell'·
taimazza a történe! kifejlőclén

sél és befejezését. A zseniális
renclezőnek bőséges alkalom
kinálk070tt a fiImteel1llika 111ir1
den lehetőségének kihaszniÍ~

lására és c;d az ajkaimat ki
is aknázta léptenpnyomol1, merr
a kiálHtás pazarsága meHett
az egymásra torlódó szem;á
ciós jelenetek végtelen sora
nem enged pihenést a néző

nek. !1itkáll akad alkalom ilyen
llagyszabásu film megterernlép
sérc, de Alexander Duma">
Gróf tvlonie Christója megú
demeltc, hogy megfilmesitésére "
olyan példátlan összegeket [l!.
dozzanak, amennyibe ez él
filrnremek kerülI. A mi.isorl
bu.rleszk és filmhiradó cgé·
szili ki. Előadások 4, 6 é::; I)
órakor.

Köszönetnyilván itás.
Mindazon jó barátoknak, ösme

rősöknek és rokonoknak, kik
szerencsétlen sorstl Etusleányunk
elvesztésén fájdalmunkat enyiJi
teni igyekeztek, ezuton moncl
köszönetet

VinczeJ6zse.f; neje"
és kis unokája.
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.A korcsmai hitelről szóló
rem~eletnagy nyomtatott alak
ban a Hungária Nyomdában
darabonként 50 fiUérért kap
bató.

Az "Ujság" Kiadóhivatalának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest,
VI., Aradi-utca 10.

ipari, kereskedelmi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemü al
kaImazottra van .szüksége,
irja meg pár sorban az
uJsÁa KIADÓHIVATALÁNAK

(VI., Aradi-utca 10).
A boritékot igy keH cimezni:

Az UjSAO a beérkezett mun
kaalkalmakat "Munkapiac" ro""
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk•
Scm szelvényt, sem bélyeget

nem keH mellékelni.

If

A

Bővebb felvilágositást nyujt:

I. Benedek Jen6 a Klein félé Vasuti Szálloda, Gyoma.

. 2. ~ékésmegyei Általános Takarékpénztár rt. fiókja, Gyoma.

3. Békésl11egyeiÁltalrilnos Takarékpénztár rt. fiókja, Endrőd.

Ké..je az,

"Atlasz Iroda"
(Agence'lnternatio~alede Tourisme)
Budapest. VIll. józsef-körut 46 ll. 7.
, " Teiefonsz.:, .335~64.
prospektusát Európa v í l á g h i r li

; nyaralohelyeiröt
Pensiodíjak : napi 5-6 pengő.

Zel! am'see;SemmEiríng, Kitzbüchel,
Wörthi-,Ossiachí-;Traum-, Attersee
tavak fürdöhelyeill, Abbazia, Velence
Lidó, ,Rimini, olasz és fra,ncía .Rivi
eni. Páris, ~í~rritz.,Deau"ille, Trou-:
ville, Grenöble, London, Schweizban
napi. 6-8 P stb., Budapesten napi
'4; P (haví·'S5-90 P egési évben).
Tanulókna.k15-20 százalék ked
vezmény. Utazásoknál (egyeseknél is)

33-SO százalék kedvezmény.
, . Válasibélyeg.
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• ÉPI~~::ékÖ~es~!~2~;;,~~BE ! il.'
~A közismert békéscsabai BüHN cserép, a legolcsóbb árhan két évi -:

hitelre kapható, ugyszintén a tetőszékliei szükséges faanyagokra is ~_.

két évi hitelt kieszközlűnk. ~

~
~

I
~...~~~~~ ...

szerkesztöségés kiadóhivatal
uj dme

.,B·UDAPEST,
VI., 'Aradi-utca 10.

'li1ijl"illXIIJlllil'll

Hir~etmény.,
A gyomai Ipartestület veze

tősége italmérésének vezeté
sére iiz l et veze t ő i 'áUásra
pályázatothiniet.. '.'

f'éitételek a testiiÍet , gond-, .
nokánál megtudhatók.

Zárt ajánlatok folyó év ju
nius l-ig, a . gondnokhoz . be-
ac!hatók. ' .

A NYUGODT ~S'BIZTOS FÖLDI BOLDOGSÁG ALAPFELTÉTELE A
". CSALADJ BÉKESS~G,

amit a gondos házi asszony kevés pénzért igen könnyenbiztosithol, ha fériének és
gyermekeinek tiz.Óraira, . illetve vacsorára WEIDMi't:NN FÉLE KITONÓ VIR8L1T,

ILLET6LEG 'HIDEG FELVAeOTTAT
, .(PÁQIZSlT, SONKKKQLBÁSZT. VADÁSZKOLBÁSZT, SZALÁMIT stb.) szervíroz! ...
Tegyenl?róba,.bevásárlá~tél WEIDMANNMÁRTON üzletében (Horthy Mii,lós ut
Hangya épület) ésbízt.osan állandó vevő lesz, mert ilyen kHünő hentesárut Gyomán

más nem készit és nem tart.

ELNÖKSÉQ~

~~~W~UWWUYYW~~~UYUW

PUBLIKACIÓ.
'Miitrágya Wagner Mártol'l Fiaj~

nál kapható.

Kató Lajos jegyi-őllek Révlaposon
evő szőlő és gyiiolölcsős kertje' örök
áron eladó.

Két egy szobás szerény lakás
kiadó. Bővebbet l{~vác$ Jánosnál 400
házszám alatt. '

Akinekarankás a her~je, kevés
permetezéssel Ril'ehef irtani, a perme
tező anyaga Himgyában kapható.
Ugyano.tt a jó bor a pünkösdi ünne-'
pekre való tekintettel 70 fillér. A gyu':
fából minden .tag az . ünnep. ,hetében
kedvezményes áron ~ap. A manilla
zsineget kedvezményes ár mellett már'
most elő lehet jegyezni a Hangyában. .

Hangyában Senátor szi~aí:ka papir
10 'fillérért kapható. A Senátor boríték
be lesz váltva sz·intén a Hangyában.

Figyelem ll! :Endlizést méter számra,
ipari géppel. Kézimunka előrajzolást,

olcsón, gyorsan és pontosan, készit,
Klein Sárika Gyoma Barok. péknél

2 fertály keseJyős tanyai föl<j i{ed,.
vező fiietési feltetelek ' mellett eladó.,
Bővebbét Kovács Ján"osnál l~het meg
tudni.-HIRDESSEN
LAPUNKBAN! "_ .

OoUy Jancsi titkárjának a
naplója•. A Szinházi Éld leg'
ujabb siámában közli Dolly
Jancsi magyartitkáriának nap'
loiát, amely a, leghüségeseb..
beti 'sZámol be a világhirü iá'n
e-OSí16' Pes!cn!öUö/f minden
napii§.ílak· él törlenctéróL Felso~
ró lia ez a napló. mit .vásárolt, ,
mit fizeteH ki, kinek mennyit
ildoH. milyen leveleket' kapolt
Dolty Jancsi. A legérdekesebb
ez' a napló;szinlekorkepc a
mal Budapes/nek. A tvliss Ma-:- '
gyarország pótválasz/ás jelölt,
jeinek fényképQt 'boJéza Incze.
Sándor népszerü hetilapjánal<
ul száma. amely részlelesen
számol be rengeteg képpeJés
érdekes cikkekkel él magyar
oltlsz foolballrnéd,özésról, hoz·
7.tI cl Királydii lel;lszebb ruhái/. .
Rc-ngeJeg kép, cil,k. érdekes
rovalok. novellák, Kálmán Jenő

hadifogoly regényének. az
"Omszl<i randevu"-nak ui ér,
dekes folylblásavan m>ig cl

Szinhilzi Élet " uí számában,
amely háromfclvonasos és egy
felvonásos darabme1hiklefen ki
vül, nagyszerU koitál, képes
levelel..ólapol és harminckélol'
dalas Gyermekujság-mellékJc,'
tet ad.

'Kétfejü malac. Bazsik Ká
roly'orosházi 'üVeges i;'éÍzda
ságóban, az egyHc koca csoda
malacnak adol! élele!. A cso
dama!ac Jörzsébó! két c~n!for-'

ma' nagysáQu, rendesen klfej
lel! fej nóH ki kél szájjal. nég'y
szemmel és négy fülle!" A két
fejli malac'cli.'vencn szülelrH
és csak egy napig' élt.

Meghalt a világ legkövérebb
nője. Olaszországban most
halt m~g Ossióra janka a " vi·
lág legkövérebb nője. 169 ,m
magas tehát kqzepes tcrmeJü
vo.l!. azonban 220 kilóI nvo
motL 'meltbősége több volt,
mint magassága, csaknem,két
méter átm'Írőjü volt.

Elrontott gyomor, bélZava
rok, émelygés, kellemetlen
száHz. homloldiliás, láz, szék
sWI'ulás, hányás vag'yhasme'
iiesesdeinél Inál' egy pohár
természetes ,,!~erenc József"
keserüviz gyorsan, biz/osan és
kellemesen haL

Legolcsobban és' gyorsanfolyósit kölcsönöket
a

z
,kh

. -.; ~,
. :T·.···~'.·S·':' .. ,

. . ". ~'.

•



6 oldaL 1930 máj. i8,

17·30gy. ~1'

20'29 ~rY. 2-10
14·28 16·52 gy,
19'\0 19-45g·y.

16.14gy_ 18'26
ló'51 l;n', 19'25
20'34 gy. 2·20
21·11~n!. 0'23

tr

lapunkban ~.

1929 október hó 6-tól.
rnJD i\. PEST -GYO~lt\.

A "gy' iJCllivci jelzell gyors-, él többi pedig személyvonat.

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.

GYŰ!":I...'\.. - BíKÉSCSAU"-.
[)csaklrói indul 23'15. 4'3"+ 8'14 g.y_ 13-26
Gyolllára érk. 0-17 5'26 8·51 g-y. 14-20
CJyomárói indul ó·41 11·14 12·47 gy_ 18-29
fksabárc:i érk. ]"i54 12'08 15-25 g'Y. 19-27

í'\pcströ! indu]
CiY0111ára érk,
Cyomcír'ó] indul
l'lpcslrc érk,

IN-_~.....~.......,.~,~~ ..~""""...,..,~..:=~~C'_--.--..~~,. __'=~~ ...

~~~~c...a>-<l'~~~~~~~~

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Men etrend Ujság
l<apható minden Vasl.líállcmáson,

Dohányíözsdében_

~~~~;'>'~~~~~f~AA~~?~~~~Yft~~,

I." a.gyar Testvérek! ~l~\k ~~~~~kösnor~i:~ljŰ~j~~gy~U:k~k:: te:~;:~:~n~ II . . mun!mnélkiiHeli: kezébe, I

i
~. vásároljunk c s e p é~M~JYa'g~M~"2,,~b,~bEm01Y~~I~j~~py~~,~~~ JI~

CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő. J
Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 fillér.
Külföldi gépekben is raktáron Vim "OPEL", "ATLAS-PATENT", "WON-

~ DER", "IPAO", "ORION" és DIAMANT", gUll1mikban "DUNLOP" és ~
~ "MICHELlN". i
~ RÁDIÓ és RÁDAÓCIKKE~{ részletfizetésre. ~
I Teljes tisztelettel: I
I DOMOKOS ALBERT villanyszeí'elő és műszerész. i
~~~~~~uu~UUUUUtiUUUUUU~tiUUUU~U~~0Y~UU~U~~~~

TALÁLKOZÓHEL'VE

I irál Z Iloda
AP E S T, Vi.~ Pt"Jcl,naniczkjHJ!ca 8.

A Nyug-,ati ~dJ:Yd1UiIl~h'H' JtncUetlt.

Telefon (Interurban) 202-43" 294-54, Sürgönycim: Hoíelist.
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

kőzvetlenvillamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

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

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előDzel a "Gyomai Uiságl'a"
meri lapunk' havónía kisorsol
előfizetői közö!! eg'V szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tcfszése

szeriniiidőben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
lJimévnek orvcmlő Park nagy..
szállodában Budapes! VlIl,. Ba:
ross Jél' 10 (a ~(eletipályaudval'

'zrkczési oldalával szemben)
egy eIs6rendU s~wbÉll. 1'1. kci
vetkező sorsolás! május 15:én
fogjuk megQjtC'ní és eredményét
lapunk május 18:iki számóbélIl
esszük közzé_ Vág'ja ki
az alanti "Utalvány:szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztójénél.
-'. - - Itt J!.eváqaindó s - - -

-------- -.. -- _-.. -- ----_ -- ---
~"=-~'T"§ .

:Szerkeszlőségnél bcadandó,

.. UTALVÁNY-SZELVÉNY GYOMA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ NYÁRi I\~ENETREND
urnak

"": " .."."." , " .. " .. , urnónek

mint él

GYONIAI UJSÁG
olvasójának

1930. május 15-tői november 15-ig.
GYOMA VasutáUomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

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

I KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

I 20 százalék
I kedvezményt, szobaárainkbÓJ

10 százalék
k~dvezményt olcsó éttermi árainkból
(inenut kivéve) módunkban van az

.UJSÁO. kiad6hivatalával létesitett.
megállapodás alapján kiböviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
"NEMZETI SZINH.4Z,
....KAMARA SZINH.4Z

előadásaira szóló. mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PARK-SzALLODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kOCSiköltSég~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER lviÁRTüN_

GyoD1tl:irol indul:
.1l0l:1l1ii'f.1'íí;1111~~'llall~

Endrödr«H indul:Feltételes megáHók!

1. járat reggel 5ó. 30
Gyomán: ~

1- járat reggel 6 ó.p. Kossuth Lajos. utca ~ p.

:t
"

reggel 6 Ó. 30 p. Gróf Tisza István ut sarok t 2.
"

délelőtt 8 ó. p.
Máday ~yó~szertár L

3. délelőtt 9 ó. - p. PIac-ter § 3~ délelőtt 10 Ó. 30 p." Ártézi-kut ~ "
4. " délelőtt 11 Ó. 10 p. Hangya föüzlet ~ 4.

"
délután 12 ó. - p.

Vágóhid t5. " délután 12 ó. 50 p. Iványi nialom
~

5.. " délután 1 ó. 40 p.
Endrődön:

6. ". délután 2 ó. 20 p. 1 Napkeleti vendéglő 6.
"

délután 2 ó. 40 p.

7. délután 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.

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi táyolságról felemelt kézzel kell
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrödig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

GYOMA-ENDRÖDI AUTOB SZ VÁLLALAT, GYOMA
Telefonszám 17. Telefonszám 17.

~~~~~jl)a('t;w~~"~~~~""~~.~..,,.~'-

. Nyomtqtta él ".HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán, Fele1 őscégtullljdonos: TEKET SÁNDOR,



V. évfolyam ~1. szám. Ara 16 fil~ér. Gyoma, 1930 május 25.

p O l I T I K A!, T Á R S A D A L fili I É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I l A P

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON.

Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R I AU könyvnyomda
G y o m a, "ÁRVAHAz"

---~~------~~----~-------

-~---~-ELÖFIZETÉSI-ARAK:

Negyedévre - -- - 1 pengő 80 fillér
Fél évre- - - - - 3pel'lgő 40 fillér
Egész evre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l cm.-es hirdetés 20 fillér. Őtszöri

hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Mi a presbiter feladata 7

református zsinat
atározataiból.

A református zsinat, mely
folyó évi ülésszakát most
fejezte be, az egyháznak
nemcsak anyag'i ügyeivel
foglalkozott, hanem a belső,

lelki életre nézve is fontos
ujitásokat hozott. Egyházi
választásoknál szavazati jo
g'ot adoH a nőknek, de
ugyanakkor kimondta azt,
hogy bitetlen, cgyh"6zával
nernJöródő, vagy lüfogá·
solható erkölcsi életu em
ber választójög!107; nem
juthat.

l(iss F.erenc dr. egyete
mi lanál' kérésére kimon
doUa, hogy tanítói munká
val egybe nem kötött kán·
tori állásra vak orgonistát
is lehet alkalmazni, amint

azt már a római lwtholi

kus egyhiJz is megletle.

Ezután nagy helyeslés köz-

ben kimondotta hogy az
olyan presbiter ellen, aki
az IsJentisztele1ekrő! állan·
dóan elmarad, az Urvacso·
rától vonakodik, a lelki·
gondozási, vagy belmisz
sziói munka teljesitését iga
zolatlanul megtagadja, vagy
házassága megkölésénél a
református egyház rová'
sára jár el, ellene fegyelmi
eljárást kellinditani. Ugyan·
csak elfogadta a zsinat a
korteskedés kizárásáról
szóló törvényszakaszt is.
EszcrilIt "ha az egyházl,öz
ségi választásoknál vala·
mely jelöli megválasztása
érdekében az egyházi tiszt
ség' méltóságával össze

nem férő módon korteske

dik, a választást érvényte·
lennek kell nyilvállitalli." A

presbiterium feladatai kő-

zött még kimondotta azt
is, hogyapresbiterium fel
adaja arra vigyázni hogya
harangozást, különösen a
temetéseknél, tulságba ne
vigyék.

A református egyház.
amely évszázadokon ke....
resztül élet-halálharcot foly-
tatott a vallásszabadságért,
az evangélium alapján álló
keresztyén gondolatokért, a
hamisithatatlan demokráci·
áért, ugy látszik, hogy hü
maradta a tradicióhoz és
fokozatosan visszatér a régi,
jól bevált Jlagyományokh(;z.

Nagyon fontos és lényeg
be vágó hatáto7atai között
a zsinatnak komoly figyel
met I2rdcme! az, hogy a
hitetlen és l.;ifogásolható
erkölcsi élelü embereket ki
zárja a választói jogból, I

mely határozatával vissza
IéI' az egyházi fenyíték
utjára. Leg'fontosabbnak
azonban él presbiJerekre vo
natkozó határozatö mond
ható, akik ellen fegyelmi!
indit, ha a lelkigondozási,
vagy a bclmissziói munka
teljesitését ig'ozolat!a II uI
megtag'adják.

Valláserköicsi szempont·
ból nézve él. dolgot, igazat
kell adnunk, illetve helye·
selni kell a zsinat határo·
zatát. A vallásnak sokkal
nagyobb és magasztosabb
rendeltetése van annál,
semhogy az életténykedése
külső formalitásokban és
az anyagi ügyek intézésé....
ben merüljön ki.. Minden
vallást a lelki élet szükség....
leleinek a vágya és annak
a vágynak a· kielégítésére
való törekvés teremtett meg.
Minden népnek van hUe
é3 valJása, mert minden
embernek van lelke. A lé
ieknel~ pedig sokkal ncme·
sebb és magasztosabb tö·
relí.vései vannak, mint ame·
Jycket a világ anyagiassá'
ga kielégithctne. A vallá.s
feladata ezeket a lelki igé
nyeket kielél;;"itcni, a ref.
egyházaknál pedig a pres~

bitcrluf11 - öregekből álló
előljárók tanácsa - hiva
tása az, hogya hivek lel
ki életét az evangélium
szellemében gondozza. A
zsinat ezzel a határozatá.
val oda a karja terelni az
egyházat, ahova hivalfl5f:1
rendelte: I-\.risztus Janaihoz.

-rÁRCA
Jololdvilág..

Irta: PINTÉR FERENC,

(Folylatás) (26)

Ugy gondolom, hogy Ke
rekes urnak most a készből

kel! élni, a készpénz pedig
gyorsan gurul. Én tudom, mi
kor a férjem kivette a végki
elég'ilését, ó szegény a GélllZ

gyárban volt, telszik tudni, ta
lán már mondtam is. Bizony,
ha nem vigyáz/am voJna, az
él pár millió gyorsan elment
volna, Akkor még' milliókba
számitollunk, Az voll a sze·
rencsérn, hogy vetlünk egy
taxibérlclcf. Ugy társul/ullk be,
az ipart a sógorom adta, .aki
szerelő. Na, azóta is abból
élek. A' beosztás él fontos min~

denben. Hova .iuJoltam volna
mosJ? Ö meghalt. neki már
nincs gondja, De nekem?

- Hát ... - Kerekes tovább
ásitott. tvlit akar ez a nő? Mi
köze ő neki a taxibérlethez,
koronához, iparengedély hez,
cgyállalán az egész megbol
dogult Komlóshoz ?

- Kerekes ur szolid ember.
Már régen volt ilyen szolid
lakóm. A parkettáncost nem
szerettem. Aki keg'yed elótt
itt lakolt, tu!ságosan léha I

volf. Pedig szépen keresdi.
Szerződése volt neki. A Vörös
Macska barban. És volt egy
idósebb hölgy is. aki pártfo
gol/a. És még se volt soha
annyi pénze, hogy él lakbért
effyszerre !<íludia voina fizeini,
nem ugy minl keg'yed. Az
utolsó hónapban egyáltalán nem
is fizetett.

Nagysád vár vaia!dl tna
eSle talán? - l,zockáziatta IIlC\-.!

Kerekes él kérdést és bizony·
talanul indult az ajtó felé, hogy
becsukja, de mivel aháziasz'
szony semmi szándékot sem
mulalaH a hallgatásra. iigyelle
nül meg'óIlt az ajtó elóit, hálá
val a nagy toalet!ükörnek tá
maszkodott, amely poros már·
véÍnylapjával terpeszkedett az
ajtó mellett.

- Én? Nem. én csak Ker\2
kes urat vártam, olyan kellemes
kegyeddel eldislwrálni, lálszik,
hogy finom"cm!Jer. Érdekes,
én mindig e(iLhittem, hogy ke
gyed nőtlen ember, dc nlost
lfltom, hogy jegygyürüje ViJn.

Ésa felesége most otiholl
van?

- Igen 1
- Én nem tudnék belC'nyu,

godni abba, hogy éi férjem

fávo!legycn él háztól és egy
más városba köl1öZ7ön. Sze
gény férjem egyszer csak q:rv
lJét('(:~ ment el Ka!ocsára, a har
madik napon utána utaztam,
mert nagyon könnyelmü volt,
épp('n ilyen hüvös idó volt
akkor é'3 Ó nem viit magával
sohsem felöltót.

I<'omlósné beszédes kedvét nem
zavarta az, hogy Kerekes nem
reagiilt semmire, erre fogta
magát, oUlJagyta a megfámasz
toU Jükröt, leült az asztal mellé,
álmosan és lomhán levetelte a
kabátját, majd mikor Komlósné
a kalocsai vonal átszállási for
galmáról értekezett, remény tc
Jell gesztussal ült az ág-yra, a
cipőjét is lchuzla, l{ornlósné
ugy tett, mintha összekvesz
tené ót szegény boldogul! fér
jével.

-;:- Iszik egy cs~sze teát vc"..
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hqgy a vármegye felirat
ban kérje az állami hoz·
zájárulás felemelését. mig'
főispán-elnök igéretet teJt,
hogy személyesen tárgyal
illetékes tényezőkkel űZ

ügy kedvező megoldása
érdekében.

Mint értesülünk, a főis·

pán már tárgyalt is Bud

kereskedelmi miniszterre!

és igéretet kapott arra néz
ve, hogy az elmaradt utak
egy része is hamarosan
épités alá juthat.

fé!!": a vésszel szemben,
csak arról lehetett beszélni,
hogy az emberek menekül l

hessenek és az állatálIo·
mányt el lehessen hajtani.
A borzalmas höség', amit
a tÜ? okozott, félkilométer
körzetben lehetetlenné tette
n1ég u nem égö épületek
megközelítését is.

félóra alatt 150 épület
égett el, közöltük számos
cserépfedeles ház is. A köp
zépületel\ közül elpuszfu!i
él római katolH\us temp:
lom, a református papIfik
melléké,pületei és a közsé~·

háza és a jegyzői lak mcl~

léképületei is. A posLl.
amelynek közvetlen kÖb: 3

Iében tört ki a !üz, épen
maradt, mert a széllel C'!~

lenkezö irányban feküdt.
Déli 12 órára sikerült él tLI
zet lokalizálni. A tüz kitl)
rése után egy órával Inál'

husz szomszédos l\özs'~'<

fecskendöi segítettek takc'] "
esi község !üzoltóságának,
közöttük a 8 kilométl-r!'1Z
fekvö Pápa tlizoltóstlga k~~j

m%ros szivattyuja és tc 1
jes felszerelése. A tüz viss/,
fénye egészen Pápá ig clláll
szott.

-
HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

jainak kérésére Csernus I
Mihály apátplebános szólalt
fel abban az irányban, I
hogy a vármeg'ye felirat-I
ban, s esetleg a főispán

és alispán vezetésével kLiI
döttség által kérje az évi
60.000 pengős államsegély
felemelését, s ezáltal tegye
lehetővé a most elmaradt
öt - közgazdasági és
szociális szempontból kÜl

!önösen fontos - ut mi·
előbbi kiépitését.

Dr. Daimel Sándor alis~

pán hozzájárul! ahhoz,

Akoresmai hitelről szóló
rendelet nagy nyomtatott alak
ban a Hungária Nyomdában
darabonként SO fHlérért kap
ható.
XXLLLLXXX%IJJtIXX~iLLLX1

Borzalmas tűzvész pU8ztitotta el
l-akácsi dunántuli községet

Két ember megörült, másik kettő szénné égett
s alig maradt ház épen.

Takóesiból jelentik: Az
emberi gonoszság, al1lely~

nek azután a rettenetes or
kán segitségére sietett, hét
főn délelőtt egy virágzó
községet puszliloH el. Ta·
kácsi veszprémvármcQyei
község esalmem teljesen
leégeH, alig" maradt épület,
két ember meghalt, keltő

megőrült, többen hiányoz·
nal.,:, nyolc ember sulyo~

san, körülbelül negyvenen
, könnyebben megsebesül=
tek, cl község állatállomá#
nyából jelentékeny rész el·
pusztult és általában olyan
rendkivüli összegü a kár.
hogy a fő3zo[gabiró egye
nesen fantasztikus össze~

get jelö;t meg kár gyanánt.

Tüz pusztitotta el Taká
csi községet. amely tegnap
regge! 8 órakor a posta
szomszédságában levő ház
ban keletkezett. Minden jel
szerint gyujtogatás 'okozta
a tüzet. A tüz kigyulladása
pillanatában a környéken
orkánszerü szél dühöngött.
félóra alatt leégett az egész
község. Mentésről szó sem
lehetett. A !üzoHóság és a
lakosság tehetetlenül állot·

I
?
II

el
ll!'a

fl

agya.

utépitések.

inkáb> pihenne és itthon irhatna
aiánlaJokat. A Friss Ujságban
mindig van egy csomó hirde·
lés.

- Igen, én is ugy gondo·
lom, - szólt Kerekes és azzal
v(g'érvényesen jóéjt kivánva
bcakarta zárni az ajtót. Kom'
lösné viszont, mintha minded·
uig egyfolytában erről disku·
ráltak volna, meg'kérdezte: 
szóval mennyit tud adni akkor
él jövő hónapra előlegnek?

- Semmit 1 Szólt zord han~

gon Kerekes, meghajtotta ma...
gát és bezárta az ajtót, de a
hilziasszony az ajtón keresz·
lii\ bekiabált, hogy igy nem
szokás vele beszélni és nem
tudja, mivel sérielte meg Ke·
rckesl, hogy ilyen müvelellenül
viselkedik.

ki~pitését határozta eL
Az elmaradt utak - el

sősorban Orosháza-Kon
doros-Endrőd, Berény·
~jzarvas, Berény-Gyoma
- jelenlevő bizottsági tag-

(Folyt. köv.)

tó kelyhet, a női hitbuz
galmi egyesületek 1.300
pengőért gyönyörü mise·
ruhát, az egyházközségi
képviselőtestület két zárt
gyóntatószéket, . Zelinka
János prelátus kanonok,
Endrőd volt pIebánosa ala
Viványként 1000 peng'őt,

Csernus Mihály apátplebá 4

nos pedig folyó évi pár 4

bér jövedelmét: 1720 pen~

gőt adományozott az uj
.Katholikus Népház fenn
tartási alapja javára.

Az áldozó-csütörtöki ün~
nepélyen Békésvármegyét
dr. báró Feilitsch Berthold
főispán, dr. Daimel Sándor
alispán és dr. Márky Bar
na vármegyei főjegyző

képviselik. Értesülés sze·
rint képviseltetni fogjá!;;
magukat azon Miniszterek
is, é!kik a Népház és is
kolák !étesitéséhez hozzá~

járultak.
Az ünnepi nagymisét.dr.

Lindenberger János apos
toli kormányzó végzi.

Nemrégiben meg'emlé- !

keztünk arról, hogy End· .
rőd község' és egyházköz
ség alapitásának kétszá
ZaS évfordulója alkalmával
nagy ünnepséggel hódol
az alapító ősök emlékéa

nek
Tudósítónk által illetékes

helyeken érdeklődtünk az
iránt, hogy milyen keretek
között rendezik meg az im·
pozánsnak ígérkező szép
ünnepélyt. A község anya·
gi helyzetére tekintettel
csendben ünnepel. Az egy
házközség tag'jai az ősök

nagyhirü, vallásosságához
méHóan - a Tiszántul
egyik legszebb kuhurházár
!étesítették a három uj is·
kolán kivül, de a Szent
Imre-herceg pátrónussága
alá helyezett templomukat
és gyünyörü ajándékokkal
gazdagítják.

A mintegy 100 'tagu,
nagyobbrészt kisgazdákból
álló "Eucharistikus Férfi
Liga " nagyértékü áldozta·

Vármegyei
A Törvényhatósági Bi 4

zoíts~g május j-én tartott
gyülésén - a lecsökken
tett állami hozzájárulás
folytán - a programmba
vett 10 megyei utból ötnek

az

Icm. Kerekes ur? Magának
van még teájti és én majd adok
cukroI hozzá. "

Kerekes szó nélkül kikeresJe
a sok lim-lom nélkül él mozsdó
tetejéről a papirostanicliJ, ami·
ben a szagos szappan szagu
Jeafü volt és nagylelküen áta
nyujtotta.

- Én köszönöm, nem ké·
rek, ne tessék fáréldni.

Az asszony csak annyit jegy·
zett meg, hogy szivesen főzött

volna, mert nem olyan nagy
fáradság, ott a gázrezsó, egy
pillanat alatt meg van az egész,
ő nem szeret egyedü! teázni.
De Kerekes még ekkor sem
volt hajlandó Jeázni, sőt elég
gorombán és határozottan je·
lenJetíe ki, hogy le akar feküdni,
mert álmos.

- Kegyed nagyon kifárasztja
ma~át, azzal osok járkálással,
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küldötlségre, azonban a felsőházban a l
kerc:;kedel mi~árcát .t~tgyalják,nem .t~l

doH tovább varakoznrs a kondorosl es
orosházi'küldöttségegyedü] járult a
miniszter elé,· aki előtfBeftóihyKároly
országgyülésiképvlselő tolmácsolta a
kérelmet. Mire' a 'IWidöttség-· kijött, az
endrődiek is már ott voltak.~mikor
Csernus Mihály tőlükhallbtta a minisz
ter udvarias igéretét, jónak látta az ut
épitkezési referensét is felkeresni és az
ő figyeimét a rendkivül fontos utra fel
hivni. Kalmár Vince társaságában is
felkereste Vécsey Öméltóságát s meg
értetni próbálta volna Enltrőd és kör
nyékének valóságos é!etszükségietét. Ez
a rövid· tényáilás !

I

j(zlcnség ez, amelynek párját
hiába kercsnők az egés7. vi#
!ágirnc!alomban. Érdekesebb
és lebilincselőbb olvasmánv!
nem igen luc!nánk hamarjólJan
ajánlani azoknak, akik nyara'
Jásuk sJ:órakozásait kellemessé
kivánják tenni:

[stentiszteletek. A ref. Jcmp

\omban vasárnap délelőlt fél 9
órakor Istentiszteletet tart Ré·
pás Pál reL lelkész.

Az ágostai evangélikus tcmp#
lomban vasárnap cl. c. 9 ó.
német nyelvLi Istenfiszteicict
lar! Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
regg·el 9 órakor szent mise"
prédikációval, tartja Csernay
Géza plebános. D. u.;) óra v
kor litánia.

Községi orvos választás. Az
elmult hét péntekén éppen lap

.zártakor ve1tül< a hiri s emiatt
nem emlékezhet/ünk meg köz·
ségi képviscIőtestülcÍÜnk eg'y
hang·u határozatáról, amellyel
megvtIlaszlotta kÖ7ségi orvos
sá : dr. Vincze Endrét. Mindv
nyája ismeriLik Ol, orvosi kfl
runk e fiatal derék tagj61, hi,
szell községiink sziiJöite s
alnikor örömmel köszöntjük
Ot uj müködése körében, ki,
vánjuk, hogy a jó Isten Jegye
áldoftá mnnkáj6f község-ünk
szenvedő belegeinekérdekében

l

;ÓIil lIelymet múselymet il' elő minden halandó finomatbkolml]81,
~ höJ.;yek kombinél~ harisnyái, mosóruhál~ a zsebkenJók, bluZiok és
~eztyük 8zámára. - Sokan u8y gondolják, nem követhetik a divatot,
mert eszkiizeik szerények .. _ f-IelytelenfA Lux segit!

A bakfis, oa kenyérkeresó, egy-két darahjával épugy érvényesül.
ket, mint.a nagyvilági hölgy, hi tucatok felett rendelkezih. - Este
pir perce:;; langYQ8 Lux-mollás ujjá. varáz8oh'a azt, amiben holnap
tct$zem a.kar. SzéPet helyesen mosni ólnnyi, mint Lux-szal mosni.
... t5oldbe;ger-Bembers u ugyan.azt mondja éa LUJCcot iJjúJ.
·PuifScite éll· összes uj ;yöRyörü. krelÍciói mosásál1Oz. '~

C..IJ >Il kéle J'lkr;Ji'/'.~. .. amit kimérve éG Elyuva MiJncJ:, a~ Rem ~I ,;

. jut el az q-Jyik legszörnyübb
babonának, a vérvác\ml's'.Ónek
kelelkezéséhez. Husz ~<vig ta
nulmányozta még a tiszaeszlári
eset után is ezt a babonát és l
ennek elterjedését Európa kü
lönböző államaiban és elsö c

sorban Magyarországon is. a
régibb icl()k folyamán. l\liivé~

ből kiiünik az, hogy rvilagyar·
országon örvencJelesen kiscbb
arilnyu volt ez a babona i~,

mint éppen él nyugaton, viszont
későbben jelenlkezett. I-iál'O\l1
nagyobb és részleteiben is

megrázóan él"c!Qkes ví?l-vfld·
pert tárg·yal: az orkuii és péri
vérvácIakat él 18. század han.
mielőlt él liszaeszlári perre rá-
férne. Amit azonbnn ennek öz
utóbbinak kapcsán elmond. élZ

az irásmüvészet utánozhatililan
. remeKe. Egyszerü falusi em·
berék, keresztények és zsidók
ügyes·bájos dolg·aikat, vallási
és társaclálmiélC'tiiket, szoká
saikat festi, mindig- a tényleg
szereplő események és al6kol<
jellemzése kapcsán. Az olvasó
azt hihetné könnyen hogy cz
regény, mert csak regényíró,
de· csakis a legnagyobb re·
gényiró fantáziáía és toUa ké 3

pes arra, amit Eötvös Károly,
az iró tesz. A jogi paragTafu
sokkal dolg·ozó, borotvaéies
agyu jogász a tények elm on·
elása kapcsán egyszersmind a
IegllClff,,'obb pl'ózairók ,",öLé
enteikedik, -.:. oly egyedülálló

Károly: "A
Peru, .maly

éve folyik s
nincs vége.

Eötvös
Nagy
ezer

még
Hrí.l"Onl kötet. Révai kiadás.

Ui és diszcs Id·ldá~hc1n lá
loit lielp\,jld~ot·[ötV()S l'Í,i:Írol\·#
!lelk II tiirkl1cJmi nc\'czckss\?#
giiv2 v'dl l;S SZOl11oru cl1iI,.Jzií

lis;'ClCSlkíli per kf2f'(lbl> ~zc

rcpJ6jél1\ik kl.l"S;:ikl!~ IllllIlUiÍil,

arnc!\, u Illill!fi IJcmél)cl1 q:;ye~

dül/dió n;; egész vij[l~irnda~

!l) !T1!jilJl.A babonúk 11)'Ug-ill

cunípEd (',rió:'.i kilcricdé:',ii, kr·· .
Il1ckcl kilcvÖ irodaimábal1l1illCS
qn"llcll c~V scm. élme!y fcl
Il1dl1á venni a versenyt f':ötvös
KtIroly níllnktIíával. Gyakorló
ügyvéd, elméleli jo~rJudós,ana
lizáló pszicholbgus, kultur/ör'
Jénész, de mitid\>nekfelelt ra
gyogo 11'0 és teg·yük hozzá:
olyan magyar iró, akinek egy
szerliségében is mindig mag·a
san szárnyaló prózája az: irás
mLivészei legmagasabb fokára
emelkedik. Eötvös minden
mondala miircrnel,c a magyar
prózának, minden érvelése
minlája a iogás?i a~n:élnek,

minden gondolata kifejczésre
jlltlalésa a magyar népben
szunnyadó igazságszeretetnek,
amelynek elérésére semmi ál v

clozat sem elég nagy.
liusz évvel azután fogolt

101lat az ukkor országos tisz#
teletnek örvendő jogtudós, po
litikus és publicista, hogy azt
az egyediilálló élményt. amely
nem minden ügyvédnek jut ki
osztályrészül, a:Z. Ő ragyog'ó
(ollábó]' ismerje meg a'/ or·
szág· közönsége. Ma már az
egész világon ismer!' ez i1 per,
amely szomoru korkép ug·yan,
de amelynek hiteles tör/énelét

.éppen Qzért kell, hogy meg#
ismerje mindenki, aki! a hazai
kul!urlörténet és néplélek mil1
den' váltózatában, jóban'-Toss/:
ban érdekel.

Eötvös a maga könnyen
csevegő, miI1clig rendkiviiI ér
dekes és magával ragadó hang
ján a népléiekből és a babo#
nák keletkezésérek megmil'
g·yarázá,sábór indul ki s innen

Endrőd-kondorosi

ut kikövezése.
Elvünk, hogy minden személyeske

déstő! távol tartjuk magunkat. Nem va
gyunk barátjai a személyi kultusznak
sem. Még inkább áll tőlünk távol a
polemía. Az eseményeket mindenkor
higgadtan, tárgyilagosan szoktuk regisz
trálni és ez az igazságszeretet vezet
benn linket, mikor a mult héten felszinre
vetődött endrőd-kondorosi ut kiköve
zési ügyében utána jártunk és teljesen
érdeh.1:elen egyénektöl beszerzett infor
mációk alapján kÖHe adjuk a helyes
tényállást.

Az endrőd-kondorosi ut kikövezése
régi óhaja a községnek, mert ezáltal
lehetövé válnék a vármegye székhelyét
kb 45 km-rel rövidebb uton elérni, más
részt meg betudna kapcsolódni közvet
lenül a budapesti utba, amely most csak
nagy kerülővel érhető cl. A nagy hord
erejű. szükséglet késztette Kalmár Imrét
arra, hogy 1929 január 6-án az endrödi
kéoviselőtestületi gyülésen siirgesse en
nek az utnak a meg0pilését. A képvi
sc;IDlesiüJcti gl'liIés azonban eü a ja
v,:s]alot nelll tárgyalta. Ugyan c/.en év
tans,ú!I Csernus r:lihály l'S dr,:ai uj!),)]

felvetették a h~rúé~t s lr:OSt rllúr a
képlj,;dötestűlel ugy haiáro:u,[i, iwgy a
község eljár a 111eg.\rL'nól ::1/ ut siiq:::t'l"í
merrénilése érdekében és e d·lra háromho •

tagu bi1.Oltságot kUiLWlt ki: finla Al
hed, Kovács István akkori bir,', és
CSt"flitlS- !\'\ihály apá1 ptéb-ánns sz(;rn~lyt

ll"ll. A kliltWttség hd ta):;ja el is járt az
;\bp:\nnjl és na~y érvelé;:; után sij"erii:t
il Il1c·:;éJ!itést tiz utból rangsorban a
h::todikíl,Jk az enLirDli-kondoro;:;j utat

. behelyezni. A folyó év január hó 22-én
11~"val\Csak Cscrous Mihály és társai in~

dÚ'ványt tesznek függö kölcsön felvéte
lére, !logy a község mind azon kötele
zeítségeknek eleget tegyen, amelyek az
ut megépitéséhe7. a község részéről tá
masztattak. A képviselőtestület egy öt
lagubizottságot küldött ki ennek az
iigynek az elkészitésére: Kalmár Vince,
Dinya Vilmos, KuriiIa Mihály, Szabó
József és a képviselőtestület egybangu
kivánságára Csenms Nlihály npátplébá
nust, aki a maga személyét minden
áron kiakarta kapcsolni, de éppen az
e!nöklö biró fölszólitására a tagsága!
mégis elfogadta. A folyó évi május hó
l"én tartott vármegyei gyülésen ebből

az öt tagból csak Csernuslviihály ment
cl a gyülésre és ott kemény szavakban
monc\ott birá!atota kereskedelmi kor
mány mostoha ·bánásll1ódja felett, amely
ben Békésvárll1egyét részesiti, amikor
is még főispáni figyelmeztetésben is
rés7.esiiL Inditványát, ailJcly abból állott,
hogy I)agy küldöttség keresse fel a ke
reskedelemügvi minisztert; az alispán
ellenzése kö~~tkeztében nem fogadta'el
a megyegyülés, azonban a főispán meg
igérte, hogy ö niaga is, eljár· ebben a
rendkivül fülltos ügyben és minden le
hetőt elkövet, hogy ez az ut mil1ama
rabbmegépüljön. Az apátpJébimos haza.
iövet azonban ujból kezébe veszi az
ügyet, érit)tkezést keres Kondóros és
Orosháza főjegyzöivelés megkéri őket,

eszközöljenek'ki Bertót/w Károly kép
viselő utján a kereskedelemügyi minisz
teméI kihallgatást és csatlakoznának
ök is. A kondorosi főjegyző szivesen
veszi a megbizásí, eljár és értesíti az
apátplébánost, hogya nlÍniszterhétfőn

és szerdán fogad s válasszon a két nap
közlil. A apát elfoglaHsága miatt a
szeniai nap mellett dönt és Kalmár
Vince társaságában fölis megy. A meg
beszélés szerint a találkozás a keresI<:
miniszter fogadó szobája, az endrődi

küldöttség oda is megy, de akkor sul
ki, hogy a fogadás a parlamentbentöT
ténik. A keresk. miniszter fél tiz.enegyig
vár a félreért&.;; -miatt késő endrődi
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j"\lájus 25-éll, V..t:-;iHH~;lp:

Vasálarcos.
.!'"./ Apolló filmszínház folyó

hó 25~én, vasárnap Akx<lndN
Dumas jl"!:~'r(\l4Y():";(li·h reg,;!!\,,·
Ile!;, (1 .,t l<lroi\1 JC:--j,ir;' ili1rll'd

dik 1,')J1Z11!t) rl~~/\.::i!l·L n,;r:;\'(d:lJ'"

Filrnszinhái
Cjyonlán.

ei III 1111.. 1 i1lll1élljcl hl' 11 1',:11'(>116:-;·
bull. CS(lk egy ~Lul kl'll ki~

mondani: vasálarcos és rnill
dC[lki tudja miröl \'an S70.

[géS7Cll bizonyos, hogy il
I'ilmirodall1lilt nern csupzm ílJ.:

birja rá a rég'i szindarabok és
regények átdolgozására, mert
kcvl!s az ercdl..'li 10111'1. hanem
öl. él fnakorlali japaszlalai is.
hogy umil ismer i1 közönség,
(Jz iobball vonza az isrner<,j,
lciJllél. A vusÚlorcosr(;]. il frim
cia törk~nel02mnck ern)1 é1 misz>
tiku:> alakjáról. számtu!an fí,"

g,:n)'! és szindmabot irtak. A
n!l1l~zövcg szcrl.öic Dumas
rcgéllyét használta fel. amely
legjellemzőbb alko/ása él [rarl'

cia rcgényl'ejcdclcmnck. A dc'
rék jcs!órök és kiriÍlyi ikrek,
akik eg'Yillás ellen harcolnak il

hatalomért, reális (Tővel tá
madll(jk fel a vásznon, olyan
keretben, amilyent csak él leB"
zsehiáiis{lbb rendezői teh,cÍ'ség
tuu teremh?ni. A francia (udvar
interieurjei, a tájl{épek, a rej
télyes Vál"börtön, a vadul szá
guldó folyó, amely egymás
után nyeli el az orvul meg
gyilkolt embereket, a pompás
hegyvidékek és hatalmas er
dők: minden olyan nagysze
rüen illeszkedik a cselek
ményhez, mintha nem is játék
lenne, hanem tiszta valóság.
Az izgalmas jelenetek és a
szemkápráztató" képek vm~m

gyorsan cikáznal{ el a néző

szeme előtt és tartós benyo
mást hagynak benne. MOl1u
mentális méretek, tökéletes
előadás, pazar kiállítás és fes
tőien megrendezett tömegje
lenetek adják a páratlanul ér
dekes cselekmény diszét. Az
egész együttvéve: felejthetet
len és a legnagyszerűbb Den.,;
ne. a mi kedves, rokonsz,~I1~

ves ldlünő barátunk

Douqlas Fairbdnk~,

aki Dumas nagyszerii regél
nyének legpompásahb alakjfll
D' Artagnan test6rl alakiliéJ
olyan remekül, hogy ozt solla
el felejteni nem leheL A mi'l~

'Sort burleszk és hiradó egé
szíti ki. Előadások 4, G és ö
órakor. Az évadnak ezt a Iq:;,
nagyobt~ és legdrágáhb filmjét
a szinhéiz rendes helyárak
mellett mutatja be,

, ;.
.: \~'ov. EB
Cdk~rlárbank~hii!ók. 9A~a1

Aspirin felülmulhatatlan. '1'1.
~=~==~""";:::::~1

ball) is kapl1é1k). A Vc:]'; II ! i llj·
1'lll!<ikl. V[l"[ll'lói diji,lii1111!1 kel)!"

j~Jh (jI Or"zcilfo-,; ),llil,h\,,-, f

Szövetséf-! úlldl "S)Tr!ü'S/lcli ili
vala los Autobuszmenl2liTlldcl.
va [a lllinI él 150 olda las k li lföl,
cii kö;vctlcll g'yorsvoniijok me
ncfrcndicit és a mcncJciiia!uJl is
fc!Wllic!ö - immélr közkedvelt
ségnek örvcndö -- kiinvvccs·
két. A célsLI'ri'j ldiJföldi száJlo-
c! eJ! ItI!éko'l.lalól is nwg'áb~lI1
fog'laló ncmzclki.·i7i kiacl{)::; éÍril
4 peng-ő: a hdzai kiadás ára
1,60 pcngö, cl 7SC/)u!dkll ki·
adás ára 2 pc'ngö. Kaphéil(l min
den könvvkc['cskcclésben, tra.
nkban, ILiUS; paviliol1bon és
cl V(l~ll1i és hé1iÓiÍ1Iom;í,:.okon.j

Rajtavesztett kozmatikei
ügynök. Volent István sze\{:

szárdi szlilelésü 18 éves. voíl
!wsárfoll()'SCf4éd, aki lcglllóbb
Baján lakojJ. rnilllán fl kOSúf'
fonó inélr nem nagyon tctszett
al u)éuni vágyó ifjunak. fc!csu·
pott kozlllctikni iig'ynöknck. Dc
csak ürügy volt a pipere cikkek
árusitása, mert Volent a fo o'.

lalkozását bcsllrronö Iopás;i
nak leplezésére használta fel.
fülöpszálláson azonban rajta·
veszlett. Itt ugyanis Széll István
nyugállományu' polgári iskolai
igazgaJó lakásába május 14~én

j 5 óra fájban besurrant és áH
egy C'somó ékszert az igazgató
hálószoba . ruhaszekrényének
feltörésc után eHopott. A fülöp
szállási csendőrök azonbem
hamar neszét vették a dolog,
nak és három órai üldözés
u/án a besurranó lolvajt elfog
ták és nála 16 darab ékszer/
találtak. Ezek között voltak az
igazgatótól ellopoH ékszerek
is. Igy derült aztán ki az is,
hogy Volent volt az, aki Dr.
Kiss János nyug. törvényszéki
elnök, kuriai biró, kecskeméti
lakos lakásából az ékszereket
ellopla. A 16 ékszerrel azon·
ban Volent nem teljesen tu'
doll clszámolnl. Igy egy pár uj,
női 6-6 brilliáns utánzatu kő,

ből álló lelógó csüng6vel ellá
tott fülbevalót nem is tudja.
hogy honnan lopla el. Miután
Volent az egésL ország terüo
lelét keresztül-kasul beutazta, a
csendőrség kéri, hogy az, aki,
nek fent leirt ékszere hiányzik,
tekintse azt meg a fülöpszállási
községházáná\ vagy értesitse
ennek elvesztéséról a szegedi
csendőrnyomozó alosztályl,
a:nelyet a csend6r jár6r további
megőrzésre oda szolgálta/olt
be. Volentet természetesen él

kecskeméti ügyészségnek ad·
ták áf.

A gyomai községi ovoda,
május hó 28·án (szerdán) d. u.
Ő órai kezdettel gyermek ün ..
ncpélyt rendez, melyre 'liszte'
lettel meghivja a szülőket és
az érdeklődő közönséget.

Nyári menetrendváitozás. A
Vasuti Utmulató nemzetközi ki·
adása megjelent. Tartalmazza
a hazai menetrendekel s azon·
kivül az olasz, német. osz/rák,
cseh, jugoszláv, svájci. belga,
hollandi, lengyel és román me
netrendeket és dijszabásokat,
valamint a spanyol. portugál,
török és görög közvetlen vo..
natok menetrendjeit. Egyidejü
leg megjelent él csupán hazai
mene/rendeket tartalmazó ki",
adás is. Ez utóbbi igen cél

5zerü kis alakban (zscbale!k'"

Epekő"", vesekő ... é§ I
b6l",'dgköbete~leJ,(.'l va~

Iamin! él7ok, okik hllgySC!V(]S I
sók IuiS7 (]) hl rDéLisi:b(] n ('S

köszvényhC'il s/l':l1vednck, il

jefmé~,zctl'S ",,1;'eJrenc J'~""

Zii.le i',s; ke.:>crüviz IWSZrJfllaiJ l
meJielr áJlöPOtllk c{Whülésél ér~
hetik el. Az orvosi g'yokorlai I
számos kiválö férfia lJOSSlil

megngye.lé~ altlPjtlll, megállapj I
folta, hogy' a Feren(: Jdl,,,,,

z§ef viz biztos és rendkivül
keilemescn ható hashajtó s
ezért sérvbaioknál és prosta
iabctegségeknél is ajánlják. l\
I;'erenc j-óz§ef keserilvi:::
kapható g-'y'ógyszerttirakban,
drogUiÉlkban és füszerüzletek
ben.

Lemondott az el1drŐdi biró.
Endrődi tudósilónk közli, hogy
Kovács ]. [:3lvéll1 biró viir'atlanul
lemondoti hivataláról. Hirek
szerint éj lakosság' él rég'i biróI:
J-Iunya ~vlátét óhajtja a birói
székbe Lii!elni.

Világhh're csak igazán jó
gyártmányok tehetnek szert,
Aspirin-tabJclták az eredeti
"Bayer" csomagolásban immár
33 év óta a gyógyszerkincs'
hez tartoznak és - amint szám
talan szakvélemény igazolja 
a világ összes országaiban ál
talános kedvelJségnek örven·
denek. Biztos és árlaImaIlan
szer az oly gyakran fellépő

hűléses betegségek, az azokkal
együtt járó kellemeJlen mellék·
tünetek és sokszor sulyos kö
vetkezményei ellen való véd e

kí;zésre,

Értesités. A levente cg'Yesü~

l let által f, hn 25'én cl. e, 9

Áidozócsütörtőkön megtar- órára hirdel",'11 kÖ7gyülés él

tandó levente majáHs müsora Hősök eml~künnei)él1 val,')
a kűvetkező: l, f<egg'el G óra- részvéici vég-cí! cl. lI,3 órakor
kor' a főbb utvonaiakon zenés lesz :ncgJmJva. [~lnök~;ég,

0brcszJö. 2. IX!I2-](jtt 11 ún1!wr Halálozás. J 930. méills h,')
él Pctöntc~rcn kr/enc. 3. U01~ J 8·án clélultm szomorll hir
IlL31l 1örakor a levente zenc~ Jcrjedt cl DJvav.:ínYd község-
kar kísérete melleit a főbb ul4 ben, merr a kérlcltw/\?llcn halál
vnnalijl<on felvon ui a levente ciragadoll egy kedves gyerm(;
jovös, kerékpáros és cliszszao ket az ék)k sorából. Hetek óta
kasz, majd levonuíás él Nép- nagy kéjségbeesés fogta el az
kertbe, hol a majáJis veszi kez~' ('Rész község közön~égét dr.
ddét. melyre a lakosságo1 Vass Alberl or\'os családja
1isz!cicJtel mcghi\'ja éJZ Elnök- iránt. - 110fry'ne hiszen alig
ség. Beléptidij felnőttek n~szére van é1 kiJzséghcn olyan :ház,
20 fii!ér, gy'Crmckjl'gy 10 fillér. ahol a halott leányka édes-

anyia mC2' ne jelent volna az ő

kedves es i('lindlllatu nemes
szivü orvosi tudásdival, óh
hiába voll mindenkinek az
óhaja, hogy gvógyuljon meg'

közkedvelt orvosunk forrón
s/ereteJt lánya - nem lehetett
segiteni pedig minoen/ megtet
kk a szülők, amit az emberi
ész tehetett, de mind hiába nem
k'.!iclctt megmentenI. Ezen mély
gyászban osztozik a község
lakóinak nagy része s ezu/on
is siet kifejezni részvé/ét az
elhalt s71ilei és testvérei iránt.
Islen adjon erőt a kétségbe
eseihoknek, hogy e nagy csa'
pást elviselhessék.

'lSzent Antal Szegényház"
Endrődöu] Kiszely Már/on és
neje ré:o;i clérlé!delencdctt alél'
pitványát akkén! valorizáita az
endrődi egyházközségi képvio

selőles/ület, hogy 16 szegény
részére igen tetszetős "SZC v

gényházat" létesített. A szép
szeretelmü berendezését a na
pokban rendelle meg Csernu~

Iv1ihály apátplébános, Mint ér
tesülésünk, a szeg'ényház pár
hélen belül meg'kezdi nemes
hivatását.

Megalakul 2 gyomai kerii}et l
polgári és agrár-blokkja. Er' I
tesiiJtiink i~,bb oldal~ö~, hO,f:ty I
cl kcru!cl kozga7:cla:3agl. koz,
igaz[<alcísi és politikai üg\cinck
kö:,'ös és eredményes vczcksc
érJ"kében Gyoma-!:ndröd
Kondoros községek aiakulalaí,
cgycsi.i!ctci és irtlllyiló testüle,
reinek lllegbizotfaiból. "injézö~

bi;:S~Jts,ág'" alakul. Az iele V()~

nCllkozó mcgb2szi..~lések igen
előrehaladt nlcclcrbcll folynak
s már a kÖL:cll helekhen mcg
valósul az erők egyesUésére,
e[.;yönlcili l'rcdl11.2nyes munka
vé~izés(r,' hivatolt közös bi,
zoJtsttg !élcsilésc. ~\linJ ériesü4

iünk, c fonlos mozgalomban a
. ilárom kiizség' kgsutyosabb
vezető eg'yéniségTi is részt",
vesznek.



1950 máj. 25. CVOMAJ UJSÁd 5. oldaL

A Szent Imre ünnepségek
alkalmából 1930 május 25-től

augusztus 31-ig' Budapestre és
vissza állandóan féláru vasuti
jeggye! 'lehet utazni. féláru
vasutL jeg-y váltá.sára jogosító
igazolványok él Bácsy és Tár,
sai Bankházánál Gyomán kap
hatók.

Gyengélkedés idején, külö,
nösen ha a rosszullélet szoru
lás fokozza, a természetes
"ferenc józsef" keseriiviz fájA'
dalommentes székürlilést és
kielégitő emésztést hoz létre.

r~~~A't*~~B"flrjt~?-i~~~'ilfAA~'1

1+1 JE RDY F E R :E N C la.kat@s","u1..'1';~rter

ferhivja a nagyérdemű közönség figyeImét arra, hogy
elvállal az összes létező laKatos §zak.illAba vágó

va§l~~dté§eket~hetétes"" és kováüiiOH va§N
l{.apu:Kat9 §irkell'i-té"eket és saját rendszerü taka",i rék tüzhelyek~t az összes kivitelekben a Ieggazda- i

fl: ság-osabb tüzeléssel ellátva, pár száz drb. már forgalomban I
fl: helyben és vidéken.

I Kéri a nagyérdemü közönség támog·atását.

I Lakik Kossuth Lajos ut 698. szám alatt.
~
~~~~~~~~~~~Wlj~"~"'~

Kérje az

"Atlas Iroda"
(Agence !nternationale de Tourisme)
Budapest, VIllo József-körut 46. ll. 7.

Telefonsz. : 335-64.
prospektusát Európa v i l á g II i r ii

nyaralóhelyeiről.

Pcnsiodijak: napi 5-6 pengő.

Zei! am See, SeIl1l1lering, Kitzbiicllel,
Wörthi-, Ossiachi-, Traul1l-, Attersee
tavak fürdőhelyein, Abbazia, Velence
Lid6, Rimini, olász és francíaRivi'
era, Párís, Biarritz, Deauville, Trou
viile, Grenoble, London, Schweizban
napi 6-8 P stb., Budapesten napi
4 P (havi 85-90 P egész évben).
Tanulókriak 15-20 százalék ked
'vezm ény. Utazásoknál (egyeseknél is)

33-50 százalék kedvezmény.
, Válaszbélyeg.

a
ipari, kereskedelmi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemii al
kalmazottra - van sziiksége,
irja meg pár sorban az
DJSÁG KIADÓmVATAlÁNAK

(VI., Aradi-utca 10).

Pl<. 3912í1929. sz.

Arverési hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy dr.

Christián l,zálmán ügyvéd által
képviseli Dobó rvlihtJiy végrc,·
hoj!alónak 605 cr buzo tőkc

és járulékai irán! inditott ligyé~

ben a gyomai kir. járásbiró p

ság"nélk Pic 3912í1929. sl:ámu
végzése folytán az árverést cl
renelelem annak alperes Iaká p

sán Gyomán Rákóczi lit 680.
sz. alatt leendő megtar!ására
hatá~napul 1930 évi juniu5 hó
7. délelőtt 10 óráját Jijzöm ki,
mikor is abiróiJag " lefoglalt
gőzkazán! a leg'többel igérőnek
készpénzfiuiés meJ!ctt; cseíLeg
becsáron alul is elfógom adni.
Elsőbbségi igény az árverés
meg'kezdése előtt nálam irás,
ban vagy szóval jelenkndő be.
A törvénye,') határielő a hirdet~

ménynek a biróság'i táblán tör
jént kífi.ig~:resztését kövelő nap
tól számí/.

Gyoma, 1930. m6jus hó 14
naoián.

, SZIRÁCZKY ISTVÁN
kir. bir. végrehajtó.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

DUBLIKACIÓ.
Mlltl'ágya Wagner Mál'ton Fiai~

nál kapható.

Az "El'zsébet-ligetben" 2 szoba
nyaraiásra kedvező feltételek mellett
kiadó,

Tanuió felvétetik Katona Gyula
keresketlő Ü? Jetében. Gyoma, Horthy
Miklós ut.

Kató lajos jegyzőnek ,·Révlaposol1
evő szülő és gyümölcsös kertje örük
áron c:li~;Jó.

Két egy szobás szerény lakás

kiadó. Bővebbet Kovács Jánosnál 400

házszám alatt.

Akinek arankás a hel'éje, kevés
permetezéssel kilehet irtani, a perme
tező anyag a Hangyában kapható.
Ugyanott a jó bor a pünkösdi ünne
pekre való tekintettel 70 fillér. A gJ'u
fából minden tag az ünnep hetében
kedvezményes áron kap. A manilla
zsineget kedvezményes ár mellett már
most elo I~hct jegyezni a Hangyában.

Figyelem!! ! Endlizést méter Sz/ll illa,
ipari géppel. Kézimunka előraj,;ol;'t;;t,

nIcs ón, gyorsan és pontosan Lé,;;:it,
Klei!l S,\rika Cyo'fla Barok pé':!:él

A boritékot igy kell cimezni:

Az "Vjság" Kiadóhivatalának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest,
VI., Aradi-utca 10.

Az DJSÁG a beérkezett mun
kaalkalmakat "Munkapiac" ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem kell mellékelni.

@'i••iMiinifi.6ifn1iifniffljiiMjii1.m6nlMiMfflfMim'l\ffi1iJ1fJi.1~~.ii1iliinITIi}

I A NYUGODT ÉS BIZTOS FÖLDI BOLDOGSÁG ALAPFELTÉTELE A I
~ ·CSALÁDI B~KESSÉG, ~
~ amit a gondos házi asszony kevés pénzért igen könnyen biz,tosithat, ~a ,férjének és i
~ gyermekeinek tizóraira, illetve vacsorára WElDMANN fELE I<.lTUNO VlRSLlT, "

I ILLETŐLEG HIDEG FELVi\GOTTAT ~
~ (PÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VAD~.SZKOL~ÁSZT,SZALÁI"llT stb.) szerviroz!... I'
~ Tegyen próba bevásár!ást a \NEIDfliANN lVIARTON tidei:ében (Horthy 1V1iklós ut _.I [langyo épület) és biztosan állandó. vevő lesz, mert ilyen kitünő hentesárut Gyomán I.'I más nem készit és nem tart. I
~lIllIJIIil,U••~\ml(@.U.3••U.~tl!\l.I••'1,11 iJPI• .J.~jJ,~~!JVS~~.~'I.III1 '.'1I~

Legolcsobban
lT

es yersan fo!yósit kölcsönöket
a

n



IS'2í)
19-25
2'2(\
3'23

2()-4-;
2-W
16'5~gv

19'45g~'

1730<,;)'
2tl"29gy
14'28
19'10

1930 mái. 25.

trti
1930. május hó 15-tőL

fiCD/\.Pl:ST- GYOl"ii\..
o'Ei (f4Srty 13 30

lJ'{)1.1 12'42gy lS'19
0·32 5-34 S'52gy
5' - 10.40 lI'45gy

G YOl'JA. - UÉKí:SCSA8A.
B~késcsabáról indul ~3'15 4'34 S'14gy 13'26 16'14gy
Gvomára érkezik 0'17 5'26 8'5Igy 14'20 16'SIgy
Gyomáról indul 6'41 ll·g lZ'47gy lS'29 2O'34gy
lkkéscsabára érkezik 7-34 12-08 13'25gy 19'27 21'Ugy

A "gy" betűvel jelzett gyorsvonat. a többi pedig személyv('lJat.

EUlíapeströ! indl!1
Uvomára érkezik
Gvomáról indul
Budapestre érkeYik

GYOMAI UI;:ÁG

TALAlKOZÓHElVE

irály szálloda
D A P E S T, VI., Pod;.,aniczk~r~utca 8.

A Nyu.gati p.LilYdl;u.rlvar llneUett.

Telefon (Interurban) 202-43., 294-M. Sürgönycim: Hotelist.
Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg~meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház. cukrászda és fodrászterem. A keleti páivaudvartól

közvetlen viBámos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

GYOMAiAK

István

(3 oldal.

r~,;~·MwH;;nft~~~,~~~ft~~AAAfllfI~~AoRfiff>\!!\\?dI;1~l6!Hlfii'4·~W~~It""MHM~lftfH'MIWH~~A!

~ M··~ ,g ld"'" l>" Te·~tveJ' i"'ek I Aki.k szívünkön vi~eljm{ . magyar mu,nk~s testvéreink
~ J cll. CU I '-Ji l \. mal nehéz sorsat, adjunk munluat es kenyeret a

Ivásároljunk c s e ;';7tn;k~e~b~ a r kerékpárokat

I
I és magyar gummit, minőségben b,ínncJy külföldi áruval versenYkéPeset.I

CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő.

Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő 50 fillér.
~ Kiilfijldi gépekhen is raktáron van "OPEL", "ATLAS-PATENT", "WON-

I
DEi<", "IPAG", "ORION" és DIAMANT", gumrnikban "DUNLOP" és

"MICHELlN".

RAoiÓ és RÁDIÓCIKKEK részletfizetésre.
te Teljes tisztelettel:

I OOMOKOS ALBERT villanyszerelő és müszerész.

~~yU~~~U~y~Uy~~UU~~~W~~~~y~U~~W~UtiU~WW~~y~wv~w~~ui

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

ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet CI "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta ki50rso]
előfizetői között egy szállodai

. utaLványt, melynek tulajdonosa
él sorsolá.s hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmeniesen l;;ap él kiváki
hírnévnek örvel1dő Parl;; nagy
szállodában Budapest vm,. F)a~

ross tér 10 (a E:eleJipályaudvar
érkezési oldalával szemhen)
egy e!sőrendli szoD?,L A kö
vetkező sorsolást junius 15~én

fogjuk me~!'ejt"1I1 és erc(llJJényéi
lapunK iunius 22~jki sz,'llnf,ball
tesszük közzé. Vág'ja ki
az alanti "Ulé!lvállY~szel\'ényt"

és adja be azt íapunk felelős

szerkesztóiéné!.
- - - Ut ievé.<,:;r.~nrl(i~ - - -

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson.

Dohál1vtőzsdében.

Gyomáról indul
Dévaványára érkezik
Dévavánváról indul
Szegilalómra érkezik
Szeghalomról indul
Vészlőre érkezik

---~

VésztörőJ indul
Szeghalomra érkezik
Szegha!omról indul
Dévavállyára érkezik
Dévaványáró\ indu!
Gy01;]5.1'a érkezik

GYOM2\..-VÉSZTŐ
3'53 12'46
4-21 13'14
4'26 13'19
4'57 13"50
4'58 13'51
5'17 14'10

5-53 10'39
6'J3 10'59
6'15 11'01
6'48 11'34
6'53 11'39
7'24 12'10

17'30
17~58

18'03
IS'34
IS-45
19-04

15-21
15'40
15'41
H3'13
16'18
16'47

20'45
21'13
21'HI
21'49
21'Sű

22'09

20'14 .
20'34
20'36
21'09
21'14
21.45

V _La.~__~~~ ,

I
'" Szcr J,cs~f'--"'.-'l,"1 hC'éldJnc!ö. I

UTALVf\I'~r-SZELVÉNY I
urnak................ nrnónek

mint [l

GYűlVlAI uJsAG
olvasójának.

GYOi\.r1A-ENDRÖDI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND

1930. május 15-től november 15-lg.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth lajos-utca, Piac-tér, Horthy MUdós-ut és

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

GYOMA-ENDRÖOI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel ken
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fmér, csomagjegy 20 fillér.

Kiil.ön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhet6.

'Endrődről indul;

6 ó. -- p.

8 Ó. -- p.

10 ó. 30 p~

12 Ó. - p.

l Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

7 ó'.4O p.

Telefonszám 17.

este

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután

délután
"

"

"

"

"

"

1. járat reggel

5.

2.

3.

4.

feitételes megállók
Gyomán:

5 ó.'30 p. Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

6 ó. 30 p. rv'ád ó t'" ay gy gyszer ar
9 Ó Piac-tér

• -- p. Ártézi-kut

II Ó. 10 p. Hangya főüzlet

Vágóhid
12 ó. 50 p. Iványi malom

Endrődön:
2 ó. 20 p. Napkeleti vendég\ü 6.

Kórház
4 Ó. 55 p. Kondorosi-ut 7.

Piac-tér
7 ó. 20 p. ~~~~~~~:='!8.este

reggel

délelőtt

délelőtt

délután

délután

délután
"
"

"

"

"

"

GyoInáról indul:

1. járat reggel

Telefonszám 17.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 ~ZáZdlék

kedvezményt, szobaárainkból

1.0 Sizázalék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
létre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PARK-SzAllODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaiával. (Nincs kocsiköltsége.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER l'vIÁRTm·I.

~~~~S1'tJIP~~~~~~~~""""~~

Nyomtötta a .. HUNGÁRIA" könyvnyomdai válIalat Gyomán. Felelős cégtu[ajdonos: TEKET SÁNDOR.
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ES KÖZGAZDASÁGI HETILAPp -o L i T i re A I, j R S
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.. N- '" - - :.' E l ő Fl-Z-E TÉ Sl~ARAK.}S'"' ~~ll~--~-:. -<::'-'~-le~-;\s '~,'z- "rkos7to" • lW- ~G"'·TER ~I'l'\- QTON' .IJ-- '~.{i-rd~tések dijszabásai:
! e3yeaevre -- - - - ,pengo '-' TI ,cr ~' ~... .v .,."- '" - • r"~ n l N.h. i. ~

Fél évre - - -- - - 3 peng640 mk:" ~I' , il Egvl1a:;:ibos l cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Egész evre - - - - 6 ;Jengö. 1"1 Szerkesztöség és kiad6hivatal:' lJi'r~k:~snél ill százalék, tizszerinél 15 százalék, J

Lapzárta P É N T E K d.éli 12, óra. I "H U N G AR I A" könyvnyomda ',' ne[!'-'edrvi h;rdejés~é] 20 százalék és félévi hirdeté.~
, Megjelenik minden vasárnap reggel. i G 'i o m a, "ÁRVAHÁZ" II esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
m;-·-ro-;Vii-::;i~~~~~-'"~~~=&ems2ir·-~-tii&m~_R;;;_~- -rz - -- ,. w -'·--;'-j,·_:;'.ijQ-r~~ . - --

A frallcia királyok j[}n~

déri kastélyl'lbCln tiz éve

slLiielett meg a trianoni
béke. Győziesek boldog
go~ne álmodta életre, bOS1

s:;,,:uálló kegyetlensége iria
papilTél és azóta... béke
van. Trianoni béke ...

/~ háboru! elves;detl ük,

cic ellenségeink nem bé~

kü!ni akartak a békéber1.

Judélsnilll\: halkall suHogták
a hutalmasok fülébe a ha-
zu~- szavakaL melyekkel
ig'azság'unkCit merészelrék
l11cghazudtolni. Trianonban
ugy kötötték meg velünk
a békét, hogy bennünket

kötözjek meg', ~/lunká.s ka- 'I

rUi:kat bilinc',l)'",: \',':':1 kk,
szivünket ezer törrcl sebez
ték, lábunkat, meIy EHT1Ugyis

kálváriás UtTé1 készült, tövig'
levágták ...

t'/linket, akik gazdag'jai
voll unk a háborus vjtéz~

ség'llek. koldusaivá tettek él

héke llyomoruságának.
Meg'aláz/ak, megcsufoltak

Tiz fe ete
és alT(j !,ényszeritetrek, hogy

koldus~sorsb(l\l könyörög
JUnk az éS a\c1!l1izsnás jó
akaratukért.

Tiz éve volt ...
Emlékezzünk 1Verjük ma

gunkat dacos keserüség'
gel, sUhOgjOll szívünkön az
emlékezés fekete korbácsa.
Lássuk könnyes szemünk
vak döbbenetével azokat a
jiz év clől1j napokat, me'

IY:~, SÖI(~r fell,lók szemfe' I
do)evei TökarliJk be a. 11la~ I
gyal' NélPOt. Emlékezzünk,
mert feltámasztó ereje van
éi dacos akaratnak, melyet
életrehiv a trianoni gYéÍsz~

napok gyilkos emléke.
I-lalcílrö jtéltek lwnnünkct;

mini Jllinclif2, clöre temet·
tek ezer év viharában,
azért is élni fogunk 1...

Tiz éve volt ...
Azóta minden percünk

öröknek 1ünö sze:l\'ecléssel
sujt. A rnegcsonkilott mal
gyar föld: poko\, a mB'.2Yilr
ember: llem ember é:-; '-l

magvar élet: életvágytól
jajdul() lassu haldoklás ...
Ezt (~kélrrák. De mi is a!-.:(];
runk \"(]\alllit. Valamit, [j!l1i

ről most bcszélnünl{ nem
szabad, ele: mindig rágon~

dalunk, valamit, éJmi való
!esz. nliZrt egyetlen álmunk,
valai :1) t, dIni mer1l1yors;;{í~

gol hékít ránk a pokolb()l,
ember-t csinál a tria:1Oni
magyarból, ujjáépitő életet
ahaiódásból .. , .Azt (Ikm
juk, 3mj nem triaIloni !Jéke.
az ig'uzi békét.

Tiz éve volt ...
Ti;;: év mulr el azötrL ,4

világban leszel sn!-: mind"1l

világosodni. .4 g'yőzelcm

mámorae1száll és a ré'~

szegség örjöngő álmából
ébrcdczik a nagy IcI1.;iis
meret. A világ lell~iisl11cre;

te, miZly nem irtózik az
igazság napfényétől, ha;
nem tőle várja, hogy be'
küldje tisztitó slIg'arait a
tüzfészÍ\:ek sötét 7ugaiha.
Európa rncgunra azt, hogy
i~zsiávéÍ sülyecljen, ujra
Európa. -ujra a hIltura val
léÍ:'iiíiii:lk diadalmas főpapja

akar lenni. A szeretet Euró
páia, nem a gyülöleté, az
épirésé, nem a leronl~sé. él

béke templol1la, nem é1

trianoni harcörökités ho,
szorkánykonyhája ...

Tiz éve volt... és azóta
egyre többen vannak azok,
akik nemes érleimében sür'
gcl ik cl jóváréteI!. BiZ\"eI

várjuk tiz ó' lIíá!1 az éve'
ket, melyek eljövendök ...
Várjuk öket, mert mindent
tölUk vám!:I" ,/1.. tiz fekete
év szomoru vetése CRY
ilCll1ZCt ör,jkék:ténck bol,
dog ari'lrását Igen, mcly
\-ij!(J".z1term() évek mlilcísá'
val felejteni fogja. ami Hz
éve volt .. ;

Május 25,
a hősök napja.
E hó 25-én tartották ll1eg

az egész országba11 a hó*
sök emléknapját.

l{özségtillk lakossáRiJ is
l,eg'yc\ctes (:rzéssel emJéke'
zeit meg clc'1.eti hőseinkről.

Déle!öH éi liősök Szobra

~r Á Re A
I'loldvilágo

lrta: PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (27)

Azért is elsején fizette ki él

lakbért, hadd tanuljon IZomiós
né. Fz alkalommal megint meg
olvasta j)2I1Zét, hi:wny nagyon
e10lvadL A jövő hónapra már
nem lesz lakbérre valója sem,
még' jó, ha addig' el éldeg'él.
Reggelenként nehezen kelt föl,
a torka paprikás volt, tüdeje
sipolt minden l~~lekzet vételnéJ.

Elpuhultnak tarlolla magát,
hog'Y igy rneghül!, megnálhá·
sodolt, nem ükarla elismerni,
hogy siirgősen té:ikabátol ke}1
szereznie, hiszen november van
s az idén különösen korán klOz
dódQtI ('l nagy hideil.

Az emberek előszedlék régi,
naftaJínos kabtIljaikat, hebur·
kolózlak egész az orrukig, n l> 111

meniek, hanem szaladtak és
vágtat tak az IJteán. A villamos
kalauzok nagy halinacsizrná!
kaptak, falalppal s a végállo;
másoIl forró teát oszlotlak ki
közöttük minden fordulónáJ.

- Szibéria ~ - szóltak eg'y·

máshoz és él villamosokon
senki sem ült Ic. amig- máskor
nem lehetett ülőhelye! kapni.

I(omlósné felajánlott albérIó
iének egy kabátot, a férjétől

maradt még vissza. Kerekes
szivesen ellogadta volna. de
akkor te\jes(?n c!ezavuálja ma'
gát az asszony előtt, mert ál;
Jandóan az! álliíotla, hogy ó
nem fázik, neki meg' van a
maga edzési módszere. Valö~

ban_ komikus is lenne,. ha mosf
ó maga kérné a kab~átot. ln$

kríbb a szobába marad ptIr
napig. amig- a hideQ- kiadja ér

mérgét. Sokáig nem leh"t nl ,ig
sc 20 fokos hideg, pláne no
vemberben.

Ugyis vannak elintézni való
ügyei ilthon is. Ha az utcán
iár vagy az emberek közölt
van, mindig' elszórakozik olyan
dolgokon, amelyek nem is
tartoznak rá, olyan emberek
üg'yeivel foglalkozik, akiket
sohasem látott. Az edcIig-i ut
nem volt helyes.

A Rostás szerkesztőt állanI
dóan kereste, de mindig olyan
kor, amikor nem Iehetett ol!;
hon. EmiaH szemrehányásokat
telt magának, hogy vagy nem
kellett volna belefogni az eg0sz
dologba vagy pedig' most mi.Ír
a végére keiiene valóban járni.
ll! lopja il drága napot, nem
inléz el semmit. Igaz, hogy Ie-

hetellen IS uira .o~jarnenl1ie,
mert a legulóbba fialalabhik
nő, mikor [)ecsöngeleH és ujra
a szerkeszlöt kérdezte, kis:zóH,
hogy várjon és később szó
nélkül egy pengől nyujtolI ki
az ablakon.

f:zek után a legiobb. ha fe,
léjük scm megy, mert ö elfo'
gadta a pengől. Nem azért,
minlha kellett volna neki a
pénz, de nem tudta hirklené
ben, hogy mit teg-yen és aitól
félt, 'hogy gorombán találja
visszautasitani. Azok azonban
most élzt hiszik, hogy ő kol,
dus és ezl nehéz lesz l<imo·
gyarázni. Ha most. mikol'llyen
hideg van, igy kabát nélkül
beállitana, akkor pláne azt hi
szik, hogy az.

Tehát nem megy sc!lovÉt.
Szép Mag'dának ugyan meg
igérj~, hogy érdí,?klódn,j f0i:
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"Magyar Magazin" szellemé
nek megfelelő és· eddig még
meg nem jelent novelláikat sth.
küldjék be él ,,1\;lagyar Maga
zin" szerkesztőségébe, ahol
pártatlanul fogják elbirálni. hogy
közlésre érdemesek..e. A "Ma
~IyarMag-azin" támog-a!ni ki ..
vánja a törekvő fiatal tebelsé
gek",t s ezért a .Ieg-nagyobh
jóindulattal fog-ja kezelni El be
érkezö irásokat s il kiválasz'"
loti novcllákat sorrendben le·
közli, hog}' ezzel is buzditsa
az ismeretlenség homályában
rejlőzötehctségckct. Minden
szerze) választ kap kéziralára
a "Magyar Magazin" pos/ara·
va/ában. A kéziratok Budapest
V., Szigct#llíca 26. eimre kül
dendók.

Nyári menetrendváltozás. A
Vasuti Utmulató nemzetközi ld
adása meg·j(>lenl. Tarlalmana
él hazai rneneJrencJekeJ s azoll

kivül az olasz, német, osztrók.
cseh, jug-oszláv-, svájci, bel!-!tl,
hollandi, lengyd és román me
ne/rencJeket és dijszabáso!UJ f,

. valamint a spanyol, porlllg(i1,
török és görög közvetfen vo
natok mcnelrendjeil.Egyiclejii·
leg megjelent_ a csupán ha/lii
menetrendeket tartalmazó kj

adás is. Ez ulóbbi igen cCI-
. szerü . kis alakban (zsebalak

ban) is kapható. A Vasuli UI
r'nutatö vásárlói. dij/alanlll kap'
ják az Országos AutobuSíé
Szövetség ál/al szerkesztelt !Ji
vata!os Autobuszmcnetrendcl.
valamint il 150 oldalas külf(i!·
diközve1len gyorsvonatok me
netrendjeit és a mene/díjakat i~
feltiin!etó - immár közkecJvc.lt
ségnek örvendő - könyvecs
két. A célszerü külföldi szállo
dai tájékoztatót is magtlbnil
fog'laló nemzetközi kiadás úrn
4 pengő: a hazai l<iadás tml
1.60 pengő, a zsebalaku ki,
adás ára 2 pengő. Kapható min
den könyvkereskedésben, tru'
fikban, IBUSz pavillonban és
a vasu/j és hajóáliomásokoll,
IIIIIII'XXIIIIIXIIIII".

Akoresmai hitelről szólú
rendelet nagy nyomtatott alak
ban a Hungária Nyomdában
darabonként 50 fillérért k~p

ható.
Illi*'lI~I~I~

I R E K

A helybeli községi Gazda
sági Népiskola évzáró vizsgá
ja junills hó 2'án leSI: rncg-
tartva. Délelőtt 8 órakor a fiu
osztályok, délután 2 órakor a
leán y-osztályok vizsioJája kez·
dőc!ik, Tisztele/lel kérem aL'. is
kola müködése iranl érdcklő#

előket, hogy él vizsg'ákon teljes
számban megjelen nL szivesked
jenele A fiukháziip-ari, s él le'
ányok nöikézimunka kiállitása
ug-,,'anojJ· megte~in!hctö lesz.
Vizsg-ák 'il kö~ségi. tanoncis·
kol a tanterllléhen tartatnak meg'.
Igazgató.

A Szent Imre ünnepségek
alkalmából 1930 május 25.-töl
auguszjus ;31-i~i Budapestre és
vissza állfllldóan féláru vaslIti
ieg-g-yel lehet utazni. Féláru
vaslIfi jeg'y váltására jogosító
igazolványok a Bácsy és Tár~

sai Bankházánál GyolllÉln kap
hajók.

Ha fáj a feje és. szédül, 'ha
Jeltséget, bélizgalrnat, gyomor·
égést. oJdalszurás/, 'mcllszoru
lást és szívdobogást érez,
igyék minel· előbb valódi
" Ferene József" keserlívizet.

A Magyar Magazin·' felhí
v-ása a fiatal irókhoz'<A ;,Ma·
gyar Mag-azin" szerkesztősége,

amely nemrégiben már eg'y
novellapályázat keretében mó#
dot nyujtott a fiatal magyar
irógárdának az érvényesülésre,
mo::-t ujabb lehetőséget teJr föl
a vidéken élö fiatal irók elót!
olymódon, hogy az eddiginél
bővebb teret enged át részükre
él lap hasábjain. A szerkesztő

ség felhivja teMt ff vidéken élő

fiatal magyar irókat, hOSlY a

Istentiszteletek. A ref. kmp
lomban vilsárnap délelőtt fél 9
órakor lstenliszteletct lar! l~é

[Jás Pál reL lelkész.
Az flg'ostui evangélikus ternp'

Iomban vasárnar cl. c. 9 ó_
magyar nyelvU Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 órakor szent Illise
prédikációval, tar/iq Csernay
Géza plchános. D. u. 3 óra ...
kor liltlllia.

feni LZ egész l1i'll)Ot.
Eddig minden nap otl üldö-·

l.{é!t a 1öbbi munkanélküli kö·.
zött, délcluJt a. pénzlár e1ölti
teremben, a büfféasztalokkal·
berendezett társalkodóban. ahol
a nagy Meidinger- kályha bö...
ven ont atta a szén szagot. lit
mindenki kartársnak szóli/olla
a másikat, volt egy-két ember.
akiktől sokélt lehetell tanulni.
Kli!önösen ein mej;r!epő meg-·
jc1cnésü pénzheszedő,akit va·
la mennyien nagYOll respektáljak.
I ia ez elkezdett beszélni a
lőke és a munka viszonyáról,
mindenki ugy nézte,· mintha
orákulum lett volna. Azt be·
szélték róla, hogy kerületi
pártvezetőség tag' és purItán
volta miatt nincs állásbün, mert
nagyon szókimondó és bátor.

(folyt. köv.)

SZÜLÖK FIGYELMÉBE!
A szegedi Szent-Gellért Konviktus a
jövő tanévre· feJve.sz jó előmeneteJii

középiskolai tanulókat. Évi ellátási ciii
600 pengő. Tájékoztatót az intézet
igazgatósága (Szeged, Kálvária-utca 10.

szám) kérelemre küld.

A Gyomai Levente Egyesü
let folyó hó 25-én vasárnap
déíután lartoita tiszlujiló köz-
$:Z'iLiJését; melyen az elnöki I
lj:-;z!ségre egyhi'Ulg'u lelkeseMs
sel vitéz dr. Haviár Gyula kir.
közjeg-yzől választotta meg', aki
'lZ adhoc kijeJólt bizol1ság meg
hívására megjelenvén. lelkes
és buzdító szavak kiséretében
viJl1alta el ~s ajánlotla fel szol·
gálatait él Levente lig·y érdeM
kében.

Uj Magyar. vitézek. lr- 'I~•• - - • -I . - ,

. Vasárnap a világ-háboru I I<OZPONTI SZALLODA
magyar .h?sei közül ismét : H01~EL CENTRA'L
460 vItezt avatott fel . .
Horthv Miklós ko~mánvzó ·1- fi U D A. P :E ST., VI•., Ba.ro§s~téJ.' :}}·I

. a Vitdzi Szék fökapitá~ya'. : Keleti pályaudvartólaliq 2 per€:nyire", ~_

A királyi vár udvarán A G Y O M A I A K kedvelt találkozó helye. ;;
zajlott le az ünnepség, de Elsörangu modern családi ház. Központi futés.

l
. d ' Minden szobában hideg-meleg folyóvi2:.

ezutta mm en pompas E~n·ágyas szobák árai: 5, 6. 8, 9, 10 peng6.
külsőség- nélkül. A lelké- Kétágyas szobák árai 10, 12, 13, 14, 15, 16 pengő.

szek imája után egyenként Fürd6szobás SlZO~ák. RÁDiÓ. Telefon a szobákban.

léptek cl kormányzó elé a TulaJdonos: PALLAl MIKSA.

virézek, akiket az ősi kard- ~IlWJU.WI~'~'~~~I4/.~.BB.U•••~
dal érintve, vitézzé avatott.

'-rrianoni szeg'énységlink
nek méltó szimbóluma volt
ilyen egyszerUen, drapériák
és beszédek nélkül a vité·
zeknek GZ az ünnepe, me!r
mint minden szimbólum,
nem cl szinekkej, hanem
belső jelentóségével hat. A
magyarság élniakarásának
diadalmas erejéről beszélj
él csendes ünnep.

nála, de az sem olyan fon/os,
hiszen él multkor minden. nap
érdcklőclöH, dc az állásra vo...
natkozóJag Iwm kapott semmi
választ Mert még'is felkeres/c
őt másnap. akkor, nem mintha
valóban állást akart volna, de
nem akaria, hogy Magda rossz
veleménl1yel leg'yen felőle. És
különben is, mióta többször
látJa Magdát, azóta nagyon
megJJariJlkozotl azzal a gon ...
dolallal, /IOgy él lány bizonyos
mér/ékben gyámkodik fölötte.
Olyan ligycsen lucIta él sajtI!
akaratát rákényszeríteni Kere ...
kesre, hogy az ef:l)'általán nem
volt sérl(J-

Elvitte ö/ a Mag'ántisztvise'
lők EgyesLiletébe, sót prok'k p

dóval {<iivetette az állásnélkü·
Hek Jisíi1jdra. Ot! könyvtár is
volt, o/c:;('lll !ehetett étkezni az

~$yt;?sül"Jbi,m és el l\?heteH töl-

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

előtt. a Gyomai Dalárda
lélekpcmarko]ó szép ének
számai és alkalmi szavalap

között Palotás István
ref. hitoktató lelkész mon·

ünnepi 'beszédet. Majd
a levente-tüzo\tó zenekar

. kisérete mellett él Hősök

Szobra előtt diszmenetben
elvonultak levcntéink, cser·
kés:'.eink, .Hlzoltóink s a ta·
nuló ifjuság.

Az országbanah6siha·
lotJaknak körülbelül 1500
eml<2ket állitollak eddig. 28

.1em·ctö van, amelvben ki·.. .
z(irólag' hősihaloHak vagy
hadifoglyok feküsznek. A
leg'llagyobb a rákoskereszt
turi, itt 17.500, a vidéken
pedig a debreceni, ahol
5.800 halott pihen.

A trianoni Magyarország
terU!ctén 79 ezer hősihalolt

van eltemetve. Idegenben,
kLiJönbözó volt csatatere·
ken 340 ezer magyar hő·

sil1f]!ottat áliapitotíak meg.
Ez ci szám azonban a ki.
küelölt hizoHságok munká·
jával egyre emelkedik és
el6reláJhatÓéln 500 ezret
fog kitenni él lajstromozás·
ra kerülő hősihalottakszá·
ma.

A nlegálIapiiolt halottak
nál természe! esen nagyobb
számot muj-at él ves7tesé«'

<.

lista. amely szerint az clp
eseH, cl hadifogság-ba ke
került és az eltünt magyar
katonák száma 660.821.
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erjeiról, ezenkivül három és
egyfelvonásos darabmellékIe,
tet, kottát, képeslevelezólap

és 32 oldalas CJyernwkujsáry

mclléklcíet ad. A Szinházi

Ami télí holmi, mind szekrénybe kerul,
Virágos tavasznak minden ember örül.
Mos;lyog a baba, napfény csókolgatja,
Szép ruhának örvend, pedig nem uj rajta.
Régi ruhácska az, baba sokszor hordta~
Lux habja azonban ujjá varázsolta.

/ánoktól XIV.Lajosig.Bródy Sán
dor kiadatlan novelJája. Ujság
kivágásIjáték. A Szinházi É4

let uj száma bcsléÍmol i-iyi)~

nyürli képekben cr hét prcll1i~

Tizenötévi távollét után I
hazaérkezeít egy hadifogoly.
Horváth Szabó Gyula nagy!{)4
zsi g'élzda a viIágháboru kjjrj.

résekor hevonul! és 1915-bcn
az. (JiU::;? f,'ontoll 11UdifogsfJg'~

bakL'riill. llozúllc',r[ozói IllcÍr
elvc<;zcJínek hitték és örvende4

tes meg'lepetésben volt tegnap
résziH,. amikor rJorváth Szabó
tizenölévi Itlvollét ulán váraHéI
nul hazaérkezelt. Nem egyedül
jött, orosz feleséget is hozott
mag'á\'al a távoli fvlanclzsuriá·
ból, tl!1onuan 60 napi utazá:"
után érkezcJj meg NCJ~nk)zsri'J.

Miért fontos az uj Mis .Ma~

gyarorszyág választás? lvlmJ4
ricc dc Walel'fe a SZINI-I.L\Z1
ÉLET uj számában érdekc~

cikkei ir arról, hog'v miért fon
tos az ui lvliss l\1agy arorszá~'

1930 válaszlásél. A világ leg'4 1

szebb leánya a I~ió de Janl2i~

róban meg'tartandó világszép4
ség versenyen 50.000 pengós
jutalmal kap. Incze Sándor he
lilapjának uj számában fl ma,
gyal' szirlpadi irók legkiválóbb
reprezentansai üdvözlik CI bu
dapesti szerzö!zongresszusra
érkező külföldi iróka!. Hog'yan
lelt a Dolovai Nábob leányá
ból banQos film és operelt ?
A Miss Magyarország-4válasz4

tás leg'ujabb jelöltjeinek fénY4
képei. Magyar Erzsi karierjé
Ilek regénye a pesti zsurdélll#

Hirdetés gyiljtés a gyomai I
tekfon elófi/ct()\;. közl. A m.
ldl'. posta. al11inl azt már jelez
tiik, l\'lagyarors/cíg összes vidé~

ki lávbeszeló (Vlfizetőinekbelü
rendes l's szakliévsoröt eg\-etkn
ktlkjb(~ eg'yc.'-:il\'C legköze!cbb
uj ból kii'ldia. t::i)be a névsorba
et posta hirckkseker is felvesz.
J\'liniho~ty ez a névsor 40,000
példánynan jelenik meg' és
azt nemcsak a telefone!őfízc4

tök, hanem budapesti és kül·
föleli - főleg ipari és keres·
kcdelmi - érclekC'ltség"('k is
mCRTcnclcli\;:. az ipart és kcrcs
kedelnwt üzó clöfizdókni2k
sajál érdeke. hogy abban
üz!ctiiket ~rdck!ó hirclc4
tésckel clhClyezzenel;. A
hirdclésckrc Yünalkozó meg'4
rendL?lések me12könnyiiésc érde-

_ kében él m. kir. posta él mcg4

szokott e!ózékcnységgel sza\;:4
emhereket klilcl al érdekelt
elófi;;:etőkhö;;:, hogy azoknak a
sziikséges felvilágosilásokat
megadják és a megrendeléseket
feIveg'yéle Ebből a télból a
gyomai községben már meg'
je[Qnt és a helybeli postahiva
1éll főnöke á.ltal láttamozott iga
zolvánnyal eJlá;va keresi fel a
~k{>t. A m. kir. posta felkéri
az érdekelleket, ho~n' a kikül
elötte! - hivalalas eljárása so
rfll1 rog'adják és hirdetéseiket
bízzák reájuk. Ha ez ügyben
bármiféle ké/elyük. vagy ki 4
Yál1ságuk merülne fel, ugy fol'
c1ulial1éJk a helybeli postahiva4

tili fónökéhe7. akil.1ek te!efon
száma 25. A gyomai m. kir.
postahivatal.
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Miniszteriumok, valamin! CI közigazgatási szervek képviselŐI

inek jelenlétében megejtetet! az uj vashid közígazg'atási és
müszaki bejárása. Az előmunkálatok 1911-ben megkezdőd·

tek. A hid CI vármeg'ye egyik leg'szebb közlekedési hidja leli
és 1914 május 24 4 én rendkivül lelkes ünnepség'ek között áJ~

datoJt meg és adatoJt át a forgalomnak. Az összes épiiési
költség közel 550.000 koronára fugoit, amelyből EncJrtícl
község 200.000 koronát vállalt, mig a f\eresked('!mi Miniszle·
rilun 50.000, a Földmivelésűgyi Miniszterium pedig
40,000 korona segélyt utalt ki - az endrődi küldöttség- ké·
résére és gróf SzéchénYi Miklós váradi megyéspüspök köz·
benjárására. Tekin/élyes adományt nYlljtoHak még: gr. Ferry
Lipótné, a Kör(')s'Tisza~Maros és az Ivánfenéki társulat. A
fennmaradó összeget a vármegye fedezte.

1919.·ben bérmált c\ós7ör Endródön az előbb emlitetl
JST. Széchényi Mikló" v. b. t. t. megyéspüspök. Már első lá
togatása alkalmáva! ugy megszerette endrődi hiveiJ, hogy 61
landóan a legnagyobb dicsérettel emlékezeit meg róluk és
mindenben igyekezeH segitségükre lenni. 1912#ben még fel 4

épitette saját költségén a varjasi uj iskolát és még ugyan
azon évben helyi,lelkészséget állitot! a távol fekvő Kondo#
rostanyán. Közbenjárására a Vallás- és Közokta1ásügvi Mi,
niszterium 6000 korona segélyl utalt ki a 30 százalékos adó
zás mellett is zavarokkal küzdő endrődi egyházközségnek.

Hamarosan megépül! a mirhói második tanterem is Ze'
,!inka János apátplebános áldozatkészségébő!.

Még ebben az évben meg'kezdte vm. az Endrőd-szarvasi

országut kiköv.zzését is, valamint részben kövezés alá került
e7t követőleg az Endrőd-kondorosi ut is.

Sajnos az 19t4,ben kiütött világháboru félbeszakitotta a
munkát s igy Endrőd mind máig nem jutoi! honá e közgaz-
daságilag mérhetetlenül fontos kőut élvezeíéhez. ,

A világ'háboru kettévágta azt él szép fejlódési folyama;
tot, amely községünket kulturális és közgazdasági kkintel;
ben lakosainak számához képest a haladás u/ján clin
ditoíta.

A müv~Jt ~-4rópa v~rfürdőt rend0;udí ~ kultm;.a nagyobb

meÍ1ettek él tanyák felé. Sok ház összedöft. A regí írások di
eséril< az előljáróság'ol, hogy "nagy szorg'almat forditotlak él

község' megmentésére, ele a mcgyélő[ el vollunk hag·yva." Az
árviz okozta sulyos anyagi károkaí évekig' szenvedje a la
kosság'.

A következő évben készült CI végleg-esell a község kö
rLili körgál - az esetleges árvizek veszélyének plháritásái
célozván,

A község pedig hálaadéÍsul a bellerlilet megszabadlllá,
sáérl - megujittatla (lZ általa emelt és fenntartani vállalt gyo#
fllavégi kereszre!.

1884~ben a hitközség' lebontatta és ujjáépi1tette a leány....
iskolát 5500 forint költséggel. Az cnc!röcli lanítók kiváló nesz
tora, él pápai kitünleléses Bencze Sándor ny. főtanitól 1882.
hen választotra meg' a hitközség' a leányiskolához. Három
év mulva jött utánCl Szebeny László tani/ó, az "öreg endró4

eli rektor fia."
Ehben az iclőben nyilt meg a központi "uj temető" is.
SC:liefner prépostplebános utolsó esztendejében szép

munkával koronázta meg 36 éves áldásos munkásságát.
18884\)an felépittette a kondorostanyai uj iskolát és renovál,
talta a lelkészIakoL A kiadásokat a keg'yuraság, hitközség és
részben Schiefner viselték.

1888 januárban elhunyt az endrődi kántor: Ujházyi Sán;
elOl'. Az érdemes egyházi alkalmazott iránli kegyeletből az
egyházlanács Ujházy Miklóst, az elhunyl fiát választolta meg
utódáu!.

t889-ben váradi kanonokká nevezte ki J. ferenc József
király Schiefner Edét.

A lakosság hálója és szeretde kisérje magas állásába.
A község az általa emel! iskola ;nellelt ulciit nevezeit el a
nevéről.

A kiváló egyházi fértiu14 évig volt tagja Szent Lász.
ló káptalanjának. 'Ezen idő ala It ahány templom, plebánia,
iskola épü1t Békésvármegyében, mindegyikhez tetemes költ
séggel járult hozzá. 1903 íulius 7~én huny ta le jóságos sze'
meít il f~lejthiZtí?tkn emlékü, buzgó liZlkipá~ztor, Rqvaíí;l.l~t

\ ". .". .. -
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darab tengelyét képezi. Elő~

adások: 5, 7 és 9 órakor. ren
des helyárak mellett.

A Ferenc József Tudomány
egyetem Földrajzi Intézete
tiszteletle! tudajja, hog'y dr.
Kogutowiez Károly: Dunánlill
és Kisalföld irásban és képben
cimü mü l. kötetére vonatkozó,
a tvbgyar Könyvhét akeiójávi1!
kapcsolalball aLloH :lagy ked-

'~vezményt junius 5.-éig fentart
ja. Tehá! aki addig' beküldi
rendelését ugyanolyan. kedvez
ménnyel kaphalja meg- él fcnJi
miivét, vag'yis készpéll7fizetés
esclén 28 pengős boJji ár hl>
Iyclt 24-peng'őérl, részlclfizcks
esctén pedig' 9 havi ;) pcng-ós
rész!efrL'. Oyönyörü képes
prospektus! bárkinek ingyen
küldünk, forduljon a kiaelóhOL:
M. Eir. ferenc Józscz[ Tudo
mánYl'gyetem földrajzi lntéze~

te Szeg'ed, SzukovEIlhy tér 1 sz.

Hadikölcsön ösjegyzők, akik
IW5trit'ikált kötvényeiklöl meg'§

válni voltak kénytelenek, ,'g"\'
önielü fellépés céljából éluala
ikat irásban jelenlsék be (1

Hadikölcsön \t. Iap szcrkcsztó
:;égénc:k, Budapest, V. Pan*
noniél ucca 10 sz. aiá. A bc
jeleni és tc:rmészelescn semmi,
féle Clnyag'i kijtelc7clíséggcl
nem kir.

Éjet cg'yes számának illU l,-P" l
negyc.dé,-:! ~,l?lizetési dij 10.
peng·o. l"\wdoJllvata!: BudcljKSI
VI. Arildi-utca 8. sz.

Mekkora nagyságu a Hor
tobágy? tvla~narorszóg'nakkét
leg'hiresebb nevezetessége a
P)~laton ló és a Horlobág'Y
puszta. És ha a dunántuli ma·
g'YM büszke> önérzcitcl cm·
legeli a Balalont, ma-
gyar ícng'ernek nevezve azt,
ugyanolyan büszkén tekint az
alföldi ember a t-Iortobág'yra,
ahol él délibáb csalóka játéko
kal LÍz a vég·telenségbe nyuló
sik.<lgon Icg'clészó g'ulyák, mé·
lh'sck és nyájak sokilság'6vul

·és él rajta éló pásztor megvan
g'y(>!-óclve arról, hogy az a világ'
közepe, egyszersmind a föld·
kerekség' lcgnug'yobb pus:da·
Ság'il is, A Hortobág'ynak az a
résl:e, amelyik Debreeenhez
tartozik 72.000 kat. bold, az
egész hortobágyi puszla Clzon
bun százezer kat. holdnál is
nagyobb. A rajta \cg'elészó jó·
SZÓf~ok széÍma évenkint ötven·
ezer körül van. TerjeclelcmrC',
nézve tehM cl I-Iorlobág'y ve'
tekszik a Balatonnal, melyet a
leg"uTóbbi mérések alkalmával
; 05.549 kiJt. holdnak talállák.

A íeventefoglalkozások szii
net::!ése. n. vElrmegye alispánja
él ~:(lzclasági munkálatokra te~

kinict!cl, él levcnlefoglalkozá'
sokat él foly(; évi julius 15~tól

aug'lIsztus 01+-?' felflig'g-eszlellc,
illet(,jeg elrendelte, hog'y ezen
iclő alait ct lcvcnic-oktalLÍ": szi"!
neJcljen.

Filmszínház
Oyomán.

Junius l-én, vasárnap:

Ko§suth Lajo§
azt iizente ......
(Tavasz a viharban.)

Az Apolló filmszinház GY03
mán 1900. junius l-én. vasár
nap eg'y nagyszé1hásLI. tökéle
tes mag-yar filmet mutat be.
melynek eime

I"-.o§§uth. Lajo!i
a.zt iizente ib ....

E filmremck cléhink teírja fl

szabaclság'hare idejéből alt az
eseményt, amit ccldiR" még fil~

men sohuscm láttunk, csak
hallottunk, hogy Kossuth Lajos
hivó SZ,l\ár,l iJogyun ment cl
mindenki, harcolni a mafrYi:lr
szabadséÍfrérl. li~'y mentek cl a
hős sárospataki diákok, i:;,
közöttük még a nyomorék
diák is, - éleli.iket áldozni Él

magyar hazáért. KiemelkedéS
esemény, amikor I(ossulh La
jos megjelenik a kápolnai esa~
laiérell; a meg'Illaradi hc5sök
néma nlC'gillduiclssal áliják kö
dil és minc!nyáiuklelkét meg"
rázza Eossuth fenséges imája:
"Szenteit sirhalmok felett rab
szoJganépnek éin i nem sza
bad"! Ji.. pataki cli.ákok hősi

kLizdelmei bejárják az cg'ész l
ország·ot. maga Petőfi Sóndol'
is felkeresi t6borukat 5 ug"y
hallgatják, mintha a magyarok
Istene állna elültük s zugják
s;'avfIra, hog'y"Esküszünk, ra
bol;: tovább nem leszünk"!
Szinessé teszik e g'vönvöl'ü
filmet a sárospataki rektor leá
nyának bájos, szép, szerelmi
epizódjai - Panni, a kores#
máros leányának és Csillúnuk
a s7ép cig'Émy!ánvnak érelekes,
fordulalos szerelmi jclc:nclei.
A !J(Jslclkü nök lángoló haza
sz"rcktéllck rilka példáját örö
kiti meg' ennek a fílmnc!z az él

je lenele, ameIyben Pan ni Gör
gev sürgös parancsát az ellen·
ség-cs tilboron keresztijJ akarja
cl magyar sereghez iuif-oltni, ele
rajIaveszit és az orosz puskéJlz
golyójáJó! teddlva hösként hal
meg' a hazáért. Szivckig' haló
az a jelenet is, hog'y a nyo'
morék ditllz mint álclona fel
élclét diáktársáérI, hogy ö is
eieg-ct leg'yen a mag'yar Sz:J'

bucJsjgéri: oroszok által sor~

tiiz: clé állítva. bolelof.?·un néz
szembe a g'yilkos feg'yvercsö,
vekkel, iJiktJn IdoJsó kiáltással:

"Éljen .a magyar szabadság,
éljen a haza«! A magyar S7a
badságharc jelenetei azonbfJr!
csupán kerciLiI Szol~láJrlak a
fentebb vázolt szerelmi Jörté#
nethez, amely az egész film·
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könnyes szemekkel és kegyeletes szivvel állta körül az end
rődiek nagy gyász·küldötlsé~re.

Utódai: a gyászos véget éd nagyképzettségü müforelitó
Dobos Lajos, majd 1889 novembcr lli:1válól a szent életü
Grócz Béía, későbbi nag'yváradi nag'yprépost cseneles, zajta
lan munkában foly/aUák a lelkiéle::t 1l1(?!yitésére és az ifjuság
nevelésére irányuló nemes miiköc!ését.

Ebben az iclc5bcn még' az öreg' Salc1cz Imre volt Enc!§
ród közsl?g' elsö icg'yzöie, még' pcdig 1848 óta. A birói pál,
eát Timár István viselte, akii 1890~ben az cnclrödi egybáz
köz1isztcietben álló alelnöke, a mai is élő Hunya ). Mihály
követett. J.\ jcg'yzói tisz/cl késóbb Harsányi Dániel, LOll1bay
Géza, llli1icl pedig Viskovies 19'náe iöltö: ék be. A község"
érdeké! szem előtt tartván, készséggel arra törekedjek, hogy
az 'cg'yházközség' vezetőség'ével be:;kés és eredményes cgyiiH
müköclésj bizJositsanak.

1891-bccn cl Központi Ovoda (Leányiskola) felépitésérc
Schiefner Ede 3000 forintot ajtlnloli fel. Báró Wodicíncr Al·
bert élZ ehnrház kegy ura 1000 forint adománnyal járult hozzá.
Az épitésl \Vag'ner Mórion neves gyomai épitőmesler vállal
ta 8051 foriniérI. Az uj bázban irgalmas rendi apácáklanilot
tak, de házon kivül Il1ÉIS leányiskolákhan tanítást nem vill!al·
haltak.

1894·7 bel1 létesi'ilt cl kisperesi uj iskola SzedIák Mihály
. helybcli meslcr vjI!alatábun. Még' ugY(lllczen évben rcndsze
resitetiék a kondorosi anyai második iskoliSJ is. Egyenlőre

bérelt helyiségben folyt a tanitás.

1896- ban a lakosság' és iskolák növendékei nagy lel·
kesedéssel iilk'k meg" az "Ezredévi Ünnepet". Adélelőlli

istentisztelet 1I1án "a szarvasvégi szénilskertben nagy mulat§
ság' voll", él község' pedig' 200 forintot osztot! ki a szc:g'ények
között.

1891~hen épült fel él kondorostanyai templom. A lakos
ság' 2190 fori; dot ajúnloU fel és 103.000 drb. tég la égcíé5é~

hez járuii !l'l/lá. Sehidner ajándéka 1671 forint volt. Az
épiíést és tennésl .Árl!21i Innc hl?lybcli kőmüves vég-czte 4827
forint 8 krajcárérL
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Ugyanezen évben egyház átadta községnek az eddig
kulh. jelleg'ü két· község'j ovodát.

18983ban él gyomavégi iskolához L1j tantermet é"piHctelt
a hilközség·. 1899·ben a koesorhegyen és a déespzJskumi
országut mentén lelket vásárolt Grócl préposH"l1ebáIlos, dc
él felépítést már nem Ó, hanem 1900·tól utóda Zclinka
János espcres·plebános végezte 1900 szeptember hélvában.
Lh~yanckkor készült el az örménykuti uj tanterem és az uj
könlor-báz is.

A huszadik század C'lső Jizede általában a béke és tár#
saclalmi eJőrehaladást jelenteJte bizonyos Jekintelbcn. ,:\ "viv~

mányok-korszaka « fokozta az igényeket, előseg'i!etle ul em,
beri erő és szellem neki lendülését. de más oJdalröl j()bban
rávilágiiott a társadalmi ellentétekre és visszásságokl'(j is. A
szocitiiizmus C'rőfelje5cbbena vidéken ekkor kezd jelclllkezni.

Mezőn, Várkonyi és társaik környékezik a mllnkiÍsokat
és sajtójuk terje'3ztésével erősen kiélezik az osztáll'-ellen.·
téJcket. A másik sajnálatos jelenség'et abban láJiuk falunkban
is, hog'y ig"en sokan kivándoroltak Amerikába. Akik vagyonI
'3zerezve visszaj0líek, a nemzeti vagyont szaporiloJttlk, de
ig'ensokan künn maradjak és e/vesztek él mag'iarságra néz'
ve. 1906,ig' közel 400-an vándorolJak ki.

Ugyanebben az időben épülilljjá él "Vida"féle s/eg-én\,
ház" 11.200 J-(orona költség·ell .

1905 november 7·én lelkes ünnepe volt EncIrőcJl1ek. A
huszadik század legnagyobb magyaria - gróf Apponyi AI,
teri látogatta meg a falut több 48,a5 képviselő kiséretében
és erősitette a fi.igg"eJlenségi politika eszméil az ellenzéki ér
zelmii endrődiekben.

A szövetkezeti eszme is kezeli bontogatni szárnYé1Ít ná,
lunk. A belterületen és az örq;rkcrtckben fogyasztási szövet·
kezet létesLilt, maid 1909 december 12-én ünnepélyes meg
áldásban részesült a 80.000 K. költséggel épült uj szöveíl<c,
zeli motoros-malom.

1905-ban nagy fendLiletlcl megalilkuH a Katolikus I'Jép.
szövetségi Szervezet is.

1910 juniLjs 22~én él Földmi..).vej~sügyi ,zs Ke~q5h.'i?delmi
.I,



A NYUGODT ~ BIZTOS FÖLDI BOLDOGSAG ALAPFELT~TELE A
CSALADI B~KESS~G,

amil il gondos házi asszony kevés pénzért igen könnyen biztosithat, ha fériének és
~yérmekejnek tizÓraira. illetve vacsorára WEIOMANN fÉLE KITONŐ VIRSUT.

. ILLETŐLEG HIDEG FELVAeOTTAT
(PÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VADAsZKOLBÁSZT, SZALÁMIT stb.) szerviroz! ...
Tegyen próba bevásárlást él WEIDMANN MAATON üzletében (HQrlhy Miklós ut
Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitűnő hentesárut Gyomán

más nem készit és nem tart.
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Az "Ujság" Kiadóhivatalának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest, .
VI., Aradi-utca 10.

Ha

Az UJSÁG a beérkezett mun
kaalkalmakat "MunJ<apiac" ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szeJvényt, sem bélyeget

nem ken meJiékelni.

ipari, kereskedelmi, háztartási~
alkalmi vagy bárminemU al
kalmazottra van szüksége,
kja meg pár sorban az
UJSÁG KIAOÓHIVATALANAK

(VI., Aradi-utca 10).
A boritékot igy kell cimezni,

-
HIRDESSEN
LAPUNKBAN!-

.,-t;,

Kérje az

"Atlas Iroda'~
(Agtnce Internationale de Touris;mt;)
Budapest, VIII. ]bzsef-kőrut 46. II. 7.

TelefonS:l:. : 335-64.
prospeb:tusát Európa v i I á g h i r il

nyaralóhelyeirőJ.
Pensiodijak; napi 5-6 pengii.

Zell am See, Semmering, Kitzbüchel,
Wörthi', Ossiachi-, Traum-, Attersee
tavak iürdőhelyein, Abbazia. Velence
Lidö, Rimini, 011l5Z és francia Rivi
era, PMi,;, Biarritz, OeauvilJe, Trou
ville, Grenoble, London, Schweizban
napi 6-8 P stb., Budapesten napi
4 P (havi 85-90 P egész évben).
Tanu!óknak 15-20 százalék kei.1
ve:l:menY. Utazásoknál (egyeselm6! is)

33-50 százalék kedvezmény.
Válaszbélyeg.
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I
ft E R D Y F E R E N C lakato§t'Iil:lllester
felhivia a nagyérdemü közönség figyeImét arra, hogy
elvállal az összes létező la~ato§ §zakJnAba vAqó
D1unk4kat é. készit telle.en ui és legmodernebb kivitelU

Ivaskeritéljeket~ betétes... é§ ková«::soit vas....
kapukat~ sirkedteseket és saját rendszerü laka...
..ék tih:hel~eket az összes kivitelekben a legg-azda
ságosabb tUzeJéssel ellátva, pár száz drb. már forgalomban

helyben és vidék~n.

Kéri a nag'yérdemü közönség támogatását.

L6kik Kossuth Lajos ut 698. szám alatt.

~UUy~UUU~~uu~~~u~~~uuuuu.~~_u~~

Kató lajos jegyzőnek Révlrp",;on
evő szőlő és gy!.lmölcsö5 kertje T,rök

. áron eladó.

Kiemalmi korpa érkezett a l-Ixn
gyába, melynek mázsája 10 t" 12 pc-ngí).
Ezen korpa teményért is lesI. \wc-st',t-lve.
A cserénél a ternl':nyek ti. kÖ,dk,,;,i! ára
kon lesznek átvéve, ugymint II blJl.a 23
pengő, tengeri ! I pengő, a7. árp:l 13
pengő, II 7..ah 12 pengő. EnnéJiog\'a,
akinek nagyon jó és olcsó k\,rpál'll
szük&ége, van az jelentkeuen II Hun
gy.ánál vagy Wolf Mihilyn:íl V:l~Y Ko
vács Jánosnál.

OYOMAÍ UjSAG

Tatfilló felvétetik Katona Gyula
kereskedő üzletében. Gyoma, Horthy
Miklós ut.

A Future \l1egbizásából a Hangya
édesiti a hlkosságot, hogy mindenki,
akinek vetése van évi 8 és fél sziAzalék
kamat m~lJett I>aphat zöld hitelt má·
7.sánként 17 pengöt. Akinek kell, jelent
kezzen a Hanúánál vagy Wolf Mihály
nit

NYILT# Tr:.R~~)
Jegyz6könyvi-kivonat.

Uhrin István llr és Csókási
Béla ur között [ö/merült 10
vagÍlls ügy az alábbi módol1
nyert a lovagiasság szab-ályai
szerint elintézést:

Uhrin István ut kijelenti,
hogy Csókási Béla arat in
znltálni nem akarta,' csapán
magyarázato! akart tőle kémi
a tánchelyiségben tOr/énte
kér!.

Csókási Béla' ur viszont
kijelenti, Iwgy Uhrin István
ur ezen szándékát félreis
merle és miutáll vallásos
meggYőződése és állása miatt
fegyveres. elégtételt nem ad
hat, sértő' kifejezéseiért bo
csánatot kér. Egyben kije
lenti, hogy kérdéses alka
lommal úhrin István ur az
lj menyasszonyával szemben
korrektill viselkedett.

Endrőd, 1930. május 28.
Uhrin István megbiwttai:

Alapy Andor s. k.
Csernaczky károly s. Ic.

Csókási Béla megbizottai:

Kreznerics Ferenc s. /C.
Koczkás Sándor s. k.l

. *) E rovatban közöltekért, felelős

séget nem vállal a szerkesztöség.

czDtíBLIKACIÚ.

1930 jun. 1.

Akine~ a )I!OziV:Dlü"kö...
di-)I!Oe rendetlen, erőlkö...
dés nélkül \lgy érheInek el
kÖnn\iŰ székelési, ha naponIa
reggel éhgYOI11Drra megiszMk
egy kis POhZ!f természetes
~Ff"ren~ .J6zsef~ keserű ...
vizet. Szivszakoryosok meg...
tíllapilolJák, hogy a Ferenc
lóöscf viz su!yos billentyűhi

bi.:Íkl1~1 is enyhén, bizfosall és"
mIndíg kellemesen hat. A Fe...
rene JÖi[:u~f keserüviz kap·
ható gyÓgy·szerlárakban. dm...
gériákbéln és füszerüzletekbefl.

A zenét kedvelő közönség
fégi vágyó1 tökéktesen elégíti
ki a közelmul Iban megindult
magyar koHaujság. a Zenei
Magazin. Hél'\{onla megjelenő

számaiban mindig a legfrissebb
6 hazai és külföldi zenQszá...
mol közli; dalokat hangosfilm.
és színpadi slágerel<cI, tánc...
számokat, magyar dall, vala
mennyH zongorára, énekre é1f·
kalmas. . könnyU letétben.
E mellell európa és Ameril<o
legujabb szinpadi~ zenei. film
és gran:ofon hireiről .képel,kel
élénkitel! tudositásokat közöl.
hlztosra vehető, hogy it Zenei
Magazin 1gen olcsó ára révén
rövidesen minden zeneszereto,
házban néllüilözheletlenné vá.
lik. A fővárosb,m és vidéken
is mindeniiH kapható. A lap
szerkeszlósége és l<iad6hiva..
lala: Budapeslen, V. KalOl1a
józsef u. 21. Érdeklódiön még
ma a helybeli könyvkereske...

dónéL
Budapesten, A Központi

SzáUodát, (Cen/rá\) melyet Pal...
l~'i Miksa, él Grand t--Iotel Es
planade, István király, Deák
Ferenc sztíllodák volt Julajdo"
110S8 v<lttc ilt, lapul1k olvasói..
nak melegen aiánljul..., A pol..
gári családoknak ez az elin'U",
legismertebb fóvárosi otthona
alig 2 percnyire a Keleij pá...
Iyaudvartól. ujonnan berendez"
ve, gózfütésscl, hideg meleg
viz7el, telefonnal. rádiÓVal Vtlr
ja vidéki és külföldi vendégelt
A főváros idegen forgalmának
nagy nyeresége al uj vezejés
alatt álló szálloda, melyben
a polgári órai, mellett már 5
pengő/ől kezdve kélphalók
szobák.
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2()-4S
2' l(!

16'5?:2:i"
19'45~~'

2(N5
21-13
21']8
21'49
21'50
22"09

l'j'3lli;\'
20'29'!v
14'28"

,19'10 '

15'21 20'14
15'40 20'34
15'41 20'36
16'13 21'09
16']8 21-14
16'47 21.45

17'30
17'58
18'03
]8'34
18'45
19'04

erékpárokat

10"39
·10'59

ll-Ol
ll-34
] 1'39
12'10

~G{iEJ{ részietfizetésre.

a r

5'53
G']3
0'15
G"48
"6:53
7'24

G.YO~:lL;l\..-,."VÉSZTŐ

3'53 12'46
4'21 13"14
4'26 nE)
4'57 13'50
4'58 n51
5']7 14-10

rfeljes tisztelettel:

és r:r~39Y81r gU~Yh'j(Ji·t;n1ii1ös~gben hó.rl11c:Jy ki.ílföldi-áruval versenyképesct.

CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak ,165 pengő.

I{észpénz •fizetés meHett csak 148 pengő 50 fillér.
;,:iinjlc!í ;;l~pekben is raktá:'('il van "OPEL", "ATLAS-PATENT", "WON-'
l)i~!\"_ "lPACi", "OI{JOIT' (~S DL'\il;lANT", gwnrníkban "DUNLOP" és

,,:'/IICHELlN",

j\~:Ec s2ivl:nkön v~s:eljU~,; nI[~gyar lTIUnRaS
mai' n.ehéz sors,:it, adji.l;rk munkát és kenyeret a

nll.Hlk3mélkilliek kezébe,

l}-l:) ~)'45'\' 133fi
11'CH:; 1.~.,·~~;:~)/ 18:19

,'(\'32 _, Jet S'52gv
5'- 10,40 11'45g~'

(:j;,'l[ ür"-:lA - In::Kts,cSABl\.
Békéscsabáról indul 23'15 4'34 S'14gy 13'26 lG'14a v 18'2(\
Gvo111ára érkezik G'J7 5'26 8'5Igv 14'20 16-51g:j 19'25
C;:I'o,náfo] im1ui (Nl 11'14 12'47;;v ]8'29 20'34gy T2P
BL'i:éscsabára érkezik j'34 L~'08 13"25gy 19'27 2]'llgy 3'23

,A "g:y" bc1üvcl jelzc!t gy()rs\,(',[Iat~ a 'többi pedig személyvonat ,

,G\,'01l1:'u-/Jl indul
Devaványára érkezik
Déva1.'ányáról indul
Szegj,aioJlml érkezik
Szegl1J!omról.inclul
Vés'Ztöre érkezik

Vésztőriíj indul
Szcgh~lonlra é;'J~ezik

Sze;;:halomrúl incllll
Dé\7a:v'[~')J\'áta étl~ez;k
D0';av611yári;] inf]n]
GY0711:~r([ érkezik

csevásárolj

Legjobb él{,o~tató a

Vasüti és ajázás!
en etren ság

kaphaM mim:!en YZls,:Jtájlornásoll";,
Döhá....,vt6zsdébe~.

P E S 'j PlOdQ,"'i,5ml~C::2::lrC,
A,Nyugati :p:"i~'alCU'a-',,-aJ!.' ~'C"~''Gu.'"

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54, Siirgöny.cim: IioJelist.
MiFlden modernkényelemm.el berend2zette!sőrang'u'családi
szálloda,:r-.1inden szobában központi tütés, hideg'=me1eg

, folyó viz és telefon, , un,
Száilodában kávéház, cukrászc1aés fodrászterem. A keleti pályal1l'tvartól

közvetlenvilJamos' össiek()t1etés 2-es és 46-os kocsiklG'.L

Ingyen laldiatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
mer! lapunk havonta kisorsol
előfizetői közÖtt egy szálloélai
utalványt, melynek 'Iulcijdonosa
ascrsolás hónapjában tetszése
szerinti időben háuom napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirn':vnek öi"véncJő Park nagy
száHodában Budapest VlH,~ I~a=

rüsslér 10 Ca Kcfefipályaud'\'cr-
érkezési olda fával' , szc>m !)cn)
egy c'!sőrcncii.i szobn!. /\'I«i
vclkcző'sorsoJé5st j"unius '15:én
fug-juk mcgcítC,'ni.és crednlén'l'ét
lapu:,k junlus 22=iki s/.tJJ11.f;héltl

'. te~s":iik közzé, Vag'jn ki
az alanti "UralvéJny;s7cl\~2';lyj"

\.?S adia be azl iap unk ; ldclős
szerkeszlójénél.
-' - - H1l~evfJlQ~"nd<i~;-

Lapunk Budapesten állan
dóan ol,vasható a "Park

, '

Szálloua" kávéházában. vm.,
, Baross-tér tO.

UTALVANY-SZELVi~NY

llrnak
um"llek

mint il

GyoiVlAl. UJSÁG'
c,lvilsójána k-

e,

.",_,~,_~' 15~től, november 15~~g.

Vasutállomás, ,Kossuth Lajos-utca, Piat~tér, Horthy Miklós-ut és
ENDRÖD Gyógyszertár között.

TávOKS~Jg 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

'Yel'f6t(1es mtgá'Úó helyeken már 40~50 lépésl1yi távolságról felemelt kézzel ken
jelez,nL a li1.eg{i]jIásL .

l1(~ellétjegy End~'ődlg vagy vissza 6oimér,' helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.

KUE~n menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőmél megrcndelhető.

GYQ

" j,\n dJr',f&d ]l~~a indulFeltételes megállók .
5 30

Gyomán':
járat reggel 6' Ó.p. Kossuth Lajos utca -- p.

ti Ó. 3U Gróf Tisza Islván ut sarok
déleiött ,8,0.."',.p.

Jv\ádaygyógyszertár "
p.

9 Ó. p. Piac~tér
déielőtt 10 Ó. 30 p.

Artézi-ktlt "
11 Ó~ 10 p. 1I2ngya főüzlet

" délután 12 Ó. p.
Vágóhíd

12 Ó. 50 p. iványi malom.
"

délután 1 Ó. 40 p.

2 '6. 20 Endrődihi:
délután 2,ó. 40p. Napk',Jeti' vendégl() "

p.

4 Ó. 55
Kórház déíután 5 Ó. 40p. Eondorosi-ut "

p.

7 6.'20 po Piac:tér .:. ..;,' este 7 Ó. 40 p."

Telefonszám 17.

BUSZ VÁLL/.\L.4T, GYOMA
. ,

l A·, .D Ő

délután

délelőtt

este,

délelőtt

délután

débtán

"

"

"

"
5.

7.

4.

8.

6.

OEGE]
,::''Ezeu lap elöfizetöinck 11lcgeJe[.';edé-
, • ' . sére nyujtott

.~ :: 20 s:E::.EÉizalél\\:.
., kL:clvez'olén)'rt, szobaárainkból

_" 10 5ii:E::áz<ill.~ék

" \cd\'ezményt olcsó éttermi árainkból "
::~'menut kivéve) módunkban van az

',UJSÁG ki8.dóhivatalával létesitett .
':Iüegállapütjás alapján kibőviteni ,q

..MAGYAR KIR OPERAHÁZ,
" ':. NEMZETI SZINHAz,

, KATvIARA SZINHÁZ
~elÖal\;1sail";iszóló mérsékelt áru,
jégy;\kel, rl'ekihté{lelaiú].'iY'··kéFes~;'

letre, kér.ilik szoba és szinházjegy
rendejését l,ét..három nappal előbb

velünk közölni,

PAR:~{aSZAt.llOD.t\
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olalával. (Nincs koCsiköltsége,)

Szerkes?lé:'ért és kiadásért felelős:

\i)'JNER MARTON.-'

~."__.~"-"""~$".$,,,,.,p"'''~'cflo&~..,..,,~_
i,1tta a. "HUNGARíA" ' viiiIlalal

.'4#t1I"~~~~.,;;:"'cA-_,.,.~~p~~~lao'~""'~

cégtulaidonos: TEKET SÁ.NDOR.
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születése ezelőtt ezred év
előtt és e karácsonyhoz
odakapcsoltatott Mohi
puszta, Mohács, Arad,
Triánon nagypénteki tra
gédiája. A gyászba öltözött
magyar gemus azonban
nem hiában virrasztott és
imádl(ozott mondván:
tartsd meg öket a magyar
történelemnek ereje iiltal,
eljött mindig a husvét, el
a feltámadás és a világ·
történelem levegő egének
nagy oszlopai is megnyiI
tök a Rákóczyak és
Kossuthol{ népe előtt!

Szükség'képen' el kell
következni annak ma is,
hogyasebesen zugó széll

"nek zendülése eltöltse az
egész házat, még pedig
Brassótól kezdve mind
Pozsonyigéslglótól kezdve
mind Pancsováig', hogy a
láng nyelvek ezredéves
magyar történelem lelke
sedésének-erejének tüzét
gyujtsák, hogy még a ver
gődő magyar jelennek Si~

monjai is kőszikla Péte
rekké és az elrabolt föl-

ünkösd.
A keresztyén hit ünne

peineksug-zkozva fénylő

koronája a Pünkösd ün
nepe t Amint hiában való
volna - az Irás szerint
--'" minden hit és prediká#
tás, ha Krisztus meg nem
halt és fel nem támadott
volna: -' éppen ugy nem
lenne a keresztyén hit Un'
nepeinek fénylő koronája
Pünkösd nélkül!

, A Illi ünnepeink tulajdon
képpen egybe kapcsolódó
arany láncszemei az isteni
kegyelemnek és szeretet
nek. Karácsony nélkülnin·
csen nagypénteki íragidia,
- golgotai hulló vér nél'"
l\iil nincsen husvéti feltört
szikla sir, - Husvét nél
I(ü! lehetetlen az Áldozó
csütörtök, -, viszont Pün
kösd nélkül nem volna ez
ünnepeknek fénylő koro
nája!

Szükségképen kellett el
következni annak, hogy
a sebesen zugó szél el-

töltse az egész házat, hogy I
a láng nyelvek mennyei
lelkesedésnek#erőnektüzét
gyujtsák meg, hogy az
egykor ingadozó Simon
kőszikla Péterré s cl félénk
tanítványok a hitnek olyan
hőseivé legyenek, kik Je~

ruzsálem piacán kiáltsák
az egész világnak fülébe:
mi pedig azt a Krisztust
predikáljuk, akit Ti ke·
resztre feszitettetek, de aki
feltámadott !

Szükségképen kellett el
következni annak, hogy
3000-en vigyék szerte a
szélrózsa nlinden irányába
a pünkösdi győzedelmi

hynmuszt: halleluja, halle
luja !

A magyar sors csoda
nagyszerüsége éppen az.
hogy krisztusi sors. A
magyar történelem még
megrázó bizonyságaiban
is az isteni akarat és kegye#
lern egybe kapcsolódó
aranylánc szemeiből épitte#
tett meg!

Nagyszerü karácsony
volt él magyar nemzet

dÖ\l gyötrődő testvéreink
is él magyar hitnek olyan
hőseivé legyenek, kik a
Kárpátok bércein, Orso
vánál és az Adriánál ki·
áltsuk az egész müveli és
müveletlen világnak a fü
lébe: mi pedig azt a ma·
gyarságot predikáljuk s
annak uj ezredévre való
dicsőségét hirdetjük, ame
lyiket Ti keresztre feszi#
tettetek de, amelyik, feJti!·
madott és él!

Szükség'képen el kell
következni megint annak,
hogy leg'yen zugás, mo
rajlás, még e csontoknak
js egybemenése és meg
elevenedése, a hősi di
csőség daliás idei ének
ujból megelevenedése.
hogy Nagy-Magyarország'
husz millió lakosa vigye
szerte a szélrózsa minden
irányába a magyar piin
kösdi győzedeimi hym~

nuszt: halleluja, halleluja!

Gyoma 1930. junius.

HARSÁNYI PÁL
esperes.

.. t,_ JN> *

TÁRCA
IfoldvilAg..

Irta : PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (28)

A pénzbészcdőn meg is lát
szoli, hogy puritán, mert nem
csak nézeteibc?n volt makacs
és hajlíthatatlan, hanem abban
is, hogy nem szerctctJ berei
válkozni, körmei fekc1ék vol·
tak, gyapjusált hordoJt és haja
állandóan a homlokába lógott,

!\crekes sokat vitatkozott az
öreg' pénzheszeclővel, aki ma
kacsul képviselte materialista
világfelfogásá! és kijelentetle.
hogy nem öntudatos ell1bcr
az, akinek még' olyan ábránu
jal Wlnnak, mint Kerekes karl
társnak. Eg'V őntudatos ember I
D?W liH mást él s:;::erelemben,

mint az anyagcsere eg'yik fo'
IYi'lmalál c>s y(crekes annak
köszönheH eddigi sikertelensé...
gél, hog·y tulságosan és ábrán

dosan idealista, volt. Kerekes l
erre megkérdezte, hog'y a
pénzbeszedő kartárs viszont
mil ven eredményekkel diese·
keclhelik elmult élete során,
mire azt a furcsa választ kap ...
la, hogy egy ig'azi szocialila
nem is akar egyénileg érvé'
nyesü Ini.

Amennyire nem értette Ke",
rekes ezt él furcsa ellentétet,
annyira megzavartCl ót az is.
hogy Szép lvlagda is állandó
an bejárt az otthonba. A déle
lölt rendesen ujság'olvasással
telt el, na meg él politikai ese
mények megbeszélésével, Ke
rekes szégyelle magát, de bá#
mulalos tiíjékozi'ltlanság'ot árult
el apolllikai tLldományok tev

rén és elhülve látta, hogy
kartársai mennyire otthon van·
nak a jól értesültségben és a
legmagassabb titkos szándékok
ismere!~ben. Voltak, akik clá#
tumra mcgiósolJak egyes Q"e
ményeket, bejelentették, hogy
ezt és ezt a politikust ekkor
elfogják tenni él láb alól, hogy
él kormány ti10kban kikkel ba·
rátkozik és hogy nem az uj
ság hirei az igazak, hanem
rendesen az ellenkezője, ami
él sarok közö!l van. Délulán
különbözó előadások voltak,
eZQket l.{erekes is meghallgaHel.

Csodálkozva veHe tudomásul,
mennyi mindnfélét tanulnak és
l1allg'atnak ezek az embc-rek.
ez kezdetben imponált neki.
ele később belefáradt, untJ a
gazclaságtfmt. az csperanlislzík
Ielkesedésé1 és él íe'rmészetba
rátok bjr~E!nyái"zerü tömörül~·

seH.
Esle relé, elen csocJállW 4

701! Kerekes él \cgjobbflll,
lv!a~d(] is ,benézett majdnem
minden nap. Magda frissen, élel
kedve/ sUf;rározva jöH. Ahol
megjelcnt, rögtön csoportosu
lás támadt körülötte. de Mag'
da renclesen lLis!ént Kerekeshez
ment, aki emiaU Ielkiismere!
fordulást érzett, mert nem tucl 4

ta viszonozni ezt a figyc.lmel
és előzékenységet. Egy alka
lommal éppen nagyviJába me
rülve Jalálfa KerekesI Magdi!.
I{erekesí sarokba szoritották il

kariársak, hiába magyaráz/a,
hogy nem lehel miuc!enki
egyenlő, hog'y él kí!pességck il

tanuláslól és a szolgEJlati id61ő]1

függetlenül meg\!annak az em
berekben, hogy ő például nem
a7ért beszél. mert saját mag6t
kiválóbbnqk tartja, 6 ig'enis eHs:
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Az endrődi római katholikus
egyházközség ~OO éves

évfordulójának ünneplése.

A' diszes társalkodó, vagyis
világba ternlett ember.

Kiadva 1843. évben.

Méreteiben hatalmas és kül~

sóségekben inpozáns ünnepl
séggel róHa le Endrőd község
lakossága háláját és emléke..
zését az alapitó ősök iránI,
akik ezelőtt 200 évvel Nemes.
Kerekiból Endródre I<öttözick
át. 28,án este Jámpionos S7C'

renilddöl köszöntöUe él lakos
ság dr. Lindenberger jános
apostoli kormcínyzól és éi meg~

jelent elókelőségeket. Ezrekre
menó tömeg' vonult fel zene'
szóval és lámpioilnal az uj

népházíól ö plébániáig, ahol
megtörléntek az üdvözlések.
Másnap, csütörtökön, reggel 9
órakor tartott igen népes egy'
házközségi diszgyüléssel kez'
dóclött az ünnepély, amelyen
l\oukás Sánrlor polg. isk.
ig'{l7g'ató méltattél a nap jelen'
j6s(~gét. Fél 10 órakor kezdő

dötl az ünnepélyes nagymise,
melyet az Apostoli Kormányzó
fénvcs papi segédlettel muta~

totl be. A szent beszédet P.
Omcrovics Tamás jezsuita
á/Yél tartotta, aki remek felépi,
lésü beszédében megrázó CTÓ"

vel bizonyitotia be a bít és
vallásosság szükségesség-ét. A
szen! mise után, a tanuló ifjuság'
sorffJla közölt. rendezetl sorok
ban vonult fel él közönség, élén
a papsággal, a Katll. Népház

hoz, amelynek felszentelése
szinlin c napon történI, Nagy
áldozatkészséggel épi/elte meg
az c~yhazközség ezla N~phá.

wt. amely Endrődnek első

emeletes épülete. hog'y igy ál,
litsCH] maradandó emléke! az
a!ijpifóknak a harmadik évszá~

meri, hogy bizonyos dolgok,
hoz egyáltalán nincsen lehel'
ségc. Végül is a szocialista
érvelés makacs bunkója föllá,
zltolta őt ezeknek az embe..

reknck él rideg. könyörtelen
érvcl<ise ellen és eJorditotla
magát, az asztalra ütve;

- Már pedig akármil is csi
nálnak, ezzel a szervezkedés,
sel soha nem fognak semmire
sem menni.

Ej~Y fckel~ sovány fiataleIn'
ber, ilki eddig csak hallgatólag
llgyclte él vitát, odalépeH Kere
keshcz: - ne törődjön vc!ük
elvtárs, hadd beszélienek! Egy,
szer el kell jönnie velem, na'
gyon érdekes dolgokat fogok
magá val közölni.

Ekkor lépett be Magda és
Kerekes még mindig él vita·
hevében, egy kissé élénkebben
és határozottabban beszélt ve~

le, uWyhogy a leány csodál
.kozva figyelt fől: - na végre.

zad lüiszöbén. A felszentelés
befejezésével ünnepély voll a
Népház zsufolásig meglel! e1ő

adóleri1ében. amelynek khna g

gasló eseménye voll dr. liol
ler István v. miniszter f"lavaló
beszéd\? Ugyancsak ez ünne
pélyen tolmácsol10 cl hul/us%'
mlnisder képviseletében meg·
jelent dr. Pcll'óczy ls/vén mi·
nisz!cri lanácsos a !{ul!llsZl11i
niszter üdvözldéf, amely llJátJ

a nagyszánHl levelek és lAv'
iratok tömt?-g'él olvaSldk fc I.
amelyekben a meg!livoll, dc
lUeg nem jQlenl közéleti nag~'·

jaink: Vass József népjóléli.
Mayer jános földmivclésügyi
miniszterek. Huszár Károly v.
miniszterelnök. Bernolák Nán,
dor v. miniszier. Mayer Ká g

roly, Pogány frigyes, SchamIl
t{ároly Ailamlifkárok, Czetiicr
lenő, a képviselóház alelnöke.
Ernst Sándor és l~rém l_órine
pápai prelátusok s/b. slb. küld·
ték el üdvözletüket és sZC w

rencsekivánatail<al ez ünnepé..
Iyes alkalomra,

A fc[ava:ás után 400 teríté'
kes közebéd voll a Népház
emeleti nag'ytermébcl1, amelyen
a társadalom minden rétegéból
sokan vej/ek részt. Az elhang
zott sok l<özönió közii] csak il
következőket emeljük ld: Cser
nllS Mihály felköszönlóiél a

Pápa ÖSlcnJségére és dr. Lin
d~nberger János aposloli kor·
mtínyzóra. dr. Mácl Jánosé! il

knltuszminiszterre, dr. Cseh
lÓZSQfél él vármegyére, Kovács

ferencél Haller Istvánra

és KalmM VincJél avendé,

fölébredtl Már azl hiHem. hogy
maga !cijcscn ~lmcriil abban a
Iclargiában.

Magda bizonyárd ma is be
rog menni s akkor hiába ke'
resi ó1. ez a goodolat boszI
szan/otfa. ámde ő nem igérte
sohasem Magdának, hogy várni
foS?ja. Ezzel a megállapítással
el is il1k~zte ezt az üí:ryd, ncki l

fog olt bcr.clválkozé'tsnak, de
nem volt szappana. nem lche
leli berc'lvá!koznia. Tehát nem
Len:dvi.Ílkozik. l\ iükör azonban
él !,czéb(:n volf. fig'yelmesen
megnézle benne az arcát. EgV
idegen arc meroldt feléje, zöl·
des árnyalatokkal kiemel/.
csontos arc. Nevetségesen
magas halánték alaH csupa
szeszélyes. kigyodzó és kal
nyar~ó vonalak, az anyai nagy
bátyjának él fényképe volJ ez.
EzJ él nagybátyját t)riil1nek télr

toHélk.
(folyI, köy.)

gekre.
Ebéd után kéj ui tanYi'li iS g

kolM szenIcIt mC'::r az AposToll
IZorméÍnyzó.

Ul_:yonakkor a belicriUe!i
mirhól iskolában nagvsz(Ínltl
halígcl!óság jclclll0!ébcn Icll·lot·
ták meg él Kath. Népszövdl

sl<g'i f[yiílésl IZoesán I\ároly
képviselö és az ors:r.flg'os köz·
pani ldkiildöHjei.

Esk 6 óraknr Szen! Imre
iínnepély voll, amelyre él kö
zönség i:snH,~t nagy számmal
vOllulJ feL Gyönyörii beszéd·
bell méllalid Szclll lom?!, a
közs·;.,'g szlilölnC. clr. Uhrin
Ltl::,dó vm. al,jcgyz6. lb. fönoí-

gabi r\,. I
i-.láIOdó isknJís7:tclciés szen!·

Sé}2CS j.;i\rmcnct tilrlé] be él?

ÜllllCpségck sorát. Ez alkalom, I
mal feízer józsef esperes

Egy kis)<ékköJésü könyvnek
cl cime cz, mciy szép sorrend
ben, úgy szólván sZiJbályokba
fog'lalja a köriilbelő! kilencv(,1l
év elötti "iildomosság'ol" és
társadalmi érinfkezést.

Nem lesz lalán érdekJelcn
keresg'elni (J sorok közötL

A test állása és mozgása.
A fest minden mOLgásában

kellem és böj uralkodjék. P. o.
ha valami! felves? az ember
a [ölclröl, meggondolva hajnI.
ion meg, csak il telJes! közelH
felé. mig az altest aiig észre
vehclö!eg' segiL 30k hosszu·
ságot OkOL cl kéz helytelen
tartása és mOz~FJtást1. A esi,
pöre támasz/ot I k~z olyan,
mimha az ember kerti locsoló,
vagy fli/cs edény volna. CSIl

nya ,a sinórra csapolt kéz is.
Ezállal az ember az oráng'u,
tánghoz hasonlit. melynek ke..
ze térdig ér. vagy a szomoru
flizhöz. Körömrágcsálás, IIjj
roppan/ás elítélendő. vala
mint illetlen körülálló szemé·
lyek vagy dolgok mCB'érintése.
Viszont vannak embemek, kik
ké'Ozakarvö azon igyekeznek,
hogy kezeikel nc látassák. Az
egyik kéz s:t:iinklcn a félig
ftombolt mellénybe, a másik
a nadrág'zscbbc csusszan.
A nadrág újabb szabása lehe
íetlenné teszi, hogy a kéz még
íIIeilenebbül is üzze búiosdiiál.

A társalkodás nem kiván
kézmozgatást, csak igen csin
ján. A kéz és kar mozgáskor
szép. él szemnek hizelgő von(1
lat irjon- Igen tanácsos ilyen
gyalwrlaioKal tükör elólt, vagy
valamely meghitt barátunklwl
végezni.

A "menés" ép ug-y szereiclre
méItókká, mint nevetségessé te~

mondoít szen! heszédet.
Elismeréssej emlékczheHink

meg az iinnepségeken kÖlrcl
rnüködó IparlesliHeli Dalárda
énekszámairöl, Hunya Irma és
Endrődi józscl' szavala/airól.
illetve páros iclcnciiikről. Dl,
cséretet érdemióen szerepell il

polgári iskola énekkara is..
Az ünnepély 11lcgszen'czése.

annak sikeres lcfolvásCl a 1'<"11

dezőbi.wliságnak kösl,önhctö,
ilmelynel\. élén él község ag-lih
és e nöpon sok és l11é\lt1l1
megé rdemc! t íi f1 1l1'j)cllctésbc!l
r~szcsüll plébánosa, CSCflHlS

!vl\hfliy apMplébános {lilI.

A napnak l11élló bcfciczé:cc
volt az uj Néphá'l.ban LlrloH
esti baJyus összejövelel, {lnH'jy

vidám ÍlfHJf?uif11blil1 a hfljmJli
órák ig , !Mio!!,

hCI bcnnünkct.A mCI1l:>;; ne legyen
sc Jipegó, sc sebes. se dobo~

gó, s csuszó-mászö, se elóm
görbült. Ne legyen sc '''Hó, sc
sz()kdeló, S~ negédes. A mi
ve!! ember mCf!ése egyenlő és
zaj/illan.
Az arcvonás és ábrázat kiképzése.

A tekin let leg'yen nyilt dc
nem szemtelen. A nyilt llZ!<!nle/
il !crm~szctesen. szépen kinylll
szem munkája. mcly sc nem
"merevény" sc llem igen !D(l;

gékon\'. Még a szenví?dö tH;

cába is derUIlségnek kell k'nlli.
Az cddig- kvil kkinletek eg\,
sl.:ersmind kellemes és ldszö"
arcvonásj is adnak. melly;:l
mindenün \(ek'ndóv,: jcsszCik
magunka I. Az ily slcretelrc:>
méltó ábriJli'l1 hemenetelt sZl~

fez nekünk a lcgderckahh
emberekhez. Ezen lörekvés:sc1
párosilj al ember azon SZl'·

mélyek I,övetésé/, kiknek arc·
vonása és ábrázatja kÖlkJ·
szésben rés7esiíL

A beszéd és heng kil<éptiÚie.
Beszéljünk nyelvtani hdycssél-t
gel. Ne mondjuk példáu! clzl,

hogy sok "kalonákai" láttam.lek·
gen szóva! csak akkor' éljünk,
ha nyelvünkön nem tudjuk nj{]·
gunkat kifejezni. A beszéL"
ne hangozzék ichm!alanuJ. ih'

legyen hápogás, da dofn.ís. sci\
pités, A s~ót nem kell mcg
hlizni, vag'Y hir/den elharap\'t1
kiköpni. Nem I(eli beszéd hc~

Iyett kiállozni vagy rikoJtozni.
de tompán, sikelen, dörmöguc
se szabad beszélni. ! log\' il

hang csengö leg~Ten, olvassolI
al ember r('ggel "éhomra"
fennhangon. f(criiljük a sok
"k fl betúl, mert flZ darqbosfln
hangzik'.

(Folyt, köv,)



Budapestel1, a Központi
SzálJodát, (Ccn(rtJl) melyet Pal
lai Miksa, a Grand Hotel ESI
plönade, István király, Deák
ferenc szálloclék volt JulajcIo l

nosa vC'!le ál, lapunk olvasói'
nak meleg'en ajánljuk. A pol,
gári családok nak ez az eg-yik
legismertebb fővárosi otthona
aljf.z 2 percnyire a Keleti pá
lyaudvartól, uionnan herendez
ve, gőzfüt<.?ssel, hideg meleg'
vinel: telefonnal, rádróval vár
ja vidéki és külföldi vendégeit.
A fóváros ideg·en forgalmának
nagy nyeresége az uj veze1és
alalt álló szálloda, melyben
a polgári árak melle1t már 5
pengőlől kezdve kaphalők

szobák.

hosszas és kinos szenvcdés
után az Urnak 1900-ik eszten
dejének május l-én éjjel 12
órakor johb Iéire szenderült.

ElhunytÉlt a késedelmes fize
Jók okoz!álc

Dévaványa, 1%0, május l-én,

-
HIRDESSEN

LAPUNKBAN t
~~

Az összes hitelezőknC\'ében
mély fájdalommal rnef:!'!ört sziv
vel jclenliük, hog'y az olYéln
forrón szerektt és dédelgetett

HITEL URUNI<.

Csak li! kék dobozban - amit nyitva és kimérve árulnak. az nem Lux!

Minden szülő szereti, ha gyermlZke csinos. Ez sok

9(,).nc/ot köttséget je. lent, Fflert a kis rakoncátlanok nagy- KJf
mi'lien értik, hogyan r~het a legtisztább ru-hác&kát is I
pár perc alatt piszkossá tenni. ~

Aki azonban Lux-ot használ, annak sem n~m 'f'(-.~"-

gond, sem nem költség a gyermekét mindig szépen 1S.~~c' ;'~' _,
látni, mert amit a kis angyal bepiszkít, azt. pár '''~ ..),.
perc alatt ismét csinossá. tisztává. ujjá teheti.

Lux használata megtakaritást jelent!

Goldberger-Bemberg ls Lux-ot ajánl f'arisette és ösz
szes uj gyönyörű kreációi mosásához,

m. évi szegedi országos ipa,'os I

. kongresszus h. atározata ér1cJ- \1

mében az Ipariestületek Or~

szágos Szövetsége OrosháLán.
tarlja évi nagygyüléséL A.kiál
lilás iránt, élmclyre jelenkezni
junius hó 15.·ig' lehel, nemcsok
Orosházán és a. szomszédos
vál'megyékből, hanem az egész
országból rendkivii! nagy ér
deklődés lllulafkozik, - Tájé
koztatót minden érdeklődőnek

szívesen küld él vásár Rcnde~

zősége. A l;iállitók és látogac

tók a szokásos vas uli száiilási
és uli'1zási kedvezményben r·2;
szesülnek.- Kényelmes és 0]#

csó elszáll.'Íso]ásról a vezető, I
ség gondoskodik. - Akiállitás
tartama alatt az OrosházáJól
;) km~re levő Gyopáros gyógy
fürdőre állandó moforjáralok
lesznek.

Tudja Ön már, hogy az isc I
mert Aspirin tabletiák 1895-ben
beható kisérlekk és tudomá
nyos kutatások után kerüljek
forgalomba és immár kbI. 50
év óta az emberisége! a "meg"
hülések" elleni védekezésnél
támogatják. Hülések minden
tüneteiné\, influenza. - spanyol
járvány, reuma, csuz, ischiás
nál ma már az egész világon
Aspirin,tabletJákat az eredeti
csomagolásban a "Bayerkc
rcsz1tel szedik.
~~~m~I%!I#tiA~AI!Jlli;~

Akoresmai hitelröl szóM
rendelet nagy nyomtatott alak
ban a Hungária Nyomdában
darabonként 50 fiHérért lUlp
ható.
n:Dr~~I~

Óvás? LapIlllk nevében visz
szaé!ésekel követnek cl, ezért
kijelentjük, hogy előfizclésgyüj

tő iigynö!zcink nincsenek. Akik
clófizelésgyüjjés célíából ne
vünkben jelcnkeznck fl na~ykö'

zönsé~[l1él.azok csalók, miértis
kérjük őket a hatóságok k\?
zére iuttalni. [::Jőfizcléscket ki~

zárójag kiadólJivatalunk v('sz
kl. A Magyar Magazin kiadó,
hivatala Budapest, V, Sziget-u.
26.

A Szent Imre ünnepségek
alkalmából 1930 május 25-lől

auguszlus 31-ig- Budapestre és
vissza állflndóan féláru vasuli
jeg'gyel lehel uJazni. féláru
vasuti jegy vállására jogositó
igazolványok a PJácsy és Tár#
sai Bankházánál Gyomán kap
hatók.

Mezőgazdasági, ipari és
kertészeti kiáltitás és vásár.
Orosházán ez év aug'usztus
14.,lől 21.,ig országos jellegü
mezőgazdasági, (állatok, Jer
mények, méhészet) ipari és
kertészeti kiállitást és vásárt
rendez az Orosházi Kisbirtoc
kos Szövetség és az Oros p

házi Ipartestület .,A kiálliJás
ideje alaJt, auguszius 17,·én él

lIion'öllé1\1nyi lcjl1Y!iJnllló ré'
szérc \·élll hely, kér.c;)) ill. i~cl1

lisztelt sziilőkel, hOf,n: lchctC)!L'g
harmel'!' ViJSá!'I1i1p. minden elő·

ZC1CS fizetés és k;iiC!czcltség
nélkiií jelentsék be rnrermckci
kel. llo;;y iJ hely biztosílva
legyen. Szilliugy ilr:ok i5 elól\::
érdcld()dicnek. kik az elemi
iskola V,~Vi, oszlálYQ uttm
a ll. oszlúlyha ölléljlanak fele
vételi vi?sj2·át tenni. TulIzorll,
tizenkét évesnél iC!(lsebb, dc
10. éielévc<[ be nem [öljölt la·
nutót az l. oszlályba csak kj·
vételesen lehet felvenni. l<'ü!ön,
ben minden idevágó ügyben
sziv~sen szolgál lItasitássa! az
19'azgatósag.

SZÜLŐK FIGYELMÉBE!
A szegedi Szent-Gellért Konviktus a
jövő tanévre felvesz jó előmenelelü

középiskolai tanulókat. Évi ellátási dij
600 pengő. Tájékoztatót az intézet
igazgatósága (Szeged, Kálvária-utca 10.

szám) kérelcmre küld.

I E

Kinevezés. ~{i)zségünk szLi
!ötljét, dr. !{aJó Gergely. jár.
tisz.ti .Yőorvost Debrecenben
Hajduv€lrmegye Y6ispánja vár
megyei t. b. főorvosnak ne, I
vezle ki. Sok szerencsét kivá'
111ll1k kinevezéséhez.

Esküdt választás. A lemon'
dás folytán· megiiresec!ell ll.
tized beli esküdti állásnak vá,
lasztás utján való betöllése
Tolyó hó l1-én dé!eiötl fél 10
órakor fog meg·cj/cini.

!(onfirmáció. Áidozócsllfór.
/ököl) délután templomi istell'
Jiszfelel keretében tör/ént él

neformátus , Anyaszenteg-yház
ui. felnőlt tagjainak ezidei kon
firmációja, a;nikor is 52 gyer,
mek konfirmáltatotl. Akonfir,
máció szerlariását Répás Pál
lelkész végezte, ak~ szivhez,
szóló, közvetlen beszédben
Járja él gyülekezet Ilj önálló
tagjai elé jövő köte!e~ségi.iket.

A gyermekek. ünnepélyes hit~

vallás és fogadalomtétel után,ál,
dásadással vé/eHek be a gyü
lekezet lelkészei által a Refor
mátus Anyaszentegyház felnőtt

tagjai sorába. Az 52 uj Qgy.

háztag pünkösd ünnepén él
először az urvacsorával.

Felhivás a szii)ökböz! A
gyomai áll. polgári fiu- és le'
ányiskol6ball a beiratásokaJ
juoius hó 30. és julius hó 1·
5~én tartjuk. Mivel a helybeli
tanulók részére kell elsősorban
helyet biztositani, és az l. osz
tályokban csak 35",~40 fju- és

istentiszteletek J\ rel'. IClllp

Iomban vas[:flJöp d~lclőtt fél 9
órakür lslenli.szi<2!c1c1 tart I~é~

pfls Pi;! rel'. lelk';:,/., urvacso(C1i
ágct1lliJt vég/i Papp Clábor
segédlelkés/. Ünnep miÍsod~

napján I1rédiká! CI Iq:;álUS.

Az j~osjai evangélikus Icmpz
lomban vasárnap d. c. 9 Ó.

némel nydvii lstenJiszte!ele!
lari teiler Emő ev. lelkész.

A róm. kalh. lcmplom!)an
reg'gel 9 órakor szent mise
prédikációval, tartja Csernay
Géza plebános. D. u. 3 óra'
kor litánia.
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érdekes nyilafk07,alél él most
meginduló magyar hangosfilm
gyáriásról, él Coneours cr Ele
genee g'yőzfesei. l~ellg'('tcg'

érdekes cikken, novelicín, ~n'ö3

nyörií mélynyomá'311 képeken
kivül háromfelvonásos és ef::n"
felvonásos szinc1arabmelkklet,
Kálmán Jená szenzációs hadi c

fogoly regényének az Omszki
randevunak folytatása. 33 ol·
dalas Gyermckujság'~mellék!et

teszi hallaijanu! gazdag'gá !!lC~

ze Sándor néps'lerü hc!i1apjál,

amelynek koHamellékJele c hé
ÍC'n oZ "Arme Oígolo" cimii
világ'siág-cr. A ~OO oldalas pün
kösdi sÚlm ára él rendes L
peng-ő. negyedévi előfizelési

dij 10.' pengő. i\.iaclóhivaiai:
Budapesl VI., Aradi ulca 8,
szám.

hélfőjén. ilJllius

Maka~s székrekedés.,
vastaghélkatarus. gyomorbaj,
puffadás. vértorlódás, sárgaság,
é'lfanyeres csomók, csípőfájás

eseteiben él természetes ~Fe'"

rent: J6zsef. kcscrüviz,·
reggel és este egy·egy kis
pohárral bevéve. rendkivül be
cses há;:':Íszer. Klinikai megfi·
gyelések tanusága szerin! a
Feren'C József viz még
ingerlékeny belü hefegeknél is
fájdfl!om nélkül hat. A Fe.....
rent: ,József keseri.iviz kap·
haló gyógyszertárakban, dra·
gériókban és fiiszeriizletekben.

Meghivó. Az áll. polgári nUN
és leányiskolában pünkösd va·
sárnapján, e hó 8·1.1n d.u. 5
órai kezdelíe! szülői értekez'"
leletet, "Anyáknapját",torna,ün·
ncpélyt, kézimunka és rajz ki·
álli/cisl; ezek után pedig iskolai
Í<~l1cmulatságottartunk. Belépti",
dij nines;! Adományokat az isko·
lai ,.Hangszer·alap'· javára kö
szöl1c1!el nyugtázunk. Az igen
tiszfí?ll sztilőket, lanügybaráto·
!caj é:-; aZ érdddődő nagy kö·
zünséget ezulon is meghivja
élZ Igazgatóság. .

--2 rmrrr·.... - ,.,... . •..,_

r~~;&~;;:e~~~~~;~
,~ nagy mc]egiJcn Rony· ~ll
l~ nYGn okoz logI6jtst. ~
l Mini m.áskor, ilyw"or ~1

IS vegye!1 bc ~'

'" '" ~
f{:~{!'jn' ~

at :g
====~==';CDaAY,"R, E

'"
Csak gy6gysz-erlárb.n

kaphatók.
1\:')pirin Ielülmulhati!.Uaa.

Egy kémnö emlékirataiból.
W ..... x Alicenak, él háboru
előt! sokat szerepelt kémnőnek
titkos naplóját nemrégen fc·
dezte fel Georg Hopweil, él

hires hadtörlénelmi kutató. A
napló izgalmasnál izgalmasabb
részieleket tartalmaz, de legér·
dekesebb a napló utolsó feje·
zete, amely tulajdonképpen
töredék és él kémllő életének
]egkinzóbb dilemmáját hagyja
nyitva. Az ok, amely mialt a
napló megszélkadl, egyqlőre

még)smeretlen és éppen ezért a
,Magyar Magazin egy kis történet
formájába önlve, mint töredé,
ket közli junius hó 1·i számá-
ban él kalandot, az olvasóra
bizva annak befejezését. Uj
tlépszerü roval: "Mondd meg
nekem, hogy ki vagy és meg'
mondom, ki tetszik neked?"
A ..l\1agyar Magazin" legujabb
szám?! más feladatokkal is
kecl\'cskedik olvasóinak é"
összesen 500 pengő érlékü
dijal !üzött ki a feladatok meg
oldói számára. Remek fotók,
noveilák, rajzok, humoreszkek,
szinbázi és filmcikkek tarkítják
a pompás folyóiratot, amely
kjá Ilitásban, ötletekben és larH

talomban vetekszik a legjobb
külföldi magazinokkal. Egyes
szám ára 1 pengő. Mutatvány
számot kivánatra ingyen küld
(l "Magyar Magazin" kiadóbi·
vatala. (Budapest, V., Sziget.
jJtca 26.)

i "A négylábú leány". Ezt azlérdekes cimet, 1 egyfelvonásos

Iénekes és tác?s. burl:szkjá!~k
viseli, mely JUhlIS ho ele]cn
kerül színre az Erzsébet ligcii
paviHon termében, Molnár
Gyula ez évi Szinházi Esljén.
A fenti szindarabnak nemcsak
él címe, hanem cselekménye is
érdekes és mulattató. Zeneszá·
mait, két táncos ouel!: "De
nóblis uri dáma" és Gyurjad
Öregem, egy táncos Kvarlcfl:
"rIa méÍr él kedvünk megnő!!"

és egy belépő szám: "A kis
falunkban .. "- képezjl.(.

Áldott állapotban lévő nők

és ifju anyák a természetes
"Ferenc József" keserűvíz

használata állal rendes gyoc
mor·és bélmüködést érnek el.

Reumás, }{öszvényes és csu
zos betegek fig'yelmébe ajánl,
juk él bárándi gyógy és fürdő

helyet. ahol az évad május 1

/ől október 31-ig tart. Báránd
fürdő Biharvármegyében, a
farkas völgyben, pormentes
levegőjű, ideális helyen fekszík.
Ásványvize alkalikus, a leg,
sulyosabb reumát, köszvényt
és csuzi meggyógyitja.Oyógy,
hatását sok ezren igazolják.
Ivókurára alkalmas. fürdő árak:
egy személynek 80 fillér, kél
személynek 1'20 P, gőzfürdő

40 fillér, közös és gőz együtt
egy nap 1'20 P. Két-három
ágyas szobák 24 óránkén! 1P
20 fillértő! 2 peng'őig, külön
ágy 40 fillér. A vendégek nek
;) napon Iul a lakásból 10 szá,
zalék, tL:: napon Iul 20 szá·
zalék kedvezmény van. Jó ma
gl'ar konyha. figyelmes kiszol·
gájás. Napi penzió 5 pengőtől.

Reggeli 50 fillér, ebéd 2 fogá
sos 2 P 50 fillér, ebéd ;) fo·
g6sos 2 P friss. vacsora 1 p,
abonáns, reg'geli, ebéd, vacsora
2 p 50 fillér. A vonaton érkező

vcnégekel a fürdő kocsiia vár·
ja. Érdeklődák forduljanak
farkas Már/on fiirdőtulajdoz

nosh0Z Báránc!ra Biharvárme·
g'yébe.

A Szinilázi Élet pünkösdi
albuma. Pazar g'azclagséigban
és zsufoltan érde!<ességekkel
jelent meg a Szinházi Élet
pünkösdi albuma. Részle/es
eikben számol be a vidéki'
városok Míss lviagyarország
valasztásairól, közölve minde·
niil! él megválasztott tvliss ~da

R\7arorszéÍg-jelöllek és udvar'
hölg'y'eiknek fényképét és min
den érdekes mozzanatát a vi·
déki választásoknak, A szerzők

világkongresszusáról uj érde·
kes eikkekben és képekben
szé'tmol be a Színházi Élet.
Ddektiv.iskola eimen uj rova,
lot nyit. érdemes jutalmakkal.
Fog-gTafologia, liogyan alusz
nak el a primadonnák, Mit
csinál DoJly Csöppi és Dolly
Klárika Párizsban, Roboz Imre

Filmszínház
Oyomán.

Pünkösd vasámapján:

Londoni éjszakák..
Pünkösd hétfőjén:

Titl(.os paJ:'an(:s..

Bud,l[Jcstcn öt hé/icI ezelőtt

került szinre az él nagysza
básu film. amelYl?t az Apolló
filmszínház Piinkösd vasárnap
ján, junius 8-án fog· bcmu·
taini a

Londoni éjszakák
cimü 8 f,,!vonásos hürli.igyi tör
ténetben. A mag'a nemében
pára!lanul érdekes és fényes
kiállitásu film, szenzációs tar
talmával méltán elvárhatja él

legrk!g'yobb érdeklődésI. A da·
rab főszereplői között Jack
Trevor, Szőreghy Gyula, il\1ac
Laglen nevét említjük meg, uj
szereplő Mabel Poulton, aki$
nek ez a fi[m rendkivüli sikert
hozott. Két ki/ünő, amerikai bur
leszk és filmhíradó eg'észili kí
a rnüsorl.

Pünkösd
9$én

A titl,-o~ paran<:s
cimii 9 felvonásos kémdráma
kerti I "zimc. Carlo Aldini, a
világhírii artista a film fősze·

replője. a!\i czuJial is hillál1
megve!ő bátorság'ál1élk adia ta·
nujelél. De rcncl!<iviil érdekes
fl film cselekménye ís. ER"Y
kémhálózáf szerveze/ének ki·
kutatása, űldözése és leleple·
zése szenzációsnál#szenzáció·
sabb jelenetekre ad alkalmat
és nyujt kitiinó lehelőségel

Calro Aldini bámulatos művé

szetének kifejtésére, Parinere a
szép és temperamentumos Éva
Gray. A mlísor kiegés7itő ré·
szébcn CffY kitünó amerikai
ourleszkct látunk.
Előadások mindkél napon 5,

7 és 9 órakor.

Publikációk.
Hirdetmény. A gyomai Ipartestület

lécezett kugli pályáján Pünkösd elsönap
ján, 8-án cl. e. 10 órai kezdettel nagy
kugliverseny : 1. Nyeremény l drb igen
szép bárány, ll. Nyeremény 1 drb pon
tos járásu zsebóra és lánc, lll. Nyere
mény l iiveg Bikavér. IV. Nyeremény
100 drb cigaretta. 3 dobás 20 fillér. Uj
babák, jó golyók. Biztos a nyerés!
Vége fél 8 órakor.

Figyelem! A helybeli állalbiztosHú
szöv. a lépfene elleni \'édőoltást L
esetben f, hó 12-én, ll. esetben f. 'hú
23-án és [Il. esetben julius hó 3-jn
végzi a községi bikaakolnál délelőtt fél
7 órakor.

Hangyánál még mindig l liter na
gyon jó bor 70 fillérért, l liter Seprü
pálinkát 2.50 fillérért és a Rumat 280
fillért lehet kapni. Ugyanott a manil!át
és a gabonás zsákokat nagyon olcsón
lehet kapni.

1-- .

Hirdetmény.
Dr, Messinger /lIbert gyomai ligyvécl,

mint a Gyomai Nagyáruház Klein Vil
mos Rt. csödtömeggondnoka, a fenti
cég - különböző kereskedelmi árucik
kekbőI álló 52.731 pengő 71 fillérre be
csült - áruraktárának egy tételben ér
tékesitése céljából, az érdtklődőketár
ajánlat tételére hivja fel.

Az ajánlatok zárt boritékban f. évi
junius hó 18 napján d. e. 9 órájáig
küldendők be a tömeggondnokhoz, 'de
az ajánlatok felbontására rendelt idő

pontban, - aznap délután 3 órakor
Gyoma községházánáJ - az ajánlatok
személyesen is megtehetők.

Az ajánlattévők kötelesek, ajánlatuk
átadásával egyidejűleg 2000 pengő bá
natpénzt készpénzben vagy óvadékké
pes értékpapirokbana tömeggondnok
kezeihez beszolgáltatni. A l11eHőzött

ajánlatok bánatpénze, - a postakölt
ség levonásával - a Wllleggondnok ál
tal nyom ban vissza fog küldetni, iliet
ve a megjelent ajánlattévőnek vissza·
adatni.

A szokásos hivatalos órák· alatt az
áruraktár a helyszinén, a csődJe1tár pe
dig a töll1eggondnoknál a fenti hat.\r
napig, hétköznapokon, megtekinthetö.

A csődválasztmány fentartja jogát
ahhoz, hogya beérkezett ajánlatok kíiz
zül tetszése szerint válasszon, esetlt-g:
azok egyikét sem fogadja el, de elfo··
gadás esetén is ez csak il csödbiróság
jóváhagyásával válik joghatályossá.

joghatályos elfogadás esetén, az er
ről szóló közlés vételétől számítolt::;
nap alatt, tartozik azon ajánlattévú,
akinek ajánlata joghütályosan elfogac!
tatott, a bánatpénze beszámitásával, il

vételárat, a vételi illetékkel együtt, il

tömeggonclnok kezeihez kifízetni, amely
nek megtörténtéveJ az áruraktárt Mve
heti és köteles azt, a kifizetéstöl sz{\
n1itott 15 napon helü!, az üzlethelyi
ségbői il saját költségén elszá:litani,

A csöcttömeg sem az áruraktár J1:Í

nőségéért, sem annak mennyiséget·rt
sem pedig a becsertékéért nem szav:;
tol és vele szemben az ajánJattévíí _.
ajánlatának jooghatályos elfogadi,sa
esetén sem - támaszthat sernlllifl::l~

jogcimen szavat0ssági igényt.
A benyujtott ajánlat vissza nem von

ható. Utóajánlatnal, helye nincs.
Amennyiben az ajánlattévő - ajúlI

latára joghatályos elfogadása esetén -
a jelen feltételek bármelyikét megsl:c"t~- '
né, azá!íala befizetett bánatpénz és a
netáni egyéb befizetése a tömeg javára
elvész és köteles lesz ezen feWl a tö
megnek okozott károkat is megtéri
teni,

Dr. MESSINGER ALBERT
csődtömeggondnok.
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A NYUGODT ÉS BIZTOS FŐLDI BOLDOGSÁG ALAPFELTÉTELE A
CSALÁDI B~KESSltG,

amit él gondos házi asszony kevés pénzért igen könnyen biztosithat, ha fériének és
g'yermekeinek tizóraira. illetve vacsorára WEIDMANN FÉLE KITONÓ VIRSLIT,

ILLETÖLEG HIDEG FELVAGOTTAT
(PÁRIZSIT, SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT, SZALÁMIT stb.) szervíroz! ...
Tegyen próba bevásárlást a WEIDMANN MÁRTON üzletében (Horthy Mildós ut
Hangya épület) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitünő hentesárut Gyomán

más nem készit és nem tart.

HIRDESSEN
LAPU~KBAN..-

NYILl~~TÉR*).
Tekintetes.

Csókási Béla tanár urnak
Endrőd.

Van szerencsénk a "Gyo
mai Ujság" és "Gyoma-End
rőd-Kondoros" cimü lapok
nak, 1930 junius l-i számá
ban a "Nyilt/ér" rovatban
megjelent és őnre vonatkoz
zó"jegyzőkönyvi-kivonat"

eim alatti cikkre vonatkozó
lag értesifeni, hogy mi sen
kinek felhatalmazást arra,
- hogy a fenti jegyző

könyvi kivonaiol közzé tegye
- nem adtunk. T01Jábbá fel
íogositjuk önt, hogy ezen

. levelünket nyilvánosságra is
hozza.

Endrőd 1930. junius 4.

Kreznerics Gy. Ferenc s. k.
Koczkás Sándor s. k.

)) Gyomai Ujság" és Gyo
ma-Endrőd-Kondoros" eimü
lapoknak 1930. év junius /zó
J-i számában "Nyilttér ro
vatban jegyzőköny vi kivo
nat" dm alatt megjelent és
személyemmel joglalkozó
eilekre vonatkozólag kijelen
tem, hogy én senkinek sem
adtam felhatalmazást arra,
hogy nel'emben} Uhrin Ist
váll ur/ól bocsánatot kérjen
és azt magam sem tettem.
Fenti cikknek arra a kitéte
lére} hogy "Egyben kijelen
ti, hogy a kérdéses alkalom
mal Uhrin István ur az ő

menyasszonyával szemhen
korrektül viselkedett" meg
dllapitom, hogy én ilyen ki~

jelentést Uhrin István urra
nem teltem.

Endrőd, 1930, jun.4.
Csókási Béla s. k.

NYILT~TÉR*)
Nyilatkozat.

Tudomásomra iutolt, hogy
Csókási Béla a junius I ..én
megjelent nyilt/éti cikkre vo
natkozólag jelen számban
megjelenő nyilatkozatot teszi
közzé.

Csókási Béla jelen szám
ban megjelent nyilqtkozatá
ra vonatkozólag kijelentem,
hogy az nem lelei meg a
valóságnak, mert Csókási
Béla nekem a 100Jagiasság
szabályai szerint elégtételt
adott s tőlem igenis bocsá
natot kéri segédei Koczkás
Sándor és Kreznerics Ferenc
urak által aláif1 azon nyi
latkozatával, amely birto
komban van s melynek sző

lIege teljesen megegyezik a
;unius l ..én megjelent nyiUl
téri cikk szövegéIJel, amely
cikknek hir/api közzététele
segédei utján tudomására
adatott.

Meg vagyok győződve ar
ról, hogy Csó!íási Béla se
gédei Koczkás Sándor és
Kreznerics Ferenc urak a
legközelebb megjefenő ujság
számban a saját érdekükben
tiltakozni fognak Csókási
Bélának rájuk nézve sértő s
az uri és lovagias gondol
kodással őssze nem egyez
tethető eljárása ellen.

Kijelen/em végül, hogy ré
szemről az iigy a lovagias·
ság szabályai szerint beteje-

ződött s azt elbirá/ás végett
a szegedi vegyesdandá,. pa
rancsnokság becsületügyi vá~
laszfmánya elé terjesztettem}
mindazonáltal hajlandó va
gyok ezek után is Csókási
Bélától - ha kivánja 
fegyveres elégtételt is elfo
gadni.

UHR1N ISTVÁN
oki. mérnök.

';') E rovatban közöltekért, felelősséget
nem vállal a szerkesztőség.
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fővárosi élelmiszer, porcelIán, konyha
és háztartási cikkek nagykereskedése

Gyomán elárusiió telepet
óhajt létesiteni.

Ennek vezetésére józan, megnyerő kü]
sejü, esetleg már összeköttetésekkel
rendelkező és kereskedelmi gyakorlattal

biró 26-50 éves

agilis telepveze1:őtkeres,
3000-5000 pengöveI rendelkezőt.

Tőkéjét mindenki saját maga kezeli.
Kereseti lehetőség havi 500-1000 pengő.

ft jánlatok: "Uj életpálya" jeligére Er
dös j6zsef hirdetési irodája Budapest,
62. Póstafiók 288. cimre j{üldendők.
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a
ipari, kereskedel.mi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemii al
kalmazottra van szUksége,
irja meg pár sorban az
UJSÁO KIAOÓHIVATALÁNL\K

(VI., Aradi-utca 10).
A borítékot igy kell cimezni:

Az "Vjság" Kiadóhivatalának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest,
VI., Aradi-utca 10.

A~UJSÁO' a 'beérkezett mun
kaalkalmakat "Munkapiac" ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem keH meUékeIni.

DUBLIKACIÖ.
Tisztelettel értesitem a nagyérde

mti közönséget, hogya Pllnkösdi iin
nepekre jó tiszasasi bort lehet kapni
nagyon olcsó árban Kolmanl1 j<'<:sef
házánál (Öreg Pikó-ház).

Tanuló felvétetik Katona Gyula
kereskedő üzletében. Gyoma, Horthy
Miklós ut.

A Futura megbizásából a Hangya
értesiti a lakosságot, hogy mindenki,
akinek vetése van évi 8 és fél százalék
kamat mellett kaphat zőld hitelt má
zsánként 17 pengöt. Akinek kell, jelent
kezzen a Hangyánál vagy Wolf Mihály
nál.

Kató Lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlő és gylimölcsös kertje örök
áron eladó.

Kismalmi korpa érkezett a Han
gyába, melynek mázsája 10 és 12 pengö.
Ezen korpa teményért is lesz becserélvc.
A cserénél a ternlények a következ6 ára
kon lesznek átvéve, ugymint a buza 23
pengő, tengeri 11 pengő, az árpa 13
pengő, a zab 12 pengő. Ennélfogva,
akinek nagyon jó és olcsó korpára
szüksége, van az jelentkezzen a Han
gyánál vagy Wolf MíhálYll<11 vagy Ko
vács Jiinosmll.

Kérje az

"Atlas Iroda"
(Agence Internationale de Tourísmc)
Budapest, vm. József-körut 46. II. 7.

Telefonsz. : 335-64.
prospektusát Európa v i ! á g h i r ü

nyaralóheiyeiről.
Pensiodijak: napi 5-6 pengő.

ZeB am Sec, Semmeríng, Kitzbüchel,
Wörthi-,Ossiachi-,Traum-, Attersee
tavakfürdőhelyein,Abbazia, Velence
Lido, Rimini, olasz és francia Rivi
era, Páris, Biarritz; Deallville, Troll
viIle, Grenoble, London, Schweizban

I napi 6-8 P stb., BlIdapesten napi
4 P (havi 85-90 P egész évben).
Tanulóknak 15-20 százalék ked
vezmény. Utazásokná! (egyeseknél is)

33-50 százalél{ kedvezmény.
Magyar, német, francia és angol
nyelvü Urilányotthonok Budapesten
(bennlakó idegennyelvű személyzet
teL) Havi penziódij 90 P. Fiuk ellá
táf'ldija tanárcsaládoi<nál 80 pengő.

Válaszbélyeg.

'l') E rovatban köz0ltekért, felelős

séget nem vállal a szerkesztőség.

Le olcsobban és gyorsan folyósit kölcsönöket
a

I

Ir
,



20'45
21-13
21-18
21'49
21'50
22'09

::',\45
2-W

Hi-5?;.;"
H!'4~Ú -

13-26
19-25
:t2(1
3-23

20'14
20-34
20-36
21'09
21-14
21.45

17':'~{-lg~'

21i'29tc:1'
I'L:8' 
EJ-W

ren
't 930 iun. 8.

17'30
17'58
18-03
18-34
18'45
19-04

15'21
15"40
15'41
16-13
lG-18
16'47

n

5'53 10-39
6-]3 10'59
6'15 ll-Ol
648 II-34
G'5:'l ll-39
7-24 12'10

GYO~IA-V:tSZTÖ
3-53 12-46
4-21 13"14
4-26 13-19
4'57 13'50
4-58 l3-S1
5'17 14'10

uti
;930. május hó -i5-t61.

s; ti g, .... P:EST - (;.y Ü ~L\.

o' i 5 !)45~\, 13 36
I HiG 12-4Úv 1819
(}32 5-34- " S-5-)oy
5-- 10.40 11-45gy

G YOI"JA. - UÉI'-.ÉSCSAHA.
Békéscsabiról indul 23-15 4'34 S-14a y 13-26 16' 14o'v
Gvomára érkezik "-n 5'26 S-51gy 14-20 16-51~\'
Ci}'omáról indul G-41 11-14 12'4·7gv 18-29 20-34~}'
Bckéscsabára érkezik 7-34 12-08 l3'25;Ú 19-27 21'II~y

A ,.gy" betüvel jelzett gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

G,,011láról indul
Devavánvára érkezik
Dévaván)-áról indul
Szeghalomra érkezik
Szeghalomról indul
Vésztőre érkezik

Vésztőröl indul
Szegha!omra érkezik
Szeghalolllról indul
Dévaványára érkezik
Dévaványáról indul
Gyomára érkezi k

Budapestrl)1 j'lL!lll
CiI'olllára érkelik
G\-oJ1lúról iudll!
Blldapestre é:rkelik

• 'A .... GYOMAI U1;?ÁO

Legjohb tájékoztató d

Vas és Haiózási..
enetrend jság

kapható minden Vasutállomáson,
Dohánytőzsdében.

_~~W~M~~"W.~~~~ II~AAi'lf\ft"~!"ll'tft~fifiM
't :t
~ 1\ ji ag I !,.." -r- l=estve"re· t, I A!d.k sziv~nkön vi~eljük . magyar munkás testvél'einkI
~ ni i ~ ct r\. mai nehez sOlsat, adjunk munkát és kenyeret ai munkanélküliek kezébe,

.~ vásároljunk c s e p e I i m a g y a r kerékpárokat
~ . és magyar gummit, minőségben bármely külföld} áruval versenYkéPeseLI:J.
lll: CSEPEL kerékpár 10 havi részletre csak 165 pengő.i ~,~~z~énz fiz~tés, _mellett c~ak ~48 ~pel1~ő ?O fi:lér.
'"' J\ulroldl gepekben IS raktaron van "OPEL<', "A fLAS-PA1 EN1", ,,\v ON-I· DEW, "IPAG", "ORION" és DIAfllANT" , gumrnikbon "DUNLOP" és
~ ,JvHCHELlN"_

; RADiÓ és RÁDíÓCIKKEK részletfizetésre.
~~<; Teljes tisztelettel:
$:
It DOMOKOS ALBERT vil1anyszerelő és miiszerész.
~
e;:
~.i~.yUUY~~~~~~~~~'W~I:6~U~~

. - .

'1~;'\5 ,fí.I.,.(r~70·H:l::" ""Jr=
il! ';'''''''i;:...,..~_tl'Ili..\..J~ &-....l!..:. ~ fL.."

~ 1\' s alI
B u D A P E S T, 'J Podmanic::zky~utca

A Nyugati pál"'a~Hh"cdF JrIl1l..eHeH.

Telefon (Interurban) 202-45._ 294-54. Sürg'önycim: liolelisL
Minden modern kényelemmel berendezett eIsőrang'u családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg:meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen viilamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

8 oldal.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai UjságTa"
meri lapunk havonta kisorsol
előfizetői közölt egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinJi időben három napon
át dijmentesen kap a kivtIló
hirnévnek örvenclő Park nagy
szállodában Budapest vm,_ ba·
ross lér 10 (a }{elclipályaudvar
érkezési oldalávél! szemben)
eg'y e!sórcndü sJ'obtil.,D.. k<1

vetkező sorsoJásl junius J5=én
f()gjlí!Z IllcgcjtC'lli és credilJéilyél

lapunk junius 22,.iki szlÍméíball
less;;:ük közzé. VtIgjö ki
az alanti "Uj(Jl\'C:iny~szclv':nyl"

és adja be azt lapunk f"lc:lős

szerkeszlőjénél.

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

GYOM,l\-ENDRŐDI AUTÓBUSZ NYÁRI MENETREND

GYO A-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

Feltételes megálló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel kell
jelezni a megállást.

lIIlenetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.

Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

p.

p.

ó. 30 p.

6 6.

8 ó.

Telefonszám 17.

Miklús-ut és

délelőtt . 10

délután 12 ó. p.

délután ó. 40 p.

délután 2 ó. 40 p.

délután 5 ó. 40 p.

este 7 ó. 40 p.

,
Endr()dr~a indul:

2.
"

3. "
4.

"
5.

"
6. "
7.

"
8. "

1. járat reggel

délelőtt

5 ó.

6 ó.

9 ó.

indul:

p.

11 ó. 10 p.

feltételes megáHók:
" Gyomán: ~

30 p. J Kossuth Lajos utca ~
"O J Gróf Tisza István ut sarok L
o p. ~ Máday gyógyszertár ~

~ Piac-tér r
~ Ártézi-kut ~
~ Hangya föüz!et ~

~ Vágóhid ·t
12 ó. 50 p. Iványi malom L

Endrődön : ~
2 ó. 20 p. Napkeleti vendéglö ~

Kórház ~
4 ó. 55 p. Kondorosi-ut - f

P' t' ~
7 Ó. 20 p. t:J~~~~::J.j~ac~-~e::;::r~~~~~~

1930. május 15-tő! november 15-ig.
VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság Tés fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GYOMA

Gyon"l.:u·/ill

1. járat reggel

2_
"

reggel

? délelőttJ.

"
4.

"
délelőtt

5.
"

délután

6. " délután
"7 délután4. "
8.

"
este

Telefonszám 17.

UTALVANY-SZElVÉNY

előadásaira szóló mérsékelt áru'
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb I

velünk közölni_ I
PARK-5ZAllODA

BUDAPEST
szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olalúval. (Nincs kocsiköltsége.)

UJ KEDVEZM
VENDÉGEiNt(NEK

GYOTvlAI UjSÁG
olvasójának,

mint il

Szerkcszi'~sért és kiadásért felelős:

\V.'\GNERMÁRrON_ _

urnak
IlrIlt'ínck

~~/v~- ~~~~....,.......~~.....~.~~

Nyom!alti'J II UNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Oyomiin, Felelős cégtulaidonos: TEKET SA'NDOR_
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A hazájába visszatért herceget az crszág nagy
lelkesedéssel fogadta. - A kkállyá proklamálás

vasárnap folyt le a bukaresti parlamentben.

:I Nagy szenzációja van Mintho~rYKároly herceg-
ROl11ániának. Az 1925< ben nek kiráHyá proklamálá p

trónöröklési jog'áróllemon- sa megíöríént, ez az aID
doH és hazájából eJtávo p kotmányozó aktus terrné,
zoH: liohenzollern Károly szetszerüleg hozta magá
herceg ismét visszatért ha~ val azt a másik aktus! is,
zájába s ma ő Románia hogy cl román parlament
királya. megsemmisitette Károly

Az uj királynak hazá;áD király fiát Mihályt király
ba visszatérése minden na- lyá proklamáló 1926. évi
gyobb zökkenő nélkül tör- január 4 D iki törvényt.
I'ént meg. A hazatérést dr, Ug'y Bukaret:>1ből, mint
Maniu Gyula rniniszterel- az ország minden részé D

nök maga készítette elő; ből olyan távirati hirek érD
a miniszJereinöknek regl keznek, hogya lakosság
terve volt az s csak az örömmámorral fogadta Ká
alkalmas pillanatot várta. roly hazaérkezését, nem-

Érdekes Mária özvegy csak érzelmi okokból, ha;
román királyné nyilatlm- nem azért is, mert ujra
zata is fia visszatéréséről. éled a csüggedő hit, hogy
Kijelentette, hog'y végtele- a tiz évi politikai párttu
nUl boldog és örül fia ha- sák pusztitásai miatt gaZD
zajöveteIének. dasági válságban sorvadó

a ro
á ly

á k királya.

ország épen a tizenkette
dik órában elkerüli cl fe
nyeg'elő katasztrófát.

Hag"y bennünket mag-ya-I
rakat mennyiben érint akár
politikai, ak§r gazdaság'i
tekintetből a romániai szen#
zációs alkotmányfordulat.
erre a kérdésre a felejei et
a közel jövő bizonyosan
meg fogja hozni. Egy hiD
zonyos, hogoy a változást
ugya francia kormány,
mint Olaszország teljes
jóakarattal nézi s ha hin~

ni lehet a francia politiká
nak bár lassu, de kétség
telenül a magyar érdekek
felé is mutatkozó orien
tálódásának, viszont az
olasz nemzetnek hazánk
iránti megértő politikája
ma már az egész vilá.g
előtt ismeretes, akkor en~

nek a két nagy hatalom
nak hozzájárulása Iega~

lább is remélnünk eng'edi,

hog'y a romániai fordulat

nekünk magyaroknak is

nyereséget jelent.

~-l.'!jJlll#~

I .SZI~RE~TÖ' JÁNOS I
~MWgl_~~

Megdöbbenésszerü sujtá
megilletődéssel vettük tu p

damásul a f. hó 8~án az
esteli órákban szárnyro#
kapott hirt, amely futótliz
ként járta be község'ünket,
hogy Szerelő János. min
denkinek mosolyg'ös kedvü
jó barátja este egynegyed
7 órakor meghalt!. .. A
meglepetésszerüen várat
lanul lecsapott hirt biz{)p
nyos tag"aclhatallan kétel
kedéssel fOQ'acltuk vala~

mennyien annál is inkább,
mert János barátunknak
már többször \{öltötték
halála hirét, aminek nyoD
mán szinte önkéntelenül
ébredezett az emberIeIkében
a mostani hiradás nyomán
is a nagy kérdés: hátha
mégsem igaz a hir?. De
ezuttal, - fá.jdalom ig'azD

nak bizonyult íJ. szornoru

hir, amit él kételkeclők

előtt is kétségteleni.iI be~

~rÁRCA

I-Ioldvilag..

Irla: PINTÉR FERENC"

(Folytatás) (29)

liamar abbahag"yta ezt a
ml1\atságot, megbánta a kiván
csiságát. Óvatosan kinyi10lta
az ajtót, kilépedi a konyhába,
nem akart !'\omlósnéval 1a161#
kozni, mert az minden nap a
télikabálról bnszélt, már föla~

ján!otta ug"y, hogy nem is kell
azonnal fizetni, majd ha keres,
akkor is szerény rézzletekben.

l~crekes azOn ban igy még
jobban félt Komlósnélól, mikor
szíves volt haná. Ösztönei
ep:! suglák, ne fog'adjon el
semmit se az emberektől, me·
I1ckiiljön elóJUk, mert főképpen
ilzzaI' csapják be eg"ymást, amit
egymásnak adnak, Mikor nyá.~

íasak, előzékenyek, akkor ren·
desen CSolnak. De mikor ha-
nlg's7anak, gorombaságokat
orditanak q:TyrnéÍsra, akkor
őszinték.

Komlósné még"is meghallot
ta, hOiY Kerekes kiveszi él kul·
csoi a zárbó! s rányitalta a
szoba ajtaját.

- Csak nem megy el ig"y?1
Szent Urislen, soha nem bOD
csáianám meg magamnak, ha
valami baja lenne.

- De bizlosijom, Nagysád,
clirekt jól érzem igy magam.

- Nahát, én ezt nem fogom
türni. Az egész ház félreismeri
kegyedet. Az első emeleien a
maradékáruházasné meg'fogott
tegnap. mikor a csarnokba
mentem, Tucltam mindiárt, hogy
kegyeclről ökar beszélni. Na D

gyon érc!eklő(lik h'gyed iránt,
van neki egy lánya, Szép sla'"
férungol kapna ;'1 lány, két

szoba butor és természe!csen
lakás.

- Én nős ember vagyok, 
mentegetőzött Kerekes, cle ez
zel a meg'jegyzésével elárulta,
hogy észrevelte a csapclát és
ezen elpirult.

- 19"en, én is mondtam, ter·
mészetesen. És mit szól erre
a Spitzné? l Eépzelje, azl
mondta, hogy ó egész biz10san
tudja, kegyed elvált ember.

- Hiszen kegyed ludja, hogy
nem igaz!

- Ó kérem, én nem szoktarn
senkinek él . privát dolgaiba
avaikozni, kegyed ponJosan
fizet, nekem máshoz semmi
közöm. Bár él parkettáncos,
aki kegyed előtt itt lakotJ, ilyen
s701id ember Jett volna. De a
Spilzll(~ ugy látszik mégis csak
ismeri kegyec1e!, mert ijj van l

nak a rokonai Halasról és azok
meg"ismerték kegyedet. A Orl"tn
nék,

- Ciri"iIln? Nem, ez tévedés,
én ncm ismerem őkcL

- Én is azt mondléHn, llog'y'
biztosan összetévesztik kegye
del valakivel, éÍl11hár l,zerekes
lIroak nagyon iellegzetes arca
van. De nem, azt mondja él

Spitzné, hogy ez ki van zárva
és ők ismerik kegyedei és
hog'y ]<egycc! nagyon kedves
ember, csak egy j{lcsiJ hi!önös.
Igy mondta, hogy különös.

- Különös!

- 19"en, én mondtam, ho!!y
ez igoazán különös, de azért
ne tessék fölvenni, az emberek
annyi mindent beszélnek Én
mo"ndtam a Spitznénck, mon
dom, mi a különös rajfé1?'
rlogy nincsen papucsa': És
mczilláb iárkAl él konyÍ1tlban?
istenem, ahány ház, annyi szo
kás, Ugy látszik, kegyed birja
Én még abban scm lalálo\(
semmi ki.ilönöse1, hOgy kegyed



1930 juo. 15.

sz. d.

diszes társalkodó, vagyis
világba terrnett ember.

Kiadva 1843. évben.

.:;,i'''\}':2: (folyta1~·J
I - .

Bók (köszöntés).nLValahányszor lányért adnak,
A bókpr:rendszcrin!menó, ál· nem kell szobac!kozni. hORY CI

ll) ('Cs Li.ió bókra szokták osz~ mkl]!\. még' lisz!.'l. inasnak nem
tani_ lvIinJahárom búko]iJ! kir..:- keL megköszönni mikor a ttl 4

jczöíc él bókoló szcmély jc!- nyél"! vállja. finom izlés ellell
Icm':lliZK és rniVl'lls('gi fokoZQP van ('VD eszközt kcnyérJ\:!
lilllak. r::;rcn hdrom bók mcl- tisz/og'alni. IlletlenSég- evés
Icli inég- 'éJ fej és kbbökot is alaH Iliszkölni, hcípoglli, kal1,14
meg kell emlíleni. Az elsó a lal lenyalni, cukrOs siilel1lén\1
"bakkéllHás" azaz a fó kis zsebre dngni SZOI1lszéc1jfJ\i1i
hi1jlása észrevchció nyájas leHlcg bizallllaskodni, kést, \'Í\J

i:1l"cvonáss.:il. Azon bök, mc!yel lát fogvájó gyanánt használni.
kalopját kezében taríva lesz csercsznyemag-ol va~n' csonln/
az ember, a km rnérsékclt a? aszlalkendóre tenni. A pur
rnozdula!ál kiv[lnji"J és cfllcllc!j cellÉm eJényt vagy czüstkésJ:M
él kar Ilem távozhatik messze letet Ile csodália az ember 7,;-

a lesilól. ios clrag-acl/atással, viszont .J

Magaviselet az étkezésnél. tulf1jc!ollos se kérkedien c.(!c;·

Asztalnél sokféle alkalom nyci széps~gével, V{)gy drág 1-

nyilik a ITlivellség kimulatására. ságával,
Ha még annyira szereli is úZ Társaság-ban ne üljön (JZ eJ1i~

ember a kávét, csokoládél, ber egymástól messze veteil,
melegite1t borI, kéj findzsánál kinyuilotj vagy keresztbe vekil
többet ne igyék. IllejJen sok lábakkal. Csókolni sohasem
süteményt enni és kiilönö"ell szabad nyilt vagy épcll nedv,-'s
a finc1zsába mbrtogatni. Nem ajakkal. Társaság-ban az ('iT

illik az ital/ meghűlés mLJt! a 7sebkcnc!övcl való lörlésc ig',11

1ánrérba önteni. Ne sokat ritkán és csöndben lörténjCL,
kintlltassuk magunL,al. I1le1len- clfordiloll arccal.

ség' a tányért és kanalat élS;Z:- T;inc;,
talkendóvel nwgtörülni. Nem Szép é~ jó táncnak köwi,
kell mindenből enni, amivel kező JuJajclonságokkcll kell
kinálnak. Ncm kell zörögni a bil'nia:
késsel és nyikorog/atni cl vil~ A kéz tartása nem lehel "Icp-
láva!. Ha olv ételt tesznek fel, cses". A kéz nem Japacihat a
Illit az ember még nem "eU" tesíhez, ele nem. is kalandoz
tegyen úgy, mintha mÓf löbb- hat idestova. tvlozRása leg-yen
ször "etl" volli{1. Vendég- a könnyU, "gazdaságos" és kel
tányért ne scgitse-összeszed... [erne~,

elbánás!
népének!

Fgyenlő

a község

j cle jén ! . .. Az ős z inÍ e ra J \ ~ni1~!Thm}itiff~m!lnifu~'It11'i••fifrí~iJl{ln.ffifJfJrrniiiiMIi1ltffliill:~
gaszkodás elévülhetetlen ~~.. , ~
példáját statuálta ezzel a C ~«JZPONTI SZi\LLODA jj

~ HO........-r---- y C'h"'NTR ÁL ~tettével Farkasinszky kö- ~ ~ 1LL . 1~ l .. /4 ~

vetendő például még az ~'" - -r.:''-' cc ~.. . '" '11 ~
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IT., , I ~ Mmden szobaban hIdeg-meleg folyo'.'IZ. ~~

csecsemom }\eí a I~ Egjágyas szobák árai: 5, 6, 8, 9,10 pengő. ~-
, . h ~ " u r ~ Két21gyas szobák árai 10, 1:2, 'i3, 14, 15, 16 pengő. ~~
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1. S~~~.se vá/asszátok el nyáron l,. .~;JfJ~~~~Jl~IJ!L~~~WJ&8l!!J ••~\llWlJ~.lWlIiY~l~
csecsemolTeket.

2. A nem szoptatott csecsemők Ugy értesülünk biztos helyről, !zagy I mélhetőleg megfelélő megértés
étkének elkészitésére n1fndig meg- most az alsóvégi, vag}'is a Csapó I kapcsán kellő méltány!dsra is fop,
bizható teje.! vegy.etek. _ I saroktól a közseg széléig lakó találni már az egyenlő eíbállás

3. A fnss tejet tiszta, sürü llakcstórsaillk méltányossdgi okok- elvéné! fogva is és merjük re
szűrőn szűJjifek át és hideg he.· ból ugyanazzal a ícérelemmei for- mélni, hogya közsl;'g vezetősége

lyen tartsátok, dulnak a községi vezetőséghez, nem mostoha gyermekként fogja
4. A csecsemők táplálékát gon- hogy a gróf 1 isza István utat kezelni a gróf Tisza István ut

dosan ugy készitsétek el, aho!!)! lássák el végZ!! betonjárdával és alsó végének lakosait; hanem ké
azt az orvos elrendelte. épitsék ki teljesen a Hortlzy lVlik- résüket teljesitcni fogja, ugyhogy

5. A táplálékot lr.fndig pontos lós utnál jélben maradt betonjár- még a most bekbszöntütt nyáron
időben és az orvos által elöirt dát egészen a községi !wlikörös teljesen kiépitett betonjárdán sé

szélig, Mi ezt a hirt abban a re·
mennyiségben adjátok. táthatunk végig az egész gróf

6_ Mielőtt a csecsemővel meu- ményben adjuk közre, /lOP,Y ez a
b kérelem a község vezetS/né! re- l Tisza István uton! .. ,

etetnétek, kóstoljátok meg. Össze- _
ment, savanyu, sárga vagy biizös
tejet ne adjatok neki.

7. Óvjátok csecsemőiteket a
tiiző napsugártól_

8. Nappal inkább hűvös szo
bában vagy árnyékos helyen tart
sátok s estefelé, ha már kicsit le
hűlt a levegő, vigyétek őt a sza
badba.

9. Minél melegebb az idő, an
nál lengébben öltöztessétek a c')e- l
csemőt. I

10_ Óvjátok ugy őt, mint tdp
lálékát a legyektől.

Néhány év elött a helybeli Deák
Ferenc ut gyalogjáróját betonbur
ko!attal látták el a Hősök szob
rótól ki egészen a Sóska hátig,
az elLult esztendőben azután a
Deák Ferenc ut alsó végén va
g)'is az urasági kastélytól le a
holt Kőrös szélil:; lakó lakostár
scink azzal a kérelemmel fordul
tu/{ a községi vezetőséghez, hogy
ezt az utrészt fO lytatólagosafl
szintén lássák el beton gyalogjá
rával. A község vezetősége ezt a
jó elöre belzmangozott és kellően

el/!késziteft tervet t1 magáévá is
tette és nemsokára megcsináltatták
a betonjárdát az urasági kastély
tól le egészen a holt Körös részi
küzségszélig. Még egy utcája van
Oyomának, ahol a gyalogjáró
betonburkolása nem tudjuk mi
okból darabban maradt és ez az
ufca nem kevésbé fontos és for
galmas a Deák Ferenc lltcáná!.
Ez a gróf Tisza Istváll ut, amely
nek gyalogjáróját néhány év előtt

a Horthy M. uti saroktól egészen a
Tiszavidéki malomig betonirozták.

- era

bizonyitott a családnak f'l
hó g·énkiadott gyászje~

lentése, amelyik a teme p

tési szertartás idejét f. hó
10 l én cL u. ;3 órára íüzte
ki. A nagy szeretetet,
amellyel az elhunyt föld-
birtokoson csüngött a
gyomai társadalomnak
minden rendü és rangu
tagja, legjobban bizonyitja
az a roppanttömeg, amely
10=én délután a nagy re=
formátus templomot telje
s_en megtöltötte és vélla=
mennyien mély megillető

déssel hallgatták a r-:~épás

Dál ref. lelkész szivből

jövő és szívbemarkoló
szavait, amelyekkel köz;
ségünknek ezt az igazán
közszeretetben álló és ér
demes tagját elparentálta,
megtalálván azt a helyes
megoldási módot, amelyik
az ugyis gyászba borult
nagy gyülekezetet nem=
csak megrikatja hanem
él szomorkodó szivek fel;
szakadt sebeit a vig-asz
enyhitő balzsamával kÖ I

tözte be!. ..
1YIeg'emlitésre érdemes

az a példátlanul példás,
őszintén magyaros önzet
lenségből fakadó tisztelet,
aminek ieléül Farkasinszky
Imre karmester a zene
karával együtt gyönyörü
hallgató nótákkal bucsuz
tatta a drága halottat a
temetőben az elhantolás

nem dohányzik. Bár az én
szeg'ény Dezsóm se dohány,
zott volna, akkor ma nem lcn·
nék özvegy. És hogy kegycd
elmegy reggel hazulról és csak
kapu/árás elótt jön meg? Ez
tisztára a kegyed dolga. Nem
mondom, én szeretem, ha a
lakó délután otthon íartózko,
dik, mer! mégis jó, ha van
valaki a lakásban. De utóvégTe
kegyed nem alkalmazkodhalik
110zzf1m, különben is kegyed
az ol1bonba. jár. Nem igaz?
Ott legalább ismeretségeket
szerez és egyszer mégis csak
clfo~' kegyed helyezkedni. Biz
.!OSéln tudom, hogy igy lesz.

-- Nagysádnak nagyon hálás
vagyok" nem tudom, van=!? er
re kilátás, mert aki állást keres,
<'lZ mind okos.abb és szorgal
masabb is, min! én. Kérem,
n'lo mtIr a\i2" vantiszIvjseló,
,:i ki legalább is németül H.C

lenne perfekt l
(folyt köv.) .
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lYn kaptuk meg p, Hollwarth "Nerhtyn"
Stockil1g' Manufaciur Ltd. ang'ol cég'

bámulatos és biztos hatásu "Nephtyn" harisnyának
Mag'yarországra, ]ug'uszláviitra és Romániára terjedő

kizárólag'os vezérképviselerél és lerakaldt.

Gyárunk megbizásából, éves szerződéssel azonnal

9'a1iépt jefent

a fék do6oz

is hizelkedik. :v1L1sok hihcíinak
ele különösen az árlatlt1l1ul
nwgrúgalmazol!aknak pártjára

kél. Örizkcdni fog a felpatté\lló
durva hangtöL A burnólot és
dohányzást 1J1l~g' álmában scm
engedi meg magá.nak. A szorgé1~

lom igen jeles erény, dc tiÍr J

saságban nQn1 illik mincJi~t il

gazdaságról beszélni. AsztalJ
nál a hölgy megelőző társa]
kodó. de nem fclszoJg'ál(l.
A háziasszony Júl s7.org"osko·
c!ása és önön fáradozása él

vendégnek kellemellen. Űfnes

nő eleve mindent kellő rendbe
hoz.

Végül a legmegvetendóbb do·
log zenélés alkalmával fwszél
ni. Ez az éneklő vagy játszó
lcbcc"ülését mutatja s megza»
varia azokat is, kik a zenére
halIgajnak. Szinházban. jálék
alat! beszélni is nag'v mivele/
fenséget árul eL

Folyiassam-e tovább?-PorJó
és cdporJoJt nagyanyáinÍ(, nag!l.
aptJllil( Kedvesen jlll,'j .tS az

meatafaritást?
--'

[
,

Ha nincs a kék dobozban, akkor nem Lux!
-

G ONDATLAN MOSÁS következt~ben jobbaa
romlik a ruha, mint a hordástóL Ez aszakem

berek véleménye. Ahányszor selymet, műselymet,
gyapjut vagy más szines holmit mos olyan szappan
nal, amely ártalmas anyagot tartalmaz, a ros'~ok

gyöngülnek, a színek elhomályosulnak és az egész
drága darab hamar tönkre megy.

Tehát ily szappan használata pénzpazarlást jelent "
Ne vállalja az~lyan szappan vásárlásával járó

kockázatot, - legyen az forgács, pehely vagy da
rabos szappan, - melyért gyártói nem szavatolnak.

Ha azon'ban Lux szappanpelyhet vásárol, akkor
biztos abban, hogy a legtisztább enyhe szappant
kapja, pehely formában. Lux nem tartalmaz ártal.·
mas alkatrészeket, egyáltalában semmit, ami a
finom szövedéket és a ~yönyörü szineket meg
támadná.

Lux csak a kék dobozban kerül eladásra,
sohasem kimérve!

rraav. F'

A kéz kinyitása lánc ve~,rlZll

illedelmes és tis'Zteletleljes le
gyen. ac: arcon szemérmes
g'yöngédsl!g iiijön. Szökdelő

táncol sohse folytasson valaki
addig, míg- liheg" és a viz csorog'
róla. Csapal láncná! pid. Ilé#

gyesnél nagyon kell ügyelni.
hog'y cl "szaba/ot" (figura)
meg ne zavarjál\.

Milyen a miveIt nő.

A szép nemet szeliclséJ:2",
g'vengéd érzelem ajánlja. Keze
nelll verekedésre, szája nem
káromkodásra, fog'a nem esi·
korg-atásra teremtve. A S7cm~

ből erkölcsrség su~rározzél{.

Oly tárgyra vag'y festményre,
mely a szemérme! sérti, nő

nem tekinthet.

tvlivcll nő menésben kerülni
fogja iérd "itongását" a' láb
esuszogását, a csípő illetlen
forgatását, a nagy lépésekcJ stb.
Hangja ne legyen csengő, érzel·

gő és nvog'décseló, ele legyen
nyájas és su'nele, Senkinek kel
lemcllensél-{cl nem rnonc!, nem

I

alDldzun

I bizzadá8t
.. t t~~lDeg8zun O

"COMMERCIA"
Árubehozatali

Kereskedelmi Vállalat
OSIjEK L, Vijecniéki trg.

Magyarország' különböző vidékein olyan dolgozni
akaró, feltétlen megbizható, becsületes urakat és
hölgyeket. kiket e rendkivül keresettcsoclás hatásu
tömegcikk elárusitásával és terjesztésével megbiz~

hatunk. Kivánatra eg'yes kerületeket adunl" Szükség
esetén bizományi raktár átadásától sem zárkózunk
el. Eladási lehetőség rendkivül könnyű. mert maguk
a vevők ajánlják, egyik a másikának. Szenzációs
lljdonság! Biztos és elmaradhatatlan eredmény.

Megállapodást létesitünk a felvett személyekkel
akár fix fizetéses alapon és némi jutalékkal, vagy
ha kivánja tisztán magas jutalék mell~tt.

KerüLtünknek utazási átalányi biztosilunk.
Becsületes és ti'3ziesség-es megélhetést nyuj/unk

és au írásbelileg g"arantálju\{, ele ugyanilyen mükö~

dést követelünk.
Ténykedés azonnal megkezdendő.

Mindenkit feljogositunlc hogy mielőtt mLiködé~

sét meg'kezdi, személyesen g'yözödjék meg' e lábizzac
dás elleni szenzációs ujclon ság bámulatos hatásáról.
A legiclültebb, a legerősebb mérvű izzudás iJ leg'rö'7
videbb időn belül teljesen megszűnik. l'vlinden pár
külön skatulyában használati utasitással, eredeti le#
plombált csomaj:folásban kapható.

Az alkalmazott egyéneket pénzkezeléssel is meg"
kell biznunk s igy anyagilag megbizható személyek
vagy vagy jó referenciákkal rendelkezök előnyben

részesőInek.

Lábizzadásban szenvedőknek 5 pengő elózetes
beküldése ellenében azonnal innen szállithatunk egy
pár eredeti "Ni?phtyn" zoknit, vagy női harisnyát a
kivánt nagyságban, mig a képviseleteink ot! nwg~

kezdik működéseiket.

Azok, akik képviseletLinket vállalni kivánják
jelentsék be ezen szándékukat 8 jelöljék meg hatá~

rozottan azon községek neveit, amelyekben dolg'ozni
kivánnak. Egy iárásnál nagyobb kerületet nem ad~

hatunk, Azoknak. akik képviselőink kivánnak lenni
5 peng'ő beküldése ellenében azonnal meg'küldünk
egy mintapá!"t. mert e nélkül dolg'ozni nem lehet,
meghatalmazást és az alkalmaztatásra vonatkozó irás
beli megállapoelást a szükséges üzleti utasitásokkal
együt!. Elkésve jelentkezők ajánlatai! csak akkor
vehetjük figyelembe. ha azon a vidéken még nem
létesiteltünk volna mással megállapodást. A pénzes
levélben beküldött összegért teljes anyagi felelőssé

get vállalunk, a mintapárt ajánlott csomagocskában
vámmentesen és azonnal száll itjuk, az iratokkal
együtt! .

al
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váltókölcsönőkei, ház és föidingaUanra bckcbe1c;:é::> rnclkiL VD';;Y személ')'i hiteleket !zczessé~~~cl

bármily összeg' és él forgalmi érték leg'magasabb százaléka erejéig cl L'gciönyösebb felrételek és kanwt' )
láb mellett folyósit. Másutt fennálló drágább kamötoz{ísu kölcsönöket konvertál és az evci kapcsoluros . S
törléseket illetve kikebelezéseke1 díjtalanul eszközli. :A. bci:.ebelczési költséget méiíányos(Jn és {] lcg'~ I.

minimátisabb összegben számiJja fel.

Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már mag'osabb kmnatozásu kölcsöne Vfll1 és ('ll

saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre kOllverláJni óhéljtja, keresse rel az íl1tézet g~,'omai

piactéri üzlethelységét, ahol a szükség'es felviJág'ositásükar a Jegnag'yobb készség'gel megkapjj
anélkül, hog'Y a fe!vilá.go~;itás-kérés az érdeldődőt bánllire is kö!elezné.

lepelőnvös
--' "'

azonnalMindennemü bankári b - r·t 'll l ' l'Dleg IZa.S Vallai es azo!'~ar

feltételek mellett teljesitL

Betéteket a legmagasabb ka.matozá.s mellett gyünlölcsöztet.

"') E rovatban közöltekért, fclelössl'gd
nem váljal a szerkeszliíség.

A Szent Imre iirmepségek
alkuimából 1C)(íO május 25~től

élLlgusxlL1s zi l·ig' f'Juc!a[lcslrc

vissZé1 áJL1IHh\é1n féláru Vi/Sllli
jcggyC'l khcl utazni, féláru

I vasutí jegy váltásáró jOgosító

~==n~1
MindazoJmak,akik drága e111- I

lékü fiam illetve férjem el-
alkalmával részvétüket ki- '

s végtisz(ességtételén
megjelentek,ió barátainak, akik
gyönyörü szép rózsakoszoruval
ki:;örték utolsó utjára korán el
költözöttfársuka( cserkészck
nek, kik koporsója körül állot-

Farkasinszky Imre urnak,
a sirbatételkor hallgató nó

tett véO'tiszlessé"et ezuton
is köszönetef mondunk. '

özv. Szerető Jánosné
édesanyja

Ifj. Szerető Jánosné
özvegye.

l
'r " .J!. ".. " .",
A d1.1l."'le-"-W'ZdTO V.lt'i:[§i{JaK.
A gyon;ai reform. elemi népiskolák év

I záró vizsgáinak <IZ ideje és sorrenl.!je
a következő: j unius hó Jel-én d. e. 7
órakor tanévzáró hálaadó istcnüsz-telet
a templomban. jun. 15-éli d.U.2 ó. Kijz-I ponti isk. 1. fiuosztúly. Tallitó: Szőke

FereJlc. jUJl. 16. d. e. 8 ó. Közp. isk. Vl
fiu é; leányoszt. Tanitó: Hajclu Béla.
JUj]. J6. cL u. 2 ó. Közp. isk V. fill é,~

(leánj'o5zt. T'anitó: DO!1~oküs J~ill0S.

JUTl. 17. d. e. 8 Ó. Köl.p. isk. IV. fi Ll
I)~ztá~y. T'anitó: Faragó KárOlY. JUlI.

17. d. ll. 2 ó. KÖZj). isk. lll. fiuoszt.
TarlÍió: vitéz Varga KAlmán. Jun. 18.
d. e. 8 ó. Közl'. bk. lL fiu és Jeány
oszt. Tanitó: Németh Gizelia. JUl1. IR

l

d. u. :2 ó. Fe;.::vvernt.~I~i i~k. rv. lefu1',.'
oszt. Tanitú: Faragóné Buday liona.
jun, 19. d. e. 8 ó. Csapú-féie isk. HI.
leányoszt. Taniló: Ösapayné Dél.s!)
Julia. jUl1. 19, d. u. 2 cl. l\lirhóháli isk.
ll. vegyes oszt. Tanitó: Oláh István.
jUl1. 20. d. e. 8 Ó. AlíriH\háti isk. 1. ve
gyes oszt. !"'anit{,: v. Vargáné Racz

I Jolán. JUl]. 20. cl. u. 2 Ó. Gál-iéle isk.
I. leányoszt. TarJiló: Varga Pál. JUH.

21: d. e. 8 ó. Felsi)részi isk. 1. vegyes
OS7.1. Tanitó: Kiss Jst'."án. E7.cl1 vizs
gákra a szülőket, tanügybarátokat és
érdekl0dő közönséget tisztelettel meg
hivja az Iskolaszék.

Tekintetes

Uhrin István oH mérnök urnak

Gyoma.

I A gyomai lapokban megjelent
legutóbbi nyilatkozatára közöljiik,

Eljegyzés. [_aplInk cg'yik ked
ves előfizetőjél, községünk 5ZÜ

ilillét, aki jelenleg' t\ lag-yarbálJ
h'..'gyc:sClJ tanirÓlllS: Fekete Ilust
eliegyezte Lllc!rovszky Ferenc
[\1agy fl rbá II hCRl':2SC f1. Ö !"() 111 !ll e!
kJ"at1l 1áJul1k s kivtlfllll1k boldog-

A református templom te
füzetének ujjáalakitása. .D.z
,;!l11ull hét pénfekén református
(gyl1áxlInk prcsbitcriuma temp3
j()ll1ulJk megTonfFJlt állapot u

[:c1I1 levő iclőzeiéncl, ujra fe~

disét elhalároztél. A fedési
il1u!ll<áiatokat al: ország05-,clll
Í:SlllcTi Elemil i\.!üvek buclapesti
v,llla!ata nyerte el, aki azt mint·
('kY ötezer pengőnyi érlékbell
t"Ozsc1abarnu szinli palával fogja
hcfcdni. Nagvjelenfőség'ü e
!léltározai, mert állala femplo·
munk heázásának eleje vétetik,
de meg azért is, mert c hafal
Inas munka az egyháztagok
minclen különösebb megterhel.
iclése nélkül fog elkészülni.

Budapestre l'éJjeggyeJ lehet utazni
annak, aki az igazolványt a Hangyából
kiváltja, ] drb. ignoJvány 2 P. Ugyanott
a tagok a gyufát kedvezményes áron
kapják,

\

tesen tOlna mutatványokkal g)'ö
nyörködtelték a megjeleiltelcet igen
öt/etesen találó irredenta szerü ösz-
szeálIztásban, amely a Pétermanné
tanárnő és Rasz/;(; Sándor tanár
példás buzgalmát dicséri,. befeje
zésül pedig a fiatalság táncillU
latságban ölte fiata/asa fl kiv iruIt
jókedvét. .4z ünnepély anyagiak
ban és erkölcsiekben egyaránt igen
jól sikerült, amelyhez hasonló
magas szinvonala üTlrzepséget még
alig Iri/ott községfil1k érdemes kö
zÖll5ége! . .. Az elismerés pálmája
illeti ezért a helyl!efi tanári kart
és a s;dildket valamint a jól fe
gyelmezett fiatal csemetéket egy
adnt! . ..

Mányiné Prigl Olga_

A~ mi gyoma.i
polgári iskolánk

élclet meg'szépitcni akaró ta 3

nt!c:"aj beszélnek hozzám a
kis könyvből. És mentől to·
vé1bh olva'3om, annál inkább
me~hizonyosodolll róla, hog'y
azoknak él tanácsoknak lnég
nl el is igen nagy hasznát ve·
het j i 'ile

-~~ ....~~---,-_ ............_""""'--""""-"""'-...,._....--~
11li:gy mi Csókúsi ~éla llr. el!.árá
I sal magllllkra nezre "SCi tom::k"
I nem találjak és ,,{lZ uri és lova

gias gondolkodással" is ö3sze
2,g)'e?tetlletónek nyilvánitjuk.

A jllnias l-én megjcfent lljsá
gokban közölt ,,]egyzákönyvi kil'o
nat" nr::!ll a.z volt. hanem "ideig
lenes jegyzőkönyv" - amelynek
közzététeie igy tehát korán törén!
- miután a tárgyaló megbizót
tak május 28-áll ezt vettek fel,
tekinti'c, hogy tecÍ/nikoi okok miatt,
közös megc/l.vczéssel, az iil?,Y w!:l;-'
}eges lezárcís,it a mf'?:hi,mlfak má
jus 30 rLl 11(l!c,')'.<~t[)itúk. Ett'/cr/;t
mindkét iIlc,!i.bi2ó ur tudomiÍst Í:>

szerzett.
A V(Sgle2:, f'S itést azonban liii

már nem eszközöl/lettük, liiU"t

Csókási Béla Ilr t6iiink a flI{,[!.

/)Lzatást visszavonta, nem léli;n
hajlandó az ügyet az általu!;/;'
clöteljesztett alakban és föltéte!ek
kel befejezni, mindel1ez
minden sir/és elköl'etése
joga volt. E tény a v~r;legesklrl'·

zőkön:vvben is fJi:lllle VL/ll a ki'i
vetkfziiképen :

"FenN jegyzőkönyv aláirása e!,::lf
Csókási Béla ur megbizot!ai '-;,r-:

jelentik, hogy a május 28-án keit
ideiglenes jegyzőkönyvben fogin!
takat megbizójukkal uinJ()llaznop
d. e. 10 órakor közölték, aki
azonban a mai napon, május 30
án este 7 óJakor a megbizatJ-;1
tőliink visszavonta, mert az ide
iglenes jegyzrJkönyvben foglaíiti
kat el nem fO,f!,adja s uj /)1eglJf:-.
zottaiul urakat ne]'," i
meg".

Endr(id, 1930. junius 13-án,
Kreznerics Ferenc s, k.
Koczkás Sándor s. /{, .

folyó !ZÓ 8-án, vagyis elmult va
SÚTI/OP délután 3 órakor tartotta
meg igen jól sikerült és valóban
magos szinvonalon álló tornaün
nepélyét a következő müsorral:

I. szülői értekezlet, vagyi, a
tanári kar együttes ülése az ér
dekeit szülőkkel, amelyiken igen
talál6s, meleg szavakkal ecsetelte
Paál Samu igazgató azt a kÖl
vetit'n őszinte szeretetből fakadó
jó viszonyt, amelyik a gondos
szilMket tanuló gyermekeik iévén
az iskolához füzi.

II. Az anyák napja, amelyen a
m i kedves csemetéink, illetve a
Nagy-iHagyarország reménycsilla
gai magukkészitette apró többnyire
kézimunka ajándékaikkal lepték
meg a jó mamákat, a mi drága
asszonyainkat. Az ünnepség e ré
szén('k ilyen váratlanul hatásos
sikeréért a főérdem Szászné szül.
jane.d( Ilona és Pétermann jó
zsefné sziil. Travnik /lol/a tanár
néikcf illeti, akik ilyen módon já
radhotatlan buzgalommal ápolják
a jó viszonyt az iskola és. szülők
közöl! és igy igen öt/etes megle
petésszeriien istápolják az igaz
gatótól kitilzött magasztos peda
gOgZ(ll célt, amelyik a diihöngö
felületes civilizáció helyére mély
járásll és komoly kulturá! kiván
feJjeszteni közöttünk és ennek a
komoly ku!turának a kivánatos
termékeny gyümölcsöző magjait
akarja hinteni a jövő generáció
fogékony lelki talajába! ..

lll. A leánykák és fiuk egyfit-



Az UJSÁü a beérkezett mun
kaalkalmakat "Munkapiac" 1'0

vatá?an minden~a.pközli; JCo~
tos es olvashato cImetkenmK.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem keH meHéIH,;lni.

~~JZ)~>ity&~

Kérje az

"Atlas Iroda"
(AgE'nce Internationaie de Tourisme)
Budapest, VilI. József-körue 46. li. 7,

Telefonsz. : 335-6-1.
prospektusát Európa v i l á ~ h i r ü

nyaralóhelyeirő!.
Pensiodijak: napi 5-6 pengő.

ZeH am See, Semmcring, KiLb\icheJ,
Wörthi-, Ossiachi-, Traum-, AHersee
tavak fürdőhelyein,Abbazia, Velence
Lido, Rimini, olasz és francia Rivi
era, Páris, Biarritz, Deauville, Trou
vili e, Grenoble, London, Schweizban
napi 6-S P stb., Bud2.pesten napi
4 P (havi 85-90 P egész évben).
Tanulóknak 15-20 százalék ked
vezmény. Utazásokná! (egyeseknél is)

33-50 százalék kedvezmény.
Magyar, német, francia és angol
nyelvü Urilányotthonok Budapcsten
(bennlaJ{ó idegennyelvü személyzet
tel.) Havi penziódij 90 P. Fiuk tllá
tásidija tanárcsaládoknál 80 pengő.

Válaszbélyeg.

Az "Ujság" Kiadóh1vatalál1ak
"MUNKAALKAUlí.AK"

Budapest,
VI., Aradi-utca 10.

al
ipari, kereskedelmi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemű al
kaimazottra van szüksége,
írja meg pár sorban az
UJSÁG KIADÓHIVATALÁNI\K

(VI., Aradi-utca 10).
A boritékot igy kell cimcmi:

XYn::a::IJI(u::f.tl'.:cornrL "1!
Akoresmai hitelrői slöí"í

rendelet nagy nyomtatott ala1-~~

ban a Hungária Nyonldáb<iH
rbr21bonként 50 fillérért k"'i)
ható.
::U::L"':JaJOrr:rrro-nxn::,.-::::=:L:f:

:-----=------

holdas
birtok

magyar
tanyás
Békésvármegyében

októberre bérbeadó.

Dr. VAJDA GÉZA
szemorvos, Miskolc.
~~~~~~

Tanuló felvétetik Katona Gyula
kereskedő üzletében. Gyoma, Horthy
Miklós ut.

Hangyánál még mindig l liter na
gyon jó bor 70 fillérért, 1 liter Seprü
pálinkát 2.50 fillérért és a Rumot 280
fillért lehet kapni. Ugyanott a manillát
és a gabonás zsákokat nagyon olcsón
lehet kapni.

Katona Gyula kereskedönél kévc
kötö manilJa eli'jegyezhető és már kap
ható is. Ugyszintén aratási pálinka, rum
a legolcsóbb árban Ugyanitt tanuió
fel vétetil<-

DUBLIKACIÓ.

• A Futura megbizásából a Hangya
értesiti a lakosságot, hogy mindenki,
akinek vetése van évi 8 és fél százalék
kamat mellett kapha t zőld hitelt má
zsánként 17 pengő!. Akinek kell, jelent
kezzen a Hangyánál vagy WoH j\;\ihály
náL

Kató lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

Kismalmi korpa érkezett a Han
gyába, melynek mázsája 10 és 12 pengő.

Ezen korpa teményért is lesz becserélve.
A cserénél a tern\ények a következő ára- _
kon lesznek átvéve, ugymint a buza 23
pengő, tengeri II pengő, az árpa 13
pengő, a zab 12 pengő. Ennélfogva,
akinek nagyon jó és olcsó korpára
szüksége, van az jelentkezzen a Han
gyánál vagy Wolf Mihálynál vagy Ko
vács Jánosnál.

Juníus

A

Fihnszinház

A NYUGODT ÉS BIZTOS FÖLDI BOLDOGSAG ALAPFELTÉTELE A
CSALADI BÉKESSÉG,

amit il gondos házi asszony kevés pénzért igen könnyen biztosithat, ha férjének és
gyermekeinek tizóraira, illetve vacsorára WEIDMANN FÉLE KlTÜNŐ VIR3LlT,

ILLETÖLEG HIDEG FELVAGOTTA1-
(PÁRIZSIT. SONKAKOLBÁSZT, VADÁSZKOLBÁSZT. SZALÁMIT stb.) szerviroz! ...
Tegyen próba bevásárlást a WEIDMANN MÁRTON üzletében (Horthy Miklós ut
Hang'ya épűlet) és biztosan állandó vevő lesz, mert ilyen kitűnő hentesárut Gyomán

más nem készit és nem tart.

lS-én, vasárnap:

félelem
(Egy gyönge pWanat követ

kezményei.)
Stefan Zweignek a hires né

mel irónak "Félelem" címü no
vcllájából készült az az erös
drámai film, amelyet az Apolló
filmszinház r. é':i jtmius hó 15
én vasárnap mulat be.

A félelelll.
(Egy gyönge pilianat követ-

kezményei)
Clmll reqényes társadalmi c!rá
mában, 11 felvonáshan. Erőtől

duzzadó, mély értelmü íársa q

dalmi tragédia. Döbbenetes
dráma eg'v tisztaszivü asszony
ról. Szivbemarkoló szerelmi
történet. Erős téma-pompás
kidolgozás. !zg'ató és mégis
POélikus. SZakadatlan sora a
megTázó izgalmaknak. Elga
Brink a hiiséges. majd később

a bün hálójában tépelődő asz
szony alakját eleven szinek~

ben hozza elénk. A pénz rab~

szolgájál, a férjet Henry Ed
wards alakiljil kiforrott miivé q

szet/cl. Eisebb szerepekben
emlékezetes jálélwt nyujtottak
Gustav FröhHch, Vivian Gib
son, Margit Manstad és Bru
no Hastner. A müsort Chaplin
burleszk és hiradó egészíti ki.
Előadások 7 és 9 órakor.

A gyon:u)rf.:-:'j dS" gyo
m orr; \,omás, b;J:,-iÍ rpangii:'.
l1dgyí'oku crjcdé~, ros:-;/ crnés/ ...

té:', f,:'il.:rnyclv. kjbullság. flll
Zl1~iÍs. haiviÍny arc:,zíil. keclvl'l-
;c!1:'é12 cl ícrnlé:-!'ck:, ~Fe...'
ren<: Joz§ciií' kescriivi/
IJD:,zná!ata által suk cscJ\)cn
cl [mIInak.

Biztató jel. í'\,ír?l hi\'alllios
hil'í:ldJ30k sZd i ll1 noméniflb?lil
o k\,ólypuccs ellenére i~ rene!
von. hogy rné~:tscm rcnéki~

olyan hékés az állapot. arra
jellernzti az az cset, mell' Pécs
kánál történt. Ünnep els ö nap
ján 40 főböl álló román kata·
11i'li szakasz lépte át a hi'lIán.
Fehér zászlót tüzlek föl s a
battonyai magyar őrségnek át
élClták fegyvereiket aadl a kl
j<zlenléssel, hog'y nem szolgá!~

ják az ui királyI.

Molnár Gyula iulius hó ()~en,

Szinházi előac!ást tari az Er J

zsébel ligeti pCJvíllo!l termében,
melyr\? cZLlIon kéri a közönsé~:t

szives pártfogását. Külön e
célra összeállított ki/ünó, szö~

ra!zozlató miisor érdekes szá~

ma lesz a ,.Négylábu !eim y"

cimii énekes és táncos burleszk
uidonság, mel}mek vidám éneke
s7:ámai között, nag'v hatása
lesz a "Nem iga;" rel'réni'I kup
Iénak, me]y egy sereg akluális
strófáI tartalmaz. Egy bájos
életkép és Voltaire XV. szá
zadbeli, kacagialó tréfája, - az
emberi gyarlóságról - teszik
még' kiválóra a műsort.

Felhívás a sziUőkhöz! A
gyomai áll. polgári fiLl- és le·
ányiskolában a beiI'alásokat
juoius hó 30. és julius hó 1·
f)·én tartjuk. tvlivel a helybeli
tanulók részére kell elsősorban
helyet biztosjjcmi. és az L osz
tályokban csak 35 q 40 fiu- és
ug'yanannyi leány ta III JI ó ré~

szére van heJ y, kérem a? ig'en
tisztelt szülőkel, hog-y lehetőleg

bármely vasárnap. minden elő·

zeies fizetés és k('Itclezeltség
nélkül jelentsék be g'yermekci

ket. hogy él hely biztositva
legyen. Szintugy azok is előre

érdeklócljenclc, kik az elemi
iskola V,~VJ. osztálya után
a II. osztályba óhajlanak fels
vé/eli vizsgát tenni. Tulkoru,
Jizenkét évesnél' idősebb, de
13. életével be nem töltöt! ja~

nulól az J. osztályba csak ki,
vételesen lehel felvenni. Külön'
ben mindGn idevcígó üg'ybcll
szivesen szolgál ufasítással az
Jgazg'atóság.

•~:':(): " jnyok fl P,;JC~Y és Tár~

~;ni [')ankhá7éín':[ Civol1lctn köp
hillók,

egolcsobban és gyorsan folyósit kölcsönöket
a

i

Ir
/I
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lS)-45~y
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1428 
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UY01lÚfCv) indu]
Budapestre érke/ik

l\':g; l~t";~.;~~ i~':;~
0-3:2 .J v'* S-;i2gy
5" -- 10.40 11-4:-így

'<:""YO~:í?... - Bi:Kí:SCSABA.
Békéscsabáról indll! 23-j5 4'34 S-14gy 13"26 16-14o\"

Gyo111ára érkezik lJ- 17 5-26 S-51 gy 14-20 16-51 ::::i,
G:vomáról indul lj-41 11-14 l2"47gy IS-29 2034~}'
B2késL~sabára érkezik 7-34 1:t08 13"25gy 19-27 21-IIg:.

A ,_gy" be!iive! jelzett gyorsvonat, a többi pedig személy\'ol1:lt.

Bud:!.:,(:stfl'd indtiÍ
(J\'():n~'{Ll ~r~":j:zii~

irály s
B U D A P E S T, VI., PodnlaniczkY-Lltca 8-

A. NYUgdti páJlYdndyar n:ceHeJii.

Telefon (lnterurban) 202-45.. 294-54. Sürg'önycim: iio1elist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrang-u családi
szálloda. Minden szobában központi tűtés, hjdeg~meleg

folyó viz és telefon. Lift_
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem_ A keleti pályaudvartóJ

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

rftft,.Mrtilft,.~~~~~~~~~~I!MlM~l-ft>fl.

I
agIlar Testve'rek! AId.K sziv~nkön vi?eljiik . magyar munkás testvéreink

~ . mal nehez sorsat, adjunk munkát és kenyeret a
munkanélküliek kezébe,

. vá"sároljunk CS e p e I i m a g y a r kerékpárokati
l, és magyar gummit, lllil1t)~égbcnbúrlllely külföldi áruval versenyképeset. iI CSEPEL kerékpá'- 10 havi részletre csak 165 pengő. J! Készpénz fizetés mellett csak 148 pengő SO fmér. ~

I
KiilfiiiLli géPekbel,l is raktáron va. n "OPEL", ",ATLAS-PATENT", ,,\VON- ~

DEl<", "IPi\Ci", "OI;;ION" és DIAMANT", gUl11l11ikbön "DUNLOP" és ~
,)\íICHELlN"_ J

: RÁOIÓ és RÁDIÓCIKKEK részletfizetésre.!
! Teljes tisztelettel: i
i DOMOKOS ALBERT viHanyszerelő és műszerész. I
L~~~~ÍIl!'16~W.~~-tJ;~&t\iiHil~<!I~~~~~~t+'~~:s:~~-lt.I,jj:

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

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai UjsÉlgra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsoláshónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap él kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. Dop
ross lér 10 (a KeJetipáJyaudvar
Cr!í:c/csI oldalával szemben)
q]-V elsórencli.i szobilL A kil
vctk'cző sorsolásl junius 15:én
fogjuk meg'cjtcwi és eredll1ényé1
lapunk junius 22",ilö számilbélll
lessziik közzé. Vág"ja ki
az alanti "UtaJvány"'szelvényJ"
és aelja be azt lapunk felelős

szerkesztőiénél.

- - - IH Jev.!&.g«ll.:nd(.: - - -

Legjobb tájékoztatőa

Vasuti és Hajózási
enetrend Ujság

kapható minden Vasutállomason.
Dohánytö:::sdeben.

Cvol1láról indul
Devilvánvára érkezik
Dévaván;'"áról indul
Szeghalo-mra érkezik
Sze~llalol11ról indul
Vés~töre érkezik

Vészlörii! imltll
SlcghaJ0I111"a érkezik
Szegilillol1Jn)1 inc!lil
íJév:l\'íl'I":'1a é'''i·~ziJ'

Dév;vAl;yAr{Ji i;l~luj-'
Gyol11ára érkezik

GYONA-VJÉSZTő
3-S3 12"46
4-21 J3-14
4-26 13"19
4-57 1350
4-58 13-51
5"17 1410

5"5:'; 10-39
/."13 10-59
13-]5 1 J"{lJ
li-18 ll-34
G"S3 ll-39
7-24 12-10

17-30
17"58
18-03
1834
18-45
1904

15-21
15-40
15"41
16'1:-:
16-18
16-47

20"45
21-/3
21-18
:21-49
21-50
22t19

20-14
20"34
20-36
:n"09
21-14
21.45

........ __ --_ - __ ---- .. - -

6YO~/lA-ENDRŐDI AUTÓBUSZ NYÁRI fvlENETREND

GYOMA-ENDRŐDI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

1930. május 15-t51 november 15-ig.
GYOMA Vasutál1omás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Mil<1ósut és

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

Telefonszám 17.

G.".'onll:ir'~1 indul: Feltételes megállók ~ lEndrl;drta indul:

1. járat reggel 5 Ó. 30
Gyomán: ~,.

járat reggel 6 Ó.p. ~
Ko""th "'jo, ""a ~ l.

p.

2,
"

reggel 6 Ó. 30 p. ~
Gróf .Tisza l~tván ut ~arok ~ 2.

" délelőtt 8 ó. p.
~

Maday gyogyszertar ~

3.
"

délelőtt 9 ó. p.~
,Piac-tér i 3.

"
délelőtt -10 Ó. 30 p.

f~
Artézi-kut r

4.
"

délelőtt 11 Ó. 10 p. Hangya főüzlet r 4. " délután 12 Ó. - p.
"
~ Vágóhid ~

5.
"

délután 12 Ó. 50 p. Iványi malom
~

5. " délután Ó. 40 p.

6. délután 2 Ó. 20 Endrődön: " 6. délután 2 Ó. 40
"

p. Napkeleti vendéglö "
p.

7. délután 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.

Feltételes megáJló helyeken már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel kell
jelezni a megáll.ást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 fillér.

Ki.ilön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelhető.

GYOMAI UjSÁG
ol vélsöjánél k_

mint él

I~J KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap e]őfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 százalék
kedvezményt, szobaárainkbóJ

II " 10 szá.zalék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,
KAMARA SZINHÁZ

elöaclásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal elöbb

velünk közölni_

l PARK-SzALLODA

IE::"~~;,~,r,~~~~:~:~lt~;:i.
Szerkesztésért és kiadásért felelös:

\VAGNER MÁRTON.
~~~~...~~~!\;c~~~~ .......~_.....,"""'__"""'_~

Nyomtatti:! CI "fHJNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomáo. f""elelős Cég-tu[iljdonos: TEKET SÁNDOR
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Megye-dévfe - - - - 1 pengő 80 f-Hlér .; f'ele1ős szerkesztő: W AONER MARTON. i
Fét évre - - - - - 3 peng5 4{) fillér! Szerkas%t6s&''' ég kiadóhivatal: )
Egész évre - - - - 6 penge. ~ I

Lapdrtl'.l P EN T !IS: K détl 12 óra, "H U N G Á R I AU könyvnyomda i
. Megjelenik minden vasárnap regg~_L.. , G y o ro a, .,ÁRVAHÁZ" I

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötsz{ki
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 szánd2k. l
negyedévi hirdctésnél 20 százalék és rél&vi hirdct~~

esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

A Távozóhoz.
A "Gáncs nélküli 10;

\'ag'ok'" keresése él régi ro
mantikus irók 15rekvése
voll, és ezért 5zü!cteH Pé'l

pirosoll annyi nagyon is
g'áncsolha.tö re.g'ény~alak

A hatvanhetes kieg'ye"
7ésért Deák Ferencet is
sokan hazaárulónak tartot
ttd\. Az ig'en eszes Tisza
Kálmánt pedig. mert ,min
(li:~ tudta kontrakarirm:ni
[lZ ellenzék vehemens Ják
lúadásaif, Polónyi veszett
rókának tirulálta nyiit par
lamenti ülésen. ami rajta
is száradt cl miniszterelnö;
L{>n. - Ki tudji1 már, hogy
í,?tczetl egy Madarász apó
honatya? Pedig nagy le
gény volt '2S azon kijclen
íésc soká közbeszéd fár
gYf1 Icn hogy: "Elen jó
kai lV16rt nemzetem ellen·
s~g'énck ösmerem... "

j-Ielyi viszonylatban épp
oly exponált állást iöltött

be o mi kedves esperesunk.
Ilngylisztelcfü Harsányi Pál.
ki minckn közOgyUnk ki
knzdésc körtil tC'vékcnrke"',
dell'. leg!öbb~zör cl mozga
lom vezelője vol! és agili·
tásábrlll mindnyájunk fölölt
állt. - Hogyne lennének te
hát ellenesei is, kik távoz ..
tó fölött örvendenek?!

Az utána támadj' Ur fog
ia megmutatni, hOf2Y mije
volt !{özségUnkncK?

Soha f2! nem nlUló em
léke/ senki sem állirhat ma
gának. Legfölebb csak 0

ly'unt, amelyen ö hálás utó
kor egy darabig e!dlfZódhat.

Aki azonban a meglircse
det! kerctet kell6képp lö'
rekszik betölteni, az nem
meltözheti módszerét.

Mindig- mindent lelki
pászlorhoz illőQS mélló
jóindulattal. kegyes szivvel,
de mégis kemény marok·
kal megfogni s ha jónak
véli ügyét: törik·szakacl

düJöre iultatni. Míg- ellen·
ben megösmervén ellenlwr·
cosai ig-azát: kemény llra'
kusága mellett is behódolt.
rnegaJkudott ! ' I

Arra cl serkenetes agili
tásra pedig. amellyel köz·
ügyben fáradni, eljárni, érte
áldozatot hozni is tudott:
szükJni kell. De azon ta'
pinlalosságra is. hogy köz
dolgo!,ban El vele szemben
á1l6!\í:1l a plénurnon kivL1!
iparkodott saié1t szempolll-!
jának elfogadásám rijbirni
és az ügyet igy e!61,észi
tetten cl fórum elé vinni.

Pályáiának gyors ivC'I~~

se bebizonyítja, hogy ki-
vlilröl még nagyobbnak
tartiák és iobban nwgbe
csülik, mint mi ifthon és a
vármegye dolgait in!ézö bi
zo/lságokba, szinte kivétel
nélkül beválasztolJák. Amig'
mi g'ondolni sem mertünk
rá, cl megy'e más községe;
inek vEÍlaszlói, pótfórend-

nck tették meg. Allli m/lr
csak egy lépés cl !C'~2rtlhll

polgári mé!tósághoz.

!{<)zhasznu munkálkodó;
sa elbirálásánál ne cSé]k

alkotásait és azt nózuk,
aminek iétrehozása kell'ul
tevékenykedett, hanem uzt
is, ahogyail a rosszI1é1k,
vagy károsnak c1iadallm:.'
kodáséH scg'itell I1icgdka

dr11)"ozni.

.szóval, tollui és jellel

munkálkodott köztünk C;iy

Ilegyedszálad kt)rüli ielCin
ár és it{BzéÍn szerencsének
turlhatiuk, hogy nemcsak
a \'árrncgyéilkben tnClrad,

cl! CI sZékhelyen, - ahol
kg'J öbb közlig-y gubancát
kell kibogozg'atlli - s bi,
zonyára épp oly készség'
gel fog rend('lkczé~ünkrc

fJilni, amint ezt eleddig' cse

lekedte s amelyért háln ér'
zelre! gonclolullk l1lidéJig'

nemes egyéniségére.

!{NER IZIDOR.

TÁRCA
Holdvilág..

Ifta : PINTl~l{ FERENC.

(Folyjaiás) (30)

Ó, kegyed csak szerény..
ke-clik. tudom én, bog'y' [{erekcs
ur mit tud, ha akar! lvlilletszik
g'ondolni, felajéÍnlollam volna
én II szegény Dezső kabáHál
akárkinek? És még'Is, miért
idlern? (vlerl biztos vagyok
kCQ'yedbcn. Tds:r.ik lótni, most
is azt mondom, mit lógjon az
a kabát fl szd<rénybcn. csak
a szivczm fá.j ugyis, valahány
szor lálom. rlorclja I,egyed nyu·
godjan.

f-(om!ósné gyorsan fölkapta
a rczsoról a cvlkkerél és izé·
I1Y21mes poszlócipójében beli
bcgeJt él szobába. [Zerekes egy
pillanatig gondolkozott, ne
s/ökJön"'e ki az ajlón, de féil,
hogy végkép mag'ára haragHia
,;,iZ 4\l.~lonyt, fö!veit~ él kabátot,

engedelmesen türle. hog'V !\Olll-l
lósné kÖrlillipej2'jc, mcgigazjf:-;(j
<:lZ alsó kahá!iáí, leporoija a
galiér bilrsony<:íröl él port, meg'

a pihékeL
Végre elindul!lút0lt, akaralld

nul is ünnepélyesen mozgott,
kabMhoz . nem szaka l! térdéi
feszélyezle a !<élbát alia. Nafta·
lin szagot árasztott maga kö;
riil, ez él szag izgatta az orrát.
prüszkölt és csiklandás! érzett.
Az utcán a kirakatok clőH

akaratlanul megált, mintha a
kiállilott portékát nézné, de a
kabátot vlzsgálg'aUél. Egész jó

kis kabát volt. Melegitelte uj
tulajdonosát s önérzetet köl
csönzöl! neki.

Az Ollhonban csodálkozva
néztek rá az ismerösök, még
a sakkozó radikális ls meg
jcgy,?ZIQ: - Hiába. csak van
nak még burzsujok.

Kerekes elpirul! és f~lre ÜlJ

egy sarokba ujságot olvasnl.
Dc nem tudol! olvasni, tekIn
tete eJs~óri;jkqlott ti kabátOtl,!

amelyet éI szcm~~,1l Iévá fo, I
frilSI·él akasl:!oU. hoz ben elkap- I

ta ismeróscinck a pillantását. I
valamennyien várakozva (~s

fürkészően néztek rá. szerel
ték volna tucinl, hogyan jul011

él kflbáthoz.
Egyikük, egy fömzsi, 10111;

pos, SélVÓSZQI11Ü emberke ncm

is állta meg. odament hozzá:
- Mégis csak jól mondtam
én, hogy mag'ának adták azl
az állást a faárugyárban. És
mindjárt kapott el61eget?

Mikor Kerekes kijelentetic,
hog'y nem is tud semmiféle ál
lásról és faárugyárról. él kol
léga olyan nyujtali hang'on vá·
laszolt Igennel, amiben él leg·
nagyobb foku kételkedés is
benne volt. A többiek pere?k
aLJi! értesültek ci dologról és
valamennyien találgailák él li,
toba/os kabát rej/élyét.

V:i?rekes alig várla, hog-y hiag'·
da bejöiiön, Aztán elmenlK!c
111 él m\?ghivja lvlélf!dá!, hogy
m~llj~n~l'\ ::féláln), va~y mo!,l;

ba, vagy akárhová, csak ne le·
s;I,/c:]('k ill ennyi szomoru és
várakozó ember közötL

l\:lagda azol1 ban nem ji)lI,
már sötéhzd"jt, a munkáhól ié)..
vö Iiszlviselök elözönWHék d

heiyiséget, rnegkczdődö!t a
tanfolyam résztveváinek szo
kásos disputájö,A lurista ki,
rándulások vezQ!ói vitatkozlak
a vasárnapi kirándulások prog
rammjárói. Egy kövér, barna
hivatalnoknő, aki flZhér ruháiá;
ban olyan voit, mint él Jeibc;
esett légy, nőktői nem várt
mély hangon vitatkoLott három
férfival. Eg'észen !\CrclU2S kö;
zelében álltak. ugyhogy 61s
végighallgalia kénytelen-kellet
leli cl disputá!: - Másra kell
biwi a harmadik csoportot,
egész biztosan nem jön cl
Magda, meri megérkezelI EI vő

legénye.

Kerekes visszakaptél él fejél.
de ugy m12gránclulL hogya lu
risicl nő is fig'yelmesen végig l

n~%tc, Bdül hirtel\?11 fölvIhar...



2, oldal GYOMAI UJSÁÖ

Harsányi Pál ref. esperes-lelkész!
gyulai beiktatása.

A Gyulán megje!elU) ,.Békés"
dmli lap egyik legutóbbi szárná
ból ol1'Dssuk: "Harsányi Pál, a
békésbánáti rej: egyházmegye
esperese, gyomai lelkész véglege
sen elfogadta fl gyulai lelkészi ál·
lást! . . ,

Harsányi Pál esperes folyó hó
22-én érkezik Gyomáról a délD
utáni vonattal imádásig szeretett
családja tagjaival. A református
hú'ek /lem fénylő pompával, nem
a ragyogás kápráztatásával vár
ják s.zeretett pásztorakat .. hanem
kálvinista egysz-eriiséggel és lel
küknek igaz melegével.

Délután 1 órakor gyfllekezik a
közönség a ref. templom előtti té
ren s ugy megy esperes lelkésze
elé a 2 órai vona/hoz, honnan a
lelkészcsaládot bekisérve egveae
sen a templomba megy, hol az
uj lelké..<;z rövid istentisztelelef

ro~ I
A beiktatás folyó hó 29-én dél

előtt 10 órakor lesz iinnept!lyes
istentisztelet keretébell. il beikta
tást Baltazár Dezső püspök végzi,
aki folyó hó 28-án este érkezik
városunkba. Abeiktató istentiszte·
let után a püspök elnöklete alatt
diszpresbiteri gyülés lesz a temp
lomban, amelyet déit 12 órakor
kőzebéd követ"! . .. Eddig tart a
"Békés'; hiradása!; .. A mi PI i
vát értesülésünk szerint Harsányi
esperes a lfyomai ref. gyüle
kezet IIiveiM{ a l !ló 22-éli. dél
eiőtt tartandó ünnepi isientiszte-

zotl benne az eltemeteti érzés.
]\/10s1 tud la, hogy Magdát 5Z<>

rette, sót már Mez6városon is
igy érzett és nem lucIolI nyu'
godliHl ebédelni, ha nem talál
kozol/ vele a piactér sarkán,
a fTlcgszokoH helyen.

Dc miért nem mondla tvlög,
dn, hogy vőlegénye van? Ig'az,
ö nem is érdeklődött utána.
SOhá egy szóval scm mondta.
hogy szereti, annál ~evésbé.

ll1'zrt hiszen eszébe scm iutotr.
Talán tiz évig is eiéidegélt vol·
liil vele anélkül. hogy bizal
lilélsabb szót szólt volna hoz# l
zj. SzereteH vele lenni, ennyi
volt az eg,z.sz. Udvariasan jobb
rfl engedje ől sétaközben, fö1 3

scgileile él kabáJjál.figyeJmez 6

leHe az átjárónál, hogy kocsi
j('1n. Beszélgetni rendesen él

tv! agda hivataláról szoktak,
mert !<.erekesnek semmi sem
jutoit az eszébe. mihelyt ráné....
zet! Magdára. Ezeket él be...

szélgetésekel annyira megszak·
jd, hogy ma már a7. is gyö·
törni fogja őt, ha nem hall
majd az iroda ujabb fei!emé·
Ilyeiről.

(folyt. köv.)

lelen bucsuzik ünnepi beszédde!,
amikor kegyeletes szavakkal kiván
megemlékezni .az ág[lstai hitvallás
négyszáz éves bfordufójár61, arne
lyik beszéde alkalmas lesz a két
protestálls testvfT egyház kölcsö
nös jó viszollyának további ered
ménydll') kimélyitesére és ezzel az
ünnepi aktussal Harsányi esperes
llégleg bucsu! vesz a nagy gyomai

ref. egyházközségfől, amelyben vi
rágzó fé~rikorti!wk ja1'l7f idejét I
töltötte fdradhataflan mllnkából
eredő lIazda~ lelkipds,ztori ered
ményekfSl koszoruzottan! ... És
evvel fl balos forrtÍsbúl eredőn l
leszőgezefl hiradással kezdetét veszi
Gyomán (J na,t[) , !elkés.?vá!asztósi l
harc, (lflle!y küzdelemnek egyes!
fdzisairól lapunk kÖVéfk('z/) szrí- l
maiball lelkiÍsmerfffs pnnfosság[;Df l
fogjuk tájékozta/ni (J gyomai köz- .
véleményt!. . . sz. d.

Gyulára vitték a
nemzetgyaláz,ásért

elítélt
Krejcsi Józsefet.

Emkkezel'2S az cl I1cm/et~

gyaiázási bünpcr, amely a (li

ZCSi]"\larmali gTöf Blallkcnsl(ill
ul"acldlom inlézój-z, !{['cjcsi Jó'
73cf eiicll indtilt. tI ;ozqrcdi (ÖI

v<2lJys/ék fiizcsgyarnw(()[J tár
walia éLé üg'y'ci és cs-:} évi biir
/(">l1I"C itéirc I\rcjcsil. !(rejcsi Ci!

í/életet azon al él/apon feleb~

b2Z1c fPeg al: il,zló iáblához,
lil Jgy az cHene szolg-állalott bi
zonyítékaI< dgál)'oSJk, mcrl cl·
kllSégzi indilotlák meg cllene él

hajszál. A láblél L1j bizonyitási
c1iárási f(j!ytlllott le, majd heh'8
bcnhagyta él törv,5nyszék állal
ki::izaboU egyévi fogllázbünle
lé·"I. Az ilélel ellen él felek scm
rJliségi panasszal éllck..~z ira
tokat a szegedi itél6tábla él

llJpokban terjesztelle fcl CI

Kuriához. ~(r('jcsi József egy
évi fogházbi.in1elése szerdán
reggel tell le. Az iniézá kér.
v~nyl inlbell a láblálJoz. hogy
hclyeZ7.ék szabadlábra.

A tábla a kérelemnek helyet
mloit és a nernzclgyalázási pcr
böl kifolyóiag szerdán szahad
lflhra hclycziél(, azonban mégis
fogva marad, nwr! a g~'ulai

ügyészség más biincselckmény'
mialt is eJjiJrtJst indiloH ellene.

.4 gyulai ügyészség még ma
éi fogsága idején lcérle a szc,
g(~dj ügyészség·vl. hogy kísérjék
fl! (lZ iníézől Gyulára. mert a
Blankensrein-uradéllom lJiilkn
kezelés miéll! feljelentés! telt
ellene.

Dc Krcjcsinek is van köve·
telése az uradi.:/Jommal szem·-

bell, amcnvibcn pörl indHoH fi-l
z~~jé3ének li? évre visszéllTlcnő

leg való folyösilására.
!(rejcsiJ kgnap Gyulára \it~

kk és az iig'j'észség fogházti~

ban helyez/ék d.

Egyenlő elbánás!
községünk

, ? f Inepenef\ ....
Il. Gyoma, 1930. jlln. 18.

Elmult heti s,zámuflkiJan belw
rangozdsképen miÍr egyszer meg
emlékez/fink 11 guil n"za István
at IUlpnyugati alsó vé.!~ére fwzó
doff iakoslársoink azon méltányos
etbáruisra érdemes és jáindu!atu
ll1ozg-olódásáról, amely szerint egy
emberként kérik a kűzség W!?/:'tő

ségét6!, hogya darabban maradt
gr! Tis.::a Istváll ut alsó napnyu
gati részét lolytat6iflgosan lássák
el befonjárddval! . .. Érfesiiféstink
szerin! ez! oz" alapos I((!rést a
nyomatrJkossdg kedvéért lIangsu
lyozoltmz támogatják a Nádas
sziget és Nagyállás tanyai fakór.
akik rt;? anyaküzséggel való min
den kapcsolatuka! a wI Tisza
IS/l'án llt szóban forgó alsó ré
szén keresztül bonyolitjdk le,
tehát ez a han.fJJ'abolyszerii úifan·
dó forgalmasság is slllyosall esik
a laiba a higgadt, komolyan mér
legeló eiménél a szerény kérel"
mezők igazának .tavára. Emlitett
atrészre szorult lakosfársaink egy
erős emberré izmosodott, zártan
felsorakozó tömegének a mélység- l
bűl dliböll?/j n)!omatékko{ feísajgó I
sziv ohajtásos kéreimét az elsó
fokol1 infézésre hivatott községi
vezető szervnek melegen a figyel
mébe ajánljuk és metjük remé!/lI~

!zogy az intézők ezuftal egys!er
valahára félreteszik a hivata los
ténykedések e!zárkó.ZÓ mód
szereit és /lern sll/vesztik .a bürok
ratikus kacskaringók uttalall ll!
vesztőjébe torkoM Iwzavonásos
papirformák megtévesztő labirif!
!usdba ezt az igazán méltánylásra
érdemes kérelmet, hanem felfol(o
zolt gyorsan mllködö flirgeség!!:d
jutaltwzzdk ezt az első pillanatra
áttetsző jogos kérelmet, amelyet
mi szent igéretürzkllöz képest a
kedvező eUntézés bekövetkez/eZf?
állandóan a felszinen tartunk ..
És a helybeli sajtó minden Sll

lyával erélyesen sikra szállunk
ezért a község szépészeti szem
pontból is elsőrendü kérdéséér!.
amiből folyólag hangos szó t'ál
bátran követeljük mindenkoron az
l1gynek gyors és méltányoso/l
igazságos elintézésé! ! . . . Félre
magyarázhatatlan igazságunk biz
tos tudata és a kéfelmezőknck

mögöttünk tömören felsorakmó
óriási tömege kemény kitarióra
acélozza eleddig haiku/óban volt
halványan gyenge szavunkat és a
magyar jövendlJbe vetett megin
20thatatlanul napsugaras hitiink

megkétszerezi gyenge erőnket,

mert. biztosan tudjuk, hogy ezt a
mi su'inyegre vetett kemény állás
foglaláslInkat minden erejiből ttf
mogatja sziikebb pátriánk minden
józanul gondolkodó adójizeiője és
ennek fenntartás nélkill val6 gyors
és biztos teljesifését silrgetik a
sarkalatosan megváfiDz(lU idők-

!lek e{odddwtat!anul fontDs
igényei!. . . sz. d.

SZABADAlMAT
megszerez, értékesit minden állambil!l

ARON és MOLNÁR
SZABADALNl! IROD/I.

BUDAPEST, vm.! Rákóczi· ut IG. sz
FelviiágosHás dijtaian.

men nrieiM

. '''''':'

SZE~IILE.

Bethlen István gróf
londoni látogatása foglal c

koztatja most már napok
óta legélénkebben a ma
gyar politikai világot. Sőt

ugy látszik, külföld·ön is
nagy jelentőséget tulajdo
nitanak ét magyar minisz q

terelnöki utazásnak, merj
például az angol lapok
nap~nap után hasábokol1
tárgyalják azokat CI kér
déseket, amelyeket Belhlen
utazásá.val összefüggnek.
Elsősorban a kisebbségi
kérdés áH az érdeklődés

középpontjában, mert Beth
len londoni nyilatkozatai ~

ban erre helyezte mindig
a hangsulyt. Bizonyosan
mindnyájónk szivéból he
szélt Bethlen Londonbal1,
amikor lépten-nyomon
hangsulyozta, hogy az
európai béke állandó ve
szelyeztetöí nem azok az
e!szakitott kisebbségek.
akilmek jogos panaszait
illő volna már egyszer
meghallani a népszöveí
ség'nek is, hanem azok az
utódállamok, amelyek ke
gyetlen, rút politikájukkal
eiőbbDutóbb forradalomba
fogják taszítani idegen
ajku polgál'oikaL

Bethlen [stvánnak ROí

hermere lorddal való faIát-
kozása természetesen a
békerevizió jelentóségét
nagyban erősiti, annál is
inkább, mert' ma már nem
egy angol lap hangoztatja,
hogya trianoni békedik
fátum igazságtalanságaivai
ma már az angol nép is
tisztában van.
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Leány bosszu.
1\ toronyban mcgko:1L\ult a harang
Egy legényre nagy b..:nnem a harag:
Nem jött hozzám husvét másodnapján
Ht'm;a vízzel meg](Jcsolni orcá1l1_

Megállj babám meg_járod te velem
A s:wkásod nagyon jól ösmerem.
Nyilik kerttinkben a piros rózsa
Dünős fejed az majd ide csalja.

Ez idő tájt szoktál hozzánk jönni,
Néhány szál szép feslő rózsát csenni,
Hogyha ismét uclvarunkba látlak
Hideg vizzel ~eöntőm·_a hátad.

Kecskemét, 1905_ ZÖLD KÁI.MÁN.

Mi a boletta?
A pénzügyminiszter előadá~

Sa alapján és a hozzászóló
képviselők kérdései uián a
boleHarends7.cr lényege a kö
vetkezőkbenalakul! ki:

Az állam II buza termelési
költségeinek biztosiiására bo
leitákat nyomat és bocsát ki.
A boletta maga kéi eg-ymáslól
perforációval elválasztott rész
ből álló cédula. A cédula e
gyik része 3 pengöról, illetve
;:; pengő 20 fillérről szól. a
llléÍsi!~ része ellllek meg'felelő·

Cll 5 pcnfJőr61 vag-y 4 pl2ng-ó

80 fillérről és ennek neve iga
zolójcgy lesz. Aki buzát akar
vásárolni, minclcn vásárolni
szándékozott mázsa buzá hoz
clörc köteks egy bo!ettát ven·
ni. 8 pengőél'I. A vásér!ás al·
kalmával a gazdának, akitől -él

buzát veszi, megfizeti él buza
mindenkori napi árttt és ezen
felül köteles áJ]dni minden
mázsa buzáért egy boieiJaszel
vényt, ö pengő 20 fillér érlék·
ben. A gazda ezt él szeIvényi
l11cgtarlja s anai jog-a van
(lelőt !'i.-celni. amennyiben pedig
bolcltája több volna, mint adó
larloz<lsa, az adóhivaial min·
den egyes fenmaradó boklláJ
;:; peng-ő 20 fi.1lér értékben váll
be neki.

A boleHa másik része az
ijJazololegy. a vflsárJó birioká
hon marad és kiséri a buzát
lovábbi utján. Amennyiben cl

buzo akár eredeti formájában,
akár mini liszt l~xporláltajik az
igtlzoTójegyer az exportőr a ha·
fáron a vámhivatalnak élcija ál,
erről el!ismervény! kap s az
elismG'fvény ellenében az ál 4

li'lmkincsiár vissza téríti neki a
boicitáért fizelel! teljes 8 pen D

~5'őt. AmennyibQn él kereskedő

él buzál malomnak ueija cl, ZI

lTlillom ugyancsak az ig-azoJö,
jegyelenében szintén köieles
neki megtéri/eni él teljes 8 p L

Az igazolójegyre bcfizeiei! 4
pC'nf5'ó 80 fiIl~r, illelve 5 pen·
gó az államkincstárba folyik
be. Az államkincslár ebből él

pénzböl fedezi az exportnál
löriénó visszalérilé-sekcl és (,7t

l'ordiJja azoknak a kedvezmé l

nyeknek finanszirozására, a·
melyeket él boleHarcndszer be
vezetése ql!c:nében a gazda~
ságiéletnl;?k juif~(,

I E
A reformálu5 lemplomban

délelőlt fél kilenc órakor ünne
pélyes disz presbiteri/gyülés,
amelyen Harsányi Pál esperes
lelkész 23 éven át viselt gyo~

mai- Jelkipászfori tisztéről le
mond s utána megtarlja kibll~

CSLlZÓ bcszédél,

Az ág, ev. templomban ]a~

punk más hel vén közölt sor~

renel szerin! lesz megtarlva az
j slen ílis;d(' lCI.

A róm_ kath. templomban
reg'gel 9 órakor szent mise
prédikáciöval, tarlja Cserna\,
Géza plebilnos.. D. u.;) Ól-al

kor litánia.

Bö áldás a szenából. Ez
az esztendő olyan bő S7l'na~

termést h07oti, hogy él gazdák
örömes! kiC7gycznénd< ('nnek
áliagns 50 százalékával, ha
valaki azt hiztosithatná. Ké!

. bét óla a hai/ó uton nem lehet
más közlekedési eszközt lájn!,
mint szénával meg-rakott sze
kere!. De azt al.léÍn leh'zi láini
sÚlzával, hcl!nali szürkülettöl
késő estig- vége'!lOssza alig
van a szénéÍsszckereknck.
Mos! adoll a Gondviselés
annyi szénát. ho~!)' csak annak
nem lesz szénaboglyája, aki
nem akarja, hogi' él nyári zi·
vatar felboriIsa.

Debrecen ünnepélyesen fo
gadta Miss Magyarországot.
Sokezerre menő tömeg várla
cl pesti gyorsvonaHal érkező

Miss HUllgáriá1. Az elókelósé
~;rek és Szaplonczay Éva leg·
közelebbi bartllnői és iskola·
lársn6i az állomils perronján
virágo!<kal várták Miss HUll'
gáriá!. aki csak él kivezényelt
diszruhás rendőrök sorfala kt'>·
zöjj biri relvirágo.zoH kocsijáig
eljufni. Lépésben halad/ a ko
csi a hosszu debreceni Ferenc
József8 uton, ahol kétoldait he n

Iyezkedett ej él lömeg- és ka
laplengelve, virágoi dobálva él
jenez/ék a városba bevonul ó
legszebb magyar leányt. .A
menet a Ilegedüs és Sándor
palotáig kisérte él diszfogatot,

ahol a debreceni ZSUrI llevén
ben dr. Ady Endre kir. lalll'ci
ügyelő felesége és flohr altá n

bornagy üdvözölték Szaplon·
C'lay Évát. Esle SzapJonezayék
nál ötven teritékes bankel! volt,
aba! a város clőkelóségci i.in~

nepeliék h1agyarország- és Deb·
recen legszebb leányát. A Szin
házi Élet e heli száma részle·
tes tudósítást hoz irásban és
képben az izgalmas bevollulás
minden részlcléröl, valamint
arról él kedves taláJkozá"ról,
amely 'még- Bl\dapesten Simoil
Böske és Szaplonczay ÉI'a
k!'IZÖrt törién!. /\ Szinhálj l::lc1
e hélcn a Sí:okotl gazdag- lar~

talol11ma!, gyöuyör(i I1lélynyu

másos képel,kc! jelent U!CQ I

Egyes szám ára l pengő. Il~' l
gycclévi előfizetési dij 10 pengő.

IZiac!óhivatal: 13uc!apcsl VI.,
Aradi-utca 10. sz.

Budapesten, a Központi
Szállodát, (Ceolrál) melyet Pal- l
lai Miksa, a Grand rIoicI Es~ I
plail6de, lslván király, Deák I
Ferenc szálloelák volt iulaido
no-,a vclle át, lapunk olvasói~

nak me!cgen ajánljuk. /\ pol
gári csal[lc1oknak Cl. az cl:iVik
lC'gi:'imertcbb fővárosi oithona
(t1ig 2 percnyire él Keleti pá
Iyaudvarlöl, ujonnéln herendez
ve, f}őzfüléssel, hideg- melq:r
viac!, telefonnal. rádróvai vár
io vidéki és l<ülföldi vendégei!.
A f,lvcíros idegen forgclÍrnél1dk
nagy nyeresége az uj vezetés
ala!1 álló szálloda. I1lclyben
él polgári árak mellejj már r:>

pengőtől kezdve ]wpiwlók
szobál<.

"Akinek van, annak ada
tik"! ... monclja ig'en taláióan
a vililgszemléletalkotó Ur Jé
zus f\riszlus és ennek aszi)·
vegnck él titkos rejlélyességén
hosszu évszázadokon keresz
tül haszjalan tanakodtak a vi·
lág' összes il'ássza!<érlö tudó
sai, mignem a mul! szá7ad
ll\olcvanas éveiben él lipcsei
egyete 111 világhi rli professzora:
Weizsaeker Károly kiadta él

rébus fejtő korszak alkok)
irányelvei: "Der Bibelühcr·
selzer soll niernals die Wode.
sondern immel' d<2Il eigent 6

lichen Sinn der ursprünglie!Jcll
Urlcxtes übersetzen, I1lLlSS also
dem worJiautlich gebundcncn
Urlexte WortQ bcifiigen, r'':s~

peklive Worle en/nehmcn. wic
es eben der unfalsehe Geisi der
Ursellrii'l vedang'j" !. Ennek
megfeleiően cimszavainkban
idézett szcn1irásihelyet (Calds
ug-y érlhelji.ik me~,t kellően. ha
fen!iclézeit 1tldós professzor
szelizmében eg'y~egy szócská
val megloldotlan ac!íuk vissza
a Weizsacker német fordítá::!I'
nak megfvlelócl1 jó lllugyanJl

imigyen a szövcgel: "p_kinek
ny()rnorllsá~,Ul van, őnnak csös-
föl (Jeled;k"! ... És vaióbön az
Ckt li\ííHkll lcgl\Íscbb meg<
rno/du\ása eklalánsél!l Í)izo~

nyíiia eilllek él helyC's irás ma·
g-yarázó áliásponll1ők a lag-acl
hClial!aiJ l1clyess.zg(2!! . _. Ezt
i;.2azolja a f. hó 14~éil (':',Ie fél
7 órakor viJrali?ll1ul kiülÖl! tiiz
cse t is, amelyik szcgény kis
l\lcin bLiiyánk nagy csödjéből

szármaí:ó baját és nY01l10nl~

sál;-át még- azzal tetézte, hogy
ciseperte szegény keményen
megpróbáll öreg- lakoslársunk
lllo!",ó rcmény:norzsáit is! ...
/\ l<.tein Vilmos 1'.-1. bollióbőn

llf!)'anis isme [-ellen okokból
Lwlsö tliz kele/kezeli, amelynek
lállgja a nag'y raktári kész!ct
majdnem minden clarab porlé~

káját haszni1\'chctctlenné telJe'! ..

Baj megállapitás (diagnozis).
Mókás kedvében volt ajóvdgása

szarzatóriumi főorvos, amikor egy
vidékről felrándult, ugynevezett
"uri" asszony á!!itotf be S?illzatÚ'
riumi rende1ő.iébe. A főorvos szak·
értő szemmel végigmérte a jóképii
menyecskét és szánakozóra bicsak·
lott hangon kéfciezte:

- Mi baj van, Nagyságos asz
szonyom?

A kackids menyecske kiss!' har
ciasan csattant fel az efőzékenYt>lí

udvarias megszólitásra:
- Baj, az sok van, főorvos

IIram,. de ét! nem vagyok "nagy
ságos' i asszony; fngem jó uram
után a "méltóságos" eim illet
mCI{!

- Bocsánat drága asszonyom!
- replika,zik sclzlagjertigjulit1fUl!

,az emberismerő főorvos, - ez
már olyan roppant nagy baj.
amin mi itt aS2anatr!rillfnbaa
segifeni egy{íltalában nem tu-
dunk! _. . sz, fi:
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Mi kaptuk meg- p, t-lóJhl/Zlfth "Nsplltyn '-
.51ocking' J'v1anufaclur Ltd. angol cég

bámulatos és biztos hatásu "Nephtyn" lrarisnyának
Magyarországra, luguszJávióra és !~cmánii1rd lerjec!ó
kizárólagos vezérképvise1etél és lerakatár.

Gyárunk megbizásából, éves szerződésselazonna]

Sd~>beteqekne~es ér
cllr~:u~~~esedé§b'll"":n§)'en
Yedö!~nek cl !crmé's;'cks
~Ferenc József~ kcscrlí,,: /.
has;~ orda lel lz ön m·[j é:=; pontns
b,;!miiköclés! bi:'i{)~.iL hIínHUJÍ
\'jz~g5L3t()k igé1zoiihk. hOP'\7 él

f';l"AlI'enlC ~J(l>2l:!iief I'il külön;',·

A fürdés áldozata. Lal1ri
nYCC7: lEmos 21 "'VCS bék(~'>

csabfli lakos, VélSllli ll111llkfJs,

aki tclefonvCí':elési 11111nkfllfltok·
nál Gyom(lIl Ic!jesilell szol:s:ft~

1e1io\' péniekCI1 esic zi nWnki]
v::gczkv..:l j(jLb UírSe1val él Kü
rösbc 11lCIJL:k fürödni. hogy él

Iliigy l::CÍí::g LIIfm klLic!liljCllck.
VigZJll mcntek a fiatalok 21
\. i / b c~, cL.: él z ('-) r'Ö ill il ét ,n él r c l Li It.
Inert L[FS;éer csak (:' lk apta il

vi? sodra LallrinycCi: Jállos! és
nliclŐ!1 segíthetlek volna raj1a.
1,:':i'S'li s7cmcliJittlrtl c!mcrLill és
b~'kfLlljadl él vizbe. .6.í'onnaI
kc[,:,sés,:,rc indultak. cle csak
szombaton reggel Jalállak él

s<:er12llcséllcll ficllalcmbcr holj~

leslére, amciyct Békéscsabéíll
Icm2Hck cl.

sen agyvél"í:éBrC é::; f.!u'jaülésrc

haiicllllos idősebb unb('r'2l~nck

kiliinő s_<olgálalot ICSZ_ ~\ Fe"'"
rene J(h::!ii~e.lf kescriivL~ kap
haló gyögyszcrlárokban, clrogé
riákbcln és Hiszcrüzlerekbel1,

Felhívás a szülőldlÖZ! A
g',;,om"iÍ áll. polgc'lri fiu- és Ic~

éÍl1\isl-:oiábEill a beiralásokat
jUl:ius hó 30, és julius h6 14
5,·én teli"!juk. Mive) a helybeli
IC1l1u!ök rés;:érc kell elsösorban
helyeI bL'losilaili. és .'lZ I. 0_<;;/

láJyokball csak 35 v 40 fiu· és
ug'yanannyi ICéÍnylam;!ö r:
.szi2FC I'éln heJy, kérem az igen
iíszk)! slli!0kc!, hogy ichciő;,~'

bármely vasárnap, minc!cn el{),·
zclcs fizetés és khlclcze!!s,;f,t
nélki'li jelentsék be l:.!vcrrnc>kci
ket, hogy a IEly biztoslfvil
!cg}!cn. 5zinlugy .nok is clörc
érckklőcijcnc!(, kik az clenli
iskola V.- VI. osz!é11ya UlÓI]

a ll. osztfllyba óhajtanak rcr~

vételi vizsgát tenni. Tulkolll,
Jizcnkét évesnél idősebb, dc
13. életével be nem töHöli td~

nu)ót az J. osztályba cSűk ki,
vétciescn lehet felvenni. l\ülőn~

ben minden idevágó Ügyb,'11
szivcsen szolgál 11!asilássil! iLé
Ig'a7.~F1tósjg.

A Szent Imre iinnepségei{
alkalmából 1930 május 25-jót
auguszlus 31-ig Budapesirc 0s
vissza állandóan féláru VDSli!i

jcgg'ycJ lebet ulazni. Féi(l:ll
VélsuJi jegy v[lUásárfl jogosil,")
igazolvéÍnyok a BácsI' és TilrN

sai Bankhá7('ínál0yomón !<é1P
hatók.

RDESSEN
LAPUNKBAN.--

gyomai áll. po!g', iskola 5,S7.

S7, PJoiond cscrkés7cSapö;,]

1950. Ílmius hó 22-c?l1, va'3c'ir~'

nap es1c 8 órai kezdettej a~

Erzs~;betgligcjj sporJptí!yán inii,

soros JáborfÍ"izc! rendci:, amciy"

re minden érdeklődőt szereki

iej hiv me.g', él csapat veze.tő-é·

gc, I:klépódij nem lesz, dc a

csapat l1yfJri Jóborozására {')ji'

kéní(?s éldományok?!1 köszönci~

iel fogad és hiriopi1ag' nyuglflz

a Parancsnokscig.

A cserkészek tábortiize. ,/'o, l

Reumás, },öszvényes és csu
zos 1JCrei?ck figvelmébe uiiJni g l
jl,Jic él bárllndi [X\-óg-y l~~ fiirdö-
h,d Ver. il ÍJ o j él Z é v é: cl rl1 ft j II S 1.
j{,l okló!)2f ZS! -i2- tart. [)É:ránd
fürdi) i">iharv[mlJCRyé:hen. a
f-:'arkll:s völ~}vben~ pornlentcs
icv,:'göiLi. icletl!is helyen fck~;zik.

ji.svéÍnyvize alki1iikl1s, (j ]eg'~ l
sU!\'o"abh reumát, kÖs/v'..':I)I
I.5s csu zi meg;;yögyitjd_GI'ögyP
haiBsa! sok ezren ig-,Jzoliák.
IvökurfJra alkalmds, Fürdő c1rak:
Cl;;"\! szcmc:lynck 80 fj:k~r, kéi
"'. '/oillC:/",.",',cl·(lO D ni"zfiir,l(p) II
-..)"0_'- _ ':, !A"-- , _ ~ 1 Ö '-' ~.1 \..1. .

40 fií!ér, közös és RÓZ egyiitt I
Ci;\" l1éJP 1'20 P. K2!-három
ág\'iJS '3zobák 24 öránként 1P
20 fiilériöl '2 pCllgőig-, kü!iin
ágy 40 fi ilri 1". ,'\ vcndégek\;ck
3 napon Iul a lakásból 10 sz,",·

zal ék. Ii/ napon tlll 20 Si'cí J

zalék kccivennény van. Je) Ih]

g' Ifar kon yll a, fiQ"vel nJ cs kisz ();
g-áiás. Napi penzió iS pcngŐ!r-'!.

Regg'eli 50 fiilér. ebéd 2 rO:.;é1
sos '2 P 50 fillér, ebéd 3 fo~

g-ásos 2 P friss, vacsora 1 P,
abonfms, regi/cli, cbéd, VCiCSOl"il

2 P 50 fillér. A vonalon érkC/ó
vcn,\zcket a fürdö kocsija v/!r~

ja, L~rdc1clődők fordulial1 le
Fa riv,; s lvJjl'lol1 fürdótu!ajd:)..
l1os11c'z Bál'jnJra !')jhflrl'éÍml_'"
g'yébc~

Az ág. hHv. ev. egyház 1'0'1
hC) hó 22-1211 déié!6it ür1ílcpii
illeg- CZ iígusla) Ilil\'f111lls k(.. !cj~
kczés:nck 4üO'(">s ,:vrordu!(;,'il
a kt)vcJkc/;.;) ~();·rcf1{.ibcI1: í~~'g'~

R~_~l- tS örDkol' lJr\r?!('3(';r(Jn~::<iélS

r:émcí nycl\'~'n, 9 (;1'ükor ilJ1~

nepi is!cnlisz!clel jjldc~YM lly,,;I.

ven. Az I1s;~r2k'ii-~' cj !):'(:>:~'" (1

biterium a lelkész \·(:;>.:I,2SC

III cli c t t IC 53 j li icli iC;2' v("> i' li i _, (j ]

lcnlplornbö. Urv(Jc~ora cloU
htlroil1íh.'gj'I';C! 8<c~)rakor LeSZ az

clsö harangszó, 8=kor (j máso
dik, n j1élrIl1<'1dik hal"ollg"OZfJS

iskniti53:J.lclci cl(~dí vall. lstCll~ I
liszleki u/tln rii"/k()zg','lii'':s él I
Icrnp:ol11ban. vhol éJ g'VL'Jlckc- I
zel a \'é3 !loza Iléli: cigosiöi hiival- ]
Jás irál11i hliségénck és I'agéisz~

kodfsának aC! üillJepélYL'scn
icg"\/zöki.5ny\'i leg' k 1fcjczést.

t~7-cr: ii!"lf1C i•.'él\,'["e él7 CU'\'h,ll- -0::0
,,' - I

~]rlök~é:2c :~\2I"ci:'ilc;ks j,j_5zt~:g l
lettel mcq't11vlél Gvoma kozsq;'
1c'd;osst!~ó!,

.,ecniéki trg.

Magyarország külünböző vidékein olya;] dolgozni
akaró, feltétlen megbizható, becsLile:es mak;:1t >23
hölgyeket. kik'zt e rendkivül kereseI! csodés hatiÍsll
tÖlnegclkk elárusHiisávéll és teriesztésével n-jcgbiz-=
halunk. Kivánatra eQves kerWeteket adünlc. Szükség'
eselén bizományi ral:;tf5r étadásj,öl sem ;:,jrkózunk
el. Eladási !ehetősé2" rendkivül köll:l\,ü. mert maQuk
él vevők ajánlják, eg'yik d másil~ánák. Szen:s,3ciós
ujdonság! Biztos és elmaradhatathn creduény,

Megállapodást lélesiíünk a felvelt személyekkel
akár fix fizetéses akwon és némi juta!ékkiJl, \·ég.;y
ha kivánja tisztán magas jutalik mel1<tt.

Kerül:tünknek utazási áta\ányt biztosiíunk.
Becsü!etes és ii "ziessb-es megélhetést nvuiiunk

és azt irásbelileg garantáljul~, de ugyanilyen 'JnLíkö~
dést kövelelünk.

Ténykedés azonna! megkezdendő.

Mindenkit feljogositunlí:, hogy JTJielőtt müködé~

sét megkezdi, szeméiyesen győződjék meg- e lábizza
dás elleni szenzációs uJc!onság bámulatos hatisáról.
A Jeg-icIüJtebb, él leg'erősebb n,érvLi izzadás a iegTö~

videbb időn helül teljesen nh?g'szi.injk. Minden pár
külön skzl1ulvtban lJLlszniúl!j lltasitással, eredeti le~

plombált csómagoiásban kapható.
Az alkalmazott egyéne!i ct pénúezelés:sel is me~'

kell bíznunk s ig-y anyagiiag' megbizható személyek
vagy vagy jó referenciákkal rendelkez6k elől:ybeil

részesőlnelc

Láb"izzadásban szenvedőknek fl peng-ő előzetes

beküidése ellenében azormal, innen súdEJhatunk egy
ptir eredeti "Ncphtyn" zoknir, vagy női harisnyái a
kivánt nag'yságban, mi~1- a 1,ép'JiseIeteink ott mi?g~

kezelik mükÖdéseiket.
Azok, akik képviseleri'nket vállalni ki\-ánják

jelentsék be ezen szándékukat s jelöljék meg- 11fltá~

rozottan azon községek neveit, iJmelyekben dolgozni
kivánnak. Egy iárásnál nagyobb kerülejet nem ad=
halunk. Azoknak, akik képviselőink kivánnaK lenni
5 pengő beküldése ellenében azonnal meg-!<üldünk
egy mintapárt, mert e nélkül dolg'ozni nem lehet,
meghataimazást és az alkalfJ!i5ztatásra vonatkozó írás
belj meg-állapodást a sziikséges üzleti utasitásokkal
együtt. Elkésve jelentkezők ajánJatait csak akkor
vehetjük figyelembe, ha azo;] él. vidéken még nem
lélesiteítűnk volna méÍssal rnegállapodást. 1-\ pénzes
levéIben beküldött összegért teljes anyagi felelőssé

gel vá!laJunk, él mintapárt öiánlolt csomagocskában
vámmentesen és azonnal sdiilitjuk, az iratokkal
eg-yütt !

OSIjEK L,

"CO lvIE C:I
Árubehc)zataH

Kereskerlel i Vállal
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Kérje· az

"Atlas Iroda"
(Age'nec In1ernalionaJc de Tourisme)
Budapest, VilI. józsef-kömt 46, IL 7,

TelefonsL: 335- 64,
prospektusát Európa v j l á g fl i r ü

nyaralóhelyeiröL
Pensiodijak: napi 5-6 pengií.

Ze]J am See, Sernmering, Kitzbüchel,
Wörthi-. Ossiachi-, Traum-, Attersec
ta,vak füyd?h.elyein, Abbazia, ":elen.c~- i
LIda, Rnllull. olasz és franCia RIVI-I
era, Páris, Biarritz, Deauville, Trou- .
vilIe, Grenoble, London, Schweizban ..
napi 6-S P stb., Budapestennapí
4 P (havi 85-90 P egész évben).
Tanulóknak 15':"'20 százalék 'ked
vezmény, Utazásoknál (egyeseknél is)

33-50 százalék kedvezmény.
Magyar, német, francia és angol
nyelvü Uriiányotthonok Budapesten
(bennlakó idegel1nyelvü személyzet
tel.) Havi pellziódij 90 P. Fiuk eJlá
tá~jdija tanárcsaJádoknál 80 pengő.

Válaszbélyeg.

TALAlKOZÓHElYE AZ

irály szálloda
B u D A P E S T, VI., Podmaniczky-utca 8.

A. Nyugati pályaudvar .neHett.

Telefon (Interurban) 202-45., 294-54. 8ürgönycim: Hoíelist
Jviii1den modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hjdeg~melcg

folyó viz és telefon. Lift,
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

GYOMAlAK

Istvá

Hangyáná\ még mindig l liter na
gyon jó bor 70 fillérért, 1 liter Seprü
pálinkát 2.50 Iillérért és a Rumo! 2&1
fillért lehet kapni. Ugyanott a maniliát
és a gabonás zsákokat nagyoll olcsón
lehel kapni.

Katona Gyula kereskedőnel kéve
kötő manilia elöjegyezhetö és már kap
ható is. Ugyszintén aratási pálinka, rum
a legolcsóbb árban Ugyanitt taJluló
felvételik.

Kató lajos jegyzőnek Révlaposon
evő szőlö és gyiimölcsös kertje örök
áron eladó.

Budapestre féljeggyel lehet utalni
annak, aki az igazolványt a Hangyából
kivaltja, 1 drb. igazolvány 2 p, Ugyanott
a t::gok a gyufát kedvezményes árun
kapják.

DUBLIKACIÓ.

Illinitfil61ífim1ií1rm1\TItt1i11·mlm1i.~~'~
=~

KÖZPONTI SZÁLLODA I
H01~EL CENTRÁL I

l,_
ll U D A P F: ST.,VI., Baross<\ilter 23·1~~""..:
Keleti páiyaud",' ..u ..tól alig Z percnyire.

A G Y O M A I A K kedvelt találkozó helye.

I', _ Elsőrangu modern családi ház. Központi fűtés. E,
Minden szobában hideg-meleg folyóitiz. ~

Eg~ágyas szobák árai: 5, S, 8, 9, iO pengő. I
I Kétágyas szobák árai 10, 12, 13, 14, 15, 16 pengő. -,
, Fürdőszobás szobák. RÁDIÓ. Telefon a szobákban. ~I Tulajdonos: PALLAl MIKSA. I

I !' III.'p ",1 I.'II',! I ~ ',u, I .1' PUI l'.!''' I 1,1' ••lI!U.g~\~\IJ,!IU.~

veliáit találhafjuk. Nagy, illuszt·
rál/ cikk ismerteti l\'larC'onit, a

lcg'népszeriibb h,ita!álöt. Vidám
szint hoznak Forrai pompás
öilelrajzai, a td. ]'vl. kabaréia
és él n"mdz felvételek. czenld
vül e/ma SC!lllIL teljes regél
Ilyét. szin ház, film és képző

I1lLivészeli rovalok s végül
pompás r{cjtvény-mag'azinl la
lálllnk a ,.MdgYar Magazin" uj
szflmában. mely 1 pcngőérl

minden nagyobb lapárusnál és
pá!yaudvaron kaphalö. lv1:Jiut
vimyszámot készséggel küld a
kiadóhivatal: budapest. V., Szi
g·et-utca 26.

Nyári menetrendváltozás. A
Vasuli Utmutaló nemzclközi ki
adása mcg'j~lcnt. Tartalmazza
a hazai menelrendekel s azon
kivliI az olasz, némel, osztrák,
cseh, jugoszltlv, svájci, belga,
hollandi, )en~'yel és román Ille'

nejrendeket és diiszabásokat,
valamint a spanyol, porlugá!,
lörök és görög közvellen vo~

lJéltok menefrendieit.Egyidejü
kg megjelent él csupán hazéli
meneírendeket lar/almazó ki~

adás is. Ez ulóbbi ig'en cél
szerü kis alakban (zseba!ak 6

ban) is kapható. A Vasuli Ut~

mulató vásárlói díjtalanul kap~

ják az Országos Autobusz
Szövetség által szerkesztell hi·
vatalos Au!obuszmenetrendet,

. valamint a 150 oldalas I<ülröl~

eli közvetlen gyorsvonatok me
ne/rendjei! és él menetdijakat is
feltüntető - immár közkedveli
ségnek örvendő -- könyvecs
két. A célszerü kiiifö!di szállo
dai tájékoztalól is magában
foglaló nemzetközi kiadás ál'a
4 pengŐ: él hazai kiadás áfa
1.60 pengó, a zsebalaku ki~

adás áro 2 peng6. Kaphat6 min
den könyvkereskedésben, tra
fikban, IBUSz pavillonban é:;i
él va:ílulí és hajóállomt1sokon.

Jön!

Jőnl

A

A

Jön!

Jön!

négylábu lány

Mindenki megtalálja az Ide
álját a "Mond m('~ nekem, ki
vagy és megmondom, ki tetszik
l1\!ked" címü rovatban, ha ki
tölti él "Magyar Magazin" kér
dőivé/és elküldi a szerkesl
töség' eimére. Ez a szenzációs
ui roval országszertlZ nagy ér
deldódésl kelktf s iJ "Mag'yar
lvIag·azin'· hasilbjain most folyik
az eg'yes ideá!~lípllsok szern
beállitiÍsél. Az ország legszchh
képes folyóirata ezenkiviii is
teli van érdekes és meglcpő

dolgokkal. Utolsó fordulójához
ér! él Szellemi játék és él Te
lepálikus feladai is, melyeknek
eredményét a közeljövőben ki
hirdetjük, Segesd y László nagy,
i!luszlrá!t cikke. ,.Barti/om: él

kutya". kedves meg!epelés lesz
él knlyabarátoknak. Tamás 1st·
vtIn pompás ri porlj i'li él kiilvá~

rosi primadonnákról és él viI
16ghirli fütyü!ő zeneszerzőról,

Hí. Végh István cikke ai: orosz
kl:Jai aranycsQmpész.zsr61. nagy
érdeklődésre tarthatnak szá p

mol. Az Irodalmi részben:
Gács Demeter, Honlhy ls/ván.
Weizel Rózsi versei l, Turi Var
ljffl Sándor és Nyíri Tibor fj06

Epe- és májbetegségeknél,
cpekö ~s sárgasiJg (''',e/eiben
a természetes "ferenc Jőzscf"

lü's(rüviL a hasi szervel, mii'
kt'ic1ését é!énkehb lcvékcny
Sl~~;rQ ser!(enti.

~--A."""""""'-------~~----~--~-~~_1o-~"...-"~,,,,-,p,,;>,·"'1
Békésmegyei Altalános Takarékpénztár l

Részvénytársaság l

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Nép ank R.-T.)

váltókölesönöket ház és földingatlanra bekebelezé~ mellett, vagy személyi hiteleket kezessé:-::gcl
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig él legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósHanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertáinal< és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg-

minimálisabb összegben számítják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb Immatozásu kölcsöne van és ezt
saját· é,'dekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fe! az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágósitásokat é1 leg'nagyobb készség'g'e! megkapja anéllüii,

hogy él felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

MindennemU bankári megbízást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyürllölcsöztetnek.
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Ingyen lakhatik Budapesten,
Ila előfizet a"CyoTl1ai Uíságra"
mert 1<lptlnk llél~'on!a kisorsol
c!öfizciöi közöl! cgy szállodai
uiah't'myl, me! \'flckllllajdonoso
a sorsoláshólli:lpjó.ball tetszése
sze!'Íníi idöbcn h{trom napon
át dijmentesen kap ét kivúk,
11irnévnek örvendő Park nagy
suWodában Budapes! vm.. 50#
ross Jér 10 (a Kclelip61yaudvör
érk~:zési oídalával szemben)
eg-y elsörClldi.i s/oh'ÍL A ktl
vetkező sorsoltlsi julius 15u én
f(igjuk me~-eitQni és eredményél
lapunk julius 20·iI<i számában
less/ük köné_ Vág'ja ld
az alanli .,Ulalvány#szc!véllyj"
és adjú be azl lélpll11k ~ felclós
szcrkcs/lójénél.
- - - Ht h~v.(llgundÓ4 - - -

Lapunk ~ Budapesten i\Uan
dóan olvasható ft ,.Plu-k

Szálloda" kávéhá.zábao. vm.,
8aross-tér 10.

18<26
19-25
2':2(1
''>*?~..) -,-,,)

2t}45
2-lO

16'5?gy
HJ'.45gy

20-45
21'l3
21'18
21-49
21-50
22'09

20-14
20'34
20-36
21'09
21-14
21.45

17-30gy
2ű'29gy

14-28
I~YiO

17-:::0
17-58
18'03
18-34
]8'45
]9'Ü4

15'21
15'40
15'41
16'13
16-18
16'47

tr

!O-39
W-59
ll-Ol
ll-34
11'39
12'10

A iw,csmai hitelről szóló ren~

delet nagy nyomtatott alakban
a Hungária Nyomdában dara
bon.ként 50 fiUérért kapható.

5'53
6'13
6-IS
6'48
6'53
7-24

€J<YOl"'I.i\.-v.t:Sll:'_rŐ
3'53 12-46
4-21 J::l'l4
4-26 13'J9
4-57 )3'5{)
4'51:: 13-51
5'17 14'10

Budaptstrül indul
ClYOlílára érkezik
G\'omáról indu!
Búdap-tstre érKc/ik

1930. maJus hó 15-töl.
nVDAPF:ST-GYOl"1A

ti'15 9-45gy 13-36
11-(}6 ]2'42gy 18'19
(}32 5-34 S'S2gy
5- - 10,40 1l'45gy

fi. Y o i"iA - .ntKÉSCS,~Ii:\..
BékéscsabáIól indul 2:3- 15 4-34 814gy l3'26 16'14gy
Gvomára érkezik 0-!7 5-2l') S'51 o v 14'20 16-51gy
Gymlliir6l iudul 6'41 ll'j4 12'47gy 18-29 20'34gy
Békéscsabára érkezik 7'34 12'08 13'25gy 19-21 :n-llgy

A "gy" bNiivél jelzett gyorsvonnt, a töbhi pedig személyvonat.

G\'omáról indul
Dhavánvára érkezik
Dévaványáról indul
Szeg\1alomra érkezik
Szeghalomról indul
Vésztöre érkezik

Vészfőről indul
Szeghalomra érkezik
Szeghalomrót indul
Dévavánvára érkezik
Dévavánvárói indul
(iyomári érkezik

I-IIRDE 5 SEN
LAPUNKBAN!

Legjobb tájékoztató d

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság
kapható minden Vasutállomáson,

Dohénvté5zsdében.

ét
ipari, kereskedelmi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemii al
kalmazoma van szüksége,
irja meg pár sorban az
UJSÁG KIADÓmVATALÁNA.K

(VI., Aradi-utca to).
A borítékot igy keil cimezni:

Az "Ujság" Kiadóhivataiának
"MUNKAALKALMAK<'

Budapest,
VI., Aradi-utca 10.

A~ UJSAGa-b~Úk;;~ft--m~~~1-
kaalkalmakat "Munkapiac" ro
vatában mindermap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem keH meHékelni.
tlilUti~~Yaw~&ó~y

GYOMA-ENDRŐUi AUTÓBUSZ NYÁRI IV1ENETREND

Feltéte!es megálló helyeken már 40":""'50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel keH
jelezni .il megállást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fmér, csomagjegy 20 fiHér.

Kmönmenetekre, vásárokra a.utó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendeJhető.

GYOMA~ENDR6DI AUTOBUSZ VÁLLALAT, GYOMA

KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

EzeJl Iap előfizetöinek megelégec\e
8ére nyujtott

20 százalék
ked vezményt, szobaárainkb61

10 szAzalék
kedvezményt olcsó éttermi árainkb61
(menui kivéve) módunkban van a7
U]SAO kiadóhívatalával Iéiesitett
megállapodás aJapjánkiböviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ I
előadásaira szóló mérséke1t áru i
jegyekkeL Tekintettel a nagy keret'>- I
leíre, kérjük szoba és súnházje~}' ~
rendelését két-három nappal előbbI

velünk közölni.

PARK-SZÁLLODA
BUDAPEST

szemben a Keieti-palyaudvar érkc-I
zési olajávaL (Níncs kocsikö1tsége.)

- .

min! il

GYOMAI uJSAG

6 ó. - p.

8 ó. -- p.

10 ó. 30 p.

12 Ó. p.

1 Ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 Ó. 40 p.

7 ó. 40 p.

Telefonszám 17.

este

délután

délután

délután

délután
"
"

"

"
"

l. járat reggel

2. " délelőtt

3. " délelőtt

5.

6.
1.

4.

p.

5 Ó. 30 p.

9 ó.

11 ó. 10 p.

12 Ó. 50 p.
- Endrődön:

2 ~. 20 p. ~ Napkeleti vendéglü
_ ~ Kórház

4 O. 55 p. ci Kondorosi-ut

Piac-tér
7 Ó. 20 p. ~~~~~~~~~ 8.

reggel

délelőtt

délután

délután

reggel

este

délelőtt

délután

1930. május 15·töi november 15-ig.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság 7 és fél Jdiométer. Menetidő 15 perc.

Gyomáx'ól indul: Fe1t~';~;";':~~Endr~}dJ.·öl indul:
Gyomán: ~

Kossuth Lajos utca
Gróf Tisza István ut sarok

6 ó. 30 p. M'd ' t'a ay gyogyszer ar
Piac-tér

Artézi-kut
Hangya főiizlet

Vágóhíd
Iványi malom

L járat

2_
"

3. "
4.

"
5.

"
6. "
7.

"
8.

"

Telefonszám 17.
Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER i\lÁRTON_

tliePJi:~~~«t"~~~~~"'~.~~P.iJ~~~"'~-4*~"'~~"~V

Nyomtgtta el .,HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat Gyom~n_ Felelős c.égtuli'lidoflos: TEKET SÁNDOR,
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l az esperes feleségének és.

megjelent családtagjaiIlok
szánt remek virágcsokro;
kat. Majd Csernay Géza.
helybeli róm. kath. plébá
nos hivatalosan bucsuzoH
a helybeli róm. l\alh. hil
község nevében, utána
Schuszíek Sándor ev. tah
nitó a helybeli ev. egyhé'll
község hiveinek képvisc!c;
tében bucsuzott a reL test
vér egyházközség- távozó
espereslelké~zétö!, ezután
a zsidó hitközség nevében
Klein Sándor mondoH tar
talmas bucsuszót : Péter
mann József fójcg'yző a
politikai község képvisele
tében bucsuzott a. fárad...
hatatlan buzg-almu közéleti
férfiutól, az odaadó pap~

tól és a kimagasló egy
házf6től ! .. , Greiszing Jó~

z5ef a rel'. presbiJerium
nevébefl mondott elérzéke
nyülten bucsuzó beszédet.
Szőke Ferenc rek.torre
mekül összera!\Oti, lelkes,
szivből fakadt rövid be·
széddel bucsuzott alani·
tói kar nevében a felettes
haíóság- széiesJMkörü ve
zelőjétöl, akinek atyai j6
inc!ulaJ-át jovábhra is kértc
a tanÍlóság nevében 1... A
hivatalos bucsuzködások
után vitéz Varga Kálmán
helybeli ref. tanitó szóló~

ban gyönyörüen intonált
bucsuéneket énekelJ- ig-azi
rátemlettséggel és elhivoH
sággal, aminek befejeztével
Répás elnöklő lelkész be'"
rekesztette a diszközgyü·
lés! és Harsányi egy beve~

zető zsoltárvers eléneklése
közben felvonult a szö~

székre, ahonnan elmondta
bucsuheszédét t •.•

Az istentisztelet végez/é
vel és él hivek szétoszlása
után l-iarsányi szük csa~

Jádi és béH-án \<örb0>'tl seb...

és 6szlnte szót [ .. ' Szőke

Ferenc rektor a tanítói kar
nevében köszöntötte a rá#
vozó ünnepeltet. Kató La~

jos helybeli jegyző pedig a
volt· iskolatársak közvet
lenségéve! emlékezetT meg
a távozóról ! Erdei Lajos
rokkantelnöka helybeli
rokkant harcosok képvise
leíébenbucsuztaHa Harp

sányit. Voltak azután még
egyes· spontán felszólalá·
sok, amelyek szintén az ün
nepélyes és emelkedettebb
hangulatból táplálkoztalz.
A kedvesen összetevódörr
társaság a késő éjjeli órák·
ban oszlott szét igen jó han
gulatban! ...

Folyó h6 22·én délel6tt
fél 9 órakor a messzire
kongó harangszó ünnepi
presbiteri gyüJésre és bU 3

csuisfentiszteletre hivJa
egybe a· kálvinista hívekeL l
A nag'y ref templom majd
nem teljesen megfejt érdC'k~

16dó közönséggel.

A _presbiteri diszközgyü
lést Jiarsányi esperes nyi 3

toHa meg, aki egyuHal hi·
vatalosan lemondott a 23
éven keresztLi l viselJ gyo
mai lelkészi állásáról, majd
a gyülés további vezetését
átadta Répás Pál most már
rangball leg-idősebb leI
kés2társának. Répás átvette
él gYlilés vezetését és né·
hány őszinte szó kisérC't(~

ben távozó lelkésztársán(jk
átnyujtotta a presbiterium
egysz~rü ajándékát: egy
mUvészi kötésü biblia olak
jában, egyutrct! átnyujtotta

res If gl I
I ' st ; ~ ~ a

sp
..

SZl

gaíárstól, a fáradhatatla-I
nul buzgó vezető embertől

és a felejjhetetlenül jó ba
ráttól. a tettrekész ember
baráttól, - majd ezen ko.,
moly szavak elhangzása
uj-án Pétermann József,
községünk érdemdus fő

jegyzője emelkedett_ szó
lásra, aki magyaros rövid
ség-gel, talpraesetten I intett
Bucsui a távozó serény
közéleti férfiunak, az atyai

lelkü papnak és a bölcs
vezetésre elhivott egyház'"
főnek, a meleg-szívü jó ba
rátnak, aki sohasem szünt
meg a közmunkából ráeső
nagy részt kivenni és a

pr~IT~I~.iI~at

mindíg a bölcs emb~r leg·
jobb belátása szerint minde
nek javá.ra igyekezett meg-ol..

tNtii'ií:~ii} jí ri o- jó.,

zsef ezután· következő be""
szédében aZ igaz jó barát
lól veti bucsut ...

T6th József körösladányi
ref. leH{ész él békésbánáti
egyházmegye lelkészi kap
rának nevében köszöntötte
meleg szavakkal atávozÓt.
Feiler Emő helybeli ág. ev.
lelkész pedig a helybeli ev.
testvér egyházközség hi",
veinek nevében mondott
Istenhozzádot ' a Jávozó
atyai jóbarátnak; Batári
Anta! egykázközségi gond
nok pedig a kálvínista kÖZ3

nép, iiletve kisemberek ne
vében bucsuzott Harsá.nyi~

tól; végül Kner Izidor a
helybeli zsidó hitközség'
nevében mondott néhány
humQrtól sz.iporká~Ó i~az

ál ref~'

ul i le

,
san

Bucsuzás23 éves lelkészi szolgálat után Gyomát6t - Fogadtatás Gyulán.

. Hosszu bizonytalan vá A l
fokozás után mégis valóra
váHés ime hirt . adhatunk
olvasóinknak arrói, hogy
l-iarsimyi Pál ref. esperes
már nem távozik el Gyomá- I
ról] mert csalhatailanulbiz
tosan már el is távozott t. ~ .
Nem feladatunk ezuítal,
hogy az esperes távozása
nyomán . hozsánnaszerücl1
az egekig csapódó mámo
ros néphangulatot ecsetel·
jük, mert az őszinte sziv·
ból felfakadó ig-az szó a
legtöbb_ esetben visszafet·
szésf és méltatlan elkese·

; -~ '...

i~'edést szül, tehátegyszerü
mesemondós módszerrel
váz!atosan papirra veti/em
röviden a történéseket min
clenFéle célzatos tónusadó
(jltífest~s nélkül l ...

Folyó-hó 21.,én, vagyis
mult szombaton este EI

:~yomjji Uri Kaszinó adoH
bucsuIakomát a távozó Es
peres tiszteletére, amely
bucsuiakomán körülbelül
100 főnyi közönség vett
részt; de - igaz sajnála
tunl{ra - hiányzott onnan
í:'l mi jó magyar közné...
pUnk.

A vacsorán elsőnek Ko...
vács Lajos fópostamester
köri elnök szólalt fel, aki
mdeg szav.akkal üdvözölte
a szép számban megjelent
kaszmói tagokat és külö...
1l()Sen kiemelte a vidékről

érl\ezelt tisztesség-tevő ven
clég-eket, utána Répás Pál
rel'. lelkész, köri alelnök
bucsuzott az Urtól más
munkamez9re elhivott 5401",
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jében rnegebédelt, majd
csaléídjával együtt a he!y~.

hdi lelkészek és a presbi;
L:rium kiséretében kivonult
az állomásra, ahonnan az
egyórai gyorsvonattal vég
legesen elutazott Oyomáról
uj szolgálati helyére Gyu
lára, ahol a már előzete

sen berendezett uj családi
oHhon felkészült kényc~

lernhen várta. a. papi csa
ládot! ... Gyomáról három
lC'ghűségesebbembere, legI
odaadóbb barátja: Péter
mann József, i\özség'j f6~

jegyző, Grciszing József,
idrásbirósági lelekkönyv
vezető .is Karó Lajos köz
ségi II. jegyző kisérte el a
Iávozót Gyulára, ahol él

rel'. hivek majdnem teljes;
számu tömeg jelenlétében
lelkes ovációk közön' a
város po!gármestere és a
Lorántfy Zsuzsánna eg-ye
sület fogadták hivatalosan
a programms7erücn pon
tosan megérl.;ezett ui papi
családot, aminek megrör
ténte után a lelkészi család,
a nagy közönség lelkes
i">römtllntctése !\özötr vo
nU!1 a város középponlján
levő leJkészlakhoz, ahol ClZ

nttani nagy egyházközség
:..;ondnoka néhány rövid
:'O,zó kiséretében átnyuitot/ö
d lelkészlak kulcsait az ui

~dzdának ! . .. Ezulán liar
~(lnyj a hivekkel a temp4

lomba vonult. ahol meg
szokott buzgóság'ról áthe
vül/ kebellel magasszár
nyalásu imát mondott hi
vatalos beköszöntéské"
pen .1 ... A hivatalos beik
tatást, - amint már el;n.r
szer megirtuk, -' f. hó
29-én. vagyis jövő vasár
nap fog'ja dr. Baltazár De
zső reL püspök vég'ezoi
ünnepi istentisztelet kere
Iében! ...

És midezen hivatalos
külsőségek befejezése után
nyilt homlokkal és magasra
emeli fővel adjuk ki az
életadó j-elszót a gyomai
kálvinista egyházközség
minden érett gondolkodásu
nagykoru hivének, "Sursum
corda u ! ... Fel a szivek..
kel! Erös férfias elhal'áro"
zás/ól áthatott kemény
szivvel fel a nagy harcra,
ame.!y alacsony kicsinyes..
kedésekt61 máris annyira
kiélezöclött küzdelemnek
teljes elmérgesedésél és
szélsőséges elfajulását
csakis az okos mérsékler
Iói kormányzofr józan
emberi belálás akadályoz~

hatja meg és fojthatja el a
keletkezés legkezdetlege..
~cbb csiráíban! ... Ugyanis
a gyomai ref. egyházköz
~éR abban CI véletlen szc..
rencsésnek mondható kelle
mes helyzetben van, hogy
nem kelJ neld Diogencs

módjára nappal lámpást
gyujtani a legmegfelelőbb

ember keresésére, merr
immáron tíz esztendő óta
iH él közöttünk és iH mU·
ködik szemeink eiött Pa..
lotÉls István hitoktató lel
kész, akinél méltóbbat tü
zetes kereséssel sem talál':'
nak csonlm c hazában a
nagy elődök drága hagya
iékára:a megüresedett gyO
mai kálvinista lelkészi ál·
lásra ! . .. Nem szeretem él

szeméiy~mltusz önkéntelen
áradozásaiból és émelygős

ömledezéseibó\ származó,
burkolt szószátyárkodást.
hanem mindenkor a nevén
nevezem a gyermeket!. < •

Igy hát innen:, a nagy
nyilvánosságnak eme ma..
gaszl'os pódiumáról nyitott
sisakkal hivlak fel henne..
Ic:ket :=Nomaimag'yar kál
vinisták, ne forgácsoljátok
könnyelmüen szét a tömö-
rülésben rejlő hatalmas
erőket, hanem egy sziv#
vel-lélekkel . tömörutierek
valamennyien él Palotás
István hitolda/ó lelkész
zászlaia alá és ne lürjérek
hogy idegenek k<1paritsák
szurkos rnarkaikba cl de..
rék ösök eme legértékesebb
örökét ! ...

SZEKÉR DÁNiEL.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.-

és motorkerékpár

PNEUMATIK
legelsö gyártmányuak,· frissek,garaniá
val. autó felszerelések dus választékban

nagy árengedménnyel
legolc~óbban beszerezhetők

NAGY JÓZSEf
autópneumatik és alkatrész

szaküzlefében .
B U D A P E S T, Vr., Andrássy ut 34,
Telefonszám; Interurbál1221-97. 285-6.:~.
UUUUUUUUUHHHUU••U.~UUU~

Magasabb
képesitéshez kötik

atanfelügyelói
állást.

Jogászok is lehetnek tanfet~
OgyeJÖk.

A kultuszminisztérium
ügykezelésének csökken
tése folytán nagyobb ön
állóságot kivánnak bizto·
sitani él tanfelügyelőség~

nek. Ezenkivül maga az
élet is egyre nagyobb ígéI
nyekkel tép fel a különféle
pályákan elhelyezkedőkkel

szemben. Ezért a tanárI
képzés nivójának emelése
után most uj előképzett,

ségi rendszert 'honositanak
meg a tanfeIügyelőségi

személyzeti képesités te
rén is.

A jövő fanévtől kezdve
kiilöntanfolyam nyilik meg
a fanfelügyelőségi pályára
lépni szándéko'zók részére.
Ezután éi tanfelUgyelők

előképzeHsége él következő

lesz: középiskolai éreH-
_o L. ±: ..• __.1 _ __

TÁRCA
Holdvilág.

lrta: PINTÉR FERENC.

(Folytatás) (,31)

TitokbcJ!1 pedig- arra is 150n l

doH, mikor él kabátot lefogadta,
liOgy lvla~irdát meglepi vzle.
j-fog-y öriilt volna, hiszen min
dig' clTől beszélt, ha az ő dol..
g"tirál volt szó. Igy azonban
mindennek vége. sohasem
fogja töhbé Ifltni. A büfféhen
Ievélpapirost is árultak, vett
egyet és megirta bucsuját :
"l(edvcs Magda kisasszony l" ...
Ennél tovább nem tudta irní, a
lelrélpapirost scm akarta elron
lani. Hát várt. Végül is
annyit ír1 csak: "Üdvözli ószinte
barátja, Kerekes. 4l

tA ievelet pósí{ira teHe, ugy

cimezje az OHhonnak. meri félszcgségei közőil az egyel!cl1
nem akarta elárulni senkinek, igaz érzelem jelcnkezéséf.
hogy Magdának irt. Még utóbb Lelkiismeretfurdalása nóW,in
oeln tudom mire gondolnának. nőtt. Már elhalad! il józsef kör*

Céltalanul őgyelgett az utcán. uti ház előtt, üres volt él járda
Kénytelen volt állandóan MagI' él fagyos es/ében, él keményre
dúra l!ondolni. Dühöt érzett, fagyott por átható szagö. eltiC1
l10RV :v1ag'da menyasszony. gyott magtár levegőjére cmlé~

mintha ezzel megcsalta volna ' keztetett, megütöHe az orrfll.
öl. Majd lermészetesen tüstént riasztó üre~séget érze!l mi [11

aZ eszébe jutoH, hogy ez IW" denütt.
vclségcs és nem is követelhet tvleginí elfogta ct vágy: mell
a limytö! semmit. Ámde ezzel ni, menni, IJ1cgiSllás nélkül,
szemben é1zt is érezte, hogy egészen addig. mig valahol
igenis, mégis csak volt köztük egy ut végén jóságos tündért
valami, ha nem is mondták ki. nem talál. aki megsimitja az
tvlikor hallgatagon tépdeltek elfáradt vándor homlokát, nem
eg-ymás melletí, akkor is ugy akar semmit, nem kérdez se.m·
hallgaHak. hogy az vallomás mU, csak ugy magától ismer
voll. Háj nem ez cl szerelem? minden embert és szereti őkeL
Ez ugyanaz, amit él könyvek. "Leányka. ha le \la~y cl

ben olyan szépen megirnak, mennyország..." A zenés ká
csakhogy ó .nem veHe észre véházból émelyítően dült kifelé
apró gondjai, boss:zrusága és '.,fi. he~edü h<mgja, melifcifráz1itl.,

elnyujlva, csak azért is vidá~

man, pesIiesen duhajkodva.
Mintha mondaná: hej de kllt\!i1
ieremietie duhaiok vagyunk
mi ide.henn l

BenézdL Sápadt, kehes ol(J1
kok ültek gyéren az asztalok~

niil, tejeskávél ettek és ujságot
olvastak melléje. A hazug ZQIH?

pedig észbontó duhaisággi'J1
sirt egyes egyedü!, visszhan~!

nélkül il piszkos teremben.
Kerekes már annyira kiismerlc
a városi, hogy undorodott tók.
mmindenki magára keni ML
hogy ő démon, zseni és miiI
vész, meg iró. mindez nem
igaz, az egész város egy kÖfl\l~

nyelmil, hamis bukás elóll
Jlló cég, jólöltözött koldusok
társasága.

Mennyire egyezik ennek il

városnak él kivánsága az óvé
v,-d, nogy elmenni valahová,

/
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l<írgysorozalába . kerülhet, iJ I
kérvény még" nem kcrüi! (II.

illclé;kcs helyre!... Egyéhkén!
ezen ml-llánY0s iérdaügy iriml
nlC!CgCll !ll22téd6 érdeklődés

Il1Ulil/kol.ik i] képvÍsdö lestiik:
minde!' lugián61. tellill joggal
remél he/Wk kezd.z!l!C-l! \"czésünk

sima kcrcszlül\"llcJél.

-SZENT ERZSÉBET
OTTHON

egyetemi és főiskola, valamint közép- "
iskolások

LEÁNYINTERNÁTUSA
Szegedi Katholikus Növedő Egyes-Wet,

Szeged, Korona·u. 18.
Mérsékel! ellátási dijért családi szere
tetteljes nevelést, bőséges és izletes
ellátást biztosit. Prospektust kűld ~l

Elnökség.- ....

el óli a slliyos pénzügyi viszo
nyok következtében elvesztette
q!"ész vngyonát. 1923. ban ne
vezel! lakostársunk visszajl11 1

latási pert inditotl az O. ro. 0#
nél. Ezt a hosszu pert folyó
hó lllUlt hetén fejezle a fö!clbir
Jok rendező biróság és fc]j)c~

resnek 45J~50. számu itéiL'llci
4000 Pengőt ítéli meg vaqyoni
előny megosztása eimén j

Értesítés. A helybeli közséQi
gazdaság'i né pisko lá banji)\(-}
lanévre fl rende,," bcirél!á:-,ok
iunilJs 29-00 és julius 1-2#án
lesznek meg"tarlva. I<ivé/cl f1(~I~

[úil be kelj ira/ni minden is
métlő köteles gyermeket. aki
nem a polgári iskolába iratko
zik he. A szülők mag'ukat
mentik meg a további zakla
tástóL 11a gyermekeiket él hir
dele!t idób<2n ira1Íök be.

Aranyérnél és az evvel
járó hélduguJás, repedés, kelés,
g-yakori vizelési inger, derék
fájás, mellszorulás, sí'ivdobo
gás és széc.!ü!ési rohamoknál
a termé"ze1es ",Ferenc Jó
zsefiÍ' l,eseri"Iviz has%nálaJa
mindig kellemes megkönnyeb,

biilésl. sől gyakran 1cljes gyó
gyulást eredményez.

Egy J<isgazda érdekes talál
mánya- Varila István tZ(llam[)o
ki kisgazda olyan gépei faláll

fel. amely egyszerre szánt, vet
és bnronöl. A 1altilll1ányban az
az érdekes, hOl:n! a lovak is
tudják lJuzni. A gép üS5zcálli
lásával most kisérleteznek iliI
népi Elclc Ernó l?",'lzclaságában.
lia a 1alálmány meg'oldja él

hozzáfnzöit várakozásokat,
Varga lstvám'a nagyon szép
napok kÖvcJkeznek. Érdekes,
hogy czen praktikus lalölmány
nak a fellalálója egy magyar
kisgazda. Ebből is lá/ható, hogy
mennyi igazi tesctség' rejtőzik

népünk közöl!.

Magyar királyi csendőrség

9. számu közleménye" Sze~'cd,

1930. iunius 22. Klirti Gyula
szeghalmi lakos tulajdonál ké
pező 1 darab 5 éves, világos
pej herélt, csillagos. pisz1ra.
kélhátsó lába kissé csüdön fe
lül· kesely és 1 darab 7 éves.
sötét pej kanca jegyellen lovai
1930 junius 19-én 20-21 óra
köz.ötti időben egy 50 1 60 cm.
hOS~Zll kissé használ! kapcsos
nyügg'eJ a szeghalmi határban
cl telnyája mellet1 levő l,!geló
jéról elbilangollak. Felk~rejnck

mindazok az egyének, akik a
leirl lovakat a gabonájukban
megfog/ák, vagy a tanyájukba
bekóborolI, arról a legközeleb~

bi csendőr őrsöt. rendőrséget.

vagy község elóljáróságot ér,
tesileni szíveskedjenek-

"Veszett fejszének a nyele l"
Minden gyomai ember luc!ia.
hOiY idb. .L\ ile I> András lakos
tórsunk közvetlen il hdboru

í.ntézcki junius 25-én h()j;'ák1-.1

forgalomha, Az ótpengős(,k áJI .

mú6je 36 mm. és sulya 2;') :.:;r., j Utas~. j;S:s1:~'!E'%!i ~\
a kél pengösök álmérőj,- 27meghülés. veszélY':ll.ek ~j
mm.sulYé110 (Jr. A 1\li,'var Jd)~yenklv~mtéve.Ne$.j

l . co . . . keljelt utra tehát sohi3sem ~'
Nemzeti l')!l:~k az 192\'~ ,1il-iliS/-

tus l.·j kclclü öipengös bank
jQg~'cket 1930" iunius 25-löl
forgalombói kivonja FiLclés·
ként i 9,)0. (kccmber 31-ig be
cserélésre 1933. december ö l ~

ig fogadja ej a Nenneli Bank
e bankjegyeket, melynek hc#
váltására vonalkozó kötelczclt
ség' enel az időponHal meg"'
szlinik.

Reumás, köszvényes és csu
zos belegek figyelmébe aiánl l

juk a bárfllldi gyógy és fürdő

helyei. ahol ClZ évad május 1.

től október 31·ig" tart. Báránd
fürdő Bih(lrvármeg'yében, a

. farkas völgyben. pormentes
levegóii.i. ideális helyen fekszik.
Ásványvíze alkalikus, a legI
sulyosabb reumát, köszvérly1

. és ('suzt meggyógyitja.Gvógy'·
hatását sok ezren ig·azolják.

. lvókurtn'a alkalmas. f[irdó árak:
egy személynek 80 fillér, két
személynek i '20 p, gőzfürdő

40 fillér, közös és góz ('gyült
egy nap 1'20 P. Kél-három
ágyas szobák 24 óránként 1P
20 fillérlől 2 peng"óig, külön
ágy 40 fillér. A vcndég-ekn(zk
3~tJapon-tul a lakásból 10 szál
zalék, Hz napon tul 20 szál
zalék kedvezmény van. Jó ma
gyar konyha, figyelmes kiszol,
gálás. Napi penzió 5 penftólól.
Reggeli 50 fillér, ebéd 2 fogá
sos 2 P 50 fillér, ebéd 3 fo
gásos 2 P friss, vacsora 1 P,

abonáns, reggeli. ebéd, vacsora
2 p 50 fillér. .A vonalon érkező

venégeket a fürdő kocsija várI
ja.. Érdeklődők fordulianak
Farkas Márton fiirdőtulajdol

noshoz Báránclra Biharvárrne,
gyéht?

III van e.z az olvadlszemü,
ferdeszáiuujsiigárus az utC?l
sarkon. Rekedtre ordilja magát:
"Krir" "Kurár", állati hangokon
sikelnémának möszkirozza ma·
gát. pedig nem is az. Elég
nyomorult igy is, de Ő is szil
nészkedik. Tetézi él nyomorul
ságot addig', amig él borza
!omból már nevelségiesz. mert
itt akkora a kétségbeesés, hogy
semmit sem vesznek többé
komolyon. Az emberek tul egy...
szerün~k tartjál, a saját nyo
moruságukal is, még' kompli ...
káliák. merI ha egyszerUen iga,
zat mondanának, élnrlak senki
sem hinne, az nem lenne elég
hecces. A hecc, az igen az
egyetlen, aminek jövője van.

(folyt k.öv,)

Az uj öt és két pengősök

szerdán kerülnek forgalomba.
Az 1927 évi 26,1. c értelmében
kivert öt és két pcngós ezüs/I
érmekel él Magyar Nemzeti
Bank fóin!ézele s vidéki fiók,

Cserkésztábortliz. A Bolond
cserkóí:csapat 1930. juniu5
29-én, vZlsárnap esie 8 órai
kCldellel aSporipályán apród
('se rk ész-a valá s5a! kapcsolatos
tá borilizct rendez, a melyre szc
releltcl hiv meg mindenki! a Pa
rancsnokság.

Emergé verseny. .A. nagy és
állandó érdcklóelésre való te'
kinteltel az f:mcrg-é pneuval
kapcsolatos országos Emergé
verseny pályáza/ának határide
jét a vezetőség 1930. augusz
tus 31,ig prolongálla.

Utelzárási hirdetés. A baj a
csongrád-erdőhegyiállamiköz-

. ut, Békéscsaba-Gyula megyei
városok közli 267.0-272.0
km. szakaszán az uljavitási
(hel1gerlési) munkálalok f. évi
junius hó 17 én megkezdód,
nek. A iavilási munkála/ok eló
reláthatólag keltó hónapig tal"
tanak, mely ieló alat! az utVOI
nal az autóforga!om elől elzá
ralik.A forg'aloma javit<Jsi
munkák ideje alaH a fenineve,
zeit városok közölt a 267.0
km. szakaszig az állami uton
maid arrólletérve Cerián át a
gyula-doboz-vészlói kiépítet!.
tehát éiutóforgalomra minden
időben alkalmas utvonalon bo
nyolittalik le. Gyula, 1930. iUl
nius hó 23·án. M. kir. állam q

épilészeti hivClta1. A hivalat fŐI

"nöke: Bálint s_ k. kir. mLiszaki
tanácsos.

K

ahol nincs adósság. számla.
gond, teher. és nincs áltatott.
könnyelmüsködés.Ahol egyszer
istenigazában magára találna
az ember egy könnycseppe! él

szemében, gyémánt cseppel,
melyben lsten őszinte fényes..
ség"e tiikrözik.

Ei, e2': ostoba politika és jel..
szó. ami a fejünk fölőttláviro'

zik él vezetékeken. soha sem
jelenteIt semmit, mi csak állunk
végtelen napokon keresztül él

póznák tövében és összefolyik.
minden: szanálás, jóvátétel,
kIszmiani, válság iH, válság
ott. . . Nem érzi1nk semmit,
csak azJ, hogy .els7akadtunk
él föld biztonságátúl és a
mennyországb~kéléjől, ég és
fök! között lebegünk

~;zgi vizsg·tilat vagy tani
tói képesitó Lllán 4 évi pol
gári iskolai tanárképző,

majd ennek befejezésével
2 évi Appony'i-kollégiumi
tanulmány elvégzése lesz
kötelező és ezeknek sike~·
res befejezése UIán még
egy· évig tartó speciális
szakféliigyelői kurzus vég
zendő, amelyen a jogot és
aközigazgatás! fogiák elő

adni.
Most vannak folyamat~

ban azoK a tárgyalások,
amelyek hivatva vannak
megállapitani annak az év
folyamnak tanitási anya
gát, .amely esetleg a vég
zett joghaBgatóknak is mó
dot !:id arra, hogy tanfell
ügyelőkké" képezzékki ma
gukat.

Istentiszteletek. A ref. temp
lomban vasárnap délelóH fél 9
órakor !stentiszteletet lari Papp
Gábor segédlelkész.

Az i:ígostáieval1gélikus kemp,
·Iomhan vasárm!J) d.·· e. 9ó.
némel nyelvli Istentiszteletei
tarI feiler Ernó ev. lelkész.

A róm. kath. templomban
reggel 9 Órakor szent mise
prédikációval. tarljö Cserna y

Gáza plébános. D. u;) óra'
k or. litánia.

RendldvüH közgyülést tart
a képviselő testUIet. Gyoma
község képviselőlesti.ilelefolyó
év junius hó 28' án Oélelőii

1() órakkor a közsegháza
nagytermében rendkivüli köz A

gyii!ésJ tart. A grf. Tisza István
ut lakóinak járda üg-ye. amint
illetékes helyről értesülilnk,
csak a következő közgyülés
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b.6muk11os és biztos hatásu" Nephlyn" harisnyéÍnak
JVlag-yarország-ra, jugLlszláviára és Romániárd tcrjeclö
kizárólagos vezérképviseleté! és krakalát.

Gyárunk meg-bizásából, éves szerződéssel azonnal

Mao'varorszáo- különböző vidékein olyan dolgozni
aka~Ó feHé!le~, Dl-2 0 ·bizható. becsületes urakat és, o'

hölgyeket, kiket e rendkivül keresett csodás hatcÍsu
tömeo-cikk elá\'U:~itásával és teriesztésével megbiz~

hatm~\. Kivánatra eg'yes kerületeket aciuni-:. SzÜkség'
esetén bizománYi raktár átaclásától sem zárkózunk
el. Eladási lehe-főség' rendkiviil könnyi.L mert mag~lk
él vevők ajánlják, eg-yik a másikának. Szenzációs
uidonsiíg! Biztos és elmaraelhatatlan eredmény.

l\'Ieg'áUapodásr Jé1esiTUnk a feivett személyekkel
akár fix fizeréses alapon és némi jutalékka!, \'agy
ha kivánía tisztán magas jUtalék mell-dt.

Kerille tűnknek utazási átal án Yt biztosítunk.
Becsületes és thztesség-es megélhetési nyujjunk

és azt irásbeJi1eg garantáljuk, ele ugyanilyen mükö~

désr köve'elünk.
Ténykedés azonlwl megk'czc!endő,

Mindenkit feljogositunk hOi2Y mielőt! müködé~

sét meg'kezdi, személyesen győződjék meg e lábizza
dás eHeni szenzációs ujdol1ság' bámulat·os hatásáról.
A legidültebb, a leg'erősebb mérvi1 izzadás a Jcgrö~

videnb időn' belLi! teljesen meg-szünik. JV1inden pár
külön skatulY·'Íban haszná!ati utasitással, eredeti le~

plombált csomag'oJásban kapható.
Az alkalmazott egyéneket pénzkezeléssel is meg'

kell bíznunk s igy anyagilag megbizható személyek
vag'Y vagy jó referenciáklw! rendelkezők előnyben

részesőinek

Lábizzadásban szenvedőknek 5 penQ"ő előzetes

bekmdése eilenében azonna! innen szállithatunk egy
pár eredeti "Nephtyn" zokni!. vagy női harisnyál a
kivánt na~ryságban, mig' él ]{t;pviseieleink ott m(>g=
kezelik müködéseiket.

Azok, akik képviseleíünket vállalni kivánják
jelentsék be ezen szándékukat s jelöljék meg' hatá~

rozottan azon község'ek neveit, amelyekben cloigozni
kivánnak, Egy járásnál nagyobb keri.iJerel nem adr
halunk. Azoknak, akik képviselőink kivánnak lenni
5 peng'ő beküldése ellenében azonnal meg-küldünk
egy mintapárt, mert e nél!üil do!g'ozni nem lehet,
meg'hatalmazást és az alkalmaztatásra vonatkozó irás
beli meg-állapodást a szüksé;:ees üzleti utasilásokkal
eg'yüH. Elkésve jelentkezők aiánlatait csak akkor
vehetjük figyelembe, ha azon a vidéken még nem
lélesÍteltünk volna mássa! megállapodást. A pénzes
levélben beküldött összegért teljes anyagi felelőssé

get vállalunk, a mintapárt ajánlott csomagocskában
vámmentesen és azonnal szállitjuk, az iratókka]
egylitt!

Mi kaptuk meR P. HolJvvi:lrlh
Stacking' J'vlanufó.chJr Ltd, él 11 fro l cég

v •

ecnl

Felvétel
a békéscsabai

m. kir. mezőgazda~
sági szakiskolábiL

Menfőszelcrények. Figycl ~
meztcli él hatósá;:! a c.sépröl
géplulaidonosokai. hogy men
töszekrényeikeJ az clöiréÍsnak
mcgfe!eióen 57:erellcssék fel. él'

cséplőknél használt l11ázstikal
hitelesiltessék meg, mcrl il hZ1
tósági kikiildölíek. mint a mul/
ban ugy cz idén is fokozata,
san ellen6rizni fog-ják a7: eltHrl
rende/eiek heiMtásá!.

,D,z iskola első évfo1l'amára
17 éves nél idősebb.. ]"galább
nég'V elemi iskolát végzett ifjak,
a másod évre pedig azon HI
jak, akik valamely m. kir. léli
g-azdasági szakiskolát sikerrel
vé~eztek el, vehetők fel. Fiala
labbakis folyamodhafnak. fel
véle lé ri, de i< nlönosebb fesli fej,
lct!ségüket orvosi bizonyilvány
nyal igélzolni tarloznak,

A felvelt lanulók az iskolá,
nál laká"'!, élelrni2ZéSI, mostist
fiii-2st, világi/ás! és orvC):',i
gyögj kezeList kapnak. ,Az ell
lálási dij egy évre 300 peng'ö,
;\ fölmivelésligyi 111. kír. Illi.
nistérium a kevésbé ieflC'iós,
vagy nagy családu gazdák fiai
részére félclijas vag-y indokolt
csetben ingyenes helyet is ado
mányozhat. Békésvármegyei
illetőségű ifjak a megüresetlö
aiapilván~i helyek elnyerése
ese/én ugyancsak ingyenes d
látásban és kiképzésben része
sülnek, A /anév október hú
1~én kezdődik. de a föivétc-·
lérl már folyamodni kell, meri
a helyek betöltése a fol~'amod.

ványok beérkezésének sorrend.
jébeil történik.

. Azon tanuló kérvénye. ki sa
ját költségén óhajtja elvégezni
az iskolát a"l iskolé'l igazg'ak'
ságához címzendő; aki pediR
féldijas vagy ingyenes óhaj!
lenni, annak kérvényét a nagy
mélióságu nl. kir. földmívelés- .
ügyi Miniszter Urhoz kell ej,
mczni. de ez is az iskola iíla7:

gatóságához nyuitandó be.
,A kérvényhez a kövcikezö

okmányokat kell csatolni: l,
sziile!ési anyakönyvi kívonal,
2. iskolai bizonviívány, 3. ha,
tösági erkölcsi bizonyilvi:'lny,
4. hatósági bizonyitvány csa
ládi és vagyoni állapo~rQJ, Ó.

I Szenvedő nöknél ci l A sáskák <2S vellik együtt cl

Jcrm<2szc!es Fen:~nc József fekete hernl'ók és él drótférgek
kcseriiviz könnyE erőlködés Uimcg"Csen bukkanlak fel már
nélkül való béHdiiriiléq ielél ll1ag'yar Icrülclcn is és külö ~

cl() és czt:illal sok csetben nöscn felső f)ácska és Csong-
rendkiviil jólékony ha!(Íssal van réd lerüleién vanl1ilk lerjedőben.

a bcteg' szervczetre. AnGi be- ,D.. gazdák a vetés klg'yujiást!~

lcgségckrc vonalko/ó ludomil 3 val és kiszáni6ssal próhillllak
nyns irodalom töbh mcgalko l \'(~dckc7ni.

jöia irj(j, !JogI' él ."Ferenc
.Jó:l2:~ef~ \'i/: kitiinő ili1lásáról
a SZli!!! kisérieJi alapján is al·
kcdl1lcl volt meggyőződési sze·
rczni. g Ferenc ,",óz!iief
keserűvíz kapható gyógyszef3

lárakban, L!rog"(~riákban és fü·
5zcrUzlcíckbcIl. I

Budapesten, a Központi
S.zállodát, (Ccnlrái) melyel Pal
lai ~viiksa, él G"and Holel Es·
pla!ladc. 1slvá!l kit·ály. Deák
Fcreilc szálloc!ák volt lulajdo·
nO'iJ vC'lle ál. lapunk ol\'élsói·
llak lT11.'legcnajánljuk. g pol·
gári csalác\oknak ez az egyik
Iq~i:;merjebb fővárosi otthona
aiig- 2 pcrenyire a Keleti pá
lyaudvar!öl, uionnan berendez
vc, gÓ/fiMsscl, hideg' meleg'
vinci, telefonnal, rádióval vár
ja vidéki és k iilfö Icli vendégeit.
.A. főv8ros idegen forgalmának
Ila~';Y ll\·cresége az uj vezetés
alatt álló szálloda. melybcn
a polg'ári árak mellett már 5
pengő lől kezdvc kanhatók
szohák,

Kedvezményes sertés szálH
tás. ,.\ [Zueskc.dclenüigyi lvJj·
niszlcr Ur az államvasutak
Iga Zgd tósáfZéÍllak clőtí?rjcs~k~~

sérc és javélsl('dára hozzájárilli
abhcl/:, hORY sovállyscrlés(k.
ha lováhlwladás céljából hiz,
laltalnak és valamely gazc!asÉlQ
cimérz adatnak fel, 10 szán!?
lékos vasuti szállítási kedvez·
ménvben részesüljenek. Az
erre vonalko;:ó igazolvállyi a
lll. kir. gazd. felügyelőség ál
lítja ki, aki a hozzáforduló ér
dckcltekel a fu V i'll levél "Tarl'l
lom (( rovatában szükséges b:::
ieg'yúsekre vonalko7ólag is
kioktalja.

A borfelesleget is a hadse-
. regnek kináJják. Még' csak
nemré~iben· rendeHe el Göm?
bös CJyula honvédelmi minisz
ter, hogy a honvédleg'énys(g
rcgg'elire teke/e kávé helyeit
tejeskávét kapjon. tv105t ismét
cl hOll védelmi miniszterhez for
dultak azza! él kéréssel. hogy
esténként a ka/onák bort kap~

janak. Arról van szó, hog'y cl

leg'énység vacsorájához napon·
ként kél deci jó bort adjanak.
ami évenként 30 ezer hekló
borfog-yasztást jelentene, közel
egymillió pengő értékben.

Sáskák a magyar határon.
A belgrádi magyar köve! kQz·
deményezésére a slerb és
magyar hatóságok él hajárszé3
len közös akcióI kezel/ek él

pusztító sáska invázió eJj~n.

trg.

"Nephtyn"

CIA"
ataH
Vállalat

~
~
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E
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Kereskeclehni
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Kérje az

"Atlas Iroda"
(Agence Internationale de Tourisme)
Budapest, VIII. József-körut 46. ll. 1.

Telefonsz. : 335-64.
prospektusát Európa v i I á g h i r ii

nyaralÓheJyeiről.
Pensiodijak: napi 5-6 pengő.

Zel! am See, Semmering, Kitzbüchel,
Wörthi·, Ossiachi-,Traum-, Attersee
tavak fürdőhelyein,Abbazia, Velence
Lidó, Rimini, olasz és francia Rivi
era, Páris, Biarritz, Deauville, Trou
ville, Grenoble, London, Schweizban
napi o-8 P stb., Budapesten napi
4 P (havi 85-90 P egész évben).
Tanulóknak 15-20 százalék ked
vezmény. Utazásoknál (egyeseknél is)

33-SO százalék kedvezmény.
Magyar, német, francia és angol
nyelvU Urilányotthonok Budapesten
(bennlakó idegennyelvü személyzet
tel.) Havi penziódij 90 P. Fiuk ellá
tá~idija. tanárcsaládoknál 80 pengő.

Válaszbélyeg.

GYONlAIA.K TALALKOZÓHElYE AZ

István irály szálloda
B uD A P E S T, VI., Podmaniczky-utca 8.

A. N.,-uqati pályaudvar :1ftellett.
Telefon (Interurban) 202-45.,294-34. Stirgönyeim: HOlelist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. 'Minden szobában központi tűtés, hide~r"'meleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

DUBLIKACIÓ.

gyümölcsöztetnek.

MIl'M'lffl'M'~'~' ~·Ih1·M·M·~TIlI·.· .~·mnlffli'~'!Mrlr'II"n~~

. B U D A P :E S T ~ VI.. '} BarO§§Ntér 23"1
:_ Keleti PálYdUdv.ar-tóI alig 2 perC::llyire. :

. A G Y O M A I A K kedvelt falárkozó helye. .
Els6rang!J modern családi ház. Központi fUtés. I

Minden szobában hideg-meleg folyóvíz. .
E9!iágyas szobák árai: 5, 6, 8, 9, 10 pengő. -

Kétágyas szobák árai 10, 12, 13, 14, 15, 16 pengő.

Fürdőszobás szobák. RADlÓ. Telefon a szobákban.

Tulajdonos: PAllAl MIKSA.

Egy tiszta idomitott faj farkas ku
tya eladó. Csonti István mázolónál Va
sut utca.

Egy alig használt jó karban levő fé
{Ieres kordé eladó, megtekinthető Wag
ner Márton fiai fakereskedöknél.

Katona Gyula kereskedőnél kéve
kötő manilla előjegyezhetö és már kap
ható is. Ugyszintén aratási pálinka, rum
a legolcsóbb árban Ugyanitt tanuló
felvétetik.

Kató Lajos jegyzőnek Révlaposon
levő szőlő és gyl.lmölcsős kertje örök
áron eladó.

Budapestre féljeggyel lehet utazni
annak aki az igazolványt kiváltja a kö
vetkező helyeken, és pedig. Hangyáná/,
Domokos albertnél és a Fogyasztási
Szövetkezetnél.

A Központi Szeszf6zde az eper
vásárlást megkezdte és bármily mennyi
séget bárkitől átvesz a szeszfőzde.

Szir~czky István
kir" bir. végrehajtó.

Posta, vasu!, távirat, állomás
Pusztaecseg, Szolnokmegye.

Dk. 3912/929.

Arverési hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy
dr. Christián Kálmán ügy
véd által Képviselt Dobó
Mihály végrehajtatónak 60
q. buza tőke és jár. ere·
jéig lefoglal1" és 1500 P ..re
becsült ingóságokra az ár..
verést elrendelem, annak
alperes lakásán Oyomán
Rákóczy-ut 680 sz. alatt
leendő megtartására határ..
időül 1930. évi juHus hó
1"'Só napjának d. u. fél 4
óráját tűzöm ki, amikoris
a biróilag lefoglalt gőz·

magánjárót él legtöbbet
igérőnek l,észpézfizetés
mellett esetleg becsáron
alul is eladom.
Elsőbbségi igény az ár'

verés megkezdéséig nálam
irásban, vagy szóval be...
jelentendő.

Gyoma, 1930. junius 15
én.

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság~

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

. váltókölesönöket ház és földingatlanra bekebelezé:,:> mellett, vagy személyi hiteleket kezességge!
bármily össze~ és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket iUetve kikebeiezéseket díjtalanul eszközHk. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg-

minimálisabb összegben számitják feL
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőf bármire is kötelezné.

Mindennemti bankári megbízást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett

~....,...,.Q"t;..,..,,....~~e1ta:......e~'~""~'-~~""""'·"""'~~~-.TÖRZSKÖNYVEZETT
An g o t sertés tenyészetéből

Kolozsvári K I S S AR P Á D
kizvetlen Pusztaecsegi vasut
állomás mellett levő gazdasá
gában állandóan vannak eladó

tenyész kan és
koca süldők.

Orvosi bizonyiivány, 6. szülői

·nyiialkozat, hog-y liuk belépése
az iskolába tudtukkal, bele,
cgYQzésükkel történik, vde fl

kér éves tanfoly'amot elvégez'
k/ik. ól kellő ruházattal lan
szen~kkel ellátják ~s az ellá,
tási· dljakat pon/osan fizQlll<.
Bővebb felvilágosítást a fo,

lyamodóknak él békéscsabai
m. kir. m~zóga?dasági szakis
kola igazgatósága készség'
gel ad:

Megjelent a Szinházi Élet
nyare.lási száma. Incze Simdor
hetilapjának legujabb számát a
nyaralásnak száma. farkas
Imre ad benne· hasznos nyári
tanácsokat. Felsorolja,poJiti,
kllsok, irók. színészek és szí'
n2sznók ho! töltik él nyarat.
Earinthy frigyes remekÜl szer
vezett expeditiója élén fclfede·
zi a Balatoni. Lakatos Lás:zló
megírja. kik nyaralnak Pesten
és kik, hol s/randolnak. Pom·
pás cikk számol be az Opera~

!Jáz hajókirándlllásáról. Ra·
gyogó képekben elevenedik
meg az olvasó elót! él holly
woodi strand. Kálmán Jenő

nyári ióslókönyve. Feiks Jenő

nyaralás-tanja. csupa . kedves
és ötletes nyaralás} csemege.
A "Detektiv1iskola" ujabb feje.
zek~ még az eddiginél i!5 izgal
masabb bünügyí rejtély meg'
oldásáf bína az olvasóra.
Kálmán knó "Omszki randc
vu" cimii regényének folytatá
~a. Háromfelvonásos és egy·
fl'.'Ivonásos szindarab. 32 olda,
las gyermeklap, kotta és. ké..
peslevelezólap. érdekes novel
IJk ~s cikkek teszik gazdaggá
él Szinházi élet leg-ujabb szá,
mát. A Szinházi Élei· egyes
számainak ára 1.- pengő, ne..
gyedévi előfizetéSi dlj tO... pen~
g6.- Kiadóhivatal: Budapes!
Vl" AracU -utcA 10. sz,



6 oldal GYOMAI U~ÁO 1930 iun.~.

Le' olcsó ban' és gyorsa et

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható - a "Park
SzáHoda" kávéhálában. vm.,
Baross-tér 10.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Uiságra"
mert lapunk havonta kisorsol
elót\zet6i' között egy sz.állodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen l{ap cl kiváló
lJirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,_ Ba~

ross tér 10 (a KelelipáJyaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szoDáL A kö
vetkező sorsolás! julius 15~én

I'ügjuk meg-cjtQoi és eredményét
lapunk julius 20~ikj számában
tesszük közzé. Vágja k~

az alőnjj "Utalvány-szelvény t"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt leyci~Jd.nd6~ - - -

20-45
2-10

16-5?gy
19-45gy

1S'26
19-25
2"20
3"23

20-45
21·13
21-18
21-49
21-50
22-09

20-14
20'34
20'36
21·09
21-14

-21.45

17-30gy
20-29gy
14-28
19'10

17-30
17-5S
lS-03
IS-34
18-45
19'04

15'21
15-4'[)
15-41
16-13
16-18
16-47

n

'0'39
10-59
ll-Ol
ll-34
ll-39
12'10

A lwrcsmai hitelről szóló ren
delet nagy nyomtatott alakban
a Hungária Nyomdában dara
bonként 50 fillérért kapható.

5'53
6-13
6-15
6-48
0'53
7-:24

GYOMAc-V:tS>lTÖ
3'53 12-46
4-21 13'14
4-26 13-19
4-57 13"50
4-5i:> 13"51
5-17 14'10

Budapestről indlll
Gyomára érkezik
Gyomár61 indul
Budapestre érkezik

1930. majUS hó l5-téSl.
nUD.·lIo.JPEST- GYOMA

6-1~ 9-45gy 13-36
11-00 12-42gy 18-19

O-32 5-34 8-52gy
5-- 10.40 11-45gy

G YO~IA:- BÉKtSCS}\.BA.
Békéscsabáró! iílciLl! 23-154-34 8'14,<\' 13-26 16-14gy
Gyomára érkezik 0-17 5-26 8-51~i)' 14-20 16'51gy
Ciyomáról indul 6'41 11-14 I2-47gy 18-29 2O-34gy
Bckéscsabára érkezik 7-34 12-08 13·25gy 19-21 2H Igy

A "gy" betuvel jelzett gyorsvonat, a többi pedig személyvonat. ..

Gvornár61 indul
Dcvavánvára érkezik
DévavánYáról indul
Szeghaiornra érkezik
Szeghalomról indul
Vésztöre érkezik

Vésztöröl indul
Szeghalomra érkezik
Szeghajomról indul
Dévaványára érkezik
Dévavánváról jncltI!
Gyomárá érkezik

HIRDESSEN
LAPUNKBANí

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és aj6zási
M e n etrend jság
kapható minden VasutállomáS!ln,

, Oohányíőzsdébel"l.

ipari, kereskedelmi, háztartási,
alkalmi vagy bárminemii al
kahnazottra van szüksége,
irja meg pár sorban az
VjSÁG KIADÓHIVATALÁNAK

(VI., Aradi";utcalO).
A boritékot igy kell cimezni:

Az "Ujság" Kiadóhivatalának
"MUNI<AALKALMAK"

Budapest,
VI., Aradi-utca 1O.

~--------~

Az UJSÁG a beérkezett maJn
kaaH,almakat "Munkapiac" ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem ken meHékelni.

W~~~~~

GYOMA-ENDRŐDiP\UTÓBUSZ NYÁRi ENETREND

1930. május 15-t51 november iS-ig.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca, Piac-tér, Horthy Mildós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár kűzött.

Tá.volság 7 és fél i{Hométer. Menetidő 15 pert-.

IUJ KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

GYOll9'lAI UjSÁG
olvasöjJnaL

Ezen lap e]öfizetöinek megelégedé
sére nyujtott

20 szaza.lék
kedvezményt, szobaárainkból

10 száza.lél,
kedvezményt olcsó éttermi áraínkbó!
(menut kivéve) módunkban van aJ:
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kib6viteJii a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt ' áru
.legyekkel. Tekintettel a riagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni_

PARK-SZÁLLODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési oialávaI. (Nincs kocsiköltsege.)

mini a

6 ó. p.

8 Ó. p.

10 Ó. 30 p.

12 ó. p.

1 ó. 40 p.

2 Ó. 40 p.

5 ó. 40 p.

7 ó. 40 p.

Telefonszám 17.

délután

délután

délután

délelőtt

délután

LAT, GYű A

"

"

"

"

End.,ödriH indul:

t. járat reggel

2. " délelőtt

7.

5.

6.

4.

3.

UTOB·U8Z

"

n

6C'J~orná:l~Óli:]!1.:d:~:ol::: ~..~o..•~.'_:.-.:.•..•. FeUét~~~m~:e~ánók
1. járat teggel .:JU. Kossuth Lajos ut;::!

GrM Tisza István ut sarok2. regge!
" ~ l\íáday gyógyszertár

:: :: :::::::: 1
12
: °0:".' 5

1
0
0

:p'." l.. H,~~~i~~:",
5. " délután = Iványi l1liilom

~
= Endrődön:

délután 2~. 20 p. '.~ Napkeleti vendéglö
_ _ Kórlláz

déiután 4 o. 55 P'l" Kondorosi-ut
o Píac-tér

este 7 ó. 20 p. \,,,,,, "",,,.. ~~~ 8. " este

Feltételes megáIfó helyeken már 40........50 távolságról felemelt kézzel keH
jelezni a megállást.

Menetjegy Endrődig vagy viSSza fiBér, 30 fillér, csomagjegy 20 fmér.

Külön menetekre, vásiírokra autó, vagy autóbusz· soffőrnél ~egrefldeihető.

GYOMA-E DRÓDi
Telefonszám 17.

8.

6.

7.

Szerkesztésért és kiadnsért felelős:
WACJNER Mi\.RTON.

vál1al<:1f Gyomán- lf~IeJős cégtjJJ~jdonos: TEKET SÁNDOR.



V. évfolyam 27. szánt Ara
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E T I L PÉ SK Ö Z G Z D S G IlPOL~Ti

. EL 'IZET~SI AK =
t4e!IlIYill~é!li're - - - - 11 pel'lgfli SO fillér

- - - - - :.11 pel"lg5 40 fmér
6vre -- - - - ES pengő.

Lapzárta P É N T IE K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

felelős szerkesztő: WAONER MÁRTON. I

5zerkes:rt6ség és kiadóhivatal: I
G R I könyvnyomda I

G 'I (I) m a, "ARVAHÁZ" I
Ji T

Hirdetések dijszabásai:
Egyh:isábos l cm.-es hirdetés 20 fillér.
hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné! 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdeté-tI

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
áll! JiJÓAi

a·-

az

nrl1!1-

szor-

összefogásának)
összes

munkának az értelem SZillJJa

meg azokat a
melyek között ert~(j!lzél1ye:~eölb

termeléseket ern!eUUUi

ban
zádól enné a fehér l,or'<!D1"/)1-

nane;rn mint százezer
őse~ erdei bogyókkal és

állatok nyers h'f<:·fHl.{'jj

tengetné az életét.

van ~.

Hogy
megérett aranysárga
szokat lenget a szél,
isteni gondviselés
dás irányitása mellett
goskodó
!zeUiik. Ha az

dékok ömlöttek ala,
sohasem válnak értí~ktí~ler.mé,

mig emberek élnek
lá

az iskolák
kapuin beliil, hónapon

gyermel.et, egy olyan kulcsot keresztül; a jövő nemzedék
ad a kezébe, mel/yel a sorsára nézve döntő

jövője zárt ajtóit kinyito- jelentőségü, ideg/eszitő mun
gathalja. tudás minden- ka folyik$ akkor nem hiába
hatá hatalma az ábécénél vár;ák nehezen a vizsgák
kezdődik és nyomorult~ utáni szabadságot, mert
állathoz hasonló érzéld hus- Jél' a pihenés és nagy szük
tömeg volna az ember, mi- ségük van hogy össze
iyen i5rőmnélküli sivárság I a könyvet, aztán a
lenne az élet, ha egy föl- tudomány izzó kohójából,
séges kéz eltörölné az em- lélegzetvétel végett, kimen-
beri ,tudá~~:,. .! jenek a szabad levegőre. ,

KepzeljuK el, - ami nem! Talán nem a véletlen já- I
tartozik a lehetetlen képze& téka) hanem az élet szük-l
lődésekbirodalmába -. hogy ségszerü kÖl/efkezménye l
milyen felbecsülhetetlen ér- van igy, hogy mikor a
tékü szellemi kincsektöl lett tanu/ásokban szünet áll be,
volna az emberiség meg-I ug}lanakkor kezdődik mezö-I
fosztva, ha PetőJi, jókai, II g.yaZdaSág.'Ul1!: legfontosabb l

nem volna is- .• munkáfa, az· aratási munka. l
ko/ába. - Az iskolába szet'- ., Most már mindenkinek
zeft elemi tudás azonban! gye/me a felé irányul.
f1~egn~'itntta az isteni -I Tanit~ ~~.t~.nitvány, gaz.~a II

lelnek dus G<, j mlln"ú;:' az mu·-,
ajtaját és aZ~,n,. ~eres.z!ül \ Jzósá!!ál· 1af I

bosega 0JaJi' a

isse

Bezárultak az iskolák
kapui. Tanifók és tan'ltVlamlO1C

tiz hónapi munka után két
havi szabadságra mentek,
hogy élvezzék az alaposan
megszo(ftált pihenés gyönyö
reit.

Sem a felső, sem az alsó
iskolákban olyan
niió és nincsen olyan diák,
legyen bár a legjobb tanerő,

vagy legszorgalmasabb ta
nuló, hogy ne örülne a nyári
vakációnak. A tanulás iker
testvére a munkának és mint
ahogya jól végzett munka
édes tudatot, kellemes nyu
galmat eredményez, a szor
galmas tanulás is hasonló
következményekkel iár.

A sztilő létet ad a gyer
meknek, de az életre való
nevelést az iskolában kapja.
A fanitó, aki az első i betü
leirásának a tudományára
megtallítja az

a

les?:

cliréJ-

pere're.

ti.irelmetlenségéhez, azért is

szájcsűcsöriÍve olvasta tovább:

- EgynegyvenkeJiő, L2?,yneln p

utcáka!. I emberiség feíe !
V'lh,i'lO'Vi'iitnl! íelke.í.a ke~ I Lenn, el tér sarkában, egy kls !

rHése tl2\e elrongyolódott I. mCi:2<. Du7.~ ! morék és
kálokkal. Kis pince lebuiok zadL lilásarcu nyomorék dni II

előlt kifeslell nók .. áldogáltak, I valami különös szcrkcze!en, I

elkísérték ői és a végén csak zsámolvformán, ami él lábai l
eg<y cigarettát kértek. Ez a csonkjára volt szijjazva s iC!om
festett nyomoruság él kegyet1211 talan, kis<ÍrteHescfl nag.y kezével I
széniclen és fagyos éjszakában pÚlzí számolgatott. MelleHe vcnnég·y...
könnyekig eiérzékenvllcile. Az I egy fáboz láncolt, kél kerekü l I<erckcs azt hU
cgyil\llek, aki zöld berIincr ládakocsi, rajta az irás: ,)10- pokol nyílJ meg ej
kendőjében didergct! és déH l dirokkard elárusító helye"'" A modott, de mé~' soktííí,I IlJClOZJ:C

moni szaval<at !<öhögöH, oda láda le voh laka/olva s a kocsi
0Z esH, furcsa világifásba

adta egész apró pénzéL A kerekéhez odaláncolva vinnyo-
1 borzalmas kép.szerencsét en ugy ~sapotl le rá,. gott egy öreg dakszli. A nyo-

mini él héjja és rikoltozott: morék mellett, él lá.dának dólve ennek vége?
- Anci, Mifa l eyertek, iH él és kezét él zsebébe dugTa, Borzalma mellell is csodEll·

báresz ! Mí?-gyünk, iszunk egy piros gyapjl1sállal él nyakán, kozolt, hogy eddig nem
csáját ! nem is fudta, hog-y hosszu ellenző slpkával éi fejil1, ezl a várost ifTi'lzán.
merre jár, mindegy is voll. p;yurqa, rikkancs ember nélkü!, mini mosi,
Egy templom elé ért. A kis alli: 10. -ll' 'h

lV maCgoV
gondosan parklrozvél \'oll, el -- Na, fizeTSZ, vag\' nem , "
I 'd k=" '} k ~t l"" I • É I .,,' nozfa volna elébeII eg oszege y anyargol nze.sz! n lcszem IH magamal
a lába elő/L A iemplorn 6ráia iJ iégre 1 Szólt ci nyorno~ l söiét és (1rClrn~lkaL

hirldctllz az a~ r~kho:l< •

ÁReA \ végig

------.:::~~~:=---l

Holdvilag.. I
lrta: PINTÉR FERENC.

(fOlytatás) (32)

És az ember tovább ordito...
zoit. azt akaría mondani:
"Kurir". Egy lélek sem járt arra,
de ő csak ordiíoH, megszokta
már,minfahogy a fejnélküli test
tovább rángatódzik. amig az.
élet órája, (l sziv le nem járt I
benne,

. I<'erelws félt hazamenni, ma
jobban, mint máskor. A gyöt
relmes, piros fa!, él vasruddal
hdogott piszkos sárga füg..
gönyök, szobája lélektelenül
sok butora fájl neki igy ls,
lwcsak rógoildoH. Soha éle~

ft:'!ben nem hille, hogy II ma'"
gönosság igy fáihat és
Qr~tó j(;~B"yen, Tovab:b mgn t,
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Az első

tiz esztendő.

mInÓSEGE,GAWA5ÁGOSSAGA'
FElÜLmÚLHATATLAn

. J~AmBÁTDnY~UJlAKr
~. EG~.JESOLT IPARmOVEK R:r·

BUDR'?ESL v.VlLmOJ-CJA5ZAR-UT~
Kéviselő: WAGNER MÁRTON
FIAI fakereskedök, Gyoma.

A heícg cmberelJompuló
unolíságával ülök él Hungária'
nyomda szerkesztői asztaia
mel[eít és egykedvü e1fásulian
szemlélődöm; hallgatom ft

nyomda gépek iHemesen sza..
bá.lyos kaHogásál. E munl'é1t~

tanul munkás elfoglaHságom
közben 11 kezem ügyébe akqd
egy ígénYlclen füzetecske olyan
nyomdafcsléktőlhangosan friss
Waíos állapotban, amilY(2n in
cselkedő íIlatoc;an él nyomtaí- .
'lányok ki szokfal, kerülni a
nyon1dag'épből ! ... ,4 füzetecs~

ke címe: "A Gyomai MClgyaf
[,.zirályi Állami Polgári fiu a és
Leány iskola Értesilöic" az
1929;1930. iskolai évről. Bi
zonyos una!! közönnyel Ifi'
pozgatom cgykedvüen végig.
ltlaotí megamegállok és egyes
feiczcrdccí figyelmesebben 01
va:sok el, merl akadnak olyan
fejezetek benne, amelyek ön
kéntelenül is felébreszlik a
laikus olvasó érdeld6dés.zi és
mélyebb gondolkodásra sar;
kalják él szüntelen kereső em..
beri lélek fig·yelmél! .. '. Nem
barázda hasogató irodalmi ér
iékek urán kutalok benne, ha
nem mohón keresem azokal él

nem kisebb ielentőségŰ, élc
lesen élő kapcsolatokat. ame~

íveket az iskola, ez él mi isko
lánk a hétköznapian gyakorlati
éleHel való szoros egyiiilhala..
dásban ápol és valósi! meg.
\-1intahogyan az ügyes, riiter..

A n g o l sertés tenyészetéből ! me!tséggel megszerkeszteU ér..
Kolozsvári. K I S S AR P Á D ! tesHő lZQ'ész menla!ilása és
k~zvetJen Pusztaecsegi vasut· külső b~áilitása ls hangsu
állomás menet! levő gazdasá· ~ iyozza, ez él mi félleH cserne...
gában állandóan vannak eladó teként él kcblünkön melcngetet!

tenyész kan és iskolánk nem éi szigoruan
megszaboH tudományos pbe

koca süldők. ,!yáí<ra készili elő l1övend~k~H,
hanem emliletí életcél !lIma..

Posta, vasut, távirat, állomás radhataílan bekapcsoJásávaI
Pusztaecseg, Szolnokmegye. hangsulyozoHan él gyakorlati

ékt n,,;h~z hal'calo'lk flq:mg~

-TÖRZSKÖNYVEZETT

bizottsdgot mindenkor reggel 71
órakor a helys.zinén pontosan
bevárni, s a földre illetve ház-
helyre okirataikat a
kiküldőtt biró felmutatni.

Ezuttai is ujból és nyomaté
kosan jelhivatnaf: .1.Z érdekelt jut
falotta!: és pótjuttatottak arra,

I hogy ezekre ti !v!Í)'szini táigya
lásokra föltéilenfil meg kell jelcn.
nWk, amennyiben azon egyikük,
mgy másikuk. netalán valamely
elJ'ulrithaíatlan akadd(v miatt sze·
mélyes mf:gjelenésében akadályozva

ebben a kivételes esetben
helyette és megbizásából CL fele
sége, gyermeke,. de csak is felnőtt

gyermeke; vagy valamely közeli
hozzatartozója (rokona) jelenlletik
meg, aki azonban irásos folha·
talmazással köteles magát kiilön
is igazolni. I

Ugynezen alkalommal a jutta-I
fottak és pófjuttatottak afra nézve
is kötelesek lesznek a helyszinén
nyilatkoznL hogy a juttatott in·
gatlant vajjon kizárólag csupán
a maguk nevére, vagy pedig velük
törvényes házasságban együtt élőI
feleségeikkel közös névre óhajtják
é~ kérik-e telekkönyvveztetni. - I
Eppen ezért a netán i elháritha- I
iatlan akadály miatta személyes I

megJelenésben gátolt juttatott s
illetve pótjuttatott a helyettesitéssel
megbizott családfagjaina!c adott
írásbeli fölhatalmazással, amely
szabdlyszeriien két tanuval e[ő{

iemezésse! is ellálan.dó, erre il

kérdésre is nyilatkozni tartozik.
Ennek az eljárásnak nag}fon.

tosságdra és halasztást nem ifiu) ,
természetére figyelemmel a föntebb I
kitüntetett tárgyalási napokon az '
eljárást föltétlenül le kell folytatni
s i:5Y mindenkinek meg kell az
illető ingatlanra nézve kitűzött

hatámapon a helyszinén jelennie,
ame(v köriilményt azzal a további
figyelmezietéssel hozzuk. ezuttal I
ujból az éfdekeltek tudomására, l
hogy a meg nem jelenésnek az I

illető.re igen sulyos következményei II

lehetnek, mivel -ezen eljárás kere
tében az elvonás, kimozditás, le
mondás és ujabb juttatás kérdé-!
sében is most már végleg kell"
határozni.

Felhivás a idhöz I
Al ~r~~~~tt;~b~~k~e;!dez6 i

biróság által kikiUd6tt biró a ki
osztott földek azonositdsát telek·
könyvvezés céUábó! folyó év julius
hó 14-én kezdi meg és pedig:

1930 julius 14. napján
a Balogh Gyula u. n. telekmajori
ingatlanaiból, özv. Geisz! Gyuláné,
u. n. esudabaUai ingatlanaiból.
Schwartz Gyula u. n. esudaballai
ingailanaÚ;ól kiosztott legelők,
valamint II Gróf Bethlen Ödönné I
u. ll. telekmajori földbiriokábó!
kiosztott legel6, vitézi telek és'
kisebb parcellák.

1930 évi julius hó 15 napján
kedden il bdró Huszár Lászlóné l
u. ll. póhalmi ingaflanaiból ki- II

osztott ingatlanok és jöldele
1930 évi julius hó la-napján

szerdán a vitéz Purgly Emil főld
birtokából kioszlott 100 kat. hold
vagyonváltsági földek.

1930 évi julius hó 17. napján
csütörtökön Iványi istván birto
kából kiosziotl földek és házh.eZv
csere ingatlanok.

1930 évi julius hó 18 napjan
pinteken cl Hirschfeld Dániel
örököseiiöl megvdltoit in~atlanok I
ból a Körösladány-felé eső leg·
szélső oldalon kezdődő/ef; az első I
négy dül/őben fekvő ingatlanok. l

1930 évi julius hó 19-én szom··
baton a Hirschfeld Dánie! örö!cö
seftel megváltott ingat!anokból i

"az el6ző napi eljárás folyamán l
beazonositott ingatlanokhoz kijz· l
vetlenül csatlakozó i.1t és !Jat dül-l
lőben fekvő földek. !

l

1930 évi julius hó 21. napján!
{uU{őn ugyancsak cl Hirschfeld !
Dániel ijrököseltól megvr1ltott in-!
gatlanokból még beazonosifásra
váró 7-ik diilőóen fekvő földek'
és u. n. si<;kai-luizhelyek és végül
pedig:

1930 évi julius hó 22-én kedden
az ugynevezett Zeőke-telepi (Be
senyszegi) Révlaposi, és a fattyasi
kiosztott házhelye!c s illetve a rév
laposi veteményesek, helyszíni
azonositását és rendezését fogja
eszközö/ni. - A föntebb kitün
tetett napokon a helyszini tárgya
lást mindenkor reggel 7 órakor
fogja a helyszinén megkezdeni s
a tdrgyalás az illető napon mind
addig tart, amig a munkaprog
ramm szerinti ingailanoknak a
földrészletről-földrészletre történt
tilzefes helyszini fölvétele és pon
tos beazonositása meg nem történt.

Az érdekelt földhözjuttatottak
tehát, amint az már a tárgyalást
kitliző végzésben is kötelezettsé
kiikké tétetett, - jöldjiiknek il
letve a házhelyiiknek a dűlő utra,
illetve a házhelyeknél az utcára
~őv~~ M~~ffl a M~~M

J

Harsányi Pál
eiktatása.

Autó és motorkerékpár

PNEUMATIK

Péfer6 Pál napján, vasórnap
d<zlelólt tf,rténí meg Gyulán
Harsányi Pálnak gyulai lelkészi
állásába beiktatása. A várme·
gye vezetősége. él környékbeli
lelkészek, egyházi kiküldöttek
jelenlétében, (l zsufolásig meg
teU templomban menl végbe aI

beiktatás. Dr. Baltaz,ár Dezső

püspök az Ur asziaiimái gvő•.
nyörü beszéd kiséretében jk~

latra be uj állásába élZ esperesi,
€IladIa neki éi bibliát. Ezután
mondta el Harsányi Pál beleö.
SZÖí\{Ő beszédét hatalmas szó# II
n('ki lendüieHei, hang'sllI YOlva,
hogy Jézus szívének szereleié
vel és könnyeivel akarja lelkés I
szi szolgálatáf végezni. Az
istcnliszlelelct egy énekkari és
ké! szóló ének előadása emelte
és· feHe iínnepélyessé. I

iSfcnlisztelet végeztével keZD
deiéf veHe él presbiteri gyiilés,
arrlikor él püspök ulán az egy
ház nevében dr. Csete József
fögondnok, maid Kabai István
presbiter köszöntötték az uj
lelkészt. Az evar>gélikus, gö.
rög~,eleH lelkész.ek, az ízr. hil·
község elnökének üdvözlése
után Harsányi válaszolI és köp
szön!e meg a szép szavakat.

Délben közel 200 terilékes
bankett voU a Komlóban, mea
Iycn számos felköszőntőhang
zoH el.

/lomlokára, Lélekben, aka-I·
ratbon testvérek ők, mert
a munka verejfékcseppjei
csak a.z értelem rostáján ke
reszU1lszilrlJe válnak értékje
lentő gyöngyökké.

Odvözöfjiik a vakációzó
iskolát tanitóival ésnöven
dékeivel együtt és üdvözöljük'
a büzatengerben verejtékező

munkát, az övéké a jövő,

csak az Ő testvéri kézfogá
suk alkothat hazát és Isten
után őket illeti hála, hogy
kenyeret ehetünk.

legelső gyártmányuak, frissek, garaniá
val. autó felszerelések dus választékban

nagy árengedménnyel
legolcsóbban beszerezhetök

NAGY JÓZSEF
autópneumatik és alkatrész

szaküzletében
B U D A P E S T, VL, Andrássy ut 34.
Telefonszám: Interurbán 221-97, 285-63.
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vezelés

árak rncPc-tt

KeserUYo:rr~sra

nöségü közepes cr·.:;jü keserü-

VIZ, gózfiHésse~:

vizzei, telefonnal.

részének ill kiépiiése. Az alis~

pán vála~za szerint Szolnok..
vármegye ezidőszerinr nem
foglalkozik éI küdéses ul kiém
pHésével, mct sokkal fontosabb

sem képes költségek hi~

ányában megépíteni. Ezek szec
riní Békésvármegye sem fog....
!alkozhat ezidószerint ezzel a
kérdéssel, merI an nak csak al>
kor volna értelme, ha Szo!$
l1okv€lrmegye ls kiépilcné az
6 haiárába esó ulszakaszt

IBudapestellp a Központi
SzáHodát, (Ccolrál) melyet Pa!
lai Miksa, a Grand Hotel Es'"
planad.e, István király, Deák
ferenc szállodák volt
no:sa veHe ál, lapunk o!vasói~

nak melegen ajánljuk. A
g'ári családoknak ez az
legismerlebb fővárosi oíjhona.
alig 2 percoyire a pá

berendez
meleg'

iE!;1,jr" ~'Cl!"CS!1.'ia kezei5 felvétetlk
azorn"ja!~ belép\'?51'e a I-Jargyáí~8:. Olya
nok is jelel1tkezhetnek kikn(:k nincs
óvadékjuk. Jelentkezni keH l{rY,rács
nos ügyv, igazgatónál.

só fls\!ányviz-rorrú5ra
za!élc 117. napon ml 20 S7tl~ l,~ lu!öídonos fürdé\I íélcsiíeH a

, " ' I" , J ' Iun2 !\: <eovezmc:ny vé'2f1, o mé- I forrás ad-
gvar konvha, mes kjs:wl,· !
'. f

gá!ás, Napi penzió 5 l
Reggeli 50 .. ' ebéd 2 fogá- II és Bécs
sc,s 2 P fill;:!. ebéd 3 ,szerint a
. - r \" j Ig·as~Js '?~ .J dnss~ Vf;CS01"u i ~'

abontn" ob 7d vac'''"'~ l~ ,..=.~ l~ ~ j • J ._Ul~ ~ érkek(:z~ctet il keres (.{.ed el errl.c'
2.P 50 ' i\ VOl1uton z(:, 'l: .. . minrszrcrlumban. ;J\ ttzrv
venó2'~kCi cl kocsija ViÍi~ i
V~. t s:::cdnt Budapest éi':; Décs j:ö-'"

ta.. r:rdckiö·dök t,i' • '"1 ,. d
J Z()lt tiuandó l'{?n szeres aUló.J
Farkés ~v'lárjon ! l(~tesüinének. P.. z
n05h('2 Báránclfö fyjhEln[;r:l1l> ! 'i"i""'11 "onro"- .,., -s", n"c"r'("

• L_~rl"..l -'-"v t(~J('I~ ...... -..J1 . )rl
gyéb,z. lk l'Ic 'eresz/ü, veze/ne, AZ énekez-

Szolnokme~Yénekn~,ncspén-l !eibe. (l _ kül~l~b!?~őL' i~,e~II2nfor~
ze az endrod-mezotun ut; ga[ml lcnycL.okOlI hlvul
ldépitésére. p, mezőturi-cnd$ l tál-:: az érintett vidéki városok
rádi ut kiépitését a kcrcske o I vezetői( is, Döntés
de!mi minis:Zlzf a vármegyei I nem tör/12m
ulépilésekkel k apcsolatosGiJ1 I FéEám vas;utijegyet kapnak
nyomatékosalI t1gyelmébe aián- a hadiroldmntak A kereske
loit.a él törvényl1alÓ.,ágnak Ez deJmi miniszter leiralban érlesjQ
az ul Endrőd/ől Mezőturig kb. leHe cl polgármeslereket, hogy cl

15 km, hosszu, amelyből él 75 és 100 százalékos hadirok~

vármegye területére 8 km. esik, (kanrák részére évenkéni két
lj. vármegye alispán ja mielóli Ialkalommal féláru vasl.I1i· me~
ezen ut kiépítése Jtlrgyitban a . netiegyei bOCS;3;j rendelkezésre.
törvényhatóság'nak előkrjesz3

lést teil volna, kérdést in!QzeH
éi szolnoki alispán hoz, hogy
mikorra remélhető ezen utnak
Bék~svéÍrmeSTe haj~ráb.él

Reumás, köszvényes es csu
zos beíegek figyelmébe aiánl3

I

.cr,,,',,,,,, és fürdő- ~ ja

i. I
(~l,bc::r 3; l' -~1g' fan. B6rjnd~'

l
fü~d6 f)ihar~,:árm2g-\~ébc:n, a ~

Fnrkil-'S v l d
, ~'o. 'd '" 'I~ " l ., il" ~nr;.f'I;CII~VC~rOjÜ~ l'ea~s nc ycn lCh:~ZlK~ " ~J~U5\l)h)

Asvár!)'vJzc éj ieg~ I :':=,:~~~~_. __'--
sU!Y0sabb reumát, köszvényi!
és c:suzi n1cg:;rVó~y~t]a.Gyö~?·y~ ~

hakisát sok l:~rcn I
Ivókurára alkalmas. Fürdő arök: I

'1 l 51.0 f.. " "4 Iegy szeme&ync,{ u . li~er,. 1\(:1·

'l cn ....20 p 00" [o'.,.."~szem'2 yn ':l( " ,,"'-" Z U, lIO i
40 fi!lé", közös és gőz egyi.iH!
cgI' nap 1'20 p, Két-három 1

. , 'l 94 -'!' 1r- I,ilgyaS SZODéh{:,.' O!'?lt1Kcnt le) ~

20 fíllénőí '2 pengőig, l
ágy 40 fillér, A vcnd'igeknck
3 napon tut a !aldisbó! 10 szá,·

hogy itt élmerikai magyar filr:n el l
készilsen elő. .il. Szinházi Elei!

uj szá.ma közli a" Deíek!ív~ 'I
!skola" leguiabb feladatél. A
.,DetekJiv Iskola" felada/ainak i

megfejtői közölt 1OOO,~ pengés
iutalmat osztanak szét. Töme
g'csen érkeznek a levelek a
Szinházi Élet JJ Rejlett kincs"
pályázatára, amelyni?k az a
célja, hog'y férihezadja azokat,
akiknek az élet mai rideg for,7
mái nem engedik meg, hog,\"
erényeiket megcsillogtassák.
A Szinházi Élet egy és három
feivollásos dólrabmeHéklekn
kivül 32 oldalas Bvermekujc r

ságot, kollát, képeslevelező

lapol ad ajándékba, melynek
ára :ncgyedévre: W.-pengő,

félévre 20,~pcugő, cg'ész é\'1',2

40,-pengő. Egyes szám l.-pelle
gő. Kiadóhivataí: VL,
u!ca 10< szám,

Emergé verseny. A nagy 25
állandó érdeklődésre való te~

kinieiiel az Em'"rg',~, rmeuval I
kapcsolalos országos Emer~'i

verseny pályázalánük l1aiáride·
jét cl vezetőség 1930. augus;;:~

ius 31 .. jg prolongáhél.

StrandiUemtan. A Szinllázi
Élet legujabb számában gyö~

nyörü képekkel illuszlrá!va
közíi Angelo sfraiJdillemlanáf,
Incze Sándor helilapjának c
h'zli számö érdekes beszi.Í
malói hoz a Margilszige:en
l,najloil cocklai!versenyről és
közli, a versenyen diiat nyert
szenzációs cocklail recep/ekel.

SÓndQf Európábll jön,

S-íO- ,cl, tL 2-4~j;!,

FeJhivá8 a végkielégitett
k()zalka!m.azottakhoz. .il. Vég b

kieiégileH l<özaikalmazoHak.
mini él ]\:Jagyar Hddvíse!!ek 01"0
szágos GazdaságpoíiJikaI Pá,'t
Csoportjának elnökség'c felhivja
mindazon végkielégil.zH közal~

kalmazonakai, akik ezideig még'
nem jelcillkezíck és O ével
meghaladó szolgálaiiídciük
nyugdíjuk mcgszcrzé::;e
bót sürgősen jelentkezzenek
okmállyaikkal összeirás vég',?t!
a pán 'közponJi irodájában:
Budapesr. Gróf Tisza: István
Ulca 16. l, u, c. 9-12D ig, d.
u, 3-6-ig. Figyclruezlcínek
mindazok, akik beiépési

I,';" Hf->'-''''I',' m, "'~ j,,,p,,,,,!,{ ~1"'o0\!B..:-,.....~ ...;.-6..... 1 _us. nL!.: ~U " ~ ":.r" ~

saiá! érdekükben íegyenekelcJ I
:;zel ezen felhi.,'t!snak és l
be a központnak feivéJelük vé-

, meri a 16!slromok
zárása uii'Ín már figyelembe
vehetők nem lesznek, Vidékiek
á \!égl<ielégiiést kiulaló akláju~

kai küldjék be és bori1ékos
váiasz!yz!yeget csaioHanak,

Istentiszteletek. A fef. temp
lomban vasárnap délelőtl rél 9
órakor lstenlisztelelet lal'I Ré
pás Pál reL lelkész.

Az ág'ostai evangélikus temp p

lomhán vasárnap d. e. 9 ó,
magya.r ~'ii Istentiszteletei
lark Feiler Emő ev. lelkész,

.A rőm. kath, templomban
reggel 9 órakor szent mise
prédikációval, fanja Csernay
Gáza piébános. D, u 5 óra c

kor liIánia.

Orvosi bir. Dr, ThőreszEde,
sziilész-nógyógyász, szakorvos

klinika! és kórházi alorvos
a Dr, Szanatórium
vezetését Ivlc~zÖllm'o

rendei u. O. d. C. h:2H,~

illeróleg derék házi asszonyt I
neveli a magyar l1azának! .. ,

Gyermekeinket, cl ~lli gyers

mekeinket nevelték, és nevelik
ebben az iskolában!". sz. d,

'ncg'harcolására neveli azokat, I
zlminek folytán nem diszlingvált I
uri kiválóságokűl, zárkózoltall
izolált betümolyokat; hanem
,ütelmcsiZn gondolkodó, céltu
datos polgárokat, iIIe!vc hars
cojó közkatonákal kiván álli·
"cmi él megtépl?H magyar hazá g I
!lak, hi/hű tagokat az önma
gában tépelődő egyháznak és
ig'y' önludatosan mlmkás ele
mekkel akaria felfris~iteni a
szellemi iespedésben és aiéIIp
ságban tanácstalanul vergődő

<Zs sinylődő magyar lársadal- I

mal, - amely magasztos célkí
liizésnek nyakas következe
tességgel haladó Il.IÍia végered
ményében él régi magyar hac
tárok sértdlen visszaszerzésé
be íorkolik t,., És - valljuk
ml;:g őszinlén 1 - megcsonkip

tottságábélO szám/alan ilyen
hazafiasan nemes cé!kilüzések
felé íörekvő iskolára volna
még szüksége magyar hazánk
nak, mert nem Ufakal akarunk
nevelni.l '3ajáí nyalumkra él

I "r'l': 111,"'gi.r::n;:Íz()li~n C~i'; ~1:7? I
•• \. ;, ~ ~ "'.:;< j ~_, "'. \..~ _....... 1...-- .... ; , 1. "

életünk kZ-'H,yör-
leL:n mcgTlyírbájása és rnég
[ICh'Z7CD mc~védcjt rögyogö
érték'cínk teljes e:lköí'yavelyéc

lése céljából; hanem önállóan
rtiggetlen urak akarunk lenni
\27;::réves haiárainkon belü! va
[amennyic;] !,., IvJég' pedig' ön g

áLlóan szabályozoH munkGkö~

ri:ikkel rendelkező és mégis a
nagy magyar haza javára ösx-
szedolgozó, a végső IW:?'Y'
célkitüzés Qlérés,;:: érdekében
lZinkadallal1u! egyűi! müködő

llrctk akarunk lenni él L ezen~

éves határokon b,zWI l, , , Olyan
céltuci(Jlosan egylliimüködő

mak, akik büszkén látják él

iegcsencvészebb embertársa·o

dalmi lényben is cmberlestvé
dket, mélgyar polgárl6rsukal,
- akiknek szerényen éldegélő

társadalmi körükből nem mao
gosiija él lTliwka.l,Ör külön!e c

gcssége il? különben
legtöbbször üresfejü epjgono~

kat, akik a sajá, érdemükön r.

kivül csupán él véleilen sze
rencse kedvnése folytá.n poly~

jyaníak il különlegesnek tetsző

munkakörbe, - ilyen gyönyö·
rű célkitűzések szolgálatában
feHett ki lankada!lan munl\ás- I
ságol és zrt cl gyönyörü ered
ményeke! él mi gyomai polgári
iskolánk, amely mU:lkának erede
ményc tagadhatallanul meglát
szik mári-::; mai polgári éJclünk
nivójim és azon a következe
lesen előrehaladó kul1urlörek
vésen, amelyik polgári lársQ3
dalml.lok minden élelmegnyi!b
vánuiilsán mutallwzik!... AL.
érlesiió 6.lapján csoportosilolI
:iz évi eredmény mutaOa '2S
bizonyiíja, hogy az elmult Hz I

QV alaH köze! 2000 növendéke
az iskolának tehát körü!s

p'?!Ul ~OQO öntudatos polgárt,



istván.
Héll'!cns!ein 19n6c, Drassói Orci·
szint! Dr. Chrislián Kál
mán. Or057. ZOlkin. Scllv.!ek

Sdm!e:k c,élár.é 5-5 P.

kaptllJJk meg P.
Stocl:i;ing Manufaotur angol cég

bámulatos és biüos hatásu "NephIYfi" hari.snvának
Magyarorsúigra, jugusz!ávíám é,:, Romiífliára
kizárólagos vezérképviseletéí és ;,erakatáL

Gyámnk megbízásából, éves szerződésselomrmal

hetek

Fil szinház
Gyomán.

Julius 6~áfii, vasárnap:

A budapesti Beketow cir~

küSZ Jail!cs~ bohól':[\.Thlak szemé
iyes feHéptéveI három nagy
slágermm.

!,\o,,', h,",· E r R,,z Z s1:\
KClló Laios, Oláh Lajos, Pinl(r
ISlván 4-4 p, Répás P·ál, G,
Nagy Lász[ó. IZovács Józsd,
Berkovics ,l1,dolf, Fc1!zr Lnios,
5chu5zlek Sándor. Iványi .~.Id-

Dr. sarkadi Nélgy Péll, Dr.
Messiogcf A!bert,SzókeFe'
renc, l<ovács Laios, kányi
~sívá!1, KOVclcs3-3 P,
Dr. Jene\' Viklof, [{ovács Ger~

ge!y, Madaras GYlrla, Glück
Némelh Géza. Dr, Sind

ger istván, Dr. Vincze Endre,
Lehoczk 'r' Káro!y, Dr. Szilágyi
ferenc. D,', Mik!ós ferenc.
Nyiszim Péter, Nagygyóry
Elemér, Szabó Benedek, Deb~

reczeni Endre, Udmdörfer
Zol!áfi1. Bác:syEl:zk, vitéz Paior
Gyü 2-2 P, r!ajdiJ Béla,
Sziráczky istván, Bencsik Lász
ió, Cs. Nagy Dániel. Mosolygó
Ágoston. Domokos ,~iberl.. Ka
lona Gyula, és N. N. j-l P.

.ű;'z .L\pof:ó -fH[l1Szinh-áz
hó 6 '1"('], vasárnaprfj les7.crzÓd
~ci;cT.l Beke1ow' cir~

ku::z országos hirii énekesbo
hócát Kóbor jancsat, aki az
előadó:,;okorJ iöbb számban
személyesen feHép. .D, mnS0r
CI só r·észe:

féltékeny bohóee
cimü pO:Jlpfls filmszkecC3.
a~l1elyn:zk '2 fcIvonáSBl fl \Tász~..
non, 2 fclvontisa il színpadon
:",."r,n,,,. j'!J, második rész a

clmu 6 felvoná:ios fílmregény,
amelynek fószerepét Evelyn
Holt játSZa. A harmadik rész

lEgy ré:ir!rles éjszaka
a hálókupéban.

a Dobóza!ok bonózaía, amely
példáilan halásl fog éi nézóbö!
kivá!1ani. K.óbor jancsi éneke,;
kupféi is óriási derüHségef feg'
nak kelteni.

A kHűnónek ig'érke,z6 elö~

adás, aminl i':! 7. l Kóbo!' lemesi
mult heli kétnapos békéscsabai
szercpiéséről megállapilhaljuk,
Gyomán is igen l1agy közön
séget fog vonzani és ezérl
diénlatosnak ía'rtjuk, hogy a
közönség ideiében gondos~

kodjék iegyekrőL A mozipénz
tár e célból már délután 2.
órakor l'Qndelkezésre áll. A
helyárak rendesek. Előadások

6 és fél 9 órakor,

apR
róhb adomány be. HáifJ.3
köszönete! mond ot parancs
nokság az \!ÉlnferH~ki Árm(:I~

!csilő Társulat bölcs vezetős":'

géE~ck El trábortüzhöz U"-

rőzséérL

LUClV

1'5,0--1·50 P,
'Hyn,,, "'I

a táhortilzi ado
A .Doiond csere

ké~zCS6 parancsnoksága
(';:IJitOI' ls köszönetei

táboí'O'
f:liáhbi iábor!üzi

Géza

tai6noSél!1i dicsérik. A Feren€:
k:zseri.iviz

DOiTIok:.'s
1-,-1 P, r'j~

!/~özkórg

ol\'assul<.
Ji<ij'jJ;;i9>~lI?

betegek is
szÍvzsen llsszá~ és áf-

drogéri"
l'2n.

Suszíck Sá n
Sim.:JY

óiücher

I{öszöfiiet a táborozásra a
dakozólmak. A Bolond cser·
kiszcsapat parancsnok5&~a

mond hálás köszönetet él csa
pat nyári iáborozására befclívi
alábbi szives adományokéri :
vUéz HéJviár GyuLa, Péterma;1n
József, Dr. Dálka Pál, !,{n2i

izidor 10-10 P, Wagner lVlc'l:'
Ion. Wagner József, Szl'recskö
Károly, ISlván, Tóth l~i,'

"'án, DL Vogel Károly, Dr'.
Debreczeni Kerekes Ká..

~ PacH Sámuel, lrnre~

lVláday A:adár, Dr. TQrdos

,E
ozataH

i Hal

"C
Keresked

ü5IJEK

Magyarország különböző v:dékein
akaró. feltétlen megNzhal6, tecsü1ces urakel es
hölgyeke!, kiket e rendkíviH keresett C50dés hir,'áso
tömegcikk elárusHásávoJi! és j'2:!'iesztéséve! megbiz:
halunk. Klvápatra egyes l{erületeket adunk. Szükség
esetén bizományi raktár átadási:Ílól sem úd-::ózunk
el. Eladási lehetőség' rendkivül. körwyiL men n-o>'",o',u

avevők ajánliák, egyik él másikának. Szenzációs
ujdonság l Biztos és elmaradhatatlan eredmény.

Megállapodást iétesifünk a felvett személyekkel
akár fix fizetéses alapon és némi juuMkkal. vagy
ha kivénja lisztéÍn magas jUlalék mell-2tt.

Kerül Wnknek utazási áraJányt biztosítunk,
Becsmetes és tisztességes me;;zélihetést nVil]ínmk

és azt iriisbelileg garamáljuk. de u~gyaí1ilyen
dést követelül1k.

Ténykedés aW!:iifw.I rncíSd",ezdemlő,

Mindenkit feljogosHun!(, ho;;zy mielőtt müködé:
séf megkezdi, személyesell győződjék meg' e lábizza
dás elleni szenzációs ujdonság bámulatos nalásilfóL
A legidültebb, a legerősebb mérvii izzadás él legTö:
videbb időn belül teljesen megszi.ínik. Minden
külön skatulyában utasitássaI,
plombált csomago!ásban kDphal:ó.

Az alkalmazott egyéneket pénzkezdéssel is meg
kell biznunk s igy anyagilag' megbizható személyek
vagy vagy jó referenciákkal rende!kezők előnyben

részesőInek

Lábizzadásbem szenvedőknek fl pengő dőzetes

beküldése ellenépen azonnal innen száHHhatunk egy
pár eredeti "Nc'phtyn'" zokni!, vagy női a
kivánt nagyságban, a kérv;seleteink oH mE'g'~

kezdik müködéseikeL
Azok, akik képvisderünkeí

jelentsék be ezen szándékukat s jelöljék meg haÍá~

rozottan azon községek neveit, mnelyekben doJgozlli
kivánnak. Egy iiirásnál nagyobb keriiietet nem ad~

hatunk. Azoknak, akik képviselőink kivánnak
5 pengő bddildése ellenében azonnal megktildünk
egy mintapárt, mert e nélkiH dolgozni nem lehet,
meghatalmazást és az alkalmaztarásra: VODi'UKOZÓ iréÍs
beli megállapodást a szükséges üzleti !ltBJsilásokkal

~ együtt. Elkésve jelentkezők ajánlatai! csak akkor
vehetjük figyelembe, ha azon él vidéken mr2g nem
léresiteltiink volna mással r{legállapodást ]J" pénzes
levélben beküldött össr:e~rérl tejjes anyagi fdelőssé

get vállalunk, a milüapárt ajánlott csomagocskában
vámmentesen és azormal 5záJIHjuk, az katokkal
egyiitt!
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BékésmeA yei Általános Takarékp
észvénytársaság~

··gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarék
f.".. és endrődi fiá .a. (ezeli váltókölesönöket ház és földingatlanra bekebelezé:::. mellett, vagy sz,emé:yi hiteleket kezességgel

.1.•.

·.. bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig cl legelőnyösebb feltételek és kamatláb
. mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásukölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos

törléseket illetve kikebelezéseket díjtalanul eszközlik. bekebelezés] költséget méitán.yosan és cl

minimálisabb összegben számitják
~ Akinek tehát kölcsönre va.n szüksége~ vagy akinek mármagasahb kamatozásu kölcsöne van és ezt

saját érdekében olcs6bb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse az intézetek
üzlelhelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat él legnagyobb készséggel megkapja

hogy él felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

MindennemU bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb l'.

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasab kamatozás ellett gyümölcsöztetne

....~~~~~"tw"'~~4ts~....~~~'V~ __~~~~eJ?ta;~.,G~

GYOMAlAK TALÁLKOZÓHElVE

István I I áll
D A P E S T J Viss Podmanh::zky~utca

A Nvugati pályaudvar DJleUett.
TelefCHI (Interurban) 202-415.,294-54. SUrgönycim: fioteHsr.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tiHés. h!deg~mele,?

folyó viz és telefon,
Szállodában kávéház,' cul,.'Tászda és fodrászterem. A keleti pályaudvarróL

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46=os kocsikkaL

Valaszbélyeg.

~Q;
fl-.!:u

(Agcollce lnternatío1Ja.le de Tourisme)
Budapest, ViiI. József-karat 46. ll. 7.

Te:lercr;sz.: 335-b!t
prospektus{:t v i l {, g h j r li

n'ilarE:~óhe;\re~rŐ~1t., "
Pensiodijaí{: napi 5-6 pengő.

Zeli ~m See, SeTi:lnering/ Kitzbüchel,
Wőre/ü·,Ossiachi-,Traum-, Attersee
tavak fürdől1e!vein,t\bbazia i Velence
Lictö, Rimini, "olasz és franda Rivi
era. Páris, Biarritz, Deauvillc, Trou
vine, Grenoble, London, Schwcizban
napi 6-8 P stb., Budapesten
4 P (havi 85-90 P egész
Tanu!óknak 15-20 százalék ked
v0zmény. Utazásoknál (egyeseknél

33-50 százalék kedn;zmény.
Magyar, német, francia és angol
nyelvü Urilányotthonok Budapesten
(bennlakó idegennyelvű személyzet
te!.) Havi penziódij 90 P. Fiuk ell2.
tásidi,la tanárcsaládoknál SO

DUBLIKACIÓ.

Katona Gyula kereskectönél k?p
ható aratási pálinka, rum a legoicsób!J
árban Ugyanitt tanuló felvétetik.

Kató Lajos jegyzőnek RévlaposoJl
levő szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron elado.

BudapestrE! félj eggye! lehet utazni
annak aki az igazolványt kiváltja a lcö
vetkező helyeken, és pedig. HangyánáI,
Domokos albertnél és a Fogyasztási
Szövetkezetnél .

A Központi Szeszf8zde az eper
vásárlást megkezdte és bármily mennyi
séget bárkitől átvesz a szeszfőzde.

Kalocsa Mária 24 hold páskum
földje e13.dó, 5-10 holdas parceJlák
ban "is kapható, valamint 400 négy
szögöJ Kistemplom utcai telke eladó,
esetleg !,élrészre osztható. Érdeklödni
lehet él tulajdonosná! Gyomán.

M~~~~

SZENTENDRÉN
a gYÖl1yörü hegyvit1éken fekvő ref. pol,~.

iskolai fill és leány intemátusokban

ELEMi ÉS POLGÁRi
iskolai fiuk és leányok felvétele havi
70pengö dij melleH megkezdődött.

!nternátllsaink nyaraló gyermekek ré
szére it nyári szünet alatt is nyit\'i\
vannak. Prospektust klild az Igazgatóság.
tHlII!UltiU6f~~~

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság.

.2048/1930. tkvi szám.

Árverési hirdetmény
kivonat.

Bácsy és Társai Bankháza végrehaj
tatónak Papp Pál és neje Homok Vik
tória végrehajtást szenvedők ellen in
ditott végrehajtási ügyében a· telek
könyvi· hatóság a végrehajtási árverést
756 pengő tökekövetelés és járulékai
behajtása végett a gyomai kir. járásbi
róság termetén levő, Endrőd község
ben fekvő s az endrődi 3593 sz. betét
ben A t 1. sorsz. 8325/20 I1rszám alatt
foglalt, s Papp Pál és neje Homok
Viktória nevén álló szántóra 5000 pen
gő kikiáltási árban elrendelte.

Az Ilirverést 1930. évi julius h6
31 napjáI'! délelőtt fél 10 6rakor
Endl'6d község házánál fogják
megtartani.

Az árverés alá kerülö ingatlan él ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható ei.

ft z árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltágj ár' 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammai
számitott 6vadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, hogy II bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiáBitott letéti elismer.ényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c.147 150.,
170. §§. 1908: LX.t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikíáltási
<imáI magasabb igéretet tett, ha többet
igémi senki sem akar, köteles nyomban
it kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1930. évi április 29 napján,
Záhonyi g, k. kir. ib. elnök,

A kiadmány hiteléUJ :
n.YÉs

l,ír, ib. dijnok.

Tolnai BéJa és Társa budapesti cég
végrehajtatónak Varga Bálintné sz. Mol
nár Mária végrehajtást szenvedő ellen
inditott végreha.jtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
129 pengő 12 fillér tökeköveleiés és
járulékai behajtása végett a gyomai
kir. járásbíróság terliletén levö, Gyo
ma községben fekvő, s a gyomai ·1453
sz. betétben A I. I-2. sorsz. 833, 834.
hrszám alaH foglalt s Varga Bálintné
sz. Molnár Mária nevén álló ház, ud
V:lr. és kerh'e 1800 pengő kikiáltási ár
ban elrendelte~

Az árverést ·1930. évi julius h6
23 napján déie!6tt 9.' órakor a te·
lekkönyvi hatóság hivatalos helyi
ségében Gyomán fogják megtar
tani.

Az árverés alá kerűlö ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánátpénzill akikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 188t: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kikűldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervény a ki
küldöttnek átadni és. az árverési. felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c; 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltásj
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senki 13em akar, köteles nyomban
cl kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XL!. 25. §.).
. Gyóma, 1930. évi április hó 29 nap~

ján.
Záhonyi s. k..kir. jb. elnök.

A Idadmtmy hiteléül;

ILY~S

kir, jb< l;\illiQk,

Arverési
'hirdetmény·kivonat.

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság.
2135/]930. tkvi szam.

Számos női bajoknál fl

!<;:rrnészcles "ferenc józsef'"

kes;;>rÜvil. használaia végtelen

Dil!.tV megkönnycbbiiiésl szerez.
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Le olcso
!lW Q ·1 t Ili ltF J

arsa et

áUan
"Park
vm.!

Budapesten
olvasható ft

Ingyen lakhatik Budapesten,
lm előfizet il ",Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöl! egy száilodai
utalványt, meh'nek tuli'ljdonos(~

a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon

dijmentesen kap u kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
száUodában Budapest vm,. Ba·
ross iéI' 10 (él KeletipályaudvaI'
érkezési oldalávaj szemben)
egy elsőrendü sZOD?i1. A kö
vetkező sorsolás! julius !5'én
fogjuk mc:gejtQlli és eredményél
lapunk julius 20 2 11-:i számában
tesszük közzé. Vágja ki
oZ alanti ..Ulaivény'szelvényl"
és adja be: azt ld ímn!, felclós
szcrkcsz1őjénéf,

Baross~tér

18-26
19'25
2'20
3°23

20-14
20'34
20'36
21-09
2i'14
21.45

20°45
2iol3
21-18
2h~9

21'50
22'09

11"30
17'58
18°03
lS'34
18-45
19'04

15°21
15'40
lS'41
16'13
16'18
16-41

Akoresmai hitelröl szóló ren
delet nagy nyomtatott ajakban
II thmgáfia Nyomdában dara
bonl{ént 50 fillérért kapható.

5°53 ID-39
6'J3 10°59
6'15 U °01
6'48 ll-34
5'53 11'39
7'24, 12'10

GYOMA-"\l:ES~TŐ
3°53 12°46
4-21 13°14
4°26 13'19
4,-57 1350
458 13°51
5'17 14'10

május hó lS-től.

BUDAPJf:ST - GYOM.l\.
6-15 9'45gy 13-:'16

11'05 12-42gy 18-19
O-32 5-34 S-52gy
5- - 10_40 11'45gy

Gl{OH~ _. BtKÉSCSAB~
Békéscsabáró! indul 23-15 4-34 S-14.,-v 13"26 16-!4gy
Oyomára érkezne 0°17 5°26 SoSlgy 14°20 160 5lgy
Gyomáról indu! .3"41 11-14 l:N7gy IS-29 2034gy
Békéscsabára érkezik 1°34 12°08 13-25gy 19o21 21 0 Hgy

J\ "gy" bet/ivel jelzett gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

BudapeströJ inál.!
Ovomára érkezne
Gyomáról indul
Budapestre érke7ik

Gyomár61 indul
Dévaványára érkezik
Dévaványáról indul
Szeghalomra érkezik
Szeghalomról indul
Vésztőre érkezik

Vésztőről indul
Szeghalomra érkezik
Szeghalomról indul
Dévaványára érkezik
Dévaványárói indul
Gyomára érkezik

IR ESSE
LAPUNKBAN!

Legjobb tájékoztató a

Vasuti és
enetrend

ajózási
ság

kliilphat6 minden VasSJtállomáson,
Dohánvtö.::sdéberi.

Az UJSÁO a beérkezett mun
kaalkalmakat "Munkapiac" ro
vatában mindennap közli. Pon
tos és olvasható cimet kérünk.
Sem szelvényt, sem bélyeget

nem kell meUékelni.
~~~

Az ",Ujság" Kiadóhivataiának
"MUNKAALKALMAK"

Budapest,
Aradi-utca

ipari, kereskedelmi, hádartási.
alkalmi vagy 1bárminemü al~

kalmazottra van szüksége,
ifja meg pár sorban az
UJSÁO KIADÓHIVATALÁNAK

Aradi-utca
A borítékot igy kell cimezní:

o ••••• Oz'" "0 ~ • ••••••••••••••••••• , ~.,.

5z(:rkr2:f:tösignél beildandó.

A-ENDRŐDi §~ SZ NYÁRI ETRE D -SZELVÉNY

1930. május november 15-ig.
VasutáUomás, Kossuth Lajos-utcsy Piac~tér,

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolsá,!! 7 és fé) kilométer. Menetidő

urn.{j!-c
utnőn!::l,

mirü ?l

OYOMAI UJSAo
olvasójának.

Feltételes megáUók

1- járai reggel 5 30
~ Oyomán:

1. reggel 6~ Kossuth Lajos utca

2. reggel fi 30 p. ~j Gróf Tisza István ut sarok 2. délelőtt g ó.
" J Máday gyógyszertár "

3.
"

délelőtt 9 Ó. ~ p. j: Piac-tér 3. n délelőtt
~ Artézi-kut
~ ~

délelőtt II p. ~ Hangya föüzlet

r
délután 12 ó."

~,

"il
Vágóhíd

~5.
" délután p. Iványi malom ~ 5. "

délután l Ó.

6. délután 2 20
Endrődön:

: 6. délután 2 Ó. 40
"

p. :'Japkeleti vendéglő "
7. délután 4 Ó. 55 Kórház ~

"
p. Kondorosi-ut ~7.

"fJl
8. este 1 20

Piac-tér ~, 8. este 1
" "

Feltételes megálló helyeken. már 40-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel ken
jelezni a megáUást

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, h.elyben 30 fillér, csomagjegy 20 fmér.
Külön menetekre, vásárokra autó, vagy autóbusz a soffőrnél megrendelheti>.

GYOMA-E DRÖOI AUTOBUSZ \JÁLLALAT~ GYű

Telefonszám Telefonszám 17.

KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap e!őfizetöil1ek megelégedé~

sérc nyujtott

20 ~zAza.lék

kedvezményt, szobaárainkból

8zázalék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
uJsAO kiadóhivatalával iétesitett
megállapodás ~lapján kiböviteni a

KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZJ

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékeU áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PARK..SzAllODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olajával. (Nincs kocsiköttsége.)

Szerkeaztésért és kiadásért felelős:
WAGt.'\JER l\/IÁRTON.

p-~~~~""~ji11':;;p'~~~~

Nyomtaua a I1lHUNOÁRIA<6 könyvnyomdai vóUaJat Gyomán, felelős cégtulaJdono~: rBKBTSANDOR, .
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,':':Hirdetések dijsz8.básai:,
~. I;iYh~~-ábos 1 cm.-es hird~tés 20 fiil~.':ée,i6iÍ'
; iiitdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 százálél<,'f
.' 'tegyedévi hirdetésnél 20 százalék és .félévi hirdetés

. esetéll. 25 százalék kedvezményt adunk.

ÖZG ZÉS

-~,:,;.: iS ILO F JZE T É SeJ A R' A K :-'.'-,. ," . ' . . .-----------,-
Negy~vr~.-, - -: '...", 1 pengő 8,Q'iliét.~! ; F~'feiösszerkesz,tő: WAGNER MÁRTON.
rét éY;~.-::-:- - - - - 3 pen.gö 40 fll!!f'é '. ",. . ,
Egész évre - - - - ti pengő. '. :t'.:-·.···· Szerk;e~zj:aseg és kiadóhivatal. '

L~ifT.fárta 'Ft É N T E K déll 12 ór~}, 0,, ,;HJJ G A I AU könyvnyo·mda.
~gjelernik"minden Yasái"l'lapll'e9il~!)i~ , " (il 'i o m a, "ÁRVAHÁZ'~.> . '1

V~! év,tolyam 29. szám.
itg -,.--'-

természetesen nem iad ,gab'o~
naszelvényt cl. gazdának, 56'11

cl. gazda nem követelhet ú.ef-'
'I . k' fól t" o" ·t·'I'i'vcny,'a mUD as.. , ,.am ,0,0,

slb.-től. 'Ha azof1ban a:munkás,'
tanitó, lelkész stb. el' a.karja
adni él munkabér fejébenka~'

pott gabonat, ugya vevő niái'
köteles neki az áron feliii- m.·;·
níázsánként 3 pengósszelvényt
kiszolgáltatni és az eladó mun-: .~.,

kás, janUó slb. koielesilycn
szelvény t él. vevő/ól beköve-
, j • .le,nI.

Továbbá gabonaiegy nélkül
történik a gabona eladása, CSc..
réje, vagy egyéb átruházása
arra a buzára és rozsra nézve,
amelyet gazdák egymás között
mezőgazdasági, vagy táztar...
tás i célra ruháznak át. Ha pl.
egy ga.zda, akinek nincsc,n· , .
elég gabonája, a szoínszédjá·:"
tóJ, vagy más községbeli gaz ...
dától, akár pénzért, akár más
ferményért cserébe,' akár
egyébként ven-ne annyi buzát,
amennyi a ga:z:daságában és
liáztadásában szükséges, ugy
e buza átadása is gabohajegy
nélküllörténik. Végür nem kell
gabonajegy ama buza és rozs
u/án sem, amelyet a gazda,
munkás, lelkész, Janiló,·, slb. a·
\,(Jmőrlés dija fejében él ma~

lomnak áJacl. [:rre a o gabonárd
nézve él váffiőrló ,malom Is
krmelőnek tekintendő., ngy, ~

hogy a vámőrió molnár-ez! c
\'ámfejében kapott gabonát
bármilyen vevőneks;ziulén csak

._.'ij'I:

;) peng'ős gaboflaszcJ:~1)2ny elIe-
,l1ében . szolgáltaiha1J:a} ki: s il
vevő' köteles. viszont , 'él "moi ...
námak ez ."utáli a' ~ab6na

után a, 3 .pengós, szel";
vényt kialkudott. áron" felűl
á!sz'olg'áltainL . .. .

Ha: él gazda a :. vámért mer; ..
órlött gabollirjából nyert lisztet
és korpát nem a saját házlar·
tásában, mezőga7daságábflll,'

vagy é11tathizla!ására használjo
fel, hanem akár őrlemény forN

májában. vagy azokból készi
teIt élelmiszer, vagy mtis jpar~

cikk formájában el akarja adni,·
ugy czl az eladásf is csa!z
gabOlliJjegy ellenéhen végez...
heti, Jehá! az ilyen eladott liszi.
korpa, tészta stb. ulán is jár
neki cl három pl2ngös szelvény
és iIycl \)iszonl Q vcvőíől b(?~

követelni t0rlozllt:,



fil

1,142.212
6,148.185

: 4,013.583
3,335.000
2,838.416

.. ·2,338.800
2,218.400
.21004.200

., 2,042:496
· 2,025.000
i,rot.tm
1,868;328
1,6:14.008
1,!S72.546

· 1,539:.öoo
1,500.000
1,321.000
1,197.000
1,231.000
1,211.325
J,11f;iJm
1,181.00:1
1;019.092.·
1,001.537

. I,OW.OOO
· l~OM,OOfi'

.A '{Hág·
.nagy .városai:

Az J930-iki népazámlílás feltl!m'hda
tokat mutat,mert nih~ny olyan v"~st

mutat li millión feltiU nip~l$. iipfábw.
amelyre alig számitóttldt . A föld lIu
szonhat)egnagyabb wáros'nak népe5
aégiadabAi a kÖMtk~Zök:

London, Anclia .
New-York, Amerika
Berlin, Németország
Chicago, Amerika
Páris, franciaország
Olilaka~ .Japán
Tokio, Japán
Philadelphia, Amerika
Buerios-AYres, Argentina
Moszkva, Oro5zorllzág
Rio de J~neiro, Bra:zilia
Becs, Ausztria
Leningrad, Oroszország ..
Detroit, Amerika
Sanllbai, Kina
Hangkow, Kina
KalkUtta, Keletindia
Peking, KinlA
Los Angeles
Budapest, Magyarorsz'i
Bombay, Keletindia '
Sydnei, Ausztrália . .
Hamburg, N~metorslág

Kairo, ~yip~om ...
San· Paulo, Brazilia
QlaSJow, Afltli~

•. ,.
nszam

Tábori Iévé)!

Horváthot csütörtökön délelőtt

elt~metlék.. .
Még mhldigllyUtia marad

annak kérdese:':b.ova lett a
HonHilh 800 Plútgóje.

elmésebb metljegyzés~k, fáborl
szállóigék hangzanak el (pl.
segédtiut. halál lesz, viz alá
<ll szakáccsal, lesz még akli'"
ivára dér, hOiY á lónak· is ha·
sig ér, stb.) Mindegyik fiut ujra
keresztelnek, de az.ért senk!

. sem ~hi:lfagszik mig. ·'(pL som..
f{'jü~ bütyök, cSllpat "Böskéi~"'.

. A táborozó· gyomai c5erk~.. horog. csapat ~zsengé551e"\

szek szivük egész meleÍlével ,égi meszeló. vadember. tqkos.
köszöntik (;I csapat nemesIel-'sv6b, tÖrlsfőnök, 'görény, fc...
kil szervezÓbizotfságának mip-Ilyene, fó és al potva. tJikkfa ...
den tagját és Gvoma megértő felü, csima'>z, kiJka, kis mocs...
közönség~t él táborbol.Hálas ko's, lajhár stb.) lermészetesen
köszönetet küldenek azért a,z· minder névnek megvan II ma
anyagi támogatásért, amellyel . ga sajátos tábori története is..
Ichetóvé tették ezt él gyönyörü, TábortUzeink e~eményekMát.
bár rövid, táborozást. Hálan" rafüred~m is. A nótás $zivü al.
kat csak ugy tudjuk leróni, hogy. födifi/Jkát rr.indetiki megsze..

~ erős igéretet leszünk arra, hogy reHe UL A nyaralók tömegesen
.ennek a szerencsétlen hluának látogatjáktáborunkat ~$ tábor.
becsLiletes fiai leszünk és min.. tüzeinket. .A csapatkiranduhi..
den lépésünkkel Nagymagyar- sok alktdmával Földesy igaz..
ország feitámadtisál fogjuk gaió ··ur a tábor .. karau~Q, Ó
munkálni. Kívánjuk valameny. is kitűnően érzi. mag~H· közöt'"
nyiüknek. hogy él Mindenható tünk. !!Iveúteskfrándulásokat
50kái~ éltesse B magyar-ügy ttlszi.ink. A fiuk nllllY ~Ive;zet ..

· Mmo@'at~sára. tel lubickolnak ajéghidcgkris.
Táborozó Botond tálY tiszta hegyi·· .patakban.

escrké5zek. Egyetlen egy dolog., aggasztja
Cserké8zeJnk a Mátrában. II fiukat, az· hogy é51zreve.tléni.ll

repül az idő és közektlik II
Lózas izgalommal készült II táborqzás v~ge. Sajnos ( .

cs~péli 21 tagja· a mátrafiiredi Tábori. krónikás.
nyári táborozásréL Julius IQ-én . .

·a kora reggClIi órákban izga.. U. I.Cserkészeink iulius hó
· fomtól kipirult arccal siettek il 27"én vasárnapesfe fáboritÜz
klscserkész~k hatalmas háitkcretében bc!zámol6t tartanak
7.sókokkal a cserkészolihon mátrafüre'dl táboroz~sukr61.

·fel~. Vidám nófaszóval indul... melyre az érdeklődőket ezuton
tak ki fi vonathoz, . amely vá_ls meghívja ac·sai>at .. ..

gyaik mcgvalósulást;l felé röpl- ParancsnobéCL
tette őket. A táborhely Gyön..- 1'!lII1'!lII1l!!I!'l!R!!!!lI!!!!!I!I!!!I!!!!II!!!!l!I!III!!III!l!!!III!!!!llI!I!!'!'I_!IIII!!!!!!lI!II'!!II'!ll!!lltzz
gyöstől 1 km-re, Mátrafürcd
felett a gyönyörU KaIl6-vögy.o>
·b~n fekszik..Lekötelező sziv~..
lyességgel fogadtak bennünket
már Gyöngyös állomáson,
ahonnan társzekéren . szóHitot.
ták r",1 csomagjainkat.

Igazi magyar vendégszerei.
t~1 fogadott beni.inket Makní.
nyi erdófótanácsos ur, aki tá
borhelyünkeí kijelőlte és min..
den szivességgel elhalmozott.
Mondhatjuk,hogy nagyon meg-:
szerette a gyomai fiukaf, mint
Ó mondja lelkéhez nőttek .Elhe·
I~'ezési.ink kitÜllŐ..A gyönyorü
Mátra mindannyiunk szivét
lelkét elbüvöli: ci patak cso~

bogása, il sudar',ls tölgyek su..
sogása altat el s ébresllfel
bennünket. Élelmezésilnk jó,
(hijJa Béla bácsi IlOlldoskodá.
sának.) A fiuk étvágya .bámu
latos, eszik· a7- fA félős, hog'y
azelóirányzoU költsegekkél
nem jövünk kl. A tábor han..
gulata mindig emelkedőbb, a
humor kifogyh:ltatlán, ugy iát..
szik a fiuk lelkét megihlette
a kömye~t· is,.,· flm~·~~bbnél>Q

dfürd"
hogy mentesüinek II földadójuk
lb:etésc alól. Ez a előny pó
toHa náluk azt, hogy nem jut..
nak a gabona 3 pengős felé..
rához azért, merlhiszen nín..
csen. eladó gabonájuk.

De .azokra II gazdiikra sem
ielent semmi hátrányt a gabo~

naicllY, akiknek nincsQl1 elég
saját..termésü gabonájuk, ha..
nem azt egy más g<:lzdától kell
beszerezniök, meri hiszen II

gabona után nem kell felárat
ftzetniök. A munkások, cselé...
dek. továbbá le1készek, tanítók
munkateljesitmény fejében kl;]·
poU gabonáiukat íctszésük
szerint vagy felőröltethetika

saját fogya5~tésukra, vagy pe..
dig hC'! ugy tetszik eiadhatják
és cz utóbbI csetben szintén
megkapják il gabona rendes
árán felül él 2) D~ngős felárat.
Minthogy a cselédek és mező ....
gazdqJsági munkások adót
rencieiZ'~rint nem fizetnek,·· él

gabonaszelvény ára nekik
k~5zpém:ben megtérül.

PIGYELMEZTETé:S! :
Letartó~tstJák .mindazo..
kat, akik hamis hireket
terjesztenek 8 bolettáról.

:Vizbéfultkereskedő.

) 'fu?

Kedden reggel félhaíkor
Szentpétery Lajo~H'I strandfürdő

fGrdóse-egy hullát .látott él Kö..
rösben uszni, mit kihozott a
partra, azután hdentést tett fi

községházánál, honnan egy
rendőr·kiment, átvizsgálta a
7sebeH, m,dyekben 3 fillért és
(lZ illető szcmtÍlyi adatait ta
lálták meg, melyekből. kilüni,
hogy az illető Horváth Béla
45'· éves orosházi kereskedő.

Késóbb klérkeleH Dr. Bartha
Gusztáv községi orvos, kinek
a vizsgálata utón a hullaházba
száliitofták II huUát.

Horváth hozzátartozóinak er.
tesilésekor megtudta a hatóság,
hogy Horváth 800 pengő pénz..
ze,1 indult el otthonról, egy kuno
silgi Hangyához hivták, hova
biztositéknak szánta él pénzt
és feItünt. hogy mikor kifogfák,
csak három fillért találtak nála.
;A csendőrség erély'es nyomo
zást inditott és rövidesen meg~

tudta, hogy Horváth· Oyomán
járt márhétfőn is, voll aki a
gróf Tisza István utcán és ri
Rökóezi utcán látta. .

. Szerdán Dr. Szilágyi ferenc
járási orvos és Dr.. Vincze
Endre községi orvos megej.
tette éi ·bonco\ást, de semmi
küJerőszaknyomalJ nem találtak
éi hu1l6n, igy él hatóság meg";
adt{l. a f~rn~i~si eÍ1i'~déjy[ es

A
,i. oldal

Mirevaló agabonalevél l'
Amikor a buza, vagy rozs

(kl!iszeres) vásárlásnál il vevő

öltadta .éi .. iermelő gazdána~ a
gabonaszelvénytp megmarad ~

kezében agabonalevél. Vl.'Ila
hánys1:or a kereskedő. vagy
egyéb vevő éJ· vásárolt buzát,
vagy rozsot tovább eladja, ugy
ezt csakIs a gabonalevél kisé·
retében teheti: vagyis él további
vevőnek átadja a g~bonalevelet,

il további vevő pedig köteles
a gabonalevél átadása elle..
nében az eladónak kifizetni
véteIáron felül CI gabonajegy D
pengős árát s ez igy megy
mindaddig, amig a gabona for
gásábán az utols6 kézhez ke·
fÜl. Ez az utols6 kéz, vagy a
malom (a vámör/4s II fentiek
szerin( nem tarto+lk ide), vagy
pedig az exportŐr, aki cl kül...
földre száliltja a gabonát

A malom az utolsó eladótól
szintén köteles átvenni a ga...
bonalevelet s ennek a 3 P árát
II gabona vételárán felül kifizeti.
Ha pedig a. gabona bármelyik
vevóje ,a gabonát külföldre
szállilja, ugyagabonalevél el..
Jenében él külföldre szállítás
ianusUása mellett visszakapja
agabonajegy 3 pengós árát.
Ha maga a. termelő g~zda az,
aki él buzát _és rozsot közvct...
lenül II külföldre ak~rja szál
Utani, ugy mint már fentebb el...
mond()Huk, .6. a gtizda kapja él

gabonajegy 3 pengős árát. A
termelő gazda tehát megkapja
a 3 pengős felárat, akár II bel
földön adja el il. gabonáját.
akár pedig a külföldön.

Haszonbérlet esetén agabo...
nábi'.1rl kikötött haszonbérnek
megfelelő gabona átszolgálta...

.tása gabonajegy nélkül történik.
t\ bérlő által eladott gabona
után a gabonaszelvény (a 3
p~ngős félár) a bérlőt illeti
meg. A bérbeadó földtulajdo...
nos a bérlet Jejében kapott
gabonát. sz}ntén gabonaszel...
vény ellenében értékesiti.

Mi a· gabonajegy.rendszer
haszna II gazdákra nézve '1

Minden gazda, akinek. van
eladó buzája, vagy rOZSé!. en...
nek minden métermázsája 'Után
él piaci, vagy· kialkudot, áron
felül 2í pengóhöz jut, amelJyel
állami és egyéb adóját fizet
heti és ha ezenfelül még ma ...
rad szeivénye, ezt . készpénz.
hen beválthijija.
. Azokra az egészen kisllé.lz"

dákra nézve (J:~ndszerint ... öt
holdig). é.'lkiknllkllfncsen eladó
g"abonájuk. mert hisz~n arra él

saját gazdaságukban és háza
tarlásnkban van- szükség, az
.lJJ förvéni-óihi?-~'őnyt- hQZÚJ$·
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Epekő-, vesekő-és h6iyag-
vaJaf1üni azok,akik

lJug-ysavas sók jlll~zapol'Oclc'i~

sában és köszvényben SZCI1~

ved nek, a természetes "Fcrene
József" keserűvíz h"'izná]dia
rneí\f.zll állapotuk enyhüléséi ~':r-

el,

min6St:GE,GRZDRSÁGossAGR

FE LHRTATlRn
ry

AliYBÁrOnV"UJlAHf'
EGYESüLT lPARffiŰVEKR:r·'

. BUDAPE5T,v.V1lmOJ,uA5:IAR-UT3~

Kéviseliö: MÁRTüN
fakereskedők, Gyoma.

ottani uradalorn jó nllnőség'ü

földje. mell' a fővároslól ué)

km.~nyire fekszik, vasulon és
hajón megközcJitiJelő, katasz
teri holdankénl 7-8-900 pcn~

gős árban eladásra kerül. Köz;
ségünk lakosságának szíves
tuc10mására hozzuk e Í<őr(i 1

mény! azzal, hogyha voméloak
ig'énylők, forduljanak óha/ukkal
a gyomai reL lelkészi hivalal
hoz, ahol hövcbb fcivilágositást
is 11\'crhcJnek ez ligybell.

a KUzpoliti
(Cenir/li) mclyd [Jell·

JUJ ]?ii rvliksa, Q Grc1I1cl Holel [52

D!cn\ , István kirél)', Dedk
l'crcnc :;7:6 [odák. \fült lulüjdod
n()-~G veilc á~, lapunk olva-:",ó-is

ajún:;u!c A ])01#

csa!ádoknuk Cl az egyik
legismertebb fövárosi oílhona
éilig 2 percnyire él Keleti J16~

lYi'ludvcrriói, ujoIJnan berendez
ve, r;-őzfüléssel, hideg" meleg
vizzel. telefonnaf, rádióval vár
ja vidéki és külföldi vendégeit.
f\ fővóros Idegen forgé1imáni'lk
nagy nyereség'e élZ uj vezelés
alall álló szállocla, Illelybcn
a polgári árak mellciJ rnól' 5
peng'őlől kezdve kaphalók
szobák,

rcfor·
érke~ ,

ercsii

Cili

egyháú
intézkedjék. EV(f;"

pres'bZieri
afeleti dönt,

] , ? ,-'

u :él«fL3i};:

l12'ipOKDan

lvi! levélben tudBfja,

Orvosi hir. Dr. Thőresz Ede,
sziiJész-nögyógYéÍsz, szakorvos
voll klinikal és kórházi alorvos
a LJ r. féle 5z;:1\1 aIöli II nJ

vC'7.Ciését ~/lezóluroll tllvc;lleés
renelel u. o. d. e. héil..:öí'f1?'p
8~ 1o'ItT- el. ll. 2-4-1g.

előírása

ből vasárnap
gyifles lesz,
hogy meghivds
utján óhajtja-e betötteni lelkészi
állását,

Igen kiván.atos volna, hogy a
presbiteri ,.gyűlés az e.sl::;? lJyii/e
kezd megelégedésére oldaná meg
e lon[os kérdést,

naP{lfl

\'0:1 U~lvc nz Cc;(~:3Z ir-JLo
A.z albán rllJrris7!crcIn

országos

20-án

Leégett a béesi 11enz 'cjr~

kusz.

h IIj (j hB n,

A hr , az
éHllc:rikCii n~.a;y or óc cámcpülök

már julius \'. 11 nekiv<'1g-
hal ilZ ok.

rallc:n k'lI:',o
kcJ1B3Z1(ófa törfénjJ l(örü~be:ől

emberi teme/cit cl a bco:-n- ,j

jás és robbanás. 5'2 hán I
már el is lcmeUdc .1

daJoso!{ ér1-:ezlck a nac I
~

pokban Budapes~e.. I
fl" befejez, }

tével most élia m(,:15', 1
hogy VigY3ZÓ Ferenc va- l
gyonáh6i 20.124.948 pengő I
ér!ékl'l hBgY5íéizol kap él tv1a
.gyar Tudolliányos i),Kadémia.

Doy1e, a vi-

])211 bclc-

állat1tetltyé'sztés he,

küfH01y, sót VCSZCJF

i17 i fl ri i cjl 'tc ;- (' f A.II ~[ .

A

Az olasz

VaSánli'1p
flllladl él

lek.

kapc.sO](idik u iörök
I~s ujk'szervc7ésébe. ,'#

sen ujiJbb nagy ()
nll2gy Törökor3zá~~1;a.

Czebe tanár. az is.:

rnerl bizanJológlls az clmiJii

a református egyil2;/llck egyik ~

Ir",,, O'viik-!; 7,~j0. I·• "-,'::' -,. c" ó -" .V'.' \:. .~............. ,

(1, nem vo!! képvisel: i
I

vc d iör\'ényl1J1Ö~ i LizoH5·t!~~·-1

belIi. j

t=:Z'211 éJ lh'lFc1cn segilci! I
!nosl az a !U'ijÜillh;In'. l
t-if:rsánvi ~)áit o Q"vuLJi reL C~lY- I

I ' f •• "'" , • -" ~ , . ,"" J l
,](]ZKOlSCQ Vö!cSzJolia meQ' le- ,

\. "<.-0 I

kéS7é\r i2 i::S ~·y(}nlG1 ~~lké5Z ;i
"" , " ,. I
Cll i asa ['01 ,einen eloft. I'

A vármegye ai ispánja B lör~

,,6j'l\;' rc,.,doIJ·oze'",c '~I'!~!·,,6;' ~ll ''''-.- .'.( l .... ' ..... !'-'V d '(... ·L.ll!~~L)'-- ~I

Répás PáiL cl gynmai ref. egy- ,
hflíJcözsig vczefő k:!k,iszét
hida be cl iörl'énvila!ösÉ!j?'i bi
zortság-ba. - -~ ~1

fhi?~~~~~1~';,4l§.~~~-:~z,$pJ?,:;::,-{q,~1R~;?;?~\~ ~~
!

mr.:.:rtl)rl<ere!'(I:~a~ il
I:

t I
,I

legelSŐ gy~~;.rtnl;inYl1akJ frissek, garanciá- I
vai, autó Je}S7e~r..2J.é.sek .Ü~S Vála:3ztél'banj,..

J12~gy an:ngedlr;enn~\'e! :

hesz~r:zzhctő!{ !
I

autópneUDlí1tik és alkatrész ~

- szaküzleteben '_ 'l
B U D A P E S T, VI., Andrássy ilt 34, i
Telefonszám: ln ',erurbán 221-97, 285·63, l

.

'

l
terjed az

l dön G frc(c!lolilc..

!
. GaboJllajelentés. A nagy
- Llé.l~ (~5
' é,1IlHzrikai láilJClió kész1c:'Jcka

. . széis.,zórlfd<, az •.ér.~(;mjéliji(éJ~
• 11 emzetkri zipi,C12{ü ..deprinláló~

b
Jldopc-Sii j }!nC;~\';C!T1 L , '.. .... '. ,la.gh.alnak, "":T !Q'en J·öl. i>::él'cii

.e·i!l'J31l:e.8,(l·,kö# ,( I ~ ~
, ,,))'<5P1I),"tk~j ~ ;f1.arf}WiH!C;:r .. buzilk,·«:3ehw\.iizb.cT!1

.. ' ;., r .' cive'n ::\lcl~ l' cl nlag"{or.. buzinwkriagy~kon-
;el~ I' gYéJI'orszá~~ol I-iÖ\'iJsi, [vlaróczy, I kUi'!'cn\i-6\ Csinálnak. A magyar

boll. '1" ~ajda, Takács 'és SLciner kép, l buzák sii(érlarJdImi próbája
Ho'm,~niáb..9. í1 ál 1.011 CJ,'l ci II lf,J~g VIsellk, 'I kliifölcJi ma\moknál mos! folyik

janaka~ öllIIS;/Cf11jla zélvarga-! W-án esle a' r;~)Il1(ji i s rövidesel1 beszámolhalunk

sok, i rádióból l1agymérelü ma:syar I annak eredményér01. A helyi
Károiynak, dZ ui oláh király- I han0'versenyt közveti!cllck, I piac tarJózkodó, Az árak la

naK és Mekna j.;irálynélli:lk Jel- ~__..,,''''''''''"::~''''"'''''~''''~.''"''''~~.,. i iisZé'!vidéki 80 kg~()s bu:uíért
jes kibéljil,::s'?1 bcfcjezeJll1vk . 'l1660~ 17.20~ig· plus a méter~

lehe! lekinicni. J-\ j.;iiályi pár mázsánk"ént P ;), bolellas2el-

vcílJ3cÍI crv.éIlYlClcI1i:cr:i fOgjd<.! lA vény. Teng::ri magánfórgiJlorn-
J,lagyban (: francia. ban w!z(nl Hl-pengő,

ilc](j~"Yi:,íz()dat(jk':51ul!nnai ródíö-- l
c' I' 'll u'' I: - 'I ~!. ') II ( .... ' ~" a _. '--

l)öJl. FrGric1Z1c·rS7á~J katonéjj

m07ciulc1!ai il /. OI,hZ 11,'1,1/1\ on •.1'

í'olynalc ..

éi lliog\'ilr bé-I
ku<zviliö ROilli'()lÖlcll1é1k nél:0V I
e!(lfJcdadf1sáröl sziÍmn! I)(? l

Bárány dre nlcgnyer-
te a párizsi Grcnd-Prixf a7
idei LISZÓ veroenycn. A mUff

~iyar slaf01a és él vizipö!óesU&
pal is győzött a francia csa~

palial szemhen.

II

Szidusz jóslata
szerint j u ius 26-ig

tart a

~~~~. -.- -- _.. --- ---~-----_._-~.._----~-:::---:::-.:;-----:-~-~-~.-

sz B Al T
Illfgszerez, éHéke:sil minch:l1 állambn

és
SZABADAUIU mODA II'.

BUDAPEST, VIlL, Rákóczi· ul ](J. sz
, Fei';ilágositás dijtaian. l
=~__P"5""ri""",,,·"Ql'''_k>''.··'-';;'~-·~''' I

,
Ir

a vá cQqéb. V0~ I
. Ujmegyebizottsági tag. l
l'i ' . D 'I . I" ldrsanYJ . a esperes a or~ I

vényhafósági bizotíságnak nem

csak örökös lagja, hanem a 'I

töl'vény értelmében Gyoma I
k~)zségcj is.képviseIie ~ bizoii
s21gban, 111II1J a !egncpescbb I

református egyházak egyikének

lelkész"" riarsányi Pál az örö
k()s tagságot !ariolla meg, Ilc~

Iyére vagy a gyomai egyház~

na.k rangban. k.öVCJkeZÖ lelké~ I'

sze, VB gy éi [cgközele.bbi né-

pes reforrmíflls egylJDz lelké#'
sze 1<2lt volna éi !örvl'ilyható:
sági' bizotfs~gba bchivandó.
l::zt él felfogási azonban legfel.
:-,öbb helyen nem os:zioiiák s

cJ-óálloH ?lZ él heI-y'zeJ,

l
l
I
l
l
l
j

tq d91 lj
~\ ...l'C" .

Néhány kri.tikUs napot kSZá-l!
ml1va augusztus is meleg lesz. i

Sziriusz mester, él néoszerii 1
id6jós mos; feite közé ju!. hóra I

:-,zóló idójóslalál. \1051 alT,ikor j
a fOíl~). !\ánilq~lábéln mi!:d~n~:!1 'j.

éll Jc.\Olarós erdekcL !n\lonos
z!r(hJdődésre larJb ö l 57á01ol l
Szitiusz mcs!cr jós]aia, meri él I
mester ludvalevóen eeldiQ isi
POl1:.i)ásan rn:c!jÖv,el1c1Ö!I~, a l
bckovctkezendO val1ozasoKai, I

sót több alkalommal neves .1·

bel éskülrölcli l11cleoroJogusok •

!övcndÓléseirc i3 r6Cá.fc.. 11 lalá!'ó ll"

Illeg áll apilásai va\. .. .

S"i{jusz mester levele akö· !
vcIl(czöképcl1 hail-g:Llk: " ~

julius 26·ig kevés c:;é'.·va~y l
/ivdJar 19érkczik, '26-t61· sek!
'. ,.... ,

!l:I\:nI~~~nQ~ zj~öjáröscspk, r
ncnll lchuj~si lS Vc.rbéi!L1llk.' !

h . ,,(ir: .. ' .;j. I'
U.O,LJ LI,"U'U . '-.-' '- ~ C .

. i

;"ll" [~;,)~,l \:
.!-,\ ~J > a ~ '-'.. \

(-. r:. .- '12' 16- 17 l" 9- 91' !u. O, j, , , ' 0, -u, _8, I',
27) ..c\ug·uszLus -6,17, 26 körüli
erősebb khüié::;, söt· v·iIIJros· j
s7él is vi'Írhaió. . . .'

Szifiusz Illcsler iós!alábó l I
I1112Qiudiuk tehát, ho:~y cgvcI6l'c '

k;;raláh isjuiíllS 25-iV nincs
kii(Ítás (j kánikuía enyhlilésére.
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Német frontharcos
emlékkeresztek .
adományozása.

A világháboru alatt, de különő
sen (Jn(lak befejezése után számos
magyar frontharcos és front mö
götti sza/gálatot teljesitő nem kapta
meg azt a kitüntetést, amelyet
ktllönféle német csapatokkal (bajor,
porosz, szdsz, baden, WfirtiembergiJ
való együttműködése alapján mél
tán elvárt,

A német birodalmi belügymi
niszter által jóváhagyott alapsza.
bályok alapján mtlködő Német
Frontharcos Szövetség most a
fenti német államok szinelt fel
tüntető szalagokon. viselendő igen
szép kivitelü emlékkereszteket és
érmet alapitott, hogy ezek ado
mányozásávalaz igényjogosultakat
némi kárpótlásban részesitse.

A vonatkozó megkeresések He
eger Arpád máv. főmérnök az
emlitett Szövetség magyarországi
képviselője eimére, Budapest, VI.,
Podmaniczky-utca 85., intézendők,

aki 2 (két) fillére$ bélyeggel ellá..
tott és megcimz.etl válaszboriték
beklildése ellenében nyomtatvány
ként bocsátja rendelkezésre a kér~

l!ényminiákat, .

EtváqytalansAqnAI~

rossz gyomornál, bélrekedés·
nél, enyhe emésztésnél, anyag-:
cserezavaroknál, csalánkiütés,
Dél' és bőrviszketésné! a ter,
mészetes 41Feren~József0i

kcserüviz rendbehozza agyo'
mor és él belek müködését s
mégszabadilja a testet él fel
gYlilemktí rothadó anyagoktól.
Az orvostudomány több ultö...
fője megállapitotla, hogy a
Feren'C Józ1iief viz abszolut
megbizható hashajtó. A Fe
ren€: József keserűvíz kap
ható gyógyszerlárdkban, dw·
g"ériákbön és rliszeriizlclekbcn.

Nagyobb lesz a titkosság,
kevesebb lesz él kerület. t-!Jeg"
hizhatónak látszó hirforrások
szerint él beIiigyminisztériumban
elkészültek az uj választójog!
lörvényjavaslattal. A javaslat
erősen csökkenti a kerületek
szómát és a csonkakerüle!ekeí
mind hoz2'ácsatoljá a hozzájuk
legközelebb eső keriiletekhez.
Ilyenformán körülbelül 40 vá;
lasztókerü!et megszünik és él

képtriselők sztima 215, legfel,
ieb'b 220 lesz. Hogy a titkosan
vfilasztó kerületek száma meny·
nyI lesz, arra nézve még nl ll"',

csen v.égleges megállapodás,
valószinű.azonban, hogy avá
rosók ~s nagyobb ipal"j ceiil·
ruH10k tilkosan'váIa§;ztan~k. .
él 'v.álasztójogot· á'néíTI~eférde
kefszemelGH. Úirtásával, a mai
kOl: '. köv.etelményének megfele
lően csinálják meg, egy régen
vajudó belpolilikai kérdést he
lyeznek vele. nyugvópontra.

Emergéverseny. A nag'y és

állandó érdeklődésre való te ...

kintelIel az Emergé pneuval

kapcsolatos országos Emergé

verseny pál yázafának határide

jét él vezeJőség 1930, augusz...
• Jus 31·ig prolongália.

Statisztika a szappanfo
gyas.dásró1. Egy legutóbb meg
jelent slatisz!íka szerint fran
ciaországban éi legnagyobb az
dfogyasztotfszappan mennyie
sége és' pedig fejenként 6.97
kgr. Utána Svájc következik
5,97, majd Hollandia 4.98 feje
kvótiival. A sorrend ezután a
következő: Norvégia, Olasz":
ország, Svédország, Belgium
és Németország 4,5 krg. Auszt
ria 4, Dánia 3.98. Magyarof·
szág 2.6 és végül Románia 2.1
évi fejkvótával. Legkisebb il

s7.é1ppanfogyasztás Európa €lj.
larnai közül Oroszországban,
ahol él fejkvóta mindössze 1
krg. Csak mellesieg' jegyezzük
meg, hogy ez él stalisztika csu
pán él kereskedelmi forgaImon
keresztülmenl szappanok fo,
gyasztását Hintetheti fel és nem
tud arról él temérdek háziszap,
panról. amelyet él magyar há...
zii;'.isszonyok főznek,

Internátus lesz Szarvasoill a Stalisziikai adatokat, nagy át" gyarország julius 220 én indul
diákok részére. A szarvasi ág. tekinlést, eg'yszerübb adminiszl- a Rio de Janeiró-i szépségvcr
h. ev. gimnázium vezetősége, ráció! lehet veliik elérni és igy senyre. Incze Sándor hefilapja
a jövő 1930-31-i tanév elejétől nem csodálható, ha az eddigi a héten játékszámot ad . és a
25-30 alsóbb osztályos tanuló idegenkedés az uj rendszerek ha1!atlanul gazdag számbem
s'lámára internátust óhajt bc- ellen megenyhülr. A rendszer felvonultat ja él legérdekesebb
rendezni az iskola egyik épü" megválasziásiÍnál azonban vi- kártyac'3aták és lóversenyek
Idében, ahol mérsékeH árakért gyiizni kell, meri amig' az eg'yik emlékeit, Harsányi Zsolt il

nyernek él iamIlók teljes c\lá- az iparosnak, a másik állalá;' passzianszr61 irt érdekes cik,
tást. Ezirányban minden ér... ban kisebb vállalatnak, cl har- keL Az uj szám közli az ezer
deklődésre,küldött postabélyeg madik nagyobb vá!la!ainak pengő.') Delektiviskola legujabb
ellenében, szivesen ad rész!c- felel meg'. Meg nem felelő rend- feladatát és közli' a RejteJi
tes felvilágosítá">! az igazgaló. S"lcr választása megbéniija az kincs pályázat legujabh jelen.
A valósz!nüle~' meg'nyi/ható üzleímenelel. kezőit és az első levelekre ér-
internátusba legkésőbb aug'us7- kezelt válaszokat. A, Paramouni

Veszélyes a gyermeket a
tus hó 15~ig kell jelenkezni. első magyar beszélőfilmjénck

kerékpárra felvenni. Szarva'
A mt,lt he1ye szinészgárdája Doll\' Jancsi
. . d ! n son Kis Lajos, a l<örös3Tisza I

volt tiiz a meiT'l:r.ében. Bc'!<c's~' fontaincbleaut kastélyában. Ren-
::3.J "tvlaros Armenfcsiíő Társulat

\)",'rm~o"v 1> i" re dc' I" "r l netea o!vasnivalóll.,· cikken. ké-
u "'",iC ,uz n ~sze l e - gá.lőrc biciklin igyekezeti haza- '" Q

;;alTclo-;~'" él Jol j., •• pen kivül a .Színházi Élet Ul·
'"6 Y' ,,, u n I {pan ,cnes-z- felé. Az öt éves kis llnokája
lelto be '" \·a·rm~(jvc al's ' '. száma háromfelvonásos és

'G .' U "'"o,' . I PéWJc p elébe fuJoU, kit maga m(?!lé
hoz a junius havi jeleniéséL E cgnfelvonásos darabmeilékleJet,

l vett fel a kerékpárra, hogy -::2 old"'!a'" GvnrmekuJ·s"go' ..
i~ entés adataiból közöljük, "Ij' I OJ u v }... u I

egY~l erjene { be él tanyáia. A koHál ad mellékieIül és foJv.
hogy cl vármegye termetén hl' kislány lecsüngő lába él ke "
n "l~ 110'napb"'o 19 /.. e I It iatja Kálmán lenő Omszld

'L ~ .. u. ,1lZ sc vo, rékpár cisó kerekének kÜllői
A ka'l'osul''''l' sza'ma 19 ,\ I'· randcvu cimü reo·ém.'éL Ea\'cs

lu ~ ~ . ,H UZI közé kerülI. A küllők összc# 6 fr

kár épülelekben 29.358 peng'ő, szám áfa j ..pengő, negyedévi
lörtek, azonban az erős nyo· clob fl·zete's', dl'" 10#pena(-)., '\'1'él-ingoságokban pédig 48.891 'k k o !
mas öve! eZlében a kislány dóhivo.tal: Budapes! vi, Aréldi~

pengő. Az összes tüz!<ár 78.249 egyik lába bokápön elJört és a
pengő, melyből biztositás utján küllők a hus! is'. jó darabon Je- utca 8. sz.
75.009 pengő jérül meg, nem szaggatták. A szerencsétlen Anyakönyvi hírek. Házassá.
volt biztositva s igy' nem térül kislányt a városba vitJékbe, g'ot kötöttek: Kun Zsigmond
meg, 3240 pengő értékü épület, ahol dr. Ribárszky Pál • orvos Hatvani Eszterre!. Elhaláloztak :

illetve különféle megsemmisül! kötötte be sebét· és gipszbe Homok Lajosné .. Kontra Teréz
ingóság értéke. - feHünően helyezte a lábát. A lds leányka 37 éves, Gálos Janka 18 éves,
nagy (52 százalék) él g-ondat- áliapQtaállandóan javul. Csapó Gáborné . B' Szabó

,·Iansá.oból·származó iiizesi2íekl ZS'lzs"'nrl'" 69 "F ,
6 ,~ sikerűlt az "'káciné:zt - ~ u u. - .eves.ar<ös

száma: ... ...:c..;. A villlánlcs;apéÍsból ezidén. Ez évbén az :kácméz Jánosné SzabÓ Erzsébet 22.....
származó tüzesetek száma 2. é e S "j It l N' th A d •termelés ugy mennyiséQile o , V'S zu e e {: . eme .. n ras,
Junius hónapba.n naayobb füzo ~ ő S I' R' N J I"

<':o mint minőségile.g J'ól sikerült, él La (acs oza, emes u 'ánoa
kárral járó lüzesei Orosházán Tlda T 'th ld B tM' .további hordás a llélQY száraz- ' ,! o él, o os ana,
és Gyomán voll. Az orosházi ~ K S b' "I·h 'I S h lság folytán azonban av.eno-e, . za o ;v i él y, Cuwa m
gróf Zseiénszky·féle tüznél su· 15 '" jo' ero C S b' Z 'és ezér! él méhészek larlóz# zs, s. za o SUZSéllloa.
lyosabb égési sérülést Krám!i
Mihály, könnyebb sérülést pe p kodnak az eladástól. Egyelőre

Svájzból és Ausztriából mutat·dig Besenyei János uradalmi
aikalmazoH szenvedett amely kozik ,érdeklődés világos méz
gondatlanságból származott. A iránt, de nagYOll alacsony ára~
tűzkár él helyen 30.770 pengő kat klnálnak, la vilá.gos mézért

10p20 q-ás lételben frcó ma~40 fillér. A gyomai /üzkár pe~
dig 30.000 pengő, me!y áru- gyar határ nttó. P. 1.300 t .35.

cikkek megsemmisülésből állotl Üzletátruházások és az adó-
elő, tartozások. Az üzlet átruházá'

sárói szóló törvény értelmében
Csehol'szág érdeklődik a az uj Julajdonos anyagi felelőss

magyar zsir iránt. Hetek óla séggel tartozik iogl2lődjének
tartó péidátlem lanyhaság és minden üzleti tartozásért. Egy
állandó árcsökkenés után az konkrét esetben megjelent (IZ
elmult hétell végre Csehország ujtul-aldonosnál az adóvégl'e-
részéről némi érdeklődés indult hajtó es az előző tulajdonos
meg a magyar zsil' és szalonna adó tartozását követelte a jog~
iránt. A cseh zsirkeresked6k utódJól. Ez megtagad/a él fizes
Ii~tva az alacsony árakat a na- tési, dc az adót mégis behaj.
pokban m.zgrcndelést. tetiek a tották az uj tu!aidolloson, aki
budapesti zsirpiacon,ami nyom~ igy birtokon kivül tehetett csak
ban az árak megszilárdultlsáf panaszt él közigazgalási biró
eredményezte,

ságnál. Itt most elintézést nyert
Átíró könyvelési rendszerek. az ügy olyképpen, hogy él

A régi könyvelés helyett mind közigazgatéisi biróság ítélettel
nagyobb tért hődilanak az átíró kimondta, hogy az üzletátru·
könyvelési rendszerek, ame· házás esetén "Iz uj tulajdonos
lycknek nagy előnyük, hogy a köztartozásokért felelős.

kisebb tisztviselői létszámmal . Julius 22-én indul Miss lvla
láthatók e!. A mai gazdasági gyarország Rio de Janeiróba.
viszonyok között ez olyan A Ssinházi Élet uj száma gyö·
előny, amely felbec:::ü1hetetlen. nyörli képeket közöl Szaplon
Egyébb előnyöket is nyujtanak czal Éva, Miss Magyarország
az átíró könyvelési rend:"izerek, siófoki látogatásáról. Mig::; Ma s
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.A ékesmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Taka-rékpénztár-Nagytakarék)
'és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi NépbankR.-T.)

valtók6icsönöket ház és földingatlanra •bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily, összeg és II forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
melldt folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az 'ezzel kapcsolatos
förléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és ll' leg.. ,

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb karnatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdeké~en olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse az intézetek
Dzlethelységeitt ahol a szükséges felviJágositásokat a 'legnagyobb készséggel megkapja anélkiil.

hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné. '

Mind~nnemU bankári nlegbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek menett ' teljesifik.

Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyOmölcsöztetnek.

GVOMAIAK TALÁLKOZÓHELVE AZ

István Kir 'ly s~áll
B uD A P ES T. VI. t Podma,niczky-utca

A NTuq.dl p.1lY<iludvar uaeUeit.
Telefon' (Interurban) 202~43., 294-34. Sürgönycim: HOleIist.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu ,családi'
szálloda. Minden szobában központi tütés. hideg",meletr

folyó viz és telefon. Lift. '
Szállodában kávéház, cukrászda ég fodrászterem. Akeleti pályaudvartöl ,

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-051 kocsikkal.

KÖZPONTJ SZ4ÁLLODA
H01"'EL CENTRÁL

U D A PE S T, VI.. Dar08s&ltt~r Z}.
Keleti pályaud","drt~) aUg :2 per'::Dyire.. ,

AGYOMItI Kkedv,~lt találkoz6helye~.
EIs8rangu modern. eeafádl. M~. ,. Központi futéa. .

Minden uobébanhi4eg-rnel~gfólY6vlZ. ".
E9~ágyas szobék 'fai: 5, 6, 8, 9, 10 penga.

Kétágyas szobák érai 10, 12, 13, 14.15,16 penge.
FUrd6S2oblis szob6k. RAoIO. Telefon a szobékban.

Tulajdonos: PALLAIMIKSA.

; Reumás, köszvényes é9 csu·
Z09 betegek figyeiméocaillnl..
'juk fl biir~ndi gyógy és fürdő

helyet. ahol ClZ évad május I.
lól október 3 t -ig tar!. Báránd
fürdö "flih{lfVármcgyében, li

.ftll'ka.svölgyben, pormentes
levegőjii; idcáli:5 hQ'~ycn feks~lk.

.)\s.",ány'vlzc alkalikus, fl leg,
5u.íyosiJbb reurriá l. köszvényt
"~s.', 'Csuzim-C.'ggyógyifla.Oyógy..
hatását, Soli. , ezren igazoljiIl<.
Jvókurál'él a!kálméls~ fürdö árak:
'egy személynek 80 fiBér, két
személynek 1'20 P, gozfürd6
40 fillér, közös ésgoz cgyüH
égV !1'{Jp "20 P. Két-három
ágyas szobák 24 óránként tP
20 fillériőJ '2 penlJóig, külön
6~y·40filkr. A vcndégcknek
q- nllpon tul él 'lakásból 10 szá..
iölék, Hz napon tul 20 SÚl"

:l:őlék ked~~ezmény .'lan. Jó ma·
9'véir konyha, figyelmes kiszol..
gálás. Napi PCíH:ió 5 pengőlól.

Reggeli ,50 fili\Íf, ebéd 2 fo~á.

sos 2 P 50 filler, ebéd 3 fo...
gásos :2 P friss, ..,hcs.ora t P.
iibonáns. reggeli, cbéd: vacsora
2, p ~O fillér. A vonalon érkező

venégekel fl fürd6 kocsija vár...
ja. Érdeklődök fordu/jan~k

farkas Marion" filrdőtulajdo..
nQshQz Bárándra Blharvármc...
g:yébe.

, SzobrQt AIUtanak' eD tant·
tónak. Debrecenből ' jeientik.
hogy'Hajdu5zovál 'község la
kosai legközelebb szobrot
emelnek egykori tanIIójuknak,
Maklári Pap Mórnak. aki a
r~g(tco!ógláí végzeÍi rcformá
h.ts frzkiorók iipusának mesz...
s~eföldön hires megs~"mélye.. 
sltóje, volt, .

Rossz IlUeresz atjáró. fcI...
hívjuk az metékes~k' figyeimét
fl '. PiZtőfl ...~s Siiv utcák sarkim
(Oláh hentes házániiI) levő

~t~r.f>~í:' fölötti járdá'r~}',

Kutyaveszettség. I{olormáo
rv1ikló:; t-ia!1jjfya üzldelvezetöt
megharapta egy kutya, me/y
veszeltgY<1n'us Kotormán a pesil
Pastembe uia7.olt

20 P-ért nyaralhat a Bala
ton mellett, ha jelentkezik il

reformálus leányok augusztus
5,lól 1O~ig Balalol1szárszón
tar1andóűdüló lilborába. Fog~

lalkozásbeli kiilonbség nélkül
hivjuk és váriuk rcformé1íus
leányaink csapáiait. hogy akár
az irodában, akár az üzletek ...
ben. vagy ,ó mindennapi nehéz

, foglalkozásban kifáradt idegei,
ket fl'issHsék föl él Balaion
pompás hullamaíbans (lZ ál..
doH m<Jgyar napsütésben. A
konferenciára Indulás aug. 5,
én k~dden d. u, 2 óra 10 per
~.zs vonattal. Találkozás a D~1i

v'asuron fél 2 órZlKor. Regge..
lenként csoporto~ bibJiaiaonl..
mányozóst tariunk : "Tuda..
kozzátök ti irá30kat:" cimen.
A dé!elöHi előadások témái:
'" Ne aggodalmaskodjatok I" "E
világban. de nem e vílilgbóll"
.,férfi és nő.·' ••A kereszt tö..
vében. ; :' Délutánonként fürdés,
já/ék, szórakozás, esténként
tábortilzi programm. Jelenike..
zési dijui '4 P előre küldendő

a Soli Deo Gloria Diákszö...
vet~éghez (1)(" Lónyai-utca 7.
U. 28" Budap~st.) A fennmara
dó 16 P Balfltonszárszón filc
tendó. Vasuii féljegyel URY fl

Máv. von'alalra, mint il' Déli
vasutra cl jelenkezési dij be
küldése után kellő ,időb\:!1

ktildünk. Leányegyesül/fíi tagok
C30portosan 'lelenkc71.cnek.
iZ~24ZiS . _

PUBLIKACIÚ.
Katona Gyula ~éreskedönél, kap

ható aratási páÚnka, rum a legolcsóbb
arban. Cséplésre gépolaj igen előnyös

4rJ;iiP kapható.UiYanitt t~ooló felvétetik.

Kalocsa Mária 24 hold páskum
földje eladó, 5-10 holdas parcellák
ban is kapható, v~lamint 400 négy
szögöl Kistemplom utcai telke eladó,
esetleg kétrészre osztható. Érdeklődni

lehet a tulajdonosnál Oyomán.

. Hengyal'uU egy bolt kezelő felvéte
tik. Pályázhatnak olyanok is, akik nem
tanult keregkedők. Ugyanott egy' fel
ügyelő és egy szolga is felvétetik. Nyug
dijasok, kiszolgált katonák vagy iparo~

sok minden állásra előnyben részesül
nek. Pályázók jelentkezzenek Kovilcs
Jánosnál.

t:iGlngyán'. és II fogyasztási Sz5
vetkezetnél olcsó zilálwk érkeztek, a
legjobb zsák 162 fillér, ugyanott a jÓ
bornak literje 70 fíll,ér, a ruml1ak 280
fiJJérés az arató rá1ink:s' 250 fillér
literenként. Mindenki mielőtt beváaá
rolná szükségletét, menjen el II két
Szövetkezethez és gyözödjön meg <lZ

olcsó árakról.

Kat6 lajos jegyzőnek Révlaposoo
levő szőlö és gyümölc8ős kertje örök
áron eladó. '

Bl.I:eelad<ia el6tt mindenki győ

ződjöl1 meg a napiár felől a Hangyá
nál vagy Kovács Jál1o~mál. Ugyancsak
II Hangyánál lehet jeget kapni 5 fillé
rért kilój~t és köleskásának kilóját 34
fillérért, a korpának kilóját 12 fillérért.
A Hangyában egy fiatal leány irodakis
aS6zonyn;:k felvétetik Kézimunkát tudók
előnyben. jelentkezni kell Kovács Já~

nosnál.
HangYIII értesiti a lakosságot, hogy

n:lg-yoll szép SZár&2. hasábfát nag)'on
olcsón tud 8zállitáni) ,akinek keH elő

jegyzés és összeirás végett lehet jelent.
kezni a Hangyánál vagy Kovács Já.
nosnál. A fa Gyomára szállitva 3 pen
göbe kerül mázsája. Hogy II f:il milyen '!
meg lehet nézni lA Hangya udvarán.

A Központi, S2~.Zmllfde ~Z eper.,.
vásá.rlást megkezdte és bármily mennyi
séget bárkitől átvesz a szeszfőzde.
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Lapunk Budapesten állan..-"
dóan -'. -'. a ··~PSf~\

Szálloda" kávéházában. vhff;i'
Baross-tér 10. . . ":':::),6

Ingyen lakhatik Bud.ap.e~t~~l
ha c!üfizef a ..Gyomai Uiságra"···
mert lapunk havonta kisörsol
eIőfizelőiközötJ. CQ\!. szál·lc..a.'iür.., ....;20'4? ó . ~ r -

2'10' utalvány!, melynek íula-jdoliós'i:i: "
16-S1.gy' él sorsolás hónaojában tetszQ's:e:;'~':"":'
19:45gy , .. -' ~b 'h';' . ...... - -.''G .- szerin!! !coen <:tTom napon',·'"
18'26 . át díjmentesen kap akiváJó~:

19-25 hirnévnek önrendó Park nagy";":
2'20
3-23 suHiodában BúdapesfVm,;l.!a;"h

. ross tér 10 (a Kele.tipályaudvat·- 'ó'

. érkezési oldalával ~zcITlbenf>·;;

20'45 egy elsórendü szob.iíL A k{\':·
21 '13 vetkezó sorsolás! aug, !5..ér.f.'., :·i":.;::
21'18
21'49 fogjuk rneg'~jtQni és er~dménYéj: /.
21-50 lapunk aug. 15~iki számában
22"09

--.------ tesszük közzé. . . Vágja lü ,:'.'
. ~g:11 az alanii "Uta[vcíny-szeivétWf"':;· .. ·

20'36 és adja be az! lapunk- felclós
21-09
21'14 sZ<2rkeszlőjénéL

21,45 - -Itt Icvá>lfjdndós - ";',.. '.' C:;.

lnOgy
20'29gy
14'28
19-10

17-30
17'58
18'03
18-34
18-45
19-04

. 1\ korcsmai hitetrőJ ·szóló ren
delet nag)' nyomtatott alakban
a lh.mgária Nyomd,ápan
bonként 50 fillérért kapható.

Bu(jlapestrő! induh·
Gyomára érkezik·
Gyomáról indul .. '
Budápestre .éfkejik

·1930. méljUS hó ·15-t5t
BUD2\.PEST-GYQ1"iA

6-15 9-45gy· 13"36
1l"Ű6 12-42gy 18-19
0'32 ,5:3:1 S'52gy
5·:...., 10.40' 1l·45gy

G YONi\. - BEKESCSABA
Békéscsabáról indul 23-15 4-34·s":l4gy l3'26 16'14gy
Gyomára érkezik 0-17 5-26 .s-51gy 14-20 16-51gy
Gyomáró! indul 6'41 11'14 J~-4így 18-29 20'34gy
Békéscsabáraérkezik 7'34 12'08 13·25gy 19-27 21'IIgy

A "gy" beHivel jelzett gyorsvonat;' a többi pedig személyvonat.
. .

. Vésztőrőj' ifidt!l
Szeghalomra érke.~ik
S.zeghaJomrÓi indul_

. Dévavánvára érkeúk .
Dévaványáról indul
Gyomára érkezik

GYOMA-:-.,.~tSZTÖ
Gyomáról indul 3'53. 12-46
Dévaványára érkezik 4-21 '. 13-14
Déyaványáról indul 4-26 . 13'19
Szeghalomra; érkezik 4'57 l3'50
Szeghalomrpl indul 4'58 . 13-51
Vésztöre érkezik 5'17 14-10--_._--_..~~----_.._-----.~---_. __._---~_._._-- ._.._-_._~-~._---~

HI:R :ESSEN
LAPUNKBA1'J!

DAPESTI
ÉS lEANYOTTHON

havi penzióilij SO P_ Napi 3':szori
kitűnő', étkezés, Inosás és fürdés: is
beleértve_ >Dhikleányoknak; 10 szá
zalék kedvezmé!1Y•• Ingyenes korre
petálás és nyelvoktatás, (francia, né
met, angol).. B.ővebb felvrjágositást
nyujt :ATLASZ IRODA Kertész utca

4,·földszint 2_

fQVÁRQSJtANÁR
elfogá~:f;~idékLtanu16kat teljes ellá:'
tásra7!:! P-ért (napi 3-szori étkezés,)
filrdéSS>mosás;-~orr€p'et-á!asés·nyel.v
oktat4s.,. beleértve, Előkészit magán
vizs~~a, érettségire havonkint 20
P-érCFelvilágositást nyujt (válasz
bélyeg) ATLASZ IRODA Budapest,

Kertész utca 4, :földszint 2,

Legjobb tájeii>.oztat6 ft

Va~~ti .~S ajózási
e-~n etrend Ujság

kaph~tÓ minden V~sl.ltállomáson, .
.._;;_ Ol)háóvtözsdében,.·

UTÓBUSZ tNETRE D

.' ..
Szcrkcsziösignél.-beadandÓ_· .: ;.'.-

UTALVÁNY-SZELVÉN'I. '.

1930. május 15a iöi november15~ig..
GYOMA:VaslltáUomás, Kossuth Lajos~utca, Piac~tér; Horthy'MiJdós.~l~:tés

> ENDRŐD Gyógyszertár közöt~. .
Távolság 7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

GyoInáról Feltételes megáUók Endrödröl in.diíl :
--<

.. :::.. :: "':": 0'-"'

~ járat reggel 5 Ó. 30 P.U Oyomán:
reggela. Kossuth Lajos utca

HGróf Tisza István ut sarok ~2.
" regg~l 6 Ó. 30 p. @ Máday gyógyszertár "

déle!őtt~ .:: 8 Ó. - p.

3. délelőtt· 9 Ó. -- p. ~
Piac-tér délelőtt Ó. 30 p.

" Ariézi-kut ""
4. délelőtt 11 Ó. 10

5

Hangya főüzlet délután 12 ó."
p.

"
- p.

Vágóhid
5. .Il .. déll,Után 12 ó. 50 p~ Iványi malom 5.

"
délután 1 Ó. p.

6~ délután 2 ó. 20
Endrődön: .

6. délután 2 ó. 40"
p. Napkel~ti vendéglő "

p...
Kórhái7. .. !'. -- délután 4 Ó. 55 p. Kondorosi-ut 7.

" déll1tán 5 Ó. 40 p.

: 8. este 1 20 p. fliac::tér 8. este 7 Ó. 40 p." "

urnak ,-...............- - : :........ urnonek

.mint él . --

GYOMAI· uJsAö.
'o!vasójiÍllak, ..

. o

, Feltételes megálló he1yeken már 4O~50Iépés!1yi távolságról felemelt kézzel keH
jelezni a megállást.

Menetjegy Endr9dig vagy vissza 60 fmér, ·helyben 30 fmér, csomagjegy 20 fillér.

KUlön men~tekre,. vásárokraautó,.vagy autóbusz a soffő~nél megrendelhető.

ava _.-.n'''DRÖDI AUTOBUSZ:vALLALAT, 6YOfV1A
Telefonszám 11. Telefonszám 17.

.Szerkesztésért és kiadásért felelős: .
WAGNER l'VíÁRTON.

~"Al;~~~~~~~~'?v:& ....taAP0ZC~~~ ~~_íiA!\1'.- .. ·
-Nvomtatta ~ nHUNGÁRIAu liönvvJ1vomd"i V'áUt.!l@t GvomárL Felelős cégrulaidonos: TEKET SÁNDOR., .: '~f



HETILAP·ÉS ;'(OZG

Ara 16 lér.

A l, T ~\ R S A D APOLiT~

V. évfolY!2m 30. szam.

"""",!!~~,~ = ~~-- """""W"7"'''.''''''''''''M~ ~~~'~~r"""""~~~~~~~~~~~~~~~'!!'"'"
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: -~-----~' ~b'-----~-

Negyedévre - - - - 1 pengő ao fillér felelős szerkesztő: VIA.GNER !W.'L4.RTON. I Hirdetesek dijsza ásai: .
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 flllér • i, .< k' ..... "". "l j' Egvhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
E""ész eyre - - - - 6 ""en"'ő. . Szerkesztőség "'8 la..,O"I'Ja.a: I h'"' [' 'l 10 . lék t· "I 1- 'l'k'

::I .. '" i • 'I 1rae esne szaza', lzSzertne .~ szaza e,', l

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra. I "HN G RI könyvnyomda il negyedévihirdetésnél 20 százalék és félévi hirde!'~s
Megjelenik minden vasárnap reggel·__L ~~~ "ÁRVAHÁZ" ~__il_~_ esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

iiiOiiiiiii~i;;ii_iOiiiiiiiiiiiiiiiiiióiiiiiiiiiiiOiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiOiiiiiiiiiiii~iiiiOiOiiii~,,_= ....

-

!J>j,'e§bbiteJ.·i 9'Yű1é§ döntött .at n'1eqii:l'esedett lelké§zi állás be~

töltésének kérd.é§ébe:n~"" l"iars<1L"ln.,.,i e§tperes rÖ~'id itt idl:h:é~e"

Iwföltésénck k0rJés,z voll, mert
él rer. egyházi törvények él

prcsbi1ériumol jogosiljÉlk fel,
annal.; eldöntésére, hogy meg
!Ji,c,js, vagy választás utján ki
vánja-e az állást betölkni.
lv1indcll legkisebb eIlenmond~s

nélkül egyhallgu lelkesedéssel
rnondot!ák ki él határozatot,
hogy II gyomai ref. prcsbilc
!'ium él pályázat uUón '!eencló
választás meliclt clönlöi! s igy
mindenki szahadon 2"yakorol 4

hatja szavazati jogát. A vá
lasztás határidejét él törvény
kivc1nalmainak megfclelőcI1

szeptember hó végére, vagy
okióber hó elejére !'ogia ki 4

liizni az esperes a pályánl
kelló mcghirdeiése és él pit,
Iyázafuk beérke7..le uttín!.,.

Az uj lelkész c1ij[cvcJénck
megfJ!lapitásiÍl1tTj voltak egyes
[{ nyegle k fl fdszóiaJások,

A nép bizalma arra is
köteiez, hog-y cl közérde
ket cl baráti szolgálatoktól

l elkülönitve szolgáljuk.

végzell. Közben pedil.J a rel'.
Cg-yl1ázKClzség presbiterei íVé

nei) majdnem teljes számban
jc1eníek meg cl magtár fö Ii') !i
levő tanácskozó teremben, Az I
istenszolgálal áhitatosan buzgó
elvégzésével pedig Harsányi
ugyancsak Répás kiséretében
sietcl! a lLirelmesen várakozó
presbilerek közé, hogy iIiva·
lalbeli köleJesség'ét teljesitse
és szép rendben levezesse él

presbiteri gyűlés!.

A presbiteri gyiilésl ponlosan
fél négy órakor nyitofía meg'
Répás lelkész, aki a körünkbe
visszaérkezeli esperes lelkész
üdviizlésc után tdadla él veze
tést Harsánylnak, aki él /ijrvé·

n VC,l; ben n; cgir! keretek közöl ~ t
soqaban !arg'yallatta le a napl

rendel, cl1le)ynek kimagasló
pontín él !(Í\!ozlftvö! I11cg'ürc~

SQ(1efi i(:ll((~s;j álléls miké1nfi

féle tájékozottsága nincsen
s al-i:inek egyébként is
csak ideiglenes érdekeltsé~

g'e van itt.

Csak egy hónapja, hogy él

körünkből eltávozolj liarsán\!Í
Pál esperes! az egyházi tör#
vények visszaszö!i1olták ide
közibénk, ahol váítozásokban
tartalmas élele legfdvát él kiiz'
mosul! férfikor edzeit akarásá
nak teltekben megnyilatkozó
legszebb idejét töllö!tc. Vasár~

nap, vagyis f. hó 20"án a kora
déluUtni órákban érkezel! Har
sányi esperes a gyomai ál!o~

másra, aho! ót testvéri szerep
tellel fogadta Répás Pál hclY3
beli ref. veze!ő lelkész. A köl
csönÖsen meleg rövid üdvöz~

lés urán kocsiba száll/ak mincla
ketten, és él közsé~}bQ haj,
faltak, ailol liarsányi l~épCís

kisél'etébell egyenesen az IsJen
há7Cíba sietet! a szokásos va
sárnap c\ri!utáni islell!iszfel~:1

meghi1!lgat6sáró, amit a soros
Papp Ciábor ref. s, Iclk~sz

Papot

Társadalmi Eg es ,letek Szövetsége
Kiáltvány~

Országos érdek, hogy társadalmunk a nagy gazdasági problémák dolgában állást foglaljon, örvendetés, hogy a

mezőgazdaság taipraáUH:ása
ha későn is, de végre a gyakorlati megoldás utjára került, Az intézkedéseket nem birálj uk, de várjuk a gyökeres, átfogó meg
oldást:<1 termelés átszervezését s a nyerstermékek kivitc1e mellett a m<Jgyar mezőgazdaság iparának továbbfejlesztését is,

. l\Iemzetűnk létérdeke, hogy a mezőgazdaság talpraállitására mindent eJ kövessünk, de megdöbbenessel
álJapitjuk meg, hogy az iparellenes érdekkörök és az iparositás föltétlen szükségességét Illeg nem értők a
mezőgazdaság mai sulyos helyzetet a mezőgazdaság és ipar érdekeinek szándékos szembeál!itilsával általános
támadásra használják fel országunk iparositási és iparvédelmi mozgalma ellen.

Valljuk Ibe végre: Ha ellenségeink szónoklatainkat hallják: mosolyognak; ha ökőlbesL:0rltc!t kezeinket látják: ne
vetnek, mert tudják, hogy az ököl fegyvertelen; lIa Trianon istenkisértő kegyetlen;-:cc!Qsd eHen küzdünk: hallOtáznak, mert
zsákmányukat biztositottnak vélik;

de elsápadnak : ha CsonkamagyarQ~s,;aagon:egy -uj gvirkémény épiiI,
mcr! tmtják, hogy minden füstölgő kém,éllY a mi hatalmásodisunkat szolgá!,l'i. és jelké:p::;zi, Ezért adták ki a jclszöt:

, ,,~ Mt,GYAR iPART MEG KELL FOJTANi!"
f',~3Sl!;;;r"k! Vakok vagytok, hogy ezt nem látjátok? Évtizedeken keresztül llareoJtulIk az ömlJló vámterűletért, hogy

megteremtl'iessük önálló iparnnkat és most111égis \/ámrevi<:ió, kartelltCrv$\ÓY s egyéb ip",r~ és tökeellenes jelsza.
vakkal lZ! !d.lltöidi ipar olcsó i.1gynökeivé válf:.(jjk! Saját jövötöket ássáiok igy alá, mert mi lesz mérnökeinkbőJ, mlln
kásainkból és évi űtvenezer főnyi népességszaporulatunkból, ha iparunkat szántszándékkal tönkretesszük?! S hogyan áÚ
junk talpra, ha ipari szükség!eteinkért évente még több százmilliót kell maje! kifizetnünk a I,lllfö!c]nek!

POLITIKUSOK ÉS NE;MPOUTiKUSOK!
Vessétek el a tetszetős, ele rOll1láshoz vezetö iparellenes jQ!:;;cs.vakat és fogj,link össze a magyar mczőg,ndaság és ipar közös
fellenciitésére, mert igaz, hogy mezöga7daság n~ll\iil eJsellyvec! az ipar, de 'nint Kossuth Lajos már 1846 augusztus
20-án megmondotta:

"mi~ mácsitt-t az ipar, és vámk.érdés jobb vagy rosszabb !e{nek. kérdése csak,
miná1unk élet- és haláfkérdés 1"

levinni és ezt a fontos l
tisztséget olyan emberrel I
ak!2rták betöltetni, akinek ,.
él járási életünkben semmis

Vármegyei
kisgyülés.

fe!ebbezés folytán !2,
belügyminiszter a várme- l

gyei kisgyü!ési tagvá-!
lasztásokat megsemmisi= l
tette. Az uj választás a
közeljövőben lesz. Az elő

zetes tárgyalásokon él gyo
Illai járásnak egy rendes
és egy póttagságot véle ..
ményeztek.

A kisgyülés végzi a leg
fontosabb vármegyei ügye
ket és ezek keretén belől

a járási és község'i ügye..
ket is.

·.Ml!1dg.n jfjr.~s. \gyekszik I
a, megyei képviselői közül
tudásra, szorgalomra rá~

termetrsegre és megj ele..
nésre él legalkalnJasabbat
erre éi nagyon fontos tiszt
ségre jelölni.

Ez él kisgytilési tag lesz
hivatva a gyomai járás
minden szőnyegre kerülő

Ugyét a járás érdekében
ha ke!!. körömszakadtáig
véclenL Bnnek a tagnak
kell a járásunk érdekében
kezdeményezni, biráIni . és
résen leni, hogy ne leg'yen
j6rásunk semmiben sem l
mellőzve. !

Összegezve: ha már
csak egy tagság'ot kap a
járásunk él kisgyülésben,
erre él tagságra olyan em...
bert jelöljenek a gyomai
és endrődi megyei képvi
selőÍnk, aki közülük a leg$
arravalóbb. akiben a fenti
kellékek meg'vannak.

Nem tartjuk komolynak
a jelöléS gyiiIésen más já~

rásbelieknek és egyeseks

nek azon erőH{ödését,hogy
a gyomai jelölésbe nem
járási érdekeket, hanem
baráti politikát akartak be~ ,
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Vármegyei Gazdasági
igazgató választmányi

amelYí?:k azonban nem állotlak
mélyreható célkilüzések szol
gálatábem, hanem inkább a
csendes mederben folydogáló
közhangulat éiénkitésére szol
gáltak ! .. Ennek eldöntésével
cl veze!ésl ismét Répás lelkész
veHe át és egyes egyházköz'
ségi érdekü kérdések nyugodt
megbeszélése után él gyü!és
szép rendben véget ért! .. ,

Harsányi esperes Clzuián
még néhány magándolga vé;
geztével az esti vonattal visz
szautazolt Oyulán levó uj ál·
lomáshelyére.

WT'iB

ut Békésen.
E hó 21-én vették ál és ad

ták át éi forgalomnak a békési
gróf Teleky utca ez idén épí
tett 700 folyóméteres szakaszát.
A vármegye részéről jelen volt
Dr. Márky Barna vm. főjegyző,
az államépitészeii hivatal ré.
széről Bálint Imre kir. müszaki
tanácsos és Nagy Dezső kir.
mérnök, MoldoválJyi· János fő

szO!lgabiró, B. Szabó Sándor
községi fójeg-yző, Petz Gyula
községi mérnök, Málhé és
Wagner ulépitési vállalkozók.

A szemle után Dr. Márky
Barna a bizottság előll röviden
megemlékezett arról, hogy vár
megyénk legnagyobb közs~ge

Békés - mely valamikor a
vármegye székhelye is volt 
él vármegyéhez fordult, hogya
nagy forgalmu gróf Teleky ut
cát modern utrbukolattal lássa
e l, mit a vármegye teljesi lett is
ugy, hogy 700 fm. hosszusága
ban 5 m. szélességben beton
alapon vékonyitoH kiskőburko<

lalfal épil/elell ki, mely ha/áro·
zatra Békés községe az uteaa
beli lakosok hozzájárulásával
is 7 méter szélességre szélesi-

telt ki. Dr. Márky főjegyző él

községi takosság áJdozatkész~

ségét megdicsérte a vármegye
részérő! és az ujal átadta il
forgalomnak.

Moldoványi János főszo!gaa

biró kcrcscJicn szavakkal vála~

TTT

f hó 25-én Békéscsabán Bc
líczey Géza kormányfőtanáp

csos elnökiele alaH él Gazda o

sági Egyesület székházában az
igazgató választmány gyűlést

tartotl, amelyen él. Tisztmtuli
lvlezőgazdaságiKamara elnöke
báró Vay László bihari főispán,
él vármegyénk részéről báró
Feililseh Berl!101d főispánunk

s cl \·álasz!má!1Y tagJai csaknem
teljes számmal vetlek részI.

A gl'ülés első sorban Be
lirzey elnök kormányzói ki$
tünletésének adott kifeiezést és
meleg ovációban részesitC'l!e
az illusztris gazdáI.

Kli!önféle miniszteri és or
szágos kamarai rendelet és
áliral letárgyalása után elhalá-

egény
A hőmérő árnyékban 33

fokol mutat. Benl a hivata!bar;
testvérek köz! is megvan 35
fok.

Izzadó ur még ennél is ma
gasabb hőfokof érezhet, mert
rákvörös arcát időnként végig
söpri zsebkendőjével, közben
ékes s1ilusban emlegeli él hő~

ség fel és lemenő rokonait.
Mert izzadó ur rendes em~

ber, nem forradalmár. 6t ugy
taoitoHák, hogy egy ur csakis

s::oll a iárás és Békés község
nevében és kérle Dr. Márky
főjegyzőt, vigye el a békésiek
kös7önelét él vármegye elis
pánjához, hogy Békési ezzel

az urtal cl vármegye qn:ik kg'

szebb uljához jutlattél.
....

Egyesület
gy lése.

rozta igazgató válasz/mány,
hogy tclies erejével elősegiti

az augusztus 14 0 én megn yiló
orosházi mezőgcrzdaséÍgi kiái#
lilás! és a Békéscsabára ter;
vezeti kamarai közg'yülésl au·
gusztus 15·én d. e. 10 órakor
Orosházára kérle kitüzni ci je
lenlevő kamarai elnöktől, aki
ehez ké'3zséggel hozZájárul!.

Több fonlos gazdasági kérdes·
letárgyalása után él boletta tör
vény végrehailási utdsításával
foglalkozott válaszImány, mely
nek kapcsán eihCllározta, hogy
némely él terme!őre ~edvezőla

len szakasz megvá!lozlatásáf
kéri sürgősen a kormánytól.

A gyülés az elnök éltetésé
vel ért véget.

a
palllallóban, kabátban, mellény
ben, gallér és nyakkendóben
ur. Felölli hát eme ruhadara
bokat té!enanyárorJ. A követ-
kezményekért kizárólag az
idŐjárást okolja.

Izzadó ur telies ruházata k
hát szüken mérve legalább
3-4 kg., bagaria cipőjél nem
is emHtve.

Ollhon naponta elátkozza
azt, aki a kemény és puha
gallél'I kHalálta. Né2ponla öí~

venszer földhöz vágjö, amiért
amugy is forró nyakához tUI
padva fojtogatja őt, dchtlt rend
nek muszáj lenni, agaIIérnak
pedig a nyakán.

Izzadó ur· bórébez nem fér él

kósza szellő, scm a napsugár.
hiszen bőré! hármas réleg bo
rilia, ing, mellény, kabát. A K':1

bál ugyan lekerül néha s ilyen
kor csoda elegáns rcmcküi hu
zó nadrágtarlójában.

Izzadó ur ezt mind békésen
elviseH, de -mikor megpil~

lantja neje őnagyságát nyári
rU!Hijában, akkor a hőg"ula ke·
rülgeti. Neie I. i. él 33 fokos
hőséget respeklálja s tényle
gesen máskép öltözködik. Neje
megelégszik egy hihetetlen vé
kony kis ruhácská\'al, némi kis
kombiné felett. Sulya lehet vagy
fél kg., szel16 és nap vigan
járja, ugy. hogy neie a gőz

fürdőhöz hasonló konyhában
is vigan nyara! s részvétlel nézi
Izzadó ur nyári kioiait.

Kedves Izzadó Ur l MI tör
ténne, ha Ön szakitana él sötét
muiital és testét takaró három
réteget földhöz vágván, egyet
len világos bluzzal cserélné fel,
mely nem süt és nem fojtogat?
A bagaria cipőt őszre hagyn á
és kizárólag vászon cipőt hor·
dana mikor él hőmérő már har
minchárom fokoi mulat, Való-

"lzinü, hogy férfi ősei megfor·

dulnának sirjukbem és koIlegál

forradalmárnak minősl!enék 

viszont Ön nem kinlódna és

nem átkozná a kánikulát, ~mc·

Iyet azért teremtet! az lsten.

hogy kigyógyuljunk téli nya ~

valyáinkból a Nap és Levegő

segítségévei.

Tegyen egy próbát Izzadó

ur ~s aztán madj irjon l

Asszony.

TÁRCA
Iloldvilág.,

Irta: PINTÉR FERENC.

(folytatás) (34)

Maga dőlt látta az egész
jelenetet él vonatban. Ettől, mint
visszafelé pergetett film futota

tdk el szeme előH a képek.
1-\z utazás, az állás felmondása,
az érthetetlen lumpolás Mező

városon és Mar~iI kegyetlenül
őszinta arca él halollas ágyon.
És Rosiás. Amiért ő idejött.

Észre sem veHe, hogy be...
csapódolt~16tte a kapu, mi·
után a házmester nehányszor
megkérdezte! hogy jön VClgy
marad,

Hogy is tudot! it! lézengeni,
minden mésszel pepecselni
- hog'y tudott Magdára gona

dolní - még bele is szeretni,
mikor Rostás még hátra van.

ivla, még ma megkeresi. Hu·
gom lesz hozzá. Megmutatia,
hogy férfi a talpán. Egyenesen
él sZQmébc mondia : a felesége
megcsalta őt Rostással. Rostás
ug'yan nem fog'ja beismerni,
i'lnnak uribb és udvariasabb,
amint ezt első látásra tisztán
érezte Róla. Mindegy! Nem
fog kibujni él dolog alól.

Már Tabán görbe utcáin
baktatotl. Maga sem fudtél
hogy kerüli oda. s hogy fordult
be egy piszkos, gyanus kis
kocsmába.

A sváb vendégló$ gyama-

kodva mérte véqig a szokatla$
nul jó kabátu vendéget.

Nehány pohár bort gyorsan
lehaHot!. Felszabadultnak, köny
nyünek érezte magát. Igen! ll!
il cél előtte, ma meg fogja
tudni, méri ha7lldolt Margi!
szerelmet neki, mikor Rostást
szerelte.

A gellérI hegyi utcának vc;
ze!ő lépcső, mély árnyékába
belépett egy siető férfi. Han;
gosem fujtalolt, mint minden
asztmás, dohányos ember.
Mégis sieteIt, meri az utca
sötét árnyékaival elhagyott és
néma volt.

Minden nap elhaiározta, hogy
reggel megy haza él s'lerkesz
16ségból, vagy laxil hozat 
de resteUe félelmét~ $ cs~k

azért is gyalog vágott neki az
utnak.

Pedig most is erős szivdo
bogása volt, ami miatt megint
nem fog aludni.

Hirtelen eszébe jutott az is#
meretlen csavargó, aki már
többször kereste lakásán. Mér!
is nem hivaHak rendőrt, mikor
ismét jelenkezett. Az az érzése
volt, hogy mil itt fog vele fél'
lálkozni.

Odafönt lépések doobanfak.
majd csend lett. Valaki megállt
az ut közepén.

Rostás is megállt, remegő

kézzel tapogatta meg zsebét s
kivetle tokjából kis revolverél.
Izgalomtól reszketve vC'nszolta
magát lovább az Ismeretlen ve
szedelem felé.

(Folyt. köv,)
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Kéviselő: WAONER MÁRTON
FIAI fakereskedők, Gyoma.

A vitézségi éremtulajdono
sok országos nagygyUlése. ;.\
\l3g'Yéli' [jac1viscJtck Országos
ci dzd:1 3éi~;H10 1itlkai JJánjának
legutóbbi iilnáe::o:gl ülésén él hi'l
c]ifogságba cseJt magyar kélto
nék szomorll sorsával foglal 8

kozlak és fclhiviák él kormány
és f,srsadaloi1, FigyclméJ éJ még
ídcg'cnbel1 szenvedő ma2-yar
kalonák szomoru sorsára. El#
halároziák, hogy él pári orszá
lWS nagygyülésre hívja össze:
a \'iiézségi érmeseket és ezcn
agyülésen rész!clcscn foglalD
koznak él hadvísellck munka
nélküliségével és egyéb fontos
kérdésckkel.

Szervezés alatt áH a gazda 8

titkári intézmény. A fa.lusi
gazdatitkárságok goncloiatál
!udvalevé5en Grabovszky Mik~

lós veleHe fel. aki a falvak
mezőgazdasági lanácsadását
társadalmi erőkkel akarja biz
tosiíéJni. ;\ gazdaliíkári intéz·
mény, me!y él földmivesekel 11

jövedelmező jarme!és irányára.
akarja oktatni, már szervezés
alalt áll. Élére Tokaji Nagy
Lászlót, az Erdélyi Gazdasági
egyesület voll igazgatóját hIv··
ték meg,

Hat nap alatt 229 vagon
gyümölcsöt száHitottak el
KecskemétrőJ.A barack6 és az
uborkaszezon beálltával nag'y'
mértékben megnöv0'kedeli a
kecskeméti gyűmölcskivilel. A
mult héten hat nap alatt 229
vagon gyümölcsöt szállitoitak
el. A 229 vagon gyümölcsből

144 vagon uborka 71 vagon
barack. 4 vagon cser'2sznye és
megg'y, 5 vagon alma, 1 vagon
szilva és 4 vagon zöldpaprika.

Az üres iizlethelységek szá~

ma a fővárosban 25-röl 765-re
szaporodott öt év alatt.

Az athéni földalatti vHlamos
meg:1yHása. Alhénbcn és él

Vj\:,löri.::-L::r, il l1éil'ÖIJ mcg'nyi
IUiiélk él ui!'cusz-alhén-hilisz
sziöi lliodcm röldi'ilatii \'i1la~

m05vélsllT kéi pAIYéludvarál, ,Az
uj vasuh'ol1u:al 2400 m~rl?r

hosszt] ala~:rLIrbé!11 épiteiiék meg.
hDg) éi \'flí0S mc~znö\'('~kcdeJ!

forflu!I11,:inak akadf.llj'ozása néi
I'Lil· Athéni él kü!vá.rosokkal
üS5zcköS5C.

i-mmcn rmm

Csak bizonyos felekezethe;;
toúk, de nillcsen Istene.. kinek bü-
zös a más hiie. Kncr.

zébe, hogy okosabb legyen főle,

az célját eleve elérte.

Személyi hir. A vallás és
közoklatásügyi miniszter 640
11-604-930 számu rendeletével
Juhász Sándor és Juhászné
Maksay Rózsa tanárokat a já,
noshalmai állami polgári isko
lához helyezte ál. A mi isko;
lállkkoz pedig 640-11-595·930
számu rendelettel Gaál György
tanárt Szerencsről és 644-11
667-1930. sz. 1'.-121 Cserny Má
ria tanár! Ecszthelyről oszt0t~

ta be.

Őt és fél százalék a posta··
takarék kamatlába. Budapcst~

ről jelentik: A pénzügymi·
niszter julius elsejével kudődő
hatállyal cl postatakarékpénzlá...
rak takarékiiz!eiágában a be·
té'tek után fjze!endő törzska
matlábal 5 és fél sZázajéj.d:a~. I
a kü:ön kamalozc1su ktciC'l< I
kamatiábál pedig 6 ~Úll~1!0k· I

ban állapHotta meg. I
Levizsgázt80k a. birál{ az au- I

tóvezeíésrőL Budapesiról jc- I
lenIik : Mini isrnerel'2s, Tör<cky
Géza dr" él büntetőtörvényszék

cTriÖke heIeld-~t:l· ezelüf! efrcll
delie, !lOgy az alltógilzolási
ügyekben ilélkező birák és fl

mell'zji.ik bv.osztori ligyészek él

gyakorlatban sajátítsák el iJZ

élLllóvezelés technikáját. A birák
gépj§rmüveze!és tanfolyai11a a
napokban éri véget és vald~

mennyien fényes sikerrel tetiék
le a vizsgát.

Elvi döntés a gazdasági
cseléd kórházi ápolása ügyé
ben, A törvény szerin!, ha él

gClzdasCigl cseléd flwgbelrg'szik,
ugy 30 napon át a gazda iar.,.
tozik él cselédet fl'yógykezcl.
telni illetőleg' a kórházi köJj,!
sége[ megfizetni ClZ esetben,
ha a betegség a cseléd és él

gazda hibáján kivül következelt
be, Legulóbb a földmivelés
ügyi miniszter _ egy bnkrét
esel kapcsán kimondoJta. hogy
ha a cseléd betegsége részeg·
ségből kövelkczeH be, vagi'
azt a betegséget él cseléd I
szándékosan idézle elő, abban
az esetben él gazda nem jal''''

tozik a kórházköltséget fedezni,
különösen nem akkor, hogyha·
él cseléd öngyilkossági kisér
letet köve!clt el és él gyóg\"
kölls,:.'gek emiatt merliliek fel.

Agyvértódu.iás j szivszoron.,.
g'ds, nehéz légzés, félelemérzés,
idegesség, migrén, lehangolt..
ság, álmatlanság cl természetes
"Ferenc József" keserüviz
használata állai igen sokszor
me!?szüntethctók.

GYOMAI UJsÁd

*

A világkeservet ugy öntik dalba,
versbe, . hogy a jajongók saját
apró keserveiket kesergik el benne,

Nagy repiilőgépszerencsét-I

lenség történi Angliában, Lezu-I
hant egy személyszállitó repü-
lőgép s mind él utas ször# I

nyet halt. Ezek közt volt Hen ...
derson ezredes, él világháboru
egyik legkiválóbb angol repü ...
iőhőse is.

Egy oláh diák ötször rálóti
Aoghelescu beiügyi államtil
kárra, aki! a golyók sulyosan
megsebesileHek. A merénylő

kijelentette, hogy tettét előre

megfonloltan, bosszuból köz
vette el él macedónok sérel ...
mei miaU.

Az oláh antiszemita zavar...
gások miatt már 30 személyt
tartoztat/ak le. Bukovinában
több lisztviselőt felfüggesztet·
tek állásától.

A kormányzó kihallgatáson
fogadta él budapesti nemzetg

közi épilészkongresszus tag·
jait.

Julius 21~én ünnepelte a bel·
g'a királyság fennállásának szá·
zadik évfordulóját.

Baján literenkénl 1 fillérért
áruják a vize!.

Magyar uszók vizipólósok
fényes győzelmet araHak Drez·
dában.

Ujpest fuliballcsapaia tvl ilá,
nóban ]2gYŐZÍ(~ az olasz baj~

nok CSEJpo!ol.

A mozi áldozatai. iiollywo..,
odi kimutatás szerin i 1929-bcn
iizenhat ember lelle balálál él

sludiókban, kilencen i~·ttek nyo
morékká, 1272 férfi és nő szen~

vedeH oiy Sll!YOS sérüléseket,
hogy orvosi mütét váli szük:
ségessé. Azok közt, akik éle
tüket veszl(;;tlék, volt kél szí
nész, kél segédrendező, egy
villanyszerelő, három ács. kéj I
munkás. Eg'yik s,zi.nészt cIca; 'I~
gadta lova, a mélsik IC111hant
az en,elvényróJ. A két segéd,
rendez6 aeroplónbalesetnck
lett az áldozafa. A sebesülé,

se.k jr) részét lovak okozták. I
Egyik áldozatot kutya marja
meg, másik kicsi hijja. hogy
vizbe nem full. Hirtelen felcsa,
poH ajtók is okoztak balesele
kel. TLilekedési jelenetek köz?
b:?n, üldözések folyamán sok
eselben egymást sebezlék meg
a szereplők,

Hány nemzetet ieime naggyá,
Iza felszinen lévő nagy;át idején
elhailtolná.

A vagyontól való rideg függés,
nem vagyoni fiiggetlenség,

*

Ki nem ugy vesz könyvet cl ke·

IRERÖVID
INDE FELOL.

A rajnavidéki fc/szabadulási I
ünnepek páralIan lelkesedés
mellett Hindenburg', birodalmi
elnök jelenlétéhen -folytak le a
mult hélen.

Japánban borzalmas tájfun
puszliloli. Eddig 327 halolt van
s vagy 800 sebesült 4000 ház
teljesen rombadőlt, 13.000 erő

sebben megrongáIódotl. A kár
hozzávetőleg280 millió pengő.

Az indiai alkirály a mul!
héten sürgős tanácskozásra
hivlél össze az összes koro I
m6nyzóka!, hogy megvHassák l
a sulyüs indiai 11",lyzcJe1. '

1Q30 jut. 27.

Felül zsgálat. !
E hó 9.2;én Bálint Imr,z kir.

miiszaki tanácsos, Valasek Ernő

és Nagy Dezső kir. mérnökök
i'l róm. kath. egyház ujonan
építeIt iskoláiát feliilvizsgálták
és annak lelkiismeretes meg
~pi1ése fölött TevánRezsőépi
tész vállalkozónak megelége6

désükei fejezték ki.
Ug-yancsak ekkor délelőll él

ladányi uton tavaly épített ketlős
utkaparóház utófeliilvizsgálatM
is megtartották.

Apponyi Albert gróf Oyön
g'yösapáliból Bayreullhba ul aD
zoJt a Wa~rner-ül1ncpségek ide
jére. Onnan Oyöngyösapáíi 4

ba fog visszalémi s él minisz~ l
Jerelnökkel iöriénl rnegáilapog
dás alapján él népszövclség
őszi iil.zsszakára Genfbe ula·
zik, ahoi i'viag'yarorszflgot kép
vis'zli,

Zavaros Aladárí, a székes··
fehérvári polgármesteri és Var
ga EJcmér mUs7aki főtanácsosl .
épitkezési visszaélések rniaH
leta rlóziatlák.

Kairóban az elmult héten
veszedelmes zavargások bori 3

toHá\< fel él várost. Eddig kö;
rűlbelől 100 halo11 van.

Az 50 Celsius fok körüi! hő

ség példáBan számn áldozato·
kat szed Amerikában,

Általános vasutas sztrájk
tört ki Irországban,

Az ostendei kardvivó verse'
nyeken főiényesen g'yáztek él

magyaro!\. Európa l~ardvivó

bainoka ,isméi Pillér György
százados leH.

Augusztus l~jére 38, felje'
sen uj szerkezelli utcai villany...
órát szerelnek fel Budapesl
forgalmasabb helyein.

Kiskunhalason leégett 300
hold rét.

FüIöpszáHáson több ezer
hold nádas ég.

Nagy .tüz pusztitott Ercsi
.községben,



!l.

27.

1500 P-ért,részét Lach

.. e 1;,ozgazaasag.

noy

Püski Róza eladta il 428 négyszögűl

területü házas belteikét Szilágyi István
és neje Nyitrai Erzsébetnek 1600 P-ért,
Kovács Péterné Hunya franciska eladta
a Görögálláson levő 1 hold 400 négy
szögöl szántóját, Hunya Imréné Hunya
Eszternek haszonélvezeti joggal terhei
ten 15 q buzáért, Béres István eladta
3 hold tanyaföld ilJetöségét Kovács
János és neje IVlünich Máriának 2400
P-ért haszonélvezet! joggal terhelte il.

Endrőd községben:
'Tirnár Istvánné KuriHa Erzsébet el

adta a 446 sz. a. levő beltelkes lakó
házát 336 négyszögöl területben Timár
János és neje Sztanicskai Annának 1000
P-ért, Polányi Lajos és neje Oláh Gi
zena eladták a Duspáskurnban levő 2
hold 447 négyszögöl szántóból őket

illetett kétharmadrészt Zs. Timár La
jos és neje Csorvec Nesztinek 60 q
buzáért Dánist András és neje Csuvár
Erzsébet eladták a 946 sz. a. 97 négy"
szőgől területü lakházukat Timár Imre
és n.eje l--onna ~feréznek 1000 P-ért
Lakatos Lajos eladta az Udvarnok dü
lőben lci'ő 6 hold szánt6ját D. Timár
Mihály és neje Hanyec Annának 4000
P~ért, Szénássy Niátyásné Varju Má
ria eladta a fazekaszugban levő 5 hold
5i8 négyszögöl szántóját Uhrin Vince
és Nláriának 200 q buzáért.

Nagy
Tég§ásl Istv3m"ié

kBzségb~n :

Lach eladta a 440 négyszgDI
beltelkes hl.kóházból öt jnet~tt feh>

MÍJld8zo1mak, kik drága jó atyánk
Nagy A. elhunyta alkal
mával i1] i2rhetetlen
ban részvétükkeí vjgasztaHak.
ezutonfejezzük kl hálás köszöne
tünket.

TerményeI<. A mult héten az Egye
sült Államokban bekövetkezett olcsó
árak miatt interventiós vásárlásokat
al,artak a gazdák kormányukt61 kiesz
közölni, amit a bekövetkezett igen me
leg időjárás reeszkomptált azzal, hogy
minden interventiós vásárlás nélkUl is
az árak szilárd tendentiát mutatnak.

Ez természetesen kihatással volt az
európai kontinensre is, miért is a mac
gyal' buza lassu árjavulást ért el.

A mult heti P 17.-es árral szemben
e héten a helyi piacon már P 17.80-3t
is fizettek waggontételes árukért. Álta
lában pedig P 17.50 a buza ára.

A tengeri a nagy szárazság követ
keztében igen élénken kereset cikk, ma
már importparitáson áll. Privát forga.
Iomban P 17-et is fizetnek lnétermá
zsánként érte,

Zab, árpa, nincsen a piacon, privát
forgalomban budapesti paritáson felüli
árakat fizetnek a termelök egymásnak.

A boletta rendelettel kapcsolatosan
több tisztázatlan és a termelőket igen
érdeklő ügy várna megvilágitásra, miért
is a kormány elhatározta, hogy boletta
kis-kátét bocsát a gazdák rendelkezé
sére, melyben az őt érdeklő dolgokat
12 fejezetre osztva népies nyelvezettel
fogja tárgyalni, Ettől függetlenül, ameny~

közlé;:,?

bc!lozéJu,i

A
Hivatal
ban éj

Közel tizerllíárom mimó kl"
kün[eresl{e~

Síaliszlikai
szerint

Emergé verseny. A nagy és
ál érd,'kI6d·ésre való te"

kinfelíc! az Emergé pncllval
kapcso~(]1oS országos Erner;;rz

rin! ÖS5::,,'scnl .18463,3
sza!'V-cL-,;na 860.379 il

2,361.560 sertés, 1A03,8,':;4 j I
22.l kccske. 4294 szamár és I
1242 öszvér va :vlagY,arors/.éÍ

gon. rors/.ögon az i
19 . évb:zn 6,184264 szarvas- '

mar~1éL :2'°0°_1
7
431 ló, 6,~~.~.~2: I

~crt.2s, 7,6'7 i d 19 001.JS,)

0\) ~ C::7a~11~-;""' (: -: 1

:s..'vér V~ii, ua;;n'~'k~~o;c::;onl
f\élm krü!etén
2,149.756 szarvasmarha,
869498 I 3/,22407 sertés és
2,406.041 juh volt.

Olvasóink szives figyelm ét
felhivjuk lapunk rnai számában
megiel'zlenl Concordid 5Lövet·

B U D P E: :; T, VI.,

""~.:;1i-i'IN"j-í1i'~VfI~·''é~~If'l~~'lRct1:~r.§';'fl~~t~ I
l

I
pv<Írtnlc)i1\Tllak frissel;:. !2'H3.f'ciú- I

\'é:1. autl) felszerelések dU5 választékban I
nagy

l'elefonszájl1.: Jnieru.rbán 221~97~ 285-63.

t;;c(5'~~,!;J'::;C~:&;;N-"~~"'."~'L?l-§;f~'lib~~?,,;t-"ll;1!!.l\i~~ I
inya. p~ r:-1Bgyor kir. földrT11vc'" I

ié:,ügyi rniniszférlurn i
naSZ:=Jil,QiJa1 ·6SSZ(?1rás

értéke 27.5 miilió
csökkeni s főképpen éj

szén, az á:"ványolai, nyers
rizs, villamosgépek és F~eszi.i-c

lékek, papiros és papirosáruk,
továbbá tex1iliák irnporna eselt ,

vissza. Jelentősebb emelkedés I
csak él nyersdohány hehozá- I
talánál mutaJkozoH, kis(>bb I
mérlékü növekedés volt a ja' I
vitásra behozoH VélSU!i kocsik l
és nyersbőr im .4 I
kivi/el ériéke él mullévi iuniu31 I·

forgaiommal összehasonliha'
5.9 mUlió pengővel gyarapo·'
dol!' Legnagyobb mértékben a
szarvasmarha, a liszt, él tengeri.
az árpa, él CUKor, él haromfí,
a friss és elkészitell bus, a frisss
gyümölcs, továbbá a müsc~

Iyemszövetek exporlia voil
eredményesebb, mini az előző

év junius havában" Nagymér
iékben visszaeseti él gépek és
készülékek. a vasfémg'vár!má~

nyok, továbbá a nyersdohány
és a nyers gyapju kivitele,

eS2 f I
I

" >I " ,,, !<"-,, l

ol !\\-I
l

csak
or,os-meClcr bÜ7-~

A községhála
büzm.,:::!

széradt
iik -

arrö, ogy éJ l.msag-c1 iél:30[:<élí q;y ,
legközelezbb k/adandó rendelet
me:gie!",néséig :lem
közölnL

abonáns, ,'o,-rHr:>li

2 p 50 fií

noshoz

42 mer tej. Az Orsz.
:vlagyar Teiszövctkezel Köz"

él mult év folyamán 42
millió !Her Jeiforgalmat bonyo

le. Termelt 58 vagon va- I
és 30 va· '
sokal kül

vac~,ora j P.
lebéd) vacsor] I

II ! .". 1
t-~ \ oroa~()ll efK "': j.t,) ,!

veliégekel a fürdö kocsHa vár· I
jeJ. Érdizkiódők forduljanfik;
fiJrkas O~ l

l
S ", I" l. ZU le H?,( : I

lVJél';!()o'na áh I
I
I

I -e,..--n'" ;:..-,;', a~s:" o' I"--' ":5 '<.-. }. ! 1 Li. Z, .,:) L {J ~ j ,

nem 1''''U\lLi,'. Elhal!: IiorváJh l
f)'21a Cl-u én?s, Kovács Mihálv I
81 éves.' . I

I

]Ö}5

gon j
földrc száJlitolL

RelHnás, köszvényes és C§B~-

ZOS bCle:;te;( ,~?bc

b~zonY05 n(·rnze~;..J ~

kÖZl J2;.lvczrnél 1ndokcdti1 :1

me;:,: UiZ'y'u . '" rnind- "I"

aloná ial él 00.'H\E I~oz I
ráséra ido ko~~c;j I

és fürdő-

hrl"nn'-I I
l

a ii
i
'l

Ia [cg:
sulyosabb rc urnél I, ;'öszvé!w1 I
és c:suzt ",' !
baft,l-==.r) I' u, ~

!vókurára alkalmas. Flirdő árak: l
eg'Y szem filiér, kél I
személynek gőzfürdő l
40 közös ':5 gőz. I !

'20 P. Kéi- hároin i

24 érá'Jkénl tP I
9 _., 'T' l
ic-- penf?,ol(!, KlLon'

ágy 40 .A vcnc1égeknek
;) napon lul él lakásból lO szá o

zalék, iiz napon tui 20 s7á c

zalék kedvezmény van. ma
gyar figyelmes kiszol~

gájás. Napi penzió 5 pengőlÓI.

Reggeli 50 fillér, ebéd 2 fogá
sos 2 P 50 filiér, ebéd ;:;

líel1gereW< a
U~rolrrH;i-'~{r)r{5sjadlái,yi utat. Bá· ,
Jjnt Imre kir. müszaki tanácsos,
á:iamépHésze!i hivatali fónök
keddi Gyomán kijelen
L::!le, hogy B jövő évi várme;
gyei közuli köllségvelésbe fel
veszik él körösiadányi utnak 5
m,:íerre való kiszé!esitésél és
ujra llcngerelésér. U2'yanakkor
a két hid közöHi részi állandó,
ulbl.lrkolallal fogják kiépíteni. A
közuli hid rossz padlóit még
az idén kicserélik.

Ag..,,-- és s:l':ivélll.'ei:Rll.e... I
szesedé<tiben !
eg..,,-éneknek a lermészeíc5 il

!i'!reren.(: keserűvíz:

megbecsülhetetlen szolgálatot
lesz élzaltal. hogy il béitanal~

mat kiméletesen távolilja eL
Tudományos tapasztalatok kél
ségJeienné teljék, hogy cl -['e",

ren.(: .J6zsef viz számos fél· I

oldali hüdésben fekvő betegné! I
is meglelte él kellő halást s:
igy nag'V megkönnyebbülést
okozoH. A J@z1§ef
keserüviz kapható gyógys,zer~

lárakban, drogériákban és füp
szerüzlet·zkben.

I

Ten.yészkos-vásár i
con. A juhtenyésztő gazda-'
közönség körében nagy néP-l'
szerüségnek örvendő felvidéki

Icnyészkos~vásárt ez évben I
élug'uszlus hó utolsó vasárnap
ján rendezi ?I Tíszajobbparli
Mezőgazdasági Kamara t\1js~

kolcon. A lenyészkos 3 vásár
iránt nyilvfmu!ó érdeklődés l
biztosilja az! a siker!, amelyet I
ez az intézmény a juhlcnyés7- :
lés körében elérni hivatoll. A I
mult évben a vásár az időköz- '
ben· fellépó száj 4 és körömfájás
miaJl elmaradL Annál is indo~

koitabb, hogy ez évben él Vf.l 3

sár meglarlassék. amelynek ér
dekében a szervezési ml.mká~

latokat él kamara széles körhen l
m.zginditolla, melynek kapcsán l
keresi az összeköHetésekel,
hogya vásárra mÉJr eddig is
jelenkezeH kiváló tenyészetek'
anyagának ért'2kesitésére ne
csak él belföldi, hanem KUI%O'JOl

vásárlókat is bizlosílson. Eb o

ben a törekvésében a Me7ő-'

g'azdasági Exportinléze! lámo5 I
g'cija a kaman:il. !

Budapesten, a I
S:zállodáí, (Centrái) melyet Pal· !
Jui 1\1iksa, a Grand Es~ I
piémade, István király, Deák!
Ferenc szállodák voll tu!őido~ ,
no,>a velte ál, lapunk olva~óis I
liak melegen ajánljuk. A pol~ I
gári családoknak ez az egyik I
legismertebb fővárosi ollhona I
aiig 2 percnyire il Keleti pá~ l

.r

IVfludvartól, ujonnan berendez I
ve, gózfütéssel, bideg meleg I
vizzel, telefonnal, rá.dióval vár· I

l

ja vidéki és külföldi vendégeiJ. l
i\ főváros idegen forgaimának I
nagy nyeresége az uj vezetés
dlait álló szálloda, melyben
iJ polgári árak mellell már 5
pcngőíől kezdve kaphatók
szobá.k.

Az OMKE iníervenciójára
rendelet fog megjelenni az
áthajtott levelezőlapok előh·á

sos leragasztása tárgyában.
i:"Z üMKE tudvalevőenpanaszt
tett él postaigazgatóságnál a
él nemtcliQsen leragasztolt u.
n. áthaitoH leve!ezőiapok leg~

utóbb előfordult tömeges megJ I
pirság-olása miafl. A postvezér... 4



Kató l.ajos jegyzőnek Révlaposon
levő szőlő és gyümölcsös kertje őrők

áron eladó.

Suzaeladás előtt mindenki győ

zöcljöl1 meg a napiár feW! a Hangyá
l1ál vagy Kovács Jánosnál. Ugyancsak
a Hangyánál lehet jeget kapni 5 fillé
rért kilÓját és köleskásának kilóját 34
fillérért, a korpának kílóját 12 fillérért.
A Hongyában egy fiatal leány irodakís
i1oszonynak felvétetik. Kézimunkát tudók
elönyben. Jelentkezni ke;] Kovács Já
nosnál.

Hangya értesí:i a lakosságol, hogy
nagyon szép szár<iz hasábfát nagyon
olcsón tud szállítani, akinek kell elő

jegyzés és összeirás végett lehet jelent"
kezni a Hangyánál vagy Kovács Já
nosnál. A fa Gyomára szállitva 3 pen
gőbe kerül mázsája. Hogy a fa milyen?
meg lehet nézni a Hangya ~ldvarán.

A Központi Szeszfőzde az eper
vásárlást megkezdte és bármily mennyi
séget bárkitö! átvesz a szeszfőzde.

KÖZPONTI SZi~LLODA
HOTEL CEN--fRÁL

B U A P IS S T ~ VI", BarOtiSNté.' 2)..
Keleti pályaud"'drtól a.lig:2 per(:nyire.

A G Y O M I A K kedve~t találkozó helye.
Elsőrangu modern családi ház. Központi fűtés.

Minden szobában hideg-meleg folyóviz.
EgJiágyas szobák árai: 5, 6, 8, 9, 10 peng6.

Kétágyas szobák árai 10, 12, 13, 14, 15, 16 pengő.

Fi.lrdöszobás szobák. RAD1Ó. Telefon a szobákban.

lajdonos ~ PAL lAl IK5A.

GYOMAlAK TALÁLKOZÓHELYE AZ

Istvá irály szállod
Bu A P E S l, VI., Podmaniczky-utca

A Nyugati pály.uu:lvar n:B.ellett.
Telefon (Interurban) 202~45., 294-54. Sürgönycim: Hotelist.
Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangu családi
szálloda. Minden szobában központi tütés, hideg'pmeleg

folyó viz és telefon. Lift.
Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvar!ól

közvetlen villamos összeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.

Gimnáziumi és polgári iskolai

pótvlzsgákra
jutányns3n elökészit.

Domokos Géza tanárjelölt 863 sz.

"7e·~

DlIBLIKp.CIÓ.
Katona Gyu!a kereskedönél kap

ható aratási pálinka, rum a legolcsóbb
árban. Cséplésre gépolaj igen előnyüs

árban kapható. UgyaniIt tanuló felvétetik.

Hangyánál és a Fogvasztási Szö
vetkezetnéi olcsó zsákok érkeztek, a
legjobb zsák 162 fillér, ugyanott a jó
bornak literje 70 i illér, a rumnak 280
fillér és az arató pálinka 250 fillér
líterenként. Mindenki mielőtt bevásá
rolni szükségletéí, menjen el a két
Szővetkezethez és győzödjőn meg az
olcsó árakról.

és a legmagasabb napi áron való el
adásra azonnali elszámolás mellett át
veszünk az ország bármely részéből,

bármely mennyiségben mindennemű

terményeket, zöldseg és főzelék·

féléket, hl.lvelyes terményeket,
9yUm6Icsöl:, mákot, diót, baromfit,
tojást, hiz6 és vágó állatokat
vásárcsarnoki és fiók elárusító he
lyeinkre és külföldi exportra. Kiilde
ményelcről előzetesen sürgönyíleg vagy
levélbeli érte"itést kérünk. Concordia
Termelő, Beszerző és Értékesitő S7Ö

vetkezet Budapest, József kömt 30-32.
Sürgönycim: Concordia Szövetkezet
Budapest, József körut 30. Áruklilde
ményeimél: Vasutállomás Budapest,
Központi vásárcsarnok. Telefonszám:
József 376-45. Érdeklődésnél válasz

bélyeg.

Pk. 3:i90926

Arverési hirdetmény,

Közhirré teszem, hogy dr. Christián
Kálmán ligyvéd által képvisel Bácsy és
Társai Bankháza és csatlakozott vég
rehajtatóknak 1612 P tőke és jár. ere
jéig lefoglalt és összesen 39360 P-re
becsült ingóságokra a gyomai kir. já
rásbiróságnak Pk. 3390/1926/5. számu
végzése folytán az árverést elrendelem,
annak alperes mozgószinházában Oyo
mán (Piactér) leendő megtartására
határidőül 1930. augusztus hó 4
napjának déleiö'/:t fél 10 6ráját
tűzöm ki, amikor is a biróilag lefoglalt
székeket, zenélőgépet, vetitövásznat,
villanylámpákat, vetitögépeket, fénysz6
rókat, kapcsol6táblákat, motorokat és
egyébb ingóságokat a legtöbbet igérő

nek készpénzfizetés meilett esetleg
becsáron alul is eladom. Elsőbbségi

igény az árverés megkezdéséig nálam
szóval vagy írásban bejelentendő. A
törvényes határidő a hirdetménynek a
birósági táblán történt kiHiggesztését
követö naptól számit.

Gyoma, 1930, julius hó 14 napjáI!.
SZlRÁCZKY ISTVÁN
kir. bir. végrehajtó.

HIRDESSEN
LAPU

10.- P
12.- P
30.33 P
30.- P
68.70 P

Liszt vidéki kismalm i :

O-ás gg waggontételben 38.-- P
O-ás g 37.- P
2-es 34.50 P
4-es 29.- P
6-os 20.- P

Magpiaci jelentés. A Magyar Mag
kereskedők Országos Egyesü1etének hi
vatalos jegyzései 100 kg-ként buda
pesti paritásban : biborhere 33-35,
ViktÓria borsó 16--19, Express borsó
13-15, ösziborsó 18-20, szöszösbök
köny 31-33, lenmag nagyszemli 36
38, kisszemü32-33, muhar 12-13,
repce juliusra 25.50-26, repce augusz
tusra 26-26.50.

Pk. 1605/930.

Árverési hirdetmény.

Közhirré teszem, 'hogy Magyar Ál
taláno,; Kőszénbánya rA. végrehajta
tónak 500 p tőke és jár. erejéig lefog
lalt és összesen 1580 P-re becsült in
góságokra a gyomai kir. járásbiróság
nak 1605/930. számu végzése folytán
az árverést elrendelem annak alperes
lakásán Gyomán Petőfi Sándor utca
759 hsz. leendő megtartására határ
időül 1930. augusztus hó 4 nap
Jénak délután :3 óráját tüzöm ki,
amikor is a biróilag lefoglalt cséplő

gépet, kerékpárt a legtöbbet igérönek
készpénzfizetés meilett esetleg becs
áron alUl is eladom. Elsőbbségi igény
az árverés megkezdéséig nálam szóval
vagy irásban bejelentendő. Atörvényes
határidő a hirdetménynek abirósági
táblán történt kimggesztését követö
naptól számit.

Gyoma, 1930. julius hó 14 napján.
SZIRACZKY ISTVÁN
kir. bir. vé~rellajt6

Konkoly
Borsó
Kisszemü lenmag
Tökmag
Mák

nyiben valamely kétes ügy állana fenn.
amelyben a termelő nem tudná hatá
rozottan, hogy mely esetben illeti meg
őt a boletta, ugy e rovat szerkezt5sége
készséggel áll mindenkinek rendelke
zésére.

Gyapju. A budapesti gyapjuaukti
óra felküldött tételek mind gazdát ta
láltak, miért is a gyapju tartja árát.

A helyi piacon báránygyapju ára P
100.- méterll1ázsánként.



1930;-iuL'21.

it kölcsönöket~

I 'fj'>!l~ ••<'i!!

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előlhet cl "Gyomai UjségTa"
mert lapunk havonla Idsorsol
előfizetői köz6tt egy szállodai
utalványl, melynek tulajdonosa
cl sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három· napon
át d!jmentesen kap ct kiváló
llirnévnck örvendő Park nagy
száilodában Budapes! VU!,_ BEl~

ross lér 10 (a l(cle1ipálYéludvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrenclü szobtii. A k("í
veikező sorsolás! aug. j 5~én

fugjuk mcg-ejtc:ni és eredmél1yéJ
Iilpunk aug. 15~iki számában
tesszük közzeL Vág'ja Ici
az aianU "U!alvánl'~5Zcívé,lyjf'

és aelja be azl lapunk felelős

s;(crkcszló]énél,

Laptmk Budapesten állan
dóan olvasható a "Parl{

SzáHoda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

20'45
2-10

16-5?gy
19'45gy

20'45
21-13
21-18
21-49
21'óO
2~'09

IS-2C
19-2;=,
2-2(1
:"V23

20-14
20-34
20-36
21-09
21-14
2L45

17-30
17-58
18'03
lS'34
lS-45
lfr04

15:21
IS'40
J5'41
16'13
16-18
16'47

'O-39
1O'S9
ll-Ol
11'34
ll-39
1210

A korcsmai hitelről szóló ren
delet nagy nyomtatott alakban
a Hungária Nyomd.ában dara
bOllf-:.ént 50 fiHérért kapható.

GYOHh-V.tS:lTÖ
3'53 12'46
4-21 13"14
4-:26 13-19
4'57 1350
4-58 13'51
5-n ]4'10

1930. mams hó iS-től.
~

nOl1)AP.ES'!' - GYOJ:'-lA
6-15 9'45gy 13"36

11-06 12'42gy 18'19
O-32 5-34 S-52gy
5'- 10,40 11'45gy

G~l():~j_~ -- ili~i~_t§4.-=~iA~3;;'\.

DékéscsabáróJ jnc!~d ::3"15 ~,'J4 S'l Lcry l ':l'?6 16' 14(fv
Gvomára érkezik (}']7 526 8'slgy 14-:20 16-51gy
Gyoliláról índttl (5'41 11-14 1Z-47gy IS-29 20'34gy
Békéscsabára érkezik 7-34 12-08 l3"25gy 19'27 21'1 Igy

A "gy" beHivel j;:fzett gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

Budapestről indu!
Gvomára érkezik
GYolr.áról indul
Budapestre érke7ik

Gyomáról indul
Dévavánvára érkezik
Déva\áni,'ár61 indul
Szeghalómra érkezik
Szeghalomról indul
Vész!őre érkezik

Vésztőről indul 5-53
SzeghaJoi11ra érkezik 6' J3
Szeghalomról indul 6-15
Dévavánvára érkezik 648
Dévavánváról indu! 6'53
Gyomára érkezik 7-24

BUDAPESTi NŐ

ÉS LEÁNYOTTHON
havi penziódij SO P_ Napi 3-szori
kiHínő étkezés, mosás és fürdés is
beleértve_ Diákleányoknak 10 szá
zalék kedvezmény_ Ingyenes kom:~

petá!ás és nyelvoktatás, (francia, né
met, angol). Bővebb felviiágositást
nyujt ATLASZ IRODA Kertész utca

4. földszint 2_

FŐVÁROSI TANÁR
elfogad vidéki tanulókat teljes eHá
tásra 75 P-ért (napi 3-szori étkezés,)
fürdés, mosás, korrepetálás és nyelv
oktatás beleértve_ Előkészít magán
vizsgákra, érettségíre havonkint 20
l"-ért. Felvilágositást nyujt (válasz
bélyeg) ATLASZ IRODA Budapest,

Kertész utca 4_ földszint 2_

kapható minden VasutáHomásol'l,

Oohánytözscíében.

Legjobb tájékozta.tó a

Vasuti és ajozási
ene!rend Ujság

GYO A-E DRŐDi UTÓBUSZ NYÁRI E ETRE D
...---~~~--"""""""'~~---."""~~~-~

1930. niáju5 15-töl november 15-lg.
GYOMA VasutáHomás, Kossuth Lajos-utca., Piac-tér, Horthy Miklós-ut és

ENDRŐD Gyógyszertár között.
Távolság '7 és fél kilométer. Menetidő 15 perc.

1'-;:::['I':=~:01bC(1(;;:;;--I UTALVÁNY·SZELVÉNY

urnak..... ----- ---............... lJrnónc!\

mint il

GYŰIUl UJSÁG
o]vas6jilnak_

Feltételes megáUó helyeken már 4-0-50 lépésnyi távolságról felemelt kézzel keH
jelewi a megáHást.

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fmér, helyben 30 fillér, csomagjegy 20 -fillér.

Külön menetekre, vásároí~ra autó, vagy autóbusz a sonőmél megrendelhető.

~~"~té

Gyon1ial.~ól indul: feltétdes megáHó1{ ~
indul

G~vornán : ~

1. járaI reggel 5 Ó. 30 p. Kossuth Lajos utca n 1- járat reggel 6 ó. p.

2. regge! 6 ó. 30
Gróf Tisza István ut sarok ~ 2. délelőtt 8 ó."

p.
Máday gyógyszertár "

p.

3. délelőtt 9 Ó. p. Piac-tér fi? délelőtt 10 ó. 30 p." Artézi-kut
~ v .. "

4.
"

délelőtt 11 Ó. 10 p. Hangya főüz!et 4. " délután 12 ó. p.
Vágóhid

5. ,,- délután 12 ó. 50 p. Iványi malom 5.
"

délután 1 ó. 40 p.

6. délután 2 ó. 20
Enarődűn:

6. délután 2 Ó. 40" p. j;apkeleti vendéglő "
p.

7. délután 4 ó. ~~
Kórház 7. délután 5 ó. 40 p."

v;) p. Kondorosi-ut "
8. este 7 ó. 20 Piac-tér 8. este 7 ó. 40" p~

"
p.

Teíefonszám 17.

~{EDVEZMÉNY .
VENDÉGEU'liKNEK

Ezen lap előfizeíöinek megeJégedéc
sére nyujtott

:l0 százalék
ked vezménvt, szobaárainkb61iiO ~záz€llék

kedvezményt olcsó éttermi árainkbó!
(menut kivéve) módunkban van az
uJsAG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibóvitel1i a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ;
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjűk szoba és szinházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni:

PARK-SzALLODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érl,e
Zé8i olaJávaL (Nincs kocsiköltsége.)

Telefonszám 17.

RŐ ! ft~UTOB SZEGYO

S:~crkes2.tésért és kiadásért felelős:
WAGNER lVL:.Í,RTON.

~......._----""""-----_<.I'.__.~~~~------_ ......_---~- ....~
NyomtaIta a ..IiUNOARL~"; kÖIlj1'<1nyomdai vállalat Oyomán, Felelős cégtulajdonos ~ TBKET SÁNDOR,



V.4vfelyam 31. szám... li l

Ara 16 finér. Gyoma. J 930 auguszhls 3.

POLITiKAI. TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASAGS HETILAP

iiLÖFIZETtSI ÁRAK:
Nqyed"'re - - - - 1 peng6 80 fm~
,~ 6we - - - - - 3 p8ftg5 4{) flHé-r
~6a tVNi - - - - 6 ;peng6.

Lapz'rta p é: N T fa K déli 12 6fa
Megjelenik minden vaúrft.~ rege~.

Felelős szefkeszt6: WAGNER MÁRTOM

Su-rkesrtf$üg ~ kiadóhiWt&H ~

,-,HUNGÁRIA" KÖNYVNVOMDA
G y \o ma. .,AtVan,.:"

Hirdetések dijszabásai:
P-gyhBsábos 1 em.--es hirdetés 20 fillér.Öts.wii
hirdetésné! 10 &2Álalék,th:srerin~ 15 súza1ék, I
n~edévi h.irdetésnél 20 száu!ék éb1 félévi hlroetés

.. esetén 25 százalék ke<iv.ezményt adunk.

.-.
A. gá% 24 óránként 800-1000 köbméter, a \11% pe'::~nként 500 liter.

Kutak tak,aritása.

poc50Iy~kban, kublkokbml.
piszkos. egésl.ségklcfl vizek...
b~n· é!() halak husa ill. .emberi
SZC:fvc:e:{'!re vcszeddmQs és
llQha végzetes. akkor feHétc*
Iezhc!ó az is, hogya piszkos
kutak vizéb61 táplálkozó más
állatok husa scm cgésl':ségc$.

A lwlak elhanyagolásának
egyik föoKa al. embereK nem·
Wródöms.zge és il rossx ga:r:..
dasági hdyz\?!.. fl pénzszűke',

mer! nQm S7.ivcscn fognak az
emkrek fl lwt.:lknak vedrek és
dézsákkal \'aló tal{aritástíbcJ%.
mert C~ a mUl1kf.lcgy vala ..
mennyire js bŐ\ii~ü imJnál sok
munkáj QS köllséget l~\'nycl.

Ezen véld, scgikni, l1li1<or
fdhivom Gyoma gépészdüc-I\
ftgyclmét. hogy ha máskíip
m~m, ugy társulás utján szerez·
zenek szivailyu! és sort fogva
.a..Jw1aROIL_abhóLiLyil,J_J2tJL
jJc.rcck alaH szi..allyuvaj miífd
mil1díiJrt urt'iITff az: ~hhcz sziHz+
ségQS és lsm~rl szcrs'lám Sil

gHs~gé\.'d a kul rl?lickéröl il

szennyes SánH'lK kitakarliásúl
olyzH) munkaMr mdlcll cs·;:.
közöljék. mcly I1Hmf.:ilbér me!..
I~t! ugy fi munkaadó, min! ti

vállalkozó sl<'imadásalkat I1lCí.t

taláHwssák.

Ez munka alkn!mfdjQ!cnl b
v~gcllH.'lö l'::nnc utcáról - u!,
cára tní::l1\'cbármlkor. mert a
kuíakban u \'íl nem fafIY be.
!ékn scm.

Amikor Gyoma H~P~~z~i

vagy Plás vállalkozni óhajtó!\.
i1f:ydmQj fC'lhivom. kérem u jil,
rás orvos urnai-<. kl a járás
cgénségénQk őre.. ti kérdés
minden téren való támogatását.

Nem muJasllhaíom el pro
ponótni. hogy jó lenn\? a kl1thJ"
karHásokkal l<apc§.ollilo$~n I?g:y
siBtisr!lkálkészijcni ft k Hidl-:.
viz tarlalm,~ró!. min,,}f a !ÜZ,

ollóság Hldvc ij lakosság 19.:n
nagy hasznélvcnn~. ITIQrlllizek
cselén il !üzoltóság ludhnjná,
hogy lqrkönnyebben, kghamfl'
rabb hol juthat fl mz közeli.?,
ben ft legtöbb vízhez.

Ennek ö rnzgszlvldendó, nem
nagy ftírads<1g-oJ igényl6 stn~

Hsztíkáoak a iü1.oHósággéll
völÓ dk~51.H!d~sél il Pfiranes..
noks.lib,f li~ ~ ~rdgmC5 köné~j

es

o furócs6 a krHikus 645mélc·
l'i;:pplul, mini amcly.mclysQg
bdl ai.ds6kw furásan'ai ~fm-

iarlfl{lskHörtIs \'olf; míndunta·
lan mCftidt, tck nyomódoli
homokkal.

A híZ\lcnv~slíZ!j vlzs\Jáldl meg·
tfl!i1pHás?l szerint i1 m~50d1K

kutból feltör! hévvil g~'6gJ.'ha'"

tásaibdn szcrcnc5ésebb ÖS3IC~

létdü, min! az első Iwl vi,,".,
H1bb benm' a bróm {os fi jód.

ft. gázát ~5 a vizet mQst fi ...
gsclik. Dc ugy haIIIu\{. hOQV t
CZQn crcdrnólY ulánn('n'! á!JiJ~

nak m8iZ. hanem iovább fu r..
nak.

több szavazat volt 132 és
a legkevesebb 69.

A gyomai járásbó! ren·
des fag lett Csernus Mihály
endrődi élpátplébános 153
szavazattai és pÓH{j~ leU
dr. Zeőke Antal ország·
gyiiIési k~pviselő 84 sza
valaHa!.

3 !!1E'&1'!Ii' ti 2 l. _ LS2Íi

Megválasztották él vármegye
kisgyülésének tagjait.

Csodálalos dolog, hogV ugy hogy valaki il7ért nem rfIHa
a községi mini il tanyai kIiHU"\ szükségesn<:k kuíj&t takarHtnjni,
lajdonosok líZgnagyobb része mert ó nemcsak állatjai isznak
- nagyon kevés vagy éppen abból vizet - nem helyes. meri
s~mmi gondolt lJem fordi/anak amelyik viz al emberi szer..
arra, hogy [{UjjaIk ldőkölönk~nl VCICtl'í2 l<ikos. al káros az {j! ..
kHakariifasSflnak -- owknok fe.. talük{ra is és hft az állaliilf!ó
nek~röl eHávoliilass.':k minden· egészségtelen viz rnegh'ására
féle szennyes iszap - sok kénvsz12riti állatai/, annak előbh

esetben rozsdás edény - rossz utóbb ó fogja látni kárát.
bakancs - sokszor a kulbB Nem tudhaHuk, de scjihcjjül"
bddul! csirke és más állat hogy (Jnnak D ser/ésnek, csir·
hulla és cson/maradviÍnva stb. kének vagy más állatnak husa,
sib. m~lyek mlndenfélll bQlcS'~ mndylk bczlegség csirálvaltcll,
ségeknek a bakiériurnáf ter.. rossz, e@\~szségtehm vizen éli.
melóen ugy az c;mbQr! mIni éU': nem. lehel möQ'áoaltfl fogY[jsx~

óllatl SZQrV~l~tre o !e~körosöbb íórl€ík :>em jó (Igüz hogy C2f a
halássEl( vanna\<. piacon megáJlapiianlnem khen,

N0lTl hQlytil5, ~Z e ffllfogás<, d.e na mc~áltap!tható, ho~y ~

A. julius 23-ról 24'<2rc virrö"
dó ,;Hszaka ujabb fordulatol ho
Z01fd karcagi bereki gázkut..
fnrrás történetében. A második
gih:lUli furástinfJl, épp~n mUzor
II furu il föld~yomrdbat1 a
:lyolcszáz~dik méJuhcz éri,
fellörl a gáz és mek'g hévvfl,
A g',lz fI1cnnyi~égc 24 óra atat!
clrca 800"";1000 köbmri,;:r, a
viz pedig pCfNnkén: 500litqr
s 53 hőfok\!.

A }dcotósn'.'k mondhalógiJz
vS hé",vizmcnnylség klstökc
lésc tcrmészek~s.;:n nagy örö·
!1HJ kel/cit. Sokáig ugyanis re
ménytden voH ez a furás, mert

Nyolcszáz méter tnélyről gáz és
melegviz tört fel a karcagi mélyfurásnáL

Julius 26-án választotta
meg a törvényhatóság fl

tilgjait. Választottak 24
r~ndes és 24 póttagot.

A nmdes tagok közül fi

legtöbb szavazatot 230..at
Szabó Árpád (Mezőberény)

és legkevesebbet 139<et
Góg Andrá$ kapta.

A póHagoK köziH a ieg"

s6! I
Mennyi emberi munka. i

m~nnyi anyagi érték van
nyaranta erre a lapra fd~

téve l Mennyi Wz .püsztH
évente azért. mert nagy fi

sZárazság, l(önnj~ebberi

gyulad meg minden gyu..
lékony anyag.
Eső hiányában Dokéig

érő por támad és ~bből

milliónyi bacilUs kerül a
tüdónkbe, csoda~~> hogy fl

tüdővész nálunk szedi ieg~

több áldozatét.
Milyen rettenetes meg·

próbáltatás ez ránk éven
ként. hogy juniusfói au"
gusztusig egyébből sem
áUtínk,mmt.htrgy·~siY~t

cepekedünk1!! S hae jó
Ist~nnem ad~sot ezalat!,
oda a iermesünk.oda il

munkánk gylimöIcse egy
évre.

Az ég'hajlati viszonya
ink megváJtoztatásáf crdő~

sit~ssetg(}ndoHák néme
lyek m~gváhóztatni.Nehéz
lesz nálunk erdősilenL A
mi földtulajdonosunk ahoz
van szokva. hogy amit vet,
azt ő is al\aria learatni. Az
erdősitéssel mindig· más
nak vetünk.

Nem is keH nagy kép..
zelődő képesség. hogy
hirtelenében méretezzük
annak a szociális előnyét,

ha a gyomai határban le...
galá:bb 1000 hold erdő vol..
na, Mennyi haszon-és tü
zif6t adna ez, mennyi téli
munkaakaimat és eg-yben
több meleg lakást u csi·
korgó télben.

És ha ilyen erdők nyo
mán több nyári esőt is
kapnánk. segHeUünk volna
magunkon és bizonnyára
az l:sten is megsegiíene
llenn~nket.
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Orosháza kózségelőljátó~

sága ezennel kö;"hirré leszi,
hog·y Orosházán él véisbrfé!'«:l1
augw'z l usI4·/öJ 21-ig' orszá,
gos mezö;zazdi:lsf1gi. ipar és
kcrlé'Si''-C!i kiál!ikís9s vás<Ír
fdrl(ltik ..c.\z állat kiól!ítús és Vú
sár azonban csak augusztus
14·íÖ! csütörrökiól augus7tus
17~ig \'Jsárnap estig (an. EZ('l1

lii/\'ál1yosság ,:5 lanuiságos
i~'cn nagy arányu ldúPit5sés
\'8SJr megicldntésérc a közsé);
e.l{-djjrósága a lak.0sság" f!f;·vel.
flH:i klhJ.j<'1. li. kifJllilás ,:::; viÍ·
s(ír reggel 8' {r[llól ('sle 6
{,róig VC:l1 nyilvd. ,.'l, kit'iHilásru
50 százalékos VJSllli kccl\'cz
mén 'l' kn p IlDk, lI;:n· éJ kiálliiök
mini a lfnogölók, - féltIru \'c'l

suli igU7.o1vi'Íf1yl éll orosházi
\Zisbidokosok szövels\?gélÖI és
orosházi ipMlestü!clJö! lehel
50 fillérért és 10 fUk~r POS/Z1'

vála:-zbélycgért beszerezni. .

lapunk Budapesten állan.
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-iér 10.

viv~

ur".

-
I

jókra,

0.122
az El meggyőző

hOlJY a lérdig iró ruha
sigüg\'i és cSlknkfJl
mtinr.

!vlosl csupa spanyol táncos·
nőket láiok va<irnap cZ Il!cán,
kiknek Cfryc!ör,z csak il boká·
jál ve ..dC'si a gyors iramban él

földhöz közeig(j siepp, .

A. s;rcrkcs:d6i61 ri{ill poral1~

csoíthclysl.ükv 11l1<11t 'esdi-: lcg
kÖ7.ch:bb lérllcick fd il "do'
hány~ó nőre". a "rnoí:g6 1('5
tékklraKi1i,r:" -:5 Ujobi !lo30n--

t
cs más

GYOMAI UlS..4.ű

ka

Gyoma község képviselőa

testülete foivö . ó' augusztu;:;
hó2"'éÍn dé/elöi! 9 órakor él

kőzs.zglJá La 11i:lgyicrnu:bcn
rCllukivűií közgyüJisl larI.

Luluícs Lajos részesmun~ást,
akidH. ~<ovács Antalné csép·
1Őf~\~pj\? mcllcli volna al!\iJlmé'l'
zásban. l.sákolás közben bal~

csel \ince::; kezek) orVOS.:'1 a
l,örházba ulalia,

F, Kiss Bálint gazdasági
cselédet, aki Dál/id t\.lihc\ly
gazdólkodónél voll alkalm~l zásban, {l Jö italás közben

_." ...M__""'_'!"'...."!"5""'..~_....~""'~~..~.....,~""'~......""''''''... ~''''!!'''~~!'''''''''!!''!'''''''''''''''''!!'!'!'''''>'!'!!!!''. hasbaruglél, Sérülése sulyo:::.,

A heIegeI kórházba s/~tlliHoHák,

B6di Erzsébet 11 éves, Gróf
Tisza István utcai lakos iclll
nusbC:ícg-ségbc II mi?t~brlC["Q(ktl.

várolegyei kisgyűlés-választást

26-án ejtette rneg Békésmegye
Törvényhatósági Bizottsága.

ti járásközi érteke::.!et megálla- Nagyon kál~ hogy sem Csernu.>
podása s,,'n fil t (j 24 rendes és 24 l /VIi/ui/y, sem dr. Cllrisztidn Kdl..

'" l 'l .. " l Imán llem wltok benn o vdlasz>PO/nW 70. í! f:'. ,',Jmm lan1sra ren· , , t i Ch'" , 1/ 'l
<> • " laSnIl !"ler (r [[S" [{!fl J....a-

des és l pL;Ua o' il1tott. Il járás má~1 Pól/fogságát ez esetben jdtSZl'l1
förl'ény/wíósógi bizottsági tagjai- bi;zlosithatták volna
nak többsége rClldes I'agul Cser· A nüpokbon szerkeszfősigilnk

nus lvIihdly apdtp!éMnosf, pjfiofJuf egyik ta;.:jának alkalma mit be
dr. C!1risztfán f{;Hmdrl ügyvédet l sz~ilii CSNf1l:S; apátp~~b~~lOssa!,
·olo'·j', ;, ",·t fIl "0 'lia' 'D·" > /'n7['a il a/a cl vdlasztasrol az awblJlr!l:ba/1
l~ IL tS t~, U.,.~ 'ü 'v~ , '/ tf fl
. ,". o', .f"' ,;,," ,..,1/·", A J. ....~ nyt a ,\'OZD:
l:uLJlli!,,;.e. ,.OlSPi..i"JD.hwh [v, ..rl ,l~ \ k' '.'" t' r

bl ~, T/" ~1 " .' .,,' ,.1I ,fS.Q'l'UteSt ar;Saf{ no[/v el-
se OSf'p" \' ;f/Cze ,'J/OO/" vc;;,aesevel fi .r· ft '~-t . (":;"ff ~" : l
c , ~ f' . A "f' . T'! l ogd!/,sago es etWdJ .s.eg.cl ]c Cfl·S!Z!7WCtti ,'I!U/ras, es Cfr. of 1.. • , 'r r

P '[ !' . ! '., ! . J C· ,tZ) sulyos teher. Ladad,wl iVVII-n {epVlse. Of(, va amlfil a ,'-;ige , , '.... .
1/" ·f·· ~,J'j' ,.,,. t;~ r·!' !(" barz azer!. mer! a ket kozsí!g !cl;'\ i.l gu d rial ].t",e r..,e a.l! I il 10 r l" " ,

• .. ," ,.". fD!llosa){} llf!I'CI lit nj"uneJc difl-
l 'a rn'PU)'''r "'lSf'(j' "Cjl' 07"')"e r ,'{;'ú' tc" ~" .

. • .,-'" T fi.. '" " I v .• , " ,.., '" .- té2ésl, de másrészt azéI! is. illeri
mogatrisával dr, Zeőke Antalt jp. illetéktelen beavatkozásak afmrtak
lNililc Ll rendfS tagsági helyre. fl érvenyesiilni Ll járds törvényltafó-
fitkos szavaziÍs megejtt;se u/dn sá/ri bizottsági tagjaiNak fiigget- I

kitiint, ho,!!y a 84 smva.zDta! nYN! len e!fzatározásf szabadsága elle
ZeSk" ellenében Csernas il-Jil1ály néfJen. Természetesen !elkiismeret
155 szavazattal vátasztatott meg beti kötelességemnek tartom, hog}'
rendes tagul. Mivel pedig a vlÍ- Gyoma-Endrőd közslgeknek, vala
rosok a pórtagsági helyekre nem miII! a lakosságnak mindeil Jogos
szo1'Gztak, igy néhány szavazat és méltányos ügyét a legerősebb

többsé!!ge! dr, Chris.zthín Kálmán aktivitássai képviseljem a kisgyii~
ellenében dr. Zeűke Arlial lett alésben . Bálkijordulnoz2ám, meg.
gyomai járás ]lól/ogja. értő, jóindulatra talál ndlaln. u

tr

".

*

2. oldal

eléliár,óság sziv.(2S t1gyelrnébc>
ajánlom. élénkebb szlnek lilnnek rni:r II

t-ieöpapi Pík6 BélEL . fel nagy rilkén. .""nn0k a kk.
I .' I I' l '. . 'i " ... !hogy íH'l)lU!L': ar Q,c:, ~_.UI<1. l

Cstrl-: l<.'ss~k szorgalmasall l
Márévekkelezel6tt tanakndtuflfc .. . , ". ". . 'l ri I

feiíedm él lO.!H'c)lc:,ossagal\1 ,Cll, l
a tiizoltóbajtdrsakkal aZOll, hogy ..~. l' I I

mcgcrl ulurdC ~iJgo . I
miként szerezhetnénk /ileg a tilz- SZéibadjon él/:onbannckDnk .
oltósáG" részére a'.' közSégi klltak

6 "Sz;cf.fén Y krfiakrwjz" is cgyct-
j ·c'ffil,ze'ke't. me/jl.betl .,G7 ok ;71{;;lv."'e·~.'l!e.'. • I .

6.? .' '-,." ~. mási mc-glalnunk fl nö"ön, an1rj
nyári· és téli vizállds magassága

Ini ldfogás,olunk
és a vizmennyiség (volnának fel-

t\czdhetném 0/1 is, amikor a l!tlnte/ve. Ez azonban olyan nagy l
mam] él hazi] érkcz(i láil~'árél'munka lenne. !logy erre ü'/.fyen
.<1kij!j: "J-lá! tc r(dacl ki cibál/i'l lnincs vállalkozó.
le a Tuhát" ?Ha majd annyi fizeféses tilzol-

- Senki. Ez <lX uj dlv<J\o5tónk lesz, hogy 48 órából nem
kell nekik 24 órát szolgálatban l ruhám.
tölteni; akkor a kutak ilyen jegy- J

zékét is elktfszitjiik. JI

Dacára, hogy a .fenti cikk ne· . A
kiink tl1.;:oltókí1ak ill'm mond ujat, l '. t
mégis öriilünk" ha lakosfársaink I JUl.
tiiz~'édelmi gondola/aikkal a lIyi!- l
vánossdg eM jönnek, ig)' azokat
együtt has.'Zl1osiljuk a köz Javára.
A cikk e1;észségügyi és mils2aki
részét ac"t ille/ékesek bírálják el.

Szerkeszlá.

"Gazdag Nők·'.
Asszonyom!

.tvJiuJha_.c.sak_iL.ió.JS.te.rLis
mcgsájÍ1ált volna bennünLet
,,Izzadó" férfiakat, mióta bájos
cikke megjelent! ,).. h6mér6 va,
lamelyesi alc'ICSOl1i/ahbmJ jt1r s
mi maradi férfiak kényszerzub
banyi edzeif:')égiinkkcll1lég- min.
dig hősiesen birilIk a g-al!érl,
nyakkendői, bórcipőt, si)! né'
melyikőnk még él mellényt is,
Vagyis iavitl1ataf1anok vag\,unk.

Pedig Önnek Asszonyom
1OOsziizalékig igaza nm él?

öllözködésünkel il!ciölcg',
Egészséglclen. kényelmclicn és

egYhang,U az öItÖZköd~,sünk. I
Bár egy kl::; derengés C 2(;']1

az égen is mU/éJlkozik. I

TÁRC.A
Holdvilág..

Irta: PiNTÉR fERENC.

(Foly/aléls) (35)

Kerekes sokáig csavargott él

hepe-hupás utcákon, már el is
felejteHe miért jöit erre, amikor
meghallotta az alulról hangzó
lépéseket s ó is megállott. TUb
daíára ébredt, hogy ho! van
és első gondolata Rosl~s voll.
Bizonyára az igyekszik haza

. lakására.
A végzet hozza Ros!ást elé,

most, mikor ismét megfeled.
kezett arról, ami egész életé
nek értelm!?, ami miaH nl2m

lud iSfnét ember lenni.
Na nJosl mcglud RO:oié~tól

minden!. A !Joldfiny. (1 kfho
máfy, az Cgé.s;é kÖfl1vezcl.

01/i'\[1, ho~S ki kell mondani l
mindent ösz!nlól, még' ha nem "
is akarnánk.

Ken::kes nem is lcpödött
meg amikor egymásra buk~

Kantale l\legismerie a sötétben
is körvonajairól. És hog'Y
reszket, liheg, tehát ő is meg~

ismerle.

Kerekes mosolygoit. Érezte,
hogy élelc nagy fordlllóp'onl
elé ért. I-Ialórtalan nyugalom
szállfa meg. HatározoH, kemény
hangon szólt Rosláshoz :

Vártam Magéra. Most nincs
senki más velünk csak aVé~zel! .

l~ostás él falhoz lán/orgoit és

nagy kiizdGiem után dadog·ta:
l\ii{ Elkor tőlem,?

Ne félJen - mondja Kerekes
- ennek meg kclleH lörténnie.
!{özc1ebb lépett Roslejshoz.
hogy szemébe nézzen és meg'·
mutassa magc1t neki. !

Rosíás végső erőf"'sziiésse!I
rántaHa elő revoiverél és tom.
pa dörrenés bukdácsolt fi szül-;
utcán végig'.

Pi!lanalig· érezle, hogy ez a
csavargÓ nem ökflria btm!anJ:
De mit akart? Izgaíoltan lépeíl
közelebb (1 földön kkv6 alak..
hoz. Nem ismerle meg, Hirte.
len feltépte kabáOát, iudni
akarta ki ez. Egy levél és egy
kem~ny lelP ilkíJ~t a l,c;;!:ébc.

Gyorsan ,zsebregyürte, most
!l;:pésckc'Í hollolt.
Erősen ordiíoíía bele a sö

télbe: SsgiLség!
Azlitl1 elhagyta ereje, ájllitan

eseil össze.
Mikor cl biró ldhallg'<lH{l, ele

gedetten tapogC1Ha meg a zse.
bében ICI/6 fényképet. mc!y lJ

saját arcképe volt Margit leve.
lével ('!?yüH.

Mi lelt volna, héJ <J biró kc~

zébe kerül?
Igy mindennapi vCíros! ren ..

dóri hir, amire senki sem figyel,
oly közönséges és oly jelen..
lékklcn, ... -
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Dr. Messinger Albert csöd
tömeggondnol{ közhirréteszi,
hogya Gyomai Nagyáruház
Klein Vilmos Rt. csödtq)megé~

hez tartozó IdiH5nféle ruháza
ti cikkek, cipők, edények, fű

szer és gyarmatáru.k, üveg
áruk és a háztartáshoz szük
ségé; mimieníéle egyéb cik
kek folyó hó 7-napján; azaz
csütörtökön regge! 8 ' órától
kezdödően. azonnali kész
pénzfizetés mellett nyilvános
árverésen ei fog!ml{ adatni.
Az <ii-verés lI€:zdödik az u, n.
Schusztekféie üzletheIyiségben
(A Hangya föiizletével szem
ben) és ennek befejeztével
folytatódik az ugynevezett fö
üzletben, az autóbuszmegál
tÓrultL

Nyilvános árverés.

Emergé verseny, A nagy és
állandó érdeklődésre való lc~

kintcltcl {lZ Emergé pncuval
kapcsoiatos országos Ernergé
v,;rSC(lY p.fdyáza!ának baiáride·
jét a vczciöségl930. augusz
lus 31-ig prolongáBa.

mínÓSÉGE,GRZDR-SÁGossAGr:f
FE lOlmúlHRTATlRn
nmBtrronY..UJlfUtr

EGYESÜLT IPARmüVEg R:'F
BUDRPESr,v.V1lm05-CJRsIRR-UT31t

Kéviselö : WAGNER MÁRTűN
FiAlfakeresixedők, Gyoma.

AT

raalom
'w

h "1.
l elen.

_ íJlWC _~=--, .. C~

AD

ARON és MOLNÁR

SZA

Ingatlan
az lrnu

Endrőd községben:
Hnrllok Vendel eladta FarkaszlIgban

levő 2 hold 1134 négyszögöl szániójá
n"k egyötöd részét 'Duda Lajos és
neje Juhitsz Erz~;éllCtflek 6 és itt q
bu;:MrL

Őrv. Hatvani Antalné Molnár Teré!.
és Hatvani Antal eladta az EJöhalmon I
levö 0 hold 979 négyszögöl területU
szántó! 10.000 P-ért, özv. Szilágyi End
réné Vince Eszternek, G. Nagy Sándor
eladt" a 409 sz, a. le1ő 404 négyszögöl
terüJeW beHelkes házát Fekete Elek és
neje Szcretö Lidiának' 1700 P-ért,Zőld

Bálint (nős Moln4r Ju1iánnár,d) eladta
a Cifrakeríben le\'ó , 284 négyszögöl
szántóját Kf'dcs imréné 'Kiss Lidián<1k
335 P-ért. Ugyancsak Zöld Bálint el
adla a Tanya1 i31dőn levő 2 hold 285
négyszögöl s:r.án\óját Kodc's 111m:: és l
neje Szerei!) Teréznek 3üüü P-t'rt, VilS
ny"j Józsefné Fekete Póza ebdt:l a
Zöldlaposon levö l hold 369 negyszö
gi:d szánióját C:;élpÓ Lajosné Kató Te·

r~:-l1ek l,5?O P'ért, Deil1:,cIJ;-Ólh Pétern~ l
Pllez Iv1.ana ekdra a Clirakcnbc!l lC\'1j

703 négyszügö!száutóját Haibach Ádám I
és neje Wcigert ZSllzs{wnának 600 l
P-ért, ÖLI'. hmc Lajosné Hánnati ju
liánna 'cladta a Félhalmon Je\'ö 1 hold
1085 négyszögöl sz.ánt6jM Simon Ala
jos és neje N;:;il1e3 SÚI'ának 60 q bu
záht. Kovács Sándor és neje Agostoil
Sára elaclták a Félhalmon levő l' 1Joid
613 négyszögöl szánl('ljukatParaizsVil
mának l lOD P-ért, Schwalln György és
neje Drappa Mária elad ták a Kölesfe
néken levi) l !tokl239 né;2:yszögöl szftn
tójukat 900 P-éd Láda Lajosnak, Anial
Albert es neje Fodor Eszter c1adták a
Kölesfenéken levő 1504 négyszőgö! te
rűJet1i st.ántójukat Toldi GidJor és neje
Czere Heginánilk 40 q buzáért.

GC.....S&J.....&ULlQ..UL

nH~gszerez) értékcsit !11inden ú!kunbdtl

ATI~\PNEU,
lcgelsö gyárt!nt~nyuakj frissek; garanciá
val, autó felszerelések dus választékban

nagy árengedll1énnyel

Jegoksóbban beszerezhetök
NAGY JÓZSEF

alltónneul1\atik és alkai:-és7.
. 5Zal{űz]etében ' \

]J Ll D A P E S T, VI., András$\' ut 34.
Telefonszám: lntcrurlJán 221-9< 285-63,

~~~~~l

mor és
l1'cgszabadilja 0 lesiet a
gyiilcmletl rothadó anyagoktól.

~~~·t~,;~,*

Autó és moto~'kerékpár

Reumás" köszvényes és csu
zos betegek rig-yc:1mébe (ljánl··
juk a bárándi g\'ógy és l'lirdö
helyet, al101 aZl'vacl máiuS!-\
tól okj()[)C[';) l ig Ini;!. Bttránd

Erős, vérbö~ I\.öv~r fürdö fJiharvármcgyében, a
eInbereK suimára a ter~ Fark?L" \'Ö!gvD,;n. r,ormcnlcs
mészetes ~Fet'en.~ Józ§ef"" Icvcgöjii. iclc€lHs helyen fekszik, '
keserüvíz nap,jnkél1t való ivása ÁsvéÍnyvizc alkcdiku."'. c1 jer~'

a iC,gkl'S"bb ('1'ö1ko"d(~s nélkiil sul\o,abb reu01ál, köszvényl- .... " SZA13ADALNH mOD '..
könnyü és rcndc:s bélmükö~és! és CSlIZ! meggyógyjljiJ.Gvögy> BUDAPEST, vm., Rákóczi ul 15. sz

biztosiLSzárllos szakorvosiL 'hél!ását sok iga~oliák'l Felvilágosítás dijtalan.

jelentés lvókur6ra alkalmas. . • ~"'~_""';'_iiii·"'",öi;i_~-iii5"''''''''''''"'''_'''''íiiiiwli:i==......."",,,,;,ii.iiiii••iiiiii"a"

Fererié vi7- ;z!\'~és I cgy' s2'.emélynck 80 fi
idegbaiosoknéJK, vese cs CU~ szcmél\'nek 1'20 p, g'üzfiirdó
korbelegeknek, va!amiQl kösz- 40 fil l,,? r. közös és.góz
vényben és csuzbal1 SZCl)\'C- cg'V ncip 1'20 P,' '{!BI··hJlrŰ,h1

döknek is l1agyon jól lesz. s ágyas "zobjk 24 IP
ezért· mé1!ill1 megérdemli a ,~O fill~ri?I ,2 peng?ig" küiÖIlI

, legmelegepb ajánlást. Fe.... agy 40 fili cr, A vendegeknek I
rene J6zsef viz kaplwió 3 tu! a
gyógysúrtára1dnll1, drogérj~ uMk. jiz napon Iul' 20 szá~

ákban ésfüszel'üzlekkbcn. zalék kcd';czméI1Y v::m, ló ma- I
l g~a; kO;lYt1a, nfn:~lrnes kb:::l~ l

Olvasóink szíves figyelmet l [,ralus, Napl PCt'iZ10 5 pel1gol01. I
fclhivjuk lapunk mai számtlban Reggeli 50 fillér, ebéd 2 fogá
meg-idelenl Concordid Szövel- 1 sos 2 P 50 fillér, ebéd 3 f0 4

kezel hirdefés~r(', l "tÍsos2 P friss. vacsora 1 P,
, ' l ~bol1(íns.rcgg·c1i. cbéd, vacsor(l
Anyakijnyvi hirek. SZiJ!Cllck: ! 2 {J 50 illiér. A VOl1?l!on érkező

lvlakcsali Ilona, HMmai Piros;','0, ! '
VCl1ig~kcl a fürdö kocsiia vár~

Szánió János, Rd\) lóZSCL\ ja, Erddd0dók l'ordll!;anak
Elhallak. : ,{=,ke lslviinn~ l~éldo\'fÍn' FarKuS i\ldrion flirdójlllajdo~
Viktória 39 éws, l)(cínSchró.lll l 11!J~!10.7. r'iárcíndr(J !".illan'árrnC$l
józsef 29 é,'cs, Szakács Róza I gycb('.

16 napos. Gecsei jcíú()s 56 \ Étvágytaiaf!ságnál. ross?
éves. liézC1SSjgoi nem i,\ötölldc l;'yom orn [li, bélrck\idésnél,
", l rCll,y-hé ci1l0sJ.!~snt':i. anyc:~'~Toronymagas zslrárcsont- I , -

csere zélvaroknál, ,_ csaIánkiu
váz. Londonböl ielentik: ;.\ tésnél é:,;börvi."zkck'snél a
Brish l'viuzeuil1 . a Télnganyika icrl1iészetcs "ferenc józsef"'
környékén hosszabb idö álél I
folytat elsatq)3okat. Ai: elmtlÍt
napokban zsiráfhOí: hösonló
kiiiönös ósálut csoniváára
akadtaK. Az ös zSiTáfnak- a
hataimas rnéretci kcJte1tek nö',.'y l
m.zglepelé5L~\ cso_llIVcí,í', .k'!j~:" l
hossza 21 rn"k'í. .iJ..z ()rl(1'~ZSj'1

ráf hat méter niagasra nYiJ!ö
vállán hél .is kr rn:ikrcs, ilY'>
kai hordol!.

Békésmegyei ÁItalánosTakarékpénztá
.7qrSasag

gyomaifiókja {ezelőtt Gyomai Tak'arék·pénztltr-Nagytakarék)
és endrQdi' fiókja (ezelőtt Endrődi Né.pbank R.-T.)

váltókölesönöket házi ésföldingat!anra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességg-el
bármily összeg és a forlgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig él legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennáI!ódrágább kamatozásu }~ölcsönöketkonvertáitwk és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelpéseketdijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget. méltányosan és cl lég~

minímálísabb összegben számítják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamaíozásu kölcsönre konveríálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeif:, ahol a szükségés felví1ágositásokat él legnagyobb készséggel megkapja anélkUl,

hogy él felvilágositás-kél'és az érdeklődőt bármire is köt~!ezné.

,MindennemU bankári lnegbizást vállalnak és azo4at azonnal a legelőnyösebb
feltételek mellett esitfk.

Betéteketa legmagasabb kamatozás meilett gyüniölcsöztetne
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Le olcs bban és gyorsan folyósitkölcsönöket
a

hn
#' IIr al

33.35 P
35.39 P
18.20 P
32.34 P
68.70 P

38.- P
37.- P
34.50 P
29.- P
20.- P

kisgazdák

UJ KEDVEZMI:NY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 ~z4zal~k

kedvezményt, szobaárainkM)
10 szAzalék

kedvezményt olcsó éttermi árainkbó! '
(menut ki"éve) módunkban wm az
UJSÁü kiadiShivatalával létesitett
megilHapodás aiapjim kiböviteni a

MAGYAR KIR_ OPERAHAz,
NEMZETI SZINHÁZ,
KAMARA SZINHÁZ

előadásaira szóló mérsékelt á.rl.l
jegyekkel. Tekintettel it nagy kere5~

letre, kérj!.lk szoba és F;únházjegy
rendelését "ét-három i'lapplll előbb

velünk közölni.

PARK-SzALLODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaud,,'ar érke
zési claltlval. (Nincs kocsiköltsége.)

Szerkesztésert és kiadásért felelő,; :
WAGNER lv1ÁRTON,

I
BUDAPESTi URINÖ
ÉS LEANYOTTHON

h~ri penziódij 80 P_ Napi 3-szori
klt/lnl} étkezés, mosás és ffirdés is
beleértve. Diákleáríyolmak . 10 szá..
Illjék kedvezmény. ingyenes kom>.
petá1ás és nyei"'okt1~t1ili,(francia, né
met, angol). Bövebl:> fel~'ilágOí'itást

nyujt ATLASZ IRODA Kertesz utca
4. földszint 2.

FŐVÁROSi TANÁR
e!logad \'idéki tanulókat teljes ell&:
tásra 15 P-ért (fi:lpi 3-s'l.Ori dkezés,)
füidés, mosás, korrepetfiltls és nyelv
(,~tatás beleértve, .Előkészít m"gáll~

~lZsgákra, érettségIre havonkint 20
P-ért: felvilágositást f1lJujt (\'álasz
bélyeg) ATLASZ IROD.\ Budapést,

Kertésy. utca 4. fö!Js~int 2_ .

Has zo nbér let"
Gyoma községhéit~rában

223
magyar hold

főuri bil,tok· a % o n na l
esetleg 1931 január elsejere
haszonbérbe kiadó.
feitéteiek· megludhatók il

Póhalmi (Gyoma község)
gazdaság intézőjétől és fl
haszonbérbeadással rne(f~" ~~

bizott dr. Nagy lajos
nyiregyházi ügyvédnél.

Közvetítőket nem diiazol-c
Dr. Nagy lajos ügyvéd

Nyiregyháza.

~ns......

2045
2-W

16'5?gy
I\}45gy

IS':;~)

19'25
2'2(1
3'23

IS-21
15'40
15'41
16'13
15'18
16'47

ESS2CtLC. rmry

'0'39
10'59
H·m
11'34,
J1'39
12'10

~s II ló:gmagasatJb napi ;ámn val6 el
adá~m azoImali els:.riÍmolás mellett át
\'cs>:ünk al ország bármely részébi)l,
bármely mennyiségben minoermemU
tefmé~yeket. zöldség és főzelék·

fé-léket, hl.ivel~es terményeket,
gyUmöicslSt, mákot, diót, baromfit,
tojást, hízó és vág6 állatokat
vilsai'csarnoki t':s fiók elárusít,) he
lyeinhe és kmiöldi exportra. Külde
ményekről előzetesen sürgönyileg v....gy
k'rélbdi erlcF>1tél'-í kérünk. Concordia
Termelü, Bes;;:en:ö és Értékesítő Sli)

vetkezet Budapes!, Jót;::.;f kiSrut 30-32.
SUrgöilycim: Concordia Sző'letkexel

BwJapesl, József köru! 30_ J\rl.lkülctc
m~nY'ekl1él : Va:'iutálJomás Budapest.
Központi vj"án:Si:lHlok. Tdefons~.ám:

József 376-",5. Érde!d{jö~sm';l vAlasz
bt:l.l'eg.

n·3O 2lN5
n-58 21'13
1l~-03 21-18
US'34 ~n '49
US'45 21'!j;)
19'04 22-00

.---_ ... --- ---
20'14
20'34
20-36
21-09
21-14
21.45

-

ÉRTÉKESiTÉSRE

5'53
6'13
6'1~
6-48
6'53
7"24

VASUTi MENETREND 1930. május h615-U)t
'Jnm.'\ V)~S'I' '- 6rYOf-VI..

G' !5 ~l'45~y 13'30
l iDő 12'42::)' !S. 19
(j'32 ;)':}4 B'52gy
:). - 1OAO 11-45gy

f;~·O~I.-' - Of:Kf:SCSA.'8"'-
23' r} 4'::.4 g-Hgy 13"26 JfH4gy
0'17 5-::Zlj g'5lgv 14'20 10'51gy
{j'41 11'14 12-47gy 18"29 20<l4gy
7'34 1:l'Ű8 13'25gy 19'Z7 21'Hgy

{ellelt gyorsvOIW/, II többi pe,Hg szem{·!Y<'(llHll.

GYOl"i,1\.--·V:t~SZ'l'Ö
:'1-5:1 12'46
4'21 13-14
4<;;6 1:3-19
4'57 13'50
4'5f> 13-51
f.r17 14'\0

Budapes·tről indnl
ayo:nára érkezik
Gyomáról indu!
l1udapeslre érketLk

nékésc~bár01 iudul
GYülnára érk~Ljk

(Jyom:iról indul
B~l.:éscsabára érke-dk

A .,gy" betüvel

Gvomárr'J1 indul
Dévaványára érkezik
n':;,'<lvánvárbl indul
S:::eghJln-mra ~rkeiik
$zeghalomról indul
Vészlöre érkezik

Vésztőről iíldul
Szeghalomra érkezik
Szeghalomról indul
DévaványAra érkezik
Dévaványáróí indul
Gyomára érkezik

'Néhlhi Kagy Á. I\'lihály h3!::filiékM
képező ingóságok f. h6 3-ún, "<1sál'llap
délután fél 1 órakor kezdődő önkétüe",
árverésen lesznek eladva. i\Z árverél'
L hó6·áa, s'Zerdán déJell:\H fél 10 ór;J
kor lesz folyta tVii.

Oveg ajtók tokkal és aoiillwl, van

nak eladók Rákóczi ut f,3S szám alatt.

HGitgyliná' és a FOR1'ilSZggj S~Ö"

vet"e2et~él olcsó zsakok érkeztek, a
legjobb zsák 162 fillér, ugyaMH a jI",
bornak liter!e 70 fiílér. a ruml1"k 2&0
fillér és al arató púlinka 250 fi!!~r

litercl1k~nt. Milld~lJl\i mielőtt bc...ils;i
l'Olná szükségie1ét. menjen el a l,(:t
S'!ő\'ctkezelhez és gy(didjön meg az
olcsó ár:lkrd.

PUBLIKACIÓ_

KI'Jlt6 Lajos jegY2,iín~k Révi;;'j)üso"
levő súíJij és gyiJ,nbjc;;ü~ kertje M0k
áron elad6.

A Kö2!:ponti Szasd(j~de ;lt. eper
vá;,;á:'lást me~ke'Zdte és bármil,,· melliwi
séget bárkitÖI Mresz a szesz\ihde. .

I_.~~~_~~=~~~~L~~~~~~~Z nyári menetrend.
. 1930. május i5-től november 15-ie.-·---_·-----

Gyoma VaBulálknnás, Kossuth L;Jjos~utca, Piac-tér, HOlthy Miki6s-ut és
Endrőd Gyógyszertár i,özötL Támlság 7 ég fél lIm. Menetidő 15 perc.

Gyomár61 indul: Feltételes megállók G)'omán Enctrödröf indLII :

Reggel 5'30 Kossuth Lajos utca, Gróf Tisz!' Reggel 6'-
Reggel 6-30 István ut sarok, Mádnv gyógy- Délelőtt g,-
Délelőtt 9-- szertá.r, Pillc~tér, .Ártézi-kut Délelőtt 10'30
Délelőtt U-W f-!;Jngya főUzlet, ViÍgóhid, , Délután 12'-
Délután 12-50 Í"ányi malom. Délután 1'40
Délután 2'20 2ndr8d6n : Délután 2'46
Délután 4-55 Napkeleti vendéglő, Kórház, Délután 5'40
Este 7'20 Kondorosi-ut, Piac-tér. Este 7'40

Men~tjegy Endr6dig \fagy vissza 60 L, helyben 30 t, csomagjegy 20 fillér.
f{Ulön menetekre, vásárokra autó, vagy autÓbusz a sofförnél megrendelhetö.

GYOMA~ENDRÖDI AUTÓBUSZ VALLALAT I
Telefcn~zám: 11. GYOMA. Te!efoRlIIi:i!:ém: "11.

6-7.- P q-ként
7-8.- P q-ként
3-3.50 p q-ként

12---14.- P q-ként.
~~~~

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Közgazdaság.
Gabona jelentés. A hd elején

ITIeginduló lllagasabb árakat megálH
tották az Észak-Amerikában kimutatott
igen magas terménvkés:zletek, amelyek
szerint Észak-Amerika nyilvános !árílá
zaiban 55 millió métermá7.:sa bu:r:ál;al
szemben mult él' e !Jetében 53;miUiö
métermáz'>a volt.

Az EgyesnJt Államok Peder:>! farm
Board elnöke szerint :llOn int~zmény.

amely arra volt hivatva, hogy az el
mult évben a bU1-a áresését interven
tiős vásáriásokkal megakadályozza, eb·
ben az é~ben nem fog vásá,lásokM
eszközölni, miért is további s7.ilárdu
!~sra nem igen van kilátás.

Ezen tényt <llátámasz-tja ,li. is, I1Dgy
a Kanadából érkező hirek szerint II

mult é"i 216 millió bllshe~!al szemben,
ebben nz évben mintegy 375 millió
bushel buzatermésre számítanak. Ar
gentilliáb61 szintén jó termés!dlát3sok
ról érkezik hir, mig az Egyesült álla
mokban a cséplési eredmény '1árako
<:á.'lClI1J~Hi1iés .. Jllinöségben is első-
rangu.. . .

Most az a kérdés, l1<.gy a felsorolt
államok gazdaközönsége kedvező lJi
telhez hozzájut-e, igenlő esetben elke
rűllJetölesz, hogy igen n..gy mennyi
ségű árukat ü kontinens piacára küld
jenek, ellenkező esetben amcllm;iben
Ilitelhez nem jutnak, a nagymmegu ld
nálások folytán az árak esését fogja ez
magával hozni. Igy. lehét ,'égleges ered
ményill azt kell kÖ7ö!ni, hogy csendes,
dlto1.atlan, inkább lanyhaságra hajl{.
áriemorzsolódásokra ,'an kilátás.

A tárházakban n:igy készletek VUll

nak, a hétfői napon "14.800 métermá-.
zsa buza cserélt· gazdát a pe$ti UílS
dén.

A helyi piacon az elmult héten
p 18-20-ig ment fel a buza <ira waG -

gontételben. "
Tengeri, árpa, zab a keregkedelcm

hen nem igen fordu! elő, mig a gaz
dák egymás között igen magas árakon
adják illetve vásároliák ezeket .a ter-
ményeket. .

Msgpiac.
Lenmag kisszemli
Lenmag nagyszemU
Tavaszi biikköl1Y
Tökmag .
Mák

Liszt vidéki kisma!mi:
.O-ás gg
O-(;s g,
2-es
40-es
6-os
S:E"'~ vidéki paritásban,

által préselve :
Réti-széna
Lucerna
Szalma
Burgonya, rózsa
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Az illemtudás.
Nem \'ag-yunk egyedül mi,

emberek, ezen' él világon,' íla-
az emberi társadalom

emberek éjnek, mindenütt bi 4

zonyos kÖzs'.2g-keIclkeuUazok
közöiJ, kisebb vegy nagyobb,
icrrnészclcS vagy pedig meg·
sLokiison alapuló kapcsolaJ.

Tudjuk azt, hogy íárstldal-

mUl1\, alapja a család. Töbh
család össí:clcvődésc él nem
zel:5ég. maid ezeknek qnmás
söl vall) összckapc~olódáSél

[l [lefÜLeL YnIlck él kö7,öS; fúr
sasékJnekcéijö, hogy a léte~

lünkért fotykJtotl nagy harcban
és !<ü"c!elcmben!zö]csönöszn
lé'll1lOgassukcf:fymásj, segiteni,
c rövid földi él'ziilnket Icherö
!cg' kellemessé tenni igyekez'"
zünk egymásnak.

r-iogy pedig' magunkra és
másokra nézve is szebbé és
emberiessé lebessük életünket,
ahoz igen súikség'es a jDl11D'
dor, az i!lemludás, él· tiszt<rs'"
ségtudás. Hogy magunknak::cs
emberJársainknak az élelét
meg Ile: kcseritslik, if;YCI\C7.'
zünk Idrsaséielünkbc bc\!nni
mindenkor a barátságos, ud~

varias. tisztelet· adó modori és
mag'clar/ás!.

Az i!iem/lldás és tisztesség,
illdásra már a ki;;; gyermeki
korban· nevelni. szo!da1nikell
él csalÁd körében él gyermeket.
Napjainkban általános a pa
nasz. hogya szülői tekin/éJy
megfogyalkozolt és igen kevés
családban !a]álhaló az fel. Ma
íg~n sok gyermek nem tí.sz:.w

az utolsó szót,
nemsokára meghalh.:mlr,
utóbbi években sok ommo
község megalakulását tette
lehetövé a miniszter, ezért
biztosra vesszUk, hogy.Hu
nyatelep 372 ház$zámával
hamarosan önálló község
lesz.

iarlalma m.ind meggyullad!
alapos munkát adol!, hogy a
tüzet elo1lsák, miközben 57i·

. !ágyinak mindkét keze annyira
megégelt, hogy or\'osi kezelés
alá kellett venni.
Ebből az cselből Szilágyi is

okulhat, hogy a spirilusszal
való bánásnál nagy ó'-:ölos~

s6gra,v~n'9zUks~g.

szeretni, azt szellemileg és
1'2stileg' nevelni és ápoln]
is keiL

Az egészségnek ma már
nem szabad ~Jnh.tn""'!f

előJestületi közgyülés.

rabb
Szilágyi Lajos borbélymcsfer i

Bfliári SándOTllál köpü!yözés
hu használatos iiveg csés7-ék
légm2rliesitése közben az egyik
csészéI felborirolla és iJZ abban

ég·.6 pár csepp spiritusz a7 l
asztaitcr~!őt is mcgg'Ytljl.,ol!a, \
Szilágyi Ickapfa az asztal le
dlőt, de már akkor az eJőké~ l
szileit ü\'egrcs~szék spiritusz] l

nem is értetek hozzá, oH I
cl íemÍíó hasznos rnegfi~'

gyelésf tesz fl ti gyerme- l

keHeken.
Nem eIég cl

Augusztus 2<§n dé:'zlőil I érócn, hogy a hivaialo.'J
mérsékel! érdeklődés mdLil I órák él nappali idÓs.i.:tlldxln és
folyi le a közgyülés a követ~1 egyföly(ábanlarlc:Jssanak, ezál·
kez6 i?1\?dménnvcl: I tal iclentekcny tüzc!őanyag' és

J, lJ." Körös T'lszél l\/Iaros ár-! esti világ'itást félkaritel1élk meg
mcn!csjjó társula! kisajátítási! a községek.
egy'.?zséginck névszerinti S2<l' Gyomán már 12 év óla
va.zássa! förlénó' döntését cl mcgszoktuk e/j él beosztási,
szeptember 6:iki közgyülésre khá! ez nem Jes:? ujdonság.
haiasztotJák. Eddig is lehcfőleg délelőtt

2. özv. Kalocsaisivánné és menííínk az lio'vcs-baioc:: üO'ye-b" - ,l.... c'

~~~·~fdi h3~i~f~~ó'i ule,!m"l'lJ~I~kt/~ii;tfá~~:Y'~i~:Z'~a~y \'idéki~l~ dé·
_ közgyűlés cJufasltolta. Ilután menlek cl él községhá~

;5, .A gTóf Tisza István ut záro, c1int(z!ék a r!oJgnkal,
északi 5zcü;asz{m6k b<2!onjéÍr, i [':zulán is. c!intézik, mert min'
dih'c1 v,:d ó burr~ o1ásfit nyi! ní ll·- Jcnik i rodiJ 1)511 cti21 II !áni szol $

tartásba hdyezte kö:zgyiMs. gólatot fog k\jesitcni egy~cgy

4. Csapó Endre (volt él.mc~ ember. Ji3l'laJo! mindennap
rikai állampolgár) község' kö~ d~!után i:' állilémak ki.
tclékébs való felvétele kiiáld:'d,(J A hivőlu!os órákat a kép,i~

IlcJyez!elctf. se!öfestü1ef a kövelkezöképen
5. I'<:éri PéiCT vág'{)hidi s701g-aá!IDpitoíla meg: juniLls. jlllillS

'fízd(~sjc!\,jifl:,,1 kiW ll:);::' I ja!1l1~ és i'JU~;U57.tll:', 11óllapokhi1tl fCg
. Arlói kezdve, g'.?) 7 órfIiól J\:~li l-óráig', rni2'

6. P" "lJ.ék(s:ncgyei Egyciemi a többi llönapokban rqme1 8·
Ifjak köre" megkapja a rendes óráról cléiuiiJn 2·Óráig.
évi hozzájárulást. Ezzel él beosztással körül·

7. kk. tvIo!nár Róz(l Js társai, beWI 2000 pcngői takari! meg
vulamint kk. Schusz!cr Jllliánna a község.
gyomai iUct6ségc:\ kapta\" 9. A köis~gi isko16k mlikö·

. 8. A leg'hosszabb tanácsko~ déséről szóló ev! jelenjésé!,
zás él községi hiv<Jtalos órák. valamint él jóváhag'yoU "Horthy
megállapilása körül voll. Hiva'" . segélyalap ({ cs lú,)zségi tBka
talos helyről azállalános taka· rékmi1glár bemutatott s:zabály
rék:ossá!zi eiv vetette fel magál rC!1cki,dét fudomftsul vdte a
cl legkisehb falusi aclminisztrác:i- í képviscló1csüilet.

Né egészség.
Levegő, Nap, Viz. Ez

az egészség. Aki ezek \'a-;
jaIn'elYi~étőI,.. rnegfosztja:
mag<H, vétket' követ eL

A' mi levegőnk

a,téli "időszakot Iüvéve
egészségtelen. Száraz, po~

ros", ,0 tüdővész és más
',~~r:~g§eg,. bacHusaivai teli
tett

Napunk van, jó meleg.
, , Vizünk ,is van.
'Efedméily: az egészsé
gün!{re hátranyos ievegő~

veli3z~mben 'V.5111 napunk
és vizünk.

Mi tehát az öníudaios em...
R61eiessége ön H

magávaL családjával és
haZájával ':siemben? Az
egészsége niériegére annyi
napot.~s·,vilet!árolni,hogy
a ro~sz levegő káros
haMsát ~z, ~d~ettségé-

en legyőzze.

"I-,(árpát.okbCin:vagy cl

tiroli. ,.p.Jp9kb;:úJ' messze
mindek

c

l'a:kofÍ'tieTytőLegy~

szerii- faepületekben télen,
nyáron "közön~égTs "tuss
:,-' fürdésseln,ipöhta ezer
és ezer "kafona fUrdött.

'Üyenkor . mindig arra gan
'doltam, milyen kevésből

. lehetne megvalósltani egy~

·előre az iskolai 1ömegfÜr~

· dési! !!
Minden osztálynak meg

voln,a a. fürdő félnapja. De
sok gerinc elferdülésnek
ésmástestifogyatékosság
nak· lehetne· ilyenkor a ta~

nitó afeHsmerője, amiket
igy idejében még helyre
lehetne hozni t Ezek a gye c

rekek megszoknák a vizet,
· ezek felnőtt·korukban is
· szerefnék afUrdőt, él tiszta~

ságót.
Szülők! Valósítsátok

meg az 'iskolai fürdést Ami
,re .nem értek .rá
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Figyelő.

===sz....

Országos kiállítás
Orosházán.

Az olvasón.ak aza nyeresége,
ami gondolatot az olvasás vált
ki belóle.

~

Szerelemben több diadalt kiJ
szönhetilnk másnak, mint magunk
na/f,

Ha a tréfa formája nem voina~

sok igen komoly dolog bezápulna,

Az idő előtti meglátást llyomon
követi (lZ idő előtti megbánás.

KNER IZIDOR.

CSILLÁMOK
Szeparéi azok keresnek, kik du

aJizmusra törekszenek.

'"Nemzetekn.e« örök nagy, kiapad-
hatatlan kin.cses bányája, a sze
génység olcsó kényszermunkája.

bátyánk IcH ki magáért. annyi
nyári kolbászt adott elő, hogy
reggelire is elég.)

Tábortilzünk . ég. Mindenlü
magába suHl. át gondoJjll a
mai napot és annak esemé...
nveit, lelkiismere! vizsgtHai.
Paretncsnokunk keresetlen sza
vald>,m szót hozzánk, eszünkbe
juttatta a Kárpátokat, az elszll
kUoll magyar testvéreket.

Elhangzik II Iduvás kürtszli1
va, i:1 máskor lármás gyerekek
is sietve bujnak maguk ké
szítette ágyukba. (Itt gondolnak
először CI mamám. mennyivel
kényelmesebb az ó álti.'lla meg
veHet ágy és mennyivel éde'"
sebb ezen az álom.)

Az országos jdlegii oros.
házi mezőgazdasági, ipari és
kcrtészcii kiállítás és vásár leg
magasabb védnökségét a kiálli
tás nivójára lis nagy méreteire
vi'l16 tekintettel rlorthy Miklós
kormányzó őfőméltóságaeivál
lalti.'l. Fővédnőkök: Bud János,
Oömbö':> Gyula és Mayer lá..
nos miniszterek.

A kiáUitás egy közös nyolc.
holdas zárt területen augusztus
14-21-lg lesz nyitva. Az állol
kiállitás és tenyészállatvásár
azonban csak 14-17p ig bezá.
rólag tarI. A kiálIitás íerületén
több mint 400 méier hosszu
lstáló, baromfi. nyul, sertésól.
nagy terrnénypavillon. két ha...
talmas 61x14 és 45x14 méter
méreHi iparcsarnok, a békés
megyci katonazenekar számára

. zenepavillon. vendéglő. iroda
és sok egyéb kisebbonagyobb
pavillon épült.

A biráióbizottság elnöke:
Plósz Bélaállamtitki1l':a~zar'"

vasmarhá .bjfál?91z9!t§~~_~!..

szöKE fERENC
ref. igazg..taniió.

kijárő tiszteldet, ne legyünk \
kellemetlenek másoknak. Elő

zékcnyek, Iiszíességtudók, cm..
berségesek legyünk még él ne·
veletlen, illetlenekkel szemben
is. Aki a köteles illemról el
nem feledkezik, azt mindenki
~zerell1i, tisztelni és becsülni
fogja. Hogya magunk, csa...
ládunk. embertársaink élete
keliem('sebbé lehessen e föl...
dön, ne fclejtkezzünk. igye·
kezzünk az illemtudós és ttsz..
tességtudás sZClbályaU meglar...
tani és azok szerint élni, vi
selkedni mindenütt és min
denkor,

Tábori napló az 557 sz. Botond
cserkészcsapat mátrafüredi

táborából.

hafnánk másoknak. meHen do-
log i1ycznhdyeken pi. tola ...
jwdni, kiabálni, civakodni, fel ...
tUnően \'iselkedni stb.

Még 8Z utca is az él hely,
ahol igen hamar észrevehető,

hogy ki az illem - és tisz...
tességtudő, jó modoru ember.
Mennyivel kellemesebb, ha jó
ncvclésü, illendően viselkedő,

szerény magaviseletű emberek
hullámzanak körülöttünk utcán,
sétakertben, közíereken. mintha
féktelen rendetlenkedók és
tisztességet nem ismerő, illet..
len és másokat bosszantani
akarók tömege VqSZ köriil
bennünket.

Adjuk meg mindenkinek ~

feli és nem szereti szUlcit. Nem i
teljesHi azoknak rendeleteit, ki· I
vánságaH, szabad akar lenni
és önkényesen, a maga kénye
kedve szerint cselekszik. Ta
pasztalhatjuk, hogy él fiatalok
csak addig becsülik a szüle...
iket, amig azok át nem adják
nekik a vagyont Amikor ez
megtörténik, azontul panaszos
lesz a kenyér. amit él szegény
öreg. dologképtelen édesapa
vagy édesanya megeszik.

Aki igy cselekszik szüleivel
szemben, az nem méltó az
ember névre t Nem ember az,
~ki nem becsüli meg éi szüleit!
Nem tiszteletre méltó...c az a
kéz, amely járni tanitoU ben
nünket? Az életünk hajnalán
a szülők kezére voltunk bizva.
a szülők pedig életük alko
nyán a mi kezünkre bizailak I
Isteni törvényen alapuló köte...
lességünk az, hogy szüleinket
szeressük és irántuk hálával
visellessünk minden körülrné...
nyek között. 1930. julius hó 10·én. társzekér állott készen, melyre

Reggel 4 óra? Egyenruhám lfelszerelésünket meglepó gyor-
Illemtudás és jó modor kell gyorsen magamra öltve, háli· sasággal helyeztük et. (Jól néz

i'! társas életben való forgo!6.. . zsilkomtól terhelve sj~lek az tünk volna ki, bél rengeteg fel,.
dásunkban azért, hogy emberek otthonba. Lázas készülődés, szerelésüllkcl a nehéz 7 j·un·cs
között emberhez illően és mél óriás ládák összc.visszaságcl hegyi uton, htilunkon kelleti
tÓCln viselkediünk. Aki nyers, elárulja azt, hogy már tegnap volna cipelni, igaz ugy "cser.
durva és goromba madom, megvoH az általános csoma~ készszerü".) A csomflgok köz-
annak sokszor m<?ggynlik a gO!{Ís. zé helyezkedett el földesy
baja az emberekkel. Minden- .. A liiborba készülők minde- Pista bálvánk 'is él ldsebh fi-

'-'·-~---~"--··-r--~........---..---..~k~-O'~ II ",",'a- .0" UG'-:-UlJUO"; 'W-G.,l.l"-" ....... ~. ,__• __ "-_"-,_,,~'" -1l __ ~ _"- ~.:.. ~-...

épen elég, azért hát ne le.. még valamit. Az izgalom ál... A k
-- k d . ocsi után ffiéJsirozva

gyun i egesek, hirtelen indu... landóan nő. kivál!képcn azok- gyors Icmpóban terHik mc
a

a
latosak és haragosak, hanem nál, akik mosl mennek dóször o
uralkodjunk magunkon és le- táborba, akik ma Lálnak dóször - gyöngyös-mötrafüredi utat
gyünk türeIm.sek. hegyei, (sajnos ezek vannak három biciklislánkkai követve.

N 1 . k h nagyobb sza'mban.) (Ezeknek mindig Véin valamie együn· so él önleliek, "
b ,' k 'k . k Via nóta<:zo'"al, gvo··0"0" ru"' bajuk, már dur defeklJ·Uk· istiSZ lZ, gógöse, mert ez ö v' l 1

. d l ' napsütéses rngar!l' "On 'll 1'1' volt, 11 nye/viik is kiló0'. a me...tu at ansagra mutat. Aki dicse- '" '" • , I'. ő-

k d , k l csapatlInk Bhres b"'f."'"n!t '.zcp redekre való kapaszkodáslól,'e 0, evé y, másokat sem... <. '-' ! v .. '"
kere nyomán a vasulhoz. ~~ii... ám a cserkész klcménu"s, hB.mibe sem vevő, az buta ember. 1

lön G kocsink ,,40 emher 6 mar szijjat szereznek, a ko.Társalgás közben aki diesek....
lónak" feliníssa! vár bennünket eslhoz kötik, azt megfogva viszik,az nem szerényen és szépen
(Mi csak 21-en és természe.. gan huzza őket il kocsi felfelejár el. mert fájdalmat okoz máI ,
tesen ló nélkül foglaltuk el), mignem a szij il nagy feszi..

soknak. Legyünk inkább sze- h I
ogy e vigyen bennünket il téstől elszakad. Htíl Istennek.)

fények, még él dicséretet is k
d cson él ország I~gszebb ré- Vhgre mncrnrk"'ztu··n". A KalJo'u variasan hárilsuk el ma' "-~ ....ö....... "

gunklól. s7,ébe él Málrtlba. Nagyon völgy szépsége megiIlet beo..
A tisztességludásról, az il. meglepeH bennünket a Bpesli nünket. Nincs időnk,· igy gyor

lemről nem felejtkezik el az 12 sz. VIII .R. cserkészcsapat san láborhelyet vála;')ztunk. Egy
olyan ember, aki köszöntéssel figyelmessége, kik Gyula bá".. gyönyörü kis tisztás két 01-

val az élükön, eljöHek bUCSUI d'
üdvözli, tIszteli meg azokat, venni iőlünk (Ök toltak ben.. il ról hegyi patak, ideális hely.
akiket az megillet és akik átet nünket il külső váHóig a vomH A fák zugása, madcír dalo-
köszöntik vagy akik idősebbek után, szédiiletes sebességgel.) lása, a viz csobogása és az a
nála. Már a gyermeket arra Az ilyen nem mindennapi tudat, hogy itt élünk kéi hétig,
kell nevelni a szülőknek, hogy utazás hamar mcgszólaltaHa ~é1gunk erejére kényszerilve,
tiszteljék meg az idősebbeket, csapatunk hllmoristáit. Uj erőt öntött a fáradt fiukba.
feinőUeket köszöntéssel. Ne 112- A közel két ám! várakozást .Uiult erővel fogunk uj 0ltho...
gyen lusta kalapját megemelni Hatvanban feihasználluk arra, nunk elkésziléséhez. (Romok
és jó szivvel üdvözölni az ér- hogy annak nevezetességeit helyére épitünk, itt voll két éve
demcs egyéneket az ifjuság megnézzük. (Vezetőnk maga él 182 sz. csapat tábora.)
soha, hiszen ezzel csak mü, sem járt még Halvanban és igy A munkamegoszUís révén ki
vell, lisztess~gtudó, illemtudó agyon gyalogoltuk magunkai. sátraj ver, konyhát készit, stb.
jó modorát bizonyitja be. Utunk mennél viszontagsá... ugy hogy rövid egy óm lefor...
Midőn másokkal vagyunk gosabb volt, (Hl emlHem meg gása alatt látni él kinagyolt tál'

egy helyen, sohase felejtsük el, az állandó jolaíásoka) annál bort, mely sejteni engedi, milyen
bogy nemcsak magunk vagyunk Jobb lett él hangulat, él hosszu szép és milyen kedves lesz
ott és ezért figyelemmel, tekin~ ut egész rövidnek Hint fel és az itt eltöltendő két hét.
tettel kell lennünk éi többiekre ime már Gyöngyösön vagyunlc A háHzsákokból előkerült és
s nem szabad csinálnunk olyat, ~eg~epeil ben,niinket Gyön p össze adott vacsora egykettőre
ilIDivlZ1 kellemetlenségct okoz"', . gyos Vélros figyelmessége, nagy,'-.>gy. (lit ismét földesy p it ja



ww

ö. oldaL

A talajvi,zsgáiat
jelentősége.

A gazdasági növények fejlődé

sét} a termés nagyságát, mint is
meretes számos nagyon különbö
ző tényező befolyásolja. Többek
között nlindenesetre rendkívül fon
tos szerepe van az ídőjárásnak} a
gondos és helyes ta/aimunkánok}
mely utóbbíval bizonyos mértékig;
még az időjárás mostohaságát is
ellensulyozhaljuk. Pl. megfelelő

talajmun1cával bizonyos mértékig
védekezhetünk a szárazság ellen
is, az dltal) hogy gátaljuk a ta
lajból a viz elpárolgását, konzer
váljuk a talaj nedvességet.

De ezek mellett nagJJOfl fontos
szerepet játszik a talaj minősége}

sajátsága, fápanyagga?dagsága

m!n6StGE,GRZDA-5ÁGossAGf1
FE lüLmÚ1HRTATLRn
J~AGYBATOnY.UJLAKr·
, EGYESÜLT IPARművEK RT

BUDRPESr,Vl/llmos-üAslAR-UT3J1.

Kéviselő : WAGNER MÁRTON
FIAI fakereskedök, Gyoma.

szököii állornáshelyéról éshéj~
ezer pengől sikkasztolI.

. Az áldozat mellé zárjákAme
rikában a gázoló. soffőrt

lndiana áH<Jm halóságai uj
módszert találíak fei az erőscn

szaporodó aulóbaleselek ellen.
A gázoló soffód eg'y óraI1osz
szf!nát összezárják. áldozat?!
holtksJévcl. Rcmélilc hogy oZ

ujilás leszoldana a sofförökct
a víg'yázatlan alltóvezeJésról.

900 millió dollár az egész-
ségér-l:.

Most adták ki az amerikai
nGmzet beteg'ség elleni küzdel
méről készült '3taiísztikát. Esze'
ríni Amerika egy év alatt lu'

berkulózis elleni orvosságokra
800, cl SZÍvhéfjelfcnisz<?l"ckrc
90 millió c!oliórt költöit.

Rablógyilkosság Szoll101wn.
Az elmulI vasárnapról hét,

före virradó éjjel k<?Jlős rab!ó
gyilkosság' színhelye voll Szol
nok városa_ Egy eddig' nJég
ismcrcilcn embel' éjjel álmában
megölli? [(resnyánszky Jánosné
földbiíÍokosnől és a nála tar
tózkodó ]~crla JánosnéL j\mi-
kul' Vt'I~zclt áldozalaival) ki~

foszíoliC! Cllakásl, fcfgyujlollu
ö konyrlát és clmellC?küll. Szé·
lcskörii nyomozás! indiiollak a
vélKmcrö rahlóg-yilkos kézre
kcriiésérc,

elől.

meg nem történik és an~

nak alapján ujabb g'yóg-yc
szertári engedélyek kiadá
sának közegészségügyi
szempontból való szüksé~

gességérőI meggyőződést

nem szerez, uj személy
jogu gyógyszertári jogo- l
sitványokelnyerése iránt
benyujtott kérvények tár
gyalását felfüggeszti. Az
eddig beérkezett kérvények
kizárólag (} közegészség'..
ügyi érdekek és szükség~

letek szempontjából birá ...
landók felüL azon ható c

ságok által: amelyek a II

kirvénvekre n~zve javas·. .

lattételre hivatva vannak.

fogja segíteni a hatalmassá nőtt

magyarországi tüzkárok csökken
tését,

ire

Gyógyszertári jogositványok
engedélyének megszüntetése.

A plakát a közel jövőben el
hagyja a sajtót s hisszük, hogy
nemcsak a plakát} de a Liga to
vábbi müködése is nagyban elő

A népjóléti miniszter élr~

ról érlesitette él vármegyét,
hogy tekintettel arra, hogy l

az orszég gyógyszetiá- I
ralí:kal ej van látva, mégis.
a gyóg'yszertári jog-osit~

ványt kérő folyamodvá~

nyoK olyan óriási szám= I
ban érkeznek. ameJyb61
az következtethető, hogy.
olyan helyekre is kérnek
gyógyszertár feJállitástira·
engedélYt,- ahol az előfel

tételek hiányzanak és él

megiévő g-yógyszerlárak
létérclekét veszélyeztetik.
Ebből él népjóléti minisze
ter azt a következtetés!
vonja le, hogy mindaddig,
mig az uj népszámlálás

TüzeHenes Liga
alakul.

Elkészült a Röser~ügy Tömeges munkáskizárás Né-
vádirata. I metországban.

A Röscr·féle hamis ércilségi I Berlini jelen/és szcrint cl fém-
MagyarországolZ az ez idei első 1 il'.,arban továb h foI\'laUilk a

!
bízonyilvfJnyok lig ye:;ü(?11 az )

félévben több mint 10 míffió pen- 'd Il1unkáskizárásokat, a kizállügyészsc:g (-íkésziic!lc a va '
g6re mg az a kár) amit a tűz I munkások széÍma mCQközeliíiiratot, amelyben egész sere~t ~

okozott, I közismert, magas állásu Jiszl- a hllszonötezrct. Ugy hírlik,
Ha a Ilapilapokat olvassuk I viselő vall fcisorolva, mint hogy él kizárásokat lovább

nincs nap} hogya füz rombolásá- r b I foly, jölJ'ák a Q\_'áraK,olyan, ah J~öser izünyit- ~.ról ne olvashatnánk. S majdnem
vánt1yal KcrüJ! állásba_ A Wlár· Ujabb házl<utatás a székesminden egyes esetben megállapit-
~z\'aJást még ebben az cszten~ fehérvári polgármester la-ható} hogy CI fiLzoka ti na,gyki5- I
dóbcll mcgJarijúk. . luisállzönség tdjékozatlaflsága és félelme . .

ISl11ereles. l1oQ'v (I fCQ'velrni Ia tűzzel szembe!1. Tovább tad a harc az ame- ' . ~ '
vizsgálat sortin kiderüll, hog'VEzt a rettenetes kára/wt) eliell- rUmi szeszcsempészekkeJ.
él székesfeh(~rvári polg'ár!1l8S1cr IsulyozafldóJ melyeket a tiiz okoz,

AmerikiJ több városában elreiteilc, vagy megsemmisiicfJe ITüzellenes Liga alakul} mely fel- _.,,~!'."""'_"';'__!""...~"""'!'!~~""'!!"!'!'!:!'_"'!!.__~_"'!:.'!'!""~::::!l!"!9!"_
s?cszrazziál tartott a prohibi- azt él fontos iratot, - élmelYI ladatává tüzte ki, hogy a nagy-
~'IO- - 1'~lld('rs60' A raZZI'a SO""'11 nek döntöszerene volna a·közönséget kiektassa a tiizzel szem- L: ::, li v ~ '~C>' • J U j'

I(.·}bb helyen összeüJköz!ek él i, v:sszac5!ések kíc!erMse körüL ,.ben való védekezésre és arra, hogy I
csempészekI,el. Tüzbarc fejlő· Az ügyészség uíusifására ujabbmit kell tennie, hogy tűz Ile keiet-

lcezzé/c. Idöti ki, amelyben több ember házkutatás volt a fJ01g'ánncster
mcg-scbcsijlJ, A harc még- né" lakttsán, ele a kercsel1 Írat nem

A Liga, me~vnek fóvédnökségeit került elő.
az ország legnagyobb kapacitásai hol iart,

Kommunisták harca Kinában.töltik be} népszerü kiadványokkal} A boletta a minisztertanács
előadásokkal kivánja a nagykö- előtt. Londonba olyan iekníések
zönséget II Uiz elleni védekezésről érkeztck l\.e1etről. hogy kom·
felvilágositani. A kormány tagjai a napok, lllunista csapalok erósen meg-

Elsőnek kerül megvalósitástG} ban miniszrertanácsof tar10Hak, közeliteHék !-!an!<au városát. A
mint szerintünk is a legéletrevl1lóbb amelyen a löbbi aktuális üg-y híradások szerint él csapatok
és minden tekintetben ragyogó terv: közöít arról is szó volt, hog-y fel vannak fegyverezve,

egy plakát, l kell-e póirendele! a Do!cJta o Körözik a biharkeresztesi ál-
E plakát} mely Schilzong józsef törvény végr(!!lajfási utasijásá- tornás sikkasztóját.

okleveles tüzoltótiszf, az ismert hal. A be'zrkezeiJ jelent·zsek A napokban körc1zőlevelct

nevű magyar szakiró és több rnás arról számoltak be, hogya adtak, ki Pamlényi József ellcll,
országos nevü tiizoltószakember gyakorialbélll igen sok kérdés aki a biharkeresztesi batárál!o
tollából kerül fa~ magában foglalja tisziázaílan maradt a boleila máson val utál< vállásával fogo
mindazokat a tudnivalókat rövidell körül, ezéri szükségessé válik lalkozotL A legutóbbi központi
és fijm.?~:n) illl1sztrálv~, amit a I a rendezetlen viták cHnlc:zésérc_ vizsgálat alkalmával kiiDní. h0 2Y
nagykozonségnek tudma kell! 1- a pótrendeleL I Pamlényi öl nappal ezelőtt mqg-

nöke: Békessy Jenő miniszteri
tanácsos, él sertésbiráló bizott
ság elnöke pedig Domcr Béla
főigazgaló, él fö!dmivelésügyi
mihiszterium illetékes osztályai
nak vezetői lesznek. Az ünne
pélyes megnyitás napja augusz
tus 1412, él déli órákban. A ki·
álJilás tartama alatt, augusztus
15,én él Tiszántuíi Mez.őgazda,I
sági Kamara Vay László báró,
Biharvármegye fóbpánjánal{
elnök!éséve! gazdagyiilésl ren·
dez:, iHlg'U5Zius íJ-én pedig a.
mult évi IV. iparoskongcesszüs
batározata lülylán éJ IPOSZ
rendezésében országos iparos· i

kongTcsszl!sl iarianük,
A kiállítók 50 százalékos va·

suli szállitási és utazási, a Iii··
foga/ók pedig szintén 5ü sz5- l
zaIékos utazáSil,cdvezményt!
élvcznck. A vendégek egyré-·
sze aZ Orosházálól négy ki,
10méterre lévőGyopárosgyúgy- .
fürdón helyezhető el, ahová
lúpcrces mcnclidejLi molorjá M

ralok siirün közlekednek, flt
kiállitásnak ugy a mC'~myitás,

minta gazdagyülés és iparos
kongresszus alkalmával magas
vendégei lesznek A magyar
sajtó részére él kiálliiás veze'
fősége sajtóbemutató! rendez
és a kikiildöíleket Gyopáros
gyógyfürrlón velldégül Játja.
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Jövöre sáskaveszedelem lesz.
Ujföjia. sáska petéket dúltak
SzcgC'd környékén, mel)' pc((:!z
c':'éJk jövőre kelnek ld, A ro:
variani iniézci nagy fclkésúill
sé::,!ge' [ i\cicsi ezeket él peleI
fészkc1"21, ho:;;y i.Eok clpusz!i,
lásóva! c!cj02l veg'y'c a iiivó cH
sáskajárá311é1k.

Autóbuszforgalom Mezöbe
rény-Békés-Doboz és Gyula
között. A Mag'var Vasutak
Autóköz!ckedésí VálJalclta Rt.
éríesitetlc a várost, ho~'Y au
gUSZHIS 28-tól rnegindiíja t\'1c 3

zőbcrény-Békés-Gcrla-Do;

boz és Gyula közöl! allió
buszjáraláL Az au lóbusz na·
ponta. közlekedik és rVlezőbe~

l'én'lből reg'gel 7 órakor indul.
További meneJrcndje: Bél\és
vasutálromás 7.26~ óra, Békés
l\orona~kt1Véh6z 7.29. Gerle
utelágazás 7.48 óra, Dobozi
nCTg'crn'élloo] 8.00 órö. Doboz
küz:5éghtu:a 8.03 Öi d, Dobozi
hl2ni~Crn;,-jk)m 8,Og Js Ch'nIa
8.46 óra. Vissudclé Ci~u!áról

inclul 12.30 óra, Dobozi hCll~

gC:flllQlom 13,02. Doboz kijz~

S'~~ghBzél 13.05, L)ühozi hcn~'

gcmw!nm 13.10, CcriaÍ uiC;'

ág'ozd5 12,22, Békés f\orona
!-:c~véház 1ö.41 Örel. t'<-'kl'S Va';'

3uIÉ:l!ornós 13.44 örö, 1\ !l':UJ
berény 14. i O óra.

~~~~M1IMftFlA~

.~utó és motorkerékpár

PNEUMATIK

A loadoni vHágkiáUitáson

él !11clgyar baromfi nagy siker!

,':1'i ej, kli!önösc:n a kccskl2méti

"koj"lélsznyakll" baromfi.

legelső gyártmányuak, frissek, garal1ciá
yal. autó felszerelések dus níJasztékb,dl

nagy árengcdménnyel

legolcsóbban beszerezhetök
NAGY JÓZSEF

autápneum:::iik és alkatrész
szakUzletébell

B U D A P E S T, VI., Andrássy ut 34.
Telefonszám: Interurbán 221-97, 285-63,

~~~~~~~~~~~

Akció a kenyérfogyasztás
nüvelésére. ;\z an~eriké!i pékek
szövetsége rnozga!mai indi!ojj
a kcnyérfogyasziás emelése
érdekében. t.. szövetség szerint
a hfilJOrtl cl6i!i kenyérfogYÖSí:
tás visszaálWása éven1e több
nlint 130 millió bushc!kl nö
velné él gabollafogyaszíilsL vmi
több Kansasnak , Amerika kg
fontosóbb gabonatermelő ál·
lamának évi buzaiermésénél.
A háboru elóit az amerikai gé1
bonafogyaszlás személyenként
5.30 bushel volt, ma ellenben
csak 4.26 bushel. A propa~

gandél főcélja él fehér kenyér
népszerüsil.zse lesz: él röpira
fok kizmelik, hogy él franciák
él világ lcg-divaiosabb népe.
aránylag a leglöbbfellérkcny'>
rel eszik,

cSélpóciolt, - m~:ly S<2i'liii2"ével
éI k-2zclö c>rVCJstl kr)rlltLi~hw

u:a1!c,

Vigh BOi:hála pol,;;-,'iri i."ko
jai ianulöi, az özv. fkrcs SéÍn
dorné Q"j'Dmai 690, szán1 <:;la1li
tako5 kutyája illcgI1ör{lpia~

éS Budö

N.ál1doriJÓlsef endrődi lakos!,
aki él TÓl!l Pá! tfyomai lakos
cséplógépje melleli volf mini
etet-5 aJkalrnazásbDIl b~;cscf

A községfejlesztés . zseb
hünyue. SÚHnos szakcikkcl1'
feJül ebben a kÖil\\~bcn n,cg
van il SZaki11inisztcrlUfllok Jcg

ui..::bh Slcrnéh'zeii Cs ii~':tbc-·I

os;:jjsc. /\2 ÖS.5ZC3 \'árn:'zg'Yl~k

jes cinlíára.

forgalmiadó mentességet
lH§rnel{ é! g'yői'i scgúl nélldíl
do!gozö kisk'2!'CSKCdók is.

Aut6baleset. ,~U~llSZlllS 2" án
ivkzőberc'n'y és Békés kö?ört
Wertheirn János csabai lakos
ilutój(Íval e:.JV szabáiylé1!anul a
föu(réJ felhajló kordés jármüvel
való összeüll,özés! akarja el
kerülni, elc ek0zben él tekintéR
iyes m01ys'zgű csalomába for~

dllil az auióiávai. Werlhcím fc~

!eségc: iobb lóbál törje, a TölJbi
uias könnyebben sérült meg.

A békéscsabai hadirokkan
tak az OfTl földárak renclezé
sél kérite mcd ráfizctnek él ka
pott lörpebirtokokra.

Anyakönyvi hlrek. Szfilv.itek :
Putnoki Veronika, Trafikimt
Géza, ~Zovács Géza, Farkas
Elelka, Tóth Irén Maiild.
Elhaltak, - Házasságot kötöt, :
Biró Szilárd Kánya Pil'OskéÍval.

Szenvedő nőknél a tenné· 1

szeles "f'erenc József" kcs(> l
rlivi;;: könnyü, erőiködés né1 3 !
kül való bélkiürülésl idéz eiő I
és ezáltal sok esetben rendki~

vül jótékony hatássa! van el

heteg szervelzrc.

•
ISZ versen

6yomán.
Te

•.~ ~alajvi~~gál~to/~ ?ag~v ~el~n-' ka Körösladány és frcÍ6 I
tospget a FOIdlnlve,esllgyz fvlUIlSZ- j -1;',0 Lii'1 ÓS !\7n p d"'cs l

. ~ AU:--. "let \:...'-.. ~. ,--,40 U

tcr ur átlátta és taloJivizSf!áló l '7 ~ 'n < y l'-' .' ~ru-sb:::.1 ....... '7?!r\'ac; I/e·'Cf1';PS!
A'H .', 1., t l 't .~""'t ~ ,.,- '"" j LA. I- 1'\(.. .J/.u, , .... '5)-uorhasOhG e ("Ifi:.! ,.tg}Z" hl(- , "

iíletékesebb ilyen intézményünk ~z í p~ros: 1. _ clr. Domokos i

a(rl~!di me:!;.~~.~do...sági in:pzet ke-l !'\ároly és ::)i:1SS rv~á!'ta GY~: I
fetelJen, mukoao jal~!üi!ll es Ag-

l
ma, 2. Dan ner fl bor cs I

racilemiai Kisérleti Allo!ll[is Sze-, Gici A.nkö 3zarvfJs, 3. Wín- l
ged. ,Ezen állami intézmén)' fl I. tc,'r I 75-JI, ,~s r ?JeS;1l' f ~q. L.,.,-(l,~_L,,·v \....'" ~~~_ ~ l\,..,u

szükséges iaíajvizsgálatokaf eí- I I.l ", .. l d" 'f' b' ,. _ . , , ,-oros eF dn\' cs él ~;Jan
végZi es azok alappin utmI1fara-. ,', ,,-, ' ..
sokat, tanácsoka: nyujt a he!yes l Bela es Diro Edi 1vlezotur.
trágyázásra és taiajjalJitásra. Al Pontozás alapján él \'er~
vizsgálathoz szükséges talajminfdk scnyt Gyoma nyerte meg
vételére a részletes ulasitásokat a 21 p;)nttal, a második
nevezett állomás a lwzzáfordu- Q.-."",\",'1C' 14 pOI,Ha l '" 'j'l ,,-_
~.. •...../L...U.l ·U~ l. .. If ~~ lA f.,.ll

loknak mef2adja. ri" ~ 'l -t I' l- '" mOL.ii..;: lvezo ur j POnflol,

'- ""!!'""""'" "W"""""",,", a negyedik Körösladány 6
ponttal. az ölödik Déva~

vál.1ya 2 poníral.

A Gyomai IL sz. Tcn-,
nisz Társaság 1928 évben
egy Vándor~dij alapitását l
határozta el azon célból.

11:~~\l.rVi~j?/)l'~il;( el~u_Y:;~~_~:,:,~il';~ I
\ v t J. ;. ...~ ,,\~ \.... lJ l -....JI" I \.. 1 ...... ; i. 1'1

Q7r>L"-/~T Tpill r l<):-! r.;::-n G\~(-,- J
V~·.... _... -J J ','. I ,~~ .... II .. j ...... i l . 'i './ J

1-[-IO/lj'J - ,.<,-:',:- i),_~_,,~ "'-""-ij-~' II1J'_"\." \.,':OC-C. ",l",JL",,_r
és a leg-l l) (;·l-j j-() l' szer

zeit \,rár()s ;cgyen i C\';g' él

vcL;dur· 0rzóic. E;sö L\i- !
b,?tl \\,le 7 ö I 11 i ' . de 1'1'1</" l.....', , - . ~ ,_., . . "'- c' ,

- ",.,.--i-l-;' "n-r_ ... , c"' ?ll.Dlu:'uu,'"., lI2lL:5I\(1.::l,_ÚI

harmfjcIi!c év il pedig I
G\?O;Y\C'_', ,í-;;-'7-1<:'Z -'I'nzto·

1 ' \ "~'~ C!, ~ 'G. ,~.~. '- I
IJ1ag.-ánaJ,: cl \'ar:dC)f-CIl1aL i
/:\2 ielei \e'seny f. i 1-2 l
és 3 \"():r nl örJ\.:é1. I
5Zé1f Vö5. [\/íezö:ul'. Körös~ I
iaclány, Dévav(ji~Y{j és I

Gyon:z-; ienniszcz ii2k 1'::::z- l
v2tek\cL ,:c.. \(1'5(:'];\' 1'<2:-'7-
, 1 J. ;..,
tc~::; '21\2Ún1t2jiYC a i<CíVCi-

i":)"7r~ jC,órl/' (;-'O'l'ue-" 1 Cl'"h_l/_.... ~ .J ·ó/'"')··' "

DO:l10kos ~<jfOly \.hnma, I
~, : ábiá:l , Bélo. lvlezötuf, I
0, clr. Juilasz Nagy BeHa I
I)év éI )~: <Í ~-l Yél cs Schrci ber
!{ái·o!y GyulfJa. ~Női egyes:
1. Sas:". tvlcirtél CJj'omu, 2.
Géci Anka SZé1r\'2\s. 3.
Lacsni Ic,"} K~~'-c·-\c;:;I"'rIAr"l" 6",_ • • • _ --' ~ • ~) Ii.A ""' ...~ t }' ~ ......

R"'''!\'o' Bi~J:~,,!71 Q-ar"~~U.,J - >- 'L- ......)L ~ \ Ll::'. f

Fhii páros: 1. dr. DC)m()~ I
, r- • • , S' 'I II\OS ,\aroiy' cs cnrelOer I
}(jro]y Gyorncr. 2, gröf
Merán láncs és ,,!té?; lior:
Vdlh Gyu[a í{örösladány,
3. dr. Juhász Béla és An q

talfi Géza Dévavánjra és
(

5ebeszta Ottokár és lvied: I
vegy Béla Szarvas. Női I

pa' r(}~' 1 (j--'''' ;' J.- ,!.0.. ~Cl i-\!ll'\c1 es
Rl2skó Baba SZClrvBs, 2.
Faragó McJrgit és Sirkci

Zsuzska ~~z~tu:, 3. viié~ I
Gaskó Beltme cs Lacsm J

vagy szegénysége, esetleges hibá/a I
vagy betegsége stb. is. Hiszen I
elég gyakran tapasztalhatjuk azt I
is, hogy a gondos talajmunlw, a !
szokásos trágyázás és az elég
ttlrhetö kedvező időjárás mellett
sem fejlődnek a növények elég
jól, nem kielégitő a termés. En
nek oka a talaj belső tulajdonsá
gaiban van, amit a gazda nem
tud megállapítani s igy nem tud·
ja azt sem, hogy mit kellene ten
nie, hogy az egyes gazdasági nö
vényei jobban fejlődjenek, nagyobb '
termése legyen. A talajvizsgálat
tal azonban, ha nem is mindig,
de Mzonyos ,menékköriilmények fi
gyelembe véteiévei elég gyakran
megtalálhatjuk annak az okát, s
ha már azt ismerjük, könnyebben
tudunk módot találni arra is, kogJi
miként segitsünk a bajon.

A talajvizsgálattal fámpotot I
nyerünk arra} hogya talajunk
az egyes tápanyagokban gazdag-e
vagy szegény és elsősorban milyen
tápanyagot szükséges vagy lega
lább is tanácsos pótolni. A talaj
vizsgálat alapján megfl1djuk azt. i
hogy a talajunk lugos-e 1N1EY sc- l
vanyu (sem az erŐSell savanyu,
sem az erősen lugos talaj nem
kedvező a növényekre,) van·c ben~

ne elég mész, az esetleges rossz,
strukturáját, nehezen mUl1kálharó
ságát mi okozza s ha esefi!'g szi
kes, milyen sajátsága s:zikes, mi
lyen mennyiségii és millőségü ká
ros só vallbénfle és milyen anpag~ ,
gal lehetne azt megjavüanÉ s a
javitástól kb. milyen eredmén}
várható stb. stb.

Mindezen ismeret nélkül okszerü- I
trágyázást, talajjavitást nem vé
gezhetünk, mert onélkiil mirl{1ell
erre irányuló próbálgatás csak
sötétben való tapogatózás. Ha Dk
szertien, céltudatosan akarjuk a
talajunk termőképességét lokozni,
a terméstinket növeln!, elább meg
kell ismernünk annak sajáiságát, l
amit a talajvizsgálaital ér/letünk
el. Németországban már nagyon l
elterjedt a talajvizsgálat) ott a
gazdák igen jelentékeny része már
átlátta annak lzasznos voítát. De
sajnos nálunk még csak kevés
gazda végeztet talajvizsgá!atot.
Pedig a magyar !!,azdának még
nagyobb SZÜksége van, hogy a
földjét minél jobban kihasználja,
minél többet termeljen. Atalaj
vizsgálattal elég sok eredményte
len próbálgatásnak, hiábavaló ki
adásnak elejét veheti s igy gyor
sabban és bidosabban elérheti a
többtermelést.

Ugyan sokan azt rnondják,
hogy minek termeljiink többet, hi
szen még a keveset sem tudjuk
jól értékesiteni. De ez nagyon
helytelen nézet, mert ha kevés
költségtöbblettel jelentékenyen töb
bet termelhet, még az alacsony
árak mellett is jelentékeny, fokoz
hatja jövedelmét. Sőt kellő jöve
delmet csak ugy biztosithat a
gaZda" ,ha aráuylag kis költséggel I
minél többet termel,
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AgTV~rt6dulAs9 sziv... I
szorongás. nehézlégzés, féle.. S Z A B A D A L M AT
Il?mérzés. idegesség, migrén. megszerez, értékesit minden államban

lehangoltság, álmatlanság . a ARON és MOLNAR
természetes ."Ferene· J~

z§ef~ keserüviz használata
által igen sokszor megszün....
iethetók. Tudományos megál
lapilások megerősiflk, hogy a
Feren~ J6zsef viz éi ma...
kacs székszorulás mindenféle
jelenségeinél a legjobb szol..
gálatoí teszi. A Ferenc J6""
zsef keserüviz kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és
füszeriizletekbcn.

Györött cukorgyár épül.
Amint ismere/es. Győrött cu
korgyár építéséhez adott él

miniszter iclepe.ngedélyt. . A
munkálatokat már folyamatba
leHé!<.

A községi mérnökök és a
Mérnöki Kamara. A Mérnöl<i
Kamara legutóbbi válaszimányi
ülése felveíelle azt a gondo..
latot, hogy az esetben, ba egy
egy község a mérnök aikal...
mazásáva~. jár<f> Jerheí egymaga
el riembirná.több község ai
kaIinazzon egy községi mér..
nököt, ugy mint községi köz
je~yzóket is alkalmazni szok
tak. A· kozségi mérnökök
nagyrésze ugyanis a közigaz
gatás rendezéséről szóló 1929.
évi XXX. t.-c. §-a értelmében
jöveddmének számoHevó ré
szétől elesik, amiéri íllctménye..
inek megfelelő emelésével
mélJányos kárpóHásban !cnne
részesítendő.

Emergé verseny. A nagy és
állandó :érdeklődésre való te...
kin leHel az Emergé pncuval
kapcsolaJos országos Emergé
verseny pályilzatélnak határide
jét él vezetőség 1930. augusz·
fus 31·ig prolongálta.

SZABADALMI IRODA
BUDAPEST, VIII., Rákóczi-ut 15. sz

Felvilágositás dijtalan.

Minden középületben hazai.
tüzelőanyaggal való iütésre
keU átalakitani a fürdőbe

rendezéseket. A belUgyminisz..
tcr már ismételten rendeletet
bocsáto!! ld. amelyben köte
lezte a közf1atóságokar, hogy
Iehdőleg hazai iiizelóanyagok
kal való fűtésre térjenek át. A
beli.igymirJiszter most ugyan·
ebbena tárgyhan egy még
határozottabb és még szigorubb
rendeletei bocsá.loU ki. amely·
ben kölc!ezóleg előírja a ha·
zai Jiizelóanyagok haszáJalát.
Kimondja il· rendelel, . hogy
minden \{i)zépülc·lben, .ahol il

meglévó fütóberendezések nem
volnának alkalmasak él hazai
füzelóanyagQk használatára, él.

költségvetés ... Keretében minél
sürgósebben megfelelő uj be·
rendezésekkel keH ezekel ki ...
cserélni. A renddet lehetőleg

magyar szén hasznillatát irja
eló, oH azonban, ahol famze
lésre vannak berendezve, vagy
él közelben olcsó fát lehet be...
szerezni, megengedi a magyar
lermelésü fa tuzetését. A rell'"
deld mellé oktató füzetei és
a magyar fütöanyagok hasz",
nélah]! ábrázoló illusztrált fáb...
lókat küldö!! meg a· belügymi ...
niszter él közhalóságoknak,
amelyeket felszólítolt, hogy
ezek alapján a fUtó személy
zetet oktassák ki a hazai
származiÍsu fülőallyagok cél....
SZCfÜ használatára. A jövőben

uj fülóberendezésd; beszerzé..
sénél kizÓfólag a hazai· fUló...
anyagra ken tckinleltel lenni,

A Grafológia eimmel SHbe,.
rer S. Andor irásszélkérfói
szaklapol inditotl, mdy hélFonta
kétszer jelenik meg. Előfí'lefésc

egész évre 12. P. Szerkesz...
főség és kiadóhivatal Budapest,
VI. Jókai-tér 7. Il. 21.

Tetanuszt kapott egy fiatai
·ember jelentéktelennek Játszó
sérülésböl. Sulyos állapotban
szállitoHák be vasárnap et bé...
késcsabai közkórházba \'Vinter
)óz~ef 16 éves mezóbcrényi.
Tarcsai-ul 05. szám alatti la..
kosL Winternek néhány nappal
ezelőtt egy szilánk felhasitoHa
a lábá!. Nem nagyjelentóséget
tulajdoni/olt az egyébként ár3

taHmmak lálszó sérülésnck és
napokig gondozatlanul hagY/él.

.A sérülés egyre jobban mér·
gesedeh és vasárnapra már
olvan rosszul lelt Win!cr, hogy
él kórházba kellett szállitani,
ahol szerdán meghalt

Ujfajta gabonakártevö pusz
titja a termést. A fóldmijwlés
ügyi miniszter leiratol intézett
Szeged város hafóságához,
amelyblZn arról ér/csiti, hogy il

budapesti állami rovaltani in·
tézc! egészen ujfajta gabonCl"
kártevőt fedezeti fel. A miniszter
ennek alapján elrendelte. hogy
a gazdák járásonként és pedig
minden járásból három gazda
legalább 10 deka idei buza
termést szolgéltasson he él

gazdasági felügyelóséghez
vizsgálat céljából. A szegedi
gazdasági felügyelőség már
meg is ieile él 8ztHr:séges in~

tézkedésekel él földmnvelés'"
ügyi mini'3ztel' rendeletének
végrehajtására. A gazdasági
feHigyelőség kijelcnteHe, hogy
Szeged vidékén uj gabonabe·
tegség~1 még nem észlelt.
Szórviinyosan előfordul! é3 ga
bonarozsc1a, a szemek üszkö",
södése, ennek azonbdll na·
gyobb jelentősége nincs.

Ha feljön Budapestrej
látogassa meg

a

SZENT IMRE
gy6gyfQrdót

(Ráczfürdöt)
let Hadnagy-utca 8·10

Rádiumot tartalmazó
Döbrentei-tér mellett.

ásványvize gyógyit
és üdit!

Gőzfürdó ára
,gy pengő.

Árad a Körös. Egyelőre
csal< él községháza mellett.
Egy kis izesiiót kaptunk, hogy
aránylag kevés költséggel az
cgiszségünkeí és szagláló
szervünket veszélyeztcJó pos
hadt vizii régi Körösmedrei
egész nyáron át friss vizzel
láplálhaijuk, legnagyobb örö'"
mére él derék bolgárainknak.
ReméHük, hogy ez él kisérIe....
lezés további vállalkozásokra
serkent. egyesekeI és aUg vár..
iuk, hogy egy egészséges kn....
deményczésról számolhClssunk
be.

Eladó juhászat.
320 darab magyar fésüs prima tenyész~

juh, a hozzá való etető rácsokkal, egy
öt méter széles, 26 méter hosszu hor
dozható juh istá1lóval és mintegy 100 q.
szénával együtt a gazdaság megszünt~-

tése miatt eladó.
Kellő fedezet mellett ingatlan bekebe

lezésévei két év mulva fizethet5.

KOTZÓ EMil Gyula.
Erdélyi Sándor ut 12,

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

vállókölcsönöket ház és földingatlanra bekebelezés meBett. vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és él forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozáslU kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket metve kikebelezéseket díjtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg",

minimálisabb összegben számítják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek

. üzlethelységeit, ahol éJ. szükséges felvilágositásokat él legnagyobb készséggel megkapja anélkül,
hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

. MindennemU .bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyOmölcsöztetnek.
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BUD~.PEST~ URINÖ
'~5 LEANYOTTHON

havj penzíódij 80 P_ Napi 3-sz01'I
kitünó étkezés. mosás és fürdés is,
beleértve, Diákleányoknak . 10 . szá..
za!ék kedvezmény. Ingyeneskorie'
petálás és nyelvoktatás,{fra,lcia, Ílé'~

met, angol)_ Bővebb felviJágMítást
nyujt ATLASZ IRODA Kertész útca

4. [ö~dsz.illt 2.

I fÖVAROSiTAN~AR'
i elfoga~_vidéki tanu.iók<J.t t~lie.s' e~lá';
~ tásra I;) P-ért(l1apI3,.,szonetKezes;}

Ifürdés, mosás, korrepetálasés nyelv
oktatás beleértve, Előke!'zit magán

" vizsgákra, éiettségiie navonkint;20
i P-ért. felvilágositást .nyuit (válasz~
~ bélyeg) ATLASZ IRODA BUDapest,
i Kertész utca 4. földszint 2_. .

ÉRTÉKES~T;tSHE

és a legmagasabb napi úron való el
adásra azonnali elszámolás mellett át
\"eszünk az ors?ág bárn1cly részéből,

bármely mennyiségben mindennemű

termél'tyeket,.zöldseg és fQzelék~

féléket, hüvelyes t'érményeket,
gyümölcsei, mákot, diót, baromflt,
tojás'!:, hi~6 és vZig6 á!~~tokat

\Tásárcsamoki és fiók elánl2itóhe
lyeinkre és küJiöldi exportra_ Külde
méllyekrőlelőí:etesen.sürgönyileg vagy
levélbeli érté~itést kérünk. Concordia
TermelŐ', Beszerző és Értékesitő StÖ~

vetkezet Budapest, József kQrut 30-32.,
Sü~göl1ycim: Conc9rdía· ~;;pvet~ezet "
Budapest, József körut 30, ÁrukUlde
rnényeknéi : Vasutállomás Budapest,
í{özporJti vásárcsarnok. Telefonszám:
József 376-45, Érdeklödésnél válasz

qéJyeg.

52. F. 'Gyoma. Elnézést kérek, hogy
a cikk csak most jön, Máslwr awnnnl
hozzuk, folytatást várunk.

6.13. - K.E. - WJ. Gyoma. Igaz, hogy
LiJa1üredell mértéket vettek a "furárój~

és a:c a gróf Tisza István uti leendö
ártéú knt méreteihez megfelelő vol
na? igaz, hogy arrafelé csak kétféle
"ki1.nntláb" van: szőke és barna? 
Jg~z. hogy a Hár.10d tónak nC1TI látták
a szinét csak a 1)vizit".?

SZERKESZTŐi üZENET,

$:>:. K. GYorna. Megértem a töprer!
géséi_ hogy miert k.~iJett az allomás
épületnek a vedlő kafakterét eirontaili
.a be\~akülással} hiszen annyira rneg
slolda ndir a sZélnünk az aJlohlás pu
cérsé,got, hogy stranc1nak néztük.

!"'avenduie:. Csak gyakorolja magát,
majd egyszer sikermni fog,

K. M. Endrőd. Ne menj el, maradj itt.

Sárga rig6. Elveszlett" a fügadási,
mert a kérdezett hőlgy nem /,2 éves,
hanen! 24, de llem hari',gszik, ha 18
évesnek nézik.

l\ többi választa jövő szúmban hozzuk.

1930.

37.- P
36,- P
33.50 P .
28.- P
19_- P
12_- P

12-16 P
30-36 P
11-13 P
14-J6 fi
32-34 P
68-70 P
11-12 fi
15-17 P
14-15 P
10-12 P

boletta és forg;!!-

VASUTi MENETREN

Közgazdaság'.

Magiiliac.
Vikloria borsó
I...ennlag
Express borsó
Tavaszi bükkany
Tökrnag
Mák
Konkoly
Olajpogácsa
Szárított répa sZ8j'et
Rózsa burgonya

Us?t.
, Vidékikismalmok

miattó nélküli árai,
O-ás gg
O-ás g
2-es
4-es
6-os
Korpa

Olvasóink 5zives figye]mét
f'zlhivjuk l-apunk mal számábdl1
megíelenl Concordia 5ZÖV2!~

kezet hirdetésére

GabOl'lii!l!)lsCI jelentés.
lViiI' a mult heti jelentésünkben em

litertük volt, hogya látható nagy ter
rnénykészletek miatt az árak lassu le·
morzso!"dásán. lehet SZá:11itani és
sajnos igaZOlódott feJtevésül1k ése hé
ten a termények ára mir~tegy 1 pengő

csökkenést mutat.
Amerikáb{,l lljabban hŐÍ1ullámokat je

leznek, :lmi viszont arra fogja indítani
az importra s7.or'lló államokat, hogy
vételeiket . megkezdjék, mert amennyi
ben va!óraválnftnak a kOll;olv kárl1i
rel:, ugy a buzhban előreláthatólag Jas
su hossz fog kialakulni.

A követk~zö hét.:"c csendes árc!neJ
kedés! je1e:óeililJk,

E héten a helybeli piacon a buza
napiára 17 és 18 pe~gő között moz
gott.

Tengeri e:s lirpa nent igen kerül Q

piacra, mert él kisgazdák egymás kö
'zött igen magas áron adják illetve ve·

. szik.

DUBLIKACIÚ.

nlagyar hold
főuri birtokai on n a I
esetleg 1931 január elseíére

haszonbérbe' kiadó.
Feitételek megtudhatók a
Póhalmi (Gyoma község')
gaZdaság ihté?:őjélölés il

haszbnbél'beadassal meg'
bizott dr.. Nagy Lajós

nyíregyházi ügyvédniL
Közveti1gket nem aijazok,
Dr. Na-gy Lajos ij-gyvéd

_N_y'lre9y~á*~_.,
~--""'-----"""'-"""""""'-"-""".j . ,K.EDVEZMÉNY;
.l '-S/ENDÉGEINKNEK:)
lE~ért lapeJ6fiiefőinek In~géléged~~I sére nyujtott '
§ 20 :§z,ázaieií.
~ kedvezményt, szobaárainkból

~ to §záza.lék
kedvezményt olcsÓ étterrniáijinkbéil
(menut kivéve) módunkban van az
UjSÁG kiad6i),ivatalával létesített
megállapodás alapján kioóyiíeni a

MAGyA.... R."K.·.IR.. Ö.PERA_HÁZ,gy. gy. gy. gy. . - 0#C "

6'15 9'4513-3617-3020'45 í Bpest k.p. é 5'0010-4011'.4519'1019'45 NEMZETt SZINHAZ,
11'06 12-42 18'19 20'Z9 2'10 é i 0'32 5-34 8'5214-28 HJ-52 KAMARA SZINHÁZ

H" I f"'" E k t 6-41 11'14 '1?_'47 ',8'29 20-0A 'I.?O i Gyoma e' 0'17 5-26 S'51 14'20 ·1.~-"1 19'.2"az)' mre nyug, oJegyzo gy a, - .y-> - - ,. - v'-' '" v előadásaira szóló mérsékelt áru
hold révlaposí földje haszonbérbe ki- 73412-0813-25 19-2721'11 3'23 é Békéscsaba i 23'15' 4-34 8-1413-2616-141826 - kk I T l' t tt I k
adó jelenkezhetni' lakásán Autóbusz 3-53 lZ'46 17'3020-45 i Gyoma é 7-24 12-10 16-472145 Autóbusz Jegye' eh 2 e{lll e e a nagy 'eres,., I

, '. ~ 5'30 4'2! 131417'5821-13 é i 5'5311'3916-1821-14 ~ letre, kérjük szoba és szin~ázjegy
Kerekes Károly 742 ·szám alatti ;g 6'30 4'2613'1918'0321'18 í Dévaványa é 6'4811'3416'13 21'09 ~:gg ~I~ rendelését J'é.t-h.árom 'nappaFelőbb

nádfedeles ócska háza telek nélkül el- -C g'Q{) 4'5713-5018-3421'49 é . i 6-lS lI'01iS-4, 20-36 velünk közölni.
adó. Értekezni lehel a helyszínen_ <:: 11'10 4'5813-5118'4521'50 j Szeghalom é 6'1310-5915'4020-34 ~g:gg ~ PARK-SzALLODA

Kat6 Lajos jegyzőnek Révlaposon s: 12-50 5-17 14-10 19'0422'09 é Vésztő j '"5,5310-3915'21'20'14 1'40, ~ ····~·UO-AP~ST'
. '2 "220 20'57 é Békéscsaba i 4'00 .2-40 ~ ~ ci M_

levő szőlő és gyümölcsös kertje örök ~ 4'55 •. 5-40 o I szemben a Keieti-pályaudvar. erke~ I·
áron eladó e 7-20 6',1611'0214-00 19-00 i Szeghalom é 8-30 g-50 152518'42 7'40 ~ I" l J' l (N' k 'ICIt· )

K",' • S'~ . o~ 7'50 12'3418'O-t20'36 éPüspökladál11,?i 5'30 8'1513'50__.17-08 -. zeSl o a ava .. i mGs '0'fl o sege..,A uzponb zeszfozdle az eper- l" ..... -=ff .... _ _

vásárlást megkezdte és bármily mennyi- A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a töbhi pedigszeméiyvonat. Szerkesztésért és kiadásért felelős:
séget bárkitól átvesz a szeszfőzde, _MiliiiiliIIí!iiií !tb~i!!ii~~_te &fM WAGNER .1VIÁRTüN•.

~~~~~c~~~"tJ&~~~~_~~~

_ _Nvomt.a_tt~ ,.HH~9t\R!A" J~~nxvnyo!.Ddai vállalat ·Gyom4.n· F'eleló~ cégtuiaidonos:. TEKET SÁNDOR. ' ,_ _ "
- .. .'" o, ;;"t •.~·_.. ;t . - ... ~ "~__ ..J-'

Piszkósak, '-szemeíesek a
belteriileti utak. Ho igy gyüjí
jük él szemele! az uttesíekcn,
még megériük, hogy egy el,
dobott ciga reHáró l meggyu!ad
az ut. Ahhoz már ugy ishozp
zászoklunk, hogy él nap be;
vétől millió részecskékre si.iit
mérsékeltövi citromfellegekbőt

nagyók"al szippantani a flc:Jsé·
ges élvezetekhez ta.rtozik. Lou
csoini. pedig most ugysem ér...
n~nk rá, mert nincs még be·
hordva. .

Reu~ás, köszvényes és csu
zos betegel< figyelmébe aiánl
juk él bá'rilndi gyógy és fürdő

helyet, ahol özcvad május 1
től október 31-ig' tart. Báránd
fürdő Biharvárrnegyében, a
farkas völgyben, porrncnles
levegőjű, ideális helyen fekszHc
Ásványvize alkalikus, él leg~

sulyosabb reUll1 t! t;.: ',KQ~zvówt

és csuzt meggyógyitja.Oyógy·
hatását sok ezren jg8?:o!ják-

. Ivókurára alkalfl1a$. Fürdő árak:
egy személynek 80 . fillér, kéi
személynek 1'20 p, gőzfürdő

40 fillér, kőzös és g'62 együi!
'egy nap 1'20 p, Két· bárom
_ágyas sz.obák 24 óránként I p
20fHlértól 2pengőig, külön
~ág-y-.40 fUIer: _A vtmjégeimek
zi napon tuJal~kásb-ó[ 10 szó-

. z.alé~,.Ü2;:nQPPJ:l_.t!-1L,20 szá;
zalék kepY!f!':qlé.nyxan.. Jó· ma
gyar konyha, figyelmes kiszol
gálás. Napl penzió 5 pCrI@-őlől.

Reggeli BOnller, eb:éd 2 fogá· :
sos 2P50 fillér, ebéd öTo:
gásos 2 P friss, vacsora 1 p,

. abonáns, reggeli, ebéd, V~lcsora

2 p 50 fillér. A vonalon érkező

venégeketa fürdő kocsiia vár~

ja. Érdeklődok forduljanak
farkas Márton fürdóíl.llajdo;
nosh(lz Bárándra Bjharvármc~

gyébe.
~_..~,.--
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Megkerült a gyomai nagytrafik
vakmerő betöröje.

Dehogy verik, dehogy bántják!
Disz póttagnak megválasztják
V(iiogat a boletfában,
fl kis király sem él jobhan.

"póttag"
I azsá a.
Zeőke Antal kisgyülési pói

tagsága feleiti elbizakodot!sá
g'ában lapunkat és Cscrnus
l'vlihály apátpl'-'bátlost g-ondolta
kcloron;:;o1ní lapjában.

Ez él naiv magyarázkodas
szörnyen mulaiságossá Jcszi cl

"pöltag'" urat és ha a kerüle
tünk polgársága iránI él'zclI
6szinrc Jiszie!etiink nem kész-
lelnebenniinkeJ az igazság
me:::rismcrJctésére. mosollyal
1érnénk napirendre e szunyog'
csipésd< felelt.

1. Lapunk kisgazdapárJi iel
Jegét sohasem adta rel és nef1J
is válioztalia meg-o

llogy egy-két komikus és
féíszef:r helyzetben nem 07.0

nositjuk maQunkat Ze6ke An
tallal. az még nem jelent dv
feladásI. fl él olykor-olykor
öszinte nyiltsággal nHzgviiági
1unk cg-ycs dolgokat, lesszük
ezt azért. hog-y a közélet és
közelcbbröl a kisf.:tazdapár! fó
ru III án ki.izdők minden tdd n
telbC'Il az öllZizf!enség, tárgyi
lagosság, itIö szerénység és
cRyéni Qmc\k~diZtts~8 t6gájú·

r{jll póttag, bc:szédben szüz,
Jút s,:o:erencse mindegyre iiz,
Allah nővesztett szakállal
Nyugodj meg a póttagsággal.

1

Járásunk "póttagja!'.
(Anyám tyul'\ja ... után).

Ejh m; a kő! "póttag" ur, kend
A me/{,yére szagolgat be?
Lám csak jó al Isten, jót 6d,
Hogy' jalvitte a kend dolgát.

Itt szaladgál föl és alá.
lvIeg a bolettára L.. fölszál{,
Eszébe jut, kotJwdákol, -
S nem verik ki a szobából,

Ezért aztán, "póttag ur", hál
jól megbecsiilfe kend magát,
Irigységtől kár pukkadni,
Kinek nincs' az nem tud adni.

a f)tk. 462, szakaszába ütkö
ző hivalali sild<asztás büntej1é
vcL 15 rendbeli, a büntető no
vella 50 szakaszába iitköző

csalás bűnteltével és 76 rend
heli ugyanebbe a szakaszba ül'

köző csalás véiségévél vádolja.
Bartha János másoc!rCtlcJii vád

1011, 27 éves községi irnokol
a bünJelő novella 50 szaka
szába iitköző kétrendbeli eso'
Iás büntef!ével vádoliflk és
ug-yaneza vád Homok Elek
27 éves vort endrődi községi
adócllenór ellen is.

A fótárg'yalás helekig fo~ tar
tani és az els6 napokban a véd·
10Hak kihail~Hllására kQrülhcl
c~ak :SOf, mert 19(,"O sok a v6d;
pont.

Szegény meg'tévelyedett C111

bertársunk szánalmat érdeme!.
apja a háboru ala It elhalt s
hiányzott az er6s apai kéz s
él gyönge anya nem birIa
gyermekét a jó uion mcglélr
tani és mCf,lövni az eliéve!ye
déstöL

d()boit biinjclct -- egy c5ákilllyl

hozzanak ki. A f, yomoúls si
kere érdekében a !üzo!tó pa'
rancsnok kéS1.ségg-cl tejj elc
r:rcl a kérésnek és ZI 9 és fél
méter 1110JY_Sl'gli kutból a viz\<:l
15 pere alat! kiszivaltvuzlalta
és cl kutból él beclobotl csá'
kóny t egy kÖlélen leeres:deit
emberrel kihozdtta.
~ tettes. Varga Lajos 20 év,zs

borlx:!y-se~éd teliét be ismerle
s ezekután a kir. csendőrség

beszál\itoíta cl g-yu!ai kir,
üg'yészséghcz,

Aki ráér, azt is kiszá
mirhatja, hogy egy orszá
gos képviselőválasztás

költsé~'eiből mit lehetne cl

közeg'észség oltárára ál~

dozni.

A gyulai törvényszék, Encl
ródre kiszállot! Ung-lwárv ta
nácsa szerdán délelőtt kezdte
tárgyalni Vidosits Jenő voll
endrődi községi végrehajtó és
!tJl'sai bLinügyét, akiket az
ügyészség a sikkilszlások ('g'I~'3Z

sor6val vádol.
A főJárgyalás szerdán Mle

lőlt ke7d6dött meg [:ndródön.
Al első nap él vádlottak kihall·
galásával és cl vádirat felolva
sásával telt <:I. A nyolc gépirt
olda)ul terjedő vádiralban al':
ügyészség Vidosits Jenő 46
éves volt községi vé~írQhajtój

egyrendbeli. a BI1c. 391. szaka
szába ütköző sikkaszjás és
encl éll1yaQi haJrnazokban álló
csalás bűnteltével, 62 rendbeli

Hárorn vádlottja van az endrődi

sikkasztási bOnügynek"o
Megkezdődött a főfárgyalás.

Napnk óta képC7!e érdek-j
lődés tiln:lvát a gyomai nagy,
trafik kirablása. 1\161' mindenki
azon a l1cb:cJcn volt, hOj;ty

Gyomára is eliá/oga/oJt volami
nemzetközi betörő társaság és
laIolgalIa a7 eshctöségcket_
mindenki. akinek valami félleni
valója volt

[-lamar meg-dön(ötle azonb,:n1

ez/ a lilokzcdosság'ot a s7.egedi
Cscndörk erű leli Para ne511 okság
nyomozó osztálya, nwly meg P

jelent községünkbcll hélfón d,
ll. és a helybeli esendórségiink
kel karöltve a gyanuba vet!
egyének kihallg'alását meg~

kezdte, amely már kedden d,
u. eredményre is vezetell. ~<ecld

dé'julán felkérték a liholtó pa
ranesnokságo!' hogy az cRy!k
2rJ'clI111sitoll !a!c'isén kvó kuté'!t
szivattyunák ki és az oda ic- I

bál költségeiből pedig láz
mérőt, ágy tálat. termofort
és mást is Iehet venni.
(Ez szól tanult embernek,
ipal'Osnak, gazdá!kodónak
eg-yarállt,)

KÖlegészség'üg'yi
diktatura.

Mindenki születése nap
jától kezdve eg'észségügyi
ellenőrzés alatt áH - egy
előre csak OödölJőn, V á
coH, BereHyóujfahm és
Mezőkövesden. lvlindenKi
köteles naponta az "Egisz
ség'ház"-ban zuhanyfür
dőre meg'jelenni. :Az
"Egészségház" fogorvosi
rendelője, Röntgen Jabora~

lóriuma, fürdője é3 inter
ná tusa ismerős helye \ett
él lakosságnak, az! sürün
keresi fel.

Ezzel kapcsolatban meg
szervezték él gyermekek I
helyi nyaraltatását is, mely
nek jótékony hatását az
igazolja, hogy él gyerme
kek hetenként 1 Idlót hi z
tak.

Milven áldás volna ez
.I

él migyermekeinkre is, ha
egyelőre csak í'j nyári h6·
napokon gyüjtenénk őket

össze a Körös mentén, hol
csc,késztáborozás-szerüen
élnének. Micsoda erő és
szellemi gyarapodás len
ne ez!!!

Az "Egészségház" iro
dájában a község minden
lakosáról felJegyzések van
nak azok egészségi áJla~

pofáról. Milyen megdöb
bentő adatok: A gyerme
kek 75 százalékának rossz

-ci foga. A tuberkulózis
majdnem minden házban
található.

Közegészség ! ! ! Milyen
óriási keret ez és ebből

az óriási keretből még a
legelemibb dolgok "láz
mérő", "ágytál'" "termo'
for" is hiányoznak. Pedig
hát: két üveg sör árából
egy lázmérőt lehet venni;
pár pakli dohány árából
ágytál;at lehet ve-nni; efIY
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Orvosi hir. Dr. lZ. Nagy Sllfl
dor volt klinikai lanárscgéd,
szemész specialista rendel
szembetegeknek Békéscsabán
3z('nt IsJván-tér 9 sz. alaH.

Halá!ozás. Váratlan hirtelen
séggel, élete legszehb idején,
45 éves korá han tá.vozott ct
köúHiiflk oZ elmult vasárnap·
nak esti óráiban egy napon át
tartó kínos szenvedés ulán
Eiler Dániel. l\1indnyöjan biner·
tük Ől, e nagylehelscgü,. íobb
sorsra érdemes férfiur, akit II

belcgség sulyos megpróbálta
táSai veJtek körül 'mintegy <il
év óta. rlaJóJa mély gyászba
boriloltd hilvesiársát. K';?t ldlí1Y

káját, jó s;:ükil. Temetése ked
den d.ilulán ;) órakor ment
végbe az evangélikus egyház
szertartása szerin/,· amelye!l
l1élgyszámu közönség jclc'nlé#
kben bucsuz!alla CI a boido8
gultot Feiler Ernő lelkész.

Felhívás. A gyomai r",'fornia
lus [~YÍ1áz rénztári hívalola
r<2!hivja azon egyáz tögokai,
akik az í 929 évi, tehát él mult
évi eg Yiá;: Í adóval meg m111#
dig háiralékban vannak, hogy
ezen hálralékoka! f. évi szq>
tember hó 15·ig annál is in"
kább fj1.cssék be az egyház
pénztári hivalé!!ábé!11. meri a
jcizeli naplól fogva él hátrálé,
kak végrehajtás ulián fognak
bctw)1atni s azok a községhi:Í q

z[]OtJi !1zeicl1dök végrehajtási
köHségckkel cíJytiiL

Révlaposi terület kertesi
tése. Gyoma község- képvis\.>
lótestü\elc utasította az előíjá'"

röságoi, hogy a fels6révlapo'
son rnég i:1 község tulajdoná
ban 112'16 24 kat. hoJdnyi !erü,
lelnek sz6lő és gyümölcsös
kertek alakitására vató eladását
kisérC'lie meg. Eladásifeltéicki\.
Töriesztési idő tO év, él háj,
ralékos tőke után'j 8 százalékos
kama1ia 1. Az eladás ioger6re
emelkedéseKor az rlsó féléví
részlet ó; első félévi kamat
azonnal fizetendő. Kikiáltási
ár négY7eiölenként 2 pQngő.

Árveres folyó év augusztus h6
27 napján délelőtt 10 órakor
a tanácsteremben fog meg'lar
taini. A t'eloszlási tervezet a
községháztintd addig is meg
lekinlh{'ló.

szorit
csizma.

Ha
az UJ

Szó szerint veendá, Iws,'y sok
bárgyu jérjnek betyár llitvesUírsa,
a gyelJl1ekét ajandékozza.

I<NER íZ/DOR.

CSILLÁMOK

..

*

A népjóléti és munkaügyi
minisztetium 148.100/1930. VI.
sz. almt él hadiárva öszlöndij
fél pályázatot hirdejeH. Ezen
pályázati feltételek a járási fó··
swlgabir6 hivatalban a hivata
los órák alat! megtekinthelók.

A mult héten Budapesten megtartott
nem zetközi csiliagászatigyűlésel{egyíkén
egy uj csillagot fedeztek fel, melyet egyik
lisztes politikusról "Antitalentum"
névre kereszteltek. Az uj csillag szabad
szemmel nem látható, tizedrangu. Azt
mondják a csillagászok, amilyen észre
vétleniiI jelentkezett ez 11 csillag a po
litikai égbolton, olyan nyomtalanu! fog
eIUinni a nagy mindenségben. Legfeljebb
egy icurka-picurka lyuk marad utána
az égbOlton, rrely Iyukon át néha "Őszi

harmat után _'. fnjdogáJ a hideg szél".

A háboru az uraké. A statá
rium a pa.raszté.

H. A.endrádi jómódu l;Gzda
már évek óta a gyomai augusz
tusi vásáron. szokta az llí csiz
máját megllenni R. M. mezöbc
rinyi csizmadia mesit?méf.

Most is előbb sorba nézték az
anyjukkal a hosszu csizmadia sort
s aztán betértek R. M. mesterhez.
H. A. gazduramnak nem akaród
zott sokáig próbáigatl1!~ mert egy
kicsit meg is. riztak, hideg is volf,
a régi csizma is sáros volt, igy
hát csak ugy H látásra" megvett
egy pár akkurátus csizmát ma~

gának.
.4.mint haza értf'k, próbálna az

uj csizmát. dc nem megy fel a
lábára, kicsi.

- Anyjuk! kicsi lett az uj
csizma!

- Lám csak. Nem megmond
tam kendnek. hogy mit okoskodik
folyton azzal a berényi mesterrel,
mintha bizony itthon Endrődön

nem tudnának olJllll csizmót csi
nálni! Még kiilömbel! Deilal
kendnek hiába beszél az asszony) .
sohasem jó az "itthoni"! Most
aztán sütheti kend a csizmáját és
szegre akaszthat;a J

- Ne zsörtölődj anyjuk! Ab
ban igazad van, hogy itthon is I
csinálnak jó csizmát - nem is
veszek többet idegentől. - abban
azonban nincs igazad, IlO/:')I silt
Ize/em az ui csfzmatés szegre
akaszthatom, mert felkiildöm az
ui csizmát holnap Pestre, oszt il

na,~yságos ur majd kijár;a_
PártoljIlk a honi Ípart_

Uj csillagot fedeztek fei
Budapesten.

"" M'I1r c··ir

Mi hir
a vármegyében ?

A julius hóról kiadolt alispán i
jelentés főbb adatai szerint II köz
biztonság változatlan.. 24 öngyil
kosság és 74 baleset törtélIt julius<
ban. Erzdrődöfl 5 embert kommu
nista izgatás miatt kellett letar
tóztatni. Nagy II tiizesetek száma .
39. Az összes tüzkár 76.000 pengő,

melynek csak fele térül meg biz
tositás folytán. Merán gróf erdejé
ben 25 hold erdő semmisilIt meg
julius 29-én. Munkaalkalom bőven

volt, aki akart, az kereshetett. [par
és kereskedelem változatlanu!pang.
Megállapit;a az alispáni jelentés
azt is, hogy az adózási kötelezett
ség érzése az emóerekben kihaló
félben van. Az év első felében
semmi sem folyt be közufi adó
eimén. A községek pedig csak a
legnagyobb nehézségek árán tudják
fizetni alkalmazotfalkat és tisztvi
selőikef.

zán nem vesszük ross.z néven l
tüle, hogy a Zeókc ielölését

nem pártolta. l
5, t:rdckes. hogy Zeóke scm

él gYOrH{1] scm az cndr15di bi~

zotlsági tagoka! nem kéne,
hOIZY ne szcvazzCHwk rá, meri
Acm kell neki ö közgyiilési
tagság-, - erre csak éj c-?ar'iZ!
si és oroshá7.iakat kérle. Ki
váncsiök volnánk azonban,
hogy egv Bohus ncvü f6kor:es
a vasuli kocsiban Vas-,,\zó Pál
endrődi bizotisági tagot kinek
él megbízásából kapacitáHa él

Zeókc érdekében, föérdemiil
felhozva. hogy az endrődi iSD

koiák l~Dilésél Zeőkc scgHclle
elő,

Tudomásul vesszük, hogy
neki nem kell a kisgyü!ési tag
ság', ezt azonban az illetékes
fórumnál is jelentse be.

6. "A"Z irigység peclig csak
dlihöngiön «-iria Zeökc,

Irigység az nálunk ismerd·
len, mi nem irígykedünk Ze·
ókére. Nekünk hckuba még az
is, ha az a megiisztchctó mcg
bizalás ,zrné, hogyalegköze·
lebbi genfi konferencián Ó kép
viselné grc:>j' .4pponyi helydl (l

kormányt, még az sem töltené
el szivünket irigykedésscl, ha
a parlamentben - miuléin 10
év multán eihang'zoU az első

"szüz (( bc'széd -:;-i?zután több
ször szerepelne 12'3 nagy szó~

noki siker(;:i lennének. j\-lég' az.
sem bánf benl1ul1k;;j, ha a bo
letta n2l1dcicr n1éJgyará;é:ásábélil
réS7! Ví.?!I n111I1Í\Éliáérl hatalmas,
hon0l'6riumoKcJ! fog zsebre l
V?lg'ni. l

Csak cgye;ícn kérdésre nem I
tudunk feleletet adni mag-unk- 1

nuk és C'í: aZ: Mit v~jC'!t a mi l
nlcgcsol;kilolf válasZl') kcrü!c#
Iünk, 11Og-y n1é'lr <:1 har rnéld i!-e
ciklllslw!1 ... slb.

2. oldat
r

han szerepeljenek és dolgoz",: \
zanak cl. köz érdekében. .

2. Való, hogy egy jelenték- I

telen összeggel Zeókc is részt
vett lapunk alapítási munkálatai·
ban és c eimen éveken át. kü
lönos>en pedig a válaszlé'isok al
kalmával erős támogatást él,
vezef! lapunk irányitói és b(J

fálai részéről. De mert lapunk
vezetésében minden személyi.
támadás és iörnjénczes kizá
rásával csakis a köz javát
szolgálluk il !egttirgyilagosab·
ban és semminem ii ki!cngé
sekré nem voliunk kaphalók,
ugy látszik, csekélynek tartaHa
a lapunk hasábjain való szerep
lését és valószinüleg nagyobb
hozzájárulással - az 6 eéJiai
elősegitésére megvásárolla azt
él lapot, amely a választások
idején az "Esküdt".ügy és I
más dolg-ok szines lclr.6sáva!
igyekezeH él mandátumíóI el·
ütni a mostani ui tulajdonost.

Mi nem vagyunk iiyen es
küdt ellenségei Zeőkénck,

Megbocsátjuk neki, ,hogy
ugyanakkor, amidőn lapunk
vezetői sorában anyagilag és'
erkölcsileg voU elköte!Czve, uj
rivális lap feltámasztásával
iparkodott hurkot vetni f~lénk.

Azt is elfelediük neki, bogy a
kormány szubvenciót immár
nem a mi lapunk kapja. Igaz,
hogya lap előá!iitási költségei
sulyos áldozatokat követelnek
tőlünk, de nyugodt lehet, mi#
helyt a vá!lala!unk felszámol,
él reá eső részt azonnal és hj·
ánytalanul megkapja.

3. A kisgyülés tagjainak vá

lasztását ismertető cikkünk
azon sajnálkozó kijeienl~sünk

vofi, hogy él járásunk ügyeivel
ismerős dr. Christián Kálmán
nem került be és helyeHe dr.
Zeókéi vála'5zloíták oda, ki
pedig nagymérvű országos cl·
foglaltsága és cl helyi ügyek#
ben sokkalkisiZbb mérlzkben
való jártassága miall rHkábboll
és kevesebb ci'cdménnye: jél'.

hatna el él gyülésekre.
Ennek cl mcgg'lózódésünk

nek is csak cl választás után
adtunk hangol, a választást
mi nem befo!yáso!tuk, tehá.t
nem érti ül<. miért ncm támadja
kudarcáért cl törvényhatósági
bizoHság löbbséfJét?!

4. A kisgyülésnek nem óhaj
tott tagja ienni!

A főispáni bizalmas jellegil ér
tekezielcw nem voll jelen - ez
igaz, - mely értekezlet min·
den járásnak jöbbségi kiván
ságát figyelembe vette. csu·
pán él gyomai járásnál történ
jek bizonyos irányu erőHcödé,

sek Zeőke érdekében, de az
értekezlet mégis Csernus és
Chrislián jelölfsége mellett ma~
radi. A gyomai járásból ezen
az értekezleten egyedül Cser
ijUS Mihály volt bent és iga~
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Kéviselő: V{AGNER MÁRTON
FIAI fakereskedök, Gyoma.

esön_) _Az összes városok, me
2!y<!k. községek adóssá~·a ic~

háL beleértve öuclapestc! is,
638 millió pengő.

MolnárgyiHés Budapesten.
Tegnap délelőtf izgalmas gyü
lés! tartotl az Országos Molnár
Szövetség. Bárczay Gábor el,
!lök ismerteile a molnárság
:;uJyos helyzetét. A gyii1éscn
különösen a vámőrlési cJijak
rendelettel való meg-állapitása
miall esett sok SiÓ. - Elhalá~

rozták. hogy felkérik a kor~

mány!. vegye le napircl1dről él

vámőr1ési díj . meg-álJapitására
\'onalkozó rencielc1iervczefét.

Türeimetlen. !vlost van megszerve
zér,; alatt.

Ch_ K. Gyoma. A jövő számtc\l
kezdve állandó rovatot nyitunk "Mi
illik és mi nem illik egy póttagnak"
eimmel, majd abban megtalálja.

- Cs. M. Csak kiméletesen a nagy fu
róval, nehogy a fejét érje, mert ott
könnyen megsálltul.

Tőbb endrődi érdeklődő. Lapunk
ezután állandóan kapható az ottani
könyvkereskeclésben.

Figyelő. - Ko M. Gyoma. Folyta
tás és Epigramlll a jüvö számban jönnék.

SZ,ERKESZTŐI Ü4ENET~'i

Az egészséges alvás..0.. i liIls- .,

blll'gi l\'Ieil()n~illiélct cilv,,!\I,a! O: ui
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ján mcgállapilotlCl, li, >(;\ cl;( U ;
CO.Jr'S7.se:o-t's ""1"') '~l'l-ol"ld;';'I' l)O_t'-'<..- ..... '--- <:-- .... , <.-l. ~ ........... l_ ." , __ , I _

45-5701' va/Jozlalja 11>.::\/\..'1(1 s
minél kényelmesebb az ág-'ycl.

onnal iöbbc! ror~-1olöclik. .4 ki~

sl~rlclck alapít!!1 az i:1lllcrikai
1\0 dscrq:;f,' pi~rcll1c s 11 o!; sh,;- ula ~

SilásJ adoll ki, a lT1 c, \' T11cg~d··

lapijj,'], hogy a leg-cgés7.ségc
sebb CI JC]jCSCIl kinYlljjojJ heh',
zelbell való fekvés, CI kölol1cík
tehát álmukban ne hllzzák mCl-

l .- I
gli \al ossze. j

TisztáUwdási törvény készül
Lengyelországban. Varsóból j
iclenlik: A lapok köz/ik, hogy
a belügyminisztérillmban jör~

v,zuyjavasJaton' dolgoznak. a~

me!y köte!czni fogja Lengvel- I
ország- minden q:nres po;~-árM.

hogy leg'alabb egyszer egv hó~

napban megfürödj'?k. Szép
igyekezet él lengyel thrvényal.
kolók részéről, akik nyilván
sziikségét látják, hogy minden
kngyel llOI1fi tisztálkodása al·
kolmányos ulon bh::tositlassék_
Érdekes volna tudni, hogy mi
Iycn hivaialt szerveznek a [en
gyel korlllányhatóság-oka tisz·
lálkodási törvény pontos be~ I
tartásánClk ellenőrzésére.

A magyar városol{ és vár
,megyék adóssága. Abelüg-y~

minisztériuÍll pontos kimutatást
kés/í/cit a városok, községl::k
és várn1l'gvék adösságairól.
Meglátjuk ebből CI kil11ulatás~

bóJ, hogy nemcsak magáno~

sok, de városok. megyék is
ép eléggé cl vannak adósod~

va. Budapesinek 372 millió, az
orszflg töhbi /örvényhalósági
városának 78 millió törleszté~

5es és 40 ll1~l!ió függő kölesö
ne van. _A vármegyék adóssá
ga 63 millió pengő (fonfkö]·

E~y 'poÚtikai'árv~ré~~n1
a legkevesebbet igérő nyakán
maradt re;.;enerált (ujra talpalt)
óc,;ka politikai közhelyekből

összetákolt szel!emességeket
kipufogó traktor üzembehc\ye-

. zé;:;éhez l"zükséges "érvfllotal
kót" keres sűrgősen

levitézh5 pom:iku5.

Nagy Dezső 3 éves gyerme- .
ket, Göillcr Imre ~zyolllai lako"
kUlyiiia az arcán i1sszekarmolta,
ncvczcH gyermekei a kezC'lö
orvosa Pa:::lcur intézeti ápolás
alá uialkl.

Reumás, köszvényes és csu
zos beJegek ilg-yc·l!l1ébc ailm!
juk CI bárándi g'yógV és fiirció
helyet. ahol a7- ev ad május 1
től ok fóber 31-ig' lari. Búránd
flirdő ['>ilwrvármegyébell. a
Farkas völgyben. pormcntes
levegőjű, ideális helyen fekszik.
Ásványvize alkalikus. a leg~

sulyosabb reumát, köszvény!
és csuzí megg-yÖRyilja.Gvógy·
hatását sok ezren i~FJzo1iák.

lvökurára alkalmas. FÜt'eló árak:

egy SLcf11~IYl1ck 80 fillér, két
személynek 1'20 P, ~:tőzfürdö

40 fillér, közös és göz cgvüít
cgy nap 1'20 P. Kél-három
ágyas szobák 24 óránként 1P
20 fiilér!ől 2 pcngőig,. külön
ágy 40 fillér. Avendégeknek
<3 naJlon iulalakiIsból 10 szá·
zalék, li z napo'ó flll2Ó 's!á~ 

zaIék kedvezmény van. Jó ma
gyar konyha, figyelmes kiszoJ~

gálás. Napi penzió 5 peng-Őlől.

Reg-g·cli 50 fillér, ebéd 2 fog'á
sos 2 P 50 fíllér, ebéd 3 fo~

gásos 2 P friss. vacsora 1 P,
abonáns. reggeli, ebéd, vacsora
2 P 50 tlllér. A vonalon érkező

vel1égeket cl fürdő kocsija vár~

ja. Érdeklődők fOI'duljanak
Farkas Márton [iirdótlllajdo~

nüshoz r'>áránc1ra f)jharvélrme~

g-y~bc.

Epe... é~ ~ájbeteg§é""

geknél., CI": lJ) (s sáq..ra:,,~~-I
esejeihen a kll11észeics Fe""
rene ]óz;§c{ kcscrlivil a
hasi sZCfvek l11iiködé::-(~l él"'ll~

kehh . le\'ékcn\',.;~;f~TC ~-crl;cl1li..

Klinikai 1apasl:lala!ok igazol~

iák. hogy al- ol/honi ivókura
I<iilönöscll Iwiás()s. Iw d Fe,.,
rene Józ{;>ef vizet kevés
forró vízze! kfzvervc. rq:u::c1
éh~n'omorrd i::-szuk. A Fe""
rene József kcscrüvil kap- .
hajó gyógyszfzrlárClkban.;drogé
riákban és fliszcrüzlc!ckbcn.

Emergé verseny. A I1dg')" és
állandó érdeklődésre való te
kintettel az Emcrgé pncuval
kapcsolalo~ országos EmcrcZé
verseny pályazaiának hat<1ride·
iéI a vezetőség 1930. augLisI
tus 31 ~ig prolong611é1_

Vásár. A folyó év aLlgusz~

tus hó 8 és 9~én mcglarlolt
országos vásáron 1217 CI rb.
ló hajtalott fel, melyből 392
drb. kerüH eladásra, 859 c1rb.
szarvasmarha baj!qloll [(:1, mely
ből 630 drb. kerül1 eladásra,
782. orb. sertés hajlaíolt fcJ,
melyből 660 drb. kerül! eladás-o
ra, 593 drb. iuh hallatotl fel,
melyből 455 drb. került el
adásra.

Anyakönyvi hirek Születtek:
NQumann József, Domokos
Mária,. Szilágyi ,\largilpöza.
F. l-Gs Juliánna, 1\'iolnár ltmos.
Köhler ~~1ihály, Lukács Lajos,
Bogár Erzsébct, Varg-a Piroska.
Házasságot köl()!tek: - Elhal
lak: n. Szücs G...:rg·cly 7<') éves,
Cs. Kovács Sándor 76 éves.
Virágos Isiván 80 éves, WolF
József 65 éves, Ailer Dániel
45 éves.

Olvasóink szives figyeImét
felhivjuk lapunk mai számában
megielent Concordia Szövej·
kezel hirdetésére

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váliókölcsönöket ház és földingatlanra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg' és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitan(:lk. Másutt fennáHó drágább kamatozásu kölcsönöket kOllvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközJik. A bekebelezési költség-et méltányosan és a leg-

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre l<ünvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat él legnagyobb készségg-el megkapja anélkül,

hogy él felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

MindennemU bankári megbízást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesítik.

Betéteket a legmagasabb kamatozás m~tlett gyümölcsöztetnek.
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Szerke8ztésért és kiadasért felelös:
WAGNER MÁRTON.

és a legmagasabb napi áron való e 1
adásra azonl1,llí elszámolás mellett át
\ eszünk az Drszág bármely részéből,

bármely mennyiségben mindennemű

terményeket. zöldség és főzelék

fáiéket, hüvelyes terményeket,
gyümölcsöt, makot. diót, baromfit,
tojást, !1i;::Ó és vágó állatokat
v<1súrcsarnoki és fiók elárusitó he
Iyeinkre és kűlföldi exportra. l{űldc

ményel<ről előzetesen sürgönyiieg vagy
levélbeli érte-;itést kérünk. Concordia
~rermeló, Beszerzó és Értékesitő S;ö
vetkezet Budapest, József l-;örut 30--32,
Sűrgönyeim : Concordia Szövetkezet
Budapest, József körut 30. ÁrukUlde
rnényeknél: VasutálJomás Budapest,
Központí vásárcsarnok, Telefonszám:
józsef 375-45, Érdeklődésnéj válas7.-

bélyeg.

~_""F!erl

j UJ KEDVEZMENY
i VENDÉGEINKNEK
• Elen lap dőfizetől!lek megelégedé

sére nyujtott

20 §zdzalék
kedvezményt, szobaarainkbál

tO §:l:ázalék
kedvezményt olcsó éttermi árainkbói
(menut kivéve) módunkban van az

, uJSAG kiadóhivatalával létesített
megállapodás alapján kibövitení a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZlNHÁZ
előadasaira szóló mérsékelt áru
jegyekkeJ. Tekintettel a nagy lceres
letTe, kérj!ik szoba és szíl1M,zjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni,

PARK-SzALlODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kocsiköltsége,)

BUD~,PESTI URINÖ
ÉS LEÁNYOTTHON

havi penziódij 80 p, Napi 3-s20ri
kitűnő étkezés, mosás és fürdés is
beleértve. Diákleányol,:nak 10 szá
zaiék kedvezmény_ Ingyenes kOfrc
pet:il.ás és nyelvoktatás, (francia, né
met, angol). Bővebb felvUágo:iitásl
nyujt ATLASZ IRODA Kertész utca

4. földszint 2.

FövAROSI TANÁR
elfogad ,idéki tanul6kat teljes elJá
tásra 75 P-ért (napi 3-szori étkezés,)
fürdés, mosás, korrepetá\<ls és nyelv
okTatás beleértve. Előkészít magán
vizsgákra, érettségire havonklnt 20
P-ért. Felvilágosítást nyujt (válnsz-

~ bélyeg) ATLASZ IRODA Budapest,
I Kerlész utca 4. földszint 2,--ÉRTÉKESITÉSRE

Házy Imre nyug. főjegyző egy kat.
hold réviaposi földje haszonbérbe ki
adó, jelenkczhetni: lakásárl.

Kerekes Kilroly 742 szám alatti
nád fedeles úcska háza t,;;lck nélkül el
adó, Értekezni lelleI a helyszillen.

Kató lajos .iegYlönek Rérlaposon
ievö S'i:0~Ö és gyt!;nölcsös 1certje ör(~k

áron ei~dó.

A Központi Szes:d6zde az eper
vásárlást megkezdte és bármily mennyi
séget bárkitöJ átvesz il szeszföl.de,

ŐZ'd. Kovács G. Jánosné De::ik
ferenc uli ház:>. eiac!<',: :..>g;"} szánJ, Béres
Antalnak J hol;:1 föidj~ il v:zjárta pás
kUITlban eladó, értekezni lehet Deak
ferenc ut 299 szárn alatt.

Néhai Nagy Á. Mihály örökösei
tulajdonát l{épezö 613 sz, lakóház, 4
hold vízjárta páskom, 2 járás pocos
kert, l fertály SZOl"oszugi kasdló, 1
közösbalai részvény, II sertés 1 tehón
járás, egy drb_ páncél szekrény, 1 gÖt:
gép garnitura örök áron eladó. Érdek
lődők forduijanak Nagy ZsigalO11d Ba
ross ut 483 sz. lakására.

SZABADALMAT
megszeret., értékesít minden államban

ARON és MOLNÁR
SZABADALMI IROD,\.

RUDAPEST, VIII., Rákóczi·ut 15, SI.

Felvilágositás dijtalan.

."'" ..

DUBLIKACIÓ.

KOTZÓ EMIL Gyula,
Erdélyi Sándor ut 12_

~~.&J~~~~~'ti'

Eladó juhászeat.
320 darab magyar fésüg pri;lla icnyés1.
juh, il hozzá való etető rác<okkal, egy
öt méh:r széles, 26 méter hosszu hor
dozható juhistáHóval és mintegy 100 q,
szénával együtt a gazüaság megszünte-

tése miatt eladó.
Kellő fedezet mellett ingatlan bekenc

!e7éséve! két év mulva fízethetS,

p

')" P_Ö.-- t

19.-- P

37.- P
36,- P
33,50 P

16"-
15-18 P
iI-13 P
13-·14 P
30-34 P
IG-lg P
32-34 P
lm-68 p
10-11 P
14-15 P
10-12 P

3-3'50 P
10-12 P

32-37 P
130-140 P

Filmszínház
Gyornán.

-
Autóbusz 3-S3 12'46 17'3020-45 i Gyoma é 7-24 12'10 16'4721'45 Autóbusz
(ll 5-30 4'21 131417'5821'13 é Dévaványa i 6'5311-3916'1821'14- 0'00 ~....
"o 6'30 4-2613-1918-0321·18 i é 6'4811-3416'1321'09 8'00 E;~2

9'00 4-57 13'5018'3421'49 é j 6"15 lI'O! 15-41 20·36"cl Szeghalom 10'30 c<
c: 11'10 4'58 13'S1 IS-4521'50 i é 6'13 1O-S9 15-40 2034 c.

12'00 ...
~ 5'17 14·10 19'04 22'09 é Vésztő i 5,5310"3915-21 20-14 c'

l 12'50 1"40 ..::o 2'20 20-57 é Békéscsaba i 4-00 2'40.2...
;!! 4'55 5'40 o
g 6'1611'0214'00 19'00 i Szeghalom é g'30 9'50 15'25 18-42 ::;

7-20 NO S·;;>, 7-50 12"34 18-04 20'36 éPilspökladány i 5'30 8'1513-50 17'08 ...
O ""

5-o,;:

Köniq~IO.ark

(A királyasszony szeretüje).

Picrr;z ['leoni! viiá~;-hirü regénye
14 fclvónilsban. ,4 fő:3zerepQk

ben: ?etrovks Szvctiszláv é",
HuqueHe DuHos.

.'\. franciák kinematográfia
mestermfive,

Ezcnkiviii burleszk, Előadá·

sok 6 és fél 9 órakor. LQ,sz(Í!·
líioH belyárak,

Az Apolló n:mszinház G\'o~

ma miisora: 1930. dl1:,:wszíllS
!ló 17<n, vasi1rnq) vHágfilm!

VASUTI MENETREND 1930. május hó 15-töt
~ ~- ~ ~

--(:>:"5·""'15=-"'9'::"'45 J3"36 17'3020'45 í Bpest k, p. é 5'00 10'40 11"4519'10 19-45
Il"OO 12'42 JS-19 20-29 2-W é i 0'32 5-34 8'5214'28 16'52

6'41 11-1412'47 lS'29 20'34 220 i Gyoma é 0'17 5-26 8·5114-2016'51 19'25
734t2-08í3'2519'27?1-11 3'23 é Bél<éscsaba i 23'15 4'34 8'1413'2616'141826

Termény és magpilllc_
Bíborhere
fehér here
Viktoria borsó
Express borsó
Konkoiy
Olajpogácsa
Lellm:.'!g
Tavaszi bükköny
Tőkmz.g

Mák
Maláta csira
SzárHott répa szelN
Lucerna
Szalma
Rózsa burgonya

Liszt.
Vidéki kÍsmalll10k holetta és forgal

miad6 nélkü;i ár3i.
O·,ás gg
0-<\5 g
2-es

A buza ára c héten H)'gÜ~ IB.

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, II többi pedig személyvonat
ti WM±±ff'f# ] itmil4 4 iifi',"'"' ,.ulm'"

ugy a külföldi, mint a belföldi piacon,
miért is lanyhulást jóso!un.k.

Arpa es tengeri csak magánfórgalom
ban és igen magas árak meJtett fordul
elő. Kis termelók miad,ell pénzt meg
fl1:etnek, hogy ezer: cikkhez hozzájus
sanak.

Döbl'ei'lt~·tér mellett.

ásványvize gyógyit
és üdit!

Gőzfürd5 ára
egy pengő.

Elrontott gyomor, bélzava'
rok, émelygés, keHemeflcn száj
iz, homlokfájás, láz, székszo,
rulás, hányás Vdgy hasmenés
eseleinél már egy poh{lr !cr,
mészetes "Fenmc józsef" kc
serüviz gyorsan, biztosfln és
kellemesen !lat.

Be\'ezetett tetővédő és szigetelő anyag

eladásához

SZENT IMRE
gyógyfűrdőt

(Ráczfürdöt)
t, Hadnagy-utca 8-10

Rádiumot tartalmazó

körzetképviselőt

Ha feljön Budapestre,
látogassa meg

(ll

keresünk, Erdős hirdetőiroda, Buda

pest 62. Postafiók 28B,

Közgazdaság.
Gabonapiaci jelel1tés.

Mint az elöz:ő heti jelenlés1lnkben
megirtuk volt, a mult hét vége felé az
árak felfelé menő tendenciát mutattak
a nagy amerikai szárazság hirei alapján.

Ezen hireket tulzott pe'Jsimizmussal
ítélték meg, miért IS 'iZ emelkedő ten
dentiára most erősen visszaeső, baise
irányzat várható, ugyanis "' hiteles
becslés lényegesen többre taksálta a
várható terméseredmény!, mint a nagy

. forróság idején megitéltetett.
Ugy ez a tény, mint az orosz, dum

ping árakon kivitelre váró buzameny
nyiségek lanyhitólag hatnak az európai
kontinens importra szoruló országok
felvevő majmaikra, miért is a vásár
lástói tartózkodnak_ A mult hét szom
batján a wieni tőzsdén egy tétel ma
gyar buza sem kelt el, csak kimondot
tan Ja_ aprószemű tiszavidéki ó-árut
vesznek.

Előreláthatólag az augusztus l5·,i
terminus miatt nagy buza kinálatok
épnek fel, melyek lanyhitólag hatnak

·.~~~~~~~~-~~Y~~~~~'"

Nyomtatta a .,HUNGARiA" könyvnyomdai vállald! Gyomán. FehMS!5 cé~tulilidonos; TEKET SA'NPOR .' ..
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NegyedéV~eL~F1-= E'ti~7": :e~:;::::>T-::I:::::~'~::;:::~:"'l-- Hirdetések dij5zabásai~
Fél évre - - - - - 3 pe'1'Igő 40 flilér ; E2:vhasábos 1 cm.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ,~,J
Egész évre - - - - 6 pengő. hirdetésnél 10 százalék, tízszerinél 15 százalék, 1

lapzárta P É N T E K déli 12 óra. "HUNGARIA" KŐNYVI'IYOlV1DA II negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
Megjelenik mindem vasárnap reggel. G Y o ro a, "Árvaház" iJ_ esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

---~- ~-----~-'~--'~4~~-'------~""<"fr'JN""'''UFZi7mmov~-

Az orosházi kiállitáSS,aj I
kapcsolatban a gazdáI.;:,
iparosok és kereskedők

külön-külön tartottak gyü-'
léseket, melyek mindegyi
kének a tömörülés, a szö
vetkezés voli a vezérgon~

doloto.
A gozdasérelmek, az

iparosséreimek, o ke:-eske
dősérelmek külön-l\ülön és
együttvéve is mind olyan
természetüek, hogy résza
ben belföldi, részben kLil
földi, részben nemzetközi
szervezetség'ek, szövetséa
gek okozzák azokat. Hogy I
tudjon ezekkel a nagy
erőkkel szemben akár az
egyes gazda, akár egyes
iparos, akár az i(gyes ke~

reskedő harcolni?
V égre elérkeztünk odáig,

hogy a szervezkedésre
gondol mindenegyes gaZD
dasági osziály. I

A szövetkezeti élet egész
séges kiéléséhez a legfon
tosabb, hog-y o szövetkea

zeli tagok él saját érdekü a

ket alárendeljék a szövet
kezeti érdekelmel\. Tudjon
annyit mérlegelni mindD
egyik tag, hog'y a nagyobb
kereÍÜ szövetkezeti munka I
adminisztrációja nem azo a

nos az ő kis gazdaságá~

nak, mühelyének vagy üz
letének a méreteivel és igy
a szövetkezeti adminisz
tráció irányitásában ne
akarjon irányitó szerepet
játszani, mert talán nem
tévedünk, ha az eddigi itt D

honi szövetkezeti kisérleD
tek sikertelenségét abban
keressük, hogy az admi~

nÍszíárció narancshéján
csuszott el több Ielkesea

déssel elindult szövetked
zés.

Nyilt Wok, hogy él mOH

gyal' ember gondolkozása, I
magán élete a szövetke~ l
zen élet nagy gondolatáD
tól nagyon távol esik.
Öntudattal tanuljo meg te
hát ug'y a gazda, mint az
iparos és kereskedő a
szövetkezeti élet kiélését.

Vármegyei vashidak
megvlzsgálása.

A kereskedelmi miniszter a
dobo/j ~\.2jlőskörös és az end
rődi Hármaskörös vashidak
elsó iclős7alws vixsgálalál el#
rendeií.z és annak végrehaitáD

sával a kereskedelmi mjnisz~

ieriumban aikéJlmazott Láng' I
Mi!lczky Tibor kir. s. mérnö~

köl bizi a meg azzal, hogy az
eljárásokat az áilarnépÍtés7eti
hivatallal egyetértőleg megálla-·
pila!! időpontban fogal1aJosilsa,

Két kincses
gálya kiemeléséről

tárgyalnak.
Mag'yar tudoméÍnyos és mti·

türlénészi körük hQtek óta fog'·
lalkozl1ak egy igen érdekes
problémával, amelyel az 0las7
kormány álléll v~gzejl Némi tó
leesapoltlsi Illunkálatok és Ca
ligula császár elsiilyedt g'áIyá
inak sikeres kiemelése veleJI
fe I.

Arról van szó, hogyamaD
gyal' kormány is kiemelhetné
a DUllából azokat a gályákaj,
amelyek a mohácsi vész ide~

jén kerültek a folyam fenekére.
Annak idején MtlI'ia királyné,
hogy a királyi kincsG?ket meg'
mentse, grá1yákra rakaita azo'
kat s az udvar szernélyzetével
egyült 72 gályán menekült Po
zsonyba, onnan pedig Bécsbe.
A Savoyai pártiak nem nézték
ezl jószernmel és Kun Pál és
Orbán Endre esztergomi vár,
nag'y kél I:rá1yát elsülyesztet,
tel.:. Ezeken a gályákon él ki,
rályi kincsek egy része volt,
amely azóta a Duna medrében
hever. A trianoni szerződés

meg'cmléhezi\,: C7ckröl az cIa

sü!yedl érlékekről s azokat I
Magyarországnak íléli.

T\lclománvos körök az eID I
sülyeszl,,11 gályák kiell1,z!ésél
leIJelség'csn"k tartják és felhiv
ják erre a kormány figyelmé!.

l'~agy szőlőtenllés

várható az idén.
A földmivelésügyi minisziéa

rium szőlészeti osztályához ér
kezett vidék t jelentések szerint
kevés kivélellel az egész or
szág'ban igen iónak ig'érkezik
szólő!ermés. A !lll!!! havi nagy
szárazság' nem okozoti lénye~

ges kárt a tőkékben és remél
hetöleg az ŐSZ! időjárás is ked
vező lesz aszökre.

A földinivelésüg'yi miniszler,
mint eddig is, ugy az idén is
mindent cl fog követni a ma
g'yar borexport sikere érdeké
ben és az összes errevonat,
kazó intézményeil (borházak
stb.) fenntartja, mert ezeknek
az eredményes mi.iködése már
a tavalyi évben is bebizonyo,
socloJl, amikor sikerült a bora
exporto! az előző évi 80.000
h2klolilcrr61300.000 hektolitcrre
felemelni.

_71

Az önzés.
Vele sziilelik élZ emberrel,

hogy öJlm(l~zár()I, élctéröi, fenD
iariásáröi gondoskodni igyek·
szik. l":zen lermész(>li törvény, I
mint önfenlarlási öszlön, ne 4

ve7:letik önszeretetnek. Ha a
józan ész, a kellő és okosan
irányiioJt nevelés nem iriinyilN

ják idejében az önszeretetet,
akkor az önzéssé vá.lik.

Az önző ember csak önma
gára g'ondol, minden t önmag'a
hasznára tesz és eselekeclelci 3

nek indoka a haszonlesés, az
anyagiakban való g'yarapodás.
Sok esetben vezet az önzés
büszkeségre, önhiJtségre és hi
uságra a kicsinyes lelki.i és
gondolkozásu embereknél.

Az önzó ember önmagához
áll legközelebb és . önmag'ával
van c]felve. Minden gondolalá
nak a közponljában saját énjét
állítja, annak kimaradni nem
szabad onnzm.

A fösvénység, a szerzeSI
vágy és ösztön emez elfajulása.
az önzésnek, az önszeretetnek
tulság'ba vi!eléből származik.
De a tu!zásba viit nyereség4

vágy, a kapzsiság és haszona

lesés is önzővé teszi az embert.
5zámtöian hiba ered még az

önzésből, mint pl. a lopás,
irigység, hálátlanság, féltékeny
ség, kevélység slb.

Amin! az önzés tulságba viN
tele élZ egyénnél nem gáiolta,
tik meg az értelem által, azon
nal Japas71alhatjuk a társadalmi
életben is allnak káros hatását.
Igen, mer! az önzés szétvá·
lasztja az emberi szíveket és
azon köteléket, melyek embert
emberhez fi.iznek. Minclenki
csak a maga javát, előnyét és
halacláscíl lekinli. Az ilyen ön~

ző világban esakug'yan eJl11oncl
haljuk a közmonclással: "Min
elen szentnek maga felé hajlik
a keze"!

A szivek elfaiulásának, (lZ

eg'ymás iránti gyülölködésnek
oka nagy részben a mértékte
len önzésben található fel.l\'Jin
deni magamért, semmit másérl !
Napjainkban ezen önérdekből,

öllzésből fakadó megromlott
nl?zC't és gondolkodásmód van
elterjedve falull és városban
eg'yaránt.

Az önzést idejében· fékezni,
szabályozni kell. Ha elég lelki
erő és erkölcsi énet idejében
nem korlátozza az önző, Ön

mag'át imádó embert, akkor ez
a lelkibetegség sok k'2l1emel a

lenségbe is viheti azj, akiben
kifejlődik ezen szenvedély.

Ig'yckezni.ink kelj tehát határt
szabnunk az· önszeretetnek. Az
életviszonyokkal meg' kell aI
kuclnunk, bármilyen nehezünkre
essen is az. Helyzetlinket ön
megadással viseljük és békes,
ségg'el hordozzuk az állapotot,
me[y részünkre ' kiszabaioll és
ig'yekezzünk kevéssel nwg-cléD

g'eclni nehéz anyagi körülmé
nyeink között is.

A mai életben oly sok ön'
zés! tapaszlalhafunk az embe,
rekkel való érintkezésünk al,
kall1lával és láthaJiuk; hog'y él

felebaráti szeretel kriszlusi sZó
zatára nem hailgat ma már
senki.
Le~\rünk lehút önzetlenek~s
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lelkesülni, nemesen gondol w \

kozni tudó és szeretette! visel·
kedő embertársai, felebarátai,
m~gyar·testvérei egymásnak.

Az önző és hidegen számiJó.
anyagiasan gondollw7,ó világ'
ban oly nagy szükség van ma
a lelkesülni tudó, őnzt>stö\

mentes. érző szivU. önfeláldozó
és szerető lelkü emberekre.

Keressük há! cl jók, az ér~

deknélkü! szerető lelkű. becsü
letes életii és önzetlen, barát,
ságot értékelni tudó el\lberck
társaságát é'> kövessük ezek
llek példájá1. hogy nemes
egyéni fulaidonsi.Ígok virágoz~

zanuk ki él mi sziveinkben is!

SZŐKE fERENC
ref. ig,-tanit6.

Ingyenes tejakció
Orosházán.

A képvisc]ÖIQsliiie! kgulóbb
ldmondoila. hogy az isl,olák~

ban és aZ óvódákban a folyó
év folyamán bevezetett jllgye.~

nes tejakcióf il iövó iskolai
évben is megszervezi és biz~

lositja s erre él célra 5000 pen
gó! szavazoH meg. A !eial,ció
december í ~!ól április végéig
fog tartani. tehál a nlullta!
szemben az ingyenes tcjakciól
egy hónappal meghosszabbi,
tolta, A szóbun!evö kiadássa!
él község'nek 1öbb köilsége
nem lesz azér!. mert a feleke·
zetek részére jiivőbcn nern
szándékozik scg\?lyt megszél'
vinni, mert annak a fcloszlásél

folytonos fclebbezésekre szol·
l?állat okot, IIgy, ho!:;:"i' ez a
kérdés részben még' mosl is a
közigazgatási biróság dijn/ésQ
alaH áll.

-'!'*_ s -"7"'"

Meghalt
az altatószeríől.

A mákfejfőzetböl is megárt a sok.

Özv. Csabai Sándorné jÓ1l16~

du· tiszaföldvári asszony hosz,
szabb jdó ófa á!mallanságban
szenvedett és valami bölss
konlár~felcser tanácsára hall,
gatya házilag' készí/eH mag'á"
nak orvosságot, mákfcjfö7elei,
hog'Y nyugodfan aludhassiJ ál
éiszakáH. rlosszahb icl6n ál
eredményescn. is használta az
ópium...mérgel, sőt másoknak
is aiánloHa. A mul! bélen azu~

tiín többel veti be a kelleténél
és csütöriök este öt órától
szombaton estig aludt és csak
kánya erős rángatására ébredt
fe!. Éifél felé amikor ujra nem
tudoH elaludni, ujra bevcH a
méregb61 é'5 sikerült magát
örökre elal taln i. A sok erős

méreg megárfott neki és il hi'l~

Jiilba szenderiJlt.

Az~~~~e~:::~~e~azibbl
messiása, ki az emlékezés ki és
bezárható varázs-szekrényét fel
ialdUa.

~':

A leghamisabb szerelem is !án
golóbb érzés, mint a legigazabb
szerelés.

Ha a lelkiismere! mCf;.szólal, azt
kiáltja: vigyázz, senki meg ne
lássa!

Azért nyitott könyv minden em
ber élete, mert il cSlJkottnkba lát
nak legjobban hele.

-.;:

A hallhatatlanság eisti feltétele
a meghalás.

Az emberek akkor mérik le
őszintén nagyjaikat. amikor de
misszionálnak.

Nagyobb az összhang bármely
malacbandában, mint a Icg;oblJ
családban,

II grimas;'! dicséret, Iw taldlt
helydj{ ('red,

*
A szamár szivesehbell hallgatja

a saidt iáját. mint akár Jadlow
ker legszebb áriáját.

.:/:

Csakis a mÖf!;ött a S7ellemi
termék mö~ött van valami, aniely
mögött nem kell azt keresni.

KNER IZIDOR.

Tábori napló
az 557 sz. Botond
cserkészcsapatmát
rafüredi táborából.

(Fo:ytatás) (2)

MblrDfiired, 1900 jul, 1L

R2gg'e! 6 óra és akiir!
bömböl. "felkelni álmos cser
készek". Minden táborban van
ggy ilyen álom romboió kül"
Iti::;, dc mi Il1Cl!'fogadtllk, hogy
iövöre ncm hozzuk tnflg'unké11.
(Dudáijon imnak, aki OtlflOI1'

maradi). Nem szivesen, de fel·
keiLink. Mennyivel édesebb iti
az fl/om, messze a városi lár·
mtItól, ff1\., sziszcllése mellell.
q;yszerii ponyvil alait. kct1l<Jny
szalmazsákon,

Álrnos k(~ppel sorakozunk
Sándor bátyánk fJllandó nóga·
gatása mellcíl a rcg-gcil 10
perces torna g'yakorialhoz.
Már ennek i'I végére jutunk.
mikor nagy meglepetésre észre
vesszük, hogy Iliányos a csa·
pal. Gyors szemle (a dicső

csapat feleli) és kilünik, hogy
a két müszaki hiányzik. Gyor,
san akad vállalkozó szellem.
aki bátor reggeli álmukat meg'·
zavarni. (Igen merI az este
kelIeH nekik a rádió,) fölnyitva
a sátoraitajiít, uram bocs(iss
meg, micsoda látvány, a dell

vitézek a szalmazsák.. l~~t 011 j
dala mellett - a folaon -
alusszák az ig'azak álmát. l

A hegyj~pajak kristálytiszta
vize jáiszadozva szalad, nét1(l·
néha elbujik él bokrok kÖ7.ött,
hogy ismét elókerüljön, intve
"álmos cserkészck. gyer/ek
fürdeni". Az ilyen barátságos
mcghivás nem elegendő, ve~

zényszó kell e!lez és lubic!{o'
tunk a jó hideg' vizben,

(Ha ezl él Béci mamája lálná!)

Az íz!etes kolbászból álló
reggeli! nog-y étvá~n;yal fo
gyaszlillk, hogy utána meg"
kezdjük fábordisziló munkán,
kal. Az ilyen lassu munka 110z
za meg él legtöbb tábori nevet.
IlgYÖflis iH senki sem viselheti
n<2vél. iH mindenki kap C9'Y uj
nevet és egy ui kc:resztrapáí.
(Gálya, Vedcmr:er, Zsenge,
Potya. Tokos, Kispiszkos,)
Tcrmészcfescnaz ilyen nevek
nek van valamelyes el6z~

ményül<.

Jön az eb(:d. (Tyii erről jobb
nem irnl, minél elóbb elfelej/eni.)

Zászlónk is árbocon, vigan
simogatja a f~lvldéki szcl!ö.
most van második táborhan
(már mini a zászló). első a
ncmzelí nagylábor voH 1926
ban.

Napközben több és több lá·
togatónk volL kedves és ven
dégszendó népek, kik ('sli Uj,
borlűzi.inkhöz. is eliöltek. bár
csak magunkközti meg'beszé"
Lsnek szántuk. néhény humo..
ros számot bcmuíalullk nekik.
minI eg\, kis kós10ló! a cscr~

kész Iflbor!iizckb{J1.

fig-yel<"i,

(Folyi köv,)

..

Epigramm.
Csak gyorsan barátom
RÖllid az élet,
Mind(g a sok gond
S furiák ii ZJlek.
Hová csak megyek,
Ahol csak járok,
Egy i.f;GZ bardtot
Sellol llem látok.
Mind álnoksággal
Vannak megverve,
Nyugodj meg szivem,
Ilyen az ember.

Ha magasban jdrsz
S Iza vagyonod van.
Akkor barátra
Akadsz te jobban,
De ha fortuna,
Elhagyott téged,
Akkor barátom
Sfmmibe nézne/c.
Hiába járod,
Bus golgo/ádal,
Megértő szóval
Sphol sem várnak.

KovAcs MIHÁLY.

Hasznos tudnivalók.

Mi mindenre lehet használni
a citromot?

;.\ kinyomoH ci/rom héjél fel
használhatjuk kéz- és köröm,
ápolásra. A konyhai mtlnkfl
nyomai! cllünlcti a l,ézröl. Kü,
lönöscll zöldség. I\rumpli- és
gyümő!cshámozás hagy csunya
follokQI a ké7cn, ez! a cijrom
leveszi. Ezért sohase dobjuk
el a kinyomott citrom hélát.
Májfollok, szeplók is elha!vil'
l1yu!nak fl cifromlé has;rnálutj~

ló!. Kiliinó gyóg'yszcl' él cHI
rom'" reuma és köszvény cl,
len. Ideges fejfáiásnál nincs
jobb ellenszer. mint egy fél
cHroll1/)ól késziW limon~dé.

Citromléből és cukorból ké,
szült szirup pompásan használ
köhögés és rekedtség csct~#

bell. söt megkönnyebbiílést is
okol., ha csak kiszivjuk a cl!,
rom levél. Erős fejfáiás. a7.011 w

Ilal megsziínik. ha ft ciírom
levét beldesszük egy csésze
forró fcke!ckávéba és nt a ke
veréket lehetőleg cukor nélkül.
hirtelen kiisS1UK. DiflcriHszcs
gyerel<cknck cnyhiilésl OKOZ,

ha citrom Ievet szopogaini'lK,

Lisztkukacol<.

Lisl-/et ug'y védIletüIlk meg.
ha frissen törl, Icvekktől mq;;'
liszlljnft ga!(lgonyű<1giJ!íBf du w

gunka lisz/cs zsáko!<:Lji1,

Kotlók férgei.

A Kollól, fér~ti2i/ igen célszc
rliel1lelrcf ugy cllfJvolitani. hOlJl'
mic/ölj a lyukot eliil!cljiik, fl

fészkel be kell hinteni cQ'Y kfl~

ná! kénporral. Az áll'lt meleg'
sége ilzon l1atc'!s! hona léJre.
l1o~y él kén gÓZ!? a lest min,
den részébe !JQveszi magoM és
állitólag' 10 nap alaff minden
férget il fészekból dpuszliL HJ
élzoliín G lyuk c!haRvid d fé-:'lz:"
kél, tiikélclesen tJSZ!d lesz il

férgektöl.

f •.... _.

Szarvasi cserkészek
a szappanosi
őstelepen.

Próbaásatásokat végeztek.

A CSCI'l<éSZC>K lelkes nQSz/o·
ra. Némethy Samu áll, polg.
isk, ig'azgató, cserkészkcriJlejj
ellenőr dicséretes falluielél ad ..
ta allnak a kiliinö szellemnek
és pedog'ógiai érzéknek, mely
lyel a cserkészek helyes irá,
nyu nevelését és magas nivó
iu kiképzését szolgálja. Tapasz
lalva ugyanis azl, hORY él cs~r

készkirándlllások és táborozá
sok alkalmával nem egyszer
akfldni rég'j idól{ földben r~jló

ernlékeire, eléBgé n{,:m dicsér~



ményci. Az amerikai bevándor
lási lilalom és a világ'szerte
fennálló munkavállalási Hlalorn
óta Csonka magyarország- már
legfeljebb 2 millió dollárt kap
e cimen. Eg'y amerikai k~J11ula

tás szrrint a bevéÍndorlók kö
ze?! ncgyedmilliárcJ dollárt klil
denek ha7.a évenként európai
hozzátarlozóiknck.

Láthatatlan csillagok, me
lye!< forróbbak a NapnáL A
csiJlagászali kulalások során
egyre Jöbb olyan csillagot fe
c1eznek fel a világ·i.irben, me
lyd: hőmérséklete a harminc
ö!ezer és ötvenezer fok Cei
sius! is eléri. A hatezer fok fe
lületi hőmérsékletü Nap tehát
hozzájuk képest valósá~;ros hi
clq.r égitest. Ezek a forró csil
lag'ok láthatatianok s csak fény
képezö!cl11ezzel vehelők észre,
meri a rajtuk uralkodó elkép
zelhetetlenül magas hőfok miaJl
csak láthatallan ibolyántuli fényt
bocsáianak ki, melyre a szem
nem érzékeny.

Hét nap alatt 104 vagon
gyümölcsöt száHitotíak el
KecskemétrőL !<".eeskemélről

jelentik: Az utóbbi hetekben
lényeg'esen csökkent Kecske'
mét exportja. Sokkal keveseb~
bet szállítottak el az ielén ba
l'ackbóJ, nyári aszalóbó!, de él

tavalyinál kedvezőbbnek ig'ér
kezik az ószi aszaló, az aJll1a~
és szőlő kivitel. Az uJóbbi hét
nap alatt, a mult héj szombat
jától él hét szombatjáig 104
vaitoll gylimölcs hagyla el a
pályaudvarI. Az e heli exportba
belekapcsolódoJt a dinnyekivi#
tel is. Belgiumba 1, Lengycl~

orsztJ~:{ba 1 vagon dillllyél
súiJliloitak él kereskedők. A
104 vag-on exportból alma 32.
szilva 66, paradicsom 2, diny
nye 2, zöldség 1 és vágott ba
romfi 1 vagon, Bécshe, Cseh
szlovákiába, Némelországbi'L
Hegyeshalmon ál és Svájcba.

VáItozatlan az angol bank
l{amatlába. .Az angol bank a
mcljlls elseje óta érvényben
lévő 3 százelékos kal11a.!Iábui
esiilörliSki 41ésén vtdiozatlanlll
hagyta,

ml1lrnÖSÉGE,GRZDRSAGOssÁGAI FElülmÚLHATATLRn
&~,nAf1fBATOnY ..UJU;Kr
.~ EGYESüLT IPARmüVEK Rf

BUDRPEST,v.VlLm05·uAszAR-UT~

Kéviselő : WAGNER MÁRTON
FJ'Alfakereskedők, Gyoma.

Orvosi hir. Dr. 1\. Nagy Sém
clar voi t klinikai IEi!i",! ~:.:~!\:cL

s7cmés/ ~lJccialislD r,'iidcJ
sze I11llc lege!; i Ick [-Jé iz (co c::a j)cí il

Szent lsiván-iér 9 81:. aiail.

HaLslozáso I(l~rj 1\21cr nyug.
rel1clt"it"!,Ldos hOS37:a~ szcnvc#
cl':s U1ón 60 é,'cs koníban
mcglwl1. Temetése pénlck clél~

után 3 ói"Cikoc Illent végbe nagy
SJ:éHnll gYc1sl:oló kc,zl)nség je>

lenlélében. . l
Beiratások. ,Az íparo:itanonc .

iskolába abeiratások sze[1# l
jCm~)Ci: I::') L..és, 2:ikán ciél:I1án .
4-o ormg' lorjCI111Ck, aimkor
is a beiraJ!<ozók fclléik'nü] szc
mélyesen kötelesek mcg·jelcnIli.
,Az elmaradók a törl'ény elő# I
irjsu SZ<2rint bi·lillcJielnek. P. tan
év kezdete sí:epiembcr 9 ike.

A mezőturi országut cscr
j:tcttyü foki kéI lcjcíróia a mos
tani helyen l1lcg'szünik és olt,
ahol a g'ái 6 méterre szüküJ, él

moslani két lejitró földiéböl
egy lejáró! készit a vármegye.
Ezt a megoldás! kisajálilás
nélkül az Jvánfenéki iársulat
ierLilel,:n lellei keresztül vinni.
A rnunkálalokat él felmérést esz

közlö Valasek Ernő kir. mér
nök vc'lelI1~ll\'e szerin1 még az !
ősz folyamán végzik ei és ez- I

zel megs7i.\IÜk az ál!andó ve-I
széllyel f12ny%;"ető kettős lejáró,
de al ul is a legrosszabb sza-

ka:,zról 1:1e 2·súinik. , l
bmerge verseny. A nag'y es

állandó érde!dódésre való lc#
kin/eliel az f::mergé pnclJval
lcapcsolaios országo:') Emer<:ré I
versenv pályázajának haláride
jét a v~zeIőség 1930. aug'usz' I
tus 31 Dig prolollgáJta..

Pral{tikus ragasztószer hor
dól{ számára. A pincegazda,
ságban nem egyszer fordul elő,

hogya hordó megkorhad és
a bor vagy szesz az ig'y támadt
réseken kifoiyiIc Ezen a bajon
ugy s,::gitiwil'lllkJ hogya rése#
ket a következő módon ké·
szült rag'asziószerrel tapaszljuk
be: 60 rész konyhasó és S3
rész fehér vjasz gyönge füz
mellett összeolvasztatnak és
a? igy nyert keveréket 40 rész
fBhall1uval összehabarjuk. Ez#
zel a keverékkel a hibás hor
dór0szeket meleg' állapotban
bekenjiik és mihelyt az ]ehlill,
minclen nyilást légl1lcnle~.en

elzár. Ezt a recepíeí valószi#
nüleg nagyon sok pinccgal:~

daság'ban fogják használni.

Évenként kétmillió dollárt
küldenek haza a magyar ki
vándorlók. Valamikor Nag\,
mag'yarország' fizetési m0rlegé
ben jelenjékcny összegel : 100
120 millió dollárral szerepellek
az ,AmeriktIba IdvtJncloroll l11il

gyar állampolgiIrok pénzkülde·

_ r!!!!l!irn!Imm

- ----_. - _o"

Vő: !vlaga azt igérte. hogy a
IIOZOmán)'} amit El71mával kapok,
a legnagyobb meglepetés lesz
számomra és ime most nem ad
fgy fityinget sem.

Após: Hát nem meglepetés ez
magának? fúilöllben is annyiszor
kért már előle/5ef ahozományból}
hogy most nem maradt más hátra,
mint D lányom egyedül.

A nagykereskedő fia.
Móricka, aki a nagykereskedő

fia, máf érti az iizletet. A ma
mája ikreket kapott és azt mondja
apajtásának : - Tudod e hogy
miért kaptunk kettőt egyszerre!

- Na?
- Azért, lllert nagyban olcsóbb!

Öt és fél millió pengös
vadkivitel. lVlag'yarország' ta ~

valyi vadkivitele 5 0s fél millió
pcngőt jelenlett, ami arra mLl~

tat, hogya vadászat már nem
cs()k sportlé1, h<"tIH<:1l1 ösi fog'
laikoz,~ssá v(iíL

ÉRDEKES ESETEK~ I
Két cimbora pityókásan ballag i

hazafelé. Amint hawérnek meg- i
szólal oz cky/k.-

- Nézd csak, koma" éppcn
most mászií{ egy betör6a IakiÍ

sodba!
- Hag)',l csak - Jele!i a cfm- j

bora - a jdesiiem a.zt !,)!:ja
hinni, ilOg)' éli l'il;;.)'uk (;s féI- I

holtra veri! ", I
N(lgy,ága: Aztán nincsenek

magának közelebbi jéJjiismcrősei?
Cseléd: Kérem szépen, vnn egy

babám) de az nem válogatós,
meg'eszik mindent.

Felvilágositás.
Urasági inas (a ga,zdújálzoz):

Nagyságos ur!
- No?
- Az ügyvédé/mél tetszett cbé- I

delni?
Ott!
Oszt jó volt az e(Jéd?
lvliért kérdezed?
1'vlert hát az Örzse szakács

nél a!<orom feleségül venn iJ /zát
szeretném tudni, hogy jáz!?

Kérdés.

- Képzeld csak, az il buta
Feri feleségül veszi azt il kacér
Pannót!

Azon nincs nzit csodálkozni!
De hogy egy olyan okos ledny,
mint a Panna, hogy mehet hozzá
C,711 o/1'alz fér f iíze 7 ki eléo ostobaöf J J JI -, b

őt elvenni - ezt nem értem.

EHttul<~

-= H;dt voJt-e sok bor, földi? l
- Volt bizony!
- Hát van-e mép belőle? I
- Nincs abbu,l "'egy kortym I

való se már mind eladtuk ! t

De van pénz!?
JJe nincs ám!
Hát nzit tettek a bor árávrJ! ?
Hát elittuk!

Esküvő után.

legelsö gyártmányuak, frissek, garanciá- ,
vaL autó felszereié,ek dus választékban I

nagy áren;;cdménnyel

legolcsóbban beszerezhető\{

NAGY JÓZSEF
i\utópneu!l13tik és ,,1katrész

szal,üzl et~ben
B U D A P E S T, VI., Andrássy lit 34.
Telefonszám: lnterurbán 221-97, 285-63.

~'>l,NiS-~I1~~~~~~~

~fí'If~l!t1!*~"$1'l"l-J

Autó es motorkerékpár l
PNEU!'v1ATir\

Toivajok jártak
Dr. Vogel orvos

lakásában.
l\'lég el scm felejleltlik a nagy

jrafikba Jörtélll betc'>réses lopási,
mári53 uiabb történt. Péntekre
virradó éjszakán ezidőszerint

még ismeretlen telles valós;!.Í,
nlileg álkulccsal kinyilotta Dr.
Vog'el orvos előszoba ajtaját
es él lakásból elvill egy uj öl,
Jönyt, átmeneli kabátot, kalapol,
cipőt, bázikabátol, aranyórát,
láncol. Dr. Vog'e1ék a szorn~

széd szobában, amelynek aj'
faja nyitva volt, ezalatt aludlak.

Reggel felébredve vejjék észre

él tolvaj keze JTIllnkájiJ! s azon"

nal jelentést lejjek a csen dör'

ségnek s reméljiik, lJog'y derék

c;scnd(íreink rövidesen kézn:

r,-crHik á tet1~sL

!Jelő, helyes kullllrérzl:'.kkcl cl·
határOlta. hog-y él cserkészifju
ság'ol olyanismcrdckhcz is
hozzÉljuttatja, melyek segitsé p

g'ével az ifjak kellő szakérte

le,l11.mcl j~dntJkj megmcnielli e l
rq:n emJekekel él tudöll1ány I
számára. r: célból c hó 3,én. I

. vasárnap a fó~::;il11n. ifjakból 10# I
borozott "l\árpcít" cscrkész#
csapat és, az áltak! szcrvC'L:cl: I
"Gá.bor Alon ({ csapat togjai
részére kiriJnc111!iJst rendezell a
hires szarvasi, szappanos sZő

lői ősteleprc, [,estyán jános és
Szvák Pcíl sqtédliszt'2k vC/e
tése melk:lt. E kiril!1cJu!ás célja
az voll, hogya !C'lóhc]Y('l] pró
baásatást tartanak, ami meg' is
j(jrlént a felep kllta!ójáJlClk,
I\.rccs!llárik Endre tanárnak ve
zetése me)lell, ki ri?5ziet(?Sen
kiok/alti'! az it jaka!, hogyan kell
a feltárás munkáját végezni 53
él hazai föld régi emlékeit fcl~

szime hozni. Ez a próba ása
Jás, bár csak pár óráig' terjedt,
pár értékes lelelt?) ismét gaz'
dagiJolta a telepről előkel'LiIl

gazdag' gyüileményL Egy igen
tanulságos délulán hasznos
jsmercteiv121 gazdaga.bban, jó I

k:c1v~el, vi~:r énekszó mellc!J I
tert vissza a lelkes cserkész,
csapal.
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Az Alföld befásitása. A föld
mivefési minisziernernek péÍr
nap mulva ui rendelete jelenik
meg, amely az Alföld fokozot!
bel'ásitásiÍ! Jcszi a halóságak
kölele,:;ségévé. A kopár és viz
mosásos terLileld"cn szikesc'
ken, 1C'j.,relőkön l~ag'yaránYll rá ..
silás fOQ' él közel jövőben meg'
indulni Az el6késziiletck még
éi folyó évben megjörténniZk.

István ldrály ünnepén bcl:,()

munkafiÍrsunk titlllQnt Elldrödrc,
hog'y fl birói iJ!!á~si'll ;';tlPC':';[l#

latos dolg-okrö! lájékcm'ldflsi
és tiszta képel nyerjCll. ,A vc

zelű emberek nagvrés;:e j[]vol

voll, s ei:ér! cl NépszöV('bl~Qi

f\isganla lZört kereste fel, il1101
több értelmcs kisgazdáva! 10
lálkozot! és nyer/e 16iiik (lZ

alábbi érdekes hirckc1.

Ki a biró Endrődön? J.h
ei,;rész község nagy mq:;I('pc~

trissel értesült arról, IIO~T 1\0
vács ls/ván /emolldoll hirö 
finla Albert és iársüi felszólí
tására alIg. 1,C; c1t1 clfogkdlé1 él

bil'öi szék('/. ,\ lakosság érJlJc·
tc/lcnnek ta[idlfl, hogy uj \'á~

lasziás nélhíi bciiIlJc:tcit f\o

vács cl birói s/ékhe, i\.kg nem
crősi1c11 IJil'ck sZCi'int él klizsél,:!
törvényhalösiígi bi/()t!stí~xi laf.[
iai a /)c!ligYi11in;sz/crhez ror~

duliClk orvosoiés'.?rf.

Törvényszéki tárgyalás. i\
gyulai törvényszék Unghváry ii'l
nácsa rolylalta a lanu !dllQl!~

gatásokat él Vidosits végrehajtó
és társai ellen sikkaszjás mialJ
megindiloti biinügyben. Tavasz
szal a 2',\,onlai végrchuió, most
a:/. endrődi kolleaáia dicső Jel-

l . / ',. . ',. - .- -->

leir ti "ztázzaa pirö$ag. l<ér~

ducll kisgazdáink csak azt
nelTI (:rql..;:; hogy ilyen h()s'iz,!

ideig elhuződó s!f{kaszl!'Ísi n1;'
nipu!cíciót h0S"Y !nm vell<tk
korálJoaq észre q fciclies köz
i~{(Jigalásj hálóséÍg'ok, kiviÍn,.
c:,;jök reá, hog'y Irl~9 voll-0 q

kötc<'les (? i1 cnórzés és az e!iá,
rások nern vaita~>c lu.?sedcl4
mesek? Arra cl kérdésiínkrC',
hogy ki kárpólo[ja él I'leg'ká
rosi/olt lakosság'ot merj il

véf!TCbajlö 1\Oldus, felelni nem
ludlunk, A vármegye népe
elölt mindenesetre' szomortl
képel fes!e!tünk magunkról. A
ijrásnak ké! községe vél ll, S

mindkéj helyen sikkaszlási
biinperek idegesí!ik - a g-yön.
g'c fUlZclaséÍgi viszonyok
midtl amugy is lulfeszHctt
idegzelü lakosságaL Ugy halla
juk, llOgy a bírósági eljárás

bci'<c'jC'7ése után - közig'é1zgd'
lási i~I'en is megindul él vizs.
g'fllal él lakosság megnyugl<'jM
tása és él helyzet telies Hszlá
zása érd:kébcn.

hírek.Endrődi
a munkához, amelyek végső I
cétki1üzésébcn a magyar ipar 1
részére teremtendő jobb lel"
me!ési és ériékesitési viszo
nyok szerepeinek. A mllnká
[aInak legknycgc:scbb fc!fldata
élz0\.;nak a szempon/oknak a
kidomborilása, amelynek segit
ségével lehetövé válik az ipar
s7abad mozgásának 6riniése
nélkül és az áliamháztartási
szempontok Hgyelembcvétclé'
vcI meglenni mindazi, amire

az iparnak szüksége van. A
kereskedelemügyi Miniszter le
iratéÍval felkérle az Országos
[{ézmiives Testületet e mun
káhan kcndó inJcnziv közre'
miiködésrc. Az OKT él keres'
kedelmi miniszterium állal
mcg\{i.ildőll részletes kérdőiv

alapján megkezdte a munkála

tokat. amelyek cl kézmüvesipar
összes szakmálra kiterjednek.

jó szurokkeverék borosü
vegekre. Ha borosüvegekel
akarunk légmen/csen elzárni,
akkor él rendes clugón kivül
még szurokkal is be kell von
ni az üvegek száját, erre nézve
azonban nem egészen alkal~

mélS a közönséges szurok, ha
nem igQnis a kövelkező k('Ve
rék: 60 deka fehér szurok, 6f5
deka g~élnla és 25 d"ka vias?,
Ezen anyagokat vizen rncgol
vaszljuk os midőn mcír egészen
cgyncm~ iömeBgé lelt. akkor
a bedugaszolt üVC~;l' száj~t be
Iell1ár\juk 5 benne I11cgforgal~

juk. Az üveg száj~j és nyakát
elóbb :i?árazra és lisztéra meg I
k eJ] j örU ln!,

Drgeá~ás közpen 400 éves
~ral1y~J{.!.t t#láH !=gy 9Örz~ö

nyi g!lzd.:i., Börzsö'nyben t"-'ein
Istl'án ürg'cásá'3 közben ~EZPCI1

kiveri aranyakat jaliI/t. Több
Iflinl 400 2V e/ö/ii korból. l\ilá
iyás- és II. !)Iászló korából
valók az aranypéni:ek, rajtuk
él m!1gyal' elmer él király ne'
vével, él másik oldcdon Szenl
l ', l'k' , l'" \J,JbZ Q epe cs a {()rtral. )-\ I
talált ériékes ilré1nyakal él meg- !
találó csendben eladogafta de i. ,
csakharntlr hire: ment és a
község apraja-naQ'yja ürgét
men! ásni, dc már hiába. Meg
Judla a dolgol a csenc)örség'
is s most már az ku/ai az cr
adog'atoti· aranyak ulán.

Árverés utján töltik be a
rendőrtiszti állásokat Romá~

niábal1. Evicky kisenevi rendőr

főkapitányt felfüggesztették állá
sától. A főkapitány az üresedés
ben lévő rendőrtíszti állásokat ár
verés utján tljl1ette be. A főkapi

tány felesége agyonlötte magát.
A vizsgálat megállapítása szerint
az asszony azért végzett magával,
mert a férje ráfogta, hogy a visz
szaélések egy részét ű követte el.
Cadere belügyi államtitkár Klse
nevbe utazott, hogy a botrányos
panama ügyében személyesen ve- ~
zesse le a vizi;gá!atot. . l

Mikor voltak a legnagyobb
kánJklllák, A kánikula napjai!!
időszerü mjnucnl e!rqonclaní.
hogy G le~nllelegebb nyár, me,
Ivel reljegyczi,~i;, az 1788·iki,
vol!, amHwr ianpárban már
szántani lehetell és kjrüg~;ez- l

tek (1 fál<, virág'olfqk mezők,

március végén él mandula és
barack fák móf virágoz!8k s ?l
szőlőn 1nc21átszoHak a Wrtök l
Ujévkor már kikbelelt hajl(1ni j

él csordái cl k?g'elóre. Az 1791·
iki év is igen enyhe vol!, már
~iusbéln már virágzot: él 5zóiö,1
Aprilis í2]y~jén éreH cseresznyét

lehele!t cnnl, Íunius elei én pe
dig érett szóiát. Dc ezck 'CSak
a tC!m~S7ei szesz:2l yének rii~"
kasagéll, merj az igen vesze
delmes évek azok voilaI" amí- l
kul' a nagy ])ldegckre nagy I
mekgck s a nag'l' melegekre
nagy hidegek k?"vcJkedek.
Ilyen év voll kü/öl1ösen él!

1799 iki, amikor jnnuilrbélll lo

vas?! meleg- voJI. virágozni
kezeltck a fák. kizöldiill a me
z6 és márciusban olYéIn k'l
köszöntöti be, ho~n! minde;l
elfagyott és minden lönkrc-!
ment. '

A kereskedelmi minisztérium
széleskörii ipari adatgyiijtést
inditott meg. Az Országos
Iparjanács állandó bízottsáf(B
elhatározla, hog'y egy szerves,
é17. ipar minden ágára kiterjedő

program felálliiása és megva
lósilása érdekében az ország'
ipari viszonyait a le~:n;l'ondo;

sabb vizsgálut lárgyává teszi.
Hogy ezj él célt elérje, ipari.í
gankéní ada/gvüjtésj kiván esz
közölni, hogy iflY él bajok és
kivánságok gondos mcgvizs,
g:álásávéll kezrlje[1 hozzá ahhoz

Áldott állapotban I Uj találmány a csépíési l
lévő nők. és ifju. anyák szemveszteség megakadályo
il természetes Ol'lFerenc .ló'" zására. Cs. t<'ovács János la'
zsef{j> kcserüviz haszniJlala kalosmcslcr és Török Imr'?
által rendes gyomor- és béla. gazdálkodó. haidllböszörményí
mijköMsi érnek CI. !-\ modern· lakosok igen érjékes lilltJlmánYI
nőgyógyilás röképvisc!6i a slal~üclalmaztalli:lk. mell' (1
Ferenc Józ~ef vizel igen cséplési slemvcszlcsé~nck

:-,ok c:>elben kipróbál/ák és ki· megakadályozására, illeJ6!eg
véle! nélkül gyorsan. mcgbiz a minimtiiisra való csökkentésére
hatóan és fájdalom nélkül lMa szolgál. A találmány lér.ye~'e

tónak falálta. A Ferenc Jó", egy cséplőgépekrc könnyen
zsef viz kaphaló gyógy::;zer- relszerelhelő rosldszerkezet. .A
lfirakban, drogériákban és fü~ mag-yaróvári gazdasági aka-
szeriizleiekben. Mmja ~'épkisérleli állomása

Állami öszföndijat kapnak már kipróbália i'J. szerkezelet
a hadiárvál{ és hadirol,kantak és mcgá!lapitol1a, lJog'y él g'a;z~

gyermekei. Amint ie/en/eHük dasá~i éld szemponljilból
már. il népjóléti miniszter péÍ- nagyjelentőség'ü magyar lalála
lyázatoi hirdel hadiárva ösz- mány teljes mértékben megfe, ,
iöl1dijra. A most széH\iHdötl lel. Eddi~t száz máLsa buza
leiral ér/ell11ében ösztöndíjat cséplésénél kb, három má/sa

nyerhet főiskolai. vagy közép- voll a szemveszleség', az uj
isk'Ű!ai tanulmányai, vafaminl találmány alkalmazilsilnál, pc'
tanonckiképzése alaH él llem dig ez a veszteség hllsz kilog
hivatásos állományba tartozolt rammra csökkeni, amint ezl (I

ka/olla hadiéirvája és cl :-Jem föidmivelésligyi míniszJérillll1
hivatásos jl!omémyböl szár- sZlJkériőjc meg,tillapilotla, A
mazó legalább 25 százalékos rosla gyórléstd \'iajduböször
hadirokkant gycrmekQ, ha a ménybcn már meg is kezdték.

középiskolai, \'agy föiskolai
tanulmányok escíén élctének l
24., lanonckiképzés cselén pe
dig 20. évé! még- nem lÖIíÖi!c·
be és a legulóbhi jó ereá,
ménnyel végezíe és ba szülőie,

vagy cHar/ásra köteles más is
kolai ével jeles. vagy (kivéica
lesen) hozzátariozójél s magil
a gyermek vagyon/alan és ke
reselük, ille/ve jövedelmük
sem sZéÍmoltev6. Az öszlöndíj
összege főiskolai !laligajók ré-I
szére 100 pengő. k1izépfoku l
iskolák négy fclsóosz!6lva ta,
nulói részére 80, négy' alsó a l,'
osz!ályu lanulói részérQ 70.
!emoncok részére 50 pengő.

A pályázaH kérvény benYlljttl
sának hafárideje ol<tóbcr el
seje. A kérvény clkésLil~sérc,

mellékleleire vonatkozö c,:;

egyéb tudnivalókat ai: árva~

székí?knéJ ludhatják nlC'í2' óZ

érdekcllrk. A kérelmet közvct
knii! él népjóléti miniszjerh0'z
kell iniézni.

A gyász szinei. Európa né~

pei általában feketében gyti,

szolnak, mert ez cl szin azt él

söíéíségei jelképezi, amely él

holi· testei a sirban körül veszj, I
Kinában fehér él g'Vász szine,
mert ez azt él reményl fejezi ki,
hogy az ember a hi'llál után az
égben, él nszJaság heh'ére ke,
rült. Egyiptomban a sárga szin
szerepel, mert a virágok és él

levelek halódásuk idején ezt a
szint veszik fel. Eliopiában
Afrikában - él barna szin a
szokásos, meri a földnek il

szine, amelyből vétel/ünk és
amellyel ujra eg'yesülünk. Tö a

rökorszéig egyes részein i<ék
él gyász szine, mert ilyen az
égbolt, ahovi'l a hoHc:k kerii)
nek,
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DUBLIKACIÚ.

liszt,
Vidéki kis malmok bolett~\ és forgal

miadú nélküli á.pi.

-

36.- P
35,50 P
33.- P
28.,- P
18.50 P

40-42 P
33-35 P

120-140 P
17-19 P
32-34 P
16-18 P
11-12 P
13-15 P

6-8 P
8-8.50 P

2-3 P
12-14 P

-

0..:1.5 gg
O-ás g
2-es
4-es
6-os

. A buza e héten helyipiacokon 15,50
17,- P-ig mozgott.

A tengeri mint előrelátható is volt,
állandóan árjavulá~t ér el. Kereskede
lemben nem igen fordul eló, termetek
egymás között 20 pengüt is fizetnek
métcrmázsánkén t.

Zab, árpa változatlan 12-16 p..:nglis
árbázisoll mozog.

Termény és magpiac.
Fehér bab
Bíborhere
Fehér here
Express borst!
Lenmag
Tavaszi bükköny
Konkoly
Szárított répa szelet
Széna

.Lucernaszéna
Szalma
Rózsa burgonya

Kruchió Gábornál Nap utca 97
SZáll! alatt egy varrógép és egy hom
bár van eladó, értekezni lehet ugyanott.

Szilágyi Sándornak l üzlethelyi~g

raktárhelyiséggel egylitt haszoohérbe
kiadó Deák Ferenc ut 610.

Kaiocsa Mária 24 hold páskum
földje eladó, 5-10 holdas parccllákbal1
is kapható, valamint 400 négyszögLil
Kistel1lplom utcai telke eladó, esetleg
kétrészre osztható. Érdeklödni lehet
a tulajdonosnál Gyomán.

Kerekes Károly 742 szám al,ltti
nádfedeles ócska háza telek nélkül el
adó. Értekezni lehel a helyszinen.

Kató lajos jegyzőnek Révlaposol1
levö szőlő és gyümölcsös kertje örök
áron eladó.

A Központi Szeszfőzde az eper
vásárlást megkezdte és bármily mennyi
séget bárkitől átvesz a szeszfi\zcle.

Özv. Kovács G. Jánosné Deák
Ferenc uti háza eladó: 299 szám. Béres
Antalnak l hold földje a vízjárta pás
kUlllban eladó, értekezni lehet De:'il{

I Ferenc ut 29~ szám alatt.

Közgazdaság.
Gabonapiaci jelentés.

Mínt elözö s7.árnunkban jeleztük is,
Amerikában a látható nagy készletek
mindannak dacára, hogy a tengeri tcr
mésük nagyot csőkkent s exportra ezen
áruból nem igen fog kerülni, lanyhitólag
hatnak az európai piacokra, miért is
cse:ldes árlemorzsoJódást jeleztiink, ami
tényleg be is következett sőt árjavulásra
alanti índokoknál fogva nem is számit
hatunk

Nagyon megnehe7.iti az áru kivitelét
többek-között Svájcba - mely nekünk
jól fekvő piacl1J1k volt - az, hogy a
MÁV bizonyos relátiókb<:n a kötelék i
függelék 8-ik dijtétel&t törölni szándé
kozik. Ez magával hozza azt, hogy
SimbacllOi1 keresztül menő áru a fuvar
(lij emelkedik, mely természetes árdiffe
renciában fog mutatkozni a bevásárlá-
soknáL '-

A német kormány az őrlési kvótát
40-röl 60-ra emelte, ;:ulli azt jelenti,
hogy 60 q buza után szabad csak 40
q külföldi buzát megöröIni, ennek kö
vetke7:tében NémetorsLág részér(íl az
amerikai buza iránt a kereslet meg
csappant, miért is Amerilcában is az
árak lemorzso]ódnak és természetes
követkewlénye ennek az, hogya dUIll
ping árakon vesztegetett bma mindig
jobban birja a fuvart és jobban meg
közeliti a 111 i természetesen jól fekvő

piacainkat, miért is magyar buza el
helyezése mindig nagyobb és nagyobb
nehézségekbe ütközik. Ezek mind olyan
momentumok, melyek lanyhitólag hat
nak a buza árfolyamára.

A raktári bU7akészletek a J'vlagyar
Leszárnitoló és Pénzváltó Bank nyilvá
nos tárházaiban kimutatott 71.088 q, a
csepeli kikötőben 47.103 q, a Lujza
malomban 15.954 q.

Anglia betiltotta az ameri
kai alma bevitelét. A londoni
hivatéllos lap rendeletet közöl.

Iamely rncgiiltja novemher .! 5
ig az amerikai alma b.2vitclét

ang'ol leriileirc, meri él?: Clme-
rikai alma károkozó élósc1ie
ket leríeszthet. amely az ang'ol
alma ártalmára van. Irt van is
mét e~n' alkalom, hogy a ki
!ünó magyar alma ulat találjon
az ang'ol piacokon.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Vámos !lona Jolán, Bcinschrólil
~iályás, Gruber Lajos, Nónay
Pál Jmre, Pulugor István, Szc:
relő Eszter. Házasság'ot kötöli :
Király Sándor Szerető llonél.
Elhallak : Bálori Lidia 9 éves,
özv. Béres Ferencné Hajdu
Zsuzsánna 73 éves. Fö!cksi
Lajos 10 hónapos, F. Kis [3ál
linl 19 éves, .L\raIlY Józsefné
I<:'ís Zsuzsánna 58 éves, 1I1yés
Laios 2 éves.

Olvasóink szíves fígyelmét
fclhivjl.lk lapunk mai számában
lI1egjelenl Concordid SzövetI
kezet hirclelésére

Reumás, köszvényes és csu
zos betegek figyelmébe ajánl

I juk a bárándi gyóg-y és flirdó
I helyeI. ahol az ev.acI máÍus 1

tól október 3J -iR lart. I')áránd
Wrdó BiharvármeRyiiben, a
FarkaS völgyben. pormentes
levl!g'öjü, ideális helyen fekszik.
Ásványvize alkalikus. a leg·
sulyosabb reumát, köszvény!
és csuzt mCQ"g'yógyitja.Gvógy,
hatását sok ezren igazolják.
Ivókurára alkalmas. Fürdő árak:
egy személynek 80 fillér, kél
személynek 1'20 p, gőzfürdő

40 fillér, közös és góz Cftyüll
egy nap j'20 P. Két-három
ágyas 'Szobák 24 óránként 1P
20 fillérlől 2 peng'áig', külön
á!?y 40 rillér. A vendégeknZ'k
;') napon Iul a lakásból 10 szá'
zalék, tiz napon illi 20 szá'
zaiék kedvezmény van. Jó ma
gyar konyha, figyelmes kiszolI
gálás. Napi penzió 5 penj:.:tótól.
Regg-cli 50 fillér, ebécl 2 fogá
sos 2 P 50 fillér, ebéd ;') 1'01
fFJSOS 2 P fl'iss, vacsora 1 P,
abonáns, reggeli, ebéd, vacsoril
2 p 50 fillér. A vonalon él'lzező

venég-eket a 1'iirc!ö kocsija vár
ja. l:rdel\Iódök forduljanak
farkas lvJárlOIl fiirdólulajdo l

noshoz BéÍl"ándra f'>;ililrvárme,
~.iyébe.

címü 6 felvonásos amerikai
történet, ameiylwn egy iigyes
fiu, aki Ieg'ény a Jalpán, sok
kaland után meg"!flri annak a
leánynak il makacsság'át, akiJ
szerel. Beve7.:etésiil filmhíradó.
Előadások () és fél 9 órakor.
L\?szálliiolt helyárak.

A Wild-West lovagja

A Kreutzer szonáta

cimü drámai történetnek 8 fel·
vOlléÍSOS filmváltozatát mllfa!ia
he. A regénynek, am!?ly több
száz kiadást ért el, óriási ha
tása volt <is az egész világon
olvastál< és olvassák ujra, meg
uira Illil is. Bizonyosan llldjuk,
hog'y akik olvastál<, meg
fogják nézni u fil IIIe I is, amely
i1]Y a regényalakjainak életre
kdtéséve! még sokkal megrá
zóbban hat a beiünél. Akik pe
dig nem olvastál<, okvetlenül
nézzék meg' él filmet, amely az
orosz Jiirgyu fi1mek eg'yik leg'

szebb és legnagyobb hatásu
alkotása.

A második filmdarab

Filmszinház
Gyomán.

Augusztus 24-én, vasárnap:

A Kreutzer szonáta és
A Wild-West lovagja.

Az Apolló filmszinház folyó
hó 24 1 én, vasárnap Tolsztoj
legismertebb és lcf!'szenzá l

eiósabb regé!l~énck,

Választás. f\Onc!oros kÖ7.sé[t
iskolaszéke fnlyó hó 18-án
tarto lIa meg taniióválasz!ó
gyiMsél. A kÖlSég'i keriileli
(Aradi uli) isk(l!fillOz taliilónak
egyhangulag DcmcsákLászló
okI. tanitól. Dcmcsák János
közséQi jegyző fiát válBszlolia
meg.

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyon1ai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölesönöket ház és földingatlam'a bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket IH~zességg'el

bármily összeg és cl forgalmi érték leg'magasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
meileH foJyósitanalL Másutt fennálló clrág'ább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebeiezési költséget méitányosan és a leg'

minimálisabb összegben számitják fel.
Ak.inek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját éi'del\ében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertál ni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szi.ikséges felvilágositásokat él legnagyobb készséggel megkapja anélki.il,

hogy a felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemü bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.

Betéteket a legmagasabb kamatozás meliett gyümölcsöztetnek.



6 oldat

e
-os t ''''i2Sl

GyOMAI U1SAG
40<: ...

et

I Ó ~a\u~~~~e~
Turkedden

a néhai SZÜCS SANDm~ örököseinek
tulajdonát képező, jókarban levő

34 MAGYARHOLD FÖLD
megfelelő tanyaépüíetekkel együtt. Te
hermentes, azonnal átvehető. Érdeklődni

lehet a helyszinen, vagy az ÁRPÁD
vcndéglőban TURKEVÉN.

és a legmagasabb napi áron való el
adásra azonnali elszámolás mellett át
"eszünk az ország bármely részéből,

bármely mennyiségben minclennemü
tennényeket, zölclseg és főzelék

féléket, hüvelyes terményeket,
gyilmölcsöt, mákot, diót, oa,'omfit,
tojást, hizé és vág6 állatokat
vásárcsarnoki és fiók elárusitó he
Jyeinkre és kliHőlcli exportra. Küle!e
ményekről előzetesen sürgönyileg vagy
kl'élbeli 6rtesitt~st kérünk. Concordia
Termelő, Beszerző és Értékesitő S7Ö

vetkezet Budapest, József körut 30-32.
Sürgönycirn: Concordia Szövetkezet
Budapest, József körut 30. Arukülde
ményeknél: Vasutállomás Buclapest,
Központi vásárcsarnok. Telefonszám:
József 376-45. Érdeklődésnél vábsz

bélyeg.

rm':<DESS EN
L.~PUI\H{BAN.

r='-'o--_nKE~=E~~*~-Ny'~e<mi
i •

I.. E"le'.i
1
'1! ~';-l L~)>! DEGE~ l<NEK

~ _ _', előfizetőinek megelégeclé-
§, sérc nyujtott

i §z",\zaiék
I kedvezményt, szobaárainkb61

i tO százaléki kedvezményt olcsó éttermi árainkbólI (mel:ut kivéve) módunkban van n·
~ UJSAG kiadóhivatalával létesitett

megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZKNHiiZ
előadásaira szóló mérsékelt áru

~ jegyekkel. Tekintettel a JJilgy keres- !.

' letre, kérjük szoba és szinl1ázjegy!
rendelését két-három nappal előbb I

velünk közölni. I

PARK-SzAllODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
i zési olaiával. (Nincs kocsiköltsége.)
~" -r& J7:T=e=........ ;:-:nr

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER IvL~RTON.

gy. gy.
é 5'00 !O'40 11'4519'10 19'45
i 0'32 5-34 8-5214·28 ]6·52
é 0-17 5-26 8-51 14·2016-51 19·25
i 23'15 4-34 8'1413"2616·141826

Árverési
hirdetmény-khJonat.

Dietrich és Gottschlig 1'.-t. végre
hajtatónak özv. Timár Mihályné sz.
Urbán Anna végrehajtást szenvedő ellen
inditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
177 p 48 Imér tőkekövetelése és jám
lékai behajtása végett a gyomai kir.
járásbíróság területén levő, Endrőci

községben fekvő s az endrődi 2670 sz.
beteiben A -r l sorsz. 4779 hrsz. alat]
foglalt szántónak B. 2_ alatti özv. Ti
már Ivlihályné sz. Urbán Anna - nc\-én
álló illeWségére 830 P kiki{l1tási árhan,

ugyanezen betéiben A + 2 sorszárn
5859 hrszám alatt foglalt ház és udvar
nak B. 2. alatti őzv_ Timár Mihályné
sz. Urb211 Anna nevén álló illetöségére
650 p kikiáltási árban elrendelte.

Az árve"ést 1930. évi szeptem
ber 11 napján rlé!előtt féi i l) óra
XOII" Endrőd községházánálfogjá.l<;:
megtartani.

Az ámorés ala kerillő ingatlan a ld
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereIni si:ándékozók kötclest'k
bánalpénzli! a kikiáltási úr 10 százalé
kát l;észpénzben vagy az 188!: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számiíott ó\'sdékképes értékpapirosban
a kiküldöltnéj letenni, hogy a b:\:13.t
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről ki~l11itott letéti elismcrvényt a jzi
küidöttnek át:1dni és az árverési felté
ieleket aláirni (1881: LX. t.-c_ 147., 150_,
170, §§. 1908: LX.: t.-c_ 21. §.).
Az~ aki az íngal1anért a kikiúHási

árnál i1wgasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki senl akar, köteles nyon1ban
a kikiáitási ár százaléka szerült megúl
lapHott bánatpénzt az általa igért úr
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1008: XL!. 25. §.).

Gyoma, 1930. évi junius 12 napján.
Záhonyi s. k. kir. jb. elnök.

A kiadmány hiteléül:

ILYÉS
kir. jb. clijnok.

A gyomai kir. járásbirósiig, mint te
lekkönyvi hatóság.
?856!1930 tkvi szánJ.

Aut6busz 3-5312"4617'3020-45 i Gyoma é 7'2412'1016'4721-45 Aut6busz I

Q) 5'30 4'21 131417-5821'13 é Dévaványa i 65311'3916'1821'J4 U·OO l!1
:-, :::l
"d 6'30 4'2613'1918·0321'18 i é 6-4811'34 16'1321'09 8·00 c..'o 3,... 9'00 4-5713"5018'3421'49 é Szeghalom i 6'15 11·01 15'41 20'36 10'30"o

4'58 13511iN5 21'50 i 6'1310'5915'4020341 !:<.

I~
11'10 é 12'00 3,
12'50 5'1714'1019'0422-09 é Vésztő i 5.53 m39 15'21 20'14 1'40 ..

I~
2·20 20'57 é Békéscsaba j 4'00 2"40-2.;a

í!
4·55

Szeghalom
540 §

7'20 6'1611'02140019'00 i é 8·30 9-5015·251S·42 NO
7'50 12'34 18-0420'36 éPüspökladány i 5'30 S'15 13-50 17'08

B~

,,;

EI ju ászat
320 darab magyar fésiís prima tenyész
juh, a hozzá való etető rác"okkal, egy
öt méter széles. 26 méter hosszu hor
dozható juh istál!óval és mintegy 100 q.
szénával együtt a gaz.daság inegszünte-

tése miatt eladó.
Kellő fedezet meHett ingatlan bekehe

lezésével két év mulva fizethető.

gy. gy.

VASUTM MENE~rREND 1930. május hó 15-töL

KOTZÓ E il. Gyu~a,
Erdélyi Sándor ut 12.

~~~~~~'-v~at0-'U-~~~

A "gy" betiik alatti négy szám gyoísvonat, a többi pedlg személyvonat.
~~§jj,f!iil"iIMi!!Iíij!!lII~~

fHS 9"45 1336 17'3020·45 i Bpest le p_
11·0612'4218·1920·29 2'10 é

6'41 11'1412'47 18'2920'34 220 i Gyoma
7.3412-0813·2519·2721'11 3-23 é Békéscsaba

hajtást szenvedők nevén álló szántóra
202 p 65 f. az ugyanazon betétben A.
lll. 1-2. sor3Z. 6673., 6674. hrsz. a.
foglalt szántó és csatornára 219 P 45
f. az endrődi 1883. sz. tkvi betétben
A. t l. sorsz. 6854. 11rsz. a. foglalt
szántóra 554 P OS f. kikiáltási árban és
az endrődi 2753. sz. tkvi betétben A.
+ 1. sorsz. 6850. hrsz. a. foglalt és
végrehajtást szenvedőknevén álló szán
tóra 202 P 65 f. kildáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1930. szeptember hó
11 napjának d. e. 10 6rakor E\'id.~

rőd kö:zséghál!:él'"iál fogják meg
tartani.

Az árn~rés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltasi ár kétl1armadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelese]:
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát késlpénzben vagy az 1881: LX.t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyam mal
számított óvadékképes énékpapirosban
akiküldöttnél Ietenni, hogya búna t
pé:1znck elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéli e1isnlervényt a ki
küldőttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirn j.

Az, aki az ingatlanért a bkiállási
árnái magasabb igéretet tett, ha többet
igémi senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltás i ár százalék9. szerint megfd
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi szá~alékáig kiegésziteni.

Gyorna, 1930 évi julius hó 30.
Ladomérszky s. k. jbiró.

A kiadmány hitejéliI :

ILYÉS
irodasegédtiszL

ATDALBsz

NYILT;TTÉR~:).

Egypár olvasónk értelmezésére
ki kell ;elentenem, hogy az el(fző

számunkban dr. Zeőke Antalolsz.
gyül. képviselő személyével foglal
kozó résznek nincs az a szándéka,
hogy őt becsületében megsértse s
ha mékis akaratomon kivül ilyen
értelme volna valamelyik kitétel
nek, azt sajnálom, men' hang
sulyozni kivánom, hogy lapunk
régi szelleme szerint társadalmi és
politikai harcot csak a tisztesség
és törvény keretein belül - tehát
egyéni becsületek sértegetése néikiil

szándékozunk megvivni.

WAGNER MARTON
felel6s szerkesztő.

*) E rovatban közöltekért, leleIös
séget nem vállal a szerkesztőség_

Nyilatkozat.

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóságtóL
3461(1930. tkvi szám.

Árverési hirdetmény-
kivonat.

Gyengélkedés idején. küJö~

ni5sen, ha a rosszu!léíet szo,

rulás fokozza, él természetes

"Feren~ lózsef" keserüviz fáj~

dalommenles székürülésl és

kielégitő emésztési hoz Iéire.

Endrődi Népbank L-t. végrehajtató
nak - Homok Lajos t. és t. gyám ál
tal képviselt kiskoru Homok László és
József végrehajtást szenvedők ellen in
ditott végrehajtásI ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
elrendeli 229 P 48· f. tőkekövetelés és
járulékai behajtása végett a gyomai
kir. járásbiróság területén levő Endrőd

községben fekvő s az endrődi 417_ sz.
tkvi betétben A. L 1-2. sorsz. a. fog
lalt és végrehajtást szenvedők nevén
álló há~, udvar és kertre 2000 P kiki
áltási árban utóbbi csatlakozott és az
Endrődi Népbank r.-t. javára az előbbi

ingatlanra, továbbá az ugyanezen end
rődi 417. sz. tkvi betétben A 'r 1.
sorsz_ 6849. hrsz:. a. foglalt s végre-

megszerez, értékesit minden államban

ÁRON és MOLNÁR
SZABADALMI IROD'

BUDAPEST, VIll_, Rákóczi·ut 15. sz
Felvilágositás dijtalan_

~~~~%~P~ ~~.....

NyomíajJa a ",HUNGÁRIA" köilyvnyomdai vállalat Oyomán. Felelős céQ"tulajdonos:. TEKi:;T SÁNDOR.
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Wagner Márton Fiai uraknak
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Hirdetések dijszabásai:
Egyl1as<ih()s 1 Cl'f1.-CS hirdetés 20 fillér. ÖtS:-lŐri

lJirdetésn~l HJ s7)Í.:r..alék, tjzszerinél 15 százalék, j

11C{,.')'C'Jé'vi hirde!és;nél 20 sr.J.zalék és f&lévl IJln'letés
eselén 2'5 sl,áz;üéi-: kedvezményt adunk.

... - ,---'- ---i/- ._- -=-=- - - ---~--.--.-.- ..-

Sze.rkesztŐség ás kialdt6hivatal :

"HUN(iO\RiAú KŐNYVNYOMDA
G 'ff 'O m a, "Árvaház"

Feleléls szerl<es::!ö: WAGNeR MJ!.RTON

h :!"'!l$J1'rmr'F'<i'~~~~_~"""'''''''~~.t,!~~"",~""_"",~''!'',,,,,,~!'''_~!'''',._IN''!t!''!''"!..''''._,,,,,!~~'''''',_!"'__._""',_.,,""'.~""', ""'_.""!"'=::t=="",..!",_•."",._!",.~._.!",~ _.",." ~_.!"".,.7' '"_:::!"'_._h'!'!_!"'_!"'__~~..~..""'_.""'.._~'!"!_""_ __._ ""'__"'!'_"!'_.""'~.""'.__""'_ ~._""'_!"'_ __ '!""!"'_
E L (; F ~ Z 'Ei T Esi "A RiK :

j\j~edé'l1te - -- - '-:;c-1 pengő 8űfiUé-r

f''él évre - - ~ - =' 3 :pe!"lg6 40 fl'llé·r
E9é~ évre - - _. -,-; 6 peftsö.

l.apJ:árta ,p É N TE ,< déli '112 6-ra.

Megje~-efifk mitndí:}11 vasárnap 9"eggel.:
==öOiiiiiií"M'M' .. --~"l1II.ai: ~.r .. T--

~: mozdllltak az
elé' ecletlen kis azdákll

térenerősitenék meg al Régi magyar átok: min
szerveze!iiket. azután mi· l den meg-rnozdulásunkat il

lyen könnyii voina 11fkik inapi poiilika szoí~FHat<1h?l
politikailag' ~rvél1yesüini. lé\1iiiufz. ,

t\isgazda
program

állam Ci:lY<1gi s(:kti!Sé~IC nélkül·
8. A m('7ö~:ilí:J(JSö;;:ri !csfí.ík

kk l\i'J;t:s0:.2,·nk~'n1i rciállitú:--;iil
(;5 \.;i)lc!Lx6',é téte!;"L ,A pnliri
!,új k(~)Z~;2::;'ek és kt·),yt?ino1~ü-~

s.i1gok ki)zt)fti \-"11~s z~s Vi:SSí~t:~

he'ly!;,'t rnc:;szlintcks:Z1.
6, ,0,. !<ö7igdZ1Jd!,)S e:~;\57Crli

siíis~t. A község'j és közig'11'
:satdsi lisz!\ic:c!ökníZk kökles
Sr~\~· ..~Vl? t<.(t::-ssél\~ hÜ2-Y a l'dl[[

népének panDszaH nleghi::ll1:~·as...
s~d(. ci val,') sére1rllck orvoslá·

sililak módiára kioktassák, s a
rolu I1l2p'2nek b':ljdi irányöball
az cddi~;il1l! több l'ígydlnc\ t.:;S

Illcgériés! talJusirsallflk.

l. -\ lcgdrtikóibb szigol'fcl
he'lnc ke:!! áHita ni fl khz:,'lct
li:·JI(1sÉl~[jj, S a pallama Jelle'
tős~~:;d(Cl mé~ csirújukhdf] !;'j

kell il'ICJni.
8. ;.\ ml1llkall~!kiílisé~~ m"g~

5'./iil1l,'/0:-,él, ulak é5 ht):"ll1(lt
lwj!c'l !Ji:di/cI1Ii2K k:tc:'-ilés(.'1.

F
·~ . .J.,.~uggeuen

Po~gáripárt

tervezete.

l . .A. r,,,'pjogok Idfcrjq::;/j('"él

~ ennek érd\.-·k0b,~n Cll áiidlZ\4
l10s('l~\('nlö jitkos vúlas7'!öjo~

~F)t.~i'lid ds iU<J1SCig'os \'fjfdSX

tBS:-,:J!. dZ (:I'dckképvis~Jclj rend- .
Sle r élc;!>c-I:iplcí,:sévcL

2. A rl;gi jobb:,:::)'í viszony
még' hcl.,-cnkénl rncg10vő i1111-

ak klics lllcl2sJiin~

Icte:sd, ét ki'/óitsbg'ok és viri"
IiZllll!S cIIÖ:'k'sc.'1.

3. ,0, hadigonciolollak, él

gVcrm l'kmen he! y kötckké be
iorfa2:Ó gyermekek é'l clóg:~otl

s;~cg-ény emberek jJonr!ozásá k

nak országos rendelését. \'0'

g\,oniCJ'e!lnk és havi 60 f)(;n
g-öné! kevesebb jövedelemme!

rC'll(\clkcző c::sfdádokn<1k ill~)ye

nes W\'ógykQ/l'léséL
4, A ~zociális halildás énic·

kéhen (l S/:('l\'c:kcz"ii i'!~~y ha:- 1
hzill,)s ftiLJnli lál11ogaJfJ-;él, 87 !

Az Országos
Földmunkás

Nyilt titok, hoéy él kis- 'nél jobbot és többet és

gazdák egy l'ész5 rlé~:~!et~ l ho'f,.;Y mit krmel,ierHcl\
leen íj WOEdö1ll pOlllll\cn ~zzel töhbet hi1SZIU~lnáné!k j
belyzetlcl. ,A jamléí.rball él !\lsg'azda l,tírsadalomrmk,
feisőnyéken a kisgazdjk, mintha egy·kd mg'gerlen"
földmunkások, !dsiparosok ségi lüsgozdu képviselöl
és kiskereskedők által tar- kiildhelnéneka parla
tott értekezleten elfogadott rnentbe.

progTam tervezel alapján A tervezelhen az él leg
(mit <1lcibb szószerin! leköz- l telszelősebb rnegnyih'á
Jünk) legl{öze!ebb megyei l1u!ás, hogy az eg-ymásra
jellegü gYLilést tartallal< utalt, jóban és rosszban
Za.. la megvében, ma l,' d urána I

v. egyLilt élő kisgazdákat,
Békésen és később or~ földmunkcisokat, kisipC1\'O-
szág'Os jel1egü gyiiIést r-Iai- sokat, kiskereskedőkdhiv- '1'

duszoboszlón. ják együttes munkélra.
Kár hooy ezek (l gyü- I

' ~ - I Ezek szétforg-ácsolva
lések csak politikai téren szá.mba sem jöHek eddig,
mozognak. Elhisszük, hogy de ha egységes szerve
cl politikai hatalom is so~ zelben vonulnak fel, az
katlericlithet gazdasági té~ országnak egyik legje
ren ís. de ha ezeken ?! lentősebb oszlopát jelentik.
gyiiléseken gyakorlali g'az~ De kár, hog'y ezt az erőt

dasági .dolgokban keres~ a politika porondján akar
nék rneg 8Zt él rnegoldást, ják me~rinditani és nem
hogy minél olcsóbhan, mi- I forditva: előhb f,FJZdaság'i

~rÁr<C.A
= -=

KIS IROTT
,tSZAKA:rs KÖNYVH

1791-aOL.
Egykoru' helyesirással közli;
1\1ANYINÉ FWGL OLG:\.

fLClSZÖ.

Igen könnyD icS ('Jell j:;infJlni, j
ha van miböl. Az.ér, aki ebéde!.
vacsorál jót ükar enni. legyen l

rninde~.Q b6vön,~t1~amj.csak a j
konyhába mcgklvantüll!c rJa
módod van a vi i.:'tgbon , lás;:;
rÖJa.
A babble"'é/lel hogy főn fain

~telt.

Végy jó kövér fj'ukot vagy
kaisát vagy galambot fÖI.c1
m:?g s mihely! íe!für:-t téiiv hele
bi'!b~rlcvckt. cúnls rá jó hóv("!1
?S i?gy kis bort is tölts clek

A kaszás ié vagyis Zufa. I
f6zcl nh'g' a hust, véQY Jo,.

1"';"'1 '1'1 ',i;í- !, '" 'O" ~i.;1 H '''~{! l-u I
: (1'J , , , .., ...~ (, "':" 1\, ,'~u: ,'-. ,.

porbó, lollS ccclel ro, bs/ler
is egy k~ve<;(:L habord Ö"Sl-VC,

l'orl'é11d fel. n1ClJliisd. mfÍs!-;or is
mcgkivtlnod.

\'6n rizskása, kcminy ma

gos, Icnr,;'eri szöEö. fch,~i1 ,zs l
·Iorma!cv(s. Igen csak cfryfor k

mél1 Isinftljtik. dc <ILi ecel he-!
!YTII jó cilromos CicI! akflr
íZnni. az: ne hélgyjcl c: lTla;:,n·tIf

bele rakatni.

A tésztás ételről.

erről éppen sc:rn:llit sc be,
sz,,';ck, mert Bz ma~'iJ !"!rcffr;1U

jajja. hogy kelljen vélle bánni.
Azt mégis c(lmTl1cndáloJll, ho;;:y

mi~y meg nem fő e:;n' kicsil, ci
nc vedd a füzl6), nKr: magad

nak csömöri oko7.ol.

A husféiéki'ői $.5 petsenyér61. I
.0.. jó gulyás husi apróra vága-!

feL ám vess c[öbb a )ábosba

sZölollnéÍf, !isi~IQL tölts ró c~y

kevés vizet. ha)]\·múl, bCH'sol
bele, i\Je~chdcd.

A pc!scnyúól DZ! mOf1({om l

1cg'c1söbb b. hogy Isak egye
meg maga él :-lil(). hd kCfll,zn
céb'2 siili. fa iii7né! is l1ilg'Y

dotoQ'cnt ig'il/án jölm>2Q~Ül;1Í l
és az is c:sak ugy hasznos, l
hn zsicl'o! 5i;:ÜIl l:,pogé1liál,_

Jgen nagyon Jn cl suHh;:: CQ'y' \

kis f(l;-érnariilg leveJcI bcicnnL
küiöl1()SL'fl lyukba. plllykfJDa
slb.

.4 malCllu)! ha Izifrdl1 akarod

sü:vc: feladni, légvalmát él

s7.áijába. figél cl püspök falat·'

iDba. "rnJJosái" a két i'üHbc,
["')izony commendiJ]olll, jó fül!
lenni.

.4 lládmc'l.c5 sü!,~rnénydHt)t,

lege!söbb CI

"Strugli"-fÓI.
S/iliil\' szép li~zkl.· iiss hel<?

egyn-.'hál'V tolyásl. tégy bcfe
írö:" vaj(';I i:", azrtlf1 ~.JYllrd rnC!~'

okosdn. Nyuit:ód cl, de ne no,
~:YOIl vékonyra, az1iín arnikor
összvc akarod Isinálni.C'g\'
kicS "nF!losa" si:őllot fo ITa li fej
t'?ibe. allal gömbölygesc! bele,
112lzcrd karikába, ÍSmér fózd
mq:1' okosan nádrnézes tcj0<'
CSUpil Pél)',)ZS liízön. hO!IY mCQ

b pirtllion egy kjr~it. mc~' fo,
\Jad töpClsz!l'lll1i, h0f:n iÓ.

A kUrtös I<alacsról.

Sziráiy liSZIQI, gyurd meg iö
Jvc1soson. irós \lajasol], nyujtsd
eL és mctéld íZl, dc csak olvan
s2~k~m::, minta naf?'\, uíjm1. TC'~

KQrd fára. lávol ö lliz!6! for
gasd, s;dintelen lobolván \'flj~

jdi. t\ k:gchcii aptíd is.
/>.. hasulos l {lOácSdCit'l és.

cq'vébh "orvossi7wülz "-tól má~,

Ellk'olomrnfI!, . v



2. oldal
"$

.. dYOMAI Uj5ÁO."

Dehogyis a szivnemesség, az
elfelefiés hozza meg cl megbocs(Jj~

tás teljességét.
KNER IZIDOR.

Az igazi szerelem, ha elfwmwul,
hamvából szeretés támad.

$

Ha ugyis betelik mindermek fi

mértéke, miért az őrök gyötrő in~

telem a kényszerű mértékletességre.
'f:

Al alvás nagy isten álddsa.
Mégis örvendetesebb a virradás(f.

Mermyivel előbb érik az ember
nek il haja, mint az agyo_

"

A F-ertő tavában is m:ért für
denek, hO/5Y tisztábbak legyenek.

A !W,<:;zfltÍlható s:wmarak ign
zoUú.k II szamar~kat.

Helyén II szemétnek nagy fl

becse, de azért mivoltára mégse
legyen tulsákosan bflszke.

*

,':

Ne hagyj a hd/Js utókorra $em~

mi örökséget. ha azt akarod.
'hogy Iwltodutdn i'> ne kiJUöges
senek.

CSILLAMOK
Ambór a mellét a pásztor VUt,

a I!Y'U aszamam! kiJvefi..
;:j:

ft nók fogékonyabbak az iniésrt.
mint az irdelemn'.

A Mlcs fl b%mál gyakorta
csak abban kl1lönbözik., hOf.;)J

emez tJlwsabban viselkedik.

A haltlg·ság bUné! sokon
nem is!adiák már bünnek a
mai világban. Akönnyelmüek,
a !éhák az ig.elzsiig cUagadáséll.
a valónak elferdHését nem
olyan :lagy doloj:HWl, tar'líák.
Sokszor olyún k~pt"kn lTl(;-'

sékkd 'íJl.enak el <'S , meiyTKl'ől

azonnal kitiinik.hogy haztlg'stíg.
A \l9Zllgságol kárhozta/nunk

kell pedig még aktWf h, ha
Iréfáb<;)! cred, mer! mások meg
!évesztését, félrcvczcléséi idbi
elö és sokszor káros kövei
kczm~nyekkcl végzödik· fi:l

lly~'n l;{)nnydmüség.
CS{lJtJsból, hazugság hÓl, <Jl

nokstú;!ból összcgyiijh)!t Vi'l

g-YOl1flcm bolJogiljú gazdái,:';!.
Slcrcncsétlermck és nyomo
rullnak ke!! érezni (1 z il 'l-T rH WK
mtlRé! il becsületes, IiS:t!('S3Q

fIes és jcllcmQs emberek k{í
z-ö/!, mid6n al igazság- kide"
rlill';':vel azok slcm~ből olvós:
halja ~l kSll.i!ó Uélí:lcl hlhdlflY
eljárása fektt.

Lq;.... Un k kliúJ f'lllncknkor
hivd al igazmOl1dn~mak. ves
sük meg' és kcrü!iiik p. ha:wg#
~ógol. min! az cmt)(,fi kala
csonyodás dilékndó ~s Illúlü-
ios rnego1'ílvónu!iísá!! .

Az igazság' él és bl:;do5iH1
diadal! is fog aratni il hamis
ság fcielt!

SZŐKE FERfNC
iIJ. Ifmil6.

A hazugság.
Istennek nagy és szép aján

déka ft szárási Echdség az okos
lélekke! fe!roházoitemberek
számára. Hogy cz mennyire
ig-y vall. csak cl minden szána·
lornra méltó, szerencsétlen sü
keinémfl cmberlilrsdinkra kell
gondolnunk és mindjárt örök
hála kdelÍ<e:dk lelkünkben,
hogy lslCniil1K nem von la meg
tőlünk ~:Jazdag adományál és
d némaság t{;sH fogyalkozása,
val nemsujjoli iJcflnGnkct.

Azonban az emberek Qzen
s/:ép odománnyal nem rilkán
vísszaéínek. /.\ rlychi ig·cn sok
szor fl hazugság szolgálaiábtm
áll ~s nem az ígazi tolmácso~

[ója {l lelkiismerclnek, a be/só
érzésnek és mcggyőzódéSflCK.

az igazság·nai<.
Hazugstignak mondjuk (lZ

igazság mcg!ilgadás61. a Valódi,
az igazi megg-yózödés e!ieoi
beszédei; midőn a nem valÓJ
igaznak. liEllónak mondid (17

ernbCT.
Hazudi\< al. aki önludalosan,

szándékosan, mp.Bg-ondoltan ';:5

számHásböl. ros">z akaralbtSl
mond és álii! valóHal1ságol.

.4Z emberi lélek s7.ennvfollia
a hazugság. Rom!oti szivd,
erkölcsi fogyatkozásl, jdkml2
lenségcl, leU.;iismcrdlcnségei
és szemérmd!cnségci l;::klcz
!lelünk fel arról. aki hazudik.

A m~>gszok()t! hazudozás a
szinldés, il képmula!ás. leHelés
hihúH vonja maga ulén. Biza/
mai!anokkll. íH'anakodókká le ...
szí cgym<Ís iránI lll. cmberlZkel.
Megin~l"ajia a hilel. az egymás
iránti kölcsönös binilmal. arni
illlal a tál's63élcil1ck bc:kcssé
gél és haladását akad61vonfl
é$ gá/olia.

Sok egyc:nc!lcnsé~. poros
ködés és viszály rncgszürHle',
ha al. embuck sza.'ai, igéretei,
állításai, esküí mindcnkor az
il;'<1ZS,1g aJepjcín állanának.
tvtennyi keserüség', bánaI és
szomoruság költözik a családi
élethe, ahol az alatlomoSSbf;',
csalás, rászedés és fé!rcv,nc...
lés napírcnd~n vannak a szü~

16k. a házastársak és a gyer
mekek közöli. Ahol hazugsá
got ianul agyerrnek mór ld
csinI' korában fl szülók, /l.::sí
vére!<, játszótársak közöl/, otl
a ké.söbbi nevelésnek csak
igen nehéz kihdelmekkel sike·
rül kiirtani a megszokoH hi
bái annak lelkéből.

Emberi rendeltetésünk az,
hogy töreked\iipk igaznak lenni
magunk iránt, igazságosnak
másokkal szemben. Az igaz
ember nem lér el az ellyszer
igaznak megismeri ügy mellől. .
hanem annak mindenkor bátor
véd~lml2zője Cis lelkes oHalma~

zója marőd.

Alispá
Banán.

ügyi kéPVisc!.dek költségei!. I
b.) A:~ országgyi.ílési képvj#

selók és felsőházi tagok k+
~záma 50 százali?kkal csök-
I\eníendő.

c.) A közsz6/1iiásl ~z{jbályzal

rendelkezései! cl lcg;rnc:::szcbo#
re menően bc kdl lörlmii;
közszálliiásoknál cl kislpar lel
~e:őlegelónyben réslcs.iicssé!c
A közrmmkánt1t a zsugol"iS<:1'
gig menő lal\arékoss,t~g löllusí
randó.

d.) A7: áliümi tiszh'iscl6k in
gyenes mdóhasználCilcH he "'zH
szüníe!ni.

c.) tvlq.,;- kell akadáiym:ni.
hogT egyes IiSZfVisdök !öbb
szőrös állami iavadalrnazást.
vagy nyugdíjat élvezzenek. A
külföldön lak6 magyar hono
sok nyugdijáí be keH szüntctni.!

f.) A tisztviselők létszám
szaporílásál. vaiminI HalaI.
munkabíró iisz!visclók flYUg~

dijazásái kbdetlcnw2 kel! lenni,
él felesleges közhivatali á!!.Jsokat
fokozalosan meg kell szi1otctni.

g'.) A közhivatalnokok feles
leges és ok nélkül való ki ... ·
száliá:-át be kell sznnl,z!ni.

19.) Az· ország energia for
rásainak gyarapitcisát, vizi és
egyéb termésLclÍ erőinck kj#

haszIlálásáL Külkereskedelmi
mérlegiink mcgja\'ilása ciliá·
ból a szeszlcmwlés fokoko/d
sál, s a borszeszl1ck gépek
l1aHására való alkalmazási31 ; a
szcszközponl eltörlését.

20.) .D.. királykérdésben az
1921 L L-c. aiapján állunk.

21.) Követeljük a riÍnk kény
s7.eritelt lrianoni szerződés rc
vizIójál és Magyarország czec
év('s halárainak vissz.)úllitJsáL

9. Az ingyenes népokta!ást \
az elemi iskola befejezéséig.
A nyolc oszJályu elemi népis
kola életbeléptetése után a ío~

Yábbi tanköíe!ezeítség meg
szüníetését, él temitóképzés r~·

formját Az egyes lilrsada!mi
rétegek továbbképzésére szol
gáló intézményeknek (lZ érd\?#
kelt társadalmi r~tegek éktvi
szo!1yaihOz való aHwimllzását.
A levente oktalásnak dec. jan. '
és febr. hÓl1apokra és a 17-20
életévig való koríátozásáL.0,
kál1forkérdr~ n?ndc7-.és~i.

KlllíuroZi:alk é~ nép!<önyv- '
ltm:ak iéíesiléséi.

11. A fokozatos egyszerü és
igazságos adórendszert. il lé/
minimum megállfJpiltisáí és tCI

hermenlesitéséí. él mezőgélzda l '

sági gépek bérmunkájának
megadóztatását, il vag-YOifl- és
borfogyasziási .::I dó. va!llmillt fl

közml.lnkaváHság· ei!Örlés~i.

12. A biztosítási ügy, vala....
mint az összes ár.... és belvi:r.·
szabáiYOl~ási iiQ"vek úllami kC'
zelésbe vételét

13 A zugiriisza:íra vonalko#
zó törvény élclbdéplefésével
egyidejiileg cl iogi munkálatok
dijazásának lörvéfl'{es rende~

zését. A lí özségi jegyzők ma...
gasabb jogi képcsi!ésél és mt'J
gánmunká!é'Jii jogának hll.!osll
tását.

. 14. Akarielek mcgrcndsza
Mlyozását. Az elsőrendű köz....
szükségleti cikkek vámjának
mérséklésé! és éj viszonosság
alapján Q mezőgazdasági ter... ,
mél'lyeinkeí íerhció külf0.··ldi Vá-j
moknak basonló mérsékiésére
irányuló i<ereskcdclmi szerző'"

dések l<ötéséL bogy i'lzáHal is
lj mezőgazdasági és ki<;ipari
foglalkozás jövedelmczóségc """00 ,:.._ _ ~""'!!"' """'!'!""""~ ~........

emelhető' legyen..A terményér
íékesiíé"nek meg·szervezését I

15. A lalHunc!iumok és holi~ .
kézi birtokok felszabadilását I
és az állam íámogatásával kis- l
bérktek és örökbérletek aluki· ! E hó 23-án dr. Dalmel Sándor

l
tását A földbirrokreform revl-! alispán Moldovdnyi békési Jliszol-
ziójáL Az eszményi községek l j2abitó, dr. Pálka gyomai ji)szol
clrörléséL gabirák és Pétefmann József tö-

16. Bank... és uzsoralöfV~IlY ljegyzii társaságában szemlél far
hozását, a nemzeli bank alap- toft az elszakadni vágyó Ballán.
szabályainak olyan módositá- Nem ismerjilk az alispán ur
sáí, hogy CI bankl1ilcl minél véleményét, de gondoljuk. ho.gy ő

kevesebb közvetítői kézen jus· is meggyőződött most már róla,
son oda, ahol szükség van rá, hogy a.z elszakadási mozgalom I
hogy ezálta! is él kamaHerhck. legfeljebb egy-két fll.rkevi birto
mérséklésc lehetövé vúliék. kosnak lehet az érdeke. És ha

17. Az idegenhonosok ellen tényleg megyei határrendezésre is
a blrtokvéíeIi tilalmat. A Idlj· kerülne sor, legalább annyi jog
földön lakó magyar ingatlan" gal kivánhatnánk Dévaványának
tulajdonosok kéi szeres mega... Békésmegyéhez való csatolásá!,
dózfaíását. ahogy most jász-Kunból kacsint-

18. Mindaddig, amig az or- .fl,atnak át Ballára.
szág régi határaival, régi erÖ,.. Akkor talán még a gyoma-dé
forrásait vissza nem nyeri, iIrá- VGlJányai ut is ki fennt! már va
nyositani kell az egész közlI lahára épifve.
gazgelttlsi szerveze/et Csonka Nem is. értjük, hogy ez a fon-
Magyarország méreteihez. tos osszekötő ut miért maradt le

Ehez képesí: a) Le kell minden évben a 'vármegyei l1fépi
szál1Hani il kormányzat és kül- tési programból?
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Összetört egy
szekeret a gyulai

autóbusz.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN,

m InÖSÉGE,GRZDRSAGassAGR
FElülmúlHRTATlAn

,nAmBÁTOnV·UJIAHf
. EGyESÜLT IPARffiüVER RT

BUDRPE5T,Y.VllffiOJCJAs'zAR-UT3j,

KéviseJ.ő: WAűNER MÁRTON
FIAI fa~~ereskedök, Gyoma.

A kocsis vigyázatlansága okozta
az összeütközést.

A bé,·;éscsabéJ-do/1ozi u/nn,
aiii;- pBr kilométerre a várn~~

lól a rv1avart clélclölli élul<íbu
sza clülöll egy kukoricával ra
kott s%C'kcret.

A !\'\él vur/ aut<'Jbusz 11 óra
ul<'1l1 néhány pCfecci érkent!
erre il helyre. Az III IJ1clI('ll (']
Illl/ódó riildckr'tl! !\.oldro\'sLki

lilno::i V(lnclhál 2")[;ó. s7óm
cJi,'lli lakos cgyrogafu s/('kL2~

rével egycnesen a kii,,'csulra
11111alotl CIJH"-'Iküi, Ilogy elöbh

l11eggyö/öcliill volna arröl, hogy
az országu! szabad-c.

Az alltö"bllsz vezcl6ic jófor,
mán az ulolsó percben vet/c
észre a várallanul eléhe !ruza
tolt szekeret, teljes erővel fé~

kczetL alon ban - bár BllIÓj<'J{

egé:"zen a fák mellé korll1á~

nyoz/a - már nem birta elke
rülni, ho~nl a kocsit el ne üs,
sc. /l-z. iJlll<íbusz a szekér há ..

tuljá! elkapta és összetörie, (ie
()sszctörl ?lZ cHlió sád1ányö
ja is.

A szcrcncséllcnséget - a
szemtanlIk é!litása szerini 
f\.o!drovs-z.ki jános vig'YBzallan

séga okozta, aki fl fák kőziil

történő kihuzaiás előil ell'cki~

tett kitekinfcl1i az országlllra.

ezi a kijelentést tette, !lem tadta
azf, hogy Tolnai Világlapja, amely
i{jbh, mint harminc éves maitra
tekint vissza, az elmult !uírom
évtized alatt niÍndig mef{.lepetést
szerzett oll'Osóinak, /u"szerz jóból
a legiobbat és árban a legolcsób
bat adta. Tolnai Világlapja 60
fillérröl 24 fillérre szdWtoita le a
lap egy számának árá!, de far~

fa/ma semmit sem változott, sSI
jobb letf és ezentul két l1agys:,erii
folytatásos regényt is közöl az
edd(fJ,"Í kiW5n bekötött regénymef
lé/dd helyett.

Betörővilág
,.. ....... ,uyo an.

8. §.
Ez ct rendelet kihirdetésétöl SZil.1l11

tottnyolc nap lllUlva lép hatályba.

Egy alllerikai
ujságiró meg-lepő

kijelentése.
Arf!z/fr B. Smith, New-York

eHyik 1l'!!Jsmen'cbh publicistája,
néhány nappal cze16tt Budnpcstel1
tanulrnúnY(J):la II magyar alsó.!;
kiadási vis.zonyokat. Felhivttik fi
/~yelmét arra, hogy a !e/;-dp:ibh
és Icgnl1lryobb magyar képes/op
szeptember 3-i számától kezdve,
árát. 60 jiUérról 24 fillérre szál
lította le. Ez il lap Tolnai Világ
lapja. Az amerikai lljs!Íj{iró azt a
kiielenfést tette, hogy Amerikában
az ilyen nagy mértékü árleszálli
tás ismeretlen valami és lehetet
lennek tartotta, hogy alig öt cen
tért egy komoly, tujedelmes és
tartalmas képes/apot lphessen ad
ni. Amik(Jf azután kezebe vette
Tolnai Világlapja lebujabb szá
máty az,t a meglepő ktj"elentést
telte, hogy ennél szebb és olcsóbb
lapot még Al71erikáhon, a kor!dt
lan lehetőségek hazájában sem
leizet taidln i,

-- Az a szerencse - mondla
nevetve, A B. Smith, !zogy Tolnai
Világlapja nem Amerikábnl1 jele
nik meg . .. Ki olvasllá akkor a
többi amerikai lapokat?

Az amerikai uJsdJ!,író,' arrúkOT

el és ct 11loínár iparost a llivatiísából
folyó feHigye!eti, vagy ellenőrzési kö
te,ességéJ1e~{ teljesítésében akár szán-
dékos. akár gondatlan mulasztás ter- _.
11eli, a :;!1)0\;jiparost. al11enm'jb<:Il cse- U II
!ekménye sulyosabb bünteti; rendc\k:;
zés alá nem esik, ugy ke11 !J'~"hUn

teini. mint ct tc;Hest.

A 6. és 7. §_ alá eső kihágások miatt
az eljánis a közigazgatási hatóságnak,
mint rer.JŐri büntetö biróságl1:lk a ha
táskörébe tarto:::ik.

L!jabban mirlC:cn nap arra
ébredünk, hDg',' belürés voll

éji cl ilJ \' allY oH. lvlcg·c 11118
kez1ünk a VO~'cl dr. lakásán

törló,1 lOiJásrö l • NafC,· Pál dr.
bicíklijénck Jitobalos e!liiné~

séról, most ismét ujahb csC't

'rói kell bzszánlOlni. SZl~rdán

éjjel Grós/': Zoltán fakcreskc

döf Ils7Jelték meg, és a fürdő

s;:oÍJa ah](1kán át az ort talált

tárgvak h()! CIClllCHck cgyei~

mást. fürclŐköpeny. fogkefe,

szivacs, SZappéln volt a zsAk
mán)'. .szenvedélyes betörő le

het, ha ilyen csekélysc>~:rf?kért

is kockára feszi oZ életé! és

becsiilckt. 0-krt hogy kézrc
!(criil az IJi;;:onyos. Csendőr~

sL?giink nem hagyja sokáig· él

ki'Jzs(>g' )aköit llY1Igralanul

aluclni.

A gabona (bUZ3, r(:Z8, kétszeres)
helyi ára alatt azon a helyen lévö piaci
árat kell érteni, ahol a m:t101ll van.
Kétség esetében il helyi piaci árat a
malorM3. illetékes helyi Ilatúság á]la
pitjil meg_

6. §. j
Amennyiben cselekménye sulyosabb .

büntető rendelkezés alá nem esik, ki
Mgást követ el és az 1928: X. t.-c.
értelmében pénzbüntetéssel bün!e
tenilii az:

4. §. !
Az 1. §-nak a:L őrlési dii és a ~or

!ási százalék megállapítására \,()naik07r',
rendelkezéseit a 35. §. 7. és 8.. pont
jaban emlitett csereteiepeken is meg
felelően alkalmazni kell. Órleménynek
gab()náért a cseretelepen cserélésnél
tisztitás és koptatás, illetve gj'Otnl11ag
vak eimén semmít sem szabad le
vonni.

J. aki iilcmben lé'.'ií 111:llmáílan ter
mész.etben (gQhonában) !crov:!ndó ör
lés i (clar:ílási) clijért ('ll·lést (darálást)
[Jem ván:!!, vagy az iidé,,! (darálási)
elijat az őrö1tetií kifejezett kiváns{iga
nélkül pénzben számit ja fel;

2. aki az I. §. értelmében természet
ben (gabonában), illetve 2. §. értelmé
ben pénzben szedhetö dijaknál maga
sabb iJrlési (darálási) dijat, vagy por
1<55i százalékot s7Úmit fel, vagy az. ör
lési dijon és po~Jási százalékon felül
bármIt felszámít, illerve bánnily szol
gáltatást kiköt;

3. aki az örlési dijnak és porlási

százaléknak, illetve az őrlési (da.rálási) !
cliinak pénzben ilzetése eo:etében csak
a porlási százaIéknak il !evonásával
fennmaradó gabonarneanyiség után al.

iírlési termékeket vis:::.zamérés <lIapjfIll
nem á teljes mennyiségben szolgálta lia
ki a félnek;

4. aki őrJeményne-k cseréJöte!epen
gabonáért cserélésnél tisztitás és kop
tatás, illetve gyommagvak fejében bármi
l evonást eszközöL

A kihágás büntetése 15 napig terjed
hető elzárás, ha azt olyan egyén kö
veti el, aki ily kihágás miatt jogerös
itélettel már meg volt büntetve és bün
tetésének kiállása óta két év még nem

telt cl.
7. §.

lia a Iele:1 törvényben meghatáro7ott
valamely kihágáS! az alkalmazott követi

3. §.

Az őrlési (darálási) dijon és a por
lási százalékon feHl! az őrlésért (dará
lásér!) az öröltető (daráltat'») féllel
szemben bármily más ellenütdmek
felszámitása vagy szolgáltatásnak ki
kötése tilos.

5. §.

2. §.
Az örölletö kifejezett kivánságára :lz

őrlési (darálási) dij pénzben is számit
ható. Ebben az esetben a porlási sza
zalékoll felül örksi (darúlúsi) dij fejé
ben oly összeg száll1ithaió lel. amely
a gabona he1yi á,át iigyelembe véve
megfelel az őrlési (cbrátási) dij eimén
a;: elöbbi bekezdés érteimében tenné
szetben Icvochatú éít~kének. Az átszá- ,
lJlitásnáJ figyelembe kell nm"i, lwgy az
1. §-ban megállapitott dijak 8Ci-86
l;ÍJó gabona örléS-ére. ille!ve 91 ki,ó
g?hona d"ráláS2fJ \·onatko:mak, mig.
némért örlés esetében 98 kilót kell
órö!lli, dMálás esetén gg kilót darálni, .
tehát az l. §-ban megállapított di.jakat
ezekre a 111ennyi::"régekre kell rnegfeielöen
átszá1ilit-anic

megállaPitottak.nál magasabb dijakat. '!
A tör'/ényhalóság első tisztvisel0.ie

nyolc nep alalt köteles il. kérelem tár
gvában ·,'éghatá\"07.atot 11OWi. A véglw
tározat e!lén tizenöt nap alaH feleblJe
7.ésnek F8n helye él kereskec1e121nügyi
miniszterhez.

. .

l
~l

.

ö lési 1

elet~

Fekete.

re

Fekete világban fekete éjszaka.
Fekete mámorba:-l fekete szél zaja.
Fekete borulás, fekete JfJ;eső.

Fekete névl1apo/l fekete éltel6.

1. §.
A v<imőrJéssél foglalkozó (I. a

33{X)/1930. M. E. sz. rendelet 29. §-át)
bármilyen hajtóerejű vagy berendezésü
malom a7. örlés végett bc\'itt, idősze

rücn száraz, tisztitott és koptatott,
gyommagmentes gabonanemünél (buza,
rozs kétszeres) természetben (gaboná
ban) nem szedhet magasabb őrlési

(darálási) dijat, mint amekkorát az
1930 évi március hónap folyamán Wa
gosan szedett.

Ha a malom 1930 évi március hó
napban az örlési (darMási) díjat kizá
rólag pénzben szedte, iírlési (dadIási)
dii fejeben annyit szedhd, amennyit a
legközelebb fekl:ií természetben őrlést

(darálást) végző majom az 1930 évi
március hónapban áll.agosan szedett.

A szedhető di] a/imban nerll halad
hatja meg

a) 5rlés esetében
buzáná! a !izenkcttf), porlás eimén

kettő, ö,:;szesCn a tizennégy száza
lékot,

kétszeresnél a tizenhárom, porlás ei
mén a kett i) , összesen a tizeniit szá
zalékot,

rozs nál a tizenöt, porlás cimén a kettő,

összesen a tizenhét százalékot;
b) darálás esetében a maiomha vagy

a dará]óbJ trevir t !1('I)] tisztított mennyi
ségnek nyolc. porlás cimen egy, össze
sen kilenc százalékát.

Amennyiben a malom kimutatja, hogy
az űzemkőltségek emelkedése vagy a
gabonaaraknak esése, avagy egyéb je
ientős körülmény folytán az 1930 év!
márciusi átlagos őrlési (darálási) dijak
mellett űzeme nem ta~tható fenn, az
örlési (darálási) dijat az iparieEigyelö
és az illetékes VárfTIf'gyei Molnárszö
vetség meghallgatása után a törvény
hatóság első tisztviselöje állapitja nlcg.
A törvényhatóság első tisztviselője nem
:ilJapithat meg 32.0nbanörlési (dará-!
1iifJí) díj címén az előző bekezdé~ben

Fekete irásban fekete értelem.
Fekete páholyball fekete kényelem.
Fekete kara\'án, fekete Illlatás ...
rekete,.fertálym" fekete mutatás.

Fekete s2ii:?bpszéd. Fekete bolph'a.
Fekete {Ig;..' elött fekete roletta.
,.Fekete kéz" ... eimbetl fekete mé-

[reg hat.
Fekete sakk já/szmtin fr:kele sakk,

[sekk, matt.

A m. kir. miniszteriulll az egyes ga
bonancrnűek értékesitése érdekében
szűkséges intézkedésekről szóló 1930.
XXl!. törvénycikk 54. §-ában kapott
felllatalmaZiÍ.5 alapján az emlitett tör
vény végrehajtása tárgyában kiadot! (a
Budapesti Közlöny 160. számában köz
Yétett) 1930 évi 33Oű/Ní. E. "ámu ren
delet 30. §-ának kiegészitéseképcn a
következőket rendeli:

Fekete virágon fekete pályaszinf.
Fekete mélységbál fekete hÚrJat int.
Fekete esztendő> fekete lecs/1szás,
Fekete mandátlJm-fekete bucsuzás.
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Jaidba. irodája alapossáQgd!.
fcd,észii!lségg'cl és szakiudils
sal müi(ödík és Ötkl('S rcklóm
jai, annak o!csö kivil<::/czésc
leíjcS<211 fch~slc~"ssé kszik k ii! >

földi hird2tési irod<l igényb,'~

v~kJéj. A kg-pi5ri;ny:Lb apn')·
hir(kj~st épugj', minl {j lc[.:lEI~

gyobb ~t1j1(;!ld(Hilri1t()t dZ f~rw

dós ir(ltjd él legcsekélyebb iw
sZünnai bOl1yoliJJá le. t:rd('k~

lüdüknck c z a most mQJick'I1J

rcklámHizcl éil.'czcJcs u:nw!J
m.tiny. Bl1h:lycJ kiv<Jn;::fJgrc biÍr
kinek ingyen küld meJ:! I~f(kjs

JÖ%sl'l hirdcl(~si irodalű f\m!d
pc..,!. \'1. Teréz j,6rui 35,

Budapest idegenforgalma
Szent !stvim hetében. 5mb ~

pcsJröl icicn!ik: Sakériök Vl;~

icménye szcrinr l)udapcs!cn
az iinnepi héj i'Jlkalmá\'al 250
C7er vidéki és külföldi cnih:r
j'(lrdu!1 111Cí-:, A n.:mlörség hu.:s
!CSC s7crinl i1 kedd csli és ZI

Szcnl lslVáu lli'lpí },;{jrrnc!lelbcll

mitHCRV 600 l"Z·,T emhcr \\:,tl

r{sxl.

Földrengés. Go li] rCh2:~d {)'20
()rakor Szc?cscni'N:n röldrcl1~

d~sj érc %jele. amci\ cl f(lld?ili'llii
rno:-ai1ás kisérI. E&l'Ycs Jpiilc·
leken kisebb rc:pcdésck kckl
kczlclz. ;.\ budilPCS1í föklrcnl:?é
si obscnöí{l!'ium kCsziilékci nhl

regg'el 6,-1-9 órdkor közeli fö!d
rcn~::tést j\?lcztck. A földillOZg(15
E'nlddjlCsten 4 r'KTCi,g' k1rloll. A
müszcrek 1-2gnagyobb kilcll~

gésc 6 l11iilirnétcr volL A bt>
érkC?l?li jcJl?nlé.sck sZl?rinl a

föld reng'és na [assBsy\'annilIOtJ

vagy Salgótarján közckhcll
voll.

A pontatlan kereskedősegé

dek büntetése, ,:\ miskolci \~c

rcs/.::cdelmi és íPc1rkal11i:lra ctvi
jelcnkíségii álltisfogld!ásCl ,:;;ZC~

fillJ lia éi kcrcskcJiíscgéd több
szöri erélyes I'igycimczkt{'s
Ui(l11 is poniallanlll ieleník meg
ll111nki:lhclyén, fe!mondás IH.;I~

kiH alonn-i:il elbocsátható, Az
eibocstJIi1srwk il segúJ mUl!
kahdyén Vélíö késói megiclc
nésko" azonnal meg kei! tör
ténni, mcri él scg'éd rovcíbbfog'
í,"llkozlalösa cf:yértelmli a rc!~

rnondásl1éiküli elbocsátás 10
géÍröl valö Icm()ndéÍ~c;al.

Legyek és lódarazsak ellen
Icgcélsz<?riibben védhcijiik meg'
lovainkat, ha lesilik azon ré
szeit, meiyci CI rovarok !!2gin
kább felkcrcsl1ck, minden mti:
sod,harmudnapon ecetben főH

diófaicvéloldaítöl !cmos'-'uk. fl\,

kcserli, SéJVémyu izt nern kel\.'
\'elík CI kínzó legyek Lehel pO
trI'. ;lasa foctida"-I (a [lyógy,
sz?rliil'ban kuph(Jlóí c':;r v fiohár, r t ~ .

ecetben fclolvaszfoni éSé:lztán
még kéi pohár vb?! hozzáöll
feni. Ez él szer is ha/6sos, dc
ezt nem szabad [Juszia kézzel.
hanem csak sponfjfyával ?J ló
bőrére dörzsölni.

Anyakönyvi hirdi. Szi'Jlcllck ;
KlIlik Elek lslv5n. Csele Lilins.
Eiler Lajos. !'~(íciudvdri Ifö7él.
IiOrJl0k GizcHél Oabricllff. Pa
rócai lrtni'l. Ilcí7.é1ssáROI kötör
kk : - Eibaltd,: IZéri Pék!'·
60 éves. emher Lajos 6 n{j- l

pos, Oláh Andrilsné T. I\ocsis

Róza 62 éves,

Az Uj Barázda nagy jutaI-j
mainal, ün51etJélyesátadása
Abonvban és KöröstarcSán'j
I3cs7.álJ1o!lu:Ji·: orrol. hogy cU

Uj [Jaráz'-la [l(\~V p~!yá7Cléjlak

l?)fncgCSCI1 beérkezcjj pálrag

munkáit heickig kidó munká\'(1! l
V!E:Sgfllkl 01 iJ bíráló !;i;Ollság,

(;.; kijc:!i;i!;,:: a lcgérJé:kcs\'bh \'Ö-j
la::l7oka1. amci,/c~k hcküldóinek
éndccs iUiaimökBI ik~lr oda, I
:\'1051 arról ériL'sií!iínK. hogya.
pfdyázaí kél föjU:ah~jfl! Abony
ban szeplc:mbc..'r 7-én, l<:örös~

;CJi-csfm pedig' szcph'mbcr 14·
én íinnq){~!ycs kerc tc!, kÖ7Öll l
adia fil a lJ','ccICsf2knck az Ui l

l)aréÍzdi: s'lcTkcszl(,ségc. ,Ll,/.

eíső dijcfli h,íill(](: fék fJkél

száiógép. él má'3odik dii ;J2díg l
C(f\, l<'ühne fele kedvenc Drili- II

s;~''''''c!6g'ép volt. ~h él'tékcs l

dijCík áiadtLsának ponl<i"i !"ész- I
l t .. i !" '! I ' , l lC ('H il ,eg (U7e,!?)fil napOK)Cm

fo);.;jnk közül ni.

Uj városbiróliat nevez ld a
miniszter. ;\z uj poictftri tör
\!énykönyv-javaslal:al ci;y;dc-
ifik;.;- a százpengő ér/éken
aluli üg'ycker kiveszi a járás
bírók kezéből és uionan szer
vezelt \'éÍrosbirók k;::z,,'bc adja.

Nagy Hiz pusztított Nagy
szénáson. Szerdán l~iicl nagy
ILiz pusz1ílolt a ~ag-ysz.jnás

rndielli Simon b(;rg'azdasá~

lé1!l,/llicín..:.\ liiz éjszaka Lii 12
órakor lörl ki és EJ :iín\,é1c.~píil~>

lek egyszerre. l1.:íro111 helyen I.

lhngolJak !'cl. ,0. JéJnYél lakossá.
ga, majd éJ !JelY',/ime érkezel!
nagyszénási llLéOllósf!g l11inden!
clköVCfl?lt a tUz lokaiizáJá5á!'B,
a kingokkal aZOnbéJil nC:lJ1 bir·
fak mcghirkozni és alanya I.::lje
SClJ Icég\~U, A Jovakat még
icieiéb<!ll kirncr1kHék az égő

isjáIlóból, dc 300 baromfi ~z I
az ö!akban égelt. .cl. kár mq:r~ l.
haladja a 300 ezer peng öl. A
lüzcl fninden valoszini.is.zg Sí:C- I
rint g'yujlog'altis okozta és cl!
ldlesek kézrekcrUésére iJ

csendörség meglndi!nilCl él

nyomozás/.

A célravezeM biztos utat
rnutalja meg a iJirc!c;ónek a
fogyasz!óhoí.: az az Öne!CS211

öss2cálljiqIJ hírdcJési ujságka
lalögus. ólTJeivel Pl.ost küld
széjje J az országszerte lege!ő- ,
nyöscbben isme d Erdős József
hirddó irodája, Az ízlésesen
kiállitotí könyvccskéí !apozgai
va, láíjuK. hogy Erctős Józs,d
35 évalalt a reklám terén
szerzett minden iudásál, lapasz- ~

talalat álWjq a hirde.tő szo!gil-

I I
!

---- 1

Bekatások. .2.2 ipar05:JI1UilC j
iskoláha ej' bciralások szcp~

lemher hó !. és 2~ikán déluUin l
4-6 6rilig' lÖrJ:innck. cimikor J

is él bcirwko2ók fcliélkniilsze· l
iTI.:lycscn kÖT,~'lcsc:k m:glcJcnnL

clrnaracJók o )ür,',zny clö~

írása szerin! biinleliclilck. A tcl!l
év kezdek szcpf,zmbcr Z)ik'2.

8eiratás az állami pOI.gári l
fiu- és leányiskolába. .0.. hci-
•. "i ~~ C, l, Uo l " -, ~ ') I II (' l ~).; !' l''''(.::0 ,,',' "."-j.. ) • -'- a l I

turnul-:: ..Az c!sö OS7íátyhll f>ci
ralkozba!nak OlY nÖ\:cfH.iékck,
kik az elemi iskoia neg'ycdik
o5zrályál sikerrel c!\'é~czJék.

Al. dső oszlidyba 12 é\'csnél
idősebb lanulól csak kiilönö:') 1
méHányolásl érdemlő okokból
vebeíiínk IeL A lld() díjah

dZ IRClzgöró3i§gnóJ rnc1l.!l.idha~

tó;';:, Szeplcmber hó ?i··án lali·

évn~'Há3 ~s rch~:kczQiek sze
rin! hivatalos lsienJiszk!c1. 4-én
kczdódik (J rCllck':,; !<Jníkb. ,'1.7.

(3)

lé I
jotond I

patmát
.DarábóL

üred, 1930 jul. 1~.

Változatlan az angol bank I
kamatláb. Az aO!7o! Jegybank l
csütörtökön farfol! lamksiiiés-'
ben él lcszámi10lásl f.:2r11at!Cíha!
vál!ozailaf1u! 3 széÍzalékbélil ál·
!apíloHa meg.

A közuti hid vtszélyes pal
Jói. [-:zcr szerencse, bogy él

nagyszirti hídon még eddig l
nem törtí?ni szerencsétlenség. l
A teljesen és l'gyerlöllenii! l
f1K'g!;:opoH pallók CSupa lép
csót képeznek. Az eg'yes íve-
ket össLefog'ó vaspal!ök W'
cenliméierrel állanak feljebb a
fapa!!óknál mégis azt olvassuk,
hogya vármegye a békési hiN

dai akarja uj palló val megépi;
koi. mely hid pedig vég'leges
kiépHésre vaD előirányoz\"él és
mi ismét várjunk. mig a mC 6

~yébcn valahonmm kisc~jtezett l
anyaggal cgy~két pallóI kicscJ !

r~n~, 1

Már az éjiéli órákban észre
vettük, hogy esik <:1:<: e~ő.

ponyvánk l1edvesedcH és ezál·
lal feszült, hüvösödöll. ~il:kor

reggel kibujunko sátorból láJ
juk, hogy szépen cl ',an borulva. l
(oHholl vajjon miiycn idő lehel) I
migncm lassu Icmpöbéll1 bméi •
esni kezdell. .

Ez az idő várÍ1aioll volna'
egyieIjes napol, hogy láborp

kapunkat is megcsinálha!luk
volna.
.Reggdí~k bogr:,'icsban lorra!j l

1el, melyhol senki 5\'111 <lkan!
\:nnl., mert a '37tJk6cs ck;I";; bc- '.

m~'l1dta a viz'et: ii!eI~': a iCí:lz-1
mat (nem volt Igaz. lU sZé'lkacs .
fogás. hogy neki jusson),
tl/légis akadt aki rncgköstnlla,
lelt ÍJtána olyan gyors. sorako,
zó és ima. )',7 clŐirányzoU Az endl-ődi postamesteri ál-

lás betöltése. A kÖ7szC'fcleíhcnmennyiség - bár az es6 jj~
álV) 1.1" ió l:1' iq' ~.,,·I r'.;, ',',ICJ 1·1 ,'~. f'. (j ','(-),"1, 'llalldóan szaporHOJIJ gyorsan ,hu <A. ,

elfogyott. ' pósfamcsieri éÍJIJciyczlék él na-

Egíisz nap cs{is élZ idó. van gyobb forgclll:JU kisldc'ki poslá·
is tábori nyelv szcrinli mondva hOl, ini'-l az endrődi pó:::;U'\\J()/:
"lazsá!ás". Billamr.lgybaioPlból i<urc :-'ilár~

A délriláíli református lstcn~ ion !öldinkct helyez/ék át. A
j . t I t· - t 'személyi változás valószinü!cg'ISZ e e,en resz vesz az egesz
csapat. novemberben íör/énii< meg.

Tábortiizünk - lekin!\'Q az A Nagykun-viadal. Tmkeve
idői ~ ma nincs, csupán l szomszéd VfíroSOlin öuguszlus

egyik örsi tC':borban gYliliiink,' J7-föl 21··ig él kun \'clrosok
össze megbeszélésre és nóla kerékpár, birkózó-, lo[[w-, ten#
fabríkálásra. (Majd oUhon el· nisz-, förkard- és !ovasvcrse·
f0gjuk énekelni. igaz a lene· nyckcl félitotiai< l1agyszerü
értő füleket nagyon sérJeni crcdményckkc! és üllncpségck~

fogja.) LefuviÍs és cl rnargit- kel clöi,cl() kÖ7:öns(~g előiL

sz.igeti cig'ányzcne hangja mej- Beiratás. i\ református e!Cm: I
Jeit mély álomba meri'dUnk. népisko!f.lkball a pÖlb:.~irölkozt\~ i
(Jaj a7 éjjeli őröknek. egris z CI~ sok sze ber hö ], '2 és ;), !
áznak.) án. f11incf~~nik .. n~pO[,1 ~élel_őlt I

(folyJ. köv,) 8--12 oralg Jortennck. l émevJ l

II \' '1 ' ';., '1'- L- -I'!'" -; Ic> In t ~ - "') I 4 ~ '1 I..i;' L;~••~:--" :~!,-.~ ,1_ J."__\~l"" __ .~Z~-: f'_, ,,-~t-~

j~~6QJ 7 (lIed·,!)! iCI:!al,k., A la- I
l.nf.elS c !la.,PO,1f , .a/ 1:lcn.tIS/:I'2. i.CI j
UIi'ln \'('571 ht'í'C!c1C1. ig'a;/ga-

~()8llQ-.

A c legutóbbi negyedévben l
675 lélekke] szaporodott Bé- I
IH~svármegye lakossága. A ro~ I
IVÓ év második nCQ'vcdébcn,

~ "-' J - t

Békésvi!rmcgY2bcn 533 házas- l
sf:l~{kölés löriént. f=lvc szü!eleít
20 l 8, !1iiJlya 7g, clilc,íJ 1343, (j

népszaporod6s ezek szerini
675. Ezer lélekre esik khá! 6,5
h~jzasság, 24.] éjveszülcj(~s, ~

16.8 haláLozás, c szeri/1I a sza· '
porodás arányszáma 1000' ié* .
tek Hfán 8.]. Békéscsalián 7.2,
Gyulán í ,,6, Békéscn 6.2, End- i
ródön 7.9, \,omiill 6.2, MI2~

z6herényben 13,2, Orosházán
3.7. SzarVa5011 3.7 vOJ!él folyó
é.V m,ísodik llcgyedében!] nép~ .1.~
szaporodás (:zer léíek ulán
számÍÍva. .



5. oidat

Olvasóink szíves figyehnéi
felhiviuk lapunk mai számában
mcgidel1J Concordia Szöve!"
kezet hirdetésére

Rca.unás, köszvényes:és CStl

20S bdcgck figyelmébe ai8nl
jLlk a bártlndi grógy és fünkl
hciyc!, ahol az CI/ad maius 1
ló! október 31-ig tart Bár<índ
fürdő Biharvármcgyében. él

Fark<1s völg-vbcn, pormentes
levegóji.i, ideális helyen feksziK.
Ásvt!nyvizc ollzaliktls. a leg
sulyosahb reumát. köszvénvt
és csm:l IflCgg\,ögyHji1.Gyógy
Iw.itiséi sok ezren ll,16zoliá"'.
lvókurára alkalmas. fürdő árak:
cgl'szcmélynck 80 lI11ér. kéi
slcmélVl1ckl'20 P. gözfiinJ\)

. 40 tlllér, közös és ~'ÓZ q,nüll
egy !1(lp j'20 P. Kél-három
ágyas szobák 2-1- óránkénl' 1P
20 fil!ér161 2 pengójf~. külön
á~y 40 fíllér. A vcndégdUlek
;) napon Illi il laká.sból. 1fl sZ{l
zalék. liz napon illl 20 szél'
zcilCk kedvezmény van. ló \11.(j

l:nar konyha. fig-ydmcs Idsznl
gálás. Napi pcmió fi pengöt6i.
Re~n;tdi 50 fillér. ebéd 2 fogú
sos 2 P 50 t1l1ér. c-béd ;) 1'0
l?Élsos 2 P friss, vacsora 1 P,
abonáns. reggeli. ebéd. V<1CSOrd

2 p 5011l!ér. A vonalon érkoö
VCllégckcJ cl fürdő lwcsiia véf~

ja. Érdeklődök fordullanfJk
Farkas l\iártofl fiirdó!ulajdo
nosltc:'z r')éröndra l'~ihdrvi:ÍJrmc;

"
~YCl)C.

kereskedelem ügyében clfog~ ItllIiD.fU~RR",filliiI~-~"'MlilllljUIJlWtil'i~

lalt állásPOniiuk<l. l zs a kkn, Autó és motorkerékpár
leai iiltó· r2ndcl Cl tO\iábLi ,zr,
"il1vben !<]rlásál kivánjbk. A J PNEUMATIK
sz.egedi k'2reskeddmi c:,~ i par- legelső gyártmányuak, frissek. garar.ció-
i'a '1a~é1 "'I "'1·' a"n'l.; ·1 1~.J-"n vnl. aut6 fe15'!ere!é~kdusvála~1:\él(b;Ul
"L lU, Ü"'. I "lj" L<.:l..' á· 'l
I'·>"· f-H '.,_: . h l., ~ . nagy renge,;lrmmnye
O.vl) "':Il~ql:;::;~lesuen l'--~r!~ cl kgoksóbban beszerezheiöl<
mm;s~le:-ltH11Io.1 ,-B 1T~osl e~\/~n~- NAGY JÓZSEF
ben levo rcnoel{~1 klbocsat.'isal. autÓpl1cul11:J.iik és :alkatré~
d vidéki ipar és kereskt::;ddem I s:r.aküzl~tében . '
érdekeire való hivatkozással. B U D A P E S T, VI., Andrá..%)' wt 3·t

k ')' ~'O·· Ile a7 ()m'" 1)1'10··"" ·;r' ~,·,.,.l Telefonszám: lntemrM_n 221-97, 2B5.{i1.C/... j '. l I'.\C ",II l !".",I;.", C ",:.. ,

hogya rnozgalomho·r csalkj' ~MM*~~"W~"

kOli\.\. -'5 az\ a !ef!eréiYí?sebh
módon fogja lámogalni_

Országos 1akberendezési és
háztartási vásár Budapesten.
Az Orszilgcl$ lpar-.:gycsü!ci e7

l év augusr.lus 30~!ól szcplem r

tWl' 154 íg nwdczi lakb('fQnde*
zési ,zs háztartási bemutatóját
és vásári IdilUHásál. A kié!!ilt~s

all,almából i1 kereskedelemügyi
m. kir. mifljszlcnum féltlrll jegy
vál1t'Jsiira iogosH6 ig-m:o!l,'ányo*
kat bocsájloJl ki. ITIc-l\-C"k ([ flu
dapCSIQI1 való torlö:,kodásI'B

né!:;,\, !H1pi~' ér"'énYl's:2k. llycn
f::,l/lru jegy válíásáru iogosi!ö
jga/Olv~nyok. melyek Cí=n'l.lW'il
cr vásáron bekpöÍLr.,:yü! is 520l

giJ!nak, 2 pengő 80 fillér cllc
r.ébcll <l sH-gedi Kc-f('skcddmi
és iparKBmeránal bcszc:rc;>:

he/ök.

Drágább lett a tengeri Ame
rik/ában, mirrt a bUZa. .0-mcri
kában a iengeri várhalö \1ozo
ma a kalaszlrófillis szárazság
fo! 'J!!á n nalJyon csckéh.'/lCK
igc;rkc:dk.fnnck lá/halÓ ieJe
g~'{1nónt Jc~ujabban az él rég,
t61 fogva neln lal'ász!alj kurl
02Unl iÍllotl cl(\ bogy a lcn
geri ára a bllza ára fölé emel
kedett. TennL?szetcs, hog'y ezek
ultln a sfrli!snck és cl zsirndK
Llg-yancsak crös éJremclkC."désé
vc! SZé'ímolnak az f.13tY0:"iilt Ál
lamok piacain.

(JYŰMAl UJSÁd.
, b-'

Száztizennyolcéves SZ3t"V3Si·
kat. temp!om.Ezernyolcszáz'
tizenketiő i3ug1l5Ztus 12~én

Szenl !(lára napján szcnlelkk
. fel él. kat. szarvasi templomot

és adlák át hivatásának. A
mostani évforduló alkalmából
vas':'lrlwp mise voll, amelyen
dr. Domand;. Pál hékfsszcnJ
andrási plébános mondoH he·
szédd. A miséI Cscrnus 1\H4
hálr apálplebános mOlHiotla
fényes papi sepédlcllel.

Emergé verseny. A nagy és
; állandó érdeklődésre való le 4

kinle!tcl az Emcrgé pncuva!
K<]pcsol?lios országo,," EfT1Cr~-é

V{'TSC"y pályázalúnaK határide·
jd a vC7dósé~' 1930_au~llsz·

lus 31 ~ iR prolongálla.
Ha fáj a feje és szédiH, ho

fel/seg-et, bélizj:talmar, gyomor
ég-ést, oldzilszurásl, mcl]s7.oru
lá::;1 és szívdobogást érez,
igyék mind I!!ióbb valódi" Fe
renc József" kcserüvizct.

A posztóval és bélés árul<·
kat vaIó házalás ugye. A K<>'

, reskeddmi ';5 iparkallliJrál~

esztcndőkön keresztül "le::.
kib:dclmg! folyiattak .a poszió
és béiJsárl.lkkaJ való házaló
k('rcsk~dck:m ellen és i? kijz,
dclcf11 <:redményc Q'ytlfli'Írd a
keraskcdc!cmügyi miniszter az
üZlelte! bíró kereskedők és

. iparosok érdekében re(1cklci!eJ
lilloHa cl él l1áz:a!ásnak ezl a
fajláját. 1\-'los1 Cj:fycs lexlilg'yári
viiHalaiok idséllelef icllck {:í1llck
a rendelelnek éi visszavonására.
Noba semmi valószínüsége
nincs. hOl:n' a rnlni:)7ler a kú
Msbcn eJf0f:rlnll áliásponljái
mcgvililq,zfassa, az Ország-os
~1ag}lor l<ereskedelrni Egvesü
lés él többi érdekképviseletek
!<cl együtt szerdára liltako:r.ó
gyiilést hivo!! össze, amelyto
éJ részlvcVcl egyesületá Lljböl

I ic fogjitk szóg-J?wi a llá:~aló

GyoJnor""<9 bél... és
an-"'dg"CSe J.' e beteq,sl-: ...
geknél a lcrrnészeles Fe....
rene József keserüvlz az
emésztőszerveK miikődéséi

hajha:ósan ei()mozdiija s így
mi2gköl1!1yili. hogy cl tápláló,
anyagok a vérbe kerülienek.
Orvosi szak"élcmznyck hang,
~ulyozzak, bogV a Ferenc
József viz ktl!őnöscll ülő

éktmódmíl igen ha~znos gyo
mor- és bélszabályozó 9iZr.

A Ferenc József viz kal'
haló gyógys7~rtárakban, dro~

~ériákban és füszcrüz!clckbcfl,

, Gazdasági tanfoIyamok. A
földmivelésügyi ~'linis21cr kör
leitalbtm éticsilcHc a nlrn1f>
:~ry~k (j!ispánjait hogy a ki5

gazdatársadafom lagiaini'!k ok
tatásiJ. a földböz iutoltak gaz·
daság-i irányu of<laiása. továb·
bá a beik!aloH vlléz('k gdZ'

. dalkodósán~k cJknörzésévcl
szakközegtzH megbízta é5 egy
ben megküld'::-:lllc a s:tóbdnforgó
gazdasági s7.<:lkük!atók név50

rát azzal a I'(;lhivással. 110f.1'\' El

kiküldendő sZiJkközq:;Tk által
lar!andó gazdasági j{Jnfoli'a~

mokm. clöadtJsokal min';:) szé·
lesebb körf>cl1 hirdessék mq:;.

A mezei egerek vándorlása_
Amini értesülünk. a mezcí >:gc·
reK nagyobb lömq;Qkben llip
lek fel Vas- \lárn;c~tr'ébcn és
eddig' a slOmbaihclyi <Zs kő,

súgi járásban okoztak nagyobb
károiuH. mig most már a kör
mendi járást is nagyobb ve'
szély fenyegeIi. A mezei ('Re
íck rohamos clszaporodás(,ra
",aló fckinfeHci mos! már il
körmendi íárasbon is kötele":
zóvé ietiék az ollani hatósá~'ok

d mezei egerek irtását. !TINi
csak álla!ánosan kcrcszliih'HI
ir/ásnak van értdme és célja.
A mflZC} egerek irtásához leg
alkalmasabb a l'o""zforméreg
(AnraIin.)

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölcs(Snöket ház és földingatlanra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességg'el
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százalélm erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláh
mellett foiyósitana!c Másutt fennálló drágább kamatozástI kölcsönöket konvertálnak és az ez.zel kapc.'solalos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési f{ölíségel méltányosan és a leg-

minimálisabb összegben számiíják feL
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb Immatozásu l,ö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertáJni óhajtjll, keresse fel az intézetek
üzletheiységeit, ahol él szükség-es felvilág-ositásokat a legnagyobb készséggel meg-kapja onéUdil,

hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is l{ötelezné.

MindennemU bankári nlegbizást váHalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teIjesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás meH~tt gyümölcsöztetnek.

~ S~~~V.~~"ll5~~- ~%"C:w#i:$~2'a:u~~~~
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le olcsobban ósit k öket
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Szerkeszt~sért és kia"ásért fel:\:lős :

WAGNER lVk\RTON.

UJ KEDVEZM~NY

VENDÉGEINKNEK
Ezen Iap eíőfizetöinek megeléf:edé-·

sére ilyujtoH

20 százalék.
kedvezményt, szobaáraillkbói

10 ~zázalék

kedvezményt olcsó éttermi árai11kból
(men ut kivéve) módunkban van az
uJsAG kiadóhivatalával létesített
megállapodás alapján kiböviteni. a

MAGYAR Km. OPERAHÁZ,
NEMZETi SZINH.4Z,

KAMARA SZINHAz
előadásaira s:uí!ó mérsékelt ;'~ru

jegyekkel. Tekintettel a Ilagy keres
letre,kéi'jük szoba es szioflázjegy
rel1del~sét két-három. nappal elóbb.,

velünk közölni.

PARK-SzALlODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar .érkc.·,
zési oJalával. (Nincs kocsiköHsége.)

és a legm3gasabb n$.pi áron való el
adásra azonnali ~Iszámolás mellett át
veszünk az ország bármely ~észéb(,l,

bárml.'ly menilyiségben mindenne.mO
terményeket, zöldseg és főzelék'·
fé!éket, hüvelyes terményeket,
gyümölcsöt, rnákot, diót, ba'romfit,
tojást, hizó és vágó állatokat
vJsárcsarnoki és fiók elárusitó he
lyeinkre és külföldi exportra_· Külde
ményekről eí6zetescn sürgönyileg vagy
levélbeli értesitést kérünk,. Concordia
Termelő, Beszerző és ÉrtékeSitö S,-I)
vetkezet Budapest, József kömt 30-32...
Sűrgönycim: Concordia Szövetkezet
Budapest, József liBrut 30.. Árukü!dc-.
ményeknél: Vasuti111omái:: Bud;JJ)e~1.

Központi vásárcsarnok. Telefonszám:
j<'Jzse; 376--45_ Érdeklödé:;;nél válul'z-

bélyeg.

megfelelő tanyaépületekkel együtt· Ti.:~

hermentes, awnnal átveheiö_ Érdeklődlll.

lchi2t a helyszínen, vagy. az. ÁRPÁr5.
vendéglőben TU!~KEVÉN ..

a .turkevei
határbi:ln

Turkedden
il néhai SZŰCS SA:~DOR Öi,jk,}s",inek

tulajdonát kepete" .iólmrban l.;\,{)

34 MAGYARHOL.D FÖLD

-_.........,.-"""'......-.............._---'........
Polgári és elemi iskolai fiukés leányok
valJflskülönhség nélkül havi 70 pengő

díj mellett felvétetnek ag:yúllyörlí
heg:y,.id(·ken fch-'\ö SZENTENDREI REF.
POLGAH\ iSKOLAl i II ( C r II il t II & o k·,
b ct n, Kitűnő nevelés. ElsOraflgllel:ú~

tás_ I-iygieníkus elhelyezés. Progpek!u~('
küld az Igazgatóság..

....._--_......-_............_---_.....
~~.
~~~m1f)v.;>fi1~TIn~

J..\WJ;~.. t .-?A.lJ.'4I\M.~...~

-~ÉRTÉKE5!TÉ5RE

PUBLIKACIÓ.

~"W_

SZAB DAlMAT

~.,l,W'~..Y:*.'~"~5&..~.I.~t~J. ,w,w~....
~~~~

megszerez, értékesit minden államban

ÁRON és MOLNÁR
SZf\13ADA.LMI IROD·\

BUDAPEST, vm., Rákóczi!.]t IS_ sz.
Felvilágositás diitalan.

Műtragya Wagner fvlártol'l Fi2inál
e!ő.iegyez!1ető.

Kató Lajos jegyzőnek Hévlaposün
kvö szőlö és gyümölcsős kertje örök
áron eladó.

Özv. Kovács G. Jánosné Dc:.ík
ferenc uti háza eladó: 299 s:dun_ Bére,.;;
Antalnak l hold földje a vízjárta pás
kumban eladó, értekezni lehet Deák
ferenc ut 299 szám alatt.

Kruchió Gá/bornál Nap utca 97
,;::am alatt cgy varrógép és:!. egy hom
bár van eladó, értekewi lehet ugyanott.

Sziiágyi Sénáomak l üzlethelyiség
raktárhelyíséggel együtt hao'z()nbérbe
kiadó Deák ferenc ut 610.

Qzlethelyiség leljcs berendezéssel,
amelybe csak az álut kell tlhelyc:zni,
kéziraktárral és pincé\'d ellátva Gyo
mán forgalmas helyen: a Horlhy M.ik
lós ut 1060 sz. alatti sarokházban kiad6,
BÖ'lebbet SCflusztek Sándor tanítónál.

35'50 P
35'-- P
32BJ P
27"5ü P
18,-- P

12-14 P
20--22 P

10.50-·-1 í fl
12-14 P
14-16 P

(j-·7 P
7-S P
2-3 P

10-12 p.
8-W P

32-'-34 P

~ngyen vizum és féláru utazás

RI-lEUi\M- csuz- ISCl-HAs- KÖSZ\'{~NY- IZÜLETi Bt\NTALM.AK- ro-.
j';()I P,ANTALMAK- sHJ_ ~

::s

ellen csod..zs hatásu rádiumos, !{el1cs hőforrások. s:

SZERKESZTŐi ÜZENET.

Rózsa burgnnya
Kvles
Ni.ustár

Liszt.

Ssillagfür t
Oszi bOfil<'>

Konkoly·.
Olaj pogácsa
Sz:i:-itott répa:,:zelet
cc-',li_enn
LJc:'::Jnas:léna
Sz21ma

M. P. O. f«(~SZÖl1l~lir., Több is ks;:?
J\ pega:z.U'; merre vágtat? Nem kl1ellJC
hetenként nálunk is bekötni egy hár<l-.

pás szénáta ? l{é:~cs6k.

(i-o's

Vidéki kis malmok boletta fs forgai
rniadó !1élkiili ári~j.

O-4:::. g~

(J-ás g
2-es

Csudaballalör,*ggl.llyi!S...... cgy
ka ökör még nem csorda" _.. jeligére
küldött liZCllttl~t kivállsága szerint szó
szerInt közlönl: ., ..\ki pedig azt sen1
tudja, hogy :lZ ökrők társada1mát nem
"csordának", hanem »f~ulyának" mond
ják, mig "csordán<:k" a tehenek napi
társas kirándul:§.sát tartják - az na
gyon gyengén !)('széli a magyar kis
gazda nyelvet".

Autóbusz 3'53 12'46 17'30 20'45 i Gyoma é 7'24 12'10 16'4721 '45 Autóbusz
<ll 5'30 4'21131417'5821"13é i 6-5311'39 16'1821'14 \)~'OC G:... Dévaván_va ~;g 6'30 ,V2613'i9IS'032N8 i é 6'4811'3416'1321"09 8'00 C.
-a g·OO 4'57 nóD 18'34 21'49 é S h l i 6'15 11'0115'41 20'36 10'30 ci,
ci§ 11'10 4'58 13'51 18'4521"5O j zeg, a om é 6'13 10'59 15'402034 f:;-

I 12·m 5·n 14'10 19'0422'09 é Vésztő j - 5,5310'39 15-:~1 20'14 !r~ '?
=E 2'20 20'57 é Békéscsaba j 4-00 2-.ro 9
"" 4-55 5-40 . 2
~ 7'20 6'1611'0214-00 19'00 i Szeghalom é 8'2,0 9'50 15:2518'42 HD 2' l
O 7·m 12"34 18'04 20'36 éPiispőkladány i 5':)'0 S'15 13'50 17'08 :cl

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig. személyvonat.
~~_.

~~~l\\~

VASUTi ENETREND 1930. május hó 15-től.

. .....
'00

C
\l3,.
"lí)

I .~. S:r::eptemi:h::rH:iSl :a5 5i!á:2<JlleR:t:;s kE.-dvezmooy. PENZlOi-'?END~ ~,
1"'4! SZER.. Szc~ba, els6reIldü tEru(), ~~AP~ 5.80 PENGŐ"rŐl t
~j ke:tf5ve 4- fogásos menű ebfd 1 P. 70 flllé,r, . cl

I..

.· lngyen Vi:LU!Ylot kt\jcn a rOHJc,n királyi kOJl1ulátusoil.

I A romr.n határfl1!DlTl.'íSÜf] közvetlen a Félix fürdóbe k~rjen jegye!.

I

gy, gy- gy. gy.
--6,,",,""1;:)=-'""':;'9'::';4""5-';13'36 n·30·""·':-:20~'4'':':5'''''''i -B:;::'""'n-es"'t"'k:-'.-D-.---.é--:~,...,,.(""'){:-) '"'10'",-4O-;"'-~1l~'47.5~19"""''''1O:::-::'H~=l':'''4,::r-5--'-

11'0612'4218·1920'29 2'10 é'., ' j Q'32 5'34 S'52 14'28 16'52
6'4111'1412'471S'292(}-34 220 i byoma é 0'17 S'26 g'51 14'2016'5119'25
734 12'0813'2519'2721'11 3'23 é Békéscsaba i 23'15 4-34 8'1413'2616'141826

40-42 P
m--:-55 p
18-19 P
17-18 P
30-32 P
15-17 P
30-32 P
30-32 P
10-73 P
10-12 P

Gabonapiaci jelentés.

Sajnos jóslatunkat igazolta az e heti
állandó külföldi lanyhaság, mely· már
katasztrofális nehézségeket gö(dit aL

áru elhelyezése elé.

Ugy il svájci mint az osztrák piac
llagymértékli lartozkodást tanusit az
áru felvétele iránt s legnagyobb eröfe
szités és a legjobb ősszeköttetésel,

mellett sem lehet elhelyezni a felvevö
piacokon az igen lanyha irányzat miatt. '

A magyar buza a világpiaci árak alaH
mozog és oly nagy tömegkin6.l:it Ván,

ínely nem engedi a hazai töz;;déken
sem az árak emelkedé~d ana nfzve,
hogy ez a viiágparitási áraknak meg
felelne,

Magyarország (iss?cs gabo n,-,fe I','evö
piacai arról panaszkodnak, hogy a ki
viteli lehetőségek teljes hiánya miatt
az áfak teljesen megbénitják a rorga!
ITat" mert az áltaíános lanyhaság ha
tása alatt a gazdák sem váln:1k meg
szívesen áruiktó! inkább kölcsönt vesz
nek fel rá,

E héten a buza ára 14.50 - 16-ig
mozgott. Buzakészletek : !viagyar leszá
mitoló és pénzváltóbank tárházaioan
92.656. q, 'Csepeli kikötőben 62.466 lj,

Lujzamalomban 24,370 q,
Chicagoi terménypiacoil 7 hónapra

89 cts, g hónapra 93 7/8 cts, 12 hó
napra 98 3/8 cts volt a buza ám IlJé
termázsiÍl1ként.

Termény és magpiac.
Fehér bab
Szapuka
Viktória borsó
Express borsó
Lenmag
Tavaszi bükköny
Szöszös bükköny
Tökma~

Mák
Muhar

Közgazdaság.

Felemelik a kö:ztisztviseiiök
szolgálati idejét. A Pél1zii;~'Y~

miniszter föryénvjavaslaioí kl
\'iin a ház clé krjcsztenl a
közszolgálati alkalmözoiJak
szolg-álaH idejének fclemelésé
ról. A terv szcl'in( 35 évről 40
évre emelik fel vfi!amcnnvi
kő?:szolgálati alKaimDzoH 5201

gúlati ld'2iét, melljcl i:JlpC:3{}#

!atban az cíőlépídések eddigi
módja és ideje is megváltozik,
A törvényjavaslat. 11 mj~

olszleriumban m2ll'dkészüil. az
ősszel kerül a törvényhozás
elé és a képviselőház vcllószi
niHeg már az elsö j{1\QslmoK
között le is tárgyalja.
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ElOF"IZETE5! FL,,-K:
Negyedéil're pengő 80 fillér
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fmér
Egész évre - - - - \3 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 6ra,
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Szel"~~észtőség é3 kiadónivorial:
, u·j-'"'-"7.7,nnTH"HUNGARIA" K01'tiYVNY

G 'JI o m aJ ~3Arvahéz"

--

ri:rdetések dijszsbásai:
Egyhasábos ] eTn.-es hir(letés 20 fiJ12L Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék. tizszerinél 15 százalék, l
negyedéví 11irdetésnél 20 százalék és félé\Ti hjrdetés

esetén 25 százalék kedvezn1ényt adunk.

li. khgazda lJiilanatnyijag- !ll,zg
nem larloúk a:z iires zsákosok
- hanem az l'il'CS crszényesek

k.S'.é. Hiszcn é ['cn az a baja,
tlnQ amil kC?5cl'vcsen egy éven
éÍ: ii í: s.8!-: ic'! ba kite I'm c l t, ann ak

o\Cin alacsony ára van, hog-y
:11 a termelési önköltséget
sem kapja mc:g érte. L1tolsó
kétségbeesésében jobb árra vál
,is nem fize!, inkább még ujabb
kal1lajicrhe! vállal. Szaporodik

az odósság.

Bizonyos, lIa a gazda a bc-
~,dj0!i S;-öu()náj6ra qdö- és más
szükségleteinek a fizeiésére
nagyon m,zrsékeli kamatra clő

leget kaphalna, ez egy kis
nyugvó helyzetet JC'remJhctne,
amire" nagy s7iikség- is volna.

hogy az őszi munkálalait nyu
godtan elvégezhesse. Munka
bcfejczlével azonban minden
eddigi magának élő zárkózolt·
ság'ot, minden más fog'lalko
ZáSll C'mbC'rrci szemben érzelt
bi/él) III él iliJl1ságot leveikőz ve

seg'élyt ot! ('l:kJ:Il1é1úuk cisőbb,

ahol a bel('\'ő falaIróL az C:;;<15Z

séget védéS "C?gycJlei1" ruháról
val] ')/ó. Nem lehel a doigozni
akaró 1l1unká-sság'unkot üres
:z~ákkai a hosszu Iéinek ereS7
k';I!, leÍlii kcrc:scli lehetőséget

kelj 11Cki cI6!ercnl!cnL

A 5zombali kc2pvisc!ölesiüleii

2i\ülés ulán a beszc2igetés so~

rán, mikor il munkásság- Illi #

kéiltí segii0séről folyj a beszéd,
- éJl1l.~lkiil, hogya munkásság
:'icgMsének szükségességét a
legkisebb mériékben is esök=
kenteni akarta volna egy

kisg-azda képviselő azt a kér~

dés! lelJc! a többi társáho:.:: : JI HéJl
rajiunk kbg'azdákon ki segit" ?

., _Méllányos, hog-y a g'yors~

val s cl L'es7;'eség

sulyos
Vass

t/'t, bpf"f'p7j']Pff rJ
'I,...-- _.~/t.~"- __ ....... i..--

nagy elgondoiásainal: meg
valósitását.

li nza:nar kormány, a ma
gyar szociális
ü.aJ.1e és;ó ~

i-la JTlunkrjjának merlegét! je!sőbb rendeZés lezárta f!e-
·-'I'·nr:1Z T.• lJ-el'n Pj-'a,Ú pióa n"]'U.d,.Lj J',"-- _ ~dLi. LJ ..... , ....-l«_,::,. l~1L!~

nyit mondanwzk, hogy fel
epjfette a modem, korszprü I
magyar nemzeti szoc/d!po/f- i

fika erős várát. i
I

PI'oS l"",' i'rlSSf1I'IT, ln,o/ea ",7,ÍJ,J- II

ve~ ;;tej~t>;Ú ~ugal~~i7 l:;k~- I
fetes szociális érzékkel őr~1
ködött ott, ahova a magyar I
/7a 70 [jelle : a 100- I(-'-, ::-,.) \.-..:::::'i

kÉl1ve~cbb, cl /er!,"elfwO'vatot- II
~ , ~ S~

tabb, a bjst'yajo-I
[.'01"/ C: 7 ()T)oZ'j'orí! Óf'>q!) hl'P
J~ • U_JL v Lt... _) '(, L/~'....- .. ; JI _"'-I

dicséretné! maradandóbb em- ,
léke nevének az az alkotó I
munka, amellyel -uj llWKOlZ I
inditotta a lTw/{yar társa-I
da!ombi.zfositó elhanyagoIf, I

a és I
" 1 • d t 'LI' "nw ll, !logy mm en aqogo I

hatalmas tervezetéböl nem l
votásithatott me.a mindent és I

{ , ''', , "t f Inem o,yan lempoaan, so a- l
lán nem is egészen ugy, mhlt I
ahogy szerette volna, A mos- I

to/w viszonyok az 6 alkotó I
kezének áldást osztogató I
ievékenységét is meglassitof-!
ták s a kiszámifhatatian leg- l

Gyásza van a magyar
közéleinek, gyásza van az
egész országnak.

Vess józse! m, kir. nép
jóléti miniszter hirtelen ej,

hanyt.
A magyar kormány egyik

legértékesebb tagját, a nem
zet ppdig nagyra hivatott
jeles fiainak egyikét vesZl
tette cl.

Tiz élJe J7llllt, hogy elölé=
pet!. mint egyszerü polgári
család fia, egyszen'i popz
sornól, szerényen, te!re/-
""ae' "01, la' '7IYf' T/; ("""a' ,.",,;''''vL:.ö '·ILen., f. l-.i4-S U~'J vUt; lh.\.-,j..)t.L.

val homlokán. Nem törtefett,
nem kapaszkodott) nem ba
bérokra vadászott, csak hi=
vafásf akart betölteni: Al
kotlli akart,

ass

Isten kea1lclméből s anJlakb./

a nagy bizalomnak a védel-
me alatt, amely öt minden
oldalról körti!vetfe, alkolott
IS tiz éven át.

TA CA I
Jó tanátsok és hasznos I

orvasságok. I
Kézirat 1791-OÖl. Közli: I

MANYJNÉ PRlGL OLGA.

Ha Martiusba szép szö!löt akarsz

enni. I
Szedj szép szóllőt él dér·

előlt és azt kikre igy tSÍ3 II'

nákl bé:
Vé/.ty h0l110kOi és vizel, al

kellőt esináld összve hig'oll, I
vesd belé aszólIü!. - a kol3 l
sánya ki iáiszván, -- tedd el I
jó helyre. fvlikor el1l1i akarsz I
belőle, tőlls vizet rá, hadd áz- I
lassa fel. SueeedÉJl, I

Nb. Teknöbe kell C'!lenni_

Ha dirmyét akarsz télbe,

TsinÉllj össze Ilélmuval marlw
Irágyá! anal vékollyan tapaszd

bé, rakd el valahová. t'vlikor

enni éJkarocl. ázlasd Je róla s
sLlcccc!álni loV

Ha szil"Jáit akarsz en"i, bel'centzeií: I
t~clniillil<. I

Nem kelj ie rázni a fáról, I
iJallem kc~zzei kell leszcdnj I
és sZ'ipen bcrakni kantába v.\
korsöba LJ~2'Y hOR-Y tele leg'yeil I

a torkáig', Akkor tsinálcl bi? I
lantoméival erőssen, Tedd ka~

surnyába, (-'Tcszd egy kulha, ele
lefelé legyen cl szájiával. l-ia
le nem ülne, köss rá egy kö~

vet. Igy amikor veszed fej télbe,

féing szilvái chcls!:,

Nb. Nem keli uhu"-;I a kulböl
rllercg'eJni, mer! ugy mcgTomiik.
Csendes hely 1((;11 néki.

Télbe ha zöld paszulyt akarsz
enni.

l-ször mcsr lehel igy is tar~

lani ha rnöclocl van benne, hogy I
ll1inckn holnapban l'szer tölts I
ril ecclei, 2 SLcr ii,2Y is meg le· I
hei, nolamlun1, derekabb I
a nW/lY, I

Szedcl fn_Cr?' a paszulyl, for~ l
(ölJ kdd iálbalólsd rá,

borilsel bé III ás lállaJ. hadd li

05szon ÖSSZQ egy kev~ssé,·

rli / d [ll i'J clz ogro, i Ccl cl szél r lH.k)],él. I
Sllececlá!. I

HaszntJs tudnivalók. II"

Hogy sok béka

ne legyen házadba, ég-ess ló- I
körmöl, meg-tapaszlalod a hasz· II'

II é\1.
Ha cl bolhát

összve o)uJrod gylij!crIÍ, VC'clcl
meg a fl'nyőfafüzér por!, ledd

val.all,l~.lV JsuP_.o~'ba, Il1Íl,~den napI
elrlben lc:;iekliol ereclo levek··
kel loJsolgasu, mind bol!lává
válik ~s a löbbít is oc!a esa= l
logcl!ja,

Orvasság a harmadn8pos hideg
belésröL

Törj ()sszvc pókhálót, söl,

h, J!'')o! és mézet, éLd kéirelé I
vévén, kösd rá él kéi kézen I
levó pulzusokra, akkor, midőn I

- I ' l J ! l . I l IIbo:zong-aliJl a <orJa.- ac (, a: = l
jon raj la í11 i mien uji IÉIS nélk Li l l,

tliJrI1W~1 II:' _ É'iZl'C veszed l'

t,a~znIJ. .

Á TsörnörröL

Pálinkát igyon az amennyi!
gOlll]ol. hogy meghir o fC!'lllé
szelc, borra! cg-yiiiL Sót és lél
bákol is tehet bele. Használ.

Ez is jó él Tsömörl"ői.

Pirits kenyeret, lolsold meg'
eec!te], ilzulán hintse! Illeg pap·
rikávaI s edd meg. Megevén,
igyál mcg- egy meszely bort,
vagy ha birocJ, eg-y lieéL IZi z

küldi belőled s magad is rá 2

iSI11C1'sz, hogy a bajod mi/ö]

voll.

Asszonyoknak való orvasság.

A fehér liliol11 viráQát borrcIl
össze zavarván, vegye bé a
nehéz óráhan, Bizony l11C'g-"

áldja a?! aki kOJlll11enc!álta_

A tsuZOKról vaki ol"vassiig.

Egy sor polyva, egy illi'liOk
lágysó, egy marok fa hamu,
aztán diófalcve!et, ]cgfciiil ceCe

te i, forralva, Ennek csak a

gözze has,/IJál.
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Autó és motorkerékpár

E

Bedő Imréné közadós,
gyomai, kereskedő csőd,

íDmeggondnoka közhin'é
teszi, hogy nevezett köz~

adós csődtömeg'éhez tar
tozó s apróbb tételekben
felvett és a· Csapó János
cukrász Horthy Miklós uti
házában bérelt üzlethelyi
ségben raktáron levő pap
lanok, kendők, haris
nyák, rőfös - és egyéb
textil áruk folyó hó 15
én azaz hétfőn délelőtt fél
10 órakor kezdődőenfoly
tatva esetleg másnap ked·
den és csütörtökön nyil
vános árverésen, kész~

pénzfizetés mellett a leg;
többet igérőnek elfognak
adatni.

visszatérni Tolnai Világlapja 01
vasóinak táborába, mert a lap ára
24 fillér lett, hanem azért is, mert
a lap tartama nem változott,. s(ft
jobb lett és emellett még két nagy
szerii folytatásos regényt is közöl,
az eddIgi külön bekötött regény
melléklet helyett.

Hogy Tolnai Világlapja számi
tásai beváltak, azt bizonyitja a
nyolcezer levél, amelyben az em_o
berek nemcsak kiváncsiságukat, ha
llem gratu/dcf6jukat is k (fejezik.

Csődtö eg-eladási
etlll ény,

lcgelsö gyártmányuak, frissek, garanciá
val. autó felszerelések dus választékban

nagy árengedménnyel

legolcsóbban beszerezhetök
NAGY JÓZSEF

autópneumatik és alkatrész·
szaküz!etébe)1

B lj D A P E S T J VI., Andrássy ut 34,
Telefonszám: Interurbán 221-97,285-63.

!cvágoll jobb lábával együti 
és beszállilolták a szolnoki
kórházba.

A gyorsvonat előJl befutó
dévaványai moloros vezető je
Jc>nlést tel!, amikor ahidon
jölt, látta, !lolH egy nő él si
nek hez egész közel áll, rátül
kört, mire ellávozo1t anó, Ug'y
lá/szik, ekkor még nem voll
elég bátorsága.

Mennyi elkeserc~clés lehe.fett
abban a boldog!alanszivbC?n,
hogy ezl a borzalmas halál!
választoUa? Az életnek nin
qenek ilye:ll borzalmasságai,
amil ven eket az ilyen esz/elen
öng'yilkosok, szereznek ma
gjjlznal';. Az éJ.el . mé.g mindi~',

e]viseiheJőbb, rnint . eg'y ilyen'
borzalmas halállal megbarál~

kozni.

yolcezer
ivánesi e ber

nyolcezer levele.
Nyolcezer levél nem kis dolog.

Ha ezeket a leveleket egy ember
akarná elolvasni, akkor jó néhány
héten keresztül másra aligha telne
idéje. Tolnai Viláj;lapja kiadóhi
vafalába ennyi levél érkezett az
első napon, amikor ennek a nép
szerii és elsőrendii képes lapnak
az árát 60 fillérröl 24 fillérre
szállitoiták le, Nyolcezer ember
arra volt kiváncsi, hogy miképen
lehetsé!5es ilyen nagymértékii árle
szállítás. Mia titka ilyen ár mel
lett a lapkiadónak. Ennek a ma
gyarázata, mint velük közlik,. igen
egyszerü. Tolnai Világlapja, amely

az elmult három évtized alatt min

dig a jóból a legjobbat és árban

a legolcsóbbat adta, az utóbbi idők-

ben a kegyetleniil mostoha I
!;azdasági viszonyok miatt kény

telen volt nélkülözni régi olvasói-!

nak egy nagy részét és ezzel az I

árleszálfftdssal most régi olvasóit

akarja visszahóditani, ezeknek a

száma pedig az elmult 32 év alatt

több mint Rlmillió· volt. Ezek az

olvasók nemcsak a.'?ért fognak

at elé
agát.

*

*

*

*

c

g orsvo
vetette

A közegészségügyi állapo~

lok terén némi rosszabbodás
tapasztalható' él fertőző beteg
ség'ek száma az elm'ült hónap
ban 23 esettel emelkedel!.

Az adófizetés terén az ösz
szcs hátralék 3;298J 392 pengő,

tehát az egész évi kivetés 63
százaléka.

.Az állategészségüg'yi viszo
nyok kielégilők. A mull hónap
ban 720 marhát, 350 borjnl, 49
loval, 8820 hizot! serlésl, 1290
sovány sertés!, 680 siildő! és
190 malacol szálliloilak el.
Ezekből 195 marha és 2295
hizott sertés ment külfölclre,

Hire sincs még a dicsőségnfk,

már is ffjébe száll agya/ló em
berne/c.

Botor az a nő, ki 'azt hiszi,
!zogy szebben fest, Iza magát lesti.

Sürilbben tapsolnak a léha
iigyeskedőnek, mint az igazi ér
demeknek.

Csak mikor az ember nem taiál
már a világon más megatálni
valót, keriti maga-magára a sort.

KNER IZIDOR,

Több szappant fogyaszt a hiuság,
mint a tisztasá!5.

A földi javaknak belyár felosz
tása, a szegényeknek a rnásvilági
jóléttel való vigaszta Igatása.

vá egyei
közigazgatási

'bizottság e hó 9-i
ülésé I.

Szeptember 9~én az ö!óréÍs
gyorsvonat elé veleHe magát
él hid előtl Kuglis Jolán kiskun
majsai születésü lány, ki a
Napnyugati vendég'lőbenkiszol,
gálói alkalma7ásban voll. A vo
nalol azonnal megál!ilotlák és
szerencsére akijdt a vonaton
egy orvos, ki a szerencsétlen
öngyilkos! - kinek a moz,
dony a jobb lábát térden fe
lül levágta - első segélyben
részesiteIle. E közben ahidór
telefoni jelentésére Sztrecskó
Károly állomásfőnök egy mo'
torossal kimenI a helyszínére
és felvettek al eselr61 jegyző'

könyveL Kuglis Jolán eszmél
leténél voll és bevalloHa, hogy
öngyilkos akarl lenni.

A bekötözés után feltelték
az öngyilkost él vonatra - él

Vármegyei

tüzoltógyülés

Békéscsabán.

fogjon össze mindcn rendü
és rangu polgára a községnek,
próbáljunk egy kicsit mi ma·
gunk is segiteni magunkon.

Meg kell szervezni él belső

fogyasztást, mely kiindulóban
községi, városi, vármegyei és

végül országos jellcgü legyen.
Ami ezen a szükséglelen felüli
lermclésünk lesz, ennek a kiil·
földön való elhelyezését maid
elvégzi a kereskedelem, csak
versenyképes árunk legyen.

Annyi bizonyos, a jövőben

is csak arra kell lörekednül1k,
hogy a lego!csóbban él legjob
bat és legtöbbet termeljük.

Az olcsóbb lermelésnek alap
jál a gépi munkájás képezi.
tehát erre kell törekednünk. A
gépi termelés Jöbb ipari mun,
kást foglalkoztat. de sok föld·
munkásnak elveszi a munka
alkalmár. Az itt felszabadult
munkásságnak más téren kelJ
munkát szerezni.

Előbb-utóbb ugyis meg kell
harátkoznunk azzal a ~;rondo'

lattal, hogy ne szántsuk fel a
templom kertjél is, hogy abba
buzát vethessünk (lehetőleg

kisebb sikértarlalmu nemesiteJt
buzát), majd lassan erdőkel

telepilünk, legelőkel lélesilünk.
hogy több állatot nevelhes
sünk. Igaz, hogy egy kicsivel
több dolog lesz az álla H'2nifész-cfo",,~-F{j.lari:,,",l,#<tvg.iJk.'-'nf#fv~,~'·t.fj'~jQ'€"i

téssel, mint a buzatermc!éssel,
dehát épen ezt akarjuk, hogy
több "dolog" legyen.

S ha majd igy sokára er~

dőink lesznek, sok marhánk
lesz, bizonyosan akadnak
olyan vállalkozó emberek, akik
husfeldolgozó gyárat, bŐffná

ral, fameg'munkáló üzemet, lej·
feldolgozó üzemet, konzerv~

gyárat, háziipari üzemet léte
silenek. Sok ezer munkásnak
lesz állandó munka alkalma,
az iparosnak, a kereskedőnek.

A baromi munkát elvégzik él

gépek. az embemek csak irá
nyi/ani kell azokat.

Ug'ye, hogy nem szabad
csiiggedni 1 Fogjunk össze, sc
gitsünk magunkon.

Vasárnap tartották meg Bé,
késcsabán a békésmegyei Tüz
oltó Szövetség rendezésében
délelőtt a rendes évi közgyü'
lésl és délután a íüzoltóverseny!,
melyen a gyomai tüzoltó csa·
pat eg'y szép szobrot nyert.

A versenyen 44 csapat 304
szereplővel vett részL

Az egyéni versenyen Arany
Gusztáv s. jegyző alparancs,
nok értékes ezüst órát nyert.



19M szept. 14. ÓYOMAi UjSAo 6. olda1.

a vásárok szabályozásáról
szóJó kéi ui t(irvényjavaslalla l,

foglalkozik. A javaslaiok már
hosszabb idő ója készülnek
és azokal nemsokárél már az
érdekképviseleteknek lS bemu
latjá!<. ugy hogy ilyenform<Jn
ezek a törvényjavaslatok cl

képviselőház ász i iilésszakának
első napjaiban méÍr Iwlericszt·
helók lesznek.

A por. A lll. kil·. beliig'ymi·
niszter rendelcic szerini él jfn"

szekeres, a rugó nélkiili kocsik
és egyéb teherszállító jármiivck
a városok és községek bel
teriiletén csak lépésben halau·
hatnak. A rendőrkapilányság,

amely már hirdetmény ujján
több esetben felhívta a jármli
Iulajdonosokat él rendele! be·
tartására. uloljára figyelrnQz!cli
a közönséget, hogy koc~ikkal

és egyéb jármüvekkel a város

belleriilelén csak lépésben ha p

[adjanak. Aid a többs:;:(Sri figyQI

rnez!elés dacáril is a rendelet

ellen vél, azl f. hó 8-lól kezdve

magasan fogják büntctíli Tur
kevén.

Összedül egy csendőrlak

tanya, amelyet a letartóztatott

Czillérek épitettek. Szolnoki

jelenlés szerini a clévavónyai

csendőrlaklanya, amelyet dZ

Árvai és Czillér-cég építcil,

összedUlés~et fen ye s.;cI.

reggeli ünnepi misével kezdő·

döll. Mise után az ünneplő

közönség 04 ujollan épült
liangYil székházhoz vOIluli,
ahol kezdetét vetle a székház
avalási ünnepélye. Az ünne
pélyt diszebéd követle. Szabó
Frigyes lelkész beszédében

'hélngsulyozla, hog'y KondOt·os
lanva népe nem kiván az
anyaközséglől elszakadni. csu
pán azt kéri. hogy jogos ki
vánságait az anvaközség él Ic*
heló;;;ég halárain bellil tcljesilse
és ezáltal a tanyahely fejlődé,

sél bizlosiisa.

A békési ág. h. ev. egyház
megye ezévi közgyiilése 1930
szeplember 4-én, csU/ödökön
voll Konc!oro'Son. A közgyli
lésen miniegy 250·envelh;k
részt. r<'ovács Andor főesperes,

korméÍnyfólanácsos és dr. Má
zor Elemér egyházmegyei fel
ügyelő elnököltel<. Ez alka·
lommai iktalták be egyház me·

. gyei másodfelüg'yelói állásába
dr. Csermák Béla orosházi
egészségiigyi tanácsos orvost,
ki megilletódve lelle le az cs·
kiH s hivatalát, mély gondola
tokkallelilell székfoglalójával
elfoglaIla. A gyiilés kb. esle
fél 7 órakor éri végeI.

Törvényjavaslat készül a
vásárok szabályozásáról és a
házalásról. A kereskedelmi
miniszterilll1l törvényelókészitó
osztálya most él htw:.'!!ásróles

A kenyér ára 28 fmér. A
kereskedelmi miniszter körren
deletet adott ki, melynek értel
mében a házikenyér ára 28 fillér
nél magasabb nem lehet. Arra
való tekintettel, hogy Budapesten
a drágább termelési költségek
mellett is csak 28 filiér a kenyér
ára, el várjuk, hogya mi sütőipa

rosaink minimum 26 fillérrel fog·
ják árusitani a kenyér kilóját.

Szeberényi esperest ujabb
hat évre megvalasztották. Az
Arad·Békési Evangelikus Es
peresség Békéscsabán larloHa
közgyiilésé/, melynek legki·
emelkedóbb lárgya a tisztujilás
volt. Espercssé lovábbi 6 évre
ismét Szeberényi Zs. l_ajos dr.
felsőházi tagot válasz/ották)
Feliigyelö Krayzelltvliklós dr.
/önácselnök lelt, alcsperes Bárdj
Ernő mez6berényi lelkész.

Székházavaíás Kondorosta
nyán. Ünnepélyes kere/ek kö
zöl/ avaHa fel a kondoros/anyai
lidngya szöve/kezel ujonan
épi!l2t/ székházál, mely halai·
ll1qS, él tanyavilágon szokalla·
nul nagy méreteivel, /ágas he'
lYls~geil/el. nagyb<1n hozzájárul
az elhagyot/an és vasutvonal,
jól oly távolesö tanyahely klll ..
tu réli s kjlódéséhez, A fe,lavatás:,

H I R K

viselő/es/üle/ elrendelte. I
22. A gyámpénzlári tőkék f.

é. első féll?vi kama/kulcsa 3.6
százalékban lelt megállapitva.

23. Az ártézi kut furásának
rendes mederben folyó mUll'
kálél/át a képviselőtesfülel lu
domásul veHe.

Ezzel a I1Vülés vég'cI ért.
azonban a képviselők Répás
Pál képviselő flélkérésére /0
vábbra is együtt maradtak köz
érdekli do'gok megbeszélésére.

A h;pvisclőlcsHilct f. hó 13
llll \Sl11élc\tcn közgyCllést Iqr! él
kövelkczó Jcírgysorozajjal:

L, 1931 ~vi közpénzlái
köllségcJőirfHJyzal tárgyalása.

2.. r)g~'. haláro7.alok bemul
I(1 ftiSil.

0., Csapó Lajos kérelmi?
közlllunl{(]váiJság lörlése irán!.

4•• CSflPÓ Lós;í'ló kéreIme
kÖ~l11l1nl{élváll'itllJ lörlésc ircínL

5., Gál t\1ilJály kérellY1~ köz·
munkavállság- törlése iránt.

6-, Polg. iskolai épilési alap
1929/30 évi zár.számadáslmak
jóvá hagyás?].

7., Polg. isk. felszerelési alap
1929/;)0 évi zárszámadásának
jóváhagyása.

8,. Kruchló Isiván közgyii l

lési lag indi/vánra a kÖJJség.
előirányzat sokszorositása és
kézbesítése iráni.

9., Kun Gergely és Jársai ké-
relme haszonbér !eszáIli/ás
iránI.

Képviselő- ~
testületi gyülés.

Szeptember 6 án 33 képviI
seló részvétdé\'cl képviselóks*
Hileti gyülés voll, mcl~'cn a
következő halár07_alokal !Joz·
ták:

L A mult havi pénztár vizs·
gcílal eredményét tudomásul
vcMk.

2. A Uszkai féle gál őrház
udvarának ldb 'H/ésc, 830 négy
szögöl területei ft ),özség egyez

ség alapján a !\örös*Tisza
Metros ármcnk5'IIOnck álCl\~

gedi.
3. A révlapo:;oll él lJizsl'g

Julaidonáhe:lll Icvö 24 kal. hold
nyi tcriilel pém:cJldb'isa keriek
céljaira megkisérelJCklt. az eléri
ár nlÍgyszögölznkéni 2.30-?i.20
pcngó.!(épvisclóh?stlikl a mos
lani gazdasági helyze! l'igjc·
lembe vételével a jövő évben
való uiahbárvcrésl kísérel mcg.

4. A hird\?ksck (publikácló)
egY1eg'y példányiÍlJéJk ár-a ;30
fillérben leH megállap1lvil.

5. A vámos utak átvélekre
vonalkozó kérelmezésre az
elóijáróság utasiltato!t. Remény
van rá, hogya község azt
meg is kapja.

6. A gazdasági iskola ré
szére kényszerü sz ükség'ből

ismét a szeretet ház !anlermei
enged/ettek ál.

7. A szarvas-mezóberéllyi
ul kiépitése járgyában 3 tagll
bizott'3ág kiilcleiett ki.

o. Özv. R. Sziics Gergelyné
30 pengő temetési segély! ka·
poli.

9. A gyepmester fizetés iránti
kéreIme elulasiitatott. I.óladása
és az állaH hullák kiszállilási
dij(l rendeztelelt.

10. Shell kőolaj részvény·
lársaság engedélyt kapott, hog'y
a piactéren ~<un Ferenc üzlete
előtt bznzinkutal éri/sen.

ll, 12. 13, A polgári iskola
épilési és Felszerelési alapjának
'Számadása. valamint a falfyasi
tehénlarló gazdaság jövő évi
költségvelése jóváÍlagyatotl,

14. lskolili alapvagyon fél·
kr/áll' fanyaföldjének bérleii
szerződése jóváhagyaloll.

15. A községi vendéglő bér
lele felmondalott. azt Gálos
Sándor bérlő elfogadla, a ven
déglőból már el is távozol!. A
vendéglő bér!Jeadásál a képvi
selóte'5lülel elrendelte.

16, 17, 18, Igazolt kétszeres
kivelés-ck alapján a közmunka·
váll"ágok törlését képviseló·
feslület elrendelte.

19, 20, RZ':ndörségi és szer
vezési szabályrendelet megfe
lelően módosiltalotl.

21. Ai ovoda építési alap·
hól kölcsön veli 7000 pengő"

!"\.ílk a vicinális ulépitési alap"
ből Vf1!p visszpfizíi!tésél él ktp-
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Jobb az idei bortermés a l
tavalyinál. Budapestről jelentik:
Az 1930 évi borlermés! 4 mil
lió hektoliterre becsülik Nem'
csak mennyiségileg, hfloem
minőségileg is jobbnak igér'
kezik az idei termés él tava·_
lyinál. A mezőgazdaságban az
előző helek esőzései csak a
takarmányféléknél, különösen
él lucemánál javitollák a ler,·
méskiJá!ásL

Német gyözelem az Óceánon.
Newyorkból jeleníik, hogy a
német "Európa" és az angol
"Mauretánia" között folyó ver

seny az Óceán kékszalag'jáér!

az "Európa" győzelméví?lv~g

ződött. Az "Európa" két órá,

val előbb érkezet! Newyorkba,
mint a "Mauretánia".

A humor netovábbja. Köz'
ismert az utazó vigéceknek az
a tolakodó magaviselete, hogy
az illető, aki szóba ál! velük,
alig tudja öket lerázni a nya~

káról, ami legtöbb esel ben
csak ugy sikerül, ha valamit
megrendel tőlük. Egy ilyen to'
lakodó ügynök azonban meg'
járla egy ióképü alföldi gazdá.
val, akire íTIinden szabadko~

zása ellenére rábeszél! egy
traktort. Megcsinállák a meg'
rendelést és a traktor pár hétre
rá meg is érkezett. A gazda
azonban hozzá sem nyuit,
azonmód álloH egész nyáron,
ahogya vasutlól beszállitoltál<.
Persze a részletfizetések sem
mentek, mert a ga~dának esze
ágában sem voll fizetni. Végre
a gyár megsokaita a hiáhavaló
levelezést és Jeküldte az u/azót,
aki erélyesen f(!lszólito/ta a
megrendelőI, hogy fizessen
már. - Mit, én fizessek? 
felelt a gazda - hiszen maga
azt mondta, hogy a traktor ki·
fizeti magát. Hát oH van ni.
oszt kérje lóle.

Az üzemutód felelőssége.

Igen gyakran elófordult, hog·y
iparos oly üzlelhelviséget vesz
ki, melyben azeJóit is műhely

volt és ennek régi tulajdonosa
eselleg' a Társadalombiz!ositó
Intézetnek tartozik. Ily esetben
a Társadalombiz/osiló Intézet
üzemutódlásl Já! fennforogni.
Tüzzel-vassal igyekszik e tar·
tozást az uj i munkaadón be'
hajtani. Legutóbb eg'y ilyen üz
Ietutódlási kérdés a biróság
elé került. A munkaüg-yi biró'
ság kimondoHa, hogy ha az
üzemelőd által elhagyoH üzem,
hat hé/ig üresen áll, az uj bérlő

az elődtőJ nem vett át a be·
rendezésből semmit és ha
esetleg az üzemet nem oly
minőségben folytatja, mint
elődje, ugy az üzemutódlás
kérdése fenn nem forog.

Halálos tetanusz fertözés.
Rendkivüli sulyos állapotban
vHiék be hétfőn este él békés'

csabai kórházba Timár Pál 17
éves endrődi, rlllilya·1elepi la
kost. Timár Pál mintegy két
héitel eze!őlíaz istállóban vé
letlenül belelépett eg'y vasvii·
lába, Az igy kelelkezett jelen
Jéktelennek lálszó sérlilést Ti,
már elhanyagolta, miáltalletél'
nusz fcrlózésl kapott, amely
aUllyira clhatalmasodoH, hogy
cl kórhcizba keileit száliHani, A
kórházba való szállHása azon
ban már oiy késő volt, ·l1ogy a
leggondosabb ápolás ellenére,
kedden reggel belelialt a sérü
lése által karolt JeJanu:;;z fer·
fózésbc,

Furfangos 16'kupecek garáz
dálkodtak Bodrogkereszturon.
A bodrogkereszJuri ország'os
vásáron tőbb gazdát, akik 10
vaikal árullák, furfangosan meg
csalták, KétísmerelIcn eg'yén
azzal a mesével, hogy él kata·
naság részére vásárol lovat, a
gazdák állal kéri árakat· alku
nélkül megigérte s a megvásá
roll kijene Jóér! 100-100 pcng'ő

elókget adot!. Az előlegekbóJ

később közvelitói dij eimén
visszakértek minden ló után
ötven·ÖJven pengő/. A fulajdo,
nosoknak á/adlak egy egy meg'':'

cinEct! borilékol azzal, hogy
kgyék be a marhalevelet s a
hátralékos összeg utánvétele,
zése mel!clt adják a postára.
A leveleket visszaesalolták ClZ'

zal, hogyegyüt l mennek cl

posjára és a gazdák jelenlétében
adiák fel, Közben bemente],
álclomásra, maid 5 posláo cl

megC'iflnetl boritékokat ajánlva
és utánvét me!lell fej is adták.
Pár nap mulva nagy meglepe
lésükre visszaérkezelt a gaz
dákhoz az ulánvéteJes levél
azza!, hogya cimzett Vácon,
ahová él borifékokat cimezték,
jeljesen ismere1len, A g'azdák
a leveleket felbonlal/anu] elvil,
ték a csendórségre, ahol a fel
bontáskor meg'állapitolták, hog'y
a marha!cvelek helyetl uiság'
papir van a boritékokban. A
csajók elcseréljék a marha]e>
veles borilékokat elóre elkészi'
tett más boritékokkal. A CSella
dőrség meginditotta a nyomo'
zásf, de a tetlesc!znek eddig
semmi nyoma.

Az éhség vitte el korábban
a gólyákat a haíátbó1. rjirte'
Jer. elköltöztek a gólyák. Ma...
dártani megállapítás szerint
ennek érdekes oka van. A
meglepó gyors elvándorlás a
szárazság miatt· történt. Ren
geteg mocsár, nádas kiszáradt
s gólyák nagy tömege maradt
táplálék nélkül. A, gólyainség
egyébként kelleme/lenséget
okozott. Az éhező madarak
számos helyen rablásra .vete'
medtek, elragadtak különösen
sok kis kacsát. Az egyik ta·
nyán II darab lüskacstít nyeli

Je a f,tólya. I\yakuknál fogva
csiptc ·ól,et csór.óbe,. azlán a
levegőbe dobta, a kiskacsa
él kitálotl csőrbe pollyaní s
egy piiJanat alal!. szóröstől

bőrösfől, egészhenltint el él

gólyaforkán keresztül. A ga'
rázdálkodás/ észrcveitea gaz'
ela, a góly?t él helyszínen le
ütötte, nyomban fdvágta s be
lóle kél kiskacsa még élő. ál'"
lapo!ban került napvilágra, A
többi kilenc már nem éjt. .Az
éhes g'ólyák t)"arázdálkodása
miaU 301,al agyollütöttek,
agyonlöltek közülök az idén,

A Népmiivelési Bizottság
őszi programja. A F"ékésvár'
megyci Népmüvelési Bizol/ság
az iskolán kivüii népaldatás uj
évfolyar'nát szep/ember havá.
ban nyitja meg. Programjának
két része van, isnlereiierieszló
clóadások c:s néprnLivelésí tan
folyamok. Az egyes előadások

3-6 egymást kSSveJő, ismer'
tetésttartalmazó sorozéljhól ál
lanok, a tanfolyamok Jc1rgyai,
kal az általános ismeretek kö'
réből vcszilz. A Népmüvelési
Bízol/ság ezen kivlii mcsech.~,

!utánokat jar!, jfjusiÍgi egyesü'
lctekel szervez, népkönyvtára·
kat és olvasókörökel állit fej,
mükedvelői előadásokat és
tánelanfoJyal11okat rendez.

Az olaszok szalonnát vásá
ro!nak Magyarországon. A
zsirpiacon Olaszország részé
re vagontételekben vásárolták
a nehezebb hátszalonnát, me
lyért kilónkénl 170-173 fine',
res árakat fizettek. A .szakefll
berek vaJószinünek tarHák,
bogy a zsil' és szalonna egye'

lőre tovább ís oJcsóbbodni fog,
mer! lsirserlésekből a kínálat
állandóan nagy. ellenben a
zsil' és a szalonna fogyasztása
minimális. .A hét végén él tu·
da pesti serlésközvág'óhidon
nagybani l(jeleknél fizetiek há...
romdarabos sózott szalonnáért
164-168, nég-ydarabosér! 154,
kenyérszal()nn~ért 156, olvasz
tani vaJóért 170-174, hájéri
165-176, belföldi zsirért 172~
176, márkás cxporlz'iirérf 156
157 fillér! él raktárb:m átvéve.
A zsil' és hái kicsinybeni ára
a budapesti ben/eseknél ismét
184-190 fillérre szállt le, az
olvasztani való szalonntJé pe'
dig 168-170 fi !lér.

Védekezés a földrengés el~

len. Japánban egy földalajjj fel.
hőkarcolót. akarnak építeni,
mell' nyolcvan emeletes s 350
méter mélységben velik meg
az alapját. Ezt az ötletet él ja·
pán mérnököknek az 1923-ik
földrengés adta, mely TokiGt
jobbára elpusztította,· Minden
eszközt föl akarnak használni,
hogy védekez7enek a leendő

földrengéseI< ellen. A tervezett
óri6si palotában hiva-falok, mLi-

Kévise1ö: lNAGNERMÁRTON ;
FIAI fakereskedők, .Gy<,ulla."

helyck lesznek, l'::piíésc lega":;
lább százmillió yenbt "kerti!. .
A felhőkarcoló niint c~Y::Ófi{ét> .
kul ban foglal helyet' t11elyc1'
acélbordázafokvédenek 'éÍ be~· ....
omláslól. A liclyisc~l?kef a,jcr:v'
szerint flllandóan vmanriyal vi;
lágiianák. Villamos si-eHózferó' .. ,
gépek bizlositiákaz éftészsé
ges !evegöt. A lakók-a k1.ll(:\\l'
böző cmelctc!uc lcésföj~ok- :,.
sok fölvonón menne;k. és>a "
felhőkórcoló el ksz hlaíd látVa'
minciazokkal akénycdl1li· CS7

közökkel, rnclyekkcl, az ' i1r1lC';

rikai fl~liJőkarcolók 'c!us!al(o(j:':'
nak, füleni csak a Icgf6isöblJ·
erncleleket [üjik, mertafölcl
~'yomrábi'ln ludvalevőj·eg meleg

van. Eí~ a terve él Jöki6i ,Jel:"
hókarcolónak". mell/nem· eF

felhőket karcolja, h:a,nenia·
föld gyomrát.,.

. . - - .
Andrée tragédiája. Gy~log

akar! eOulnÍ a-z ész'~ki . saflZ'fa ,.
a hires utazó,. t'nil1ttJn . tea. c'

. : .-- . -. _.-" ." '-.' c: :.. '-,"
gömbje szétszakadt. Az Anc!'" ,
rée'Q'xpedició haloUainál tq!~lt ..
naplÓ végre ieljesfeqyi"derit,
az emberöliővel ezc]ÓH 57,eren:'" ...
csétlenüJ járt sarkIHítqj~t~;"Ctdr~!
homályos tragédiájára.'A"!"nDst .
megtalál! napJÓJcg~zet~·kb.őI,
kiderült, hogy a FébéI;:SiJg~je,("
csak ke1fen ér/ékel aie~PR(licró
tagiai közLiI : Ancfréeés,Strind, .
berg', Az ex pedíció o b:ar:s.l1,cÚ:lik
tagjá/. fran!<ei!, 1114i'''~-Il;i'tgy'""
vándorlás alaH mei?:!l'?á·_~i.,:,,-:~',
nwrliUség. Andi;éi;]~ggqmI1i~c:i'"··

.ugyanis már az uteJső's~áká~'"

szán sulyosan meg~:bnR4J~l~tt-~',
s d három embe~e.lh~t6~ózJq', .. ,
hogy gyalog jgy'eke~n(2k;eJJL~tilt
a Spitzbergákra. 'A,~~\3:Z'?l}V~~~;:- .... ~
sekkel teli ut megöJte'Rrankirt";~i
Andrée és Sirindbergaz'Qribári:h
szeptember 5 q én cJéí·te'a.f~~":-'
bér Szigetel, ahoI'aiu{~n·~0',' '
év 111lllva él norvég fjoí·n\)i;'(;:~· •

fesszor mindketlójük·"INl,;tq;SNi-., ;:

megtalill1a, A naplóQPLkideröt1i;.,,;::c.

hogy Strindberg is véget.gYer'i;',:-"

gülésben halt meg,6{·'A~ldÚI? ,
tem(Ztte ei. 'Amikor d,Z~lt:6W:Atid:;:;';:.

rée is léHa, hogy 'lii,~~s-~,?, _'

nekvés,.feje ali'l teJte,f,jj;l:nl(i,.:,

jegyzetei!. és,mcga:dt;(l: ;:m:a:gáfi ;'."
él sorsnak.,: . ;,.:':,.' ...:
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_.L\.. vér ft"'lfrhsitésc cél
jából ajánlatos néhány napon
á.1 korán reg 1,.! cl egy pohár ler;
mészetes ~Fercnc József'"
keserüvizel inni. Az egé:,-z vi
lágon rendelik az orv():,-ok a
valódi Ferenc József viz
használalál, mert ez szabBlyoz
za él bélmiiködé:-t. erő:;iti a
gyomrot, ja\'iJja a vért. meg l

nyugtatja az idegekel és czál;
tal ui é1clcrót lereml. A FeN
renc Józ§ef keseriiviz kap
ható !:Tyógyszcrlárakban, drol
g'ériákban és fLiszcriizletekben.

Gyomai Leventék sziireti
mulatsága. Az autóbusz ö!c:
plakát ján mái' !Jetekóla hirclelik,
a falrag'aszok már napok óta
üzenik, hogy nagy napja lesz

. a Gyomai levenléknek e hó
21-én a szüreti népünnepély a
gyöllyörii Erzsébet ligeiben.
]Y'lár délután 2 órakor inpozáns
felvollulás, mQlyen résztvesz 15'
pár esöszleánYllegény, 20 lo
vas, 15 ~yönyöriien felclisziletj
ken?kpáros, 30 lag'u levente
diszszakasz. a 24 tagu levenie
zenekarral az élén. Hog'y a7;
tán él lig'etben mi lesz, azt llleg'~

kell mindenkinek nézni, minI
clenkinek oJt kell lenni. A ligQt
nincsen lezárva, belépő clij
tetszés szerint. Este 8 órakor
pedig' megnyilik a pavilon
szinpadának a kárpitja és vél
g'ig élvezhetjl'lk cl kis székely
háztüznézőjét. Éifélkor rendki
viiIi nagyszabásu szépségver
seny, melyen a kis Molnár
Gyuszika teszi a szépségki~

rálynő feiére a koronát. Esle

a belépJidii szeméJyenkénl 1:20

a család jegy 3 sl:elllélyre éi

pengő. farkasineki Imre főzel

nész mester Ul=n! elé l lI!á n mint

esi e teljes cigányzenekarával

fo~r játszani.

~,.ft,.fHlIHI)~~

DEBRECZENY KLÓSNÉ
békéscsabai zongoratanárnőszeptemher
l-től kezdve hetenként kétszer Oyomó II

MAGA ÓR K T
ad. Tanit a Kovács-Popper-fél akusz
tikLIs módszerrel kezdőket és haladókat·
Érdeklődőknek készséggel szolgál fel
világositás;:;al a módszerrőL Dijtalan
prospektus és képességl'izsgálat.]elcnt
kezni lehet lel'élben is lakásán: Békés
csaba, Apponyi utca 5, Oyomán felvilá-

gositást ad KNER li\JlRÉNÉ,

~~:.?~~~~

l Gróf Wenckheim József ha-

I
zarepüit gépjével. tvlint érle~

siili.ink. gróf Wenekheim József
'szombaton déllllán fél kejlő

óra.kor sai át repLilőg'épjén Do;
hos Islván pilóta kiséretében
Ókigyósra érkezett.

Békésmegye főispánja a
munkaalkalmak szerzéséről

folyó országos tanácskozáson.
Báró feiiilzseh Berlhold főis;

pán Budapestre utazott, hogy
a munkaalkalom nyujlása kérI
désében larlandó kormánylal
nácskozáson a békésmegyeí
munkások helyzetéről jelentést
leg-yen. A főispán Budapestről

a Gusztáv ,!'I.dolf cg'yesület
nagygyi.ilésérc: utazik az evang.
egyhá? képviseletében Stutl d

gartha, ahonnan csak szep:
lember utolsó hetében tér vÍsz
sza a vármegyébe.

Áldott állapotban lévő nők

és ifju anyák a természeles
"Ferenc József" keserLiviz hasz
nálala által rendes gYOlllor, és
béllllLiköclést érnek el.

Egy hét óta ég ökördi puszta
mellett a tőzeges ingovány. A
~<:iskőrös lllclletli ökörrli PUSZI

tál) egy hé! óta ég a lőzeges

ing'ovány. Ezideig már 200
ho ici égett le. A ILiz még- hete
Idg' e!tarlilat, mivel oltási eszI
közök nem állnak rendejhe:
zésre.

Szentesi országos vásár.
Szenles !1lcgyei városban az
őszi országos vásár s7cpicm l

ber 19-én és 20. napján lesz
meglarh'o é" pedig 1()-én
(péntcken) tJllé11\'ásár, 19~éll és
20-án kirakoclÓvásár. Az i1Jlat
vásár reggC'!6 órakor, a kira
kodóvásár pedig' rqtg'cl 8 óra
kor kcnlődik.

Elkészült a csaba-gyulai
ut hengerJése. ,3. [3ékésesaba
és Gyula közöiii állami ut bm
kolatának álhetlgcrJésc m\?gtör·
tén! és éP lIlal közel 3 Ilona;
pos eIzá rás III án [lél rón ujra
átadl ák él forgalo 1110 Ic

A helybeli gazdasági nép
iskolában a pótbeiralflsok
sí:eplcl1lbcr Ei és 14-én (SZOIil

bal, vasárna[l) lesznek Illeg,
tartva, A tallÍtás 15-én kezdő

clik a tanonciskolai tuIllnem '
ben. [létrőn éP I. fiu, kcddl.'n
ll. fiu, S;é-:Tdt:l] lll. fiu, eSl'liör'
tökön I, L'án)', pénL?kcll ll. lee
állY, "/'O!lil.al(ii1 él lll. leállY
oszle5 y ji l ll az iskolába.

Brdeset a vasárnapi lóver
senyen. 5ulyosabb k~;llClleiel

lel is végz{)cjl'ct0 balesd tör~

tént a vasá"llap délufc111Í lövel';
sc;nyen. Az egyik verseny
számban indult Keresztc5 f':r
zsébct budapes!i mlovasnó is,
aki az áldozat. EJdig' még
ponlosan meg ncm állapilolt
körülmény folylán ug'yanis az
indilásnál !<:cresztcs Erzsébet
oly szcrcnesélleniiJ esett le 10;
váról, hogy jobb felső comb·
ján - valószinü!eg' a kengyel,
vastól - !<')bb eenliméter hosz
szu sebei szenvedeti. A pályán
tartózkodó dr. Vas Vilmos or
vos részesilette elsó segély
ben a megsériilt urlovasnót,
maid a lakására vi1fék. hol
bevarrta sebét és beollotta te
tanusz ellen. l<ésőbb az mlo
vasnő már jobban érezte maRál.

Sertések száHitása Szegedre.
Az államvasutak ig'azg'atösága
10.2817/930. C. II. Sí':. éL meg 3

engedje, lJo:=;y hi:-::lalásra SÚ1!

liiott :-oníny sertésckm~1. ~~üll

d(~kJlél, valamin I félig l1170i!

sCTlésekné! a f. é\'i cjijkcdvcz
l11ényi jegyzék 5. folyószi:Ím
aiall klsC'roit állomásokról
Szc;';2drc a dijs7clb6s57crli 10
százalékkal rö\'idi!\.. fl diit,,:Je1ck
alka!maziw!IJk :cgyenck. .fl.
küldc!l1éI1YL'li.el a kcch'c7l11ény
jgénybcv~telc vé.;geit a 5zq;cd
állomás kÖrJJyékén levő va;

Ilan~~I:' sertéshizléííöra kell ei

lll"Lnl.

Reumás, köszvényes és csu
zos betegek figyelmébe ajánl
juk a bárándi gyógy és fiirdő-

1

helyei, a.hol' az evad május 1
lól oklöber Ö l-ig' tarI. Báránd
l'íi rd ő l"Jih a ['V árm eg'yé hen, a
Farkas völg'yben, pormentes
levegöii.i, ideális helyen fekszik.
Ásványvizc alkalikus, a legI
suiyosabi) rcul1lál, köszvény t

, és csuzl illeggyógyitja.GyógYI

I
halá5ál sok ezren igazolják.
Iv()kuréJra alkalmas. Fürdö árak:

I eg'y személ yn ck 80 fillér, kéi
személynek 1'20 P, g'őzfürdö

40 fillér, közös és gőz együtt
egy nap 1'20 P. Kél-három
ágyas szobák 24 óránként 1P
20 fillértől 2 pengőig', külön
ágy 40 fillér. .6.. vendég'eknek
() napon tul a lakásból 10 szá~

zalék, liz napon JllJ 20 szá 6

zalék kedvezmény van. jó ma
g\'ar konyha, figyelmes kiszol 3

g'á.!ás. Napi penzió 5 pengőlől.

Reggeli 50 fillér, ebéd 2 fogá
sos 2 P SO fillér, ebéd 3 fo:
gásos 2 P ft'iss, vacsora 1 P,
abonáns, reggeli, ebéd, vacsora
2 p 50 fillér. A vonalon érkező

vcnéQ'eket él fürdő kocsiia vál'I
ja. LÉrdeklödők forduljanak
f'arkas Márion fürclőlulajdo;

noshoz [3árándra Biharvárme:
g'yéIJe.

ö!csöztetne

A Békésmegyei Általános akarékpén
észvén'ytársaság

gyomai ókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Nép ank R,-T.)

váltóköicsönöket ház és földingatlanrabekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességg'el
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágá.bb kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebe!ezéseket díjtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és él leg 6

minimálisabb összegben számitják feL
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertáini óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnagyobb készséggel meg'kapja anélkül,

hogya felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

MindennemU bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesítik.

Betéteket a legmagasabb a atozás mellett gy
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hirdetmény,
Pk. 1605,930.

-fa résszel.
Talajnedves tégla és köfalazatok
tökéietes szigetetése és kiszáritása,
iaiJjviz szigctelés~házigninba kiirtása

PÉTER ERNŐ
BUDAPEST, V.. Személvnök u. 16.

Telefon: 161-12,
})táiJás bármily hosszu időtartamr:.l.

Dijmcntes költségvetés.

lU KEDVEZf~1ÉNY
V EI KNEK

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER Mi\RTON.

Ezen lap e}őfizeWinek megelégedé
sére nyujtott

§záíl!':,aJek
kedvezményt, szobaárainkbóJ

~zá.zalék

kedvezményt olcsó éttermi árainkbói
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETi SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szillházjegy
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PAfU{-S,Z.4.lLODA
DAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési olaIával. (Nincs kocsiköJtsége.)

Talajl"Jedves épületek
~'ds2árHása

szabadailna7-ott

!<özl1irré tesze', hogy !,\agyar Kő

szénbállYa. rt. végrehajlatónak 500 P
tőke és jár. erejéig lefoglalt és össze
sen 1580 P-re becsül! ingóságokra a
gyomai kir. járásbiróságnak 1605.930.
szu. végzése folytán az árverést eJren
dele"l, annak alperes lakásán, Gyomán,
Petőfi utca 759 llSZ. leendő megtartá
sára 1930. szeptember hó:22. nap
jának d. u. fél 3 óráját tüzöm ki,
111 ikor is a bü'óilag lefoglalt cséplőgé

pet, kerékpárt a legtöbbet igérönek
készpénzfizetés ,n ellett esetleg bc:csáron
alul is eladom. Elsőbbségi igényt az
árverés megkezdése előt! nálam szóval
vagy irásban bejelentendő. A törvényes
határidő a hirdetménynek il binisági
láblán tiirtent kifiigge,c,j:ié<l l;ii,·etö
naplól számit.

C.lyoma, 1930. augusztus hó 31··én.

SZmÁCZKY JSTVi\.N
kir. bir. végrehajtó.

33'- P
32·- P
29·50 P
25·50 P
16·50 P
11'- P

30-35 P
100-130 P

30-32 P
n-HJ p

30--32 P
15-17 P
30--32 fl
70-72 P
13-15 P

10-10.50 P
5--6 P
G--7 P
l-2 P

10-12 P

május hó l5-tő!.

O~ás gg
O·ás g
2-es

Biborhere
Lucerna
Baktaeim
Express borsó
Lenmag
Tavaszi bükköny
Tökmag
Mák
Száritott répaszelet
Konkoiy
SZ2na
Lllcernaszéna
Szalma
Rózsa burgonya

6-os

A GY0oi't1aj Hangiláhl~z egy jóra
v21ó leány kiszclgálónak felvétetik és
a Buza osztáiy (ön{~l1ó) \'czetésére cgy
férfi felvétetik. Bövebbet Kovács Jái:cis
igazgatónál Ugyanott a
i11ütrágya eJ5jegyezhelő iiletve kapható,
-fizetési feltételek ugyanazok ll1Ínt a
mult. évben.

iílHíf!:ré:gya W,ICl~]er Mél'túl'l Fiainál
enöjegyezhetö.

Ör:\i<éntes irverés. Kistenipj()Ill
utca 1317 sz. házszám 5 hold simai
cHillői földem f. lJÓ 14-én a legtöbbet
igérönek elfogo111 JeIni. Föl(1re a l1ely
szinen reggel 9 órakor, él házra d. u.
3 órakor lesI. az úr\'erés.

Vidéki kis malmok boletta és forgai
miacló nélküli árai.

t-<:nAC!1ió Gábomái Nap utca 97
SZ:lITI alatt egy varrógép, egr hCl1llbár
és üstház van clar1ó, é,.tek(:zni lelJet
ugj'ónott.

Üzlethelyiség teljes berendezéssel,
amelybe csak az árut kell elhelyezni,
kéziraktárral és pincével ellátva Gyo
mán forgalmas helyen, a Horthy Mik
lós ut 1060 sz. alatti sarokházban kiadó.
Bővebbet Schusztek Sándor tanitónál.

ETREN

évben, bár az emópai országokban lé
nyegesen kevesebb buza term ett mint
a mult évben.

Számitani lehet Olaszország nagya
rányu érdeklődésére, feltéve ha az
Orosz rekompensátiós üzlet \'dlanli
miatt meghiusulna, mert Olaszország
ban a buzatermes 63-65 millió q lesz
előreláthatólag, míg a szükséglet 90
95 millió q-t tesz ki s igya szlikség
gelt fedezet·c váró mcni1yiség 30.000.000
tesz ki, melyből a dunúJlluli részek je
lentékeny mennyiséget tudnának 1e
szállitani.

Általánosságban az a vélenlény~ hogy
jobb üzlet várható az össze), mert az
európai import szükséglet mindenesetre
fennáll és bár a világ tern1É:se a sta
tisztikusok szerint mint fentebb jelez
tük 33,COO,OOO q-val több a szükséglet
nél, reméijük, hogy jobb árakon sike
rül a késői ősszel és tél folyamán érté
kesiteni a meglévő buzakészletünket.

i-\ }!oolnak az arnerikaí bankok azt él

tanácsot adták, lJogy ne utasitsJ. \/isz
~za a vásárlási érdeklődőket; haneil1
adjon a gazdáknak 60 centet bushe
Ionként előlegül, ami méterll1á:csánként
12·50 P-l jelent s ezáltal eikerülheié\
lesz, hogy mint il mujtkor irtuk, a pool
teljes öss7eon1Jása. Erre vonatkozó)(1g

még folvrJak a tárgyalások s a kanadai
korro;:lIlY Il1indcllt 1l1eg akár lenni a
pool 11lcglneníése érdekében -fe1t\~\Tc" ha
ez nenl kerül nagy tildozatokba. E hé
ten lényeges árváltozást ncnl v::-1l"unk.

Piacul1kon a buza e hé,cl1 13'50
1450 fl között mozgott.

Látható raktári készletek : Leszámi
tolóbank tárházaiban a JHlit heti
120.422 q-val szemben e héten H12.21O
q, csepeij kikötőben 66.798 szem
ben e héten 7'1.41í q. Lujza rnalomkJn
13·430 q-val szemben e héten 51.932 p.
LivcrpolbaTl az októberi szállitásu buza
ISS P, Cllicagóban IX. szálJitásu buza
22-83 3, S P, Xl l. szállitásu buza
89-91 14, IJI. szállítása buza 93--94
38, zab, árpa változatlan 12-14 P.

Csövestengeri 8 P, nlely ár lenyege
sen jobb ár, mint az ó-tengeriért elé-,-
hető ár, mert az cca 15-16 P-nek fe
lel meg májusi szállitásra.

Termény és maglPia~.

fehér bab 34-36 P.

gy. gy. gy. gy.
6·15 9·4513'36173020·45 i Bpest Jep. é 5·00 lOAD 11·4519·1019·45

11'0612·42 IS·El 20·29 2·10 é I 0·32 5·34 8·5214·2816·52
6·41 1]'1412·47 lS·29 20·34 2'20 i Gyoma é 0·17 5·26 851 14'20 1G·51 19·25
7.3412·0813"2519·2721-11 3·23 é Békéscsaba i 23'15 4·34 8·1413"2616'141826

I
Autóbusz 13'53 12"4617"3020·45 i G.'yoma é 7·241210 16'4721'451Autóbusz I
'-' 5'30 4·21 131417'5821'13 é D· . i 6·5311·3916·1821·)41 6'OG tT1
;~ 6'30 4'26n1918'0321'18 i evavanya é 6'4811·3416'1321·09 S'OO 2-1

1-0 g·OO 14'5713"5018'34 21·49 ~ S~"ohalo l i. 6'15 1l·01 15·41 2()-351 10·30 t
r;: 11.104.58 13'51 1íl"4521'50 J ~~b II e 6·13 1O·59 15"4020341 J2.00 ::."1
~ 12'50 5·17 14'10 19·0422·09 é Vésztő i 55310"3915·2120·14 j-40 T
:~ 2·20 20·57 é Békéscsaba i 4·00 i 2.40..9

1455 I 5·40 2
(5 7'20 !6'16 !l·02 14·00 19·00 i Szeghalom é 8·30 9·50 15'25 lS·42 7'40 ;,,1a 7·5012-3418·0420'36 éPüspökladányi 5·30 S·15 1350 17'08 ;;

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.
~"""i%l'1Bf_iM:.'J1[cBt!\~%ti\!~~~4\,'i1t~..

Értesités: A g'yomai gőz; és
kádfürdő f. hó 15-én azaz hé!·
főn megnyilik. A gőz· és közös
fürdő minden hétfőn és szom·
baton él férfiak, mínden kedden
és pénteken a nők részére
lesz nyitva. Kádfürd'ő mind a
négy fürdőnapon kapható. A
fürdőüzem kezeléséhez Kakas~

szék-gyógyfürdő voll férfi és
női fürdőmeslerei vannak al
kalmazva, kik az igen jjszleJt
flirdővendégekel szakszerü (s
előzékeny kiszolgálásban ré
szesítik.

Anyakönyvi hirek Születtek:
Pólya János, Szántai ISÍ\'án_
Feke Balázs, Bartolf fvlária
Zsuzsánna. Házasságo! köJö!
lek: Smalló Míhály F. Kis lu;
liánna, Tímár József Scl1lT1Ídt
Ilona, Kalona János Kajla Er;
zsébet. Elhal1ak: Molnár Jó~

zsd 74 éves, Pataki Sándor 2
éves, Olajos Sándorné Fekeie
Eszter 65 éves, Szilágyi Al~

bertné Bere ]uJiánna 49 éve:"
özv. Béres Dánielné f)ércs
Esz/er 71 éves, Nagy I<.álmán
68 éves, Takács Líszló 5 éves.

Közgazdaság.
Gabonapiaci jelentés.
A látható terménykészletek Észak

Amerikában a nyilvános tárházakban
51.000.000 q-át tesznek ki. A legutolsó
becslés szerint egy igen neves 'itatisz
tikus, Snow nevü, az Unió ield buza
termését cca 600 millió cushelra be
csüli, ami a tavalyi 158 mil!ió q-val
szemben 163 millió q-nak felel meg.

Tehát az idei őszi buzatermés e sze
rint 5 millió q-val lesz több a 111ull
évinél.

Az idei tavaszi buzatermést fenti
statisztikus 65 míllió métermázsára be
csüli a mult évi 62 millió q-val szem
ben, elek szerint tehát 3 millió q-val
volt tőbb mint az elmult évben.

Tisztán Kanadában 17 millió busIJel
többlet mutatkozik mint a multkori
becslés volt, ugy hogy az Unio bun
termése 33 millió q-va! több mint ta
valy volt.

Ugyancsak nagyon érdekes eset az,
hogy Kanadában el van tiltva az I. és
IV. számu Manitoba buzát keverni,
mert a rosszabb minőségü árukat bel
földön akarják felhasználtatni, mig a
világhirüvé vált Manitoba l-et 100 szá
zalékban exportra szánjálc

A római intézetielentése szerint a
világtermés mérlege olyképen alakul,
hogy a világ idei buzatermése összesen
35 millió q-val volt több mint a mult

"'~~L"~~__~~~~~
. Nyomtattítl a ,.HUNGÁRlA" könyvnyomdai vállalat Gyomán felelős cégtulajdonos : TEKET SÁN[)OR,
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M~~:~~~k :~n~e: ~:Sá~~~;~e~:~l. L ."HUN~Áy~~'~K,~~~~~z:'~~~:_~ negY~~;:~t:~r~;~;l~:~l~~ ~;::~é~é~:tf;;~;~l~e~~
-~-2'--~-··~--·---·~-·---·----'---- .... ""7 _

Szeretet - Irgalom !
A népek, liClllzetek éleléből

hiányzík ma a nyugalom, él

csendes békesség·, a kölcsö·
nös lisz/elet és szerelef. Va
lami retlcndes gyiiWiet és kin
zó félelem lartja hajall11i:Íban az
emberek lelkét, akik szerelnék
kiirtani vagy lC'igáLl1i a más
nyelven beszélő, más faih< lZ

farlozó népekel. SLomoru, le·
hang'oló és kétségbeejló IllqJ'
nyila!koúisa ez az emberi lel
kek clvadulásál1ak és durva
önzésének.

A nyug'alom, lürelem, ig'ozi
felebaráli szeretet, kölcsönös
bizalom és jó eg'yetértés nap'
jainkban a magyar nemzet fiait
is messze elkerülte. Az a IZrisz
tus á.ltal példálott felemelő,

megbocsátó és könyörüle!r",
_irgalmasságTa minclenkor ké~z

felebaráti szeretet kellene pec1ig'
mao mi szerencsétlen, sz:ét·
szakilolt, neiJéz és sivár éietet
'élő, csaknem reménytelen
anyagi helyzetben keservesen
·verg·ődő népünknek is,

A sötél gond, él kinzó aggo-
dalom, a nincstelenség' iszonyu
érzQ!iZnek lú,héz, vészes, sötét
fellege árnyal vel boldogtalan
hazánk egére és nem látunk
5('1101 biztaló, reményt és SZél-

_badulást mutötó, világosodás/,
derül és !'é!'lvt mi szegény, ftrvél,
megcsélll és !estvérleleniíi küz

" ·ködó, lenézel! és gyü]ölt ma·
gyarok.

Az éhs(5g és nyomor szo'
rnoru és siralmas dühöngése
követi a:z állalánas gazdaság'i
leromlást és munkanélküliségcl.
Mindenütt az össze'Omlást, lönk·
renlenést, "az anyagi pusztulást
és végső v('I'lJódésl látjuk a
mez6gazdasfJg', ipur és keres
kedelem kön~bel\ is.

A legfontosabb állami feiadai
lenne az, hogy lisztesség-es
munka utján mindenki részére
biz/osi/vu le,g·yen a llIeg·él ...
hQ/i?s.

Vészljósló, komor felhők tu',
nyéka borullépell, csonka ha·
zánk szenvedő és nyolllorg'ó
népe fölé. A terhek mindig· Sll

ly(lsodnak és II közelgő őszi

és léli idők zord hideg·ében és
kegyetlen fag'yában emberreleiIi
szenvedés, éhsé~t, hideggel és
bclegség!Jcl való állandó harc,
nélkülözés és a ruhátlanság
dcrmeszjő kinja vórakozik
Gyoma község' nagyon sok
szegény és nyomorgó lakosára,
családjára. különösen pedig a
tehelellen. támasz és rokonnél
küli öregekre. nyolllorékokra
és ágyban sinylődó, elhagyott
betegekre, szerencsétlenekre'.
1vlIdőn beköszönt majd a ter·

mészcllwn a hideg esővel járó
késő őszi idö, midön él hélvas,
fagyos 1:21 sokszor embertelen
bidC'ge e!(zrkczik majd hozzánk;
mid(')n sokszorosan é,·cz!c'ti az
elkövetkezendő Iéi minclnyá·
junkkal az élet sulyos és nehéz
vollát, fellehe/jLik a földi embe

rek sorsát inléző Istenünkhöz
kiildöt! fohászunkban - a kér~

dés!: Uram mi lesz velünk?
A mai korban a III ai embe"

rek szivvilágára is a hideg kö
zönync:k, él számUó önzésnek,
az é17éktelen fösvénység"nek
és a szeretetlensé~nek, g·yl"ilö·
letnck teje borulJ rá. Sötét, re·
ményle/cn a magyar kl, amely
ben aniJyi fájó nyomor és két,
ségbeejlő agg'odalom várja a
szabaduló sc:gedelmet ésgyó
gyilóol'voslást az anyagiakban
olv nagyon sziikölkr)clő té1rsa·
clalomlól.

*
Gyoma község sok szel,-fény

és nyolllorg'ó lakossának se
gítségére, gyámolitására, elvi·
sclhetetlen nélkülözésének eny
Ililésére szép és dicséretes ter
vet óhajt ,ileg'valósi/ani a Jóté
kony Nócgyesülel, midőn a téli
hónapok alait Népkonyhcíl
szándékozik feiállitani közsé·
gÜl1kben. abol a minclen tekin
telben nincstelenek. az éhezők

és elhag'yatojtak kapnának in·
-gyen ebédet nap0l'kén!.

NőegyesiiieJiinkcl ezen em
bcrbélráJí és szociális szem ...
pontból is szükségesnek nc·
vezhctó elbatá-Fozásáérl e he·
l1'en is üdvözöljük. és kiván,
juk, !Jogy !lemes elgondolását
siker~sen és miclöbb Illeg is
valósithassa.

A mai élel roiJanó. öldöklő,

kil1léiC!len és dllrva áraclalábolJ
a szcl'ekl, az irg'alom, a kö
nyörület eZ:" jótékonyság' neveZ·
hon JlJunká]kndni, fáradozni és I

bC:I'C'lilJj él icgteJíesebb clbmc: I
rést -:'del1:1ő, nemes, magasz
los c~~lLkcclet

Ti .. [él sí'c!'efclre, a Il1cgkin
zojl és:crg(jdö klkek gYÓl;;\,i

lá:-;ára, -:i;sé~tó! c:csigáLotlük
táp!áiási:r(l, l'uhállanuk kril,
JÖzieiésé,','. könnyek letörlé
sére Ilagy sZlikség lesz mindig
szegény csonka !Jazárllzban.

A:Zik él slCrclct nevében zör
gcinek ajtóinkon, hogy táplál;
ha:isák az éhezőkel, enyhilse,
!lek a szenvedőkön, ezeket
fogadjuk mindnyájan s7erctet· I
lel, megérJó szivvel, áldozal,
kés;'séggel és jóindulatlal.

Az irg·alol11 nevében eliflduló
Nőcgycsü]ekj a hideg közöny
nyel szel11bcI1 levő harcában
segitse l11C?g a Szerekt Is!ene!

SZÓiZE FERENC
ref. ig·, tanitó.

Képviselőtestületi

közgyülés.
A sZepleI11her 1ő-án tartolt

képviseiőlcstüie1i közgyülés a
következő halára/alokat hozlél :

1. Ai' 19ő I. évi bázi pénztári
költségvelés letárgyalá:oa után
a pótadó 50 százalékban lelt
l11e~Iállapilva. A törzsbevétel
204.850 pengő, a kifldás
272.016 pengő, hiány 67,i66
pengő, ami 50 százalékos pót.
aclóval lesz fedezve.

Sajnálattal áilapiljuk meg,
hog'y a község szanált helyze
tébl2ll egy fillér beruházási költ·
ségret sem tudo!! felvenni, SCI11

járclázás, sem ulburkoJás, sem
iskolai eélokra, sőt kényielen
voll a tüzrcndészeti rovaton fi,
zelés mérséklést eszközölni,
ugyancsak a levente oktatásra
felveti összeget is leszállilollák,

A nyomaszió helyzel javulá
sátcsak a 1110St készülő L1j
községi törvénytől várllajjuk,
melynek alapján remélhctő,hogy

a jörvény L1j jövedelmi ron·á·
sokat fog' él községreknek en~ I

g'Cdélyezni.
2. ,6,. jóváhagyot! kh. h(jláro~

zqiok letkk bemutatva,

ő" 4., 5. Csapó Lujos, Csap{)
Lászió és Gáf Mihály kö/
munka váltsága kétszci·es ki,
rovás cinlén Jöröltetetl.

6" 7. Polgári iskolai épitési
és fdszcrelési alap a llluli tan·
évi zárszálllaciással jóváilagya·
tott.

8. fZun Gergely és társai
haszon bér leszállirás iránti ké
relmé! elutasilollák.

Pályázat a lelkészi
állásra.

A gyomai református eg'y1Jáz
második rendes lelkészi ái!áq
sára páJyázJak a kövelkezők:

l, k(ocsis Jenő gyuJavárii ren
des lelkész.

2. Juhász Gergely körös·
nagyharsányi rendes lelkész.

ő, Tiba Andl:ás gvulai segéd·
lelkész.

4. Szabó Dezső dombrádi
scg-éd Iellzész.

5. Gyökössy Dániel körös
ladányi segédlelkész lanitó.

6, Nyilrai Zollán kuncsorbai
rcndes lelkész.

7, Sijj József lllezőluri hítok~

jaió-lelkész.
8, Dl. Pinkóczy Gusztáv

szamossáiyii rendes lelkész.
9 BodaFerenc Imre jurkevci

Ili lok lal ó-l eIkés z.
10. BíGrényi DiJnicl mátés7éli,

kai segédlelkész.
11. F-~ü[öp Laios válszuli i'en#

des lelkész.
12. l\álmán f""arkas hog'dásai

rencles lelkész.
1ő. !)enkő Viktor nagyrévi

helyei les lelkész.
14. Palotás István g-yol11ai

hiloktató·lelkész.
15. Barjha György békés

sám'3oni rendes lelkész.
16. Varg'a Péter voll makói

segédlelkész, jelerdeg' Miskol,
con tarlózkodik.

Az f:gyilLlzt Törvények ll. L-c.
19. §-a szerint ezen pft lyázókal
a g'yomai vftlasztók sajál Hilt
ségükön a pélyázók jelzett
szolr2'álali helyén rendes isteni·
liszlelef alkalmával a válaszlás
időponlja eiől! bármikor meg·
haIIgal il éJ lják.

A válasz/ás valószinüIeg f.
évi oklóber hó közepén fog
megtarlatni. Ez az Egyházi
Trirvénvck szerin! annak idején
cl templomban ki lesz hirdetve,
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Az Országos Mező

gazdasági -Kamara
gabona-an kétje.

Vil,z; Purgly Emil elnöldete
alati (l következő határozato·
kat IH)/Ia a kamara:

1. ~cm a kereskedclem, sem
pedig a maiornipar él gabona
áresését nem lulajdoniliaa
boiclIának.

2. A gabonajegyréndszcr
váliozalian f"nlarlása mellcil az
ipari vámbevélelek egy részé~

nek f",lhasználásávdl tegye ie·
helővé él kormány, hogy él bu
za és rozs ára és él !C r llWk'si
köllség·ci közötti kiilönbs0gd
az ipari kartellekre kil'Ckndő

karteHad óból[chesscll fed,,' zn i.
3. A kamara szükségesnek

tartja él min6ségi buzaiermeg
lésnek az eddiginél crélye.scbb
és szélesebb körii intézkedé.
sekkel való behaló irányitáséL

4. Tekintve, hogy él mai árak
IDeilelt buzát nem tudunk ter
melni, tchál a buza éÍrót a fo.
gyasztéÍs mcgdrágitása ellenére
is emelni kejl.

inc!ifvánvo él kereskedelmi al·
kalmazóUak láppénzsC!JéJyc
tárg':f'ában.

Bulla István közgyillési lag·
illclilviÍnyai:

I. 1\7 önkéntes biztosilfis
mÖclozat8inak s7.éieskörü is
mertetése;

2. cl hiLlosilollaknak tagsági
íg'azolvállllya! való el16tásél;

2. llYUg'g és kcgydijasoknalz
önkéntes Jovábhfizelésscl való
bizlosifása.

Zelinger feJe közgylilési iag·
i ncHtványél: a la lloncok Iti p
pénzzel való sCjJé1vezésc ~s

helenkénl l'iirc!övei való cl!i.'Í*
tása; nyomlalvC'myok dijtalan
r\'llcklkczésrc l)oes6tásé1.

I<ove!sck rOncne !,ö/~yük:'oi

lag indit"áll)'aj:
1. a késedelmi p()tlék el

t,irI6sc;
2. kanlUlél!llrlCSzlid elrul-

Jelése;
Ö. ClIé 1927: XXI. I.*C. 10..1..

§-('J!),1I, mödosila';(l;
4. kiiz:1lunldlknái az irltócl

igél10ltlsálluk mcllözésc ;
0. munkaszünclhcn él l,Hlllll

eok uldni ii.'Írukklhc!és l11cl*
I()z,-;::s,' :

6. a háztartási al!wllllazoltak
bL-:losilásárcl külötl iigy\i1ei ;

7. a IhzlvisC'j{ik kkkkcl
szembeni l1li'Igatclr"jclsitlll:Jk s7il
bályozásCl ;

8. az intézet 1920. év ('da
ii)rI,~nl épilkczéseinek és sl:ál
!itásainak revizkJ alá vékic:

9. az inléí'c(nél kivitelre !;<2~

riil(5 IllUlll-;ák kiBclá:"a:
tO. é'i közgyliICs llctZl,kiiré-'

Ilek kiterics/tésc:;
ll. a járukkklJic:, leszállilása ;
12. a ba!l:scti járukkcl<i!q,!l2k

Ilh>gsziilltcl~se (;s él lJalcs~'li

jclruiékok !cszcílli1cJSa;
1Ö. a liszivise!ólébúlm

apasJtcÍsa.

közgyülési
munkaadók

visszaufalása

fontos ügyek szerepelnek
a tárgysorozaton.

Az Országos Társadalom~

bizlosiló InléLct - szeptember
28-án !arlja !lll'}:!' él'í rendes
közgylilését, ólllciy igcn ll1{)Z
galmasnak ig':1 kezil\. A ltll-gy·
sorozat 37 pOíllból áll és (}n*
nll!.:. cmlifésrclll,-qió rés/ci a
ktlvclkezók:

.:\Z intézct 1929. cvi z21rszéÍ*
madása.

Az inlbel 195L úi köllség
vctésének clkészíiésc lárgyáhan
haláro?élL

[)é.l yegT<2n.clszer hcvezcl<.'se lj

az öreg:'ég, rokkaniság, öz
vegység és itrvélscig esetére
szóió bizlosiiásban.

Dr. Lippay ls!ván igazgéltc"),
s:gi lag indHványu él fizelé"j
meghagycísok díjmentes kéz
besilc2sc lárg·yábön.

Dl'. Lippay Islván ii,razgaló
sc1gi tag inliilványa a késed",l·
mi póllék kulcsának IcsJálli
lésa !árgyáb·an.

RdJ!I I<ároly közgyülési lag
indilvánvdi: l. HéviLflirdöll ul
gyógyin!úcl lé/esifésc, 2, ke
zelőorvosok dlkallDélzásd ic
lenlegi rendszert2nck mcgvcÍi
iozlalásatá rg yába n.

Ullin j()zscf elnökségi lag'
inditványai:

l. családtagok 2,,) napon luli
kórl!ázi ápolásii:

2. cSCCscllló!,elengye köl*
csönképperiÍ kiszolgáitatása;

Ö. cseesemöszobcík és nap*
közi gycrmckotlhonok fclálii*
jása;

4. az cgyé\'i scg'élyezésj ki*
merikfl bctc,C!('k cselk'gcs 10
vábbi gyógykezelése;

5. tiszlasági fürdő szolgál*
latása ;

G. a közgyülési hirMlrnény
nek az összes közg·yiilési ta
gok részére való megklildése;

7. csonkalletek munkanap
jainak mikénli beszámitása;

8. egészségvédő és gvógyiíó
eljárási első rendtartás kiadása:

9. 75 százalékos táppénz
további fennladása ;

10. teljes mértékben nem
igényjogosult súilőanyák tá
mogatására segélyalap iétc#
sitése.

füredy Laios közgyűlési lag
inditványa a lársadalombizio
silási jámlékok beszedési mód
jának megváltoztaiása, illetőI"g

él bélyegrendszer bevezetésc
lárgyában.

Zé1la Zsigmond
tag indilványa a
lulfizetéscinek
tárgyá~)an.

Seszllna Jenó közgyülési tag

Szeptember 28-án
tartják meg a

. Társadalombiztositó
közgyüiését.

Elitélték a nagytrafik 1

betörőjét.
Varga Lajost l évi fegyházra I

itéltél{.
)..z augusztl1sban nagy szen?

zációt kcltcli nagyJrclfik bel;)
résének teJlesz:: Varga l~c:ios

borbéiy:"cgc'd 1G·fm á Iil cl

gyulcli lörv,il1ysz':Íi clőlt, hol
mélió bünlclésl kapoll cl köny
nycimli leitéért. Su!yosbilolta
V_aq:;'a Laios 11Clyzctét af,

bogy brill/ck'lf c!őéJclli vlllt és
ig',' u lörvényszék Vargil ! .u
iosl I évi foghá7l"o é~ <3 évi
hivalalveszlésre il,jiC.

Testisértésért itéaék
el id. Korbuiy Lajost.

A Iiollcr*félc vendéglóben
tavaly december 19·én kisebb
társasá~ szórakozot!. Az egyik
ttlrsaságban Greiszing József
tclekkönyvvezclő is oH vol!, aki
szóváltásba került a másik tár
saság egyik tagjával, Korbuly
Laios voli gazdasági fe!iig'yeJóg
vel. A két eilenfél közölJi szó~
harcnak a vendéglőben nem
lett folytajása. sőt ki is békül·
tek, egy asztalhoz ülíek és ké
sőbb együít is Jávoz/ak cl.

I<inl az Illcán azonban cl kissé
iralos állapotban levő Korbuly
Lajos boljával megJám5d:a él

telekkönyvvezetől, akinek a
feiére és - amikor az \'éde~

kezelt - a kezére sllHott.
Greiszing könnyü tes1isértés

eimen feljelentette cllenfelél.
Ebben az üg·yben a tárgyalás
a csabai járásbiróságon volt,
ahol Korbuly Lajos voll gaz;
dasági felügyelőt bünösnek
mondot!cik ki és jogerősen 80
pengő pénzbüntetésre, vctiamint
éi felmerült költségek viselésére
Héliék.

jános: )JA
tossága ".

Október 16-án, csill0r!ökön,
Fe!sőrésziOlvasókör. Előadó:

vitéz Pajor Gyula: "Korai fél~

karmárlY lermelése'.
Október 22~én, szerdán. Nég

melvárosrészi Olva.sókör. EI.ő-1
i' l S' I !' 'r .aoo: cr. mgcr.s van:., ej$ I

fogak és azok jelen fősége".

Oldóber 23-án, csütörtökön. I
Polgári Olvasókör. [lőclC!Ó:

riarlenstein Ignác: "A Duzater
melés és érlékesilés váísága".

Október 29-én, szerdán, I
Egyet~:lési Olv.asókör. ~löacJ.ó :
dr. S. Iter Erzsebct: "Egcszscg
ügy".

Október 30'án, csiitÖrJÖkön.
f Negyvennyoleas Olvasókör.
Előadó: dr. Balázs László:
"Népszövetség és nemzctközi
jog".

I\linuell előadáson a kisérő

111üsorban: ének ,~s 7eneszá M

mok. s7ava!at, dialóg, szóra
koztató szinpadi tréfák sib.

A főszolgabiró

jelentése.
A gyomai járás augusztus havi

közáUapotairól.

Dr. Páika Pal főszolgabiró

iárásllnk augusztus hovi köz
i1J!apotairól a kövclkező jelen
tésl terjesztette az alispánhoz :

A személybiztonság f. évi
augusztus hi'lvéban veszélyez~

kive nem volt.
A vagyonbiz!onság elleni

csel\?kmény,"'k száma 2
voi!, mindkettő lopás. (Özv.
Almásy Scíndorné nagylrafikjá·
ban, dr. Vogel ~(ároly orvos~

nál.)
Öngyilkosság 2 esetben tör

lént.
Tüz 1 esetben Endrődön.

A cséplési munkálalok na~

gyobb része befejezést nyert.
a tengeri termés belakaritása
folyHc

Az aralási és cséplési lllllf1*
kák kon,olyabb incidens nél-
kül folytak le. I

l{özlllaink jÓKéuban és jár-
haló állapotban vann[dc I

Az adófizetés rendben folyil\.
A társadalmi élet terén em- 'I

liIésre méltó esemény nem tör
ténI. . 1

Közmüvelődés. 1

A Gyomai Közll1rivc!ődési

Egyesület, szepl"mbcr hó 6'án,
Pétermann József főjegyző elg

nöklctével gyűlést tartotl, melyen
az 1930-31. évben lartandó
népmüvelési előcldásoKrólhalá
rozolt. Az 1930-31. évben,
vagyis 1950 oKtóber 8 tól 1931 ,
március 20-ig bezárólag 44 I
ismeret/erjesztő előadást akii·
Jönböző o!vasókörökben és 5
kl!líur estélyt az Uri~Kélszinó8

ban tari az egy~sület. E!őadá~

sok hetenként kétszer lesznek,
mindC:l1 szerdán és csülörlökön
este 7 órai kezdeliel.

A sorolalos előadások o/,
jóber 8~án veszik kezdetüket
az lpartesiület nagytermében.
Előadók: Szőke Ferenc, vitéz

Pajor Gyula, Domokos jános,
dr. Balázs László, Nyisztor Pé~
ter, Kner Izidor, !{ner Imre, dr.
Sí?ffer Erzsébet. dr. sarkadi
Nag'y Pál, dr. Vincze Endre,
dr. Singer István, Hartens/en Ig~

nác és méglöbben.
Október havi előadások sor

rendje:
Október 8-án szerdán esle 7

órai kezdetlel, Iparlcstület.
Előadó: dr. Balázs László: "A
magyar nemzet gyászünnepe".

Október 9 én, csütörtökön,
Egyetértés Olvasókör. Előadó:
Szőke Ferenc ig.-tanító: "Hab
zánk jövője".

OkJóber 15·én, szerdán,
Munkáskör. Előadó: Domokos
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A jó rádió
neIn luxu8 többé.
A Inagyar Standard gyár óriási sikere..

- Saját ludósitónktól. -

A rádió a huszadik század legnagyobb ajándéka. Kmönösen
vidéken, távol él fővárostól, él művészi és zenei centrumoktóL
valósággal áldás a jó vevőkészülék, amely megszünteti a távol
ságot ~s lehetővé teszi a legelhagyatottabb pusztán levő hallga:
tónak IS, hogy rövid másodpercek alatt a világ' bármelv fővá:

rosában szórakozzék, '
Az ilyen rádiókészülék azonban mindezideig luxus volt, A

~Iandard Villamossági I~,-T" a legnagyobb magyar rádiógyár
forgalomba hozott olyan készüléket. amely a rádió áldásaiJ elér
hetővé teszi a leg'yszerényebb jövedelmü ember számára is,

A gyönyörü hangszinezelü és nagy hangerejü készülékről,

az ország mindE'1l részében folytatott véteH-;isérletek alkölméÍval. a
szakértők a I~g'nagyobb elragadtatás hang'ján nyilatkoztak, Eze
ken cl vételi kisérletel,cn a 3+1 csöves hálózati "Standard 30"
je1zésü uj készülék az ország' minden nagyobb városában, méQ'
az eg'yes kedvezőtlen \'éleli viszonyokkal rendelkező helyeken i;
veti hangszóróval 20-50 állomást. A készülék szelektivitására
jellemző, hog'y sikeriilt vele Münchent fogni akkoL amikor [')uda
pest és Wien is közvetített.

A magyar ipar biiszke lehet erre a termékére, mert a ké
szülék valóban meg is érdemli azt a hatalmas érdeldőelést és si
kert, mely meg'ny'!vánul a készüléI<kel szemben már most is for
galomba hozatala után alig pár nappal.

Még' él kgbenfelltesebbek: él g'yár tisztviselői és mérnökei
sem, akik kezdettől fog'va tisztában voltak a készülék értékével
nem számitottak ilyen példátlan sikerre. A gyár el van halmozv~
megrendelésekkel és lázas munka folyik, hog'y a meoTendelőket

kielég'itsék. '"
A "Standard" jelszava: legjobbat a legolcsóbban. Él\es bi

z?ny.ité~a mindez ann,ak, hog'y a rossz gazdasági viszonyok
kozott IS lehet eredmenyeket elérni, ha jót és olcsót hozunk
a piacra.

Mernento!
A dunavölgy és a Kárpátok

népei! minden Trianon elina
miljtÍl1iJ! erősebb mégl1eskérll
vonzo együvé a természeti
gazdasági C'gymésra utallsc:Íg
v<"lskényszere.

Az a nagy földraizi egys'~g·.

melynek Bécs-Prág'a-Buka"
rest-Belgrád, cz a nég'y poli
tikai központ, Idilön-l\iilön csak
a pcriféritijára esnek. degcJlc,
réil! párisi gondolkozással csak
ideigAóráig volt és lesz rob·
baniható mai részeire, tia cz a
terület beteg', amint. hogy l11os1
az, akkor Nyugat..Európa ke
reskedelme és ipara számára
rossz piac. Miért bejeg? Meri
politikaiiaR' és igy gazdaság'ilag'
szét van tépve. lvlégpedig bo
lorul. RájöIJek erre már PiJris
ban is. máshol is. Ha ellenben
ez a földrajzi egység egészsé..
ges, akkor Nyugat-európának
jó piaca. Erre is riJjötlek Inál'

Párisban is, máshol is. S6t rá-
,í6Hek az orvosságra. Ez ugyan
semmi más. min! ujra egészsé·
gessé,gazdasági egységgé tcnl1i
ezt a terülelet. Jó piacol nyerne
igy Nyugat·Európa, jó piacol
nyerne viszont cz él tnü!ct
nyugat felé.

I-lagyjuk / most ezeknek a
már közismer! és a politika
hivatotl és ön-felkeni doktorai
által annyiszor fei/eg'etctt igaz
ságoknak emlq;1'eiését. Hogy
~llégis fclhozjuk, annak a kŐI

vcfkezókben mal;n'flr(17atát fll#
Il~lja az olvasó.

o:,

A Vaskapu sziklái ál/al két
részre szakiloít dunai keres
kedelmi vizi utat a Vaskapu
szabályozás óriási jelentőségü

egyséf:!'es vi7.iullá telje.

A r~egcnsburg'·Orsovai Duna
szakasz reszére meg'nyili a
Fekete t("nger; de az addig je
len/éktelen Orsova-Galatzi Du·
naszakasz részére viszont
meg'nyilt - Nyug'at·EurófJa. A
Vaskapu megnyiliIsa használt él

J{cgcnshurg'AOrsovai Dunasza
kasz kereskedelrnének; de
százszor jobban használt, hi
szen ez Íi2t1e tulajdonképen té·
nyezőve, az Orsova·Galatzi
Dunaszakasznak.

(Lám milyen ellenség'ei vol#
junk mi b,/eli és déli szom·
szédainknak l) cz a rnásoJik
"megnyitás" tehál sokkal JÖb·
bel hasznéÍ!t Oláhország-nélk,
söt még Szerbiának is, mint
nekünk, Hát méfJ az első

\.

-=:..

"megnyitás") Ezt mindjárlIátlIt
fogjul\.

~': -.';

:vIikor a 15. század köze
pén a tatárjárás elzug'oll, IV,
Béla, királyi elődei jogán, is
mét a rnag-vor király hühérévé
tette az akkori l<'unOl'szágo!, a
háhoru előtti OláhorszéÍgnak a
V dskapufól Bessarábiáig lerjedő

részé! és egyszersmind meg'
engedte ezen terület lakosai
nak Zsil és Olt völgyein, va#
lamint él Délkeleti Kárpátok
hágói n át való szabad közle
kedést. E7 abban a korban
cg'yet jel"ntclt él kelettel való
kereskedelmi forgalom felvéte p

lével. ÉlJen ugy"mint a Vas#
kapu megnyitása jelentette ke-I
letre irányuló kereskedelmi.illk
kilcndLilésénck kez(ktét. Ez
volt tehál az első "meg'nyitás".

Folyt. köv.

A. tanoncok is kapjanak be
tegségük esetére táppénzt. Az
OTI ig'azga!óság'a elhatározta,
hogy közg'yi.ilése elé aLZal az
inditvánnval forduL hogy a
közgylilés keresse meg a ma
gyar királyi népjóléli miniszté
riumot abban az irányban, hogy
az Országos Társadalombiz·
lositó Intézetről szóló törvény
nek megreformálása kapcsán
olyan intézkedés tétessék, hORY
él lanoncok megbefqtedésLik
esetén szintén rész.esli!hessc
ncl\ rn!n/ biztosi/oltak, táppém
segelyben.·· .

. p?'""

A héten megkezdő

d, k a csabai rizs
aratása.

A falJalyinál gyengébb lesz
az idei termés.

Az ország'os hirüvé vált bé#
késcsabai rizstermelés g'azcla
sági éve a vég'c fclé közeledik
és értesülésünk szerint, ha az
időjárás kedvező le'Oz, a Mt
folyamán meg'kezdődika békés
csahai rizs aratása,

Az idéll il c5abai rizstermc!ést
fokozoltabb érdeklődéskisérle,
merI löbb helyen, ahol kisér
Ietileg' szintén próbálkozfak él

rizs termelésévcl, a lzisérletek
csak nagyon kis százalékban
váltoJták be a hozzájuk füúitt
reméllyeket, sőt vannak helyek,
ig'y például Szeged is, ahol él

rizstermelési kiséricI egyáltalán
nem sikerült.

Békí2scsabán az ielén is N~

ményen felül sikerüll él rizster
Illés. Rcménven felülinek kell
mondani, meri a lllájiiSi ig'en
kec!v('zőJlen hiivös, esős 1UO~

já rás kövQtkezlébcll a vet őma rr-b

csirázásd ig'cn hiányos és a
kelés is g'yenge voll.

A llyár azután sokat pótolt
és a rizs Illeg'erősödött. Ilc)7a
ma nem éri cl a tavalyi' 12

, mázsás, álláglermést, annak
val cl mivel al aHa III II I'ad, min ő ~

sl~g'e azonhnn kil'ogtísla/anflak
látsz.il"
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('ír'/l'kic'JlY ki..,/(dgc'11/1~1)t!ll

sl.csilik.

"Habsburg-ellenes Liga"
al?kl.lH, amely Idáltvarm"sl
fordul il nemzethtz. i'\ fl)~'j
ro~,b.3." mcgii!akul: a "I-Lhsi!urg
e!lent':> Lig:l ", A Li;:él e;~'VC[lrill1rql

v6!as!./Illiíl1yi laguki;(;)!, ;i:irnínis;'i
ridiv tisZlik",r!'ól és 1:gokbÓI Mi.
Elni,[(, éiklnök stl1. li>zt~tgck n1n
csend;. 1\ viÍ1asZlJliiinj ugH J.,ö

zött v;lTlnak: P. P,bralJfHll Dez::ö
ny. miniSZterelnök, Aj:ay Jén!'!
min, IilD., Boza 8am3 ily. III i
ni';zter, dr. Kil';íJy Aladár ny. I'ö
ispán, Kovács J. [s(v(\11 e'JY ta

nér, dr. Pol<'1l1yi Dc:/.ső ::-~ti). A
"Habsburg-ellenes Liga" megala
ku!ása Után kiállvállnyJI fordult
a nemzeihez. amelyben tiltakozik
minden Habsburg-pArti rnozealol11
ellen, amely a magyar népe.? ne
v': bcntörtén ik.

Fedeztetési állomások az
1931. évre. AvármE'0\'ei hármasbJ ~

bizottság e !Jó 13 611 tartott ülé-
sében 1931. évre küvetkező fe
deztetési ailoJll6sokat hozta ,iavas
laiba: KiJrösUrcsán és VéSZ!ÖI·1

2-2 ménnel, Mczölwrénvhen
Szci-,halrno!l 3-3 méllncl, 'Ovo'
mán. KöriJsladányban 4-4 mén
nel, És Fü:resgyarmatofl 5 mén
neJ. A községeknek azt a kérését,
hogy idegenek részére teljesített
fedeztetésért 2 P-t mint fedeztcp
tési pótdíjat szedlTessenek, él hi
zottság indokoltnak tartja. A Illa
gán tulajdonban levI) és közte
nyésztésre szán t l1lének vizsgMali
idejé!, a bizoLtság az alábbial,ban
állapította meg: Szeghalmon okt.
i 4 én és hizesgyarmatofl ok t. _

15"én tartatnak Illeg él vi/sgillat.oK.

DEBRECZENY MIKLÓSN.É
békéscsabai zongoratanárnö szeptember
1- től kezdve hetenként kétszer Gyom:in

MA G.Á N Ó RÁ KAT
ad. Taníta Kovács-Popp.er-fél alwsz.
1ikus módszerrel kezdökei és haladókat
Érdeklödöknekkészséggel szolgál fél
világositással amóclszerről.···· Dijtalan
prospektus és képességvizsgáiat. Jelen t
kezni lehet levélben is laká~hl : Békés,..
csaba, Apponyi utca 5_Gye.mán felviM-

gositást ad KNER L'\1RÉNÉ.

~U~WUW~~~WWUUUWUWW~~~

vény növekcdését. Ezeniul Ic:~

hhl va!í'lstrgnak számit az, hogy
a I'li Il i )vésél hallani lelleI.

Földrengés a DunántuiGIl.
Ny'llil'alll k(izs('gbcn él községi
cl01járóság közl-:3C :'izerini csLi
íÖl'tfikön rcggl'! 8 óra 55 perc
kor fö!drcngést éS/!e!!ck. p,
földrengés él'cl.hclö volt kC'ic!,
llyugaJi j!'?Jllyhélll. ,-\ [",zngésck

kCJzill ai: első d:ig volt ére/he
lő, d~ él néh/lll",' fl1éísodpcrcrc
rákövclkczó második lökés
l11ór iÖVl1l C!',')"cbb voiL A ren
~·és kÖvclk.:z!L;h':'ll Cilllozciuliok
i1 j<,\o!vúii hiv,lidlbi.1l1 (J SJ ,,-,kr0·,
w,'cn k'lcí!liroJI íÓlllpák, t:1'(kkc~,

cs c1 I Ö r k: III fl rt" \rcl 'T II g'és ~J) , !

vClkczkl)Cll j'li.irl\[j ).llIal !l\ll~,

lani:!') 1,:kó"fJl),clf), i:il()j tI i'li:rcl
rüg'f'cs/lctr j ílc{c](')J'(J -\ .:~ rel

~Cl1iil1lé,IClrci mo/didr [lLl i .~,j l
,~s al UI'ö, Lm +,' mm 20 éve
nCín jjr J , LJ rl~~J1;~,<-~S I~J·)·-:c>[kl'l_j(;

!>l']l n;cglndu~/. /\/. C';~(} ["C-l1~\~~

U!til 21 lakci :'>s2Íe; (ll. uk:!, él ~ú'1

[ildt. llc mikor 1cl11id(. hogy "
lJö: ilwdik rc fi ~L~" LII i'1I1 Ulai) !J l
lökés II em is mét Iődik, lJ1 C~ II \"UI
gOdVd \'iss.zaLr!ck kkel'ukba,

Csárdást táncoltak a kül
földi vendégek Kecskeméten.
fZeeskcméil'L is cilátngaj('t! cl

minö p él l'eisökcrc::-. k ede i111 í j s
koléii végzclick budélpcsli kong
ress7L1séÍnak kiráIldlilÓ c"o~

. portia . .A város Ilevezctes:"é~

gcinck lllegkkinfc'sl? utáil dcl·
ben ki![inö llall\,!u!alu bdllkcli
voit él l{e;'cskcdó I<a s:; i Jl(;t) él ll,

ahol sok SZl2P köszönrö iJCl1g·
zoli c!. A véndégck bcs/\.\L'i
ből láb701t, hog'y igal bartllai
lellek MagyarorsziÍgnak. Déi
ben kirándulás voil a város
szikrai SzŐiÓlc!epC:re.ahol liaj
neJezy Iván dr. szol~.iá!tfejví

lág'osilásokka! cl vcndégcknck.
ilki!.::el a v,íros rész,",ről .szabó
jenő lb. laniÍcsllok !'o:::;ac1oll. A
hangulat végig kilLinlj volt, él

vár'os mcg"\'cndér,;cIIC: a kirtm~

duló!<üi j akik rencJkiviili e]j:)~

meréssel nyilalkozfak él kiiiinó
szikrai borok ról. Farkas Sanyi
Illuzsikájára tánc kc:zc!őclötL A
külföldiek is mcgri'HllIlták és
nagy gyönyörLiségg'el ropíák a
csárdás!. ,CI. hcHlgLllal olyan ki·
!ünö voll, hogya végén aiig
akartak utnak indulni. !smétcl m

ien kijelenielték él kecskeméti
vezetők előII, hogy f(;;lejthetet~

lcnü! szép emlékOk marad a
kecskernéii !áfog.Jlás.

Értesités : A gyomai gőz~ -:s
kádfürdő f. hó 15~én azaz hét·
fón megnyilHc A góz#és közös
fürdő minden hé!főn és szom
baton a férfiak, minden kedden
és pénteken él nők részére
lesz nyitva. Kádfürdő mind él

négy fürdónaponköphaló. A
fürdőúzem kezeléséhez!(akas p

szék-gyógyfürdő volt férfi és
női flirdőmes1erei vannak al#
l\aJmé)2;vil, kik az igen ·Jiszt"U

Európa harmadik legna-l
gyobb orgonája Szegedcn Ei

fogadalmi templomban ViJn.

Megalakul a békéscsabai
földmunkáS szövetkezet. ,L\Z

Országos l{özponli I Jitclsz(i
velkezel rövid időn belől meg
alakitia [)ékéscsabáll él föld~

munkás szöv12lkc/cJel.

Hivatalos gabonaár tájé
koztató. /\ bcilirn'milliszlcr
körref1cl\:!ckt adol! ki. l1c'~y

flaponJa 111inc!cn ViJSl1li p"nz·
tárnái, él posfahivéltélloknál és
községlláúm a hi\'é1téllos ga
bonaárJkról órfolYélfJlLflP lCRycn
kifü/i2'esztvc,

A sokszáz éves vásárhelyi
ótemplom tornyába belecsa
poH ;:\ villám. I\él:,;yobb viiJ,)I'

voll Vélsárilcly környékén. cgy
111<3::11 érkk a \'iIléJmnk lJ)['i)S-. I
köri'Ji az .zgboltun. .-\z II is' III "

jJlom tornl'ál is vin5mcsapc:ís
érle, mel)' a foroll)gömböí érle
és !eftl!olt fl loronykupo!él 1'0
·,,'á.db,], dm2lynck egyik l1öi<J!~

fllöS gcrcnd6ját kclté!lél"-ilcdla
és a \"2konyabb gerendákal
rneggyui/oUa, A fUzollök llyom
ball kivcm::iak és f0lórai lIlllIl
kával clollollflk a tüzet, c:gyuj!éll
a fecskendő vizsugaréÍ\'aI az
clhaililolJ gömböt i::: \'issza-

*nyorn:ák ,,-'15'/e 11 cs ájjáséÍ I)(].
0lá5 közben a lemp;om !eleie
is rncgrollgálóc!c!J kbsé_ .A /0
rony félvázát él viilámcsapás utan
ál kell épitelJi.

!zHk a kecskeméti szőlő

Németországban. A. kccske
l11c.?ii 57Ő1ő évről-évre kcrc5c(
icbb árucikk 11211 a hi1földön,
Ez évben nerncsak a cscrnc~

geszö:őf. hanem él bor::;zólöl
is 11cJi5robb mértékben szóliil
iéÍk kiiiföldrc i(ülönöscn Ni
merorszéÍg jó piaca (j kecs\<c
Iw~1i szőlőnek. Alig van mIp.
amikor 200 mi::tcrmázsánál
kevesebb szőló hagyja cl a
kecskcméli állomási.

SzázmHHomod centiméter
mérése. Berlini jelentés szerint
eg'Y elcldromos [aboröjórium~

ban müszerlkésziteitek, mely a
mérési technika valóságos
csodájának 11l0ndhaíó. Olyan
parányi hO'3szuságokai is pon
tosan meg khet vel,; mérni,
1112lyek a ccníiméler száZiT1iili~ l
omodrészének felelnek meg.
A mérés egy rádió-rezgókörrcl
Jöriénik, melYl1ek villamos rez
gései! két szembenálló fénylap
befolyásolja. Ha e lapok a
legkevésbé is közelednek egy'
máshoz, avagy /ávolodnak, a
rczgésck szemé! azonna! meg
váliozik, amit a ){észülékhez
kapcsolt hangszóró hangjának
változása azonnal elárul. Ha
például az egyik fémlemezt fej
lődésben lévó növényszárhoz
erősiljilk, él -hangmagasság
lassu, . fokoza/os vállozásával
figyelemmel kisérhe/jük él nö~

Elvi döntés
ipar ügyben.

A kercsk. miniszlcr egy
gyulai csel kapcsán kimon~

dotlo'J, ha az élelben maradt
házélstársnak az elhalt ipdros
ipara foJyialásárél vonatkozó
joga mcgszünik, akkor az il~

lelő ipar~gát, csak \Ijabb ipar p

iogosilvány alapján nem pedig
az elhalt iparos iparjc·gosilvá
nya alapján gyal;orolhatjcl. r'\z
ujabb iparjogosilv(iny élz()l1ban
csakabl>élnaz c:sclhen adhi1Jó
ki, ha az életben muradt há-
Z{lsti!,s saját szernélj'éo('/l
mínclazoknak a kövcJclmé-
nyeknek e!q:rei tesz, amelye
kel él förvény oZ ipari tevé
kenvség' mcgkc7désérc és
gyakorlására né!vc I11cgszab.j
Ha él?onban k.zpc:--ilés!Jzz kö
löJ! ipar gyakorl ..ísáról van szó.
él szakképzettség iga/o!ástJ
nem lehei megkivánni, mert a
törvény célzéliával lenne elkn~

téte s a7. özvegyiől, akinek a
tönény (lZ elhalt iparo:; ipa
rának szakképzc11ségi ig'azo
lása nélkül való folylalását Ic-'
hetővé teszi. a képesitc's iga'
zolásöt megkivánni. Tanoncot
azonhan csak abban az CSQfm

ben tarthat, hi] üztet'lezetőt

alkalmaz.
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I
Jól sikerűlt az orosházi vá,

sár. A lezajlott orosházi vásár
eg'yike: volt a legllag-yobbaknak.
A község- !JeJypénzból 1141
pengőt szedeit be, ami alt
lllutatja, hogy ct forgalom igen
jó vo!1. Az á.llatvásáron min/I
e:):;'y 6000 állatot hajtottak f.zi,
ezek közül 2249 darab cserélt

I g·azdát. A snrvasmarhavásár
iránt a külföldi kere"kcdók kö
zLil különösen OlaszorszéÍg'
mutalott nag'y érdeklődésI.

I~~"')~~~

I EGHIVÓ,,
A Gyomai Gyülnö!csértékesitő és

Központi Szes:éféJző Szövetkezet 1930.
évi szepteul ber hó 28-án délubn 2 óra
kor Gyol!lán a FOi-'yasztási és' Értékc
sitö Szövetkezet gróf Tisza István ut
400 házszám alatti nagytennében tartja

I
meg az 1929.30. üzletévről

évi rendes közgyülését,
amelyre a tagokat ezennel meghivja
azzal, hogy ha ezen a napon határozat
hozatalhoz nem elegendő számu tagok
jelennének meg, a közgyülést 1930. évi
október hó 5-én délután 2 órakor
ugyanott megismétii és ezen. közgyülés
tekintet nélkül a megjelentek számára
hötározatképes.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezetö

és két hitelesitő kijeiÖlése.
2. Az 1929.30. üzletévről az igazgató

sági és fe!ügyelőbizottságijelentések és
zárszámadások bemutatása, az üzletév
mérlegének megállapítása és határozat
a tiszta nyereség telosztására vonát
kozólag.

3. Az igazgatóság és felügyelőbizótt

ság részére a felmentvény megadása.
4. Felligyeiőbiwttság kiegészitése,
5. Alapszabályok 48. §, ai pontjának

m6c1ositása.
6. Esetleges inditványok.
A Szövetkezet 1929 30. évi zárszáma

clásai, igazgatósági ésfelügyelöbizott
sági jelentések Gyomán a Szövetkezet
irodahelyiségében közszemlére ki van
nak téve s az érdeklődők ott Jllegtc
kinthetik.

I Gyoma, 1930 szeptember hó 1O-é11.

I
Az Igazgatóság.

~~~

Az őszi megyegyülés e:gyik
tárgva Csuda bal ia puszJarész'
nek Gyoma községtól való e:l
szakadása és Turkcve: város
hoz kendő esalo!ása járgyá~

ban hozolt beli.igyminisztcri
leirat elóicrje:sztésc.

fl'lűködik a StromboH tüz
hányó..A Stromboli tiálJányó
haiaJmas e:róvel ismét miikö r

désbe Jépeit. A tüzhányó izzó
köveket és kavicsokat dobolt
ki magából, amelvek a kör~

nyéken több he:]yült liizekeJ
okoztalc

:Étvágytdldnsá.gnál~
rossl- ryomorná\, bélrekedés
nél, renyhe emésztésnéL a:lyag
cscrezovarok nál, csa J;'i fl k i ii tés~

nél és bőrviszketésnél a !er~

mészetes ~FerencJij,z§ef~

kescrliviz remIbehozza a gyo
mor és a belek müköcJésél s
l11cgszfihaclilja a testet a fel
gyLi!e:mlcJt rothadó anyagoktól.
Az orvostudomány több utlö 1

róje l1legállapilolla, ho&;'y a
Fell.'en.c Józ::;;ef viz ob5Z0'
lut meghizhatő hashajló. A
FeE.'enc Józ<iief keserLiviz
g'vó~' \ sze ri á.ra k ban. cl rogé ri á k,
ban és fiisze:rüzletekbell kap
11cllö.

Figyelmeztetés. Az Iparosok
01'-'; '/ ágo,; !\iizpon li S zövelke~

'lete ::;zulnl illetéktelen eg'vé
nek nL'gj"lenlek cg'ves !Je:!ye:
ken iF ipéfOsoknál és a kis~

ipan hiJclkl kapeso!atbal1
hangz(J los i~'érL'l(k mellelt
eg'yeseklöi pénzl csallak ki. Az
I. O. K. SI. figyelme:zlet min~

Lle:nkif, h02 y közvctiJöke:t nem
alkalmaz és ha valaki a Szö
veíkezt2Í megbizóicvele nélkül
Py:nkélll j2lcnlkuik. vissza
kei! uiasiiani és él Szövelkeze
tel azonnal értesilcni, hog'y a
sziikség'es l11e:gJorló lépésl?ket
meg·tegye.

A Nemzeti Munkavédelem
feliígyelősége a lég~ és g'áz
védelem oktaiási se::;écllclének

!lllcgsze:rkesztésére pályázatot
I hirdet. A nyertes páiyamunkák

100 P-től 1000 P,ig' dijaztalnak.
Akine:k a részlete:s pályázali
fcllételeket közlő "l\1ul1kO\'éde
le:m" c. Iap ne:m áll rendelke
zésére és o pályázat iránt ér·
c!e:klődik, keresse meg a gyu~

lai m, kir. nemzeti mllnkavé~

dclllli hivatalt, kérjen a )) Mun
kavédclc:m" azon szárnából,
mely a feltételeket rész1ctescn
közli. a hivatal a71 eimére: díj
talanul megküldi. A pályázat

cr02c1ménye annak ide:jén a

,,'vlunka véd ele rn", hen ]e:sz kö

zölve,

Telefon 883-31.
Dijmentes árjegyzékc megjelent.

ugyanis lörvényjavaslaloLkészit
elő az orvosok ál!al1lositásá~

ről. Az orvosok a jövóbcn ál
lami lisztviselők le:nnének, akik
köte:]esQ].z volnának elvállalni
az ös:sze:s állampolgároknak
keze!ését külön dijazás nélkül
az államlől kapot! fixfizciésérl.
Ezzel szembe:ll az orvosok
tes!ü\eki azt az ellcniava";!dtot
teszik, hogy minda/ok a po],
g'árok, akik nem esnek a lllL1I1
kásbiztosi/ó löl'vények hatálya
alá a lakóhc!yi.ikön élő orvo p

sok vaiall1~lyikén',21, bizonyos
ciHa ián yösszegért e: \ófizethelnek
az orvosi kezelésre. Ki.ilöníe'
g'es gyógyí lÓ eljárásokért ('S

hosszada fmasabb gyógVi!éso~

kérj az áítalányösszeg'et meg
felelő póllékkal kellene kie p

gészill"::ü,

Jubileumi sorsjáték. A 25 ik
111. kir. osziálysorsjáték ok/ó
ber 17·én kezdődik. Ezen ju
bileumi sor."jegyek iránt óriá::oi
a kereslet, Illerj 84.000 sors
jeg'V közii\ 42.000 nyeremény t
sorsolnak ki állami ellenőrzés

mellell, tehát minden második
sorsjeg'y nyer. Ha1almas ösz~

szeg'ek 300.000 pengő, 200.000
peng'ó, 100.000 pengő is nyer

B_~ hetó, összesen közel 8 millió

BUOAPE5T,'V, VERE5-pALNE urCA 8. pengö készpénzt sOl'solnak ki.
Lo.---;...;..--'"=---------Dcmbinsky B. fóárusitó Buda,

pest, ll. Zsig'll1ond ulca 8. mai
lapunkhoz mellékelt e:gy kar'

U~~UV~UyYUU~UUWWWWWUlMl> ton!a[)ot, mclyrö! kérjÜk a
))RcndelőLapol" levágI'i és ki

J töltve még ma postára adni.
fizetés csak a sorsjeg'y véte:!c
utén, tvlindene~:rYQs sorsje:gynek
e:gyforl1la a nyerési esélyT!
VéieJlentől fli~m az Ön szc,
rellcséie is! }<:önllycn lehet,
hog'y az ajánlott sze:rencse'
sorsje:gy által Ön is, - mint
már oly sokan - nye:r nálunk
és gazdag lesz! Ne mlllassJ:a
el az al1zalIllat! Aki mer al
nye:r !

Az angol orvosokat államo

sitani akarják. Napok óta nagy

izgatottság' uralkodik az ungol

orvosok kiJzöli, akik hangos

gyi.ilésekcn foglalkoznak a nép

jóléJi, 111 II n lz aügyi és pénz iigy

miniszterek ui /ervével, amely

n~egvalősilás?J. ese!én sulyosan

fog:ja érillte:lliaz angol orvosi

rendet. A három miniszter

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váliókölcsőnöket ház és földingatlam'a bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték leg'magasabb százaléka erejéig a leg'előnyösebb feltételek és kamatláb
me1!ett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertá!nak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebe!ezési költséget méJtányosan és a leg b

minimálisabb összegben számifják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogya felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné..

Mindennernü bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesítik.

Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyü öicsöztetne.k.··
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6'15 9'4513'3617'3020'45 i Bpest k. p. é 5'00 10-40 11-45 19'1Q 19'45
11-0612"4218'1920'29 2'10 é, 0'32 5-34 8-5214-2816-52

6-41 ]l '1412"47 18'2920'34 220 i G) oma é 0'17 5'26 g-51 14'2016'51 19-25
7.34 12-08 13'25 19'2721'11 3"23 é Békéscsaba i 23'15 4-34 8'1413-2616-141826

Autóbusz 3'5312'4617'3020-45 i Gyoma é 7'2412'10 16-4i 21-45 Autóbusz
~ 5-304'21131417'5821'13é i 6'5311-3916'1821'14 6-DO ~
;C 6'30 4'26 13'19 18-0321'18 i Dévaványa é 6-4811'3416-1321'09 8-00 o-
~ g-Oa 4-5713'5018'3421'49 é i 6'1511'0115'4120'36 10'30 3,
- 45813 '118 45 2150' Szeghalom é 6'1310-5915'402034 12'00 Q-:y g:~~ 5:1714:~0 19~422:09 é Vésztő i 5.5310'3915'2120'14 1'40 ~
'o 2-20 20'57 é Békéscsaba j 4'00 2-40 $
.@ 4--5 .... 5-40 o
ö 7'~O -16'1611'02 14-0019'00 i Szeghalom é S-30 9'50 15'25 18'42 NO~.
o' - ,7'5012'3418'04 20'36 éPüspökladány i 5-30 8'1513-5017"08 ;5

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.... .

Közgazdaság'.
Gabonapiaci jelentés.
A ga.bona~iac, mint a niult heli je

lentésünkben irtuk volt, teljesen iízlet
telen. a viiágtermé8 kedvező jeientései
nek, valamint az igen intenziv 01"087
buza kinálata hatása alalt áil. Ezek ~:j

hatása folytán az árak to\'iÍ.bbra is
lanyhultak.

Gyenge a lis_'.tüzlet is, dacára annak,
hogy kétségtelenül alacsony árakon van
kinálat, azonban mindennek dacára
vásárlási kedv nincsen.

Kanadából érkeznek azok a hirek,
hogy ZI minöségtermelés szempontjából
az idei betakaritás lényegesen jobb a
tavalyinái, miért is a kikötői piacokon
egész jelentékeny mennyiségben kinál
ják a manitoba I-í. Különben a l11ult
kori jelentésünkben meg is irtuk, hogy
Kanadában az egyes Manitoba fajtáI(
keverése el lett tiltva, mert a Mani
toba I-t kimondottan exportcéJokra akar
ják felhasználni.

Kétségtelen, hogya készletek már
mindenütt er6sen megcsappantak és

UJ KEDVEZMÉNY
VENDf::GEINKNEK

Ezen liJp előfizeWinek megelégedé
sére nyujtott

10 szá.zalék
kedvezményt, szobaárainkht'>1

10 §iZá.Zdlék
kedvezményt olcsó éttermi árainkbó[
(menut kivéve) módunkban van az
uJsAG kiadóhivataláva! létesitett
megállapodás alapján kiböviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZET! SlINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira 5zóió mérsékelt áru
jegyekkeJ. Tekinteltei a nagy keres
letre, kérjük szoba és sziflházjegy
renclelését két-három nappal előbh

velHnk közölni_

PARK-SZÁLLODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke~

zési oldalával. (Nincs kocsiköltsége.)

Szerkesztésert és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON.

DUBLIKACIÓ.

A szöllő must IlH)S( oJc~ótJb ktt,
!Iler[ a mai u<,ptól hzdve ugya Ilal1
gyánái, mínt a fogyasztási Szövetkezet
nél lite.renként 70 fiIíérért leIJet kapni.

Üzlethelyiség tejjes berendezéssel,
amelybe csak az árut kelj elhelyeZlli,
kéziraktárral és pincével ellátva Oyo
mán forgalmas helyen, a Horihy Mik
lós ut 1060 sz. alatti saroklIá?h:H1 kiad,)
Rövthbel Schusztek Sám\or tanit<:,n;1l.

I\Hltrágya Wagi'lerMárton Fiainál
el8jegyezhet6.

A Gyomai Hangyához egy jöra
v~IÍJ 1óny kiszolgálónak felvétetik és
;1. Bllza osztály (önáll/)) H'zetésére ('gy

i~rfi felvétetik. Bővebbet Kovács János
ig<lzgatónál mcgludható. Ugyanott a
mütnlgya el6jegyezhető illetve kapható,
fizetési felktelek ugyanawk mint a
lJiult évben_

Özv. Kovács G. Jánosné h;'ua
örök iÍroll eladó, ugyanott Béres Antal
nal; 1 hoki vizjárta páskumja eladó éf'
saj;,! hazáb,ll1 egy szoba konyllával es
ef4Y kamra haszonbérbe kiadó. l~rte

keZl1i lehci Deiik Ferenc llt 299 sz.

A Gyomai Hangyáná! az ÖSszes
vadászati cikkek, ugymin! ke:'! lS lil c,;
töirények, füjtások a Illai nap(Jl kezdve
10 sz3.zaIt'k engedménnyel kaphatók_

. Ugyanott a tagok a mai naptól kezdve
il gyufát 5 fillérért kapják. Egyben ér
tesítjük a tagokat, hogy il Központ uta
sítása folytán minden h,:'napb:JJl egl'es .
cikkek a tagok részére keth'ezl11él1Ycs
áron lesznek árusiha_ Kérjük ezt figyelni,
az Igazgatóság.

Katona Gyula kereskl ctőnél egy
bnl1l(" vagy egy lllilH1cnes ~il[ felvé
tetik_

5--(; P
o-7 P
1~2 P

32-50 P
51'50 P
29'- P
25'- P
15-- P

30--32 P
70-72 P
13·-15 P

:14- 3n p
:)()-35 p

IOG-120 P
10-10,50 P

12--14 P
17-19 P
10-12 f'
15-17 P

az importra Sí;orul!) államok a köz.el
jövőben sziikségldUk fedezését fokozni
fogják, ami annál is inkább inliok(lit,
mert a kereskedi.íkn~1 igen kevés az
áru és a termelők csak annyit ac1llak

el, ami a legszügségesebbre kell.

A déli féltekér/\I továbbra is kedvezLJ
hírek érkeznek és nagyon fontos, hogy
Argenlinia termése az igen \eszélyes
időszakon, meiy most fog bekövetkezni,
hogyan esik lul, mert ennek nagy ki
hatása 1'::31 Ll világ gahona terrnésérc\

ZüriclJben igen nyomott árak mellett
kelt ei nehány tétel áru pé!Ll{tUI Jli1ani
tuba II. transit Basel Sfrs 21 áron, ami
megfelel 23-10 pengőnek, i\\agyar álUt
egyállalán nem adtak eL
_ Ujvidéken buzáért 15 dinárl fizetnek,

ami megfeJel 15 P-nek.
Piacunkon a ·buza c l\(~len 13·.5()~

l-l50 P volt.
Látható raktárikészlelek : L(;számi

tolóbank tár!1ázaiban l11uHhéten 162_210
q, most 206_063 q, Csepeien lllulihé
ten 74.417 q, most 91.527 q, Luj);3ma
Jomban mnlthé[cn 51.932 q. most
53721 q.

Chicagoban fizetnek: IX_ 80'5 ct.
XII. 802'8 ct., Ul. 8S-7"8 ct.

Zab, árpa változatlanul 12-14 P_
Csö'!eslengeri 8 P_

Termény és magpiac.
fe!lér bab
Bíborhere
Lucerna
Konkoly
Borsó
Express borsó
Hózsa burgonya
Tavaszi blild\Öll'j
Tökmag
Mák
Szárított répa?lell'l
Széna
Lucernaszéna
Szalma

Liszt.
Vidéki kis malmok boletta eS fMgal

miadó nélküli árai.
O-ás gg
O-ás g
2-es
4-es
6-os

@MM.'?

. .
Országos vásárok. .A legkö-

zelebbi országos vásár Szeg-,
halmclo szeptember 22·én lesz,
melyre sel'léscn kiv[jj minden;
kle állat felhajtható_ Ugyan'
csak szeptember 22;éll lesz
Ücsöc!ön is vasal'. békésel!
szepkmber 26. 27 és 28-án
lesz, melyre vészlllC'n[,::s helyről

i'1indcnféle 6liat fclhój/helÓ.

Anyakönyvi hírek. Szii!cjfcf.; :
Jakab Mária Paula, Bácsi fe;
rene, józsa hliháiy, hlMíai lvIi;
hál)'. Anial András, C-orgtics
Mária. Gccs?i Eszlcr MnrgiL
IléJzasságoi kölöttek: Hegedlis
Gáspár \-crga lv!argilfa!, F. !-<:ís
jános Balog Rózával, Sr.8kál
józsef lvlulic tdáriéÍval. [illallak:
Roósz András 74 éves. [,101 ..
nál' György 66 éves, Töih
Sándor ;SO éves_

Reumás, köszvényes és csu
zos betegek figyelmébe oiánl
juk él bárándi gyógy és fürdő·

helyet, ahol az cvad május 1
lől október 31-ig tart. Bártll1cl
fürdő Bihélrvármegyében, él

Farkas völgyben,_ pormentes
levegőjű, ideáiis helyen flGkszik.
Ásványvize alkéJ:ikus, él Icg~

sulyosabb reumát, kuszvényt
és esuzi meggyógyiljd.Gvógy
hatását sok ezren igiJzolj"ák.
Ivókurára alkalmas. Fürdő árak:
egy személynek RO fillér, kl;::!
személynek 1'20 P, g-őzflirdó

40 fillér, közös és góz együit
egy nap 1'20 p, K<.?Í-három
ágyas szobák 24 óránként 1P
20 fillértól 2 pengóig, külön
ágy 40 fillér. Avendégeknek
2) napon tul a lakásból 10 szá·
zalék, iiz napon Iul 20 SZél'
zalék kedvezmény van. Jó ma
gyar konyha, figyelmes kiszol·
gálás. Napi penzió 5 pengó16i.
Reggeli 50 fil!ér, ebéd 2 fogá
sos 2 P 50 fillér, ebéd 3 -fo;
gásos 2 P friss, vacsor.:'! 1 P.
abonáns, reggeli, ebéd, vacsora
2 p 50 fillér. A vonalon érkező

venégeket a fürdő koc3iia vár#
ja. . Érdeklődők forduljanak
Farkas Márlan fiirdőÍulajclo,

nosh0z Bárándra Bjharvárme~

gyébe.

Pávai Vajna főgeológus jó
dos forrásvizet és földgázt
igér Orosházán. Pávai Vajna
fCri:'IlC fógeológus Qro::::lJázán

\

és környékén helek óta rne#
ieg-"ízforrások és földgéÍz után
kutaL Kutatásai eredményeiről

óZ cl meggyőződése alakult ki,
hogy az orosházkömyéki taTai
alatt körülbelül 1000 méJcr
mélységből földgázt és legalább
70 fokos jódos, sós vizel lehet
felhozni s erre a célra él leg~

alkalmsabb terülel Gyopáros
környékén van. A furás meg·
kezdéséhez 3000 pengő szüÍ\#
séges, amil azonban az állam
nem tud rendelkezésre l)ocséÍ;
lani, ugy hogy- ezt az összeg'et
Orosháza községnek kellene
fedeznie, - ha volna miből.

Öngyilkosság. Németh Gé·
záné sziil. Sávolyi Róza 22
éves pincérleány, szerelmi bá
natában megmérgezte magát,
sulyos állapotban él békés"
csabai közkórházba beszálli
íoflák.

Nvomtéitta él "HUNGÁRIA" könyvnyom~élI v~lI{]i~t Gyomán Felelc58 cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.
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Hirdetések dijszabásai:

'S:- _

Egyh-asábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötsziiri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél 15 ~zázalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdeté~

esei:én 25 százalék kedvezményt adunk.
rs:z=rc::::zs------ ------·--~~7-----~-----

S~eri<es%t~ b kiacl6hiV'3tal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOJlt1.DA
G 'J o: Jn a. "A1'V3ház"

--zs

Gazda-gondo
Gyorrta l< ölség kisgQzdái és

velük együtf fjZ e~iiÍsz lakosság
a mai nehéz, vőI6bi'lngalda..
~ógi öss?-Ilomlás eh)!1 álló idó ..
ben t39Q. sz{'pkmbcr 20..ún,
szombaton tiélután il Község..
Mza tanácstermében megtar/oH
gazdagyiilésen Répás Pál rd.
lelkész fl {<övetkez() clőieriesz

t\fsl teH\?

Elóterj€szlé8~m~1 magyar hű..
zánk egyik nafJY v~LQrQn~k

azon klje!cnl~s~vel kezdem:
'!I !\lcgnchniill oZ idöK viharos
ii1rása feleltünk". Sajnos ez
sohasl,?m voll slomorubb Való
ság, min! a mi napjainkban.
Nem elég fáidatOfll az. hogy
megcsonkUollák f' z.redévcsffia
gyar hazánkat s clvQlték lőlünk
az életerőt, hanem most a Sll~

lyos gazdasági helyzet Immól'
akéts~gh~"s.;2~ kUfliJiba IdS;(it.
Magyarország agrür ölltlll1.
Mindeniink a jó lskn állal adoII
áldott mi'lgYDr föld s il jó ma·
gyar föld drága tCrm~sc : fl

magvaI' buza. Al many értéket
ls fl buza étlékc mutatla. Ad
tarlottuk. hogy fl magyar buxa :
aranv! A mtll idők alilcsony
buzaáull azonb,:lo ezl €l meg
~n'ó7.ódés1 ls megingaHál\ és
lds~élnl\ént k li.;:sen meij"semmi..
sHH{. Hiszen mil már olt á!I~lnk.

hogy ha a moi bllzaárak mo~

radnilk mQ:g továbbra is, vagy
ha azok még alac'3onyabbra
esnek, akkor a magyar mexó..
iif6zdaság '3 vde cgyüll al or~

szág gerince. . B magvaI' kis..
gazda tönkr~ megy! A mai
huzaM mellett, amely az eló..
állitási kö!tsl?gen jóval alól van.
nem képes a kisgalda állami.
mlZgyci. községi, egyMzl adá~

tartozásaU Idjesileni. a sulyos
közterl1eket vis-elni, gyermekei
nev~lt~tésél, temHtaUísól. csa"
ládja ruházattJ-t, fenntartását vi..
sein! nem bIrja, mert az il drága
magyar föld immár ll"m tud
Aasznot hajlani s -hozni. lia él

buzaár nem válto,ma hzgalábh
annyira, hogy él terméssel járó
kiadásokon felül hasznot i~

adjon a gazdának, flkkor a
gazdasági élet összeroppan.
telj~sen tönkrt?m"i'i, A Inal

•
gabonaár tovább nem marad
hat meg, mert az lassu . hal·
dokhist jelentene, mi pedig
élünk és élni akarunk!

AT.. otolsó kél hörwpbon
olyan nagyon ö!ázuhönt il buzn
ára, hogy il;>: immár kaía~4{ró

. fális (~S;{;1SZ gazdasáRi ékHinkre.
JA mai buzü árrndlelt szótlanul
nem haladhat. cl. él gazddtársa...
dalom. Raitllflk nem 62: segit.
ha maid hónapokig, vagy tdlár.
ai' 1Sl3 L evl Icr:nlÍsig vagy
erak'isig tanácskoznak az arra
hivetollak e szomoru kérdés
felej!, hanem Hl azonnali, gyors,
célszerü és helyes gazdasági
il1l~zkQdést kell lennie a JÖr..
v.2nyhozásnak, va~-y él l~lelós

államhatalomnak: a miniszter·
tanácsnak.

A buzc1kérd0s fél megoldási,
vugy eiodázást~ vagy rlOllirend
r61 vDló lcvJlc\1 nem /ül', mer!
ez. v~gkalas/trófához veze/hel.
A mai bolella nem megoldás.
nem elinléz&s. Hiszen maga él

kormány IS azért akarta, ~

legalább ez lá/szoIJ, - a bo
teHát, hogy il tí.?rmel~s költsé
geit bitdosilsn. Ezt nem Judta
megvBlósilani, rés%bcn, merj tl

botelhl eUú.>scU. részben: meri
maga El bok'ita nem is alkat·
mllS erre. Igy i'I mai boleHa
rnclletl csak megfelelő törvé"
nyesinléxkedés segíthet. de
ennek El segHhelésne,k gyors
nak. jónak t<etl !ennie és ü

nemzeI élni akarását kell biz
tosítania!

Törvl?nyes uton a felelős

magyar minlszterilll1l ufiéo
óhaj/juk rendezni és mega!·
dásra vinni ezen kÖl~aldaséQ'1

s egyullal sloc\Mis klirdést.
Merj il mai buzafirak melletl
nem lehel bU,zál termelni. meri
fl föld az adóját sem adja meg.
Hisun il;?: egész világon ná
lunk e ('sonka ml'llJyar földön
a legolcsóbb il buza. De iti is
hiába olcsó, hiába 13-t4 P
ül ára, il I1szt 48-50 P. Az a
sze~énv munkás, munkanél
kiill, ellátatlan fl liSRIc-1 kény
szerül venni nagyon drágán.
kiHönösel1 él nfl~-Y városokban.
e!sósorbijl1 Budapesten, Mikor

il buza 600.000 koroml. vagyis
ü nwi értélz sí:cril1l 48 P voll,
akkol' fl p.?kmeslerek il süte
ménvel, ártÍ/ " fillérben állapi,
lottflk melJ s mo a 14 P-ős

bUZO,:ll- mc!lclt is a P0ksük
mén) C'7'l)( 5 fillér.

A bUZGár zl1hamísa sehol
s~;n (;!VI1l0grclzkódlal(), mini
m'llunic \1iérl nincs küiröidön
piaca il nlil2Yflr bUlának?,
ahol éV'i;:,íladolwl1 keres/liiI
elso helyeI ro~lalla CI ~ ke·
rlc:~lék él l11tl~yor buzát? l\1i
Cllnek az oka? rvlkrt nem
SJCiinlci!!\ m,'í; Clt aJ': okot?
rvnt teltek eX0n ok c!iJárilásÉlra?
Teltek-c cr",dménYJ25 lépést
icicj('korán a külföldi piac biz
tosil{:sára?

A boletta fenn/ar/ása is lii-j
uiból kiviLs&rtl!andó lenne, hi
szen it bolcltatörvény nagyon
is hosszura nyult járgyalása .
íllinden csel,e károkat okozot!
és a boletta IeJ! az oka. hogy
QItoilűsxol ta (] z idejében va ló
érié\{esjJés utjál és él gabona··
forgalom lebonyolilására szük
séges lókc egy részét lefog
lalta. t'vliért köpnek és hány
helyen kapnal( szá7alékol él

boleHaárusilójz s miért nem a
gazda. a lerl1l\;'lö kapja azl is?
A bolella és a felemelt liszt~

forgalmi adó 1öbb millió pen
g-óí elvont abból él lókekés z
letl:>61. amely él gabona vástlr
lósára rendclkezesre állott.

A gahonakercskedó is lőkéje

egy részét bolelfába fekteti, dc
Visslilkanni l1ern tudja s a kél"
matot nel<iink keH mel;!fizclní.
IIven t6keszcgény országban,
mint e m~gcsonkitoH ma~war

föld. boletta és tiszlforgalmi
adónak bizonyos árromboló
hatása van, ez pedig· a mai ne
héz viszonyok közötl megen...
~edhelE'tkn.

Ha él mai bUla ár nem emel~

heló, akkor nincs n-lés lccndö,
mini az. hogy CI mai buza árat
irlJnyadóul véve, minclen más
árunal< ebhel viszonyitva tör
vényhozási ulon kell megálla
pitfiniaz árát. Ha ez meglesz.
épen olyan, lninl ha a buza
érill emelték emelték volna.

A miii puzaárhoz kell alkal
mözkodnia-akkor elsősorban

magának az államnak is. Az
állam js kevesebbet költ"ön!

Másodsorban törvényes uton
minden karteit szüntessen
meg! Áldozatok árán j:s Ic k(-Il
szálliluni az ipareikkek árát,
hogy él mezőgazdaság' vesze'
delmes kriziséll enyhilsLÍnk.
Ehhez azonban törvényre van
szükség. lvlásként nem lehel.

Mindezekhez hozzávéve a
szociális kérdések mcgvalósi
lásra váró feladatát, a nag-y
munkanélküliséget, mely már
most is nag-yon érezhető s a
nag-yon nehéz helyzetet. mely
az clkövelkezó félen és tava'
szan reánk borul, ha alkalmas
iclöben g-yors és helyes intéz,.
kedés nem lesz, törvényes
alapon, inc\ilványozom : tegyen
a gazdagyülés sürgős előter

jesztést Békésvánnegye tör
vényhatóságához, hogy onnan
feliratban forduljo,na várme,.
gye a l11inisztertanácshoz és or
szággyüléshez a mai aggasztó
helyzet megszüntetése végett.
Munkaalkalom, a munkásság
nak megélhetése, a buza árá
nak emelése, a boletta módo
sítása, akartelek megszünte"
tése, az iparcikkek árának
mérséklése, a lisit árának a
buzáéval összhangba hozása,
az őrlés szabályozása, hogya
malmok jó és használható.
lisztet adjanak, képezzék a
sürgős felterjesztés tárgyi
anyagát.

Uj kollégium.
Felavattál{ a Postamesterek

Kollégiumát Budapesten.
.Az ('Imul l hét szombatján hen,

sőséges ü:mepség kerc/ében
avatlák fel a postamesterek
Várfok IItcai kollég'iumát. A
megjelent eJőkelóségekelWag
ner Richárd fópostamesler üd
vözölte, majd ismer/elte a kollé
fJium lélrejölknck történeté/,
Hangoztal1a, hogya posialllcs
terek rQgi vágya valósult meg
a kollégium fc1épilésével, ahová
a vidéki poslames/erek felsőbb

iskolába járó gyermekeit helye-·
zik eL

Szalay Gábor báró c1r. pos
tavezérigazg-aló a kereskeclelmi
miniszfú üdvözletét tolmácsol/a
és őszinte szerencse kivánniait
al intézmény fclviréÍl,Jo71a/ásá"
hoz.
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'bevezetik." •
eljárást. .00.,

millió l1l~terl11(Ízsa g.abonát
visz he és ezt ,eddig' nálunk
szerezte be. E7.8rt (1 ~~a2:.cld&ági

függellenségérl ,nagy erővel

küzd Mussolini. Célia a nag-y
tömcgü gazclatársadi'Jjom meg'
nyerése és fc1ncH'!ésc ,n [IH)"

dern mczög-aldaság számárü.
mer.t csak igy gyözcdclmes·
kcdhc:t. '

Igy szülelt<?k meg azokal.
intézked'ések, melyek a ~abo

naharc biztos eszközei. Hogy
a ,gazdatársacla.lmat belem:veljc
a modern gazdálkodéisba, mell'
a szemtcrmésen kivül fó/eg ill·
lal, gyümölcs és kcrlgazdc\lko· .
dásra vezeti rá, gazdaképző '
váf1dor lélJlSzéket álli/ott· fel
mwMn· megyéhen. Télen el...·

tOZéÍSllt, i~~y nycril'/l a ~;azdt1

idöt hll"lokónélk fokoza/o:'> ért\.5
kesilésl.'rc, dc menekülíön meo', • 5

alló!. hogy árverés llltJ bocsás
Siík (I birjokát, amikor ll1é!güij

uton sokkal iöb/)cj tud érc:Jic"
elérni.

Én c!sősor\)oll érzem' <lllIlO!<

a :<ökiezclíségél, hogy él !\is~

gil/,[6km meR J,c:[ I1lcnlcni {ll

ll"ll. hogy riil cl é) nl" lJ I(',;,,;Ul ícgyc~'

.lld;, inerl ma erröl \'Cill szö.
Dlhé;~ pedig pénz ke!!, mi1)j o

élbógoy pénz kell minden r)rot~-'
léilH1hoz, flll1clync(, mq;()ldá:iil'
réÍnl{ slllyosodik. l<ényIcJcI;ck'
\'élgYllllk khill cnr1ek fl kérdés
nc-K (l megolclósóf is rc~nl1lar~

tartani éllTil aL idörc,' urnikor
knIföl cl i lúilcsi)ll t f II (hmk k il ím i.

'haclifogságba iuJOUdk, ck i~ia;;:"

glikról é)c:jcll nem adlak), '\IY"
IcJ\'c azoka!, akjklh~l~""cUwiálc'
zá?'é11 . o l;~rn' .a'l1Yé1k(~.~V:V;'1kl~.
KioJicic::; tOdlbh[j flZ össÍ:c"
ir,'lsba L:lvcllni E170f.:(lf is. tlklk-
Ill'k hoz ri 0;':1'1 íJ'

Ur~)\lI1 nem kknlke';':lck~ (iX

an Ydkönyn'.: ze lön cj, i uJ 0lT1é1Sii
van arr(,J>lwgy'í!\'cnc:k van
n,"lk.

A ki);dg-c}z!:;dlj"'i" hi31ö~tig(Jk

kiitc:(~sck ?il. flnyakön);~vc.JC16-'·
kel c ílJUnk[liukbi'iI1 cl lCgl.l]~:SI.:
szcbbrilcnőcn lámogi'lni.·.

• "_"0-- __ .". __ • ------~~.

;\z olasz gdzdasági vezelök
ielszava: Többel ésszel, rninj
erővel l lvicrl nem [lZ a
fontos a földmíves népnél.

l1og'y inaszakadtáig dolgozzo~
azon él kis földön, ahova él

sors akarata .helyezte, hanem
felhasználva él tudománY min
den vivmányát, hogy kevesebb
erővel többet I<ényszerilse~ ki
belőle.

Meri Olaszors7ágnak még
nagyon sok millió métermázsa
bu?ára van 57.üksége, hogy Qi
tudja tartani önmagát. A nagy
olasz kenyérharc azonban
elóbb utóbb mégis csak meg·
termi az ország gazdasági
fiiggeílenségét. Ma a helyzet
az, hogy Oiosz.ország. 10-15

l10gyan nevejte rá Mussolini il falu n~pét

az észszerU és okszerü gazdálkodásra;

A mezogazdaságban °is
a I\ényszeregyezségi

A gazdák sulyos 11,'iyzckrDI

t\l.a~·cT János . földn~ii~~rési.ig~i I
mlnJSZ\Cr lcguJöbban l\2V 11\"1-

Iatk();(öll :
- Napról,napra jönnek iloz

zánk kisgazdák. akik c!pana
szolják, hogy olió';ságuk miai1

árverésI Ii.Lrtck ki rölcliükrc. rla
pedif)' hiriokuk. jrvcrésrc kerül.
fLlcaron kólYfl v Clyél('llik ei.

- h1i tört0Jlik kl1[ii? ;-\ kb-
ember j',o,idiinrlJlövú válik és
[)otom p0nzér! dobrö keri."11 a
földje. Előjcric:;zk~:-,t a[.;éJr(\k
tenni abbéln a' tekiLkiben, hO'iá
éppen ugy, mint a kercskcd,C'
lemben a kényszeregyezség
védelme felméil, a mczógazc1él
s6gban is vezessük bOc valé1!lli
képpen az adós véddrn<..':. Az,
állam fizes'ic ki c::)ctieg d tar·

'Az összeirásba fél kelj venni
mindazoka! cl szcméiyckct. akik
hi:1d bi1 vonultak. dc' ezideig
vissza r.cm térkk (eltünték,

, ségí=,is :,rJ1CgfdvélllJél. hOfiv e
°haláic::ic/ek iJllVdkönyvczclicniil
ne l1l(lraqianak. Eí:én :::,ziiks~~'

,g"essé vált il llcíboruböl e"zidei:::r:
vissza nem kTI c~"'énck Ö'iZ~

szcirásiJ..\ renelelei f..-:l!li,,.jtl az

(l IISpflll oki:l I. hOi;no'u iön'::I1Y~

haióság IcrliletCn müLiidő

anyaköny\'vczctökct az ös!.,
sLej rá:> ,'égrchöj rá.-:ára· \1 ta ~

silsa.

([-'"oly/. köv,)

Holtányilvánitás
céljából összeírják

~a világháboru
,eltüntjeit.

Abelügyminiszter körrendelete
a törvényhatóságokhoz.

A belügyminiszler az 1914- ,
191 S. évi yHágháboruból (hadi~
fogságból) visszanemtérl egyé
nek összeirása ügyében kör'
rendelelel inlézelt valamennyi
törvényhatóság első Hsztvisc,
lőiéhez. A világhábofU több
mint tiz. esztendeje befejeződöt!

és még mindig nagy számhan
vannak anyakönyvezetlen ka
tonai halálese1szk. Vonmkozik
ez kl\!önösen az orosz hadi,
fogságba iutolt és ott elhal!
katonai eg-yénekre.

Családi és vagyoniogi szem
pontol" de a közérdek és az
anyakönyvi nyilvántartás telje.s·"

(Fo,ytatas) (5)

MJtrdfürcd, 1930 iui. 14.

Az idö ismel teljesen jóra'
fordult. Tábord{szi:ő munk'áll"'
kal is befeiezliik; vendégeink
nyilatkozata szerint nagYOll
szép a táborunlc

Ma cs,l!( kisebb gyaloglás!
végeztünk (12-14 km.) mint
egy kis tréningel véve ,él hol
napi napra. Kirándulá.sllnk vég- '
céIia a mátrai szanatórium.
utba ejteliük a kélparóházat, az
uj turista szállól. Pihcnónkcl él

Szent László forrásnál iar!o!i~J!-\, I
it! r,agy vita támadl közilink,
ugyanis az illeni hegyi pa![jk
él nép ,állilása sí.:crlnlJcrmés7cl
elicnescn "felfele" folyi\{, amit I
S7:éibad szemme! közí'l![ink is,
néhányan igy láttók.

Kirándulásunk k'gnagy.obb
cscm,,~!1ye az, hqg-'y laJi.1lkoz
tunk él közismert Ede bátyánk
kal (orsz. vczetötiszt,) {'lki meg
igérle, hogy hamarosan lábo·
runkat is rneglátogö!ia.

A láhorunkba \'í~szal,'ezclöul
él legjobb hangllialot kcltcUc.
Uiabb és ujcbb ,.izzadmányok"
keltek nóla ~zárnyra. mint pid.
Parancsnok lll", paranc"nok m,
csak az él kérésem,

:r~~ós _CSUSZ~I,~ (urós csus/ál I
C::If1üllaS5011 d\:.-I r\.:: . , .

>Jo meg h()~rY, Iklo hc!~sí

scíchai. l)éla biJcsi e!óv;::szi

bicskáífJt" " sJb.
A szoká'ioS fooclb?ll jáf,'k

persze ma scm marad !].':l I í.'1.
Tábo:'!iizei ma nem gyuÍlIJllk,

csupán kisebb megbeszélést
tartunk.

Tábori, napló
al 557 sz. Botond
cserkészc$~patmát

rafU i táborából.

A négyszázéves
iskola.

Mczőlur nem való scm
Csonka·, scm Nagy-Magyar·,
ország íegnagyobb városai
közül, nem is a legrégibbek
cg'yike és ime, ez az alföldi
város most ünnepli gimnáziu·
mának négyszázadik szi.ilct.zs
napját. Soha iobbkor. Merr ez

a jubileum nemcsak azzal nÖ'l
vekedik tu! a maga kcretein,
hogy olyan kul!urünnep, amely I
ITIég Németországban V8flY

franciaországban is ri!kaság
volna, ahol - tudvalevőleg 
Euröpa legrégibb isko!ái vi
régzanak, hanem ma II lri.:JjJo
ni igazságtalanságnak uiabb
nagy bizonyságát is iekllli. lit
van ez él halá:rair-?iI orsztJg,
amelynek leszakítot! részeil él

"magasabb európai kllllura"
nevében odavelelték a cseh,
oláll és szerb kullurnépekllek.
itt van ez a csonka törzs,
amelynek legősibb ku1turája
éppen elszakilotl, részein vi'
rágzolt, de azért még él CSOn,

ka törzs sziveláián is maradI
annyi klll!ufa, hogy tv!CzÖ!llr
városa négyszázéves gimnázi
ummai büszkélk('dhelik. Nem
is a fejedelmi Pozsony, nem i:'i
él kincses Kolozsvár, IEm is
a dus Temesvár, nem az ösi
Felvidék, Erdély vagy Bánát,
csak az Alföld, csak épp Me~

zőtur. És mégis: négyszáz év
veiezelőH már gimnáziumaI
állitottak iti él magyarok, négy"

száz évvel ezelőtt, amikor él

c.,eh kulturnépről még az sem
volt tudhaló, van-e vagy nincs.
amikor az oláh kullurl1ép még
épp ugoy bocskorban járt, mint
akár ma, a szerb kullurnép
pedig tán azt sem tudta: irás,
olvasás is van a világon. Az
alföldi Mezőturon azonban már
akkor is deákos müveltséget
s7ivld/-\ mag"ukba a mag'yar if
jak. Vergilius. Horatius, Ho
meros éS Ciceró cI111őín növe·
kediek, - vajjon mivégr..: ?
Hogy négyszáz év mulva Me·
zőlur városa egy csonka or
szágnak legyen büszkesége és
kullllfííjának. a százados ma·
gyar kulturának vérkeringésé...
ben Pozsony, Kolozsvár, Tc
mesvár és még annyi "cseh,
román és szerb" kul!urközpont
részt ne vehessen, mert hiszen
cr,eknek a Trianonban védj12
gyeZ(~tt vadonatuj "magasabb
európai klllturába" kelleti be ..
Jl:"kapcsolódniok .••

A ko1!~giumoraztán éj sal· I
g'ótélrjiÍni CSPI.'fl's-pkhános he·
szenleUe. Ulána a vCI.ctt1ség cl

ielcnlevóknck pl'llluJalta a kollé
&fÍltmot. mdy i.H orsúljJ egyik
legmodi:fnebl) és kr,riobbelll
b(;'ren"h'z21l lIj ncvelö ll1láelc.
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mé!cli clóa"Llsnkat tartanak, I
nyároll pc dig 5zdktal1fll'ok vc·
zct\?SC mellcll t1(ljQOZllc1l-:.

i-\ Qilbonahi1;'l' egyik kgujabb
e<;/kii/c il g-{!~)Oila a1l1t i Vonal.

Cz il VOllélI [kill miÍ':. milli 8
darah autö :->or0701a. .:-kven
m02:gó proPi1Q'(H1da. \'alóságo'S
mczőgazdősági kiálJitiÍs. Célja
az, hogy ncllC?Ctl llonáférhclö
részeken is !J",mulassa él mo'
dcrn g-azdálkod<ís eszközeit és
eredményél. t\1ag-o ,:il auiövo,
nal a legnagyobb szakszerű,

ségg-cJ van berendezve. Egyik
kocsi kieg(-szili éi mcísikat. lIQY

hogy Ll 8 kocsi cgy leljcs 111C

zőgazdasiiQi kiáliiifb (lll yar:; i1 t

öleli fí?!. PropBp,é1nda 10rképck,
1ermiskimutél!á:"ok. összeha·
soníiló és szcmk.;ikt,') tábláza,
t0k, gabona, gViill1ii]es, kerti
és állaltenyésztési zónák lá!
hat()k. I-(iiliill hel)'el fo[!lalnak
cl cl nemesítell és kiv/J!aszloit
vc I(lf)1af!Vdk l>S eredményei.
1\lás helyen ti I1Íc'kljl'()lll,éllt

ckrt Icgki$cl)ll és ICf!llagyobb

mcnr~yiség'el, véd(iszerQkc!, a
miilrág'ya hasznát. állat. juh,
s(lyemlcnyészlés, kilcrl1leJésés
gyümölcsterrnelés! Illufalják be.

Az Butóvonat el6H a Jél' kö
zepén rádió elóadást tartanak
gramofon lemezrol a község
és vidék gazdasági viszonyai·
rór. />..7. előadások kerclén be,
lól rámutatnak a hiányokra és
megjelölik az ujat, amelyen a
falu népének haladnia kell. A
ldállilási vonat pór napig ma'
rad egy-egy faluban, hogy a
falu népének módja és alkalma
legyen mindent jól és alapo'
san megnézni és cl veze/ók
szakszerű magyarázatából Ja,
nulni.

A gabonavonat mozgó ván
dorkiállitásának az eredménye
pedig napról-napra érezteti ha
tását l<i.ílönöscn a vasutlól tá,
vol esó helyeken, ahová ezen

ai: uíon él modern földművelés

már cl is jutolt.
Igy igyekszik Olaszország

elérni gazdasági függetlenségél.
Tanuljunk mi is' ebből és

has:lIiáljuk fel minden eszközt
arra, hogy hazánk gazdasági
fliggetlenségét elósegithessük,

VII. Alföldi
Katholikus Nagy
gyülés Szegeden.
Szent imre kir. herceg jubi~

Icumi esztendejében Szeged
szab. kir. város sokszoros ün
nepet ül. A VII. Alföldi Kajho~

Hkus Nagygyiilés keretében
megünnepli a Csanádi Egy,
házmegye alapitásának 900-ik
évfordulóiát és megemlékszik
első vértanu püspökéről Szl.
Odlérlról. Felszenteli az 1879
\~vi árvíz emlékére emelt Fo..

gadalmitelllplomot, leteszi éP:

ujicíépiilt ferenc József Tudo·
mti II )'( '~\'l: I,> III Z iÍJ ölJ,vél és : c'

leple.' i él N''':IlLfC!i >. k~\Ijhocli>
E í IlkI-;: III íi vé t.

I:zck él z i:l1l1c l i "c:~ck 5zcf.2l'
elen fl kii\Tlkcxö sorl'cnclhul
les/nek:

VII. .'~lfölcJi I\é'llh. Nr:g'y~\ii'

ks okl. 22·éll 5crédt jll:,zlinicíl1
~, lé'lg)'arors/i'i):?' hcrceg pri másá
!lak részvéfelt.:vel. Ok1. 23,(Í11
Szenl GellérI é:, Szenl 1Inre
lis/lelelérc renckzc1l űl1ncpsé~

gck. Okt. 24-én a I:-(lgaclalrni~

templom fclszcnklC'sc. Szeut
Imre szobr'1nak leleplezése és
Szent Gelk;r! crckly0iénc"k el
helyezése a Fogadalmi Icmp

101l1Iw[l. Okt. 25·én al e~\'C

lern ?árökl')vének Ictélele és a
"szeg'edi mise" bCI1l11talása vi
lél II agy béi II Y(ji l-l orl!l Y i\!ik lós
kOrl11ríllYZó rés/'v,:1('lév,_I. Okl.
26~Óll il Vri. Alfi'l!di l\.a:!Joliklls
Nag'ygyüks fol)'talása.

Az iillílcpségckre oZ ors/iÍg
minclen rés/éból október :22
30-ig' í?rvéllyes féláru vasuli
igazolványokat. valamint min'
dcnncmü felvilágosílást él rC'I1'
ckzó bizoltság központi iro
dája utján (Szeged, SZL:el1cnyi
IéI' 3.) lehet beszerezni.

Mi lesz
a népkonyhával?

Kedves Szerkesztő Ur!

A "Gyomai Uiság U legutolsó
számában olvastam, hogy va·
larni népkonyhát szeretnének
csinálni. Az illetó a számból
velte ki él szól. Éppen mon·
dani akartam én is, hogy hát
rnilesz a mi szcgényeinkk(O'1.
Mert láthatia Szerkesztó Ur,
bogy körülötliink minckn város,
község ezen 'öri a f(>jét. Mel't
higyje el, jobb elóbb mint ké
s6bb.

Szent i~az, hogy nem kelle·
mes arró! szólni, hogy mit ad
junk, mikor mógunknak sem
igen van, Azonban ezen a té,
len olyanok is lesznek, akik,
nek semmije sincs.

Magam pl. cipópen fög'ok
járni ezután is, de a szomszéd
özvegyasszony három gyere
kének nem tudom ki fog cipót
hllzni a lábára. Mert az anyjuk
a napszámból bajosan.

Nem is beszélek él tan\rából
bekutyagoló apróságok ról, akik
meleg étel nélkü! szivják a Ju'
dományt naponta. Ug'ye Szer,
kesztó Ur az már tapintatlanság.

Bizony mondom, hogy mind
nyájan nyug'odJabban a[hainánk
a télen, számos' disznóforok
és lakodalmé'lk után - ha az
Qhes és nvugtalalJ embertár·
sé'\kró l varahogyan gondos
kodnánk.

Találjanak hát ki valami
okosa! S7crkesztó Ur, azok
akikre ez téll'lozik. Érli:::"sék
meg azokka! is, akik kaput és
szivet becsuknak, mikor kö~

nyöriilclről van SI-ó: hogy:
most nem lehel. tv'l ost segiteni
kí? II :

Aztán majd irja meg'; hogy
mire menlek.

"Egy nyugtalan olvasó".

ÉRDEKES ESETEK.

Azt álmodta a clgany, hogy
kapott egy csésze kávét. Miután
az hideg volt, hát meg akarta
melegiteni. Készülődés közben egy
szen'e csak felébred. jól képen
vágja magát, mire igy mOlfon
diroz:

- Nem tudtám én ázst a ká
vét hidegen meginni.

Villamoskalauz a részeg utas
koz: Kapaszkodjék meg jól, mert
kiesik a kocsiból a legközelebbi
kanyarulatnál.

Utas: Mit bánom én a kanya
ru!atot! Én "egyenest" váltottarn.

- De orvos ur, 500 peng őt

fizessek? Ez mégis csak sok
semmiért!

- Semmiért? Hálátlan! Nem
volt érte beteg egy esztendeig?

Börtönőr: Miért van maga tiz
évre zár alatt?

Fegyenc: Mert kölcsiin kértem
50 pengől volakitöl.

Börtönőr: KöfcsönkérésrJrt nem

itélik el az embert iiz évre.
Fegyenc: Igen, de előbb a/D'on

ütöttem és csak azután adta ide
a pén.zt.

Két barát találkozik a kávéház
ban. Kérdi az egyik:

- Voltál az Ammintavásáron ?
Nem.

- Miért?
- NJert én egy pár évvel eze-

lőtt jól bevásároltam ott.
- HOgy-JlOgy?
- Ott ismerkedtem meg a fe~

leségemmel.

*
- Sehogy sem tudok 100 pen·

gá kő!csönJzöz jutni. Nap,y zavar
ból rántaná! ki, ha esetleg,.,
- De hiszen van, látom, arany
órád, láncod, gyélTtántgyüriid",

- Ez mind családi ereklye, a
papámtól örököltem ,nem válha
tok meg tőlfik.

- Sajnálom. Az én pénzem is
családi ereklye, azt én is a pa
pámtól örököltem,

A főnök korholja a könyvelőt :
- Figyelmeztetem barátom, rá

jöttem, hogy maga a könyvelés
hen sokszor elszámitja magát.

- Igaza vall a főnÖk urnalc
Ez azért van, mert szerelmes va
gyok a kedves leányába és nem
tudok nélküle élni.

- Látja, most ismét elszámi
totta magát ...

Perei János kistemplom-uti háza
szabad kézb öl eladó, jelentkc7.l1i lehet
ugyanott.
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Tanyai iidLllötelepet épite
nek Szeged mellett. ).. ;-;/e~cdi
vár~()~i 1i~zjvi~el<'~,I, ~\Ü!'\~'l}('rl

n i()/ g·t~ l()1l1 i II dl! 1t {TI(·~.J·~ !lC\;~Iy"
:-=;/é-j,;,~d IJl/ckhcn Jdnvz1Í i'ldii
i(-)i,':,'pd""i :-rdts,·II,'k. ), v!lrnsi
öJknlí~1tl!.(}jJ(lk i..:P·\'L·5:.í{,-~tc S{)~

[iIO,l2\, i S I il v,,' S '" j',T jlt'igMfll í:S

kr/óJ ,ul kC:'li. IlU.'!\' \ <J\::Y C:~c!1

lor C' l,; ll, \' 'Wy \' (l ro,:, LHl\' zl ri j "fl):-
illil ki lcrii!ckt iidi.:lö,,::kp (','1
jéjjrd.

Menetrendváltozás. ,~Z uk·
I(')ocr 5-én :-lcJhciép() /éii il1C

JlClrclluekc-l liJr:Glmo,;,ö "t\LA.V
l\JcJlcll"'2ncl u, cl magyar idr.
Ál [al11\'dSUlak l1ivala10s 111 ('Ill f

rCltdk(lnyvéllck 1I?1'.zv~()::; és

á li <11 t1 r.OSfm lz cel \c? It , zs.:' bélink 11 u

j,jöc!2isa mq:l'lcicnl. l(ö?li a

ffi,J)!)'ar i,ir..L\lldITwd:3uiük, Du
íli!--:)Ú1Vd-Ad:'ia \'\~:3uj, Clvör
--Sopron-!:bcnFllrJi vélsul és
Dl összes Jöbbi rnugfllwasutük,
EI hd'/klCkkií VilSU;fJk, dUj(,,·

bus7..iératuk, llL1jödsi é~., kR'
forgalmi vfÍilalalok hiv(lta:o~

inciletrcndic'iL Lo:: a!. cUTeJlcil
rY12IlClrendkl'lnyv, flH:[,/ fl' halöi
(virkki és fö\'árusj) é1llfÖ!lllS?

íáratok hivataio,,; m::llclrcncljeH
,is larla!mana. Kaph.ö1ó mlmkn
könyvkcr,:skcd(sbcJ1. dohánv'
iÓl.sd~bcí1 és él \'élSUJi Mlomá"
sok pél)L.I[;rc~iliáléskapusainfl1.

Békésen megalatdtoiiák (] %

Orsl.éÍgos f'iig-getlcn f\:isgfJLdéL
Földmunkás és Polgári Pi]r:
kerületi' szen:ezekL

Elhunyt egy orosházi mat"
róna,aki mégPet~fi·,Sánd0r
ral. táncolt. Orosházáról jelentik:
Vasárnap délben meghalt özvegy
Perger Jánosné. az orosh1zi vü
riJskereszt egylet 27 éven ál voW
fáradha:aHan,aranykeres:des d
nöknöje. A matr6na 99 éve! élt.
ValÓSZInűleg ö voll d! utolsó azok
közül, akik, Petőfi Sándort sze'
mélyesen ismerték. PergerJMsef.:
né egy nagykárolyi esküvőn tán~

eoJt is Peiöfi Sándorral. Egész
életét a jótékonyságnak szentelte:
Orosházán nl egalapHotla a VÓ\'ös
kereszt Egyletet és nern voit'olyan
intézmény. vllgy egyestlld, anieJy
nek ne . lett volmi hi1sznos és .
munkás tagja.

1

l -,i. I
I, J\.__ -Eljegyzés. f),~'rc:s

C", n " é:s I\al(', L':i Cl,;

Anyakönyvi hh·ek. Szt1lc!tek:
Rémai József, Sulvanyicki Já~

nos, Dió~zegi .l\lária Piroska,
Debr,zeeni István, Gy. ivlolnár
Erzsébet. r-Iázasstígot kötötlel< :
Szalóki Laios Varga Zsófia
Zöld Bálin! Zöld luliánna. El.
ballak: Bácsi ferenc 24 éves.
Eke Mária 3 hónapos, t<. 32i
lá~Vi Lajos 75 éves.

Amerikában is gazdasági,
krizis van. A tengerentuli álla
mokban hasonlóképen Európához,
nagy gazdasági dekonjllnktura ész
lell1'etö. Agabonaárak veszedel
mesen esnek éssiirgösorvossze
reket követelnek a krízis elWnle·
tésérc.

Bodán Margit n()lcl c::s1j('i'c.

ll1e.l,:,~,.t oktöb,cr hó .5 Jn. cst~"
8 oral kc/deJlc! tad a/: Uli
kaszinó niJ11\krméhcl1, lléJl2Y
érc1eklódl2s tlVilvillwll 11".:'(-2' él

g\,orll<1iak kÖl'ében, r:;d {J rilka
ellkalmell senki scm ükcrja (1

sZdlcls,dani, his; a rni:J~riM I
nófn csalog'áriy"ról \(111 s;:Ó, I
Zlkir!(.'k kcd\'c,~. bchL-c:!g(, harj:,,,, I

jÓb:lD s/cméJyC'."cl1 is nl(,dun!,
ban lesz 12VÖlly()rködni. Elóvé
!eiben mtJ;' súimos iegy c!kclt.
A mag'yar dal '.?ZC'n ünne'pi (?:sj

jére s7crCfcHel hil'ia meg a
gyomai küzönség12tBodiln Mar· I

SIil. jcs,:'yck el()v,:!Clbcll; 1. és
1'50 pcngös t:riJnn kap1Jalélk
Molnár Ovulcínál és 5~'in5chróth

GábornáL

Iványi ZsignlJJl1d '.(l'I):ilW;'

sziilii1!j..: P':C5Cf!, ehül <}/ f\:'isi
curdziollní Ci,,'ijcd;iíni1k I(ihb

A gyomorfájás. ~:YOI1,i'rl1\(1

n l &3, b\:~ L:~ö rpa~,~.: j~: ~ ll.]f:~ \ f()L tI

~ r'l ," rI, ~" 1')-~ 7 '" 1\ (- S Z !' >~ 1" !, ; r I
'", ,~"", .• \ -'"C, l" .. "'''', '-',I., l
l ~ YC ~ \'.. k fd', U ! l ~~ {~ ~J ~ Li 1Z 1, ~~! ~i s, fl ti ~, l

ván~-' (1!'C:3~~:i-l')_ Ll'\l\:cIlcns{~~ c1

!Crtné'~z·.'1C_'; ,.,i;:crcf}c' I(~/-s\,:l~

.':.·:?~·crii\'lz hd3/ntdoLJ tJl!E1! :3zJk

esetben elmulnak,

~nin; 30 é\'Cfl [ri iit1~(1;·J \'1)11. ~

hónap 20-!!!) ih'fi'lli'.!L fc':n,> l
!";sc c lJÖ:JGli) i:c'< én \"'\1 no;:!\'
r-is-/véi rneUc/: l)écs(?;'.

Ezerdarab lovat vásárolnak
nálunk a g-örögök, amelyet
f(iskórl'lsön F!yijjlenek össze.
Az első szállitmányt miiI' utnak
is indították GörögországbeL

orr

Viiá~liJia:~13·,

ném'ettaláJn~;áll;~ ,
amelyet mege1ő.zutt, de nem

sZ3hadalmazott a mag~i!i" l
belügyminiszter.

[",zdini lapokból vesszLik "
hirét annak a SlcnÚlL'iós uj
!'Jlálrnt'tnynakj anIeIvel cg\, IH> !
mel órá:--ll1esler szabadi:llmaz'" I
tatotf. 01ya11 ébreszloól a cz.,
([nwlv nCí,lCSi'lk, él fli:;:!, IkJ
n<~:n Ci/- orrnl i~ nl('~'I, ~sJ:'t)nl0·I 'j :

lj rcl.:br~sLrés idj-)PO:ll~Ab~ln!

meg()Slrü:njj:;~ I'2!'f'\~:",'>:,-; /·...'lC~.;,C{~

nem vcl!:mc:v bcicJő,illlClrJ ka
lapács tlitn! (rtcnd·j~ 11al]\~~~n

ugy,ho~F iU éhrcszíő ::;z,:r'
keze! a CSCll!JCléssc! cgyidejü
leg vcúlmilycll állulö szagol
is lCrjcszl, a:-neiy ilZ orrba ilé'l.
loi és addíg bílizgália az alvó
atvdi s/aglóbcrcmkzésél, iHnig
- c!!-:L~p/clé')iink szerinI né'
bún \' cg,,' szs<Ígcs Iüss iCl1léS

rcízkódlatásai közcpcJ!c - ri
,ldl,W r(lppcn tOVc1 az fl!OIll.

,\ szagkricsz!,:Sl ll;:'~y oldjj
meg ö zscniölis L:jjcdáló, hogy
az ébresz\öóráhön gil/,pöp'onj

h<::J~'CL \?l. am.::lyet a nlcgfelelö

szerkezel hármelyik i ivimt idö·
poniban kidugaszol. _-\ többi
már a gáz dolga, amcly a nyi
láscll1 kiaramlik és i1 szoba le
veg'öl.:! b\Clöftvc elvégzi ébresz
tő levék 20ységéL

Meg kell állapilonunk, hogy
az a szándél<. amely a sza
goknak külömböző ta!á~má'

nyokban való ériékcsitéséf cé;
lazza, nem cgészen Ili kcle/ü,
hiszen csak nem régen adjunk
hirt p:i\clául arról. hogy a han,
gosfi!rn sikerei után most III ár
szaROS filmd< e1óállilásával is
kisérietcznek Amerikában. Ezek
a filmek veliles közben f(nyves
ereJók, rózsa!igelek, vagy szá~

quldó aulók S mi egyebek iUa·
tM szabaditanák a közönségre
a közönség illuzióiának lelie
sebb é létele érdekében.

Leszegezhetiük ezenfelül,
hogy nálunk cl szagoknak az
ébresztés terén való érvénya·
siilését sem sZ<lbadfenntartás
nélkü! egés7en uj dolog-nak
tekinteni-

r-liszen, aminl él Vayesetbi,
. zonyitia, nálunk nemis olyan
régen Szcitovsáy belügymi~

nisz1er is arra ébr~dt, hogy va
lami bilzlik, ..

Le. 5.'·:~.'.':áHitJá;l{a. '\'" sth. mind il ,nl 'fi,iJ iI;.',r' .. :i,éS1CiC'S l
#' ."1;8 ~ ... 7 hang'ián (jcl(ld"ikvissz(],~_. I\:1a~cl l

kese€felm1 ~,amatot: fl csc!ó.'kmény is ':rLlckl"siíÚ I
az O'rszáo.Qs Társa- ,és lú\fej','dcicJ ITI]{.iki\'Üi'.5~{" I

H jll!k. A:- c!öddá,.;ük L~t és. fél I
dalornbiztositÓnál. (ll..:í;;dk -Js kc'clcJlikL:1 4, Dés \

kl 9 örükor le:,z. kgy,,,-'knc,\;;tlrl
h,,;f,', n c!,,'1rC)\ kczd~e lehet eh'he l
=~él~z:l.n~~~Q~Z~' !

rl~~~' l Lt.r-'j OZ t') ";()~'- h'~ ri l,· S, i :...~~,(:.rl"

i'u;.;l·(Jk fl);'d-ií{nl, h(1i1.:n"J ~ fo:yö
k("\,:kk':-" kre.

U:c:yérk:-iilünk. lJo~y a Tár;
sCldiliom t)iz,josil<"Jllá! cl k~sc;

delIlli IwmcJlol 24 sz,íwkkról
12· re fogják leszállitani.

Ezzel szemben kardinális
inthkedésQl, fov,nak j.zlelniaz
il'ányban, hOR"Y él iárulékok és

<lLoknak a kéS, ó.'deJm1 kdn1aWi l
behaí!hatók legyenek.

. S:-:ö van b~.lll,et? sza[]k~iók", l
rol IS, mert tobo l/bcn elofor
dult, hogy al.: a!kalmazoftól cl I
munkaadó levonla a jánIlékol.
de azt vagy nem fizclte be.
vagy késedelmesen küldle be
ai: Orsi:ágpsTársada!oi1\bi;lO- .
~itó lillihci pénztárába.

Eiilc';!tlrozlák d; l b, hOr2,!, <1

b:d'i i\.:,il'il i'):,:,! 1.",,"" k~'1 nvm ci

Az első magyar
beszélő film

Gyomán;
/'1. "Nevető Budapest" mÚG

káia 31a tt érkezik hozziÍnk az
első igazi, magyar vonalko
zásu, magyarul Ul!szélő, érn"k,
ló és zenélő, Budapes/cn, ki,
zárólé!~:t magyar sziomüvészck
közremüködJsévcl készüll ma
gyar film. amely szeptembe~'

hó 30..án. kedden knü! elóG
lldflsra az Apolló filmszínház,
ban. Az él lizcllhJt magyar mű
vész, aki ezen CI napon a hang
élő crcj~vel rólunk és hozzánk
beszél ni és énekelni íog a mozi
vás/páról. tud.3sfI: 1 ak, mliv-?sz,,'·
knek teljességél nyujtjfJ. Va'
SldrY Pirosl,w, Karin/hy Flir;nies,
Nagy Endr\.', Ptlchy Erzsi. Pd~
he:> Sánd(\r, Dénes György.
Fckclc Pál, Daihukát Ilona.
f)iÍrsony [sIván. Wcigand Tibor,
Göth SÚlldor, Honlhy Hanna,
Lábass Juci, Salamon' B.zla,
Komlós Vilmos. Szécsi r-kdy
és Váradi Kató a "Nevelő 5u~

dapesl" kl'1Zremüködó müvé~

szci, akik szereplésükkel bi
zonyára a legnagyobb sikerl
fog'ják aratni. A Nevelő Buda
pesten kivül níég az "Arany
karaván~' címU, szintén hangos
film is szinre kerül. amely egy
8 felvonásos cowboy történe le t
mulal be. Ebben a darabban
nemcsak az ének és zenekisé·
re! hangos, hanem az emherek,
á\\alok és eszközök' minden
megmozdulását él leg'lQIjesebh
!1dnghüséggcl adja, vissza a
fUm. Fegyverek dörrenés,.. ló
c!obog-fls, jármüvek zaja, üldö"
zók és üldözöttek kjabálása~
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D. oIdal

Épitőipari téli tanfolyam
Szolnokon. A szolnoki ·m. kir.
áli. fa és fémipari szakiskol9
Ig',JZgatósága a iéI folyaméÍn.
épilóipari tanfolyamot szervez.
A tanfolyam szervezete és él

nyert lH~pesités azonos abu'
clapesJi fe.lsőiparisKolán állan s

dósitott. ha?onló cim alatt rnü
kÖ,dó tanfolyamáv!:l1. l\ tanfo
lyam. tar/ama öt hónap és no,
vember havátót március hó
végéig tart. .A. tanfolyam négy
évfolyamfJnak elvég·/.ése a kő,..

mives, kófa~agó és ácsmesteri
képesitést adja. A tdnl'olyamoIl
részlvehetnek, kómivl2s,- kó~

faragó.- ácsipari-seg'édek és
ianul<>k. Jelentkezni lehe! levél
utján is október hó vég·éig. A
tiJllrolyarn hallgatói az intézet
internátusában nyerheinek cIA
helyezést.

aorzalrri~s autókatasztr6fa
iörtént vasáÍ'nap Csle az Eskü
ut é'3 a Váci-uicc sarkán. Egy
viliamoskocsi az F:rzsébet hiel·
ról jövet a Váci-ufca kereszte
zésénél elütötl egy bérautót,
melynek utasai közzül kcJtó
meghaJt, keltó pedig életveszé
lyesen megsebesül!.

Békés község főterén s/om
baton éjs7aka röldC'si hl'- án
békési tÖllitó összl2szólalkozotí e ['iY!

S7.cl-~ei·cs Gábor és Vál'adi ist-" ~~
ván békési lakossal. jJ, v,'s7e-'-, ['.ti

kedés közben az iHa,.; i'öld,zsi
revolverrel rálótJ Szekeresre.
akit su\yosan mcg'sebesülve

sZá~.lij~il(J.~~ ~ g.:',.1I1ai... kÖrhéÍZba·U=\<11~._;; mrnÓ5tGE,GRZDmÁG.0.s.sn.,GR
.~ l~vo~d:JZO Fo,c!cslt a csend't~, FE I U"I ' mU"1 HO-"'j:lT~Rn
Orseg on7clbc vetlc, - l l h I., L. ,

'. Egy panaimai ügyvéd, ki ~lf~A't~~~IOn~f"ij]U:IlKr
• "". J' - • tili EUr'ESU~T IPARJ1lüVEK RT,

mar regeb,) Ido ola kula! az 8UDRPEf;t;\/.\1W1QS,üAszAR-UT~
inkák kincse után, hirszerint .~

!ncb!!(]!fIilCl a .llir-Z5 ki.\lcscket. Kéviselő: WAGNER MARTON
Állilé;icg' rátalált az llJo1sö inka FiAl fakereskedők, Gyoma.

kir,I!'/ sirilaimára. a:nelybcn _ == " ...........""'m''!"'~.__

rc:bcc:-,üilJclcl!cn ~riékii arfll1Y
és.. sl1li'lrai-2·d. ll1enliyiségct
L1IiÍJt.

Pesterzsébeten éhenhalt egy
koldusfl.sszony,. ak·inek rongyai
kÜ.·.:·;!1 :'10800pengős télkarék
könyvel ialáliak.

29.9 millió' métermázsával
becsülik többre az' EgyesiHt
Államokban és Kanadában a
tavalyinál az ez évi buzater
mést. AZ [g'yesü!l Áilalllokllélll
és J{(llla(lábJlla~ idén öss;:c..
SCl1 29.C) millió Il1élermá/séÍval
becsülik !fibbre CI' várható bu#
zalermíÍsta tavalyi tcrmésnél,
2.7 millió mélermázsával a
rozslí2Í'mést 4·L6 millió méter
mázsáva! CI zab(ermést s csa
kis az Egyesül! Államok ten
g'eri termése lesz 162 millió
métenllázsávai kevesebb mint
lavaly. Ausztráliában közepes
termés esclén pedig 200 millió
bushell azaz 54.4 millió l11é s

íermázsa jó termés esején. pe
dig 250 millió bushell, .azaz
68 millió métermázsa buzater
mésre számitanak. Argentiná~

ban i1 közepes termés esetén
pedidig 81.6 llJilljól11éte["fná~

7sára becsülik a várható ter
mést.

A Nemzeti Bank az ezüst
egy peng'ósöket zsákokba
esolTItlg'olva hozza forgalomba.
Ezek a zsfJkocskák 1000 dardlJ
egy pengós! tartalmaznak. Egy
ilyen zsákot szorong'al kél
szerencsés kéz cl BenkóBank
részvénytélfsélság mailappél·
clányainkhoz l11cllékcH pr0::'.

pektusain. Ön is nyerhcl 500
zsák egypengóst az uj m. kir~

Oszlálysorsjátékban meri az itt
elérhető lcg'nag'yobb nyeremény
egy· félmil.lió peng·ó. Julalom
300.000 ,pengő. Főnyeremény

200.000 péllgO. Minden máso
dik sorsjegy Iiycr.Rendeljen
azonnal' cgy soricgyc! a sze'
rencséjéról köziSll1crt elárusiló
hel~len cl Beákó Bank'részvény-'
tár~aság'nál (Budapes1, VI. And
rássYMut 56.) nehog"y clkéssen.
Az árak 'vállozaJlanok. Eg'és;,,;
sorsjegy 24 pen~ió, fél 12pcn··
g'ó, negyed'6 pengő' és nyol ..
cad sorsjeg'V 3 pcng-óbe kerül.
A l1uzások milr' október ll-én
kcZdödlick.

Vass József lakását édes
anyja és nővére kapták meg
életfogytiglan. A miniszicr/a..
náeson Klebelsberg' ·EHIlÓ gTóf
lwltuszmini:szter, miniszterel,
nökhelyeJtes javaslatára elha...
tározták, hogya teljesen .va'
gyontalanLlI· elhUnyt Vas" Jó,
zscfminisztcr eddigi· Jakásáf,
a l\.ínlzsi·uleai 10. számu ház
ban Vass József édesanyjának
és nóvérénekéleffogytig' dijta"
laniI\átengedik A határozatról
hivatalosan érlesitelték Vass
József houátartozóit.

Meg~lakuIt a Békésmegyei
Törvényható~agiEllen/éki Szö
vetség', meIYnekelni)kc,Sz.e'
berényi Lajos dr.. felsőházi tag
(Békéscsab'a), OgyveziZló eJr.löke
tvlitlasovszky János dr. (Oros-'-.
háza) IcH.

~z~.!l,Vedö nöknél él

természe!cs Fell:ene József
keserüviz kÖ!1IlYü, crólködés
nélkül való h:ll\iürülést idéz
elő és ezállal sok csetben
rendkivül jÓi(2kony halással
Vt1~r a beteg szcl'vel\rc. A női

bcfl?gségí2kre vonalko:<:ó turio ..
mányos irodalom Iöhb íl1cg-al,'
kolója iria. hOQ'Y a ~Ferene
Józseflíli viz kilünó hatásáról
él saját kisérletei alapjáo is al
kalma volt mcggyö;:ódésl szc
re'1.ni. A Ferenc József
ke.serüviz gvó.gyszcrtárakban,
drogériákban cs füsz~rii:dclck·

ben kapható.

Gabonaexportunknál jelen
tősnövekedés mutatkozik! A
jelenlegi alacsony .buza~ral5.·

mellet! eléggé fel' nem becsül~'
hetó tény, l1ogygabonakivite-
lÜllk(ü?1 jelcntós növekedés'
rnutalkozlk. A gabona 'rilCdl'eli
eros lendiile!et veli lisztexjJor,
junk is. Ug'y a gabonáf mint a
lisztet legnagyobbrészt· Olasz-'
orságba exportáliuk. dc ielen' .
tós tételek kerü!n..'k Auszlriába
és Burgenlandbu is. Alsóuszt M

riába klilönösen sok":ozs!isí-/et
viszünk ki, ami azt bizo nyi/ja,
hogy él tTIcgélhelésL viszonyok
rosszak és czerí nagyobb
mértékben keresik az olcsóbb
liszle!; A cukor és burgonya
expörtunk is 'erósebb lendüle-
tet~efl és cukrót E'gyi'ptomba~
Al'exündriába és hid~ába, nliga
burg'ollyát Olaszországba vi';'
szik\<i jel-':;ltósebb' lételekben.
EgyÍ2lóre burg-onyál csak Ba
ranya meg~iéböl c~portáltak>dc
rövi(h~sen sor kerül· a S7a~
bales., megyei . burgonyaex
partra is.

Endrőd községből egy 10'
éves fiut száll itottak 1{6rházba.
A .kis Kató János lovagolni
&karr. azonban a ló leve/e.(te,
ugy hogy ko'ponyacsonltörésl
és zllzódásókaJ szenvede/I.'

~~~~~""'~~~~A-~·~~~"'~~~~l·

A BékésmegyeiÁltalános Takarékpénzíár
Részvénytársaság

gyonlai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
.és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank .R.-T.)

váltókölesönöket ház és fö.ldingatlanra bekebelezé::=, mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennállÓ'drágább kamatozá.su kö1csönöketkonvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket m~tve kikebelezéseket 'dijtala'nul eszközl ik. A bekebelezési költséget méltányosan és a lego

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö1csöne van és eit
saját érdekében olcsóbb kamatpzásu kölcsönre konvertálni óhajtia~ keresse fel az i'ntézetek
üzlethelységeit, ahol, a' szükséges felviJágositásokat á legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

:MindennemU bankárimegbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.·
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Legolc$óbba

A ~gy" betűk alattI négy szám gyorsvonat, a többI pedIg személyvonat.

rödön!E

Szerkesztésért és kiadásárt fetelős :
WAGNER l\lÁRTQN.

A Gyomai HangyánáS az ö!.'s:ees
vildás1.ati cit:>kek. ugymint kész ~ üres
WHények, fojtásol, II mai n3pU.1 kezdve .
10 sZ~i?a!ék eng:e:dménnyel bphatök.
Ugyanott a ~gok a mai nnptól keldre
a gyuf~t 5 fillérért kapják.-Egyben ér
te~itiü~ a tagok:::t. hogy a Központ ~lta· .
sitásafolytán minden hónapb~n egyc,z~

cikkek a tagok részére kedvezménJ'e-~"

áron lesznek áru3iha. Kérjük é7.t fig]'eini,
az Igazgatöság. . ,

Katona Gyula k;:re"kedön,'1 e~y

tanuló,vagy egj' mindenes fiu f-eh'~

tetik.
iUlIlI'ft""ftftft'MMflIMA"AAA".

UJ KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfizeWinek megelégedé~
Gén: nyujtott

J!O §zAza.lék
ked\'ezményt, 6wbaárainkMI

10 ~z.b:dlék

kedvezményt olcsó éttermi drainkbúl
(me.'1ut kh'évc) módunkban van ar:
uJsAo ldadót!ivatalávat Ide-aitett
megállapodás alapjáu kiQőviteu! a

MAGYAR KIR. OPERAHAz,
NEMZETI SZINHÁZ,
KAMARA· SZINHÁZ

elöadl.~8aira skóló mérsékelt áru
jegyekkel. Teldntettel fl Ilag:}' t<ere:.s,.
letre, MrlUk szoba és ~linMz}egy

rendelését két-három nappal előt't!

velünk közölni_

PARK-$ZAlLODA
BUDAPEST

szemben II Keleti-pályaudvar éJlre
zési oldalával. (Nincs k'X~ikö1t~e.)

ar

MEGHIVO
DIjMENTES HIMZŐ- ÉS
VARRÓTANFOLYAMUNK

látogat!isám, melyet E N D R Ö D Ö N
a Kath, Néphálban 1930_ évi ;;iep!em
ber hó 29-.ttü! ol,!óber 25-lg rendezünk_
Ezen alkalommal mélyen tiszteit\'evö+.
inket alilPosan dijmentes1)ldatasban
r~szc8Ítiük, ól SiNGER varrt.gép~k él'! u.
houá~·<J.ló késí'_ü\{:kel, hU5zntU::rMb:J:n.
Tanítjuk tm'nbbá dijmentesen: feM.
nemU- és hari;;nyatiímÉ:8t a SI"{GEf<
varrógépen, fehér es szine·:'! him"ést - a
SINGER varrógépen i.·m{)dí:lm mdl:úrfl~

<;~" tiss;;;es fajtáit: mint madeira-~ ajon,-,
mOl1ogramm- és ...myrnn..mun!i:ákal.

Hészvételi bejelentéseket a tanfolY!lm
rés7.ér~ felvesz; BELEZNAY BÉLA ~lr

Oyoma-Endrödí meg\,lírotttlnk ~s ifj.
JOSEPOVITS JÖZSEf IJr.

S I N G E R VARRÓGÉP
RÉSZVÉNYTAR5ASAG
MEZŐTUR, Erdődy u. 12 sr..
~illJ'H4liflj&llil4ll~~.UM"

Az őszi vett:sek megkezdése.
A különböző gilzd(lludósilÓi
szervek adat s7o!gáltaUlsft sze·
rlnt él nagy szór.nst1ff l?röscn
háfráltaíja él vei':'>sek megkez w

dzsi?!, kev~s az csó és (,':r;':'rt
igen sok helyen nehézségo:z
ütközik a cSfl'láúiS ls. meri
ncd\r'cs c~áYózi.ls uréi n n~m

eléggé kiszárHotl nlilg elvetése
igen \'cszély(?s_ ~\öziudomiÍSll

ugyaois. hogy ha nem tökéle'
les száraz vcíőmagoJ szára7.~

földbe vQlünk ugya mÓfcsi
rá.zásnak indtt!t mag további
nedv'?ssé§ttc.t nem karwán el

csira fejlődni nem,ÍLL~. elpusz
tllI. LegcQ!szeriibb i!yrnfd{jbcn
porpácot basználni annál' is
inktlbb, m~rt pl. il már több
mifiió hoidon alkalmüzortPor
7.01 porpác például igen jdcl1
tös /erméstöbbietci és vclő#

ma:;;megtakariiéÍst biztosit A
porpác haswálöla eSQtén veirii
béÍrmikor lehd mert a mag csi~

rllzása csak akkor indul meg,
ha a lalaiban degcndö ned\,'Qs,
ség lesz_

DUBLIKACIÓ.
ÉrtesitjUk e Illllkoss~got, hogy II

mai naptól kezdve a buzaár;;lj.:: ki van
nak függesztve II IIangyánál és Kovács
János irodájában. Ennélfogva. SE/lát
érdekében cselekszik mindenki, hogy
mielőtt buzáját cladn;i, al .lÍrai,rÓl e
két helyen meggyöződjön.

Özv. Kovács G. Jánosné háia
ürÖk áron eladó. ugyanott Béres Antai
nak 1 hold vizjárta páskumja eladó es
saját házában egy szoba konyhálial és
egy kamra ha~zonbérbe kiadó. Érte
kezni lehet Deák Ferenc ut 299 sz.

A széSlléJ must most olcsóbb lett,
mert a mai n;;ptól kezdve ugy a Han
gyánál, mint a Fogyasztási S:zövetke:lCt
nél literenlcént 70 fillérért lehet. kapni.

rt

Pestszentlörincen városfej
lesztó bizottság alakul. Ez a
bizOl(ság készíti elő élzl a vii ..
rosfeílesztési programot, ame..
ivel a most felveendő három
millió pengős kö!csönból aküf~
ndk végre hajlani.

Megkezdték atö:rökök a
magyar lovak vásárlását. A
lolrHlmcgyei Szakcs községben
larlol! országos vásáron meg·
i~lcntek él török lókeresÍ<edók
':5 nag-yobb vásárlásokat vé'
gi.::lkk_

jO

VASUTI MENETREND 1930. május hó l5-töt
gy. gy- gy- gy-

Filmszinhá Z
Gyomán.

Szeptember 28 án, \·asácnap:
AI.. Apolló nlm~zinhilz sup·

l.:mher hó 28#dtl vasárnap az

Asszony
d kinpadon

cii1lü iZf.!alm{15 modern lárstl·
dalmí drámát mutatja be 9 fel
vOilfisban_ Az angol előkelő

társadalom alakjoi ~zerepe!nck

él rlCifH'ÍléHásu tör!éncthcn. Asz·
szanyi szenvedélyek bog'onák
il cselekmény s/álait. anw!yek·
kel cl hilvesi becsli!i!lcn akar
nak foliot ejteni s hihelellen
Si.:ivÓ~ kitartással használnak
fel becstelen ~;szközöket is él

cél ~ krésérc-, amely végül is
egy fl?ndkivül izgalmas tör,
vényszéki tárgyalás forró leve
gőjében omlik össze_ A fősze

repeket Uly Damila:- Wladimir
GaídarotT, Vivien Gibson és
Mafiyasovszky Ilona iá Iszák
életl1il miivészeltel. Pompás
burje">zk és filmhiradó egészíti
ki a míísorl. Előadások 6 és 8
órakor, ieszállilotl helyárakkal.

•

Autóbusz 3-5312-4617-302,)-45 ; Gyom. .'-24 12-10 1&<121-1 A.ló••",
:=5-30 4-21 131417'58 21·13é i 6-5311-3916-1821·14 6-00 r'.O

;g 6'30 4-2613-1918-0321-18 i Dévaványa é 6'4811'3416-1321'09 8-00 &.
-O g-OO 4-5713-50 18'3421-49 é i 6·t511-0115·41 20-36 O-30 do
ti3 11'10 4-5813-5118'4521'50 i Szeghalom é 6-1310'5915·402034 ~2.00 ~
.J. 12-50 5-1714'10 19-0422-09 é Vésztő i 5_531O-3915-:n 20-14 NO?
"2 2'20 20-57 é Békéscsaba i 4'00 2-40 :9
~ 4-55 5-40 9
~ 1"20 6-1611'0214'00 19-00 i Szeghalom é 8-30 9·50 15-2518·42 NO;::t"

O 7'50 12-3418-0420-36 éPüspökladányi 5-30 8'1513-50 11'08 5

A föSdmivelésügyi miniszté
rium nagysiabásu akciút in
dit a téli és őszi gyümölcsfa
kártevők kipuszHtására. }\
föidmiivdésilgyi mlflL.;;:tl\.:rimn

nagrsJ:ilhlJ~u al,clöl készí, d(i
ill idért a },:yiimö!csökhcll pusz,
lilö kártevö rovmo!c ellcn Ám
har az idén hira 1(1\'053101

propog-andd f1 vomla1 \.anyoi..k al
ónlsJ:!o!ffl 'cl il f(ildmivcl~süg~'i

m~l1isz!ér1urn tl ~'\dékel fl g~ü·

mi'i!csök 5í:aks.>:crii !«..'y.e!és<?#
röl, mt~f fl 57.'21'On l'll'i':ll kiHi
nlk, hog'\' i:1zakció c"~rlk r':$,:
hen sikl!l'ülI, mível fl j:,niimül·
cső! lcrmdö j:;;ndák. ŐSZI

$ze1 ~=" l~'lcll ll.:m /c1l2k meg
il \cgfonlos<lbb':s lcgniiksé·
gcscbb inlézkcd':sckcl él kár#
levők ellen, A földmive!óiig'y i
mini5ZkrilJ!Il épen czérl már
sxcplember második felében
kcy.di meg éP: erd yes propo'
gondii! s t"llaposafl kilanitIa f.l

~-azdákal az ös:d és téli mun
kálalol-<ró1, amelyeknek beIm
tása bizlosilja él gvümö!csösö·
ket a téli kártevők puszlil,büi
ellen. A gyümölcsfák I~li per·
melczéséhez rendszerinl kd
anyagra van súikség és pedig
gyümö!csfukarbolillcumra és
réz:gálic-kénladalmu p..:rmcllér('.
A eddigi előirásokszerinI mind~
ké! anyaggal lüilön-kű!ön kel
leli permc!~zni, mível él gyül
mölcsfakarboHncull101 réz- és
kél11arlalmu pcnnel1ével ke'
v~rni nem \ehQ!cH. i\losl azon
ban aminf értesülünk Nov,zmiG
néven már Cl;l'Y kénlarlalmu
gyümölcsfakarbolil1cum is for,
g-t1!omban van. amcly él rézgá
!!cból ké5ZitcH pcrmcl!éoc él

bordóílébe helckcvcrhcló és
igy él kélszeri léH pcrmclelés
cg-ycsi1vc '.?gy munkával véger.
heló cl.

Az elmult héten az orszéls1"
töbh helyén pUSlIHolI vesze'
dclmcs lüz_ Vccsés község'ben
120 szalmaKazé!1 égell el él

község szérűs l<erljéb.:n. Sár·
q~n:s közs~gtH?1l 8 épület é·
gdt Ic. nilg\'ün sok l.akarmány,
nyaL Va:i!a kÖI's0g sl~rüién

lUx ütött ki. ILi:k'flm;,gy gald,l
Ihlk 800 fJ~ng{'i -: rI >.?k ii szal·
roája é5 I<lkormitnya fl IÜt.:
Ilwrlakl,a klt
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Hirdetések dijszabásai:

H

. J

:

Ara 16fitier.
nI'r' • ....",.,...,. ;

Egyhasábos 1 cm.-es hirdetés 20 fillér. ÖtszöriSzerkeszt&5ég és kied6hwatal:
hirdetésnél 10 százalék, tizszerínél 15 százalék, 1

,.HUNGÁRIA" KÖNYVNYON._1,._D~A._~~_I',~negyedéVi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
G y O m a, .,Arvahp.z" esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Felelős szerkesztő: WAGNER MARTON

__I

=--

V.0vfolyam 40. szám.
~; D't2'....w ?

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre .- - - - 1 pengő 80 fitlM_
Fél me- - - - - 3 pengő 40 fUlt&
Egész ivre - - - -:. 6 pengS.

Lapzárta P IÉ N T E t( déti 12 óra.
MegjelenIk minden "asámep reggel.

PO, I T I K AI~ TÁRSADALMI ÉS K Ö Z G A Z D A S A G I H E T , l A P

A békés-bánáti református
egy ázmegye közgyülés8.

A békésmegyei kereskedők

szövetségének -gyűlése.

pedig ilyen bazájuk nincsen, piacokon felvásá roln i, tehát
nyilvánvaló, hogy az orosz előbb-utóbb vevőkénl fogfe/
kormány kénytelen lesz az lépni és ezzel a levert buza
eladott, de meg nem lévő árakat ő maga fogja ismét
buzamennyiségeket a világ- fefszöktetni.

Megbukott
, az orosz buza.

Az orosz7 szovjet meg
üzente az élet-halál harcot
az egész világ mezőgazda

ságának. Be akarJa bizo
nyitani, hogy reá tudja kény
szeriteni a maga kommunista
őrületét a kulturemberiségre.
Otthon könyörie/enlil éhezteti,
pusztitja a parasztságot,
kényszermunkára aljasitja a
föld népét és a jöld tulajdo;
náfól megfosztott gazdának
véres verejtékével termelt ga
bonát erőszakkal elrekvirál
t(liva a külföldi piacokra
dobja hihetetlenül olcsó árak
kal, gyilkos versenyt zuditva
az európai gabonatermő or
szágokra. Az orosz szovjet
földönfutóvá -teszi a gazdát
és éhenhalásra itéli a nép
millióit, csak azért, hogy le
gyen elég gabonája, amit a
küljöldre exportálhasson.

Kiderült azonban, hogy a
szovjetnek nincsen buza je·
leslege. Hisz a lezüllöttorosz
mezőgazdaság .még annyi
gabonát sem termel, amennyi
az orosz nép ellátására szük
séges. Százezrek szájától
vonta el azia kis darab ke
nyeret is, melyet eddig ke
nyérjegyekkel engedélyezett
számukra azért, hogy forra
dalmi céljai szolgálatára, kül·
földre vigye.

Amerikában máris kideri".
iették, hogy az ottani nagy
világpiacokon olyan buzát
adott el, ami neki nincs is
meg és amelyet nem fog
tudni· szállitani. Az amerikai
piacokon azonban rájöttek
erre a turpisságra és felké
szültekarra, hogya szálli
tásl határidőben követelni
fogják az orosz szovjet által
eladottbuzame~nyiségektény

leges /eszdllitásáf. .Minthogy

A békés-bánáti református
egyházmegye HarséÍnyi Pál es
peres e!nökkle alatt szerdán,
október hó l-én lartoHa meg
rend~s közgyűlését Békéscsa
bán a Kullurpalola nagytermé
ben. Az ujonnan megválaszlolt
tisztikar eskü tétele után fl meg·
válasz/olt ianácsbirák tették le
az esküt, akiket elsőnek t-lar·
sányi Pál esperes üdvözöl!.

Az egyházmegyei közgyülés
állal hozott kÖzérdekű ha/áro
zalok közölt a legfontosabbak
a következők:

.f'J..z eg-yházmegye tiltakozik
az ellen, hogy az ujonnan ala
pított szegediegyefem fóépü.
Jelén elhelyezett cimerekel egy
házi jelleget igyekszik adni a
kuituszminiszler e kifciczelten

'-. E __.C. _.

Vasárnap este tartoHa ala
kuló ülését Békéscsabán a I-{e l

reskedelmi Csarnokban a mult
hónapban Orosházán megala.
kult Békésmegyei Kczreskedelmi
Testületek Szövetségének el~

nöki tanácsa, amelyen nagy

számban jelentek meg él vidéki
kiküldöltek. Az ülést a Keres'
kedelm i Csarnok - mint ven
déglátó - részéről Steinberger
imre ügyvezetó elnök nyi/olfa
meg, aki üdvözölte a megje·
lentekat és rámulatva él keres,
kedelem mai válságos helyze'"
tére. a tömörülés fontosságát
hangsulyozla. lndilványára el

tanácsülés e!nökü! Hartenstein
Ignácol (Gyoma) választot ja
meg. Az elnök inditványára a
Szövetség tiszlikarö fl továb·
biakban igy alakul!: Társelnö..
kők: Sándor Dénes (Gyula),
Sieinberg<;r Imre (Békéscsaba),

állam! fcrcl1c József egyetem~

nek.
Ugyancsak tiltakozik az egy·

há7meg-y~i közgymés él debI
receni kollég-illm hibetellen él'I
tékii 400 eszlcndős könyvtárá.
nak az ái/am tulaiclonába való
álbocsálása ellen, valamint tilI
lakozik az egyházra és az q:;y""
házi íövedeJmekre _sérelmes
bo!cUa förvényellen

A közgyűlés azutén Ietár~

gyalta az 57 pontból álló tárgy
sorozatot.

Az előzó napon birói ülés
volt, me\venfegyelmi és köz...
igazgaiási ügycl<et tárgyal! az
egyetemes egyházmeg-yei bíró·
ság, utána tönügyi bizo115ági
értekezlet volt.

ügyvezeíó elnök dr. Tatler
Elek (Orosháza), fóti/kár dr.
Gyöngyösi János (Békéscsaba).
A tisztikar megalakulása után
Horváth Jstván az üMKE fó·
litkára üdvözölte az uj tömö·
riilést. amelyben nagyon ko'
moly mozdu!ás/ lát.

Szécsi Már/on (Gyula), Hé,
ze.r Béla, dr. Taf/er Elek (Oros
háza) felszólalása után dr.
Gyöng-yösi János főtitkár fel,
olvasta él szövetség ügyvite ...
lére vonatkozó megállapodást,
majd él kiküldötteknek névso~

rát, akiket él megyében lévő

kereskedő testületek jelenteffek

be. lndiivállyára elbatározta az
ülés, hogy él megalakulást
közli az alispánnal, él városok
polgármestereiví?l és a járási
f6szolgabirákkal, akiknek tá·
mogatás6t kérHc Ugyancsak
elhatározták, hogy csaílako#

zélsra felhivjilk a gyulai és
orosházi ülvH\.c fiókokat is.

A . tárgyalás sorén Hézer
Béla a Társadalornbizlositó
Intézet ellen felmerült egyik
konkrét panaszról telt bejeJerf
tést. Hiszi, hogy az OMKE
közbenjárás<l az uj népjóléH
minisLterné! eredményre fog
vezetni,

Végh Károly (Békés) szóvá
teszi, hogy Békésen aHltolt
megrendelésgytijtóket és-háza
lókat, még mindig- nem kezeli
elég szigorral a közigazgalási
hatóság. A szövetség eH~atá#

rozla, hogy ez ügyben kérést
fog in lézni nemcsak a békési
járás fószolgabirájához, de az
alispémboz és az összes járási
főszolg-abírókhoz is.

Végül az elnöki tanács elha
tározla, hogya legközelebbi
ülését a gyulai kereskedők

meghivására GYillán tartja meg.
A tiJnácsiilést követően Hor

válh István, az üMKE főlitkára

tarlott előadást az aklualis ke
reskedelmi problémákról, mig
Nádor Jenő, az ülvlKE titkára
a tulaclóztatás kérdését fejl'
tegette.

Milyen élet volt
az Alföldön

a mi közelünkben
140 évvel ezelőtt?

A Nagy-Sál'réten gödények
uszkáltak.

Csak ha a rég-r feljegyzése.
ket olvassuk, akkor döbbenünk
meg- igaÚm azon a szédületes
haladásón. amelyen a mi lvIa~

gyar Alföldünk szinte ugrássz<?
ri.ien sikloit át és síet él mO g

dem fejlődés minél tökéle1e'
sebb foka felé.

Milyen jámbor, milyen jelen
téktelen folyócska az Alföldön
él kis Berettyó l Bezzeg- 140
évvel ezelótt valóságos nag-y
hatalmasság- volt. Sok meilék·
ága (ugynevezelt fokok, erek,
derekak stb.) volt. A Horto
bág-y vize a bucsai pusztán
szakadt bele. A Berellyóból
eredó reng-eteg ér áradáskor
vízze! Jel! s halászok bérellék,
kik a halat Nag"yváradra szálli
10IJák. Sok rákot is fogtak a
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Töprengés.
A részeg ember éifélkörill han·

gosan gondolkozik a korcsmában:
- Most már nem tudom, mit

mondott a feleségem? Igyam csak
két pohárral és 10 órakor men
jek haza? Vagy igyam liz po,
hárral és 2 órakor menjek haza?

A jövendőbeli.

A nagysága: Van vőlegénye is?
A szobalány: Igen 1
A nagysága: 'És mivel fog

lalkozik a jövendóbeliie?
A szobalány: A jövendőbelim ?

Azt nem tudom. A mostani vasutas.
A bizonyiték.

Biró: Ön azt állitja, hogy ré
szeg volt, amikor megcsókolta ezt
a hölgyet. Be tudia ezt bizo-.
nyilani ?

Vádlott: Igen. Méltózfassék rá
nézni.

ÉRDEKES ESETEK.

jóságáért Krisztus szent szh·ének áldá
sát kérem az endrődi rnagyarok szívébe
és családi otthonába"_ Háromszoros
hatalmas éljen volt a válasz a beszédre
majd a Himnusz eléneklése után meg~
indult a menet vissza a Néoházba

Másnap hétfőn valóságos' bucsuiárás
volt a plebáníára. Mindenki sietett sze
mélyesen kifejezni jókivánatait. Minden
évben sokan tették tiszteletüket, de az
idén kUJönöscn sokan jelentek meg
lelkipásztoruk előtt, hogy mintegy íün
t-essenek,ragaszkodásukkal szeretetükkel
tó k~l~ől~g is kimut.at~j 6hajtoti'ák, hogy
a leJklpasztor eHem tamadás, nem el
tántoritani, de erősebben össuforrasz
tani tudja híveivel. Este 45 teritékes
lakoma volt, amelyen az egyesületek
vezetöin kivül a gyomaia]: közül is igen
sokan képviselve voitak és kedélyes
hangulatban töltötték el a kedves estét.
A vacsorán több pohárkiiszöntö is lJ,wg
zott el, az endrődi hivek nc':ében dr.
Tóth István ügyvéd üdvözölte kereset
len őS7inte szavakkal szereielt lelki-
pásztorát. - i\

A takarékosság.
- Mari, már megint összefóri

egy üveget!
- Nem olyan nagy baj, nagy.

sága, - toiástartónak még le
het használni.

A helyismeret.
Fegyőr: Vigyázzon, itt lépcső

van.
Fegyenc: Nekem mondja? Ma·

ga még a világon sem volt, mi
kpr ~(I- már !sf(lertem itt ajdrást~

népe javára végzett. A fahl komoly
lakóssága hivatalos tanuja lehet annak,
hogy nehéz hivatása teljesitésében ön
zetlenség és jó szándék vezette. Ami
kor a hitközség egyházi és iskola rel
virágoztatásán dolgozott, mindig arra
volt gondja, hogy hivei t a nagyobb ter
heklői mentesitse és nagyobb segélyek
kieszközJésével, a helybeli iparosság és
munkás társadalom anyagi helyz;tén
könnyitsen. Elismeri, hogy nem minden
terve sikerült ugy ahogy szerette volna,
mert hiszen félreértések és rosszindu
latu aknamunkák igen sok akadálvt
görditettek tevékenykedése elé. H-i a

veinek mai üdvözlése megnyugtatják
azonban, hogy megértették törekvései
nek helyes és hasznos voltát és műkő
dósét nyájának ragaszkodó bizalma fé
nyesen honoráHa. Ahhoz az elenyésző

kisebbséghez is van nehány szav; akik..... .'"

a vallástaianság utvesztőjében ellensé-
ges szemekkel nézik személyében Krisz
tus papját. A megváitó szavával kérdi
tőlük - gyarlóságának tudatában 
"Ki fedd meg ('ngem közületek a bün
ről? Ha bün az, hogy 8 év alatt 350
ezer és ebből 250 e;,er pengő állami
és egyházi segély iskolai bcépitkezésé
vel elösegittettem a nép gyermekeinek
pontos beiskoláztatásánuk lehetóségét

. vagy helytelenség volt az, hogy ily fa
lusi méretekben óriási összeg felhasz
nálásával a község gazdasági vérkerin
gését elósegitettem és több száz csa
ládnak megélhetést nyujtottam, akkor
jogosan kritizálhatnak. Vagy ha bUn az,
hogy önmagamtól megtagadott fillercim
me!. a szegény családok gyermekeit a
polgári iskola magasabb oktatásához
juttattam, ugy követ dobhatnak reám.
Ha elítélendő az, hogy télviz idején
épen azoknak a csajádaknak gyerme
keit segítettem ruhához és lábbelihez,
akik hivatalos egyénektöl fogalmazott
és ellenem szerkesztett iveknek iratnak
alá, akkor megérdemelném e törpe
kisebbség elitélö kritikáját. Ugy érzem
azonban, hogy munkámat az Ur Jézus
nem helytelenitette és most látom, hogy
hiveim is elismeréssel adóznak azért.

MegszivIelem tehát az egyik igen t.
szónoknak azt a mondását, hogy tovább
is a becsület, önzetlenség és népszere
tet utján óhatok haladni. A békét hir
detem, ideális értelemben azt munká
Iom. De ez a béke nem jelenti az al
kotó erő tétlenséget, nem jelenti a visz
szaélések és községre káros cselekvé
sek néma eltllrését, nem jelenti a bü
nözések előtt valószembehunyást, ha
nem jelent munkát, mely Krisztus igaz
ságaiMl veszi kiinduló pontját, jelent
türelmet és megbocsátást a iószándéku
tévedi\kkei szemben, de jelenti az élet
harcát is, ha megátalkodott konokság
r61, vagy Krisztusi egyházunk védelmé
rö'~s a nép érdekeit sértő aljas magán,
vagy kli~k ,érdekek felqurjánozásáról és
támadásár61 van sz,ó. Amidön ismétel
ten köszönetet mondok· hivejm szer~tö

hétfőn pedig testületileg ke,'esik töl s I
üdvözlik ~évünn::i~:~:e ~:~:.l;~:::,L, ~~~~~
a legnag) obb m~bl1,üde,,~c" 'c,~ ... ,,,Ü,- ... ,.

avval a nemtelen tám3::liÍssa;, ;l." 't :;,
lelk,pásztor ellen :'l7 . :i-:-,<
álló egyének inditotta!;: s fizec2': e;;n'-'e o

rekkel körűlhordó iveken alái<: oc '.:2.:

gyüjtve plebánosunx eJhelyez!~:::,:: J: :~:" ~

Képviselőtestület határozati
fogadott el, amelyben ragaszkcdásjró'
és nagyrabecsüléséről biztositja
plebánosát és annak Apostoli kormány
zóhoz való fölterjesztéss,t rendeli c:.
Délután négy órakor az Enclrőd,Gyor,lai

Takarékpénztár tartotta alaptöke ·fel
emelő közgyi.ilését, ahol szintén spon
tán módon nyilatkozott meg a szeretet
és ragaszkodás Csernus Mihály elnök
kel szemben. Este 7 órára volt tervezve
a fáklyásmenet indulása, de már 6 óra
után nagy tömeg hullámzott a Katholi
kus Népház elótt s amikor az óra he
tet mutatott, oly sokaság gyült össze,
hogy az utcán a forgalom is megbénult.
Negyednyolc lehetet, mikor kiadták a
jelszót, lámpionokat és fáklyákat meg- '
gyujtani. Egymásután gyuladtak ki' a
szebbnél szebb és leginkább nemzeti
szinü világitó gömbök, a zene pedig
r;i7enditett ól Rákóczi indulóra. Elől

Dági Gyul;:: cigányzenekara, utána fes- .
~öi magyar :uhában az endrődi Test
edzök Köre részéről kiállított két do
)0" bs 12 pár fiu és leány, majd utána
az 'egyes egyesületek haladtak a követ
~{ez0 sorrendben: Egyházi képviselő

testület, Katholikus Népszövetségi Kis
gazdakör, Jpo.riestület, Iparos Dalárda,
Keresztény Fölclr",unkások Egylete, Pol
gá"j iskola ifjusága, Elnmi iskola fel
sőbb osztályai, Leány Egyesület, Szent
Ferenc harmadrendje, Férfi Liga, {(on
doros tanya, Öregkcrti Olvasókör, Han
gya Szövetkezet, Páskumi Olvasókör. A
menetet a fuvós banda zárta
be. A Mt fölváltva játszott
lelkesítő indujókat. A menet kezdete
már a plebániai lak előtt állott, mikor
a vége még be sem kanyarodott a fő

utcába. Gyönyörü látvány volt a több
mint 150 szines lámpionos menet s I
abban a lelkes hangulatban gyönyör-

ködni, amely a tömeget urarta. Mikor
Csernus Mihály hatalmas alakjra meg
jelenik az ablakban, a hangos és szürmi
nem akaró éljenek teljesen elfojtják a
zenek;::r hangjait. Az iparos dalárda dr.
Maácz jános karnagy dirigálása mellett
szép alkalmi üdvözlő dalt adott elö,
majd kezdetét veszik az egyes üd\·özlő

beszédek, amelyeket lapunk szlik terje
delme miatt csak fólsoiOlni tudunk,
pedig sok volt köztük olyan, amely
megérdemelné a szó szerinti közlést.
Az első üdvözlő Kalmár Vince az
egyház képviselőtestület nevében, utána
Kalmár Imre a Kath. I\épszövetségi
Kisgazdakör elnöke beszéit, majd sor
rendben Kovács Ferenc ipartestület!
elnök, Duda lajos iparos daiárda el
nöke, Keresztény Földmunkások nevé
ben. Varju lajos, továbbá Koczkás
Sándor polgári iskolai igazgató, Or·
bók József elemi iskolai iga~gató. Az
endrődi Testedzők Köre nevében pedig
dr. Szentjóbi Bartha János, a Leány
Egyesület részéről Hunya Mariska,
Kondorostanya ragas7.kodását Szabó
Frigyes helyi káplán tolmácsolta hosz
szabb beszédben, a Páskumi Olvasókör
megbizásából Kiszely Lajos, végül az

Öregkerti Olvasókör és Hangyaszövet
kezet nevében Dil'lya M. Imre üdvö
zölte a plebánost. Az elhangzott lelkes
ildvjjzlések után Csernus Mihály apát
meghatoH s:z:.avakban köszönte meg hi
vei nagy tömegél1ek s a kö<:ség vallá
sos és társadalmi egy~si:i-!eteinek üd
vözletét. Ugy érzi, hogy az általa !lern
is sejtett, titokban elkészitett ünneplés
nem annyira az 6 személyének, mint
inkább annak az eszmének és munká
l,1al;é szól, am~Jyet 8 év alatt Endrőd

Berellyóban, tavasszal
elején él tekn6sbéka
i.ízíék.

Mert külföldön jó ára volt cl

piócál1élk, azt is szin le kocsi;
számra gyüjiöllék. A halak kö
zött potyka, harcsa, csuka, ká·
rász. compó bőven volt. eilcTI
bep. keszeg kevés. A vidra is
sürün ielentkezelt A mocsarak
madárvilága rendkivül gazdag
voll, vadlud, vadruca, sirály,
csü!lő, vizilYIlk, azonkivül sok
f{ljía gém, kócsag, továbbá
haUyu is akadt, melynek tolla
igen drága volt. Nagy árvizek I

idején egész sereg gödény je
lent meg s él Nagy#Sárrét egy
tiszlásán volt él iojóhe.iyük. A
tuzokok iszonyu !ömegéí lebe·
feU találni. Ezt az ősi területet
él maga vadregénves szépsé~.

gével ellün!eHe él kul!ura s hol
egykor él nemes kócsag feje
delmi lollail borzolta cl tavaszi
szellő, ugyanoH most békés
szántó-vető ekéie hasit ja a kö-
vér barázdáL 1

==-~"'""'I

Mihály apja l

Endrődön.
Csernus Mihály apátplebános

névünnepe!
- Endrödi tudósitónktól. -

Szép és magasztos Unnepéíy kere~é

ben adtak kifejezést az endrődi hivek
szeretetüknek, tiszteletiikllek és ragasz
kodásuknak, Csernus Mihály apátple
bánosuk iránt. Nyolc éve müködik az
apátplebános Endrődön s a katholikus
intézmények egész sorát alkotta. Fá
radságot nem kimélő buzgalommal
mélyitette a hitéletet s sikerült olyegy
séget teremteni (ll 5zéthu-.:ö társadalmi
osztályok között. amely a legutóbb le
;::ajlott törvényhatósági választásoknál
már elöre vetette erejének hatalmát.
Ideálisan gondolkodó férfi, akinek nin
csenek egyéni érdekei, minden tette, lé
pése hivei és egyházáért történik. fá
radságot nem sajnál, dolgozik, robotol,
de ha kell nem riad vissza a harctól
sem s ha egyházukat és vallásukat nem
becsülő ellenfelei igyekszenek egyházát
lregröviditeni, félretesz mindent, nem
törődik egészségével, anyagi kiadiÍsok
kal, kér, könyörög, követel és nem
nyugszik addig, mig célját el nem éri
Ha hiveineil: érdeke ugy kivánja, kész
megalázkodni is és béke jobbot nyujt
még nemtelen fegyverekkel támadó
ellenségének is. Amilyen hatalmas ter
metre és alakra, ép oly markáns egyé
niségre. Lelke tele van idealizmussal,
mindig azon töpreng, mit kellene csi
nálni, hogy hiveinek jó létét előmozdit
sa. Igazi pap-élete tiszta, mint a liliom
s mig tanitóinak szép modern lakást
épittet, addig ö ósdi, kényelmetlen la
kásban éli le fáras7íó és küzdelmes
életét.

Mihály napja csak hétfón volt, de az
ünnepségek már vasárnap délelőttkez
dódtek, amikor a Körösön tll.li hivek
adták tanujeiét, a náluk miséző plebá
nos iránt érzett rnegbessülésüknek.
Ugyanekkor itthon a községben az egy
ház képviselőtestl.ilete rendkivüli gyű.

!Jésre jött össze. amelyen a meghivott
tagok teljes számban jelentek meg s
Kalmár Vince világi elnöklése alatt ki
mondották, hogy este fáklyás menetet
,r,endeznek lelkipásztoruk tiszteletére,.



Népvándorlási emlél{ek után
kutatnak Gyomán és Kétegy
házán. Móra ferenc él szegedi
városi muzcum igazgalója
Gyoma és IZétegyháza kÖzsé,
gek határában ásatásokat akar
végezni. tvlind él kél helyen
pusztulóban lévő népvándOl"
láskori temetőket találtak, élme~
lyeknek sürgős megmentése,
fontos tudományos érték. A
közgyüjtemények országos fel
ügyelője és Hóman Bálint, a
Ma15yar Nemzeti Muzeum fő;

igazgatója most átírtak a vár~

megye aJispánjáh07, akitől azt
kérték, hogy mivel a g'yulai
városi muzeUI1l sem IllOSi. sem
a jövöben nem lesz olyan hely..
zetben, hogy ásatásokat foly#
tathasson, ne gördifsen él vá 1"

megye akadályokat a tcrvezell l
ásatások dé és él hajóságokaj
utasHsa, hogy él munkákltoknál

A gyomai vámosutak községi l sz~kség"es hatósági támogaJást
kezelésben. Gyoma kÖ7S'Zg azt aelJa meg_
kéri o vármcgyétő!, hogy a l ."S~Hveszt,es é!sz~k~ién kez=

.
'.'ámOSl..ltakal e.llgeclie.át . kÖZ-.! ':Odlk ,3. n~ps~~.~l~la.s. A, 10
SéRi kezelésbe, főképen azért, e~enk~nt I~metlo90 o,rszclg;o~

~ ",.. nepszamla!as 1901. ev elso
hogy él I1cll1~-eg ,meg'epilcJi Deal< napján esedékes, vag-yis tör..,
ferenc UrCaI vamosut 80 ezer vény szerint azt az állapoto i
pengős épitési költség-ét a ván kelj felvenni. amelv az 1930:'lól
mosulak jövedelméből törleszt# 1931~IT viradó éjjel 12 óraKo!'
hr'sse, másrészt hogy a vámoso fenn áll. Mindenkit azon a \1'2
utakat ebbő! a jövedelemből lyen kell szánJlálásba venni.
tovább fejleszíhessc. A törvénya ahol Szilves2íer '2ÍszakfJján tard
hatósági bizot/sáR' e]őrelátható- JÓzkodolf.
lao- ne~l o:ördif ~kadál'!okat a Ipad kiámtás a szeged
kJrt adás"" ellen. ) Ipartestületbell. A szegedi fo~

gadalmi templom és csn'elemi
építkezések fe1szentciésévc\
kapcsolalos ünnepségek idő;

ponljával esik össze a szeg-edi
Ipariestüleinek az a nag,,!sza
básu kiál1itása, amelyet szék
háza ö~szes helyiségeiben ok
lóbC'r 19-28. közölt rendez.
Akiállitás vásárral lesz egybe~

kötve, ahol az összes szak,
mák képviselöi közü! több minJ
100 kiál1itó vesz részt. Ez él

kiállítás hivatva lesz bemutajni
Szeged reprezenláns kézmii~

iparát, bizonyságot szolgál!aí~

va arról, hogya magyar ipar
szinvonala ugy minőségben,

mint árban legalább is egyen
rangu a legkiválóbb külföldi
gyártmállyokka!. A kiállítás iránt
álta.lános érdcklőd.zs nyilvánul
meg él vidéki városok részéről

is, l<iáUitók részére azonban (I

il rcndezőcég'l1ek már nem áll
módjában helyet bi~!ositani,

Egyházmegyei közgytHés. A
békésobánatl református egy
házmegye folyó hó j-én, szer
dán tartotta közgvü!ését [)ékés,
cSobán a f-\uJlmpalole nagy' I
termében rlarsányi Pál esperes l
és dr_ Széll Gyula -felsőházi

tas. cgyházm2@'':Ti g-onj!lO!<
elnöklet e ala ii. r<(;'g~2'el- g óra·
kor istenliszteicl voJI d rcf.
Icmplomban, maq-o él gvü1és 9
órakor kczd6c!ölf_ Elólie valc)
nap, kedden délután 4 óriitól
kezdve egyházi birósági és bi
zottsági lilések vallak. A
szerdai közgYlilés iktat/a be.
hivajaIba az ujonnan válasz/ott
tanácsbirákat, kik a gyülés
szine előtt letették. az esküt.

A Gyomai Polgári Lövész
EgyesiHet és a Gyomai Le
vente Egyesület a Békéscsabán
szeptember hó 28-án lefolyta~

tolt vármegyei lőversenyenna·
gyon jól szerepelt s f,,\JLint fe
g-yelmezeliségével.

Értesités. A Társaclalombiz,
tositó Iniézet megbizotJja érte;
si/i :-a gyomai és endrődi t.
munkaadókat, hogy az általá
nos bejelentő lapok és tájékoz
tatók az uj bejelentéshez meg
érkeztek és az mindenkinek
lakásán 3 nap alatt ki lesz
kézbesilve. Aki cselleg nem
kapna: kedden és pénteken a
hivatalos órák alaJt ig-ényclheli.

Szerencsétlenül járt vízme
rítés közben. Csete Islván be
senszegi lakos felesége az el·
muJt napokban az udvarukon
lévő kutból vizet huzolt vizhu
zás közben a kul körül lévő

vizes földön megcsuszott és
az oHlévó vizes edényen ke,
resz/üJ esett és kariát iörle.

Ujabb patika kérelem. A
vármegyei közegózségüg"yi
bizottság az alispán elnöklete
alat! ülést tarloft, amelyen lár,
gyaJás alá veltek azokat a
kérvényeket, amelyek <;zerinl
Gyomtm o harmadik. Öcsödön
és Békésszen!andráson a má~

sodik patika fc!álJitását kérik.
A közegészség"ügyi bizottság'
a heJyeHes főorvos előadása

alapján a törvényhatósági bj~

zoítságnak olyan javaslatot tesz,
hogy ujabb g-yógys7.:ertárt egyik
he!yense engedélyezzen,

Köszönetnyilvánítás. A gyo
mai ref. elemi iskolak szegény
tanulóink könyvtára' javára
ujabban adakoztak: Pétermann
józsef 10 P, B. l\iss Imre,
Olflh Isiván. Gál Ania! 5-5 P,
Kiss Erne:,:z! 3 P 20 fill. és
Cs. Nflg-y Gábor 2 pengő_ A
nemesklkli éldoményokúl c
hciycn is hátás köszöneiüker
fejezik ki élZ iskolák !g-az~a~

tósága és az eg'yht:Jz Elnök·
saqc.

I

J l--=

Autószerencséttenség a má
gocsi határban. Az egyik oros
házi baromfivásárJö cég atJl'ója
Szarvason jár! a piacon. Ami- .
kor Szentes felé menjek a mil- j
gocsi határban o kdrecckkel I
mel~n'ako1t autó tetejé!"!,)] (il 01'

sziJguton lévő fák galyai !eso·
dorták a kehceek Ictcj<?1l ülő

Cseh György és f)[aczó ZSll;
zsánnél alkalmazotlakat. akikel
egy ara jövő autó Ví\t be éJ

szentesi kórház~)i'1. Mindketten
sulyos Icrmészetii sérüléseket
szenvedtek.

Az október 18-26-ika ll,;ö
zött rendezendő Magyar Hét,
amikor minden magyar keres'
kedó és iparos kirakarában
csakis magyar áru fog- di5zleni,
egy nagy felkiáUás lesz az or'
száglakosságának ön!udalához.
hogy a saiát gazdasági jövője

érdekében állítson szigoru er'
kölcsi védvámol a kikűs7öböl·

hető külföldi behozatal ellen
és juttasson munká! a külföldiek
helyett a magyar munkanélkü
liek <zzrcinek.

Délisark az EgyesiHtáila
moké lesz. Az amerikai sze
nájus külügyi bizottsága indít
ványt Jerjeszlelt a7. elnök eié,
hogy a Byrd tengernagy által
felfedezell Délisark az Egyesülj
államok teriileténez csalollas
sék. Diplomáciai bonyodalmak
tól lehet tartani. mert Anglia,
és Norvégia is számot lartanak
a Déiisarkra, miután ők is már
egyszer bir/okba vellék a viiás
Délisarkol.

10 millió donárt keresnek a
Newyorki koldusok. A New'
yorki jólékon'lsági tanács je...
lentése szerint Newyork utcai
koJdusainak száma napról"
napra növekszik. A tanács a
koldusok mult évi bevételét 10
millió dollárra Teszik.

Hány vak él a világon?
Amerikai statisztikai kimutatás
szerint 2,390.000 vak él a vilá
gon. Angliában 75, Franciaor·
szágban.] t, az Egyesült álla"
mokban 62, rJollandiáoan 46
és Belgiumban 4 vak esik 100
ezer emberre. Magyarország...
ról nem emlékszik meg él sta,
,jsztika!

RÖVID IREr'\
MINDENFELÓl.

Az utazó közönség figyel
mébe.AOyoma r és Enc1r(id
közölt közlekedő autóbusz vi
kldijál oklö ber 1;j61 80· fillérre
emeIle fcd az autóbusz válklidÍ.

A naplemente. ]
- Nézd, milyen győnyörü ez

a naplemente!
- Isteni! El tudnám nézni

egész éJszaka . . _



4 oMat GYOMAI UJSAO 19~Ookt. 5.

ifilj-+WfStt0- Franciaországban óránként
{l;~~~~:::M:~éX~ másfélmiUiót költenek cigaret-

.• ~~~~mA f~:~~~~g:~~~~~i:T10~;;
........;.;..,...,.".....".... UJSé1glfO Qloll nyilatKozott a

;ig'Qr~hafOg;aszias óriási m'eg

lövekedéséról. A háboru előL

':randaországban évente né~\ :

mlnÓStGE GRZDRSAGOSSAGf::jniiliárd c1garetn§t fogyasztoHak, I

FELOLmÚlHATATLAn mig 1?2~~bcn'a ~i~aretiafo'
r, Ilvosztas ilzenhé1! fm!hard dö-'

AúYBÁTOnY..UJ1AKr.·~bra növekedet!. Ez évben ci

EGYESÜLT ,!PARmOVEK RT- napi be',étd 15 millió frank,
BUDAPE...IiT,'l.UmOfUH5lÁR-UT3a: '- I . 1 l' I' F .ami elZ je,cn l, 10gy • ;'anCH' .

Kéviselő : WAGNER M_ÁRTON Iorszá.gban óránkénl másféJ~
'FIAI fakereskedők, Gyoma. milliót költenek dgareUtira.

~diköksön-:;M:~~t;;:~o~I Eg~~" ~~~~~~:li t~~;~ra~~Zá:~S:~ :
sitottak figyelmébe!" Az él m,üncheni tudós, öKi fól:zg ViZi

hatalmas szervező rnunka, mémöki problémákkal foglal
amelyet őZ Országos HadBól, kozik, nem kisel=,b öt!elel 'lelei:

csön Párt a károsullok érde- fel, mint hogy Gibral1cirnál
kében kifejt, uiabb cíísmerés- me5íersége'1gálla: elzárja él föld·
ben részí?;;ü[1 ~zál!~I, bogy é1 I köz! tengert őZ ,o.tldnti Öceém
Magyar EklblZtoslloHak Or~, iói. de ugyancsak ,I.(Gld! ,'pill'll,
szágos Egvesülelc megszün- a Darddl1diáknál. hl >gy ,'izárjo
teHe öná\ióságáí és beolvacll cl Fckerc-tengerlól A Föklg(lm:
a Pánba. Ez cl több ezer iGg cimú fu1vóirat részletcsen is>
ból álló k~rosull tömeg uj mertc[i e;:l cl krvel. A nagy'
erővel gazdag itja él megindiior: szaOc1S11 m'Únöki munkának a7

mozgalmat. Ezen csaiiekoz:is·- "'O~l1ö él cé:ia. ho:.zy megaka>
nál fogva ismélel!l:n dalyozvilll az Atlanii oceánon
ugy a7. éklbiz!osí1oltökal, mint es cl f..:kek-lengl:'f vi,umek él

él hadikölcsönlulaidonosokar. ct fÖidközi medencébe valo
hogy most már minden jcicnl- ömiéscl. ki:enné él fö!dközi
kezésl, pallas?: beíelenTésl vagy Ilenger vizét a nap párolog/aló

felvHá~osilásl k~~ő_~e~ele,t Vc1# Ieretenek és ezzci él fö!dközi c

las'lbclycg mehekleseve, az l\~11ger szintiéJ mintegy kélS7éJ7
Országos HadíkölcsÖI; Péri mérerrc:l csökkentené. Enol:'k
Központiához, BudapesL VI. réS7im az él haszna volna, hogy
Podmaniczky-u. 27. \./12. in- az így c!párolgoH vizmennyi- l
tézzenek. ahol teljesen ingyen ség termékennyé tenné a Sza·
állul'1k minden károsultnak hara óriási területeit. részinl
rendelkezésére. pcdíg a lengerfelszin sLillyedése

Kedvezőell: az ország nép- folytán hatszézezer négyzetl-d
lómétú uj föld emelkedne kimozgalmi adatai. MagYal or-

szágon 1930 julius havában a mostani szigetek és partok
mentén él vízből. Olaszország

3017 házasságol kötöilck, c:zek példaul él kibővüll Sziciiia utján
sn:rint 1000 lélekre 4, l hEizas... szilárd szárazföldi kapcsolat.•
Scriit' ese/t. A mull év ugyaneUl1 hoz juína Afrikával. A német
szakában az arány 4.4 volt. Az ludós kö\lségvelése szerint cl

élveszületések száma 18.399 terv kivitele összesen mintegy
voll, vagyis 115 el több, mid Ö1VCl1 mii!i:'lrd pel1gőbe kerülne
tavaly juliusban, 1000 lélekre a mi pén7üfjk szerint. A ter\'
lj szülelések száma 25. Az el· nek sok hive. de sok "llznzóje
baltak száma 11.225, 224~ei is vall. Leghevesebb ellenzői

kevesebh, m,in.! tavaly, juliusban. I természetesen azok (j f'irdőhc

A szaporodasl ezrelek a f. év IlYCk, amelyek mosta földközi
julius havában 9,8 voll a ta- tenger parlián fekszenek és en

nek köszönhetik lálogalot!sá~
valyi 9.4 6 121 szemben. Gümő- gukoL A Soergel-félc terv ki,
kórban 1172 egyén balt el, vitele esetén e7ek ekeszlenék
1946121 kevesebb, mint lavaly
juliusban. minden keresetforrásukat. Szól

A londoni rendőrség nagy ez kü!önösen a világ legbirc#
rádióáUomása. A News~Chro- sebb üdülő-vidékére, cl Ri·

vierára, amelynek hatalmas be
nicle ielenlése szerint a lond folyásu érdekelfségei ali~tha

doni rendőrség főka.pitánysá· adnák át helyüket harc nélkül
gán nagy távolságra miiködó egy sokkai lávolabb fekvő

rádióállomást szereltek fel. Ez· ulonnan k.iemelkedő Rivierá~

:lel él rendőrségnek uj fegyver nak.
áll rendelkezésére él nemzet; Anya.,'liönyvi hirek. Szüleitek;
közj gonosztevők, küiönőscn Lukács Sándor. Mihály. Kiss
a kábitószerkereskedók .ellen Erzsébet, S7abó tvl. Mihály,
folytatott küzdelemben, mert Alt Imre, Jámbor Ilonc'.!. Házas
igy lehelővé válik cl gyorsabb ságot kötöttek: l{lein József
együllmüködés London és a-B. Szabó Pirüska. Elhaltak :
nagyobb európai fővárosok Álond ferenc 50 éves, Lévai
rendóJ:sé$ekőzötl.. Elek 1 és Jél éves.

Elron.tott 9YoJ:n.or,
bélza.varok, émelygés, keHe,
meHen szájiz. hornlokfájás, láz..
s,:éks~orulás:;c~'hánVás .vagy
hasm'en~s'eséteinél már' egy
pohár természetes EJ'!Feren.e
j'ózsef~ k,'seri.iviz gyorsan,
biztosan és ke!icmescJ1 hat A
gyakoriati orvos:udomtny iga
zolja. hogy a :Feli"~nc Jó...
2!'~ef viz héJsználala él sok
evés és ivás kér-os Lövcike/·
!;~'~;YCehT~lig·~zi···iSí&: m <2 n 'lll ek
oL-:on IéuL A FererH: József
kes'Orüviz gvogyszerJárokban,
c1rog'friákban és fLiszerüz!v:lek
ben kaph. tók.

Mennyit takarit meg AmerU-a
a - fémhulladélwkbót 14111'2'

rika minden gazdasága mellett
,,;,'m reslelli öss/cgyüileni és

érlékesiteni él küiörnböző ipar
ágak hu!!ad<2l\cmyagaíl. 5 Ilogy
ennek él bölcs intézkedésnek
Illílv~n 1'k'mLdgazdoságai ie,
ielenlőésge van. mUlalía a kö#
vclkCfŐ néhilOY számadal : .A/

"U. S. Bureau of Mines" leg
uiabb siotiszlikai összeállitása
s/.crint il küJömbözó fémmel
dolg'07Ö ipa.rágak, az ékszer,
ipar, cl foglechllika és él fény~

képészet hulladékaiból szár,
mazó fémanyag érlékc évente
~gy miliiárd dollárt ér el. É:wnfe
há.romszázezer méter lejttlszott

. filmet dobnak el. amiből kéi
és fél kilogrammezüslöt von~

nak ki. EJdobofl villamos izzó
testek öís7ázezer tonna rezel
x:rcdményeznek. A hulladékok
fx:lhasználásával mcgiakariioíl
egymilliárd dollár feie a vas
és az acéiiparra iul. A löbbit
higany, cink. antimon, alumi·
nium, nikkel és más fémek
adják.

Elkábitott növények. Több
ször volt alkalmunk beszámol
ni sir )agadis Chun Buse-nak,
a világlJirü indus éleltudósnak
a növényekkel kapcsolatban
telt csodálaios fclfedezéseiről.

Ezek közé tartozik a virágok
kibitása. Kilünl ugyanis, hogy
a növények kloroformmal, éler·
rel és más kábitó szerekkel
szemben majdnem ugy visel;
kednek, mini a.z állatok. Élei;
müködésük megbénul. mintegy
"narkoiizálódnak" s ebből az
állapotból csak hosszabb idő

multán térnek magukhoz. A
mimózi'i például, mely puszla
érintésre azonnal összecsukia
leveleit, él kloroform hatására
érzékellen marad minden fizi·
kai ingerrel szemben. Mint Lon
donból irják, egy angol lel';
m~szet1udós ezt a felfedezést
most növények ülíeléséné! ér·
Ílikesirelte. A kloroformmal elő
zőleg "elaltatot!" fák ugyanis,
minI 1:] tapasztalat mutatta, sol.;:;
kal iobban birják az átülfetést,
mint azok, melyeket "éber"
állapolban plántáltak 6t más
lf.l1pjba. Még iclósCPD fÓKat is

i\tAGYAR TUDÁS
MAGYAR MUNKA

EREDMÉNYE

L

Kapható minden jobb
szaküz!etben.

si!{crüH nmkoliz§'ll i.lllapolboil
minden baj nélkül fljiiitetni, mip,
más fapéldányck él müvdk'(

következliben elpIJS2~1l1!fü" A
"narkotizált" fak az á1ültetés
után cSilkharnar magukkoz k~r~

tek és tovább növekedtek.

Hány csiHag van az égbol
tozatol1? Az ember ősi törek·
vése, hogy szárnon1arlsil az
égboitozal csillagait. A modern
tudomány elméletei mcgállapi~

tásáhol, lovábbfeilcszlé:3éhez
nem nélkülözheti al é.Qitcsfck
s7.árnának i5mcrc/-'j..; ha pon~

tosan nem is áll rnódunkb[l!1
mcgszámlálni a csillagokal, lcí~

alább közc:!iiÓpontosságu szti
madásokal ig\'ckszünk róluk
szerezni. Puszta s:zc!1lmel, tiszta, .
derült éjielen is már jó néhánv
ezer csiilagoi láthatunk az ég~
bolton. Az egész éggömbön
pedig mintegy hétezer a 5zo
badslcrnmel megkülönböztet
hető égi/cslek száma. A távcs.ő

már több millió csHlag-ot lát és
a leguiabb, érzékeny fényké,
pezókésliilékekkcl felszerelt
ieleszkópok segitségével, el

Teiuton belül, nem kevesebb.
mint háromezermillió csillagol
figyelhetünk meg. Scm'es ame,
rikai csillagász ujabb megfigye,
lései nyomán azt állit ja , hogy
él Tejut csillagainak számát
nyugodtan harminc-harmincöt
milliárdra lehetjük. Minden
egyes csillag egy· egy roppant
Nap és közéjük tartozik él mi
Napunk is, a mag'abolygó
rendszeréveJ. Lehetséges, hogy
e sok milliárdnyi, idegen Nap.
nak is megvan a maga külön
bolygórendszere s kitudja. mi
lyen 9sodás világok élnek oH,
él millió kilomiáler~ktávplában~

És ilyen Tejuirendszer nemcsak
egy, hanem megszámlálhatatlan
sok lebeg fl Vé{$telenségblZn...
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Menetrendváitozás. Az ok,
ióber 5·én élejbclr~pr5 téli me·
netrendeket tartalmazó "lviÁV
Menetrend ", él magyar kir.
Államvasuwk hivatalos menet·
rendkönyvének tetszetős és
áHalánosan kedvelt "zsebalaku"
kiadása megJelent. Közli él

magyar kir. ÁlIamvélsutak, Du
na-Száva-Adria vasul, Győr

-Sopron-Ebenfurli vaslI! és
az Összes többi magánvasulak,
fl helyiérdekii vasutak. autó,
busziáratok, hajózási és lég'
forgalmi vállalatok hivatalos
menetrendjeit. Ez az egyellen
menetrelldkönyv, mely cl ha7ai
(vidéki és fővárosi) auióbusz-
járatok hivatalo'5 menetrendjeit
is tartalmazza. Kapható minden
könyvkereskedésben, dohány'
t6zsdében és él vasuti álJomá...
sok pénztárainál és kapusainál.

Községi vendéglő bérbe
adása. folyó év szeptember
hó 9.9,én délulán tartolta meg
a községi Előljáróság él vásár
téri Mayer~félevendéglő érve'
rését, melynek legutolsó bérl6ie
Gálos Sándor volt. Az árverés
nem nagy érdeklődés mellelt
folyt le a kis tanácsteremben.
Árv~reztek reá él helybeli v('n
dégl6sök kőzzül SpBz Jakab.
Karsay Lajos gyom(]i lako 'Sok
és Bereciky Lajos orosbázai
vendéglős. Spi/z Jakab 1300
P-ót igért, Karsay Lájos 1350
P",ót és Berecz1.ti Lajos 1360
p ...őt, igy mint leglöbbel igér6re
1360 :P-ért Bereciki Lajos oros
házi vendégl6sre üttetett az le,

-mely azonban cS(1k él községi
képviselőtestület jóváhagyás(Í
val válik jogeróssé.

Tarthatatlan a tanitók buza
fizetésének értéklése. A Ma,
gyarországi Tanitó Egyesüle·
tek Országos Szövetsé~e ér'
tekez!etei tartott és határozati
javasIi'llot fogadott el, amelyben
kéri a kormányt, hogya már
12, 14 pengőre !ez uhant buza
árak szerint értékelje a tanitók
buzafizetéséí is, mert azt még"
ma is métermázsánkéut 24-70
peng"ővel értékelik. Az értekez
lel után kLildöllség kereste fel
Pelry Pél államtitkárt, aki kije
lentefte, hogya tanítók sérc:!
meinek orvoslását nemcsak
méltányosnak, hanem szüksé...
gesnek tartja és a kLlltuszmi ...
niszlériulll ebben az ügyben
márelóterjesztésj tett a pénz'
ügyminiszlernek.

A "csekkbefizetési lapokon
a keltet nem kelt kitölteni. A
kereskedelmi miniszter rende ... "
lele szerint él postai befizelési
lap "Értesilő,lap" és "Köny...
ve!ési szelvény" részein ez
után él befizelóknek· a keltel
nem kell kitölteni. A postahi ...
valalok utasiiást kapjak, hogy
a feladás alkalmával a befizc'
1öldól a ke!lezést ne kivánják,
de egyelőre még elfogadhatják
azokat a esekkfapokat is. meg
Iyekre a keltezést a felek ir,
ták rá.

Faiiltetők Társasága favá
sárMsi kedvezménye. Gyü-
mijlcsfaoitványok, g"azcJasági
fák, é!65övény, akác, gle ...
clitschiacsemcték, gyökeres és

sima sZ(lllóvess:zők, bor és

csemeQe fajtákban kcdvezmé'
nyes áron való beszerzésére
alkcll\11aí nyujt a Tiszánluli Me
zőgazdasági Kamara (])<:bre
een, liul1)"adi-u, 5. sz") a Fa
ültetők Társaság taR"Íai részére,
akik ahamara kerületének te~

rűlelén ieicpilcni, ültetni szán'
dékoznak, akik a kedvezmény
igénybcv2teiére iogositó íga ...
zo]ványokéri levélben a kama
rához fordulnak. lvlindennemű

telcpitésre s az ol/ványok be
szerzési helyére fák, csemeték,
szöl1óvesszók és fajfákra vo'
nafkozólag teljes ufbaigazitást
és szakta.nácsot adCzapáry

Bertalan, a mezőgazdaság"i ka...

mara kertészeti szaktanára.

Agéperöre berendezett me
zőgazdaság.Egy közg"azdasági
szak!ap érdekes kÖi:lésl ir ar,
ról, ho~;-y az amerikai trak/ori
par ujabbi'JO egyes országok
ban minlag"azdaságokat rendez
be a gépmunka ni?pszerüsité
sére. Ford Angliában egy 200
holdas nehéztalaju farmol vil,
sárait, amelyen egyetlen állat

van: egy macska. Fzen a far
mon kizárólag buzát terme!
modern gépekkel. Három trak
tor dolgozik ebben a gazdac
ságbaIl, melyeknek munldját
egyetlen szakképzett gépész
irányitja alkalmi munkásokkal.
F ord be akarja bizonyitani,
hogy gépmu.nkával még a mai
alacsony buzaárak mellett is
haszonnal lehet gazdálkodni.
Szinte szédülűnk, ha ezek után
el akarjuk képzelni, hogy mi
milyen messze vagyunk az
amerikai haladás legujabb ál·
lornásaitól. Nálunk az arafógé
pekct is hatósági felhivásra
kell félreknni, hogy el ne ve·
gye a kézi munkások kenyerét.
Azt csak most kezelik észre·
V21lni, hogya drág"án termelt
buza érlékesitheletlen volta mi
att hány ember veszti kenyerét.
Ha a termeló nem tudia eladni

. termelvényeii, nincs pénze" Ha
a termelónek nincs pénze,
nem fogyaszt és nem fogla!·
koztalja az ipart. Ha az ipar·
nak nincs munkája, akkor mc
gint a munkások ezrei marad·
nak kenyér nélkül. ig"y is baj,
ugy is baj.

Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váliókőlcsönöket ház és földingatlanra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezesség"gel
bármily összeg és él forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg~

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kö!csöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertál ni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat" a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy cl felviIágositás-kérés az érdeklődőt bármire is köíelezné.

MindennemU bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesiíik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetne .
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VASUTI MENETREND 1930. május hó 15-töl.
gy. gy. gy. gy.

ndrődönl

Őzv. Kovács G. JánoslIé háza
őrök áron eladó, ugyanott Béres Antal~

nak 1 hold vizjárta páskumjaeladó és
saját házában egy szoba konyhával és
egy kamra haszonbérbe kiadó. Érte,.
keZIli lehet Deák Ferenc ut 299 sz,

Katona Gyula kereskedőnél egy
tanuló, vagy egy mindenes fiu felvé
tetik.

UJ KEDVEZM ÉNY,
VENDÉGEI~KNEK

Ezen lap c!őfizetöinek megelégedé
sére nyujtott

20 százalék
kedvezményt, szobaárainkból

10 sZdzalék
kedvezményt olcsó éttermi ára/nkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiadóhivatalával' létesített
megállapodás alapján kiböviteni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁ.z,
KAMARA SZINHÁZ

előadásaira szólómérsékeltfÍrn·
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjegy
rendelését két-háromnappalelöbb

velünk, közölni. -

PARK-SZÁLLODA
. BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
-lési oldalával. (Nincs 'Itocsikölts'ge.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

..
HIRDESSEN

LAPUNKBAN.

MEGHIVO
DIJMENTES HIMZÖ- ÉS
VARRÓTANFOLY~~UNK

látogatására, melyet E N O R Ö D Ö fi
a Kath, Néphoízban 19:10, t:\'i s;eptem~

ber hó 29-étől október 25-ig rendezünk.
Ezen alkalommal mélyen tisztelt ver{)
inket alaposan dijmentes oktatásblU'I
reszesitjük, a SINGER varrógépek ésa
hozzávaló készülékek használatábim.
Tanitjuk továbbá díjmentesen; fehér
nemü- és harisnyatömést a SINGER
varrógépen, fehér és szines himzést ~

SINGER varrógépen a modem műhim

zés üsszes "fajtáit: mint madeira-, ajour-,
monogramm- és smyma-ml.lnkákat.

Rcszvételi bejelentéseket a tanfolyam
részére felvesz: BELEZNAY BÉLA tlr
Gyoma-Endrődi megbizottunl{ és ifj.

JOSEPOVITS JÓZSEF ur.

S I G E R VARRÓGÉP
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MEZÖTUR, Erdődy u. 12 sz.
UU~~"U!6"&llUUH

H 6ié

DUBLIKACIÚ.-

ligniíkincse különösen alkalmas
cl cseppfo[yósitcísra..

Ötvennégyezer holdat osz
tottak ki eddig vitézi teleknek.
Ahivalalos slatisztikai ada/ok
szerint él tényleges vitézi állo,
many 2001 tiszlból s 8644 lea
génységi á!lomán'y'u egyénb61
áll. A felavarott vitézek foglal,
kozásuk szerin I igy oszlanak
meg: óslermeló 162 ti'Sz/, 5269
legénység; ipari, kereskedelmi,
közlekedésügyi és bányászfog'
!a!kozásu 542 liszt, 1805 le·
génység; közszolgálati és
szabadfoglal. 1182 tiszt, 982'
legénység; véderő 878 tiszt,
823 legénység; nyugdiias, ló'
kepénzes 249 tiszt, 153 legény
ség. A többiek egyéb, i!!(Ztvc
isrr.erel!lw fo~lalk()zásuak. A
10,745 vitéz közül egyel ore
csu~án 3298 vitéznek Véln vi'
rézi telke, bel2számi1vEl ebb·z
az.1 él 63 vitéz! is, akik saját
lelkükel vHézesHeltél-c Eddig
335 riszt kapo!r 20524 kutasz!!'.
ho:d és 2963 legénységi álío,
mánybeii 33,655 kal. ho!dnyi
vitézi te!kd. A vitézi telkek
összt<2rjeddmc tehát megha~

ladja az 54000 kal. holdat. .Ah,
hoz, hogy ffiindgyik vitéz meg'
kaphössa él vitézi leikét, még
ravábbl 180 eZl:r kat. hold·
nyi földbirlokterületre volna
sziikség,

ÉrtesitjUk a Iskosságot, hogy a
mai naptól kezdve a buzaárakki van
nak függesztve a Hangyánál és Kovács
János irodájában. Ennélfogva saját
érdekében cselekszik mindenki, hogy
mielőtt buzáját elactná, az árakról e
két helyen meggyőződjön_

- - -
I Autóbusz 3'5312'4617-3020-45 i Gyoma é 7'24 12-10 16'4721 '45

Autóbu"la.> 5-30 4-21 131417-5821'13 é . i 6-5311'3916'1821'14 6-00 ~:-.
4'26 13'19 1S-03 21-18 i Dévavanya é 6'4811'3416-1321'09"w 5'30 S-OO ~'o 4'5713-50 18-3421'49 é i 6'1511'0115'4120'36:-. 9-00 10'30 8:"w
4'58 13-51 18'4521'50 i Szeghalom é 6'1310'5915'40 20 34t:: 11-10 12'00 ;;

~ 5'17 14'10 19'04 22'09 é Vésztő i 5,5310-39 15'21 20'14, 12'50 1'40 'í:o 2-20 20'51 é Békéscsaba i 4'00 2'40 ~...
~ 4'55 5-40 ~g 7'20 6'1611'0214-00 19'00 i Szeghalom é 8'30 g-50 15'25 18-42 7'40 g.
>. 7-50 12'3418'042(l36 éPüspökladállyi5'30 8·1513-50 l7'08 ....

O l»

6'15 9'4513-3617'3020'45 i Bpest k, p. é 5'00 1O-401I'4519'1O 19'4q
11'0612'4218-1920'29 2'10 é i 0'32 5-34 8'5214'2816-52

6'41 11'1412'47 18'2920'34 220 i Gyoma e 0'17 5'26 S-51 14'2016'51 19'25
7341 7 '0813'2519-')721'11 3-23 é Béké,;csaba i 23'15 4-34 8'1413'2616'141826

Jam hal ki döntően, mer!
egyre több és olcsóbb pelw,
leum keriil forgalomba. de
most már viIiágitási célokat
szolgál. A petroleumvilágilás
általánossá vánko l>ü!önösclI,
hogy él finomiiás technikáia is
kialakul. Ma közel 35 millió
futó autóra, a mintegy 100,000
rcpül6gépre. éi hajózá"" él vas
utak. a mezőgazdasági gép'
művelés és éU ipar eg-yre fo'
kozódó olaisziikséglelére 200
millió lonn-] peiro[zum iwlL A
világhjboru :Jy6zelmes kime
netelét a7. ar:iéJfJ/balalmak egye
dül klmc~iihC.'tcnen oiai-hilller
tf111d.\uknak köszönhetik. Csoda
hál, ba ci viJágháböru másnap
ján )jjra fellángol a harc él vig
lá!:;t~ci'inc!2s kor:\[oHiáérl? Az
c-cdmény? _~ icrmelóterillelek
konlrol\.ia olyan földrajzi meg
oszi6sban, hog-y (lZ Egyesü!1
'z\U.smok az amerikéli konlinclls'
!crmc!éséi ellenőrzik, Anglia
p.zdig' az ázsiai produkció!. De
miiI az amerikai petroleurnter"
mclésbcn még számottevő az
angol tóke, az ázsiai petra

k'ummezők kizárólélgo:'ém an'
gol kézben vannak_ Ám a vi
lág legkilátásosabb petroieum
régiói éppen Ázsitlban vannak,
bár az utóbbi években él déi,
amerikai ola;zóoák is igen nagy
meg-lcpelésl.?kkc! szolgáltak.
Európa? Európa bchoza!aira
szorul, merI az 01'032:, román,
lengyel termelés egy ültesen is
csak fele é.1 sziiks'ég'!cJnek. De
i3 szén c':lcppfo!yósHásával meg·
oldal! szénolaiicrnH::lés csak
hamar fllggeH'eoHcrd fogja a
széngazdög Európát az ,angol#

-szász balalmaklól. S Magyar6

OT'Szág negy bélrilaszén~ és

Ujabb egymiilióhatszázöt...
venezer darab ötpengőst ver·
nek. Az 1929. XXVI. lörvc:nv
cikkben az ezüst érmekre néz
vc megálll1pitoH 65 miilió pen
gő névériékü kontingens ICI''''

hére ujabb egymillió 620000
darab ölpel1íiős ezüs! érme
verését rendelte cl él pznzügy...
miniszter, mert az eddig kh-crt
kétmillió darab a forgalom d·
látására kevésnek bizonyult.
A Nndc!eí az ölpengós érmék
mel1l1yiségét hárommiHió
650.000 darabban, él kéípen
gösökél 6 millió dar[Jbban és
az egypengősökét 31 millió
darabban állapiloH meg, Ez el,
szerint a 65 milííó pengó kon
íingenséból 5,750.000 pengő

névértékiJ menny!scg maradi
későbbi felosztásra.

Aran)'émél és az evvel iáró
béldugulás, repedés, kelés,
gyakori vizelési inger, derékI
fáiás. mellszOfu rás, szh'dobo
gás, és szédü!ési rohamoknál
él természe!cs "ferenc József"
keseriiviz használata mindig
kellemes megkönnyebbülést, sól
gyakran teljes gyógyulási ered·
ményez,

A petróleum a viIággazda
ságban. A petróleum I] világ
gazdaságbéH1 mosi megielcní
munka szerzője egy fiatal ta'
nárnó: dr. rdudrinszky RÓZSa,

aki ezzel él munkájáva~ komDly
sikert iudott elérni. Elsőnek CI

patriarchalis pclróleumgazdál,
kodást tárgyalja, am~ly a mon~
dai időkig visszanyulvB, a XIX.
század elejéig tart és emely
idő alaH él petróleum és p<2l,
róleumféleségek (aszfalt, szu
rok, földi vias? s/b) főleg mint
épiíkczési és fülőanyagok ta~

tálnak alkalmazást, mird ezt a
Biblia, Konfucius és a !dasszj·
kus . irók könyveibói tIldjuk.
Maid következik ?l természet,
tudományos gazdálkodás,
amely él pelroleum kémiai mi·
ben létének tisztázásával indul
meg. Kiderül, hogy éi pelro
Jeum állati eredeiü szénhidro'
gén.:.vegvülefetekból van. Ez,
után cl petroleum geológiai
körülményei tisztázódnak, ami
a petroleumtermelés techniká,

Nvomtatia éli ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gvomán felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.
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Hirdetések dijszabásai:
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ELÖFIZETÉS-I ÁRAK: l
Negyedévre - - - - 1 pengő SO fillér Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON [

fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér Szerkeszt6ség és kiadóhivatal: I Egyhasábos 1 em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
Egész évre - - - - 6 pengő. hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné! 15 százalél<, 1

Lapzárta P É N T E K déli 12 6ra. "HUNGÁR!A" KŐNYVNYOMDA I. negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés
Megjelenik minden vasárnap reggel. G Yo m a, "Árvaház" I esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

eremtsü k
Iparos középosz:tál

Hírek él lelkész választásróL

Az, nR 101 H angol léghajó
borzalmas katasztró"fáia...

Thomson légügyi miniszter. A
meg'menekültek között van
Lcech mérnök, a léghajó épi'
jő társaság mérnöke, aki el p

mondta, hogy a katasztrófát az
okozja, hog-y a lég-hajó viharba
került és él föld fejé sodorta.
Mikor a vihar másodszor szo

rilolla a léghajót a földhöz, él

pilóta ig-yekezeJt felemelni él

léghajó testét, de a kormány
nem müköclölt. Néhány pilla ...
natta! később megtörtén! ~

de elsősorban nem hagy
juk elveszni a kialakuló
magyar középosztályt,
mert enélkül a középosz
tály nélkül örökké a vég q

letek utvesztőit járjuk majd
és nem jutunk el oda,
ahova feltétlenül el kell
jutnunk: az önálló, de ön=
állóságra felkészült és kis
épült Magyarországhoz.

lentette ki: "A gyomai lelkészi
állásra a hivatalos jelölő bi
zottság által választhatóllak
jelentetett ki Palotás István,
miután az Egyházi Törvények
il. t. 6 c. 21-ik §~a eg-észen vi4
iág-o'3an rendelkezik aként. hog'y
a megüresedetí eg-yházközség-
be oly egyén, ki minósitésénél
fogva válaszIható volna és pá
lyázni kiván segéd, helyettes
vagy felügyelő lelkészül nem
rendelhető, ha pedig ily segéd
vagy helyettes lelkész ott mü=
ködik, áthelyezését kérni köte!es_
Palotás István azonban sem
nem segéd, sem nem helyettes,
sem nem felüg-yeló lelkész, ha
nem él gyomai református egy
házban müködő önálló hitok
tató lelkész, ki állásánál fogva
kivűl áll e paragTafus rendel
kezésein, igy tehát a megüre~

seclctt lelkészi állásra megJ
választható. "

Az "R 101" jelzésü angol
kormányozható léghajói indiai
ujjának kezdő szakaszán el
indulása után pár órával fran J

cia földön borzalmas kalas:d J

rófa érte, amely a jelentések
szerint 50 utas éieJét követeJje
áldozatu1.

Az "R 101 ({ kormányozható

lég'hajó egy francia város köz

zelében éjjel 2.30 órakor fel,
robbant, 55 utasa közül 50
halálát lelte, közöt1ük lord

A gyomai reformáiu"l lelkész
választás idejét, miként az már I
közhirré tétetett, október hó 15
re fiizte ki törvéllyadta iogánál I
fogva az esperes. tviiután tu~

domásunkra jLltOJt, hogy egye
sek az! a hirt terjesztik, mi'
szerint az immár Hz év, óta
Oyomán oly sok hüséggel és
lelldismereíességgel, mindenkit
meg-becsülve és szerelve kö'
zöttünk szolg'áló Palotás István
hitoktató lelkész megválasztása,
ki mellelt, mint értesülünk a
gyomai református egyház
nag'yközönsége imponzás mó
don mutaíja meg a mag-a sze~

retelét és megbecsülését, ugy
is hiábavaló, mert az eg'yházi
törvények nem eng-edik, mivel
a válasz/ás ideje alat! iJl tar 8

tózkoclotl, kérdés! intéztünk a
legiiletékesebb fórumhoz, ma~

gához az egyházmegye espe
reséhez, ki a következőket je 8

vezését. A magyar kisipar·
válságos óráit éli, ha rö
videsen nem kap segitsé
g'21 elpusztul, ezzel a jövő

középosztálynak egyik érp

dek.es tényezője semmisül I
meg, ez nemzeti érték
csöÍ·;:kenést jelent. I

Ma igazán nem vagyunk
abban a helyzetben, hog'y
meglévő ,z;-tékeink közül
bármit IS veszni hagyjunk, l

történelem minden fázisá·
ban mérséklést és féket
ielent. A katasztrófák pil
lanatnyi konjunkturái sok~

kal jobban kihasználhatók
a gazdasági arisztokrácia
részéről, mint a középosz~

tály által. Viszont, ha aZ

ország bajbajut, a közép
osztály nem tudja függet-
leniteni magát az ország
sorsától, ennélfogva anyagi
érdekei is sokkal jobban
az országhoz füzik. mint a
g-azdasági felsőbb osztá- J

lyokat. A középosztály te~

hát a nemzet gerince,
munkája elengedhetetlenül
szükséges a nemzet életé
hez, erős középosztály
nélkül állandóan fönforog
az a veszedelem, hog-y a
demagógia keriti hatalmába
a politikát.

A magyar középosztály
nem szervezett és főképen

nem elismert tényezőjema
még a magyar g-azdasági
és politikai életnek. A ma~

gyar középosztály való
ságos tagjai: a kereskedő,

az önálló gazda, az ön
álló iparos és a szabad
foglalkozásu intelligencia.

A magyar kisiparos a
zonkivül egyéb fontos
szerepet is játszik a ma
gyar életben: a kézmUipar
és a kisipar itt helyben te
remti meg a butort, a ru
házlwdási cikkeket, a be
rendezési tárgyakat, tehát
beviszi alkotásaival a ma~

gyal' szint, a magyar ott
honokba. Nem véletlen,
hogya fasizmus első kö
telességének tartotta a
pusztuló olasz kisipar
megmentését és ujjászer-

A gyárak hangos sziré
nái elnyomják egy társa 8

dalmi réteg jajkiáltásainak
utolsó akkordjait : a ma
gyar kisiparos elpusztul.
A kisipar megteremtette a
civilizáció alapjait, megte~

remtette a gépet és a gép
megtámadta a saját terem
tőjét, föllázadt alkotója el~

len és rombadöntött mil
lió exisztenciá!.

Világjelenség ez, mióta
a XIX. század ipari for 6

radalma a gép győzelmé

vel vé.gződÖtt, azóta hall
gatólagosan tudomásul vet
te mindenki, hogy az erő

sebb jogán él gyáré a jö
vő. Később azonban kide
rült, hogya kisipar még·is
pótolhatatlan, mert egy
nemzet élete nemcsak a
termelés kérdése, hanem a
nemzeté is, és nem lehet
pótolni él nemzet életében
semmivel sem az önálló
kisexintenciákat. Szükség
van önálló, független kis~

emberekre, szükség van
középosztályra. Az uj kÖr

zéposztály egyik jelentős

pillére a kisiparosság. A
magyar kisiparos ma már
elérkezett odáig, aholcsak
a programmok gyors meg'
valósitása mentheti meg
attól, hogy a százéves céh
ládákkal együtt maga is el
ne tünjön az életből a mu
zeumok homályába.

franciaország erejének
egyik főoka, hogy erős

középosztálya van, ez a
középosztály az ipar, a
kereskedelem, a mezőg'az

daság önálló exiztenciáiból
a.lakult. A középosztály
minden eg-yes áHamban, a
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Eg-ys/crrc csak c]5ötétiil
minden.

\\C'Zdődik az előadá:,.

A gép - fogait viesoriiva -
bereg'ni kezdett és s;:qil,;ny le
pcdón a következő pi!!I1;wlben
megjelent Nagy Endre él kon~

ferans. Aztán ... aztán nem kö,
vetkezett a Jcpcdón semmi, c)

vonulás cl. sok publikumból eI~

len ben ígel1, akik nem birták
a sok sZl'mcJc! élvezni.

sok mindenféle történhClik'l
Keddig még' a hangosfilm is
csütörtököt mondhat: - minj i

mondolI is. l1'ienl<or minden
féle esherőségTe számitani kell,
még" arra is, hogy vigyl'ink egy,
jó g-ramafont, ami s?órakozlat, ,
ha Weagnat Tibor nem tuc!
szóhoz iutni,

Végre elértük él keddet. A
nagy publikummal hamarosan
meglelt él lerem.

Attila kincses kOpc$fsója
után ásnak ét jászberényi

Zagyvamederben.
Addig nem halok meg, mig a mérhetetlen aranyhincsd meg
nem tahUom - mondja az á',;atások vezetője, aki elhat~rozta

a titok felderitését - Népvándorlás a jászberényi 1,ü1ső vízi
malom 'relé, ahol a sekélyvizii Zagyvának második medret
ásnak, hogy a régi mede.ben akadáiytahwu! folyhassol1 a

kutatás.

Be~eznai Ferenc kétszáz munkanapot szánt
a kincs fdhozatalára.

j
franciaország' is felismede már l
él legujabb orosz veszedelmet I
és szinlén elzárla haláraif az:
orosz cikkek behozatala előll.

Amellnyiben olyan cikkek be
hoza.lalárÓI van szó, iHi1elyek,
re franciaország rá van ulaIva,
ozokéJl olyan vámmal sujtja,
amelyek révén az orosz beho
zola! neH; idé7heJ C!Ö válságot
a beiföldi pidcon. :Cl. Francia
kormc'H1 i b2hozaiali engedi!y~ l'

hez köli az orosz áruk szállj, i
tását, hogy ily módon minrlen
kor cllcnórizhcssc, milven ál"On
érkeznek áru klekI< s 11lJgy
ezek él sl.áiiilmánYok nem vc'
szélycz\I2lík-e a piac viszonyait. ,

\ l - '11-' l;.... í1L'í.,'yar {orrmmy él asJOg"
1c1l.JscH [\layer János földmüve, .
lésügyi miniszter nyllalkozaiábó!
tudjuk nJ ~g, Ebböl a nyiialko, I
zajból I!:thaló, hogy él magyar:
kormány rés,:n áll és minden
orosz gazdasági bclöréssel
sNmbe!l megvidcJmczi él ma'
gyal' mezőgazdaság' érdekei!.

Lapunk mulihcti számában',
megirIuk, hogy az orosz'
szovjet az agrár áliamokal gőz' I
daság-i téren igyekszik nehéz
helyzetbe. juHaIni és az árak
Je!örésével az i!lető áilamok
lermclésél akarja tönkre tenni.
hogy ott politikai törekvésének
jalaiát e!ökészi!se és céljai nak
elérése érdekében ml,;g cl kg d

nagyobb áldozaloklól scm ri
ad vissza. Amerikában lckn;ek
meg előbb él szoviet ügynökci
és hatalmas lélelekben kinil[ják
az orosz gabonát. ícrmészc~

lesen csak papirOll. Az Egye- '
sült Államok konnánya cJiSq
merk azl a veszedelmei, amely
az orosz ·politika mög-öll rejlik
és nem nézte létlenül, hogyan
tőri le a szovjet az amerikai
gabona árakat. han3m cr,-,iyes
rcndszabtllyokal ho;dak cs 1

mcgliltotlá!\, hogy orosz' hajók I'

kikössenck amerikai kikö!ök d
,

ben. .,!
Nemcsak Amcrika, 11ciílcm 1
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déseket hoztai'\ az orosz-szovjet ~

d "1 tH r !lgaz ....·asagi oe ares ene

enlutattitk nálunk
a angosfil et~

Futólüzként, sót kcngyelfuló
tüzkén! terjedl el az az örörn ~

bir, hog'Y él mélyen lisztelt
gyomai publikumnak kedden
este bemutatják korunk legna
gyobb teehnikai vivmányát,
legujabb szenzációjál, a felül
mulhataiían világslágert, a "ban
gosfilm" nevén eddig nem is,
meretes, eddig sehoi sem látot!
és snha nern haJlati csodabo~

fZarat.
A hangosfilm akifürkészhetet·

len emberi elme azon kor
szakalko/ó találmánya, meh{
nemcsak a mozgásokaf, ha
nem él hangokat is visszaadja,
- még pedig' lepedőn!

furcsa dolog! - mikor a.
lepedŐ besz:élni kezd.

A mi utóclainkat már hanD
gosfilmme! fogják ianitaní. Nagy
jövőt jósolok neki.!

De vajjon rendjén van, hogy
egy lepedő beszé!?

A Lánchidat már elégszer
mutoga/ták - !epedön. Senkit
sem érdekelt már, hogy n~ilyel1

az él hid. Eddig sem a Lánc
híd vonzoHa moziba az ifju
ságo!, hanem ami a Lánchíd
után következik. Dc nem az
Alagut (ml2rt az is a Lánchid I
után tátong. hogy esós idöben
Odél tolják ~c a nti.!!Jils hidai), i
hanem él közvigyornak örven
dő "Sicc kalandjai." Igen, Sicc
kalandjai, ez a szenzációs ku
tya~macskakomédia az a csa~

lélek. (Most meg él Vaszary
Piri. akit kifelejietiek, vagy
szégyell a lepedóre jönni?)
mely lépre csalja az ártatlan
jómadarakat.

Tehát kedden !esz a nagy
nap, a nagy bemutató, a han-
gosfilm gyomai premierje!
Bugta mindenü!t'mindenki.
Keddig még sok ~s7.ódaviz fo'
ly'ik a t\örösbe! Addig még

.4z imlc) él városból alig /iz
perce! szala.d, mig- ki érkezünk I
El nagykátai ut melíeti álmodo' •
zó régi, klilsó vjzjmalom elé,
ahonnan jobbra kanyarodik az
ut és egy fahidra fut. tvlár
messziről lehet lótni az; érdek,
lődők tömegét. férfiak és nők

á!lanak a hid korlátjára tá~

maszkodva és minden aso
nyoml1ál feImorajlik az jzga~

10111. A fantázia játéka vibrál a
szemek elótl. Minden hajlai,

minden árok, minden fa 
gyanus. Csak egy nyugodt és.
bizaos ember van él kíváncsiak
között. Beleznai ferenc jász,
berényi szőlősgazda, aki már
ötven éve instanciázoH él hiva·
taloknál. És mindenült süket
fülekre, talált.

Ahol Attila vára állott.

Hetvenötéves őszhaju férfi.
Ugy ismeri ennek a környéknek
minden ösvényét, minden haj~

iását, neki mindegyik fa él régi
titkot sugja.

- Az apám mal sokat be D

szélíünk erról - kezdi a be..
szédét megfontol/an. 1883 óta
tudom ezt a helyet. AmoH, ahol

azok a fák ~(jféj1cnek, !-\crckH
Uc\VCI' irányililan, olt állt él v{lr,

a na;;y hun Uráiy fl;nycs vára.
Mikor Atlila meghalt, az éiiel
a mélységö g'yásL okozta
megdöbbenés elmultával Ar
darik, él második hUl1parancs
nok, be7áralí(J a holttestet él

héÍrmaskoporsóba. Arany volt
belü!, aZ!l1n ~zinezlist és kiviíl
vas. Kétszáz hun vitéz kisérte
a koporsót és utjuk ide vezeteit.

Valami kong et Zagyva medrében.

- Erre a helyre jöttek a vi
tézek, a!ig- félóra jár,Jsnyira a
vártól a sötét éiszakBban. l!t
megálltak. Amoll van él föld·
hányás, amivel eltorlaszollák a
a vizeL ltt, ez a meder lassan
üres letl, lefolyt fl viz, aklwr
megásták él sirt.

A viznlederre mulat. ahoJ a
a napszámosok már elvezeiték
a Zagyvát s aminek fövenyes
medre csillog az ászi napfény
ben. Dolgoznak él munkások.'
Ké! nagy furóval is furnak a
pLl ha mederág-ybí'l. Néhol alig
egy méterf fut él [uró, ott megáll.
Valami van lenfl a földbc?Il,
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OKTÓBER 6.
Immár nyolcvanegy esztendő tér

vissza ujra meg ujJa e napon az
aradi vértanuk szellemámyserege
a sirok mélyéből, hogy költögesse
a magYal sziveket. Öreg ember
öltő óta Arad felé száll e napon
minden magyar gondolat, hogy
hogy hódoljon a vezérek előtt, akik
életüket adták a magyar szabad
ságért. De tíz esztendő óta idegen
őr strázsál az aradi földben porló
szivek fölött, n1Ínt/za arra vigyáz
na, hogy ki ne keljenek si/jukból
azok a halottak... Krisztus szent
siJját őrizték igyaporkolábok,
félelemmel és remegve.. " és mégis
felhasadt a Husvét-hajnal. Haj-
nal lesz egyszer Arad felett is,
magyar hajnal s akkor ismét férd
rehulllzatunk az aradi tizenhárom
halálával megszentelt földön. Ad
díg pedig figyeljünk szellemsza
vukra, mely feltör a méiyből és
átzúg a gonoszság épitette határon:
a hazáért mindig legyetek készen
halálos önfeláldozásra...

Ritka családi ünnepély.
Szép és rHka családi ünnepélyt
ült az ellllllH napokban Körös
ladánvban !'<:ardos Mihályasz
talos nle3ter, aki egyszerre
ünnepelte 50 éves arany la#
kodalmát, iparosságának 50
éves évfordulóját, és nevcnap'"
jáL A szeg"cdi iparkamara az
érdemes iparost diszoklevéllel
tüntetíe ki, amelyet dr. Tóth
Béla fŐ'3zo]gabiró nyuj/otl á/
az ünnepeltnek. A családi ün
nepélyre Oyomáról is többen
átmentek, mert Kardos Mihály
felesége ~\iss Lidia gyomai
leány,

Egy körösladányi bérautós
halálos szerencsétlensége.
Berla Elek körösladányi bér,
autós autója Püspökladány és
Kaba között az i'irokba fordult.
Ber1a a helyszinen meg"halt. A
kocsiban ülő három fiajalelll~

bernek kisebb 711zódáso:1 és

az ijedtség"én kivül más baja

nem történt. A csendőrség a I
vizsgálatoi rnegincJjJotta,

nótákkal jölt. Rég"i 500 éves
énekekben panaszkodott az
akkori siralmakról. lVlajd a ku#
ruckor nóta gazdag idejéből

adoII hol vig, hol bus kóstolót.

Egyszerü szivhez szóló in#
telligens előadása, hajlékony,
érzelmes hangja valóban ma
gyar nótára termett. Tüzről

pattant, egészséges, finom h11#
mora üditő volt, különösen a
"Rozi" nólákban.

Külön élvezet lehetett érde
mes főjegyzőnknek saját szer
zemény ii dalait hallani ilyen
kiJünő előadásban.

Bodán Margit rádióhivei el
voltak rag-adfatva az ő közvellen
magyaros lényétői és még hü
ség-esebben várják szereplését.

férje Kubányi György, igen
szimpatikusBn kor~ferálta az
előadást, ó ép oly miivelt zel
nekedvejő, mint felesége.

Az élvezetes meleg este igen
tetszett a jelen levőknek.

Meg kell még jegyezni, hogy
a közönség által nem eléggé
pártolt Dalárda ennek dacára,
meglepő lépésekben fejlődik.

Bodán Margit
nótaestje.

Tüzrendészeti
látogatás.

Régi igazság, hogy ha baj·
ban vagyunk, akkor tudjuk meg
mink van. A ;nagyar nóta is
most jött divatba, mikor ugyan
csak össze kell szedni értéke
inket, hogy kulturális suJyunkat
megmutassuk. A magyar nóta
ma már nemcsak duhajlegé#
nyek, elbusult ifju urak és sze
relmes cselédlányok ajkáról
szól. de bevonul! a hang-ver,
senylermekbe, komoly muzsi#
kusok müsorába. Meg is ér#
demli. Ne tévesszük össze
azonban a magyar dal! i'l pesti
sjilusban megírj kávéházi Jer#
mékekheJ.

Bodán Margit vérbeli magyar

- amig a. pénze futja. Nem 'I

sokáig. Valami négyszáz pengő

van rá szánva és husz nap~

számos dolgozik.
Valamikor felirják a jászbe#

rényi krónikába, hogy az Ur
1930. esztendejében akadt egy
fanatikus ember, aki mindenét
rászánta egy titok meg"fejtésére,
aki egy világraszóló ajándékol
akar mindenáron adni nemze·
fének, akit a kormány is, a
Nemzeti Muzeum is, mindenki
- elutasitott és aki mégis be
akarja bizonyitani igazát.

f(i, tudia hátha neki \esz

igaza?
A fanatizmusban.

Dénlllsz Lajos vármegyei mz
n~nclészeti felügyelő 7-én jiiz~

rendészeti vizsgálaJot tar101J
Gyornán és kii!öoösen az iránt
érdl2klődölt, hogy miérl szerell
le az elmult héten több liiz·
oltó?

Nyilt titok a községben, hogy
a községi költségvetést tár
gyaló képvisC'lőtcstiileli gyülé
sen a lüzol!ói munkát nem ér#
tékelő kijelentések hangzottak
ej, azokkal szemben dZ ön 6

kéntes tiizoltókat agyülésen
senki sem védelmezte meg,
igya tüzoltó lestii/et több tagja
kilépett, illetőleg leszerelt. Eb#
ből kifolyóan magában a IüZI

oHó testületben is nézet elté
rések támadtak és az eddig
szép egyetértésben dolgozó
tüzoltóink között viszálykodás
ti'imadt, ami a közre semmi
esetre sem hasznos.
Reméljiik, hogya legközelebbi

képviselőtestületig-yülésen elég-

télelt adnak az igaztalanul meg
bántott derék iüzoltóinknak és
sikerü!ni fog" él testületben él

békét visszaállitani.

Kemény. Kong a furó. Ol! min-l
deneseire kell valaminek lenni.

Az ujabb 1l:örtél'letir6k nem
irányadók.

Van egy tudós igazgató 'is a
társaságban. Faggatja Beleznail.
Ez elmondja, hogy abszolut
biztos értesülése van a temetés
helyéről. Van egy régi könyve,
az cl helyet pont0san mondja
meg. Az ujabb történeti köny#
vek neki nem irányadók. Hó
man,és általában az uj törté
netirók véleménye nem irány·
adó, mondja, ez mind mencle·
monda, s örül, hog-y a világ#
nak figyelme Jászberény és a
trianoni Magyarország felé irá
nyul.

- Amit elvesztett a magyar
ság, Hí fogom kárpótolni. 50#
kat jártam mig idejuloJiam. A
kormányzó urfól kezdve. J()#
zscf fóhercegen ál él miniszlc#
rektól kértem támogatást c
mérhelellen nemzeti kincsnek
feltárásá.hoz. Azt mondták, e#
lőbb mutassak valamit, amire
alapitom a nézetemel. J-Iogyan
mutassak, mikor nincs hozzá
anyagi erőm? l De mos! már,
akármi lesz, hozzáfogtam !

"Jászberényben is igazat
adtak 'nekem l"

Elmondja, hogy mennyi bán
tás esel emiatl vele. Előveszi

Csallány Gábornak, a szentesi
muzeumigazgatónak levelét,
akit leinfelt, hogy hagyja abba
a s?cnteskörnyéki á.satásokat,
mert hiába olt minden. Elégté
tellel állapilja meg, hogy Jász
berényben vollak olyanok, akik
igazat adtak neki. Ugyancsak
jólesően jelenti ki, hogy a mult
évben a világhirü Cserépy Ar;
zén filmrendezonel{, aki, egy
Attila-filme! rendezett és a tel#
vételeket a Tiszánál akarta
megkezdeni, erélyesen !cintettc
é<; iderendelle őket. Vájaszt
nem kapott. De a film Jovábbi
készitése elé akadályok görl
dülfC'k. "Leiniette őket."

.Ezf az ásatást is kedden,
szeptember 9 1 én kezdte és
nem várt szerdáig, hogy a viz
teljesen lefolyi volna.
Szodoma és Gomorrha pusztulása.
~ A szerda szerencsétlen

nap - mondja. liarmincől

szerencsétlen nap van az év'"
ben. Mindegyik valami szörnyü
eseménynek a fordulója. Az
egyik fordulóján Judás születell,
él másikon Kain gyilkolta meg
Ábelt, a harmadikon pusztult el
Szodoma és Oomorrha és igy
tovább. Ezeken él napokon hi
ába· kezdünk valamit. Ezért
nem vártam szerdáig.

I<özben folyik a munka. Egy
pengő nvolcvanas napszám;
alapon áldozza fel a I<ulturának
magát Beleznai FeriZnc jászlw·
rényi szőlősgazda,akinek meg
ingathatatlan bizonyítékai van#
nak a sirról. Megy a munka
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i@yeng-fé-i~~elClíf§ ide"" I

jén, k~·iönöser, ha éi to::,:,zul· j

jél~1 szcrulá! fokozza, > a tc~'~ I
Illes?cr,.:;s 'i/ll--eren<{: J<iJi)Z':§e.t~,. .

kcscri.i\.'i?~ fálda!ornn"jcntcs szék
ürülésí (~s ki elég! ö erl1észJ'2st'
hoz iClr~. Hires nóorvo50k él

l ··f' - • h . . I;cgnaffyuDD C:l:::'LlllCfCS .eng"Iön
imak él valódi ,i-:;'4é.il.'en.c .J4}." i
zSielÍ vi:!:rő!, mert ez a kritikus
korban is hoss;-:ct!)b iJön ál

[. _" ~- _ ~~;~--J~:;e.';~ ~ egy n.uJ~kfl~

asszony r·i l'a;flngó vada51
szektát ;;:",?n~{Ort (, ..'~ (1'/j llfr-::ic:tJ,

k'id;";Jyalása uián Cserrms Mi..
i;CJ1Y apdlpkbánn$ ismerte:te

az egyházk!ízs'.:C;i !<,:~)~jseló

ICS1~ilekk S;{;;':V'2Zé"{i,~,, (1YOl-.;:

11{jS.-,'_r;os IllU ,.-:k,.1SS;.Ü-; l:". (~yiUés

uJi1n az cneó'ődi hpZ:!jJiéb(Ínos
V.211,~,~~~~·üI lá~ é1 r~J~)I(~~-:·~{;ir"

A népjó1é ti mhI~ztt:r' kö~

szünete, A/. ,ilUl6cii kalh.
N,'P":7Ö ,ch::.< (;s j':'~'resziény

fölc1munl,ás IC:;;;yleí iidv\)zI6 (j ..

vi ra:ud kösr,'jrJ törte d r, l~rn S7t

Simdot nspiö!éti ~s 111unkZlügri
miniszlert. A miniszic>r az íLl
ml1/t ni1pokb.~n Cscrnus h,/iiJály
i"lpcíldp!chémosl107 ilitáclt levc
Iében hiÍJéísc::l kÜS7Ci[llc: meg
uz cn d ftJd i lI\.; p fig vc InJ ('j és jö
kivánatait.

Mi van az Endrőd-Kondoros

Orcsházai gt épItésével? A
varmegye c heli kisgyülésén az
alispán! jeknlésscl ka/1csola
fosan Cscmus l'vlibi:l\' OpÓi

plébános fdviiágosilásf kéri az
emlif:.?!t ut épitésércSi. ille/vc <1

fördmunkálalok lü'zl!cléoc:k
időpontjáról. f{icmcllc (J járás
munkásságának sulyos anyagi
helyzetét, a téli nyomor renyc~

r;c!e5 rc:méí é.s a \'ármqrvc ve
zetőségélől 6L", ut sürgös 'ineg'
épitésél kérfc, Dr. Daimcl Stm
dor alispfll1 \'áJaszábE:11 azt ft

felvilágosi/ásl adjo, hogy az
államcpitészcii hivalal minden
('rcié\'cl a ler\'aési munkálaiok
!xofcjc7.csén (:t);gozik, mig' báró
FeitiJzseh fóL])áll azt él bizla
lásf adta, hOlY a minisztéri
urnlJan n'y"cn ·.!rksük'se szerint
Elz ul 1\0I1doí'os-OroslJá7iJ
közöHi sZél!uJsziJ! l1amörosan
épités alá veszik.

Csendélet Endrődőn. Vig
baráli k(:)rbcl1 szapora poho p

razés közben cieinte csak é~

vcJÓc!C.ícn, aZidiln szenvedélye'
sebb., [J párto::kodás fcj/ödik ki
az c!'-,bb mé~2 kclkrnes hcHl

gulall;a!1 időz(í örebf-gy~'rckek

között. Egy pár bántó szó.
CifY piÍr ütés: láblöré", látlelet,
birósjgi ifélci A Körl)s azól.
megáradt, a j'Jiuban pedig van
mirő! beszélni,

Halálozás. Október hó 9
én temetfék ci Endrőd község
egyik legérdcrncsebb asszonyét

özv. Zsigrl jjnosnél. A teme,
tési sLertartti::;t cl község la,
kosságának nagy ríZszvéle
mellett Csernus Mihály apát·
plebános végezte. A szcg'ényck
és betegck patrónájukat vesz p

teltél< cl az áldoit lclkü "Tcrka"
néniben. Lelki élete példakép
volt cndródön. A lelkek men~

tésében apostoli buzgóságot
tanusított. Jézús - akiért anI/
nyit fáradt - íulalmazza hii~

séges szolgálóját.
Nyugtázás. Az Endrődi Ép.

Ifjuság áHal f. 119 5-én rende...
zeit bálon a megJelent vendé
gek felülfízQlését köszöneilel
nyug-tázzutcHendez<5ség.

hirek.Endrődi

hCl[;'Y !ézus fi r-lr"l:cihcil nCin
iri: CJ ,..~ (lZ n;(")kÜ:i haZ1aío'f,
sől a ";,,;,Ul:iÚ;:"O! mondja il

~élek ir?lLrj lÍ:-:ztiic) c3zkt~;!~:'~,!lC;';'

Éppen cE,Ti C-3ok éJZ üdv()ziíl g

het, aki ör(,l<!u2 mosoivog. (j-

k6r van ra o:'~' akár niliC:5. Az
ui ~zckio iel:"zavi.'J: "Vigan
mc;,j:ink 6l: Ur" elé." A szekta
gyülekezeti ói'3ln neveive !<ü
rii\ láncolják a szobát, majó
megcsókolják abibliát.

Epe- és májbetegségeknél,
epc'kő és sárgasag eseleibcíl
a természe!cs "Ferenc József"
keserüvL: a Ílasi szervek mü,
köd,zséi élénkebb tevékeny
ségre serkenti.

l-\nYél.!.-:önyvi hírek. SzLilel1ek :
Ccgi0~dj Mária, Weigeri ~.;jár~

ton, HeillfdlHt Lajos. Putnoki
Irén, ~(rucl1ió László, ticinfarth
Anna. Czegiédi Juliánna.liázas··
si1g'ot kötöttek: Kocsis Gábor
R. Szücs Rózo, Czinege
Gyula Takács Mária, Papp I
Károly Borsodi ~,~·2séb~!.. El~ l
haltak: Czeg'!cOl tVl a rEl 1
napos. I

Mázsa-számra lopkodják az !

élelmiszert a szovjet h~vatai

noked, ugy hogy 1\10szkvában
3000 szovjet hivaú:l!l1okoi jar J

íózlaHak le sikkasztás miaU,
mer! kiderüíl róluk. hogy ren
geteg közszükségkjj cikket
loptak ei az élelrncz<?si raktá
rökból. Reng'cteg élelmezési
jegy voll forg'alornban, amelyei
nemiétező, vagy meghalt szcp
mélyek nevére ál!iloitc:k ki. E7
a rengeteg lopás és csaiás él

Sf:ovj.2t hivatalnokok tcíjcs cr·
kölcsi zülJését ig'ozoJja.

(Endrődi tudósitónl{Íói.)

Alaptőkét emel az Endrőd

Gyomai takarékpélluiár r. t.
járásunk legnagyobb pénzinté
ze!e szeptember hó 28~án

tartoti közgyülésén cgyhé!ng'u~

lag elhaiározta, hogy aJaplő

kéjél 100.000 pcngőre emeli fel.

Esperességi gyiilés Endrő·

dön. Az endrődi esp'"resség
papsága. f. hó 9-én déleJótt
tartotta meg őszi gyülésél
EndrŐdöl1. A kerület papsága
teljes számban vett részt az
érlekcz!eten, amelyre az egy
házmegyei főhatóság- ké.pvise~

lct<:~ben or. Beőthy György
egyházmegyei fötanfelügyelő.

az apostoli kormányzói iroda
igazgatója is leutazott. Az aktu

áUs,egyház.i és jskqliJi ügyek

alk.alnla/ható~ onl~jkUl~ hog"y
ki:linó credminye változnék.
A F.eren<r: j"jf'lnc§ef kesetüviz

zasság"J'él 0lJszország- (2S Bul""
gar-JéJ I;öze'elcdéséí várják.
Bori:-; ki:~jly m:ísl 06 éves és
12 ~v j':J uralkoJó, Giovcnna
llc!TCQTÖ cl j()\'Ó hÓ!JCJpban
j"",z 93'vcs

~:ie;ge~i ~~s hagymakiHde-1
mények tarifája. .4 h1áv.1
igélzgc]tö~iága október Stól
kczdve november hó vé~;éig' él I
cs ö vcs 1: ilgcri a Vel suti fuv c1'

dii számiíást él belforgalomban
ö 1'i.:. fJruOsziály szerifJli dijté·
L:kk o!kalmozéÍsj',al cngecJé~

IV(:7.!e. ,ÍJ.. vörösha;;n'nlára ok~ I
t:Sber 6·tói kezdvc- ez év véd l
g'eig ilZ cxporjforgalomban cl I
15_ áruoszltily S7.crin;i fuvardij
létcíek alkalmazandók, mig él

foghagymárd a fuvardijszéÍmitás
október 20"~lól szénnirandólag
a D. lV. 11. osztáll' hzlyelt él

C lli 7. áruoszttJly szerint tör~

ténik. Ug'yc;nezen cikk koc,:'i'
rakOmdl1Yu dijtélclci! él ~.láv.

az cxporiforgalomball az eddi
gi 14. áruoszlályból ugyancsak
oklóbcr 20-tól kezdve él 11.·
árUosí~tályra felemelte,

Paiatáblára heiyezett irógé
pen tanitják az angol ~jer~

mekeLiet irni az első elemi
iskolában. Csak ha él gyerekek
foiyékonyan gépejnek, akkor
tanitjók meg él kézzel való irási
is. Az ang'ol ugyanis nem
mondjá {~zt, l)ogr én sem ta z

I111Jiam az iskQlában annak
ldején, még-js ITIcQéIck, ha,nem
gyermekét él mai kor kövcíel-'
ményC'j sz.rrlnl látja el iskolai
képzéssel.

gyóg'yszcftáral{ba 11 r drc)g"ériál< ~

ban és füszcrüz!etekben kapv
ható.

BorEs Bolgár kirá~y elje
gyezte Giovanna 'JIasz IdráJyi
hercegnőt a~: olasz k1ri3lyi P6L

leányár. /J..z eljegyzés bire viI,
!ámi~'yor::iBsággal terjedt el e
gész O\l[g(l\"iában és azt él la~

kosság nagy le~kc::'cd'2ssel fo-·
gadla. Oiasz0rsÚ1gb"::1 is negy
örömö1 kc:tclt él hir és a há-

Csak gy6gyszerlárban kapl:al6k.
Aspirin fe!mmulhatatlan.

Az utazó közönség figyel
mébe. fi. Gyom3~ és Endrőd

közöl! közlekedő autóbusz vi

íeldiját október 1~lói 80 fillérre ,..
emeile fel az autóbu:;z váilalat.

Lezu.nant II Drezdai repü
lőgép is. A "D 19<30" repülőgép,
amely Berlin és bécs közöJ!
közlel{cc1<2tL Drezda rnelictj í(~.:"!

zuhant. A g-épen a piióiéÍn éS!
szerelőn kivül héJl utas foglai!'
helye!. A romok alól 7 haiottar
és egy sulyos sebesüiict LllZ$

tak ld. KödLik egy földes
nevü magyar utast is.

A Magyar i-1!ét az egész
magyar nemzet micden egyes.
társadalmi rétegének ha.·.rea a. j

ct • '.ol- X •• "-megmara: aser1c, ",nmagaer., I
egy szebb jövőért. II Magym- I
Hét okt. lB-án kezclŐcml: és

.26-1g tart.

Meghülésnél
rheumatHcus
fájdalmaknál:

Németországban meg keH
dolgozni a munk2néUdlH se
gélyért .!J,. német korméÍny azt
tervezi, hogy cl segélyre jOgOd
suli munkanélküiickcr CJ köz
alapokból kapott támo::;alá:inak
megfelelő mirrékben, jaldiidvi~ l

tási, ulépi!ési és más hasonló
munká!atoknál igénybe: vc$

hesse.

Kevés hal van a TiSLáb3.i1.j
Amióta a TiszéJi SÚJbiJho _Jál'l
és az árlerületcket megkisseb
bi/elték, azóta kevesebh hall

van él Tiszában. Hajdc~nában l
kiti.inó jövedelmCl biztosilofl a
hnlászat. ma alig hoz vaiamii
él konyhára. pedig az crnh::rek
ma is ugy szercíik cl halai,
mini régen. Az idei szárazsá!:!
is nag'yon soka! ártoH a halá-~

szoknak. mert renge1cg ha!
elpusztult.

Más szőlőjét mutatta meg a
jégkár becslőnek. Egy lJpaföi
lakos jégkár ellen bíztosiiolí{J
szőlőjét. Mikor legutóbb Lá-!

paró feJett jégcső vonult ke... 1

reszti.il, bár az illeiő szőlője

kéri nem szenv,zdcJt. mégis:
jégkárl jeJenli2H be a biztositó I
társasá~nái. Mikor a kárbecslő i

kijött, a. saját szőlője: helyeit JI

szomszédji:1nak szőlőjét mutatla.
meg', amely .tényleg kár! szcn- j
vedd!, de más biztosílóná\ volt j

biztositva. Ennek aJapji'in il

íbiztosiló cl kári ki i s fizc!te.
Névtelen feJjcienlés. aJapján a l
b.-lZiO. Sil G'" rájött a lnrpisságra, .11

mirc a társaság a fmfangos
,csalót feljeleníefte.
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e tes e'zlet-""""'----vagy bármilyen célra is
alkaimas üzlethelyiség

SCHUSZTEK
tal1itónál

a Horthy iklós uton

kiadó.

Érdeklődök '!I' ....uo1mébe!

1930 október hó 17-én délelőtt

9 órakor, a gyulai kir. ján.is T

biróság földszint 16. számu
hivatalos helyiségében kerül
árverésre Stutzer W i t t m a fl n
G y ö r g y eieki 337 hold eISŐ

rangu minő~égü szántója és eleki
Hosszu utcai nagy beltelkes

lakóháza.
A birtok több részletben kerül

árverésre.

I~g "10 m a i határban
nagyobb földbirtok ke~

rül parcellázásra.
midőn erre felhivjuk a
gazdaközönség figyeI
mét kérjük, hogy az
érdeklődök fOI·dulja
nak mindennemü fel-

világositásért
AZ ENDRŐD-GYOMAI

TAKARÉKPENZTÁRHOZ ~

ENDRŐDÖN. ~

31'50 P
30'50 P
27'-P
24'- P
15'- P

6.50 P
120-150 P

24-26 P
15-18 P
15-18 P
30-31 P
12-14 P
26-28 P
60-65 P
10-11 P
10-12 P

Csövestengeri
Lucerna
Fehér bab
Viktória borsó
Express borsó
Lenmag
Tavaszi bükköny
Szöszös bükköny
Mák
Száritott répaszelet
Rózsa burgonya

liszt.
Vidéki kis malmok boletta és forgal

miadó nélküli árai.
O-ás gg
O-ás g
2-es
4-es
6-os

fizetés nélkül cseréli ki a vetőmag bu
zát és épen ezért ajánljuk a gazdakö
zönségnek ezen cserélési akciót és
ajánljuk, használjuk ki ezen nemes
gesztust jól felfogott érdekében.

Ugyancsak információnk szerint egy
helybeli gabonakereskdő c'~g a gyenge
sikértarialinu, szakadós tésztáju dévavá
nyai, szeghalmi és füzesgyarmati bu
zákat vásárolj a össze és azt mint gyo
mai származásut szállitja el. Ezen tény
kedése annyira káros, hogy hatósági
lag kellene megtiltani, hogy helybeli
kereskedő csak helybeli árut vásárol
hat vagy amennyiben a kereskedelmi
szabadságot érinth(~tik. ugy csak azzal
a feltétellel szállithatja el az árut, hogy
megjelöii, hogy milyen származásu a
buza, mert gyenge sikértartalnm buzák
gyomai feladásban a gyomai buza hir
nevét lerontják, nemcsak annak a ke
reskedőnek okoznak nehézséget aki
tényleg gl'omai buzával foglalkozik, ha
nem természetesen a buza helyipiaci
árának árcsökkenését vonhatja ez maga
után, mert a felvevő malmok azt hi
szik, hogya rossz sikértartalmu buza
gyomai származásu.

Fen;i közleményt ajánljuk a tekintetes
előljáróság figyelmébe.

Piacunkon a buza az elmult héten
13,50-14.- pengő volt.
Készletek mult héten e héten
Leszámitolóbank 262.054 q 293.385 q
Csepelen 113.482 q 146,028 q
Lujza malomban 56.483 q 61.517 q

Chicagóban fizetnek: XII. hónapra
82.1/8, lll. hónapra 85.7,8, V. hónapra
88.7.8,

Termény és magpiac.
Zab, árpa változatlanul 12.- 14.- P

PUBLIKACIÓ.

MAGYAR HÉTEN
MAGYAR ÁRUT VÉGY!

Közgazdaság.
Gabonapiaci jelentés.

A nemzetközi piacon a bizonytalan
ság érzése uralkodik még ma is és igy
bár átmenetileg a buza az elmult hét
folyamán szilárdult, tartós szilárdulást
nem várunk.

Az orosz dumping még mindig nem
szünetel, bár Amerika és Franciaország
igen erélyes intézkedésekkel vet gátat
az ottani tőzsdéken a kontreminálás
ellen. Ezzel a ténykedésükkel azonban
az import országokra terelik át az
orosz árut, minek következtében a ma
gyar árunak még a nehéz elhelyezke
dése is teljesen szünetel Svájcban, mig
Ausztriában is csak igen kis mennyi
séget lehet elhelyezni. Megneheziti a
helyzetet még az is, hogy jugoszláv buza
Zenta és Óbecsei feladásban mind na
gyobb és nagyobb tételekben kerül az
osztrák piacra l-2 P-vel olcsóbb ára
kon mint 'a magyar buza s ezáltal a
mi terményünk elhelyezése mind na
gyobb és nagyobb nehézségekbe üt~

közik.
Egyedül a kiváló minőségü orosházi

tiszavidéki buzát lehet a rossz kon
junktura mellett is igen jó árakon el
helyezni, ami régóta hirdetett igazsá
gunkat alátámasztja, hogy régi tisza
vidéki buzát termeljünk, mert annak
értékesitése sokkal jobb és lélJyegesen
nagyohb árat tudunk érte elérni mint a
kevert buzákért.

lnformációnk ~zerint egy helybeli ga-

I
bonakereskedö cég foglalkozik a tisza
vidéki buza terjesztésével s minden rá-

Értesitjilk a lakosságot, hogy a
nai naptól kezdve a buzaárak ki van-

o nak függesztve a Hangyánál és Kovács
mlnÖ5EGE,GRZDA-SAG05SRG~János irodájában. Ennélfogva saját

FE lütmÚlHATATlAn érdekében cselekszik mindenki, hogy

ftr-uaÁy"nu UllA' 0 m,ielőtt buzáját el~d~á:.. az árakról e
Il"IUliI 11'1 U I'" ket helyen meggyozodjon.

EGYESüLT IPRRm rJVEK' ..
BUDRPEST,y.YlLmOS.c.5é5ZAR-uTj'6 OZlI. lautner Adoifl'lénak 25 ma-

gyar hold tanya földje épűletekkel

Kéviselő : WAGNER MÁRTON együtt eladó, bővebb felvilágositás a
FIAI fakereskedők, Gyoma. Wagner fakereskedésben kapható.

A Magyar Hét azokra a kö·
telességekre tanit, amelyeket
minden magyar embernek egy
egész életen át gyakorolnia
kell. Párloljuk a magyar ipart,
pár/oljuk a magyar mezőgazl

daságol! A Mag'yar Hét okJó·
ber 18·án kezdődik és októ,
ber 26· ig tart.

Pályázati felhivás. A Ma'
gyar Emberbarcí10k Országos
Egyesülete közli, hogy további
220 pártfogol1at vehet védel,
mébe. Az egyesüle! védelmé~

nek lényege, hogy erkölcsi és
anyagi támogatásban fogja ré
szesiteni pártfog'olJjait, amikor
ők az életben való elhelyez
kedé.'> előtt állanak. A betölI
tendő helyekre kizárólag' árva,
félárva vagy többtagu családok
gyermekei pályázhatnak. fiu'
gyermekek 7-13, éi leánygyer
mekek 5-11 éves korhatár
között. A pártfogásbavételről

az egyesület ügyviteli szabály
zata nyujt részlejes felvilágo'
sitást, amit az érdeklődőknek

postabélyeg beküldése mellett
az egyesület meg'küld.eim:
Magyar Embeharátok Orszál

gos Egyesülete, Budapest VI.,
Teréz,körul 9. 1. emelet.

A Békésmegyei Általános ak
észvényíársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népba .-T

váltókölesönöket ház és földingatlanra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és' a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanök Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
íörIéseket ilIetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a Ieg D

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni. óhajtja, keresse fel az intézetek
üzletheJységeft, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemü bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás ellett g ü öicsöztetne
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UJ KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 51.zAzal~k

kedvezményt, szobaárainkbóJ

10 ~í[ázalék

kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG kiad6hivatalával létesített
megállapodás aiapján kib6viteni a .

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,

KAMARA SZINHÁZ
előadásaira szóló mérsékelt áru
jegyekkel. Tekintettel a nagy keres
letre, kérjük szoba és szinházjeg'j
rendelését két-három nappal előbb

velünk közölni.

PARK-SzALlODA
BUDAPEST

szemben a Keleti-pályaudvar érke
zési oldalával. (Nincs kocsikölt8ége,)

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON_

-,.._..._....__..................-....._"...---....-

den nagyvárosban két ui neme
ala.kult ki él biincs(':lc:km~nyek

nek: az iJufóloptl::; és fl taxik
becsapásZl oly módon, hogy
az ulas nyomtalanul clllinik.
mialait cl kocsi! váraliéI. Az éU

tólopás ellen aránylag köllnyü
a védekezés. az cltulajdonitoH
kocsik clóbb·ulóbb mindig
előkerülnek, Annál jobban vi~

rágzik a viteJdiJfizetés clóli
szökés, ahol nagy városban a
teilesnek igen nehéz nyomára
akadni. Ezt a s7.0kást különös
hévvel kulíiválta egy tiajal pá~

rlzsi hölgy. ~1(1clamc Conqllc,
aki rérne leH él laxisofförÖ!.:lhJ;:.
Nyoic cSl?lbcn tejlek clkne kl~

jeientést és v;;grc biróság- elé
kQrülL /\"z elsőfoku bin,')sár-'
k~j hónapi foghjzra ikiic_ Vé
dőie mcgfclebbezlc a szigoru
iléle!ei és él másodfoku tár-~

graláson kerül! sor Ol. érdekes
mcg'áilapilásrd. A \'.':dó b-::sz.é~

d~ben ana l áliolt ('lő, hogy a
fiainl nónck különös bclegsége
"éln_ amciYTH?k fl ,,1d)(imánia"
nevel kell adni. /\ biróstJg' a7.~

zal az érdekes inc!űko!ássai

icile mag-áévá ct védő érvelését,
hog}! [J i:Jximánia él kicptomé
niárwk egy vúItoltJ!a. A "l'ldiOI1
höl~r\'ct felmenlelle él vád aló!
és csupán arra kölclez!e, bogy
0, ténylegesen feirncriilt I,M!
fizesse meg_

lakásokat, mert aligha akar
majd valaki olyan liJkásba kői·

t()wi, melynek belsejében bárki
b'zpillanlhal _. _

Háromszázhatvan hold föl
det örökölt a karcagi refor
mátus egyház. A karca~'i kir.
közjegyző a napokban hirdcHc
ki néhai RimaszombZ11i istván
és feleségQ, szülelet! nödi Má
ria közös végrendc!ctél. E
végrendelei szerint él hagyaték
360 hold föld és lakóház, él

karcagi református egyházra
száll, amely él hagyatéka!,
mint Rimaszombaii ls!vón és
Bödi Mária-'olapitv,jny! köíc!cs
kezeinL jövedelmeit eg-yházi és
kuituráiis célokra fordiiani.

Önmagát leplezi ie a gázoló
autó. Kiss Sándor szcnfcsi
soffór oly szerkcz"ÍcJ !aláU fel,
amely lehetövé 1esz\, hog-V az
autó él gázolás után n~ tudjon
elmenekülni, hanem néhány
percig él h-:Jyszincn maradjan_
A laltJ!miiny ahbó! tiP, hogy
az autc} Iökhc'iritójára CfJY Je ..

,mez! sZ'2rclnek rcl, amely ösz
sze van kötve a fékkcl és fl

szirénával. Amin! a lemezt
erősebb ütés éri, az aLl!'') T11él

gélól lefékez, fl sziréna pedig
megszólal, tehát a ),riizo1ö auló
nem mcnekülh,zt el. ,6,. JaIál
ményt bemulfllják él budapcs!i
rendőrség szakközegei előtt.

ft. legujabb betegség: taxi
mánia. A legujabb betegsé@-A
nek nem valami tekintélyes
orvosi testüle!, hanem jogászok
adtak nevel és egy párizsi hi'"
róság legutóbbi iléle!ében hi w

vatalosan is elfogadta lélezé
sét. Amióta a gépkocsik az
egész világon ellerjedtek, min,

hirlaparusitó bódékban_ A szer·
kesztőség és kiadóhivatal Bu·
dapest VII. Rózsa-utca 23.

/';. japán iskolában kötelező

a katonai kiképzés. A japán
közoklalásiügi'i minisztérium és
él hadügyminisztériul11 _közös
renckiellcl kfde!ezóvé tdk él

katonai kiképzés! az összes
középiskolákban_

Menetrendváltozás. _::" z ok
lóbel' 5-én élclbelépó téli me
ncjrcl1dckct tarialmazó ,,!'v1ÁV
lvklll!ln.:nd ", a md~'Ycr kir_
Államvasurak hivatalos menel
rendkönyvének tetszetős és
á!ialár.osall kcd\'cli "zsebalaku"
kiadása megjelen!. E,ö/li a
mag'yar kir_ ÁllarnvClsutak, Du
na-Száva-Adria \'oSt:l, Gyór
-Sopron-Ebcnfurli vas ul és
a7. összes többi magárw6sutak,
a he!viérd~kü vasutak, auló a

busziáralok, hajózási és lég~

forga.!mi vállalatok hivalalos
menclrendieil. Ez az egyellen
m(w';z!rendkönyv, mcly a he7ai
(vid.?ki és fóvárosi) aUfóbus;:
iára/ok hil'é1ta!0'3 m,;'ndrendjeH
is la!'ta!ma::7;él_ K8phaló minden
kÖl1yvker.::skedésben, dohány~

ló;~sckbcn íZS él vasuli j!!omá r

sok pénzlárainál és kapusaintl!.

Átlátszó felhőkarcolók.iv'lcg-
irjuk nemrég, hogy Slockholm?
ban iiv:'gb61 kiállilÉJsi csama
Lo! épilenck. l'v'lint Ncwyorkból
ielentik: az üvcgTlek építőanyag

ílyanéÍnl való nagyohb arányu
felhasználcísát lervezi most
frank Lloyd Wright épilész_
Tizcnnyolc;zrnclelcs felhőkar~

calól akar épiteni, me!y majd
nem !'2!jcscn üvegból áll. Csak
oZ a kérdés, ki ludjfik-e majd
adni benne uZ átlátszó faiazdtu

iAutóbusz 3'53 IZ-46 17-3020-45 i GJ'ama e 7-2412-10 16-4121'45 Autóbusz
2 5'30 4-21 131417'5821-13 é - , i 6'53 Il-3916-1821-14 6'00 ~

l?l 6-3D 4'2613-1918'0321-18 i Devaval1ya é 6-4811'3416-1321-09 g'OO i5.
4-57 13'50 1S-34 21-49 é i 6'15 li -Ol IS-41 20-36

...
-e g'OO Szeghalom 10-30 ~

4-58 13'51 18'4521-50 i é 6'13 W-59 15-402034 s::-
ci) 11'10 12'00 ...

5-1714-1019'0422'09 é Vésztö i 5.5310-3915-21 20-14 0'
..!. 12"SO l-40 ,
-o 2'20 20'51 é Békéscsaba i 4-00 2-40 ~...
"'" 4-55 5-40 o
'"ö 7'20 ű-16 11"0214-00 19'00 i Szeghalom é 8'30 9'50 15'25 IS-42 7-40

::;
~>. 7'50 12'34 18"0420-36 éPüspökladány i 5-30 S-15 13-SO 17"08 ...
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RDE55EN
LAPUNKBAN.

Inségadó Debrecenben. Dr.
Vásáry István polgármester a na
pokban értekezletre hívta egybe
Debrecen társadalmának vezető

embereit, akikkel megbeszéHe a
munkanélküiiség és a téli nyomor
enyhitésére irányuló akcióját. Az
értekezlet elhatározta_ hogy min
den 600 peogőn felü!i jövedelem
mel rendelkező debreceni lakos
Ilak havi 10 pengő önkéntes in
ségedót kell fizetnie, A város ezen
felül még munkákat indit meg_
Az év végéig befejezik az 1.300,000
pengő értékben előirányzot! köz
munkát és a jövő évi költségve
tés terhére utépitéseket és erdö
kitermelési' munkákat indítanak_
Az önkéntes inségadóból befolyó
összegből él munkal1éJkWiek gyer
mekei számára minden ískokíban
ingyen kenyeret és tejet osztanak
ki. Azok, akik nem Juthatnak mun
kához, élelmiszereket kapnak a vá
rostól, amely megnyitja il nép
konyhákatis_ Az inségakció cél
jaira a polgármester reprezentáci
ós költségeinek 15 százalékát a
jánlotta fel. Az összes debreceni
bankok és az egyetemi tanárok is
önkéntes inségadót vállaltalc

Európa legszebb orgonája.
A szegedi fogadalmi templo
mot eredeli felvételekkel és ele
ven leirással ismcr!eli"A hJa~

gyal' Asszony" októberi számu_
Ez a friss, szines, bálor lap
Berta IlonC! fószerkcsz!éséb:Cll
ft legkedvesebb olvasmánya a
magyar asszonyíársadalomnak,
mert kHünő irógárdája (Szabó
Mária, Lamperlh Géza, Grrnae
us Istvánné, Erdödyné, Holló
Valéria, Murgács Kálmán és
mások) él magyar ass/::onytár#
sadalom minden kérdését elc A

ven és talpraese!t módon lá r....
gyalia. Novella_ vers, ismertetés,
divat, konyha, háztartás é!én
kHi él tartalmas füzelet. I{ülö A

nösen kedvelt lapja A Magyar
Asszonya vidéknek, mert ő·

szinte magyar érzése nem el
méletben, hanem gYdkorlaH
hozzászólásak formájaball nyil·
vánul meg. ~/!il1den cikke tanit
és szórakoztat. Egyes szám
ára 50 miér, kapható a vasu!i

~~~~~~~~~~ ~t~~~

Nvomtatta a ,.HUNGARIA" könyvnyomdai vá/lqlat Gyomán- Felelős cégtulajdonQs: TEKET SANDOR- '
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Ed5FIZE:;'7$; ARAK: !I ........---....
Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON

Negyedévre - - - - 1 pengő SO fillér I
Fél évre - - ,- - - 3 pengő 40 fillér I Szerkesztöség és kiadóhivatal:
Egész evre - - - - 6 pengő. I

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra. "HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Megjelenik minden v~sárnap reggel. __I _~ y o ln 3, Kossuth laj<")s utca 576.

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

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Képviselőtestületi közgyülés.

koc1ás, él megbecsülés mag
ját, hogy él hivei szereteD
tébő fakadt eső után az ő

vetése is szépen zöldel..
jen ???

Eső után.
A perzselő nyári szá,

razság után egy eső nél
küli ősz réme vicsorgatta
a fogát a kétségbe esett
gazdára. A kisasszony
napi 8 . milliméteres' és él

szeptember 21 .. iki 15 miHi..
méteres esők dehogy tud,
ták a másfélméteres ki
száradt talajt átáztatni! De
a gazdák nagy része
nyuzta a földet, kinozta a
lovát, szántott, vetett és
várt ... várt .. _

És nem hiába. Október
második hetében 45 miUi
méter "viz-élet" szivódott
a szomias ugarba. A kel
lemes napsütésben most
már ingujjra vetkőzve ki
séri a kiváró gazda az e
két, a vetőgépet.

Mintha kicserélték volna
él határt. A még hetekkel
előbb reményevesztett le
mondás most csupa derü,
bizakodás lett. A fakó, sár
ga őszi hangulatban zsen...
gén zöldelő buzatáblák
hirdetik az uj életet, a
gazda reménységét.

Milyen bölcsen rendelte
el a természet, hogy mint
az idei bus aratás után is,
ne legyen hosszu tépelő

désre ideje a földmüves
nek, mert hamarosan itt a
vetés ideje s már pedig
ha az uj vetés kizöldül, a
jövő évi jobb aratás és
értékesités reményében
még az a gazda is biza...
kodó lesz, aki az első el
keseredésében hütlen akart
lenni a földj éhez.

. " Milyen szép igy az
őszi...határban járni! . .. A
föld őszi szagából nagyo-
kat szippantani !

... A kint dolgozó em...
herekkel elbeszélgetni .
és elgondolkozni, hogy az

ujonnan választott refor
mátus lelkész fogbe olyan
mélyen szántani a hivei
szivében és dtudjare vetni
a béke, a közös munkál b

Gyoma képviselótestülete
október 16... án szép számu ér...

deklódés mellett rendkivlili
közgyülés! tartott. A 9.7 pont'
ból áIló tárgysorozat fontosabb
pontia a kötelezó tlizoltóság
nak felállitása és alapszabály
alkotása volt.

Vince Andor számtanácsos
napirend elótti felszólalásában
megemlitette, hogy az van el
terjedve, mintha a legutóbbi
képviselótesti.ileli gyülésen a
Tüzoltó Testületre sértő kife
jezések hang'zottak volna el.
Ó, aki jelen volt azon él gyü
lésen állitja, hogy ilyen nem
történt. Mindenki tudja, hogya
Tüzoltö Testület mindenkor
hivatása magaslatán ál[ és
mindnyájan tudjuk. mit jelen
tene az, ha a község tüzoltő

ság nélkül maradna. Egyik
képviselőlesti.ileti tag tényleg
tett olyan kijelentést, hogy a
fizetéses tlizoltók nincs,znek
eléggé fog·lalkoztalva, de ó
volt az, aki rámutatott arra.
hogy hivafásuknál fogva nem
is lehetnek. Hogy a képvise
lólesiüle1 megértéssel viseltetik
a Tüzolló Testület iránt, mu
tatja az, hogy a költség-vetés·
ben az erre a célrg felveti c..
zel' pengő hozzájárulást, mint
feltétlenül szükségest vállozat...
lanuJ meghagyta. Kéri, hogy a
lemondott füzollók változtassák
meg elhatározásukat és vonják
vissza a Tes/ületből való kilé·
pésüket s a közgyüiés jegy
zókönyvben fejezze ki önzet
len szolgálatukért köszönefét.
A kötelező Ji.izol1óság fel álli
tását célzó szabályrendeletet
vegyék le a napirendről. Ja
vasolja, hogy egy szükebb
körü bizottság él Tüzoltó Tes...
fület vezetóségével foglalkoz
zék ezzel az liggyeI, annál is
inkább, mert tudomása szerint,
ha megfeleló számu kiképzett I
önkéntes tüzoltóság áll ren-

delkezésre, a Yeleltes hatóság
is megengedi, hogyaközség
ne hozza be a kötelező tűzol·

tóság felállitását.
Tudjuk-mondla továbbá, hogy

milyen nagy megterheltetést
jelent mindenkire a kötelezó
moltóság felállitása, épsen e~

zért nem is hive ennek, mert

nézete szerint önkéntes vállal·
kozóldól többet lehet remélni,
mint olyanoktól akiket köte
leznek.

PétermanI1 főjegyző válaszol
Vince Andor felszóla!ására,
Nagyon örül ennek a felszó
lalásnak, de ó is azt vallja,
hogyaTüzoltó Testiiletet sem'
miféle sérelém nem érte. fel
olvasta. a tüzoHók bej,zlentését,
hogy lemondanak az őket ért
sérelem miatt. Az elóljáróság
nak az a javaslata, hogy nem
tartja szükségesnek a köielezó
tüzoltóságnak a fe!állitását és
utasitja a tüzoltó parancsnokot,
hogya kilépett íüzoltók
pótlásáról és kiegészitésér6!
sürgósen gondoskodjék. Vin
ce Andor hozzá járul ehhez a
javaslathoz, mert ugy ér!esi.ilt
a vármegyei tlizrendészeli fel·
ügyelőtól, hogy kb. harminc
főnyi önként€s tüzoltóság
mellett, ha azok szakszerüen
kilesznek képezve, eltekint kö ...
te!cző tűzoltóság felállitásálóJ.

Répás Pál ugy látja, hogy
egyes emberek elferditése és

rossz akarata vitte az ügyet
idáig. A Közgyülésnek köte
lessége, hogy él. költségvetés
tételeit aközség teherbirásához
képest szabja meg. A Tüzoltó
Testületet eddig is a legnagyobb
tisztelet és elismerés veszi kö
rül. Tiltakozik, hogy egyesek
a költségvetés tárgyalásakor
elhangzott birájatokat a Tüzoltó
Testület ellen használják feJ.
Az elhangzoít birálatban is
csak a két fizetéses Jözoltó fi,
ze!éséról volt szó. Ót szociá,

lis szempontok vezették, nem

pedig személyiek. Ó is amel
lett van, szóliltassék fe! a la
kosság az önkéntes tüzoltó s

ság tagjai sorába való belé...

pésre és a jelentkezés a köz~

ségi birónáJ történjék. Ha a
fizetéses tűzoltók részére meg
állapitott fizetést, azonkivül a
mozik, szinházak, mulatságok
dijait az önkéntes tlizoltók
szolgálatáén széjje! osztanák,
reméli, hogyafelhivásnak so~

kan tennének eleget. Hartens
tein Ignác Répás Pál inditvá
nyát szociális szempontból he
lyesnek tartja,de kéri, hogy él.

szakszerü ellátás maradjon él

két fizetéses !üzolló kezében
és csak az igy fennt maradt
jövedelem osztassék fel az ön
kéntes tűzoltók között.

Véglil Pétermann fójegyző

hozzászólása után a közgyülés
a köteles tüzoltók felállitása
kérdését leveszi él napirend
ról s oly értelemben határoz,
hogy egy kijelöli bizottság él

TüzoUó Testlilet elnökségével
karöltve tárgyalja meg a dol
got, az önkéntes jelentkezések
alapján.

A Társadalombiztositó lnté~

zet a járulékok behajtására
külön végrehajtó alkalmazását
kéri, ezt a kérelmet a köz
gyülés elutasítja és fenntartja
már elóbb hozolt határozatát.

Tóth István járási állatorvos
beadványa felejt, melyszeriní
helyettes husvizsgálati dijának
kiutalását kéri, ugy hattJrozoJt,
hogya vonatkozó miniszteri
rendelet szerint a kért összeg
50 százalékát kifizeti.

A polgári iskolához szök,
séges padok elkészítésével
Szilágyi Péter asztalosmesIeri
bizlák meg, mint akinek az
árajánJata a legolcsóbb volt.

Elrendeli a község képvise~

Iótestületi gyülése a házak uj
házszámozását és kimondja,
hog'y az uj házszámozás ut
cák szerint történjék, páros és
páratlan oldalu számozással.
Ezzel kapcsolatban egy öitagu
bizottságo t küldtek ki a fóiegy...
zó és községi biró vezetése
m<? !lett, amely bizottság revizió
alá. veszi az utca elnevezése...

ket és az iránt tesz javasiatot
hogy a7 utcákat uj utcQ ne'"



2. oldal GYOMAI UJsAo 1930 okt. 19.

A Tüzoltó Egyesület
választmányi gyülése.

A gyulai kir. ugyészség
uj elnöke hivatalban.

Szücs Laci bácsi

Október lS-én töltötték be a
református egyház !livei a Harsányi
espeles e!távozásával megüresedett
lelkészi állást.

Reggl 8 órára érkeztek meg a
választásra kil(üldött egyházi és
világi vendégek. A szavazás a
központi iskolában 8 órakor kez
dődött két bizottság előtt. Az egyik
bizottság keltős elnőksége Koppá
nyi Gyula békéscsabai ref. lelkész
és Berényi békéscsabai járásbiró
sági elnök, egyházi tanácsbiró,
mig a másik bizottság elnöksége
Arany Gusztáv köröstarcsai ref.
lelkész és dl. Telegdy békési ügy
véd, e!5yházi tanácsbiró. Mindegyik
bizottságnál az egyház részéröl
3-3 presbiteri tag szavazatsze
désre lett kijelölve, mig a bizott
ságok jegyzöi munkáját !l tanitók
felváltva végezték.

A szavazás mindvégig a leg
példásabb randben és a kellő ko
molysággal folyt. A két erős párt
bizalmi emberei kocsikkal és au
tókkal tevékenykedtek és hozták a
szavazókat. Persze állandóan fan
tasztikus számokkal serken/ve a
titkosan szavazókat, hogy befolyá
soltassák magukat.

A szavazatok összeo[vasása már
délután 5 órára megtörtént és a
következő eredményt hirdette ki a
bizzttság:

Tiba András 609 szavazat
Palotás István 365 szavazat
Berényi Dániel 68 szavazat
Kálmán Farkas 2 szavazat

Tehát Tiba András gyulai ref se
gédlelkészt 174 abszolut szavazat
tal megválasztott lelkésznek hir
dették ki.

A 2028 szavazattal biro egyház
tagok köztil 1044 egyháztag sza.
vazott le.

Református
papválasztás.

ez a kedves öreg bohém, aki a
magyar vidéket járja esztendők

óta és fanatikus hittel dalolja a
magyar nótákat, szavalja a ma
gyar költészet örökbeesti termékeit,
kit a szinészi hir 40 évig tartott a
szárnyán, most a fanatikus ma
gyarságáért Erdélyből kiiildözött
12 pengős havi nyugdiijal nyo
morgó vándor magyarok bizakodó
reménységét hoszo el hozzánk és
szombaton este az Uri-Kaszinó
nagytermében teritett asztalok mel
lett 9 órai kezdéttei felejthetetlen
estét fog szerezni o gyomai nagy
érdemü közönségnek,

SZrJmos naf.!yszabásu ügyhen
járt cl a közvád képviseletében
s a kir. fŐLigyész J1leg'hizflsá,·
bóJ a kir. itélőtábla előll ó is
rcndszcresen képviselte a vá
dat. Igazi magyaros egy<.?nisége
fclcs_~géve] cg'yüt! Szeg'cd tár
sadalmában is közkedvclllé
tetle. Szegedről történt eltá
vozta alkalmából ugy a sze
gedi kir. ügyészség' elnöke.
mini a kir. főüg'yész ritkán ta
paszta:ható meleg hangu iral
ban bucsuzfak cl tőle, amely
ben kiemelkedő érdemeit és
kiváló munkásságát mél1atták.

Gyula városára, a várme
gyérc és a kir. ügyészségre
nagy nyereséget jelent sze
mélye. lVlidőn hivatalba lépése
alkail1lával mi is üdvözöljük őt,

kivánjuk, hogy hasznos mükö
dését a közérclekében minél
tovább fejtse ki nálunk és érez
ze magfIt kellemesen közöttünk.

Gy. S. C.
A Gyolllai Sport Club vi

galmi bizottsága az elmult
szombajon iól sikeriilt társas
vőcsorával nyitotta meg az
öszi szezont. Abizollság' agi
iitását méÍr ismerjük a multból,
de ötletessége mindannyiszor
meglepett bennünkel. mert
mrnclcn esetben valami uiitás
sai lép a közönség' 121<2.

1\lost is tarlogatoll él. rende
zőség mc:g12petést az ig'azán
szép számu k()ZÖI15'~g részére.•
lvlár maga a V,Jl'sora olcsósfl
ga is mc:~icpetés volt. hát még
éjfélkor a jól sikeriilt kabaré.

Varsora után lvlaclaras Gyula
a Gy. S. C. fáradhatatlan el
nöke üdvözölte anagyszámu
megjelcntcket és köszönetet
mondott, hog'y ilyen nehéz
gazdasági viszonyok között is
ilyen sZc'p számu közönség
vesz részt a club első vacso
ráján és támogatja élZ egye
si.ile1et.

A Gy. S. C. mükedvelői éj
félkor egy félórás kabaré mü
sorral fi.iszerezték a menüt.
Imre Lajcsiról, Izsó Pistáról,
l\iss Marciról és Schwartz
llonkáróJ mint mindig, most is
csak jót irhalunk. Batári Ella
és Brcuer László igyekezete is
dicsérendő.

Laeh lVIiska c!sá izben ug
rott be szereplőnek és meg'l
mutatla, hogy csak közvetlen,
minden erőlködés, tulzástól
men!cs játékkal lehel őszinte

elismerést kivivni.

seg'élyt 0Iyal101\11llk. ilkik mlIn-1
ké1képesek, dc munka nélki'I1
vannak. Gyüj1óivekcI bocsát ki
él község' és kéri alakosságot,
hog'y mindenki an}'ag'i visz 0
nYC1hoz mérjen járulion honfi
és adakozzék allemcs célri'].
IRénVbc veszik még' fl seg'é
lyezésrc a Horl!Jy akció laka
rék magtár kamaljót is. Ebből

és az önkéntes adományokhól
befolyó összeget és tcrmés7et
beni adományokat használják
fel az inség esek scg:lyezésére.
Köszönctet mond él közgyiilés
Kner Izidor és Harteinsíein
Ignácnak, akik él nyomor eny
hités eéijaira 500-fiOO pelwös I
?IcJományt bocsáloHak a kép"
viseiő testület rencielkezésére.

Több kisebb ügy lctárgya
lásával éri végei a közgyi.ilés.

hogy a sérelmezej/ kiielentés
nem az önkéntes tüzoltók
munkájára vonatkozott. CI

gyébbként is teljcs bizalommal
van válasz/mány a lüzolióles
testület tagjai és munkájuk
iránt és reméli, hogy a kilépett
tüzo1!ók bent maradnak a les#
tülctbeJl. Felkéri a válaszJmány
a Jiizoltóparanesnokot hogy
a le::;közelebbi képviselőtesli'"

lelÍ közgyiilésig loborozza
össze az elóirt minimális 25
főnyi önkén/es tüzoilói !<ilszá
IllOt, merI amennyiben ez nem
sikerülne, a kötelező lüwitól
ságot kellene a községnek
felállitani.

eskü JeJé/cJél, - mint annyi
sok más mag'yar 1isztviselő, 
lllegtagadla, czért hivatalából
1919. évben elbocsájtatott. In
nen kezdve i 922. évben Jörl

Jénl repatriálásig fehérnernü
szabással és varrással Jar10tla
fenn mag'át és családját. Uri
varrodáiának sok mcgrencJe*1
lője akadt, ug'y !logy lényeges
nélkülözésnek nem volt kij éve.

1922. évtól kezdve elnöki
kinevezéséig 8 éven át a sze~

gedi kir. üg'yészségnél teliesiJett
szolgálatot. 1928. év végén a
Kormányzó Ur a II. fizetési
csoport jellegével ruházta fel.

Sugedi ügyészségi mliki)1
dése alatt tuc!ásával, szorgctl
mával, erélyesség ével, nem
csak birói és i.igyészi kőrök

ben szerzett magának hirncvet,
hanem él jogászk0zönség elŐtt

is nagy tekintélyre emelkedett.

Október 14·én este Mada
ra" Gyula elnöklele alatt a
Tüzoltó Egyesüle! választmá
nyi gyűlést tartott. A pénztári
jelentés után Leimdörfer Zol
tán parancsnok jelentést lett él

válaszImánynak, hogy a leg
utóbbi Képviselő!esti.ile1i Gyii
Jésen elhangzott azon kijelen
tés miat!, hogy a tüzoltók nem
végeznek hasznDS munkát
több !üzClltó kilépett a testület
bőI, igy a kilépelt és abeJeg
ség var,n' más ok miatt szol
gáialot nem tcliesilö Jiizoitökal
leszámitva ez ielő szerint a
két parancsno,k és 8 tüzo1tó
teljesit szolgálaloJ.

Válaszmány megál1apitja.

vckkel lássiÍk el.
Az iparos lanoneiskolai ig'ilz

gató tisztc!c1-Llijtll1ak öS."7.q;~'~t

az 1930 -1931 évre 230,
pengőben állapitotta mq:t a
közgyülés, Enel kapesoialban
Vince Andor javaslaJára kérI
dési intéz a kÖzl.:tyiilés a tan l

fcliig'yelőséghez és kéri annak
meg'állapitásál, hog'y a gyomai
tanociskola hány osztáiyu,
hogy él jövőben ahhoz IllérjCll
állapitlJassák meg' az igazgató
JiszJeleJdijáí.

Pétermann főjegyző előJer-

jeszlésére mng'alakitol1ák az
inség enyhítő bizoJtság'ot. a-II
melynek az lesz él feladc.ta,
hogv a nyomorban lévő rá l

szo~uJjakat erkölcsi és anyagi'l
segitségben részesiise. Ki
monrloJta él képviselőteslüleL

hog'y csak munka álial julJat

Kisborosnyói Tompa Gyula
dr. a gyulai kir. törvényszék
teljes ülésében a hivatali esküt
l(>telte s nyomban elfoglalta el
nöki állását. A kir. ügyészség'
uj elnöke régi erdélyi székely
nemesi családból származik,
Háromszék megyében Kisbo
rosnyán született 1880-ban,

Egyetemi tanulmémyai! Ko~

lozsvárott végezte. oti avatják
25 évvel ezelőtt a jOgtudOIllá,

nyok doktorává.
Joggyakornokká 1908. év

végén nevezteteit ki s ez idő

től kezdve, mint jegyző és al
biró 1915. évig müködöti, ami
kor is alügyész, majd kir.
ügyész lett az aradi kir.
ügyészségnél. A román impe~

riumnak Arad városára tör'
iént kiterjesztése alkalmából él

nagyszebeni román kormányzó
tanács által megkivánt hüség-



iMlm~?

3. oldal.

A tábla.
Két ember nézi Garay jános

költő szülőházát Szekszárdon,
amelyet emléktáblával jelöltek meg.
Felsóhajt az egyik:

- Vajjon halálom után tesz
nek-e táblát arra a házra, amely~

ben lakom.
- Tesznek, - n;ondja a má

sik - és ezt iJják rá:
Itt egy blltorozoft szoba kiadó.

Ismerjm~ az ilyen viccet.
·Egy pesti szinházban történt:
Az első felvonás után pipázga

tás végett kiakart menni egy vi
déki ur. Amikor felállt, a szék
il/őlapja felugrott, de ezt nem
vette észre.

- Keresgélte a pipáját, dohá
nyát, gyufáját s amikor indulni
akart, csengettek a szinpadon.
Erre vissza akart ülni és egész a
földig ült le.

Dühösen ugrott fel és a háta
mögött ülő urat nyakon teremtette,
kiáltott :

- Ismerjük az ilyen vicceket:

Cigál:1Y 'elmélkedés.
A faluvégi cigány kiásta az

elhullott malacot, megsütötte, meg.
ette s - reggelre már ki is volt
teritve. Ott gyülekezik az egész
cigpnysor a halottasház körül s
az egyik cigány igy magyaráz a
purdéknak :

- Látjátok, ilyen á világ sorá!
Este egészségesen fek.sünk bele
ázs ágyba s reggel hálvá kelünk
fel belüle!

Cigány~pósta.

--Az-ispán levpllwrdó cigánJ;ával
a szomszéd faluba egy pár nyu
lat küldött a barátjának.

dogának és az izzó láva már
magában a kráterben meg-mc 7

revedik, ugy, hogy egye!őre

nem fenyegeli közvellcn ve
szedelem a Vezuv környéké~

nek lakosságát.
f\/légis az egész vidéken

mcglebetöscn nagy az ijedelem
és több falu lakói menekülésre::
készülnek.

dara'l:v'a

Őgésxséges
titka

ELIDA S

Pár nap óta ismét báborog
a Vezuv. Számos robbanás
történt, miközben hatalmas
mennyiségü izzó láva tört az
égnek. Minden éjszaka látható
a kráter lángolása. A kilörés
következtében a nag·y Vezuv,
kráter közepén lévő 50 méter
magas kitörési kup körülbelül
tiz méternyire összeomlott,
ugy, hog-y a hamu tömegek
belezuhan tak a vulkán nyilá,
S]bacc'~s eltöm/ék. A na~y nyo
más következtében az izzó
láva a kráter északi és déJkcd
féijs?~lé-n Jörl elő. Szerenesé·
rc a lávautak igen lassan folYA

Beomlott a Vezuv
kráter széle.l(észülőben van

a tejszövetkezeti
törvény.

R EUMAS I ... '111
Még rna rendelje' leg a CZAKÓ- :
féle tö~vényesen védett, engedél~ezetti

JUNO-SZESZ és KENOCS ';
orvosilag kipróbált háziszereket,
amelyeket rheuma, csuz, ischiás, zsá
ba és köszvénynél : megfázás vagy
megerőltetésb51 eredő fájdalmaknál
bámulatos gyorsan és eredményesen
használnajeEgy adag elegendő,mely
nek együttes ára P 11.- használati.
utasítással. Szétküldés postai u[<\n
véttel. ISTENI GONDVISELES
GYÓGYSZERTÁR, Budapest, VI., ,

Király-utca 88/Gy. U.

Mayer János földmüvelés~

iigyi miniszter elnöklésével
nagy fontosságu értekez!etet
tartottak az elmult napokban a
minisztériumban.

Tárgyalás alá került az Or
szágos Mezőgazdasági Karna
rának Hz pontba foglalt elő ...
terjesztése, melyben a követ,
kezőkeí javasolja:

1. Az alkalmatlanul beren...
dezetí tejüzemektőlvonják meg
az iparigazoiványt.

2. Ujabb iparigazoiványokat
csak teljesen kifogástalanul be
rendezet! üzemeknek adjanak.

3. Hajtsák végre szigoruan
az 1900/1925. számu miniszd
Ieri rendeletet, amely El vflro d

sokat tejforgalmi szabfJlyrcl1>

dQlct ~Hzc:j~Sár~ _k_ötcl~:L ,-,1/ I
4. Il!tsak nkg éJ lelk! \ Cll\)

házalást c's korlátozzák ,lZ

üzemek saját helyi.')c?geirc él

nyilt edényben Vi;l]ó tejárusi!ást.

Munkához jutnak a
szegedi, dorozsmai,
szentesi,mindszenti,
algyői és csongrádi

földmunkások.

5. A vállalatok és a tejet
forgalomba hozó magánosok
üzemvezetését racionaJizálják.

6. Az. Országos Magyar
Tejszövelkezeti Központoi ted
gyék képessé llOyagilag is ar'
ra, hogy árszabályozó tevé
kenységét a termelők érdeké,
ben jobban érvényesiihcsse.

7. Az elő/erjesztés javasolja
l az export gondozását.

Háromnegyed milló per:lgös 8. !ntézkedni kel!, bogy él

közmunka indul megSzegeder:l. magyar vállalatok külföldi ki,

Klebelsberg Kunó kultllszminisz- nálat alkalmával egységesen
ter telefonon értesitette Aigner Ká- lépjenek fel és egymás árait ne
roly főispánt és Somogyi Szilvesz- rontsálz.
ter polgármesteri hogya miniszter- 9. A vasuli tarifaiélelekd
tanács 750.000 pengőt folyósitott módositsák ugy, hogy a tej
Szeged városának a közmunkák szin szállitását ami a vizeslej
azonnaU meginditására. Ezt az tarifájának négyszercssét teszi
összeget kizárólag földmunkákia ki. mérsékeljélc.
kell forditani. A város ötszázezer 10. Alkossák meg- a tejszö~

pengőből az utcák és terek feltöl- vetkezeli törvényI.
tését végezteti el, kétszázötvenezer A javaslat vegyes pontjai fe
pengőt pedig a Fehér-tó szabályo- lett magas szinvonalu vita il1~

zására fordit. A városban megin- dult meg, Mayer János földmü.
du ló földmunkálatoknál csakis velésüg-yi miniszter utalt arra,
helybeli munkásokat foglalkoztat- pogy ezt a kérdést nagyon
nak, ellenben a Fehér-tó munká- erős meg-fontolás alá kell ven.
latainál nemcsak szegediek, de más ni, mert itt kisexinfenciákról
megyéből való munkások is munka- van szó. Utalj még aminisz.
alkalmat találnak, igy elsősorban ter arra is, bogy a tejszövet
dorozsmai, algyői, szentesi, mind~ kezeli törvény küszöbön van
szenti és csongrádi munkások. A és rövidesen alkotmányos tár'
földmunkák többezer ember részére gyalás alá kerül.
biztositanak hosszu keresetet.

Amerikában évekkel ezelőtt

két vasuli társaság volt és

mindakettő állatokat szállitoít
a ",madai határtól Newyorkig.
A két társaság egyértelmüen
100 dollárt számitotí egy va·
gónért és egy darabig békésen
müködött egymás mellett. De
nemsokára felütötte a fejét a
vetélkedés, az egyik társaság
leszállitotta a vifeldijat 90 dol
lárra. A másik rálicitált az a'"
jánlatra és él viteldijat 75 dol...
lárba állapitolta meg. Minthogy
az első nem akad alul maradni,
50 dollárra ment le, mire az
ellenfél, aki mindenáron győzni

akart a versenyben 15 dollárt
kért azért, amiért annak előtte

WO-at.
Ugy látszott, hogy az egyik

társa végkép lemondott a harc
ról s a másik csakhammar
megszerezte az ÖSS7es szállí ...
tásokat. De minél több szar~

vasmarhát, tehenet száIlitoH,
annál többet vesztett. Tekintve,
hogy ez a helyzet tovább tar...
tott az egyik társaság érdek
lődni_ kezdeti ellenfeléről. Ez
már egyáltalában nem foglal'
kozoH száIlitással, de összevá·
sárolta az egész kanadai ál....
latállományt és ellenfele vasuti
vonalán szálIitia el Newyorkba.

Ilyenképpen jeleníős kára,
kat okozoH az ellenfelének.
Olcsón szálIitoHa az állatokat
Newyorkba s olt adta el és
rengcíeget nyert rajta. 19y küz
denek egymássa] az él merikai
pénzkirályok.

A mindennapi
megélhetés gondjai

1950 okt. 19.

Ki az erősebb ?

mindinkább s:?i1kségessé teszik,
hogy ruházkodásnál, lakás beren
dezésnél stb. a lehető legoIcsóbban
produkáljunk, de olyan módon,
hogy az ne menjen a tartósság és
szin rovására. Ugylálszik éppen
ezen célok keresztülvitele érdekében
határozta el az ország egyik leg
nagyobb iparvállalata a csepeli
Weisz Manfrid gyár a varrógép
gyártási. Amint halljuk ezen varró
gépek már piacra is kerültek és
minőség, valamint kivitel tekinteté
ben mindenben felveszik a ver
senyt a legjobb külföldi gépekkel.
A gondos háziasszony manapság

. arra törekszik, hog}' amit csak
tehet házilag késziihessen s ezt
könnyen elfogia érhetni, ha az imént
emlitett varr6/!,épeket kedvező havi
részletfizetésre megvásárolja és
melletie még a gyár varrás, him
zés és egyéb munkálatokra ingyen
ki is tani/ia.

Ajdnljuk asszonyainknak és
leánya/nknak, hogy ezen tanfolya
mon minél számosabbvn vegyenek
részt, mert amit megtanlllhat az
embel~ az nem elveszett érték. A
magyar héten vásárol;unk magyar
varrógépet.
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A cigány el is vé/fezte kiildeté-I
sét becsü/r:ttel s ámbár várakozott
reá, a kissé fiösvénv urasáu semmi!

. ./' b

ajándékot.nem adott neki.
A ágán}! erre mej!.unta a hosz~

SiDS várakozást s megkérdi:

- Ides náccságosuram, mit·
mondják á nemzsetes i'Spánumák.
ha ázsi kérdi, lwgymennyi bor
ráválót káptám ?

Gondos előrelátás.

Egyik kis városkában tüz ütött
ki, - még a régi jó időkben 
egy egész utmsor elhamvadt, mert
II tüzoltófecskendők rosszkarban
lévén, nem voltak fel/wsznállzatók
az oltásnáf.

Hogy tehát az efféle szeren
csétlenség a jövőre nézve meg
gátoltassék, a nagyérdemű fcuzlÍcs .
akként intézkedett, hogy II fecs
kendők ezután a tüzvész előtt há
rom nappalpróbáltassanak ki.

Elönyös

spirin-t
tabletfaalak"

ban kérni
Minden tablettán

látható a
BAY iE II =kerent.

Ki a filléreit félreteszi,
Zsebe pengővel lesz teli.
~ ki pengőit félve költi,
Oreg korát vigal1 tölti.

mInÓSÉGE,GGllDf1.5AoosstiOO
FÉlOlmÚlHRTRTLAnj

AGYBRTOnY..UJLÁKt
EGYES0.LT.· JPARffiOV.EK fffi
BUDAPE5T..Y.VlLffio.H:JáSIAB.-lJa

Képviselő: WAGNER MÁRTON
FIAI fakereskedők, Gyoma.

~~~

A vidéki urhölgyekbunda és
szőrmeszükségletüket rend~zerint

a fővárosban szerzik be. Az or
szágszerte elónyösen ismert Pa
lugyai képesitett szücsmester cé~

nél (Budapest, Nagymező-utca20,)
káprázatosan gazdag választékot
talál a vidéki vevő, - az árak
szembeötlően jutányosak és, fize
tési könnyitéseket nyujt. Höl
gyeink Palugyainál " bizalommal
és jól vásárolhatnak. Uj bunda
divatlapját bárkinek ingyen küldi
meg.

Kilencven évvel ezelőtt

Kossuth Lajos magyar Jpari
Védegyletet alapitott, hogy
gazdagodjék a nemzet. A. Ma-

"gyar Hét, mely old. IB-25-ig
.tart, folytatása a kossuthi. ta
nításoknak.

Féláru jeggyel lehet utazni
a szegedi ipari vásárra. A
szegedi ipartestület 1930 ok·
tóber 19-28 közöl! tarljameg
nagyarimyu őszi vásárát, a
melyen az összes ipari szak,
mák rész!veszne!<. A vásár
mcglek[ntl?sére féláru vasuti
jeggyel lehel S;~egedre utazni.
A kedvezményes jegy váltá
sára jogositó igazolványokat
darabonként 1 P, beküldése
ellenében a Szegedi lparles
tület (HorvállJ tvlihály u. 3)
megküldi. A szegedi ipari vá,
sár egybekapcsolódik a foga,
daimj~templom feiszcnlelésévcl
kapcsola10s sorozatos ünnep
ségekkel, s igy, akik az ipari
vásárra Szegedre utaznak,
egyben részt vehetnek a nagy·
jelentőségü szegedi ünnepsé·
g~keil is. . .

Akinek dl gY0lnra
f.::~j., h~lmükölksc J1}c:~TckcdL

mája llleg[l(lf;ryobbodo1!, élv?1
gye nincs, emé5zkl'e elgycIld
gül, nyelve k:héressárg·a. ollilok
llaponJa egy pohtlr krmészeics
"J'lFerenc J'Dzsef'" kcscrüviz
rendbehona az emésztéséJ (:5
jó közérzejet ieremt. [{órházi
bizonyilvéÍnyok elismerik. hogy
a Ferenc József vÍí: bizlos
és kellemes hatása következté
ben állandó has/ná/atra rend,
kivül alkalmas. A Ferenc
Józ<ief keserüvíz gyógyszer y

tárakban, c1rog'ériákban és fLi
szcri.i7letckben kapható.

Csapadék szeptember hótól
kezdve. Szeptem ber 8 á n 8.
12 én 3, 14-én 1.5, 21-én 15.
október 6án 21.5, 6 án 5. 7-én
6, 14'én 13 millíméler, össze'
sen 73 milimé1er.

A Magyar Hét azokra a kö
jelesség'ekre telnil, amelyeket
minden magyar embernek egy
egész életen át gyakorolnia
kell. Párioljuk a :nagyar ipart,
párloljuk a magyar mezőgaz'

daságol! A Magyar Hét októ'
ber 18'án kezdődik ésoktó'
ber 26-ig tart.

Az É. M. E.nagygymése
Endrődön. Az endrődi É. M.
E. f. hó 25'én az endrődi Ipar
testületben d. u. fél 7 órai
kczdc1íel nagygyűlés! lart,mely
re Budapestről érkeznek: Bu
day Dezső orsz. É. M. Fel·
!lök, kormányfőlanáesos,orsI.
gyül. képviseló. Ciáspár Béla
budapesJ-kóbányai É. tvl. E.
elnök, a kőbányai ker. ga7:cl.
és szclCÍáiisla párt elnöke. Ybl
[\,liklós tábornok és Madarász
Henrik aJezredes.

Érku:és Gyomára d. u. a
6.19-cs szcnh~lyvoné1ltal. Az ál
iomáson ünnepélyes fogadta'
tás lesz, melyre Gyomáról i:s
szivesen lát vendégeket az
endrődi É. tvl. E. vezetőség'e.

Az É. tvl. E. football alosz
tály már megalakul/ és rövi
desen megkezdi miiködését.

A Nemzeti Munkavédelem
felügyelőség'e, a gá;:· és lég
védelem ol:tatá~i segéd!elének
megszerkesztésére pályáza/ot
hirdétell, melyszerint a nyertes ""!,-=...-""""",,,,:!,,,,,,~~~""""'~,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!,!!,!,,~~

pálya munkák 1000-'-100 P'ig
dijaztalnak. A pályázati határ,
idő 0ktöbcr 15'r61 november .•

·15 re halaszialaH cl. többek U
kérésére az idő rövidsége mia l! ...

Akik f1l(':~l, - a pá!yi:ll1unki:íl
bcklildóin kivül. -- a részlctc~

pályázati hirclci'11ény iránt ér'
c1cklöclnek S ax di.t köz)r'l
lJ I\/Illnkavédclcm" e. Iap nell]
f1li rcndl'lkClésükrc, kcrcs(-k
Inl'i,t a gVlllai lll. kir. nCIlli.cti
1111111!zal',':c!clmi hivatali 5 al.·
kivánstigra az emlitett lClppéj~

dány t díjtalanul küldi meg az
érdeklődÓknek.

sz~rzett.~ S~Cph~l:ides !{ároly, \
szoveget lrla lf.1. Martonffy
Emil, rendezte Gaál Béla. Van
ebben a megkapll szépségü uj
n1Dgyar hangüsfilmbcn minden
élmi n1ilgyafszemnc:k és fülnek
kedves.Aküüniíen bonyolított
mesében egy fiatal pár szereJ'me
szövődik, amelyet egy s111yos fél
reértés hirtelen megszakit és ugy
Játszik, hogy utjaik örökre szét
váltak. A leány dacból másnak a
jegyese lesz, de az éjjeli . szere,
nádon abJakil alatt elhuzott ,.Csak
egy kislány ... " nóta meghozza a
kiengesztelődést. Sok-sok han
gulatos, mulatós jelenet, szij,
reti mulatság. stb.) tarkitja a
kedves és bájos történetet~ A
darab főszereplői:Eggert Márla,
ZombOl·yMercedes, Jávor Pál,
Vándory Gusztáv, Pethes
Sándor, Gárdonyi Lajos,

,Stella Gyula, Dózsa István,
Pálffy György, -Gazdy Aranka,
D' Arrigo Kornél, Berczy
Géza, Keleti László, Dezsőffy

László, Sugár Lajos kedvesek
és jól játszanak. Jó kísérőfilm

egésziti kia müsort. Előadá

soli mindkéínapon 6 és 8
órakor. Helyárak 30 fillértő\

p 1'30-ig.

ÉRTESlTÉS! Tudomására
hozzuk t. olvasóinknai(, hogy
a Hungária nyomdát és a
Gyomai Viság szerkesztőségét

és kiadóhivatalét Kossuth La
jos utca 576 sz. (\Vagner fa
telep) alá helyeztük. Telefon
számunk 22.

Hymen. Örömme] \'cjliik a
hirt, hogy Hamar Árpád állam'
épitészeJi irodafőtiszt, él gyulai
aranyil'jusáf:.2" egyik rokonszen»
ves fagia folyó hó 4-én, szom
baton cljcgYC7:!e Bergel Irénkél.
Az ifju málkapárnak mi is sok
boldogság'ot kivánunk.

Azipamsok és a teljes va
sárnapi mUnkaszünet. A Bé
késcsabai IparfestiiJc/· kezde
ményezése nyomán az lpartes
Wletck Országos Szövetsége
körlevélben hivla fel az ors7ág
összes ipartcstülcleit, hogy nyi
latkozzanak. kivánJ'ák-c a min-. . I

den foglalkozási ágra kilerjesz,
tet! teljes vasárnapi munkaszü,
net ·törvénybe iktatásál.

Tudja Ön>már, hog'y ismert
Aspirin,Jablctlé'Jk1895· ben be
ható kisérletek és lucloméÍl1YOs
kutatások után kerüítek forga
lomba és immár kb!. 33 év óla
az cfllbcris(~gct a "meg illi lésck"
eíklli védekezé:~lléJ támoga li ji-;.

rHiksck minden liincieipél. in-
-fluen?a~; spanyoHcírvány, reu~

ma" CSllZ, ischíásnál ma mtIr
azeg:ész világon Aspirin-iab·,
lel1ál(at áz crcedeJi csomagolás'
ban a"Bayerkcresz'iel" szedH<.

Filmszínház
Gyomán. I

Októ~~~ h~+ 19-énvasá~~~p : I
Az ordoqszeJ.'eto]e.. I

Október hó 22-én, 23-án,
szerdán és csütörtökön:

Csak egy
ki~lány ......

Magyar beszélő, éneIdő és
zenélő hangosfilm.

Az Apolló filmszínház uj so-
. rozatát nyitja meg a mai vasár

nappal a közönség által is igen
kedvelt kalandor· történeteknek,
amelyeket főképpen az jellemez,
hogy hihetetlenül bravuros trükk
jein kivül nagy sulyt l1elyez az
érdekfeszítő cselekményre és
olyan pazar· kiállitásban rendezi
azokat meg, aminőt az ilyen fil
mekben, eddig még sohasem lát
tunk. Az első ilyen film, amelyet
október 19-én, vasárnap mu
tat be a) szinl1áz

A ++~.++ .... "''''.z'o:.l.'uoq §ze~elloJe

cimü 9 felvonásos izgalmas és
látványos kalandortörténet, amely
ebben a zsánerben a jó film min
den kvalitását egyesiti magában.
A darab főszereplői közül Lu,
cianó'Albertinit, a vakmerő ar
tistat és Hilda Roscht, a bájos
szépségüfilmdivátemliijük meg.
A műsort két pompás· burleszk
egészitiki, az egyiknek "Kisér
tetek", a másiknak' "Herloch
Scholmes" a cime. Az előadá

sok leszállitott helyárak mellett
6 és 8 órakor kezdődnek

Szerdán és csütörtökön, 01(

tóber 22-én, 23-án két napon
át mutatja be az Apolló film-

.szinlláz a legelső egységes
cselekméllyii ., m'agyarul '·be
sieU5;1éneklő és zenéiőJeg

ujabb.h~ngosfilmet,a

··.~~éJk 'eg'y
··1I~ l'",'.Il17)Jl.S ano/·.. ., ..

cirnifbájes, hangulátosszerelmi
törtenetefS 'felvonásban~ Zenéjét



A WEISS MANFRÉD
ÉS FÉMMŰVEK R.-T.

VARRÓGÉPG ÁRA
• •
INGYENES
VARRÁSI és GÉP I ZÉSI

TANFOLYAMOT rendez

magyar varrógépeken.
A tanfolyam 6 hetes november 3-23-ig Gyomán (helyét később fog
juk hirdetni) november 24-től december l4-ig Endrődön DOMOKOS
ALBERT villanyszerelő és műszerész üzletében, amelyre az érdeklődő

hölgyeket tisztelettel meghivja.
A tanfolyamon az összes himzömunkák, ugymint : szines és monogramm
himzés, lapos és virághimzés, azsur és áttörtmunkák, homoköltés elsa
játithatók. Kérjük az érdeklődő hölgyeket, hogy ezt az alkalmat fel
használni és tanfolyamra - amely elsőrangu budapesti oktatók vezetése

alatt áll - jelentkezni szíveskedjenek.
Jelentkezni lehet: DOMOKOS ALBERT villanyszerelő és mlíszerész

gyomai és endrődi üzleteiben.

5.

Kapható nden
s:zaküzletben.

31·- P
30-- P
27'- P
23'50 P
15'- P

Vidéki kis malmok boletta és forgal
miadó nélküli árai.
O-ás gg
o-ás g
2-es
4-es
6·os

sárlás vesz fel és megakadályona az
áresést.

Elmult héten piacunkon a buza
13"20-13-80 p volt.

Chicagóban fizetnek: XIl. ht\napra
77.3/8, Ill. hónapra 81.1/2, V. hónapra
83.5/8.

Zab szilárd tendenciát mutat, árpa
változatlan.

Csövestengeri szilárduló tendenciát
mutat 6-50 P.

Termény és magpiac.
Lucerna 140-150 P
Fehér bab 24--26 P
Tavaszi bükköny 13-15 P
Szöszös bükköny 25-28 P
Lenmag 28-30 P
Kék mák 65-67 P
Express borsó 16-17 P
Száritott répaszelet 10-11 P
Burgonya Woltmann 5-6 p
BurgonyaWoltmann ipari célokra4-5 P
Burgonya Kriiger 3'50-4 P
Burgonya Ella 9'50-11 P

Liszt.

GYOMAI uJSAo

Közgazdaság.

Józan önzésből szeresd a
magyar ipart: sorsa a te
sorsoddal közös.

Gabonapiaci jelentés.

Mint legutolsó jelentésünkben előre

is mondottuk, hogy a szilárdulás nem
fog hosszu ideig tartani, ezen jósla
latunk igaznak bizonyult, mert e héten
a kiilföldi erős lanyhulásra nálunk is
lefelé menő tendenciát mutatnak az
árak.

Igen érdekes tünet az, hogy Dél
amerikában a zavargások miatt a va
lutájuk folyton romlik, mégis en
nek dacára az irányzat kimoI).dottan
lanyha.

Az orosz dumping még mindig vern
szüntette be müködését, aminek ká
ros következménye az, hogy az oszt
rák piacról, mely nekünk legjobb
piacunk volt, teljesen kiszoritja a
tiszavidéki buzát is, hiszen érthető,

mert lényegesen olcsóbban ajánlja bu
záját, mint bármely más exportáló
állam.

Birtokunkban van eredeti orosz
Azima-Theodosia buza, melynek 45
százaléka sikértartalom és igen jó
nyulós tésztával rendelkezik. Ez sajnos
méginkább befolyásolja a külföldi ve
vőket, mert buzáink a hirtelen érés
miatt iiyen százaléku sikértartélommal
és ilyen jó tulajdonsággal nem rendel
keznek.

Ujólag és százszor is vissza kell
térni arra, hogy minöségtermelésre kell
fektetnünk a fősulyt.

Mindennek dacára, hogya belföldi
malmok egészen nagy mennyiségeket
vesznek fel a pesti tőzsdén, a nyilvá
nos tárházakban látható készletek hét
ről-hétre gyarapodnak, eltekintve attól,
hogy a kereskedők raktáraiban is az
áru csökkenés helyett növekszik, bár a
termelők kész árut nem igen adnak el.

Nyilvános tárházakban látható
készletek mult héten e héten
Leszámitolóbank 293.385 q 321.765 q
Csepelen 146.028 q 159.576 q
Lujza malomban 61.517 q 63_762 q

A határidő piacon a felmondások
folyamatban vannak és naponta átlag
30-40 waggont mondanak fel, melyet
teljes egészében az intervenciós vá-
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Gy. L. E.-Gy. S. C. 2: 1 /0-1/
Barátságos mérkőzés. Biró;
Lach M.

Szép őszi idő kedvezett él

két helybeli együttes találko
zásnak. Ahogy az előjelek

is mulatták, izgalmas mérkő'"

zésben volt része a megjeleni
közönségnek. Sajnos, él mér..
kőzés szépségét lerontotta az
erőszakos és durva játék,
melynek lefolyása ... következő

voll. Az első félidő Gy. S. C.
fölénnyel telt el, ami eredményt
is hozott. Ebben a félidőben

meglátszott a Gy. S. C. na~

gyobb rulinja, amil különösen
az öreg játékosok mutattak. A
Leventék fiatal csapata nagy
lelkesedéssel igyekezett ellen..
sulyoznl él Gy. S. C. nagyobb
technikáját és itt-ott tulerélyes
játékával állitotia meg a mér
kőzést.

Unottan indult a második
félidő, mindaddig, mig a le
venték kiegyenlitéshez jutnak.
Ettől kezdve megváliozik a
mérkőzés képe. A Gy. S. C.
leg-énysége mosi már olyan
eréllyel veli magát él játékba,
hogy él vezetés már csak per
cektól függ. Ezt az iramot a
Gy. S. C. öregjei azonban
nem birták soká. kifuladtak és
kezdődött a csapkodás és em
berre menő já/élc Különösen
Gecsei jár ebben elől, amit a
biró nem hagy megíorlás nél ...
kül és kiállitja. fekete sem
marad a megszokoH fair játéka
mellett, amiér! a biró 11 ...es
rugási Hél a Gy. S. C. ellen
és ezt él Leventék góllá érté"
kesilenek.

A mérkőzés most már kü..
lönösebb esemény nélkül ért
véget.

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölesönöket ház és földingatlam'a bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket -kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanuI eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a !egD

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu köIcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemü bankári megbízást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetne
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gy. gy. gy. gy.
VASUT~ MENETREND 1930. május hó 15-t6L

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.
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vagy bármHyen célra is
alkaimas üzlethelyiség

. SCHUSZTEK SÁNDOR
tanitémái

:El Horthy MHdós ut,on

kiadó.

Használt jókarban lévő háló, ebédlő
butor, szőnyeg és egyéb ingóság vasár
nap délután 2 órakor önkéntes árveré
sen el lesz adatva a Holler Szálloda
udvarán.

Özv. lautner AdoHnénak 25 ma
gyar hold tanya1öldje épűletekkel

együtt eladó, Bővebb felvilágosítás a
Wagner fakeres!<edésben kapható.~

r
nen tesüzlet

':-.-......._--"""""'-----
~~
JA gyomai határban

nagyobb földbirtok ke~

roül parcelíá:zásra. A
midőn erre felhivjuk a
gazdaközönség'figyeI
mét kérjük, hogy az

~ érdeklődők fordu~ja

nak mindennemU fel
vHágos~tásért

AZ ENDRŐD-GYOMAI
TAKARÉKPENZTÁRHOZ

~~_.J
rw,~~~w~~;~;~;E~yi

i VENDÉGEU\\KNEK I
. Ezen lap előfizctöinek megelégcdé- i

sérc nyujtolt I
ZO ~~ázalék ~

kedvezményt, szobaárainkb6J

10 :§zázaiél,
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
UJSÁG ldad6hivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviieni a

MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,
NEMZETI SZINHÁZ,
KAMARA SZINHÁZ

előadásaira szóló mérsékelt áru

Ijegyekkel. Tekintettel a nagy keres
• Idre, kérjük szoba és s7.inházjcgy

,; rendelését két-három nappaleJőbb

i velünk közölni.

I PARK-SzAllODA

l
, BUDAPEST
, szemben a Keleti-pályaudvar érke-I
. zési oldalával. (Nincs kocsiköltsége.) .
1ltl/lIoIM"""'lo-en ac r='U'nI'-~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MARTüN.

földA magyar
fogyaszd!

tennékeit var 110 négyszögöl területnek,
a 7067. hrsz. a. 135 négyszögöl utllak,
a 7068. brsz. a. 10 hold 308 négys7.ö

~""""~'_"".'·'."',Pd''''''_~_ göl szántónak végrehajtást szenvedő

A gyomai kir. járásbíróság, mint te- nevén álló 1/8. rész illetőségére együtt
lekkönyvi hatóságtól. 3294 p 20 f. kikiáltási árban, az 515l/l.
4071/1930. tkvi szám. hrsz_ a. Varju dűlőbeni 157 négyszö-

Arverési göl ház és udvar és az 5152/1. hrsz_
a. 1043 négyszögöl szántónai, végre-

hirdetmény-f<h!CH1at. hajtást szem'edő nevén álló liB. rész

]ulis JÓ7.ser végrehajtatónak Julis illetöségére együtt 153 P kikiáltási ár
Péter Pál végrehajtást szenved.ő ellen ban, a 7206. hrsz. a. Décspáskumi dü
inditott végrehajtási ügyében a telek- Wbcn levő 1576 négyszögöl szántának
könyvÍ l1atós&g a végrehajtási árverést vég',ehajtást szem'edö nevén álló l/S.
172 p 13 f. tökekövetelés és járulékai rész illetőségére 80 P kikiáltási árban,
behajtása végett a gyomai kir. járás- a 1249. sz. betétben A. l. 1-4., + L
biróság területén levő, Endrőd község- sorsz. 6484. hrsz, a. Décspáskumi dü-
ben fekvő s az endrődi 1431. sz. bc- lőbeni 4 hold 1278 négyszögöl szántó-
, nak a 6485. hrsz. a. ház és udvar 591tetben A. J. 1-3., ll. 1- 2., 1. sorsz,

4872. hrsz, a. fogjalt Hornok diitőbeni négyszűgöl, a 6486. hrsz. a. 503 négy-
l hold 1524 négyszögöl szántó, az szágöl szőlőnek, a 6487_ hrsz. a. 125 l
5153. hrsz. a. Varju dűlőbeni 7 hold négyszögöl szántónak és az 5031. hrsz.
976 négyszögöl szántónak végrehajtást a. és a Paphalom düIőbeni 995 négy-
szenvedő nevén álló B. 9. alatti 1/8. szögö! szántónak B. 10. a_ végrehajtást
rész illeWségére egytiit 1320 P 20 f. szenvedő nevén álló 1/8. rész illetősé-

kikiáltási árban, az 5034/1. hrs7. a. gére 735 P 90 f., illetve 62 P kildáltási

P árban elrendelte.aplJalom dülőbeni 3 hold 671 négy-
szögöL az 5035. hrsz. a. Paphalom dü- Az árverést 1930 évi U'loverl'iber
lóbeni ház és udvar 205 négyszögölnek h6 28 napján délelőtt 9 órakor
végrehajtást szem'edő nevén álló B. 9. Endrőd község házánál fogják

megtartcmi.
alatti 1/8. rész illetőségére 442 P ki-

Az árverés alá kerülő ingatlan ré-
kiáltás! árban, il 4650_ hrsz. a. Vasz- szeket a kikláltási ár kétharmadánál
kóh.11om ciU/öbeni 1. hold 1591. négy-

alacsonyabb áron nem adhatók el.
szögöl száníónak végrehajtást szenveclő

Az árvereIni szándékozók kötelesek
nevén álló B. 9. dIatti L8 rész illetö-

bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
ségére 239 P 40 f. kikiáltási árban, az

lékát készpénzben vagy az 1831: LX.t.-c,
endrődi 1432. sz. betétben A. Ll-2.,

4'2. §,-ábal1 meghatározott árfolyammal
IL 1-11., HJ. 1-2. i' I. sor;;z_ 1436.,

szárnitott óVJc.lékképes érkkpapirosb::m
1437. hrsz, él. kert és ház a bcltelek-

él kiküldöttnél letenni, hogy a bánaí
ben 216 és 250 négyszögöl területben pénznek elő1cges birói letétbe helyezé
végrehajtás szenvedő nevén álló B. 9.

séről kiál1itott leléü elismervényt a ki-
a. 1,8. rész illeíőségére GO P kikiáltási küldöttnek átadni és az árverésí felté-
árban. él 4619. hrsz. a. Vaszkóhalom teleket aláírni. (18Bl: LX, t.-c. 147.,
diilőbeni szántó l hold 395 négyszögöl 150, 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.).
szántónak, a 4898, hrsz. a. Homok dű- Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
lőbeni 1 l10ld 449 négyszögöl szántó- árná! magasabb igéretet tett, ll" többet
nak a 4983, hrsz. a. Paphalom dül ő- igérni senki sem akar, köteles nyomban
beni 1 hold 407 négyszögöl szántának a ldkiáltási ár százaléka szerint megál-
az 5151/2. hrsz_ a. Varjll dü!6benÍ 313 I 't tt b' t" 'lt l . - t .api o ana penz[ az a a a Iger ra
négyszögöl szántónak, az 5152/2. hrsz. ugyanannyi százalékáig ldegésziteni.
3. Varju düIőbeni 6 hold 1342 négy- (1908: XL!. 25, §.).
szögöl területü szántón3k, a 6999. Gyoma, 1930 szept. 20. napján.
hrsz, a_ Décspáskumi dliJőbeni 6 hold Zál10nyi s. k. kir. jb. elnök.
855 négyszögöl szántónak, a 7000. A kiadmány hiteléül :
hrsz. a, 110 négszögöl területü szánto- IIyé3
nak, a 7066. hrsz. alatt ház és uc!.- kir. jb. dijnok.

iIlil1U~~~~~~;;'~

6'15 9'4513"3617'3020-45 i Bpest k.p. é 5·001O'4űl1'4519'1019'45

n'06 12"4218'1920"29 2·10 é i 0'.32 5'34 SS2 J4"28 16'52
6'41 11'1412'47 lS'29 20'34 220 i Gyoma é 0']7 5'26 8'5114'2016'5119'25
7.3412'0813"2519'2121'113'23 é Békéscsaba i 23'j5 4"34 8'1413'2616'141826

Autóbusz 3'5312-4617'3020'45 i Gyoma é 7'2412'10 16'4721'45,1 Autóbusz
a.> 5-30 4'21131417"5821'13 é D' , i 6'5311'3916'1821'14 6'00 re:
~ 6·30 4'2613"1918'0321'18 i evavanya é 6'4811-3416·1321'09 8'00 e.
'o g'OO 4-5713'5018'3421"49 é S l l i 6'1511'0115'4120'36 !O'30 o'
I:; 11'10 4'58135118'4521-50 j zegJaom é 6'1310'5915·402034 p'Oo E;: I
~ 12'50 5'1714'1019'0422'09 é Vésztő i 5.5310'3915'2120'14 1'40 ~
:e 2'20 20'57 é Békéscsaba i 4-00 2'40 5'
..~ 4-55 5-40 g
O
~ 7"20 6·1611'0214'0019·00 i Szeghalom é S-30 9'5015'2518-42 NO~.I

7'5012'3418'0420'36 éPüspökladányi 5-30 S'1513"50 17"08 ~

Pk. 2310/1930.

Arverési hirdetmény.
Dr. lVlessinger Albert ügyvéd által

képviselt Kerekes Károly végrehajtató
nak Gálos Sándor végrehajtást szenve
dett ellen 670 P tőke és járuléka iránt
inditott ügyében a gyomai kir. járás
biróságnak Pk. 2310/930. számu végzé
se folytán az árverést elrendelem, an
nak alperes vendéglőjében Gyomán a
Községi szállodában leendő mcgtartá
sára határidőü1 '1930. évi október
hó 22-ik napjának délután fél 3
óráját tiízöm ki, amikor a biróilag le
foglalt, illetve felülfoglalt és 2160 P-re
becsült ingóságokat, u. m. korcsm2i
butorokat, szikvizgépet, sörmérőkészü

léket stbA a legtöbbet igérőnek eset
leg becsáron alul is eladom, Eisőbbségi
igény az árverés megkezdéséig nálam
szóval, vagy irásban bejelentendő.

Gyoma, 1930. október 7-én.
SZifáczky István
kir. bir. vévrehajtó,

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság.
4542/1930 tkvi szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Grosz Zoltán endrődi bej. cég végre
hajtütónak Privószki István végrehajtást
szenvedő ellen inditott végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság a vég
rehajtási árverést 120 P tökeköveíelés
és járulékai behajtása végett a gyomai
kir. járásbiróság teriíletén levő Endrőd

községben fekvő s az endrődi 2121 sz_
betétben A I. 1-2 sorszám 5581 hrsz.
alatt foglalt Parajhegy dülőbeni 686
négyszögöl szántó és 5582/1. hrsz. a.
foglalt és végrehajtást szenvedő nevén
álló 60 négyszögöl ház és udvarra
együtt 1500 P kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 1SS0 évi november
hó 6. napj<in délelőtt 10 őraltor

Endrőd l<özséSházái"lál fogják
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a k-i
kiáltási ár kétharmadánál alacsonvabb
áron nem adható el. .

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyam mal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánaí
pénznek előleges birói .letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a lü
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igémi senki sem akar. köteles nyomban
a kildáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908: XL!. 25, §.).

Gyoma, 1930. évi szept. 24 napján.
Záhonyi s. k. kir. jb. elnök.

A kiadmány hiteléül:
Faragó

kir. jb, dijnok.

~~~d't::s~~~~~~~~

NyomíaHg a .HUNGÁRiA" könyvnyom(jai vállalat Gyomi:'in. Felelős cégtulajdonos : TEKET SANDOR,
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(Endrődi tudósitónktól.)

A volt endrődi biró
ügyében itélkezett

a Tábla.

A főszolgabiró

jelentése a gyomai
járá,s szeptember

havi közállapotairóL

A .napokban foglalkozott a kir.
Tábla Hunya Máténak felfolya
modásával, amely szerint kérle a
tötliényszék ama itéletének meg
változtatását, amelyben Kovács
István volt bfróval szemben a hi
vatalos hatalommal való vissza
élés vádját elejtette. Az ilélőtábla

~. a törvényszék ité!etét megsemmi
sítette és a törvényszéke! uj el;
járásra utasitotta. Igy most fog
eldülni, vajjon visszaélt-e !zivata
los hatalmával a voll biró vagy

Isem? Az ügy ismertetésére ajövő
számunkban térünk vissza.

Qyoma, 1930 október 26.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 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.

6. Edelsbrullner Sándor
kérvénye. a község kötelé
kébe való felvétele kiiáfásba
helyezése iránt.

7. Ha!magyi iskolához
padok beszerzése.

8. Árvaház bérIetének
rendezése.

9. Csudaballa elszald·
tási ügyében 174/1930 bgy.
sz. határozat bemutatása.

10. Kovács Sándor köz
munkaváltság törlés iránti
kérvénye.

11. Fekete Imre köz~

munkaváltság törlés iránti
kérvénye.

igéretek addigra betelje...
sednének, segitségére le'"
szünk a jelölt uraknak és
megsugjuk majd nekik,
hogy mi mindenre lenne
még szükségünk ezeken
kivül.

Ara 16 fillér.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON

Állami szükségmunkák

KépviselótesfiiIeti közgyülés.

Személybiztonság: f. évi
szeptember havában vcsz21ycz

~!!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!iI!!!!!'!!!"!!!!"~'!!!!!!!!"!!~~"""""'''''!''''''';~~~-~., telve nem volt.
Vagyonbiztonság : I-Járom

eselben támadlatoH meg, ki·
sebb-nagyobb lopások alakjá.
ban.

Öngyilkosság: Két esetben
förk"ni.
Tűzeset:Három esetben voll.

m0'lvböl egy cl póhalmi g-azda
ságb'lll, kcfló pedig Endródön
volt. A tüzkárok biz/ositás ré·
vén részben mcgiérülndc

földmivelés, ipar és keres
kedelem: Gazdáink tengeri tö··
réssel és annak haza sd1ililá.~

sávoi foglalkozIak.
KözIekedés~árvédelem: Eöz

utaink jókarban és járható ál·
lapo/ban vannak. A !(örös vi:<·
állii5a él norm6iisnál jóval ala~

C'sonyabb.
Adókivetés és behajtás: Az

együtlesen kezelt közadókl:ól
augusz1us hó 20-tól szep1el1l 3

hó 26-ig 73.625 pengő 62 fil[ér,
ebadóban pedíg 328.26 pengő

folyt be.
A társadalmi élet terén emlí

tésreméltó esemény nem tőr'

tén!.

folyó év október hó
27"'én délelőtt 9 órakor a
községháza nagytermében
rendkivüli közgyü1ést tart.

Tárg'ysorozat:
1. Vásártéri vendéglő

bérbeadása.
2, Vásá:-téri iárlatirók

dijának megállapítása.
3. Gyányi Imre kérvénye

2 házhely engedélyezése
iránt.

4. Khüne gépgyár ado
rnánya a gazdasági ismétlő

. iskolának.
5. Vágóhídi mázsa

használati dijának megálla·
pitása.

I
Csabára, hanem Endrőd

Gyomára vezetett vasutat,
Endrődnek pedig egy 200
holdas rózsa telepet hol·
landi tőkével.

S ha a választás csak
később lenne és ezek az

Mikor lesz
a képviselő

választás?

V. évfolyam 43. szám.

EL FIZETÉSI ARAK:
Negyedévre - - - - 1 peng680 fillér
F61 6vre - - - - - :3 pengő 40 fIllár SzerkesztlSség és kiad6hivatal:
Egész évre - - - - Ei pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 126ra. "HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Megjelenik minden vas6rnap reggel.----=---_I__ G yo m a. Kossuth Lajos utca 576.

p O L IT I K A I, T AR S A D A L M I É S K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I l A P

Micsoda lázas készülő

dés r Vasárnaponként tö·
rnege a népgyüléseknek,
beszámolóknak. Uj nevek
kel ismeretlen emberel\:ről

olvasunk a hétfői lapok
ban. Uram-lsten! Mennyi
erőkifejtés. nlennyi akarás1

.A helyi lapok személyi
rovatában áilandó értesités
adja a választók tudtára,
hogy " .... képviselőnk

vasárnap választóit él köz':
ségházánál fogadja". Jól·
lehet, viszaemlékczés óta
csak a. ;lakodalmi és ke
resztelői beszámolókban
olvasták a képviselő ur ne..
vét. Pedig akkor is volta
nak bizonyára bajban levő

emberek, dehát ld g'ondolt
.akkor él képviselőválasz·

tásra?
Előirás szerint a jövő

évben telik le a ciklus, te-
hát nem is árt, ha ezt a
kis évecskét kihasználják
éi képviselő urak és kita' a megyében.
pasztalják a választók han...
gulatábóJ, hogy' mit is kell I A minisztertanács a Iváros utca rendezésre és
majd ígérni az uj vá.lasz- munkanélküliség enyhítése vizes területek lecsapo!á.-
táskor? érdekében a vármegyénk· sára 100 ezer pengőt kap.

A mi kerületürikben ben a következő közmun~ A belügyminiszter ezek~

könnyü lesz a helyzetük a kák sürgős meginditásához kel kapcsolatban elrendelte,
jelölt uraknak, mert annyi ad {Wamsegélyt: Békés hogy minden helyen, ahol
mindenünk hiányzik, lehet község polgári leányisko- megfelelő számu földmun
mit igérni. Most különben lájának megépitési céljaira kás áll rendelkezésre, első
is az "utak" planétájában hozzájárulás eimén 80 ezer sorban Békés, Csongrád
vagyunk, tehát legegysze· pengőt. Orosháza község- és Szolnok megyei mun~

rübb lesz beigérni az oros- nek a rendőrségi székház kásokat kell alkalmazni.
háza-kondorosi, kondo· megépitési céljaira 100 ezer Ugy tudjuk, hogy az
ros-endrődi,endrőd-me~· pengőt és katonai épületek é1l!ami segélyek kiutaláséÍ
zőturi, mezőberény-gyo' emelésére 400 ezer peng-őt. ban báró Feilitzsch Bert
mai, gyoma-turkevei uta· Békéscsaba megyei város hold főispánunknak igen
kat, ezeken kivül Gyomá- uj állomás épületének fel... nagy része van, amiért

. nak járásbiróságot, polgári építésére 600 ezer pengőt hálát és elismerest érde·
iskolát, Kondorosnak az és utjavitási célokra 35 me!.
utóbbi tervtől eltérően nem ezer pengőt. Gyula megyei
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Bethlen IstvéÍn országmentő.
programmja.

A belügyminiszter \
fegyelmi eljárást
inditott az endrődi

főjegyző ellen.
(Endrődi tudósitónktól.)

Ismeretes olvasóink előtt az al
ispán azon végzése" amellyel a
Finta Albert endrődi főjel;Yző és
Kovács !stván volt községi biró
ellen tett feljelentések elintézése
ként megállapította a szabályta
lanságokat és ezekért 57 pengő

pénzbirsággal sujtotta afőjegyzőt.

Kovács lstván volt községi biró
ellen pedig eljárni nem tudott,
mert az beadott lemondásával az
alispáni itélkezés alól idejében ki·
vonta magát. Ezt a szokatlan
hangu és enyhe itéletet a följe
lentök megfelebbezték a belügy
miniszterhez és mint illetékes he
lyen hivatalosan értesII liink, a bel·
ügyminiszter helyt is adott a fe
lebbezésnek és a feljelentés több
vádpontjára elrendelte a fegyelmi
eljárást a főjegyző ellen.

Közérdekü levéL
Tekintetes Szerkeszto Ur!

Azon alkalomból, hogy a
gyomai utcákat uj nevekkel
akarják felcserélni, többek
kivánságát tolmácsolom az;
által, hogyaKistemplom
utcát a nagy emberbarát
emlékére báró Vlodianer Al
bert utcának kellene elne
vezni. Szép és nemesitő do
log a hála érzete s amaz
emherpár, ki a »Kistemplom"
kriptájában alussza örök ál
mát, _. a köznek juttatott
nagy jótéteményeiért valóqan
meg is érdemli a kegyeletet.

Gyoma, 1930. okt. 20-án.
Szerkesztő Urnak

igaz tisztelője:

Mányiné Prigl Olga.

Fenti levél nemes gondolatát
örömmel pártoljuk és egyben meg
ragadjuk az alkalmat és felkér
jük községünk lakosságát,· hogy
amikor a képviselőtestiilet most
hosszu évekre állapitja meg köz
ségünk és az uj települések utcai
neveit, hasonló találó utcaelneve
zésekkel legyen a kiküldött bi
zottság segitségére.

Szerkesztő.

ÉRTESITÉS ! Tudomására
hozzuk t. olvasóinknak, hogy
a Hungária nyomdát és a
Gyomai Vjság szerkesztöségét
és kiadóhivatalét Kossuth La
jos utca 576 sz. (VVagner fa
telep) alá helyeztük. Telefon
számunk 22.

VaUásos esték.
A református egyház ve

zetősége tisztelettel értesiti a
gyülekezet tagjait és az egész
község lakosságát, hogy a
vallásos estélyek tartását f.
évi október hó 3] -én a re
formációi ünnep estélyén a
mirhóhátiArany-féle iskola
helyiségében megkezdi. A
mirhóháti iskolában minden
héten pénleken este 6 órakor
fognak megtartatni a vallá
sos összejövetelek. Az iparos
tanonciskolában f. évi no
vember hó 4-én lesz az első

vallásos estély és ettől kezdve
minden héten kedden este 6
órakor itt is vallásos estély
lesz. Felkérjük a híveket,
hogy mint a mult télen is,
szép számmal vettek részt
ezeken a lelki épülést nyujtó
vallásos estéken, ugy most
is minél számosabban jöjje;
nek Isten örök igéjének. a
krisztus evangéliumának
hallgatására és befogadá
sára. Arra is ké/jük a gyü
lekezet tagjait, hogy min
denki hozzon magával uj
énekeskönyve~ hogy az
együttes buzgó éneklésben is
lelkileg rész! tudjon venni.

Fájó emlék,
mely felujult !

I.
Emlékezem. 1916-ot irtak. A

világháboru véres forgataga ma
gával sodrott már mindenkit...
Mentek vigan, anyám mellettem
zokogott, mi pedig egymásba ka·
rolva irigyeltük a távozókat... A
gőzló sipolt és eltünt a láthatá
ron, elvive a legdrágább kincset:
édesapáinkat.

... Telt az idő. PortóI, esőtől

megsárgult levelek jöttek és be
széltek küzdésről, nyomorusádról,
vitézségről.

...Kün a csatatereken bömbölt
az ágyu, hullott a gránát, katto
gott a gépfegyver, sikoltozott a
puska... a lövészárkokban folyt a
vér 'és a pokol torka egyre ontotta
az emberszörnyeket,

...Otthon kisirt szemü nők és
elhagyott gyermekek imádkoztak
az Egek urához, édesapjukért.

Egy teriték pedig az asztalnál
ugy náluk, mint nálunk üresen
maradt.

... 1916 májusában egy fakó
tdvirat jött és többször nem is
ieritettek csak kél személyre a
barátomnál. Pár nap mulva már
egynek se. Az anyját elvitte a
bánat, ő pedig hozzánk jött. Ettől

kezdve még jobban szerettük egy
mást.

Egy másik táviratot hozott a
pósfa és egy szép napon, egy po
ros, elrongyosodott ruháju, kiéhe~

zeit, lelkileg összetöri~ testileg
tönkrement katona nyitott be
hozzánk: apám.

fl.
...Rohannak az évek. A ránk

kényszeriteft trianoni béke által
határul kijelölt patak mellett tábo
rozik egy cserkészcsapat. Nagy az
izgalom és készülődés. A csapat
őrsei őrsi versenyre készülnek. Az
egyik őrs vezetője én val;yok,·

A minisJ:terelnök minapi l
nagy beszédének hatalmas
szónoki sikerén tu! ielenlősé·1
gel és l11arödandó hatásl biz·
tosit a benne elólerjeszteH
kormányzati progTamm gaz~

dasági és pénzügyi komoly;
sága. A beielenlelt intbkedé·
seknek nagy bősége és g-élZ

dasága minden kommentárná!
és méJiatásná! iobban és erő'

sebben bizonyitji'l a kormány
gazdast'igpolitikai progTamm;
jának komolyságát, jeleniősé·

gét és a minisztere!nöknek azt
az el'3zántságát, hogy él világ,
krízis sodrába került Magyar,
ország válság·át leküzdje. A
miniszterelnök bsszédéből a
kormány legközelebbi gazda'
sági programmja az alábbi
körvonalakban bontakozik ki:

Küzdelem a gabonal<rizissel.
A gabonajegy jelenlegi há;

rom pengőnyi összegének fel;
emelése, melynek mérvét egy
szakbizottság fogja megállapi,
tani.

Az iparcikkek o!csóbbitása
és pedig az ipari vámok rész
leges mérséklésével, amelyért
kárpótlásul az ipar a tegnap
benyujlolt iparfejlesztési lör...
vényhen körüliri közvellen se-
gélyezéssel nyert kárpótlást. A
kartelek ármegállapitásába a
a magyar kormány beleszólást
nyert.

A falu népe már a legköze
lebb olyan olcsó szővel és
böranyaghoz jut, amelyből ru'
házkodási szükségletét az ed,
digi áraknál 40-60 százalék,
kalolcsóbban láthatja el.

A vidéki helyi viszonyok
megismerése céljából ország,

helyettesem pedig elválaszthatatlan
barátom. Büszkén indulunk a ver
senyre. Beteljesedett vágyun/c. Ka
tonák vagyuak, a jövő katonái.

...Megyünk az első cél, a temető

felé. Kiadom a megbizásiJkat. Ba
rátomnak a hősök sirját kell le
rajzolni és az ott nyugvók neveit
feljegyezni..

Mindenki kész, csak ő nem jön.
Elmegyek megnézni... Ajllltanfek
szik egy korhadt fakereszten és
ajkaival egy nevet csókolgat:

vitéz Pálffy István százados,
meghalt 1916. május 20.

...Az Apja! (RI)

15"

szerte tanulmányi bizol.tság·
fogja rncg·állapitani a szüksé...
ges inlézkcáéseket.

A kereskeóeiempolitika terén.

Bejelenti él miniszterelnök él

magyar kormány hajlandósá
g·át. akár egy gabona világ
karteiben való részvételre, ~,

kár preferenciális szerződések

megkötésére, akár pedig re
gionális szerződések köfésére
és a folyamatban levő, valamint
a .küszöbön álló lüilkcreske
deimi szerződéses tárgyalások
alkalmával hajlandónak fog
nyilalk(}zni kereskedelmi vi-
szonyaiknók ilyen preferenciá:'
lis rendszer alapján leendő

megoldá~ára él magyar mező

gazdaság érdekében.
A kivitel fejlesztése érdeké,

ben márkázási törvényi csinil ...
Iunk, hogy ezzel is emeljük
agrártermék eink versenyképes
ségét a kiilföldi piacon.

A mezőgazdaság atszerve
zése érdQkében nagyobb állami
kölcsönl fog'unk kontrahální,
mihelyt erre meglesz él lehető

ség.
A tejtermelést fokozni a Ici,

vaj és sajtexportot növelni,a
sertéstenyésztést fejleszt~ni és
a sertésexporlot szaporHani,
tová.bbá a szeszgyártást is e
melni óhajtja a kormány, ami,
hez megfelelő organizáció és
megfelelő hitel kell, amelyel
megteremteni a kormány fela;
datának isrr.er.

A hitelkrlzis lekUzdése.
Az állami hitel terén él kor...

mány el van hatilrozva, hogy
csak olyan hosszulejáralu ál;
lami kölcsön! fog igénybe ven·
ni, amely a magyar közhilel;
nek a külföldön ártal111ára nem
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Kapható minden
szaküzletben.

Üzletek l1yií:vatartása
ber 2'3~án. A kcrcskedelemü)::{\:i
miniszter azt cl rendeletél, mch'
.szerint az október 26-ára csó

vasárnapon a nyilt árusiIfiSi
üzlelek él ~/lagyarI-Jéjrc való
tekinttel reg'ge! 7 órától 12

óriiig nyitva lar/hajók, az ösz~

szes é!c!miszcrrárusitó üzle~

tckrc is kifcrieszfc!t(?

Gáterősités Gyoma és Kö~

röstarcsa között. II iabb 26
ezer pcngős közmu[)kái igér
a Körős-Tisza-Marosi Ár p

lllentesiíő Társulat. A Körös
Tisza-Marosi Ármenicsit{)
Társu!at a mult hélcn lartolta
meg rendes évi közgyülésé,

. Hódmczővás~rh2]yeu, amelycn
a jövö évi köitségvciésl tár p

gyalták. A társuL'ii Icrületén a
jövő évben aj6rulákokat 10
százalékkal csökkenJik. A köz,
l;ryülés fog'lalkozoll él g'álerősi

lési- munkála!okkal is. A l\:cí r

lős-Eörösön ugyani') Gyoma
és [\örös[arcsa közöfJ a bal,
oldalon cl gát még ma sincs
rendes ~nérctLivé kiegészítve,
ezérl elhatározták, hogy CI

költségvetés lerhére 2.5 ki/Or
méter hosszban 26 pcngrl
köllséggel él gátat meg'erősitik.

A közgyülés egyhangulag
hozo!! határozata után ulasi ...
totiák az elnökség'cl, hog'y ha
csak egy miSd kinálkozik, ezt
él munkát még az idén végcz G

tessék el.

oszlalni azl a bizalmi krizisl, I
amellyel szemben mindenkinek iLil:'U1l.H.lI!~.MI

kölelessége kl\'cnni a küz·
delmet:

Orvosi hir! Dr. UlJrin Sán
dor eg'yetcmes orvos, szülész
nőgyógyász szakorvos, volt
klinikai orvos rendelését e hó
27~én Endrődön Kossulh utca
15 (a Stercula g'yógyszcrtár
melleU) nwgkezdi.

Társas vadászat. Az I-ső

számu vadásztársaság e hó
19,én társas vac1ászalot tarlott
a közuti hid iadányi ut és gát
közötti részen és a siratói holl
mederben. Eredmény: l őz,

29 nyul, 32 fácán kakas és 5
fogoly.

Baleset. Az ivánfenéki ár~

rnenlesitő lórsu[a! egyik rég'i
cs<c'áteres/é fl ck k iesc ré lé ".z Ili? l
sajnálatos bakset törlc'nl. A
kelió óvintéí:k"ciések mellett,
Gábor Sándor csatornaór vc::'
zelésáei kiás()jj ;'(\21 csövek
egyike a rö!cl sulp (11att Ö:1í:~

szelört s oly sLCtci1eséticnül
szoritot/a ÖSS?C? al oil álló
Zollán Sándor lábM, dacára
annak, hogya társulat azon
nali inlézkedésél'C J rnezőlúri

szanaíórinmhJ s?Rllíioilák, láh
fejét még'is arnpulálni kelle!t.

Áthelyezés. Koczkás Sándor
r. k. Szent Imre polgári fiuis~ I
kolai ií~ra?:aajót a vallás, és
közoktatásügyi miniszter áthe~

Iyezle cl pilisvörösvári állami
polgári fiu- és leányiskolához
s cg'yhcn megbizta (lZ igClzga D

tói teendők vág'zésével. Az
endrődi pol:;fári iskola igazga·
tásával az Apostoli I\ormány~

zóság' Dr. tvlaácz János, voll
vésztői igazgalót bizia meg.

Hat~nyok pengőre eme!reJi
fel a kormányabolettát, mely
lyel nemcsak köztarlozásokaJ
lehessen fizctni, hancm ezt az
összeg'el a bolella tulaidonosa
készpénzben minden cselben
felvehesse.

A jóvátételi tartozások tör~

leszlésénck elhalasztásárói jár~

gyalnak Amerikában.

Országos baromfildá!Iitás
lesz Békéscsabán október 31,
november 1 és 2.

Nagy hóviharok vannak
Amerikában.

Dr. Karakas Albert táblabiró
vadászat közben Sirschics
György közjegyzól véletlenül
bokán lőtle. Korakas táblabirói
a földbirlok rendezésből ismeri

I .... -a .\Ozonseg.

Öt százalékkal emelik a fix
fizetéses alkaJmazottnk adóját,
ami az ötödik fizelési osztály,
tól progressziv lesz.

GYOMAI UJSÁO

ból az adminisztráció raciana-,
liz~lása fog kesresztül vitetni.

Allalános éloóreformot a
kormánya mai nehéz időkben

egyáltalán nem tervez.

Ellenben a községi háztartá
sokat s7análni és rendbehozni
kivánja, mely célból még az
ősszel törvényjavaslat kerül a
l~arlament elé.

A borfogyasztási adót csök
kenteni fogla éc; az adók ki
rováscJ lekinletében községen
ként mula1kozó eg'yenlőllcnsé'"

get ki fogja küszöbölni.
A közmunkaváltság, amely

a kisember vállaít oly nagyon
nyomja ujabb szabályozást
nyer, amely mellett ez a teher
egyenleiesebben fog megosz'"
lani.

'120 milliós uj beruházás
és közmunka.

A kormány él munkanélküli
ség ellen azzal veszi fel él

harcot, hogy munkához juttalja
a munlzunéJkÜliekel. A Jegkő"

zelebb m.zginduló közmunkák
és bernh!lzásC'k sora a követ'
kező:

Harmillcmillió pengővel az
akiiv és nyugdijas 1isztviselők

és magé1!lalkalmazottak családi
házakat épithetnek.

A vidéki városokban meg
indulnak a közl1Junkák, amely
célra az állam 12 és félmillió
pengőt bocsájt rendelkezésre.

Ezenkivül a városok é'l köz·
munkákra kölcsönöket is fog~

nak felvehetni ugy, hogy vég·
eredményben a vidéki városok·
ban 21.2 millió pengől fog ki ...
tenni a meginduló közmunka.

folytalia {l kormány az ál,
larnvasuli Iwruház.:3sokat, mell'
c'':!I'a 30-40 millió pengöt
s/anI.

/\z utépitési programmot,
amelynek céljaira 32 millió áll
rendelkl2zésre, a kormány to·
vább folytatja.

A vadvízek lecsapolá:sára
egymillió pengől irányoz elő.

.t.. vidéki kislakcísépités cél
jaira a lilár eióirdnyzot! hat,
millió pengón felül további há
rom millió pengő!.

Együttvéve ezek az össze ..
gek százhus7millió pengől

tesznek ki. De ezenfelül' még
rendelkezésre áll a köllségve
tésiJeg már megszava70tt 47
millió pengő.

A munkanélküliséget ez két~

ségtelenül eÍwhiteni fogja és
meg fog indulni a gyárakban
a munka és a kereskedelem~

ben a forg'alom.

Á vidéki városoknak a kor·
mány felhatalmazást ad, hogy
szükség esctén ínségadót vel,
hessen"k ki, amelynek felhasz
nálása a népjóléti miniszter
egység'es irányitása mellett lör
ténik.

E gazdag programm konk ..
rétumai bizonyára cl fogják

1930 okt. 26.,

válik. Minthogy a magyar ál-I
Jam hitéle ma is változatlanul
szilárd,. az ilyen államköfcsön
felvételének a külföldön, k ü'"
Iönösebb,akadálya nincsen.
Addig nyugodtlln bevárjuk azt
az időpontot, amelyben az ál...
Iamkölcsönt kedvező fe!téf<zlek
mellett és a magyar állam hi,
telének teljes mC'góvásával
kontraháItatjuk.

De közben is átmeneti hite
lekkelés előlegekkel fogjuk
megszerezni azokat az össze
geket, amelyek a mai szük
ségletek fedezésére szolg·álnak.
Az állam beruházó tevékeny'"
ségében ekként fennakadás
nem fog beáJlani.

A mezőgazdaság és a kisipar
ebhen az eszlendóben együtt.
véve 200.5 millió pengő rö"
vidlejáraJu hi/eihez jutott és a I
kormány ezután is kötelessé·
g'ének tar/ja, hogy a mezőgaz

dasági hitelt ilyen eszközökkel
alimentálja. Amikor pedig le'
hetővé válikho:3swlejá.ralu hi ..
tel felvélele, él kormány rögtön
gondoskodni fog arről, hogy
ez meg is iörlénjék.
Ai!. államháztartá5 egyei'llsulyának

fermtartása.
A magyar ál!amhá'lJartás e

gyensulya nem ingott meg és
ezt az egyensulyl a kormány
él jövőben is biztositani fogja
él következő intézkedésekkel:

A már megszavazott költ ...
ségvelési ,csökkenlésen iul a
dologi kiadásokban a kormány
további 20 millió pengőnyi re·
dukációfél kér felhatalmazásl él ,
iörvényhozástól. A személyi

kiadásokban 10 millió pengőt

kiván o kormány meglakaritani
akiküIdelési dijak ujabb ren'"
dezéséveL Törölni fogja /0
vábbá a kormá.ny az összesen
3.7 millió pengőben kőltségve

tésileg előirányzott Hsz/viselői

julalmakat és segélyekel.

A folyó évben az üres állá
sokat a kormány nem tölti be.
ami szin/én tekin/élyes meg'
takarítás/eredményez. Ellen
blZn a kormány a tisztviselói
fizlZtéseket az eddigi lervek el

lenére egyáltalán nem fogja
redukálni.

E helyett, minc!en fix fizetésü
alkalmazott, tehál ugy az ál·
la!TIi, mini a magánalkalmazo!t
kereseti o_dójál bizonyos kulcs
szerint póilékaIni fogjálc

A lanliémadót progTeszive
fel fogják emelni akként, hogy
azt nem- a vállalat fizeti, ha'
nem az aki a tantiémet élvezi.

EzenkivüJa kormány sem ..
miféle adóemelést nem tervez

és a termelést semmiféle köz·
teher emelésével megterhelni
nem fogja.

A jövő évi állami kölJségve
tés kiadtísfc-DI-dalát harminc
millióval kivánja a pénzügy...
miniszter lesZállitani és e cél-
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN,,;

"Megtévesztő és lelkiisme-"
retten hiresztelásek 11 pé":?:",
intézeti betéfe1{rő l. I{ot"án,\'l'
Frigyes bóró, a P. i<. elnöké·
nek nyiiatkozala. Korányi Fri·'
gAcs báró él Pénzintézeti köz'
pon! elnöke, a pénzintézeti b\?-r

Jétek igénybevé!cJérólsz6ló ht..
4esztelése\\kcJ kapcsolalb(jn ö'

lv1agyar Ttivirali Iroda munka
társa előll él köveikéző nyilaf.
kozaJol Jeile: Hosszabb külföl·
di tartózkodás utÉin hazalelye
és a Pénzintézeti Közpon! 'lG""

zetését ismét áh'éve érteSllllern
r<.1Ia, hogy (?~n/es vidékeken'
még mIndig' nem sziintek mq(
olyan abszurd hiresztelések,
mintha él Iwrr:néÍny lakásepílási
célokra a pénzinlézelibelétek
bizonyos százar~kát szfn1ctc·'
Iwznék igénybe venni. Aion·
na! érintkezésbé léptem a kor~

mán y legilletél,esebb lényez'öi
vel, akik él 'lcghafarozolfabh
kijelentést fet1ék neken, hogy
semmiféíc olyan intézkedés
nincs tervbevéve, aillcly" a
pénzintézeti be/éjeket kény·
szerkölesön céljaira, vagy b~r

mcly más célra igénybe v,'lln.?,
vagy abctéteket egYálla15ha"ó
érin lené. E határozolt ldj:!cn
tések folylán -'- amelychehi~

va!kozni felhaJalmazjatfam:
remélhető, hogy az' amugy is
spor'adikus, leikiísmerellenhi
rcszte!esek vég:leg el fOf5l1ák
hallgatni. "

Mindenna.pi §zék~
§zorulA:§, vastagbélhurut,
felfllvódás, oldalfájás, légzési
zavar, szivdobogás. fejfájás,'
fülzugás, szédületes és lehan·
gollság esetében a termésZe:..
tes Ferenc József keseru·
viz a bélmiiködést rendbehozza
s megszabadilja az emberI él

kellemetlen érzésekfől Nag\",
nevü orvosok él Ferenc
J6z§ef vizet fényes ered;..
ménnyel alkalmazták. ,A Fe....
rene József keserüviz
gyógyszerIárakban, drogériák·
ban és füszerüzletek ben kap,.-,
héltó.

mlOóstGE,GRZDA-5AGQssAG~ "
FElOlmÚlHÁTATlAfi '

nAmpÁlORV· unir
EGYE,SI,JLT IPAR EK RT-'
~UDRf>fJr;y.V1~mQJ·gaszAA-UT~ ','

Képviselő: 'NAONER MÁRTÓN
fiAl. fakeresIH~~Qk~ Gyom:;.

köi'i.;k Td,o~, llolEl, C",orlos l
G,U:d, (jaal Gyula cs tvlolnár l
Aral\ka arról éJ kérMsrő!, hogy
oli iudnák-c hagyni él szinpag

do! s ha igen, mi volna ez az
ok? ~<épes" beszámoló az
"Őnagysága egy napja" és a
"Három r11l1sLéiás" pi'emicrjeig

ról. ~zc!~cn l<; ivlil él '" S!<ó!"
rovalban iJ szl!liJázi iniíl11i'ág

soka! taláiia meg az olvasó.
A feisoroll cikkckcl1 kivül, szá
mos riport, kép és trda iarkilia
a 84 oldalá:;, Délipap iCfH,iapb I
sdirnát, amelynek rimlro~ala ,el 1
legujabb holJY\I'oodi UJJOllSi!,
gokról számol be. Ki keH méf<
'?m~ln('lnk az "Árnyqk háza"
cimü érclekfeszilő folylaíásos
regény! és Viléz Miklós egy'
felvonását. Megjelenik 520m 3

bajon. Ára 30 fiilér.

l1Élje~ a' m~gyar igazsg'ag iH
\vHnt ismeretes 'Krejci József
volt !üzesgyarmali gazdatiszlet
cl biróság nemzeígyalázásérí és
kormányzósértésért egy évi
f08'házra ilélk,' !)lintetéséneJ,
kitöitése után, élZ elmul l hélen,
hütlen kezeléssel vádolva állott
a cseh gazclatisz a magyar bi
róság - a gyulai kir. törvény
szék Unghváry tanéÍcsa elótt.
f:litélték. Négyhónari fogház,
melyet a bIróság a vizsgálati
fogházzalkilöllö11nek veli. Ih
itélet clhangzási'l ult\n él vádlot!
tört magyarsággal, idegen ki 3

ejléssel, Jalán mégis Őszinte

szivvel kiáltotta: "Éljen a mo·
gyal' igazság!" És most álljunk
meg cgy percre. ]Vlagyar fölel
adott magyar vereiték után ke'
nyeret egy ellenséges állam
idegen érzelm ü polg'árának, aki
gyaláz/a a ncmzelet. mcly ha p

rátként fogadta és hiitlen ság
fárja volt a földnek, mely neki
és családjának kenyeret adoij,
javakat aeloll akkor is, mikor

, saját édes gyermekenek ide s
tova csak sirgödröt tud adni.
Nagy bün ,ez, nagyobb mint
amilyet abüntetőlörvények §§
ai megállapithalnak. Azért, mert
gyalázta ez " ártallanságában
halálra ítéli fajt, azérl mert. hüt 3

len sáfárja volt az idegen ja~

vaknak, megkapja bünlefését
~ enyhe bünteté~ét - de nem
feleli él hálátlanságért, mely a
legrutabb bün a földön. "ln·
grata homine nihil terra peius
alit". - nemfáplál a hálállan
nál elvetemültebbet a föld. Mégis
ne vádoJjunk tovább, A csehek
árulással szerzett magyar föld..
jén másként bánnak az ártatlan
magyarral iS,de ,mi ne vádol
junk toyább. Erős a mi hitünk az
ig~zságban s az ignzság ellen...

gégei elhullnak élnnak erkölcsi

ereje előtt, m~ly a nemzeigya·

Itlzásért elítélt cseh gélzdaliszt

ajkái'a adta vádoló lelkiismeretet

itéleteképen : "Eljen amag.yar
~. ~

igazság l"".
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A Magyarság_vasárnaplszá-I rézzel, Putnoky Lajos Rau Er
p

\'
mából: Csabai Wagner József I zs~bettel, Bir(> Benedek Cseley
müteremkiálljJása. Maid félszáz, Máriávi'll, Uhrin Pál B. Kiss
kisebb-nagyobb darabboi álló Lidiával, Dávid Imre Mészáros
gyüjteménnyeJ, vasárnap,októ· Jolánnal. Elhallak : OIi'ljosSán
ber 19.én nyilla meg müterelW dor 72 éves, Kánya frigyes
gyüj1eményél Csabai Wagner, B3 éves, özv. Hannali A.lberlné
József feslómüvési, a békés· ! I éV{25, P41r,ol\i József 69 I

csabai piktarkoLóniao egyik ki· zves, Varga jánQs IB é\fCS, I
emelkedő lagia- A képek legp Hellilfarlh tvlil1ály '76 éves; Do'
nagyobb része paszJel;de van moko-s Oábor28 éves.
köztük oiaj.akvDrel és grafikus Állam'i márkázással védik
nlllllka is. beszédes blzonvilé- meg a magyar mezőjSozdasflg'

kául an[1.ak, hogy mesterük terIll~ireH éj márkáúisról szóló
egyformán .yirtuós.kezelőiemin- törvénnyel.

deme lehnikákriök., De messze A takarékos ember nem féi
Iul e merterségbeli tWqáSOll, a holnélPtól.
egy ragyogó derüjü, friss egész- '
ségu poétalélek kisugárzásál M~gyaf M~gazin, (iélngay
érezzük lépten nyornonemtlfl" Sándor képes lapjának ui 5zá
kákbóJ, mely üde't~éplelctvflá';' ma ugy turIaiom, min! kiálli·
ga szürőjén ái adja CI valósá. tásban párallan. Szebbnéj szebb
got. Nagyszerüek a szinei. Ugy müv~szi aktok? fotoriporlok és
érzi qWpegy SZill eluraJlgását ,rajzok gyönyörködletik CI sze-

mel Magas nivóju tarta!ll1aból
él témán, mint mUzsikus a
hangnemet s virtuóz módon kiemeljük: Koszlolányi, Ka·
megőrizve azalaptónusl reme~ rinthy, Emődi. Tamás és Rud·
kül moduláL A képek ,jórésZ'G' ,nay,irásail, f<iV,álnak még ll-·
hazai t~ma, falusi részleiek, say színes cimlapja, Fnrraí ki..
csendéletek, erdórészlelek, fi" tiinő karikaturiti és Moly T.
gurális tanulmányok"enterlőrök,: ér/ékes szinházi beszámolója.
a többit az olasz tájak il11etlék. Ára 60 fillér. Kaphaló minden"
Egyiken a raguzai részleten, hol. lvlutatványszámol kész
él tenger véglelen kékje harsog séggel küld él kiadóhivatal (Bu
elé, másikon él tergeri strand dapest, V., S7ig'et'lltca 26,)
bársonyos homokját érzed, iti Járj elől a talí arélmsságban
él halászldkölők árbócai ágas. s embertársaidnai( is példát,
kodnak, amolt városrészletek mutatsz.
elevensége lüktei szebbnél· Zászlót szcnte1ta csökmői
szebb lírai költemények, őszinte tűzoltó egylet. f.\ csökmői ön
Jiszia gyönyörnségei a szemlé- kéníes lüzoll,) egylel tegnap
Jőnek. Aki ilyenre szomjazik, délután farlolia meg zászlóa·
néze meg Budapesten a Horthy vatási ünnepélyél igen nagy
Miklós ut 104 alal1i müterem. érdeklődés mc!l\<'iL A zászló
kiállilásál. szentelésen az összes bihari

Az endrődi polgári iskola és békési íüzollóegylelek kép~

épitési segélye. Endrőd uion- viseltetlék mugukdl. E-ste az
nan épitendő polgári isko' iporoskör klyiségében 200
lája céljaira két lelkel adomá"- terMkes társiJsvdcsora' voll, A
llY07011 s egyben kijelenteHe, _ző,szIószenlclésen dr. Szilá·
hogya köllségck1 O százalé- gyi Lajos cs. és kir. kamarás
kál is viseli. A képviselőtesfü- . országgyülési képviselő. dr.
Jet hal6rozatát a vármegye kis- Nadányi János főszolgabiró,
gyülésc jóváhagyta, a belügy. Démusz' Lajos Békésmegye
miniszter azonban él halároza.. íüzrendés:zc:ii felügyelője, Boj~
tot megsemisiletle azzal özin tor István Bihdi'megye füzren
dokolással hogya két telek dészeli felDgyelője is megje

álengeciésére vonatkozó hatá- lent.
rozatot alakilag szabálytalanul Motorkerékpár szerencsét
hozták meg a határozatnak lenség~ E hó 19- én <:l reggeli
a1:t a részét pedig, amelyben órákban ~(örösJadány határá
a község a költségek 10 szá· ban Makai Antal a köröstarcsai
zaJéká! vállalta ál, a belügy-
miniszter azért nem hagyta viIIanytelep vezetője motorke·
jó\/á, mert a költségeI összeg- rékpárjt1ról lesett. Lábán, arcán
szerüen nem hatátozlák meg. sulyosan megsérült Autóbusz

Anyakönyvi hirek. Születtek: száUitotla be Köröslarcsára,
Czeglédy Juliánna, B., Kiss ahol az orvos élzonmll keze
János Kovács Piroska, Wagner lésbe veHe. AháluIsó üléslZn
llona, Lehóczky Márion, " -
Friedrich Rudolf, T. Kocsis lévő Ladányi Kálmánnak sem-
llona, Pájer Imre, Eikr Mária, mi baja sem lör.íén1.

Fekécs Lajos Hamza Imre. Fedák Sári szenzációs nyi
Házasságot költek:, Papp Ká.. latkozata a hangosfiImrtil és a
foly Borsodi Erzsébettel, Mar- sziinház jövőjéről ,a Délibáb
jav Stmdor Józsa Eszterrel, kepesszinházi hetiIap leguiabb
Kukli István Gácsi Máriával, szóm ában jelenik meg. Rend...
Ro Nagy Gábor B. Szabó Te-- kivül érdekes cikkben nyilat..
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tacleSfa aUa~::

b~n kérni
Minden lableHán

látható a
BAy ~R~ ke;j'e~á::~.

Ingatlan forgalom.
Oláh Lajosné sz. Bere Erzsébet

megvette B. Izsó Antaltól a 437 tkv sz
1135-1136 hrsz. alatti házat 12000
pendőért.

Batári Lajos és neje Tóth Mária meg
vették Horváth Sándor és neje Tandi
Rózától a 2052 tkv. sz. 3713/1 hrsz.
alatti házat 2000 pengőért.

Csáky Mihály megvette Marjay Gá
bor és neje Kocsis Klárálól a 5034 tkv.
sz. 6338/a szántó 3/4-ed részét 1000
pengöért.

01<\h István és neje Zadányi Margit
megvették Oláh Jánostól a 3210 tkvsz.
5293 hrsz. 4 hold 150 nég:yszögöl és

ES ~,

VJ).RR SI és GÉP í ZÉSI
TANFOLYAMOT rendez

"CSEPELH rnagyar varrógépek\9n.
A tanfolyam 6 hetes november 3-23-ig Gyomán (helyét később fog
juk hirdetni) november 24-től december 14-ig Endrődön DOMOKOS
ALBERT villanyszerelő és műszerész üzletében, amelyre az érdeklöclő

hölgyeket tiszteletlel meghivja.
A tanfolyamon az összes himzőrnunkák, ugymint : szines és monogramm
hímzés, lapos és virághimzés, azsur és átíörtmunkák, homokö!tés elsa
játithatók. Kérjük az érdeklődő hölgyeket, hogy ezt az alkalmat fel
használni és tanfolyamra - amely elsörangu budapesti oktatók vezetése

alatt áll - jelentkezni sziveskedjenek.
Jelentkezni lehet: DOMOKOS ALBERT viUanyszerelö és H"iÍszerész

gyomai és endrődi üzleteiben.

részekre egyenként 383-383. P kiki
áltási árban elrendeJre.

Az árverést 1930 évi okt6ber
28 napján déle!ött 9 6rakor:El te·
lekkönllvi hat6ság hivatalos he~

Iyiségében Gyornóll fogják meg·
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a
kikiáltási áron alacsonyabb áron nem
adhatók el.

Az árvereJni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltásí ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyam mal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek eJőleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a kí
küldöttnek átadni és az árverésí felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1930. augusztus 29.
Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül :
llyés

kir. jb. dijnok

A gyomai kir. járásbíróság, mint te
lekkönyví hatóság.
4037/1930 tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Pesti Arbor fa és szénkereskedelmi
vállalat Stem A. bpesti cég végrehajta
tónak Vadas Jgnáo végrehajtást szen
vedő ellen inditott végrehajtási ügyben
a telekkönyvi hatóság a végrehajtási
árverést 303 P tökekövetelés és járu
lékai bekajtása végett a gyomai kir.
járásbiróság területén levő, Gyoma
községben fe1.'Vő s a gyomai 4870 sz.
belétben Atl sor 8466/1 hrsz. a. fog
lalt 7 hold 800 négyszögöl területű

szántóból, At2 sor. 8466/2 hrsz. a.
foglalt 7 hold 800 négyszögöl területű

szántóból, t 3 sor. 8469/5 hrsz. a. fog
laH 7 hold BOO négyszögöl szántóból
és 4 t sor. 8469/6 hrsz. a. foglaIt 7 hold
BOO négyszögöl szántóból a B. 3. sorsz.
szerint Vadas Igriácot illető 1/12-1/12

tarki/oH mérkőzésben vort ré;
sze a közönségnek. A biró e·
rélytelenségc miatt a második
félidő első perceiben a mér;
kőzés félbe is szakadt.

A cserkészek fiatal csapata
igazi football inteligenciával
játszott, ami a közönség tet;
szését megnyerte. Kár, hogy
olyan is akadt közöttük, aki
megfeletke7eft arról, hogy él

pályán nem pofozkodni. ha..
nem foolballozni szoktak. E~

gyébkénf a csapatban jó e...
gyéni játékosok vannak, ellen·
ben az összjátékhoz fogalmuk
sincs.

A leventék hétrór...héfre javul·
nak és ha tulerélyes játékmo
dorukról !eszoknak, akkor na·
gyobb csapatokkal is sikeresen
vehetik fel a küzdelmet.

Vasárnap f. hó 26-án délu..
fán fél 4 órai kezdeftel az
Endrődi T. K. és a Gyomai
Levenfék játszanak barátságos
mérkőzést a gyomai sport pá·
Iyán. (L)

PORT
Leventék-Cserkészek t-l (1·0)

Ismét egy durvaságokkal

IdeqeEi en:a.berek é§j
lelkibefeqeJ'-nek az eny·
h" termiÍszetes CJS'IFerenc
József~ keserüvíz rendes
bélmüködést, jó emésztés és
elegendő étvágyérzdet teremt.
Világhirü idegorvo~ok vélemé...
nye alapján a Ferenc JóttS>
zsef viz használata az agy és
él gerincvelő megbetegedései
nél is kiválóan ajánlható. A
Ferenc JÓ7sef keserűvíz

gyógyszertárakban, drogériák
ban és füszerüzletekben kap,
ható.

Az idén halottak napja nem
november 2·án, hanem 3·án
lesz. Nevezetesen november
2-ika az idén vasárnapra esik
és ezért marad hétfőre vagyis
3·ára a halot/ak emlék ünnepe.
A haloltak Sil jaihoz tehát nem
november t-én, hanem 2-'án
mennek és a kivilágilás is 2-án
lesz, mert a haiottak napjának
ez a7- elő estéje.

Endrődi anyakönyvi hírek.
Születtek: Kaiona Margit, Si·
pos Hona, Gyul'Íca Olga, Han"
gya Imre, ifj Ugrai Terézia,
Novák Lajos, Timár Margil.
Timár Hermina, Szebeni Kata
lin, Homok Mária, Mraucsik
Ilona, Pintér Ilona. Hangya
Mária. Egybekeltek: Kiszely
Imre Timár lvJargiltal, Kenyenzs
István Hegedüs Eszterrel, Bula
Imre Uhrin Erzsébettel, Gyurica
Mátyás Turcsányí Reginával.
Stranszky Mályás Pálinkás Ve
ronikával, Oszlács Pál Hanyec
Margittal, Vaszkó Mihály Knap
Margillal. Halálozás: Gellai
Jolán 10 hónapos, ifj, Knap
János 23 éves, Kurilla Pálné
Dávid Emerencia 70 éves.

~~
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölesönöket ház és föJdingatlanra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanCik. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket díjtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget mé!tányosan és él leg·

minimálisabb összegben számítják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt ~

·saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fe) az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felviJágositásolwt a legnagyobb készséggel megkapja anélkül, .

hogy él felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemti bankári megbízást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesítik.

Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.
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Legolcsóbban

If r

zonnal

vagy bármSi)!encélra is
aíka~ma$üzlethelyiség

SCHUSZTEK SÁNDOR
tanítónál

a Horthy Mihlós uton

I' d'fila o.

UJ KEDVEZMÉNY
VENDÉGEINKNEK

Ezen lap előfizetőinek megelégedé
sére nyujtott

20 száza.lék
kedvezményt, szobaárainkból

10 száza.lék
kedvezményt olcsó éttermi árainkból
(menut kivéve) módunkban van az
VjSÁG kiadóhivatalával létesitett
megállapodás alapján kibőviteni a I
MAGYAR KIR. OPERAHÁZ,

NEMZETI SZINHÁZ,
KAMARA SZINHÁZ

li: i a ci ó december 31-iO" az.. ""
ARVAHAZ alsó éjJiiletében II

volt "HUNGÁRL4." NYOMDA
helyisége. - Bővebbet a

\V A G N E R fakereskedésben.
~~~

}Parceliázás.·
~ A pohahni báró Huszár-léle
~ uradalom parceHázása már

I
lieZdetét vette, amikor is
felhivjuk az érdeklődőgaz·
daközönséget, hogy miután
már cea 1000 hold lejegy
zése megtörtént, saját ér
dekilkben mielőbb jelentkez
zenek a venni szánd,ékozók,
hogy még hozzá jussanak e
l{elivezőfettételü és olcsó

. földhöz!
Jelentkezni csakis

AZ ENDRÖD~GYOl\iAI
TAKARÉKPENZTÁRNÁL

ENDRŐDÖN.
~~~y:""",4iAa;.1

4@P

28-30 P
g-9 P

17- 18 P
25-27 P
30-35 P
10-11 P

étkezési ab ter
3_75-4,20 p

ipari célokra 3
340 P

3-SO-380 P
5.50-5 P

10-11.50 P

eEErn", *

PUBLIKACIÓ.

Termény és m<'lgpisc.

Lenmag
Napraforgó
Viktória borsó
Fehér bah
Lencse
Szárított répaszelet
Burgonya Weltmann
metési hely
Burgonya Weltrnanl1

Burgonya Krüger
Burgonya Ella
Nyári rózsa

Vidéki kis malmok bolettával, forgal
miadó nélkü!.

O-ás gg 31-- P
O·ás _t?: 30-- P
2~s 2~- P
4-es 23-- P
6-os 15-- P
Mezőgazdasági munkálatok: őszi

buza vetése befejezés elött, őszi s:i:án
tások folyamatban.

A korai vetésU buzák a kedvező idő

járás következtében igen szépen keltek
és szép üde szinüek.
~A' __

A Gyomai Hangyánál a békéscsa
bai korpát 9.- és a takarmány lisztet
10.50 pengőért lehet kapni zsákvétel
néJ. Ugyanott ott egy középiskolát vég
zett leány vagy fiu segédkönyvE:lőnek

felvétetik.

A Gyomai Hangya mint a Fulura
bizományosa. értesíti a lakosságot, hogy
a mai naptól kezdve a buza vásárlást
négy helyen eszközli és pedig: A Han
gya. főüzletében, Ailer Mártonnál, Kru
chió Lajosnál és KOvács Jánosnál. Te
hát akinek eladó buzája, tökmagja
vagy bármilyen tennénye van, jelent
kezzék ezen a négy helyen.

Kovács. Jánosnak két fertály tanya
földje kedvező fizetési feltételek mellett
elad6. Ugyancsak eladó a pusári és az
örökös nyilasi földje is. Venni szándé
kozók jelentkezzenek nála a 400 ház
szám alatt.

Lévay Lajos Kistemplom utcai há
zánál nemes-magas törzsű rózsák, min
den szinben kaphatók.

tr5e*,,""'.
VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-től.

ri

lenné fogja tenni ipari termékek elhe
lyezését Oroszországban.

Az eddigi hirek szerint nagyszabásll
többezer traktoros bevásárlás momen
tán nem lesz kihatással a termés ered
ményére, hanem majd csak egy 5 éves
termelési programm keres'ltülvitelére fog
s7olgálni. amelynek azonban sok min
den akadálya lehet.

Tény az, hogy a nagymennyiségü
olcsó áru kidobását kellemetlen kiha
tásban érzik az oroszok, mert a ga
bonaár indexe nagyban csökkent, en
nek ellenében az ipar cikkek száza!ék
szerüen nagyobbodást mutatnak és igy
előállott olyan áreltorlódás, melyet
sokáig fenntartani nem lehet.

Románia is védekezik a felgyiilemlő

készletele ellen, mert a kereskedelmi
miniszter kijelentette, hogya dara,
tés'ltafélék és bm:alis7t kiviteliilíetékét
f, évi augusztus 25-től elengedi.

Rotterdamban, nút multkor jelen
tettük volt, a szilárdulás után ismét
lanyhaság leH urrá a piacon. Az üz
let az általános világpiaci depressi6
alatt áll, ép elért lényeges kötések
nem, történtek.

Még most is kb. 3 pengővel többet
fizetnek a manitob:1 ll. ért mint l1szá
Iyokhan a dunai buzákért. Általábzn
azt mondhatjuk, hogy az árcsökkenés
ugy Zűrichben, mint Berlinben, Bres
lauban igen nagymérvü.

Az Agrárblockra vonatkozó tárgya
lások véget értek, azonban egyáltalán
nem várható sok eredmény a szóban
levő block megalakulásától.

A buza kinálat helyipíacunkon a be
harangozott boJettaIelemelés miatt szü
netel, mert olyan hirek keringenel{,
hogy visszamenőlegnem lesz felemelve
a bolletta q-kénti ára, hanem csak bi
zonyos időszaktól kezdődőleg történik
a q-kénti 5 P megtérités.

Piacunkon a buza ára e héten PI3.
13.50

Nyilvános tárházakban található
készletek mult héten e héten
I.eszámitolóbank 321.765 q 359.673 q
Csepelen 159.576 q 165.463 CI
lujza malomban 63762 q 67855 q

Zab és árpa ára változatlan.
Csövestengeri ,;z!lárduló tendenciát

mutat a gazdák egymás között 8_50-9
P·vel adják-veszik.Közgazdaság.

5293/2 hrsz_ alatti 1 hold szántót 1150

pengőért.

Bordás Lajos és neje Láda Lidia
megvették Biró Gergelyné sz_ B. Ko
vács Rebeka és Biró Andrástói 1641
tkvsz. 10276 és 10992 hrsz. l hold

259 négyszögöl és 474 négyszögöl
szántókat 1300 pengőért.

Urbán Mária megvette Diószegi Im
réné sz. Kis Jolántól 266 tkvsz. 3720
21 hrsz. la.kóházát 22CO~pengőért.

Paraizs Vilma megvette Béres An
taltól 12 sz. tkv. 7308 hrsz. 1 hold 112
négyszögöl szántóját 950 pengöért.

Biró András nős Vidá Erzsébettel
megveite Kiss Dánielné sz. Csontos
Rózától 2783 tkvsz_ 6255 hrsz. 1 kat.
hold és 951 négyszögöl szántóját 1400
pengőért.

Eke Eszter megvette Kiss Mihályné
sz. Szilágyi Zsuzsánától 1932 tkvsz.
2356-52 lakóházát 1500 pel1gőért.

Mrena János és neje Gaál juliánna
megvetiék Salamon Mihály és Porub
csánszky Eteltől 135 tkvsz. 6037-38
hrsz. 8 kat. hold 69 négyszögöl és 557
négyszögöl szánt6ját 9150 pesgőért.

Özv. Szilágyi Lászlóné sz. Hajdu Ma
tild megvette Bárdos Eszter és társa
itól a 8439/17 és 8439/18 hrsz. a. 2
hold és 1273 négyszögöles szántóját
2500 pengőért.

Özv. Moszkva Józsefné sz. Kéri Er
zsébet mcgvette Kéri János és neje
Csikós Katalintól a 3639 tkvsz. A. L
3_4 sor 1867 és 68 hrsz.lakóházát 800
pengőért.

Csáky Ernőné sz. Turcsányi Fran
ciska megvette Kóródy ]özsef és neje
Podani Zsuzsánnátúl 4630 tkv. 3330
hrsz. 1243 négyszögöl szántóját 1000
pengöért.

Bátori Sándorné sz. Szerető Piroska
megvette Biró Andrástól 2867 tkv. A
I. 1.2 sor 8005 és 6 hrsz_ a 850 négy
szögöl szántóját 700 pengőért.

Dutkon László nös Batári Máriával
megvették ifj. Ladnay Lajos és neje
Kéri Máriától a 497 tkv. 5429 hrsz. a.
4 hold 904 négyszögöl szántóját 4500
pengöért.

Gabonapiaci jelentés.

Változatlan árak mellett kerültek el-
adásra a felajánlott tételek, mert az gy. gy. gy. gy.
orosz dumping romboló hatása alatt 6-15 9-4513-3617'3020-45 i Bpest k. p_ é 4'57 10-4011'4519-10 19'45

. d .. l' . t é é't 11-0612'4218'1920'29 2'10 é i 0'32 5-34 S-52 14-28 16-52
mm en vasar aSI momen um rv nye 6'4111'1412'4718-2920'34 220 i Gyoma é 0-17 5-26 S-51 14-2016-5119'25
vesztette az intenziv vásárlástól a mal· 73412-0813'25192721'11 3-23 é Békéscsaba i 23-15 4-34 8-1413'2616-141826 előadásaira szóló mérsékelt áru
mok nagyfoku tartózkodást tanusi- jegyekkel. Tekintettel a nagy keres-
tanak. Aut6busz 3-S3 12'46 17'3020-45 i Gyoma é 7'24 12-IQ 16-4721-45 Autóbusz letre, kérjük szoba és szinházjegy

Az európai államok retorzióval akar- ~ ~:~ g~ {~-f~ {~:6~~f:}~ r Dévaványa ~ ~:~~ ~ ~ :~~ i~: i~ ~~:~g ~:~~ ~ rendelését két-három nappal előbbI
nak élni az orűsz dumpinggal szemben, -O g·OO 4'5713"50 lS-34 21"49 é S h 1 i 6·15 11'01 15·41 20-36 10-30 g velünk közölni.
melyre vonatkozólag az oroszok elha- ~ 11'10 4-5813511IN521'50 i zeg aomé 6-1310-5915'402034 12'00 Ó, PARK-SzALLODA.
tározták, hogy azon európai államoktól, I 12'50 5'17 14'10 19-04 22-09 é Vésztő i 5.5310-3915'2120'14 1'40" SUDAPEST l'

l k ., lk =§ 2-20 7'27 20-58 é Békéscsaba i 4'05 13-3018-24 2-40.9
me ye retorzlOt a almaznak a buza "E 4'55 5'40 2 szemben a Keleti-pályaudvar érke-
behozatala ellen, sem hajót, sem va- o 7'20 6'1611'0214-0019'00 i Szeghalom é 8'30 9'50 15'2518'42 7-40 g. zési oldalával. (Nincs kocsiköltsége_)
sutat igénybe nem vesznek, sőt olyan o' 7'50 12-3418'0420'36 éPüspökladányi 5'30 S'1513-50 17'08 ;;l :.._................ ....!

magas ipari védvámot létesitenek az A "gy" betűk alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat. Szerkesztésért és kiadásért felelős:
illető állammal szemben, mely lehetet- & *' WAGNER MÁRTON.
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ELlSFlZETÉ51 ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő SO fillér
f61 évre - - - - - 3 pengő 40 fillér
E!'Júz eyre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap regg~~~ _

felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON

Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G yo m 8, Kossuth Lajos utca 576.

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

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Közmüvelődési esték.

Képviselőtestületi gyülés Gyomán.

Káromkodás!
Hö hÖfélgszjk, káromko·

dik. Hö bánat éri, károm
kodik. Ha öröm hirt kélp,
káromkodik. Ha mulat, ká
romkodik. Ha enyeleg, ká
rómkodik. Ha politizál,
káromlwdik. Ha neveli cl

gyerm~l(ét, k~romkodik.

Vagyis: vannak emberek,
akik folyton károml<odnak.

Pedig micsoda lealjaso·
dása "az emhernek a ká
romkodás! 3 mire jó az?
Mi haszna belőle?

Dacára, hogyakárom·
kodást tiltja él jó izlés, a
vallási- és polgári törvé·
nyek, mégis hallani károm
kodást a tanult embertől a
legmüveletlenebb emberig.
Persze a káromkodás vele·
járója a trágár szavak
használata is.

Micsoda ldcsufoliisa cl

szép dallamos nyelvünknek
eiy~egy káromkodó szó!
Micsoda keresztrefeszitése
a jó érzésnek egy-egy trá·
gár kitétel!

Ezel(et a mételyező sza
vakat szülők gyermekeik
előtt, felnőttek serdülők

előtt vagy velük szemben
használják s igy érthető,

ha kis iskolás gyermekek
szájából olyan szavakat
lehet néha haUuni, hogy a
jobb érzésü ember csakugy
támolyog tőle.

Nem igaz pedig, hogy cl

magym ember lelke any·
nyira durva, hog-y nem le·
het meg káromkodás nél
külI Ez egy gyalázatos
rossz szokása, amiről le
kell szoktatni. Szégyenit
sük meg a káromkodó
embert káromkodása aIkal~

mával, hadd piruljon.
... Régen él Deák ferenc

utca déli részén volt egy
~sztaltársaság! melynek

tagjai elhatározták, ha kö
zülök valamelyik károm
kodik, illetőleg egy trágár
szót ejt ki, az meghatáro
zott összegü fillért fizet.
Ugy hirlett, voltak olyanok
is a tagok között, kik szán·
dékosan használtak ilyen
szavakat, hogy büntetést
kelljen fizetniök. Az igy
összegyült pénzből,no meg
a Poldi bácsi összes helyi·

A Közmüvelődési Egye
sület ismeretterjesztő előa

dásainak ideje, helye, az
előadók megnevezésével a
következő:

Nov. 5-én (szerdán) az
Ipartestületben. Előadó: Dr.
Singer István. Tárgy: "A
fogak betegségei".

Nov. 6-án (csütörtökön)
aKisréti Olvasókörben : E
lőadó: DomOkOS János ref.
tanitó. Tárgy: "Az emberi

Gyoma község képviselő

testülete október 16-án köz
gyűlést tartott, melyen a kö
vetkező ügyek nyertek elinté
zést:

1. A vásártéri vendéglő

bérbeadása ügyében Karsay
Lajos két ajánlatot tett. Fel
ajánlotta az árverésen elért
1510 pengő haszonbért vagy
1000 pengő tiszta haszon
bért az épületek karbahozá
sával és karbantartásával
együtt, továbbá az épületek
minden néven nevezendő a
dóját.

A képviselőtestület az u
tóbbi ajánlatot fogadta el és
a községi vendéglőt Karsay
Lajosnak 12 évre adta bérbe.

2. Gyányt Imre arámpán
tuli gödörből két házhelyet

ségeiben megtartott tánc
mulatság jövedelméből a
szegényiskolásgyermekek
nek ruhát vettek. Tehát
még akkor is káromkodik
egynémelyik ember, umikor
jótékonykodik.
Szülők!Testvérek! Gyer

mekek! Jó érzésü ember
sohasem káromkodik, csak
él müveletlen lelkü ember
tápláléka a káromkodás.

test csodái".
Nov. 12-én (szerdán) a

felsőrészi Olvasókörben:
Előadó: Dr. Balázs László
ügyvéd. Tárgy: "Népszövet
ség és nemzetközi jog".

Nov. 13-án (csütörtökön)
a Németvárosrészi Olvasó
körben : Előadó: Dr. Vince
Endre közs. orvos. Tárgy:
"Mérgezések".

Az előadások este 7 óra
kor kezdődnek.

kért. A képviselő testület elv
ben 600 négyszögölet haJ
landó adni.

3. Tudomásul vette a
képviselőtestület, hogy a
Kühlie féle gépgyár a gaz
sági iskolának 1 szecskavá
gót adoti ajándékba.

A vágóhidi mázsa hasz"
nálásával egyesek visszaéltek,
ezért a képviselőtestület olyan
határozatot hozott, hogy aki
eladó jószágát a vásártéri
mázsán nem mázsáltatja
meg, a vágóhidi mázsán
köteles megfizetni a szabály
rendelet szerinti dijaf-, ha
pedig Dit lemázsáltatfa, ak
kor a vágóhidi mérlegen in
gyen mérést kap.

5. Az árvaház . bérleti
összegét a képviselő testület

a mai helyzetben tul ma#
gasnak tartja, ezértkérelmet
intéz a fenntartó hatósághoz,
hogy a bér-összeget szállitsa
lejebb.

6. Az ártézikut ügyében,
kutjuró vállalkozó az időre

való tekintettel jan. 15·ig
munkahalasz/ást kál, egy
ben arra engedélyt, hogy
550 méteren tul még 100
méter! furhasson. E tekin
tetben a képviselőtestület ha
tározat hozatal előtt a várI
megJ'ei ügyész véleményét
kéri ki.

Képviselőtestüle1i

közgyülés
Endrődön.

Endrőd . község l<épviselő

testülete október 21-én köz
gyi.ilést tartott, melyen tárgyal
tatott :

1. A g'yámpénztárnok és el~

lenőri állás megsziintetése.
2. A hét rendőri állásból

keltőnek az apasztása, a hií
rom kézbesítői állfisból egynek
a megsziintetése és három fo
gatnak az apasztása kettőre.

A képviselőteslüIet egyikhez
sem járult hozzá, íekilltetleI él.

specitIlis helyzetre és a lakos
ság vagyonbiztonsá''gának biz·
tosilásáró a rendőrséget ereI
deli !étszámbanóhajija fenn l

tartani. A tanya rendszerri? tel
kintettel 1, a belteriiletcn pedig
2 kézbesitóre szüksége van
flOJtétleniil, ;) pár lő pedig

szükséges, ha figyelembe vesz
szük, hogy egy kell éi végre
hajtóknak külterületre, egy éi

ti.izőrségnck készenlétben, egy
pedig sürgős esetekben az
előljárók rendelkezésére.

3. A képviselótes1ület a tLiz·
oltó parancsnok és alparancs
nak munkáját értékelve, fárado
zásuk csekély jutalmazására a
parancsnokpak évt 300 P, az
alparancsnoknak pedig 200 P
tiszteletdiiat szavazati meg.

Nagyon érdekes határozatot
hozott a képviselőtestület cl

husvizsgálali szabályrendelet
mődositása során, amikor j~
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elfogadta az állatorvos azon I
indokolását, hogy él Husnagy·
vágó által külföldre szálIitott
jószágok utáni szemledií őt

illeti (mert éjjel is kimegy néha)
és átengedte az összes hus·
vizsgálati dijakat az állatorvos
részére.

A magunk részéről ezt él

humánus eljárását a képviselő

testületnek nem is tennők sZó
vá, ha bizonyos sarkalatos té
vedések nem fordultak volna
elő e tárgyban s ma, amikor él

községek is küzdenek az árral
s mikor inségadó kivetéséről

folyik a szó, nem lehet ilyen
nagy összegü ajándékol adni.

feltesszük a kérdést:
I. tudták,,'? ct képviselőtes

tüle! tagjai, hog'y a husvizsgé':
lati dijak él fol yó évben (10 hó
alatt) 2306 pengőre mgtak és
folyó évben elérik él 3000 pen
g'ől?

2. tudlák-e a képviselőtestü·

let tagjai, hogy él 505888/927
V. B. M. 16. § mely él közsé·
gek háztartásáról rendelkezik,
kimondja, hogy:

a járlat kezelési ciij ak
a vágóhidi dijak
az anyakönyvi dijak és
a husvizsgálali dijélk a köz

ség jövedelmét képezik és a·
zok él községi pénztárral szá
molandókel?

3. s végül, hogyaközig.
biróságnak analóg esetben ho·
zott dönivénye szerint (1973 k)
az állatorvos külön javadalma
zásban nem részesithető a
14t OOO/924 B. M. l. fej. 12
ponlja alapján- és a t 77.200/
924 B. M. rendelet alapján:
vagyis fizetési oszlályba so
rozott községi köztisztviselőnek
minden helyi forrásból eredő

melIékjavadalmál t924 VI. hó
végével be kell szüntetni és a
közpénzlár jövedelmét áten*
gedni, vagy julalomként kiadni
nem lehet. Minthogy pedig Ht
közjogi viszony létesült, köz
jogi viszonylatban vállozás alá
nem eső szerzett jogok pedig
nincsenek.

A határozat tehát, minthogy
igy törvényellenes, önmagá
J9lis semmis l

Elkészült
az Arany János utcai

ártézi kut
medencéje.

Községünk legrégibb ártézi
kufjának a régi medencéje any
nyira tönkrement, hogy egy
njat kellett késziteni. Uhrin Ist·
ván mérnökünk tervezése sze
rint egy szép és a kul csök·
kentett viznyomásához sülyesz
teU vasbeton medencétkészi
tett Bartolf Mihály kőmives

mester 1Q02 pen~őért s azt él

mult héten át is adta.
Alighogy az uj kut haszná

latba került, másnap már egy
fiatalkoru tanuló letörle az
egyik vizcsapot, ki ellen az
eljárást meg is indilollák.

Ismét egy eset» amellyel kap
csola/ban nemcsak az isko~

16kban kellene oktatást tarlani
a közvagyon megbecsüléséről.

Mit tanulnak
rólunk a külföldi

diákok?
DEZSÖ LIPÓT

kir. tanfelűgyelő könyvébőL

Trianon nemcsak a fegyve·
res háboru eredménye - el·
sősorban a tudatlanság mér·
ges gyümölcse, amelyet évli
zedek érleltek meg számunkra.

S a háboru még folyik most
is: a !övészárokból álterelő·

dölt a tudom6ny, él politika.
a technikai üg'yességek terére;
Ebben a háboruban nekünk kell
győznünk l

A magyar fiuknak fel kell
készülni erre a mérhetetlen
nagy területekel átfogó küzde·
lemre: ismerni kell a szellcmÍ
világ terepeit ellenségeink tak·
likájál, alaHomos fegyvereit.
Hogy ez mennyire fontos, ki
lünik él kövclkezókbói:

ria él világ nagy nemzeteinek
helyes fogalmuk lelt volna ró·
junk, t\'lagyarország fÖJdarabo·
lása éJiigha kÖFetkezell volna
be. Ellenség-eink hadüzenele
jóval 1914. előtt törlént - nem
is egyszerre, hanem apródon.
ként. Azok a hamis adatok,
amelyeket a nagyvilág köztu·
datába - mint dinami/os pat
ronokat - napról-napra elhe·
!yeztek, veszedelmesebbek vol·
tak minden ágyun61 és tank·
nál.

A népek közvéleményét a
tankönyvek irányi/ják. A há
boru előtt azt tanulták rólunk
a külföldi iskolákban, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia
egyik nemzetisége vagyunk s
leghőbb vágyunk fölszabadulni
az osztrák uralom alól: - hogy
nem vagyunk királyság, mert
Ausztria egyik alkotórésze va
gyunk; (brüsszeli földrajz)
hogy· hazaszeretetről nálunk
szó sincs, mert nem vagyunk
egységes nép. A párisi föld·
rajzórán ezl magolták a fiuk:
"Ausztria Magyarország rész·
leges autonomi6val biró. annyi
részre fog oszlani. ahány nép'"
törzs van benne". S ezt tanulta
Wilson, Clemenceu; ezt tanul..
ták a francia, angol hadvezé
rek, a politika és tudomány
vezetői, ezt lanulták millió név
telenek, akik a háboru t lebo..
nyolitotlák.

Csoda-e, hogya békeszer
ződést intéző dőntőbirák ter·
mészetesnek talállák Magyar,
orsziig földarabolását ?

S mi biztunk becsülelessé
günkben, ezeréves életünk ma
kulátlan hősi tisztaságában s
nem törődtünk vele, hogy mit
tanHanak rólunk, a német, an·
gol, francia, kanadai vagy bra
ziliai tani/ók és tanárok.

Mit használt nekünk a mi
alkotmányunk nemzeti önér
zefünk, Európát védő, kulturát
körül bástyázó szerepünk, ha
senki se tudotl róla?

Ha le akarjuk rakni a lOVO

Magyarország szilárd alapjait,
először is tisztázni keil ma'
gunkat a világ nemzetei elótt.
Be kell mutatkoznunk a ma·
gunk valóságában. Ha megis*
mernek bennünket, ha tiszlá
ban lesznek a magyar nenllet
mulljával. törléneimi szerepés>
vel, hivatásával s legfőképcn

földrajzával - akkor a legkö
zelebbi i/éleíidől másképen él
jük majd át.

(folyt. köv_)

Szőrme

a nagy téli divat.
A mormota, a perzsa. a csikó,

a seal, a -fóka (és ki tudná fel
sorolni valamennyit) ott kelleti
és kináltatja mag-át a kirakalok
ban, fennen hirdetve, hogy az
idei tél nagy divatja kétségtele·
nüla szőrme. A kiforditoit, a
beforditott, a göndör, a sely.
mes, az érdes, a tömör, a
könnyü. a fehérIóI afeketéig, a
világosszürkélől a barnáig, az
egyszinü vagy tarka, de min·
denekfelett a jó meleget adó
és elegáns szőrme a küszöbön
álló télnek a józan, praktikus
ruházkodási cikke.
Hogy éppen möst,éppen a leg·

nehezebb gazdaságt~szonyok

között kelleIt ennek a közfelfo
gás szerint drába szórrnedivat
nak jönnie! Bizony sulyos gon·
dokat okoz ez, de csak annak,
aki nem tudja, hogy a szőrme

árak és ·szőrmeárak között
óri6si, csaknem fantasztikus
különbségek vannak. Aki czt
tudja, aki ezzel tisztában van,
az azon igyekszik, hogy meg
keresse és megtalálja és
meg is keresi és meg is
tal6lja az ízlésének és 
ami még fontosabb - él zse·
bének is a legmegfelelőbbet.

Kétségtelen, hogy elsősorhan

és - legfőként bizalom kérdése
a szórmevásáriás nagy gondii'!.
Képesilelt szücsmester eiisrnert
szaktekintély és kitlinő keres·
kedó legyen az akit01 szőrmel

vásárolunk, mert ezek a fellé·
telek azok, amelyek biztosité.
kot nyuj/anak aziránt, hogy nem
kontármunkát, _nem harnisi/.
ványt, de valódi szőrmébőlké-
szüit elsórendü munkát kapunk,
mégpedig megfelelően, olcsó
árért.

A szőrma ma nem drága. Az
a szücsmester, aki maga Játo·
galott el ezidén él lipcsei hires
nemzetközi szőrmevásárra s
ott maga vásárolt, a nagy kiná·
lal folytán olyan olcsón juthatott
a szőrmékhez, hogy vevőit most
megJepően olcsó árakkal,de
amellett a legfinomabb árukkal
örvendezletheti meg. Palugyai.
Viktor, a Palugyai.sza!on (Nagy
mező-utca 20 szám) tulaido·
nosa, mint minden évben, ugy
az idén is maga, az első kéz
ből, tehá/ a közvetitő·kereske

delem teljes kikapcsolásával
vásárolta készletei! Lipcsében.
Pa!ugyai Viktor képesített szücs
mesterelsőrendü szaktekintély
s igy minden biztosíték meg...
van arra is, hogy él vásárló,.
közQnség csak jót és olcsót
kaphat Palugyai kitünő hirnevü
szalónjában, amely rendkivül
gazdag választékával is csak
vevőközönségének érdekeit és
kényeimét szolgálja.



c:: aa " ~ ,vurgosen megva.o-
sitja a kormánbl a
boletta értékének a

felerhe!ését
Külön bizotfágot jelöltek ki a

'bolettaiigy tárgyalására.

Az cgységc:-párt a képvi'OLiő

ház miniszteri tanácstermc'ben
Pesthy Pál c;nökJésével érten
ke.zletct tarloi!. amelyen él kor
mány tagjai h)/ül Plucl János
kereskedelmi r::iniszter, Darán

nyi Kálmán n:iiliszJerelnökség-i
és Kállay MiH",:, kereskedelem
ügyi államtitk',r veltek rész!.
Pesihy Pál c: ök utait arra,
hogy él minis7icrelnök a ll?g~

utóbbi párlérJ..:;<:czleten már je
lc7.1e, hogy a gabonaárnivó
megrögztléseérdekében él bo
leHa kérdésévci ujból foglaln
kozni kell és' szükség-csnek
lartaná, ha a párt ebben a kér~

désben külön bizoilságo! küln
dene ki. Javasolta az értekez n

lelnek, !logy 12 lagu bL'otlsá
gat válasszon fl bole11a ü;;:yé n

ben, amelynek lögjai a követ·
kezők lennének: Batlllk József,
Csizmadia András, Erdélyi Alan
dál', farkas O('za, Ivády Béla,
Szond y Ferenc, Rubiovk Lótván,
\!larscha!1 Ferenc, Szabó lsl~

ván és Neubauc:r Ferenc. Az
él'!ekczlet a javas!clJh07 hozzá
járult és a bizotlságot a fenln

sorol I iagokkal kiküld le.

Peslhy Pá,' elnök l\ijclcnteJte I'

azután, hogy az illctékc>s gazn
dasági mins7tcrek már fuglaJn I

ko ned, cl bo l dl0 emc]éséne~,: l
kérd·":sével és amint ':Ico-állék il"

o> l

podlak. ö/oIJnéJI, összehivják ('j I
most kikliLlött bi'ot!sáQol és!
a. kr\,i-,c h-JI inf,;,kedé;1 nlC!5'~ l,

Ja :,k \ ('k.

L:>i .!\Iiii! J:l éJITCI".:'é~te a kor· I
ln ::Y', h, 'gy.:: s::ulzseg- paran# '
csolJa gyorsas.sg-IJOz mér/en
fog-Ialkozzék ezzel a kérdéssel,
mirePeslhy' Pál kijelentette,
j]('fiV t:LJoiiliísa s7erint a kor-
mánv :q/:i' i":FJ munkába veszi
uii k.'r.lés!, ubihogy napo~

:;.: I belül halározalhozalalra
k~rül sor.

Simon András felhivja él párl
c5Ikkc.·kj v"::ii(;1 arra, hogy
l:l~'; a;! ,\ hCP;'d. mint más
képvi:=:cJ,(,~!'söjh'~I/is (j leg"ulóbb
ladolI gazda(;yii!_ jek alkalmá~

ból R"azda5/j~i L:,riaÍmu javasn

Jalak érkczick. Ezekbcn sok
éJcI"e VDió gondolal van és pe
dig a gyakorlati életet ismerő

gazdáktöi. Jó volna. ha a ki~

küldött [Z:.ilönbizottság foglal
kOznék c,zekkel a javaslatokkal,
mielőll l!d!ározalot hozna.

Peslhy Pál elnök arra kérle
Simon f\ndrásl, hogy lerjessze
ezeket a javaslatokat irásban a

• kiküldölr különbizoilság' elé, A
_pár!nak még abban az esetben
is módja lesz foglalkozni ezek
kel a iavasJalo!(kal, ha a kü!nn
bizollsáf' mé~" Ina ha!ározatol
!lozna il boletta kérdésében,
mert cl hozoli haiározal még a
a párlériekczícl elé kerül. Az
eg"ysége5párl ll1á:.;nap délelőtt

is )arlolt értekc71elel a képvin
selőházban, amikor is az ener,
(ziJ törvényi tárgyalja.,

Épitőipari téli tanfolyam
.szolnokon. A szolnoki áli. fa~

,--s fémipari szakiskoláb:Jn szer
vezeJi épiiőipari léli tanfolya
mok november hó lO~én kez'
dé'idnck" A javiló\'jzsgákat nov.
8"án larijók meg. LIg"yanakkor
történik cl beiralkozás és az
internátusba való fclvéle1.

üke lők

e!őa ása
az Eg,uetértés'..'

Olvasó;:~örben,

Elismerésre és clic5'éreire
méltó igyckc'!ckt és törekvést
lapasz!alhalll!lk az cgyelériés
Olvasókör vezetőség-e, külö~

nösen az ifjabb tagjai részéről

mutatkozó azon rnunkálko
dásban, hogy a népmüve!és
szolgálatában álló mükcdvelő

előadások mcglarlása, Ieiát-
szására a maguk köréből c> II

gész csopor/ol szerveziek és
toboroztak össze. I

Lelkes igyekezelük és ráu
lermeltsc?g-ükröJ legutóbb okló.,
ber hó 26~án swlgáilaltak bi
zonyság'ot, amikor is Géczy
Islván 3 felvonásos szinmLivil
A "Sárdi ház"-aJ adták elő, a
termel zsufolásig- megiöltő,

nagys'Zárnu közönség előtt.

Molnár Gyula szinmLivész
rendezle a darabol és végezle
a betanítás munkáját kljes si~

kerrel és hozzáértéssel.
A főszerepben N'lgy Lajos

(Sárdi Tcmás) aralott oszlaln

lan és megérdeme! I sikel'I ki"
váló alakilása és jc~iékával. f.
Nagy Eszlike (irén szinésznő),

Tokaji Esztike (Sdrc1i leánya)
és Nag'y Teruska (Pedyi Vera)
kedves ji'Jttikaikkal llagy Ict~ I
széssel taláH<üzlak mindvégig
a közönség" részérŐ1. Molnár
Gyula, IZovács Ilonka, T. Do ..
mokos Piroska, Cebe líonka,
Talldi Imr"e, Biró lsiván és Kéri
Lajós dicséretes rálermeilség
gel és ü:~n'ességgel járul/ak
!lozzá a sikerhez.

Igen jók vollak kisebb szen
repekben : Nag)' Esz1ike. Tandi
János, Kovács Ferenc. Juhász
István, B. Szabó Imre, Bohák
Imre, Imre Ferenc, Nemes lst~

ván és Roósz Györg"y.
A sugói !iszlségel Biró János

töllöHe be.
*

CSÖV(;S
'{,{LTÓÁRAHÚ
~t(lÖZATI

RÁDiÓ

Mivel él kuUurá;is él;.:1 fej~

Iesztésében él műkedvelő eJó'
aclásoknak jelentős szerepük
van, óhajlandó tehál a továhbi
ilyen irányu ievékenysége az
Egyetértés Olvasókör lelkes é'>
üg-yes mükedvelő csoporljának.

Komoly és célludalos irá·
nyitás mellelt szép siker és
eredmény lesz ju!alma min~

denkor önzetlen fáradozá'
saiknak.

Fe]taláHák a meghiiIés szé
nnnát. S. G. Biliingion angol
orvos él megbülés ellen széru
mot ta lfJl t fel, all1elynek egyn
szeri befecskendezése még él

legmakacsabb inf[lienzát is
azonnal meggyógyilja. A szé
rum összetéleic megfelel azok
nak az immunis anyagoknak,
amelyek él meghülés!ől mentes
szervezetekben találhalók.

TÁRCA

Leszek halál",
Mi eddig voltam, vak álomivó,
Nem akarok lenni.
Hazug, hideg álmok csodálója,
Bolond keservek szent áldozója,
Én, nem fogok szeretni.
Dőre küzdelemben SZóltam erőm,

Hogy félisten legyek.
Bolondos, álmodó, szatirszemem
Lezártam, hogy minden szép, szent legyen,

Én, álmodó gyermek.
Virágot szórtam az oltár elé,

Remegett a szivem.
Az oltár elüzöft, megtagadott,
De mégsem érzek semmi halagat,
Nem fáj már semmi sem.
Mi eddig voltami vak álomivó,

Nem akarok lenni.
Elég a vágyból, nem kell az álom,
Ragyogó, tiszta, fehér halálom,
Azt jogom szeretni.
Leszek halál az élet ölében,

Hideg, durva, kemény.
Lelkemből kitépek minden szépet,
Leszek halvaélő lélektelen lélek,
Én, bolond, bus, szegény.

Ősöm.
Napszemü ősöm Ázsia mélyén
Forgatott kopját és vakmerőn

Ázsia sikját végig hajrázta,
Csontos arcán az életbarázda
Elsimult lo'>san, szerelmesen, ha
Asszony szemébe nézett napverőn.

Fodros berekben magyar Hadurnak
Habfehér táltos vére kifolyt.
Kürtszó ha harsant, pezsgett a vére,
Egy-kéi seb arcán, ennyi a bére,

Mégis ha kellett, felült lovára.
Ki tudja, ki tudja, ősöm ki volt.

Nyugat felé, ha elszállt a nap má"
Merengve nézte a tünő sugárt.
Messze nyugatra délibábróna,
Selyemfüpuszták délceg lakója,
Napszemü ősöm, sebhelyes hősöm,

Ki tudja merre és hova járt.
Szellős a sátor körül a pusztán

Ezüsthold hinti szét sugarát.
Bus nóta rezdül (s;ricek ajkán,

Napszemü ősöm sátoJa halmán
Álomorszdgróf, messzi hazáról
Csillagos, rezgő álmokat lát.
Valami véres csatán az éles

Kard vasa lendült szive után,
Napszeme szépen beesett mélyen,
Nyugati álma megtört szemében,
S álmok országát, délibábpusztát

Csak fia járta, láUa csupán.
Gál György.
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GYOMAI UJSÁG 1930. nov. 2.

ezért, cl Tisztmtuli Mezőgaz

dasági Kélmara a Lentermelést
Irányító BilOtt-;ág nevében fel
hivja él jövő 1931 évben lel1~

magJermeléssel foglalkozni ki~

vánó gazdilkar, hogy legké,
sőbb november 20-ig jelentsék
be a Mezőgazdasági Kamará
nál Debr<>celJ, Hunyndi-u. 5;
e szándékukat, a lenlllaggal
beveini kivánt lcriilet fellünteté·
séve!.

Közszolgálati alkalmazottak

arcképes igazolványának ér
vényesítése. A magyar kir. ál

lamvasutak igazgatósága közli,

hogya közszolgálati alkalma...

zottak arcképes igazolványai

nak kiállítása az illetékes üzlet

vezetőségekné! folyó évi no

vember 1#én kezdődött és 1931
január 31-én végződik, amely

időponlig az 1930. évre érvé

nyesi/ett arcképes igazolványok

akadálytalanul használhatók. Az

éfvényesilés dijának összegét

az uj rendelk?zés ?rtelméber

nem lehet bélyes-ben, csak

csekklappal beküldeni.

Bethlen adománya a kor
mányzóné nyomorakciójára.
Bethlen István gróf miniszter
elnök a kormányléJné által in
ditott nyomorcnyhitöakció cél ...
jaira felajáfliotla kc'pviselói il·
Ietményeine!~ SiS százalékát,
vagyis több milli ezer pengŐ!,

Bud János kereskedeleügyi
miniszter a békésmegyei ipa
rosok nagyüléséfl. A Békés'"
megyei Iporlcsliiiclck Szövet
sége Bélcéscsabán körzeti
gyülést tartott, mnelyen megíe
lent dr. Bud JRnos kereskede
lemügyi miniszkr is. Bud mi ..
niszter elmondojla, hogy a
kormány 30 millió pengő hi a

telt juttat a kisiparosoknak ol
csó kamat melleH, beielentette,
hogy az iparfejIesztési törvény
ben inlézményesen kivánja
biztositani, hogyakisiparosok
közszállitásoknál munkát kap
janak és hangsulyozla annak
fontosságát, hogy él kisiparo
sokat egységesen megszer,
vezzék.

Rádió menett haltak meg.
Borbély Jánosné dunaföldvári
lakost és leányát lakásán fel,
öltözötten holtan találták. Az
asszony és él leánya előzől211

porosz szénnel befütöHék kály
hájukat és rádiót hallgattak.
Reggel a házbeliek a lakásból
Idtóduló szénszagl'a leHek fi
gyelmesek. Hosszu kopogtatás
ulán betörték a lakás ajtaját és
bent a szobában mindkettőjüket

halva találták. A vizsgálat fel",
tevése szerint rádióhallgatás
közben mindke1ten elal urltak
és él kiömlő széngáz megölte
őket.

A reformátu.s lelkész bemu.-I
tatkozása. A gyomai reformá'
flls egyhá;;; megválasztott lelki·
pásztora: Tiba András lelkész:,
mint értesül!ünk f. évi novem
ber hó 1-én Gyomára érkezik
s november 2-án,vasárnap
délelőlt 9 órakor a templomban
prédikálni fog.

Csapadék október 15-31
között. Októner 22-én 4'5,
25'én 8, 26' án 11, 27-én 5,
30-án 19 mil1iméler, Összesen
47'5 miiliméler. Szeptember
8-tól október 15-ig voll 73 mil
!imé1er csapadék, tehát szep"
lembcr és október hónapokban
120'5 milliméter eső esett.

Endrődi anyakönyvi hirek.
SzületeIt ; Tóth Irén, Timár Irma.
Papp Gizeíla. Giricz László,
Bukva lolán. Dobó Irma. Szu
rovecz Irén, Dinya Olga. Knap
csek Sándor, Farkas Illés, Dá
vid László, Kondor László,
HlZgcrlüs Irén. Házasságot kö.
jöHek: Köles Gergely - La
katos Eszter, Kurilla kajps 
Binges Mária, Bella István 
Már/on Ilona, Forgács György
- GeJlai MáriéL Elhaltak : Ti
már József 8 hónapos, Balázs
Istvánné Vaszkó Mária 28
éves, Koap István 21 éves.
Szurovecz Irén 2 napos. özv.
Brödtik Jánosné Roncsek Ilona
84 éves.

ÁHal11köitséges gyümölCsfa..
ápolási tanfolyam Endrőd5n

és Gyomán. A gyümölcsfa ápo
lási és védekezési teendők be
laniltisa és népszerüsitése cél
jából a fölámivelésiigyi minisz
tcr Endrőd és Gyoma közsé.
~::rekben 15-l 5 állalllköltséges
kisgazda, il/előleg munkás ré
szére gyakorlati bemutatások
kal kapcsolatos tanfolyamot ki
ván larlani. A tanfolyamon a
közeli község kiküldotfei ve
hetnek részt és községenként
2-3 államköitséges egyént
rendelnek be tanfolyalllra. A
tanfolyam a közeli hetekben
kezdődik meg.

Felhivás a leníermelőkhöz.

A Lentermelést Irányítő Bizott
ság folyó hó lO-én megtartott
ülésén ugy határozott, hogy
felkéri a mezőgazdasági ka..
marákat, az 1931 évben len.
maggal beültelni szándékolt
területek nagyságának össze...
irására és beszerzendő ada..
toknak a Bizottság renc!elke:..
zésére való bocsájtására. Mi.
után az elkövelkező évben is..
mételten nagyobbmérvü len
magtermelésre lehet számítani,
a kivitel megorganizálása ér,
dekében mutatkozik szüksé
gesnek az arról való Jájéko~

zódás, hogy a Tiszántuli Me.
zőgazdasági Kamara kerületé
ben kik és milyen ferjedelem
bert'S:Zándékoznak lenmagter..
meléssel foglalkozni. cpen

zével valahol mcgéri!lteit~ a I
röntgen gépet. ahonnan sZllua
vág'ódotl ki és a 100.000 volt'
nál erősebb ilram a testén vé
gig szaladt, majc! nedves cipője

talpát és a padlón levő !inole·
umot több helyen átütve a
padlón keresztül távozott el.
A szerencsétlensége! az orvos
fiata! felesége vette észre, aki
azonnal orvost hivatoIt. A me~;r·

érkezett orvos mesterséges lé
lekzéssei és injekciókkal igye
kezeH sí:ercncséJlen orvos tár
sát éjeire kelteni, de minden
kisérlete hiábavalónak bizo
nvult, mert dr. Nyitrai Béla az
ál:amütés pillenalában szivbé
nulás következtében meghalt.
A vári'ltlan baleset Békéscsa
bán mindenütt nagy részvétet
keiteit. Tragikus halálát fele
ségén és 3 apró gyermekén
kivül kiterjedt rokonság gyá~

szolja. Temelése nagy részvét
melletl ment végbe.

Tuberku!ozis megeJőzése

és gyógyítása diétás i{ezelés
set Irta: Dr. MiilJer Vilmos kir.
tanöcsos fóorvos. Novák Ru
dolf és Társa Budapest, Ida
elása. 1930. Ára 3 P. A tuber
kuiozis megbetegedések ismerj
szakorvosa Dr. Milllel' Vilmos
most adta ki él tuberkulozis
megbetegedések diétás kezc 3

lésévd foglalkozó munkáját,
melyben az utolsó évek Jöbb
ezer betegén szerzeit. tapasz
talalai s\?gitségévQl bL:tos gyó
gyulás uJjitt mu/ajja minden tü-
dőbeteg'nek. E munkájában
riélküJözheteHel1 tanácsokka!
látja el éi beteg'ct, hogyan kell
élnie, ttipláikoznia, hogy beteg
ségé/éd megszabaduljon. A di
éta legnagyobb értéke, hog'y
orvosi fclLigyelet nélkül, otthon
is végrehajlhaló és egyforma
g)Tógyulást hoz ugya több
éves és sulyos, mint a köny..
nyebb esetek nél anélkül, hogy
d beteg'ef élet vagy munkarend
jében legkevésbbé is vavarná.

A mindenki számára köny..
nY~i1 ért!l,zlő és élvezetes sti4
lusbéln megirJ munka Idadásá
va! a szerző elévülhetetien ér4
demekel szerzet! magának és
segitségévei remélhe1jük végre.
hogy minden tuberkulózisban
szenvedő rövidesen az egész
ségesek táborM gyarapilja. A
munka küJönösen hazi1nkban
nagy jeleniőségü, hol a tuber...
kulozis az összes európai ál
lamok közül. a legjobban el
van terjedve. Minden tuberku.
lozisban szenvedő:lek nélkii..
!özheteJJen ulmutatója e kis
munka, de nélkülözhetetlen az
eg~;:)zségesnek is, kinek e.
gészsége a legnagyohb kincse.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Született: Fekete László, Kiss
P. Teréz, Szmolnik Mária,
Wagner Mária Magdolna, EI
haltak: Kruchió Lukács 79
éves, Antal Albert 72 éves.

I

Dr. Vogel Károlyné-\
dr.SchafferErszébet

előadása

az "Egyetértés
Olvasókörben".~

Szerdán este az: Egyetér/és
Olvasókör nagyterme zsufolá
sig megtöltött termében Szőke

Ferenc igazgató.tanító a Köz
müvelődési Egyesület előadás

sorozatában felkérte dr. Vogel
Károlyné született dr. Sch Ciffer
Erzsébet orvost előadásának

meglartására.
Dr. Vogel Károlyné szabad

előadásában főleg a fertőző..
betegségek mibenlétél és azok
nak a mcgeJőzését tárgyal/a.
Részletesen megmagyarázJa a
fertőzőbetegségek emberekről

emberekre és állatokról embe
rekre való átvitelét és azok el·
len való védekezését. Befejezé#
sül egy népies nyelven megirt
csecsemő- és gyermekgondo·
zást tárg'yaló verset olvasott
fel.

Dr. Vogel Károlyné orvosi
felkészüllségével, közvetlen,
népies és világos előadásával

a férfi és nőkből álló hallga..
tó~ágol annyira elragadla, hog'y
előadása befejeziévei frene1iktls
megnyi!alkozzásSéll és tapssal
honorálta az. élvezetes előadás!.

Hogy megörvendezfessiik az
Egyelértés Olvasókör ez esti
hallgatóságát é.., azokat is, a..
kik nem vollak jelen ezen az
előadáson, bejelentjük, hog'y a
közeli számokban folytatőla

gosan leközö!jük lapunkban
Dr. Vogel Károlyné előadását.

Személyi hir. Horthi Béla
fószámtanácsos vármegyei
számvevőségi főnök október
25 és 27#én Gyomán tartóz~

kodott, amikor is az 1931 évi
községi köllségvetést vizsgálta
felül. Megnyugvással közöljük,
hogya községi pőtadó az
1931-ik évre nem lesz magasabb
50 százaléknál.

Orvosi" hir. Dr. Uhrin Sán..
dor egyetemes orvos, szülész,
nőg'yógyász szakorvos, volt
k linikai orvos rendelését e hó
27-én Endrődön Kossuth utca
15 (a Stercula gyógyszertár
mellett) megkezdte.

Egy békéscsabai orvos tra
gikus halála. A békéscsabai
orvostársadalom egyik nagy
rabecsült tagját dr. Nyitrai Béla
vasuH orvost vasárnap este
halálos szerencsétlenség érte.
Dr. NyiJrai Béla orvosi rende
lőjében a röntgen gépet akar
ta egyik beteg részére előké

szíteni, élmiköl:ben csupasz ke-



INGYENES
VARRAsI és GÉP IMZÉSI

TÁNFOlYAMOT rendez

",CSEPEL" magyar varrógépeken.
-A tanfolyam 6 hetes nov. 3-23-ig Gyomán (Klein-féle gazd. gépraktár
helységében) november 24-től december 14-ig Endrődön DOM.OKOS
ALBERT villanyszerelő és műszerész üzl~tében, amelyre az érdeklődő

hölgyeket tisztelettel meghivja.
A tanfolyamon az összeshimzőrnunkák, ugyrnint: szines és monogramm- ,
himzés, lapos és ,virághimzés, azsur és áttörtmunkák, homoköltés elsa
játithatók. Kérjük az, érdeklődő hölgyeket, hogy ezt az alkalmat fel
használni és tanfolyamra - ameÍy elsőrangu budapesti oktatók vezetése
, alatt áll - jelentkezni sziveskedjenek.

Jelentkezni lehet: DOMOKOS ALBERT villanyszerelő és n!"iszerész
gyomai és endrődi üzleteiben.

GYOMAI UJSÁG,'1930 nov. 2.

Bélrenyheség., él máj
és az epeutak bántalmai, gyo·
mor· és bélhurut, aranyeres
bajok esetén a természe/cs
~Ferenc J6zsefGli kcserliviz
gyorsan és fájdalom néikül
megszünteti a hasiszervek
pangását. Sok évi kórházi la'
pasztalat igazolia, ho~n a
Ferenc .J6zsef viz haszná·
lata a hélmüködéstkiliinően sza·
bályozzél. AFerenc József
keserü viz gyögyszertá rak ban,
drogériákban és füszeriiz!etek·
ben kapható.

Életveszélyes szerecsétIen
ség Endrődön. ÉldvC?szélyes
sérütéssel sziillitotlák be héffón
él békéscsabai közkórházba
Knopcsek Sándor 30 éves föld·
mive!') Endrőd, ötödik Í\:erület
103. szám alatti lak0st. Knop·
esek' egy zökkenőnél oly sze,
rencsétlenül esett le a kocsiról,
hogy csigolyatörést szenvedett.
Knopcsek Sándort é!elveszé·
lyes sérülésérc való tekinleltel
eskü alaH kihJlgaiJák.

ÁUatszállitás a vármegyéből.

A vármegye t'crüleféról vasuton
éló állapotban' 631 szarvas'
marhá!, 320 s70posborjut, 55
loval, 1590 juilOt, 8414 -hizolt
sertés!, 1406 sovtmysertést,
817 süldő t és 510 malclCot
szálli10tlak el a mult hónapban,
Ebhől a mennyiségből külföld·
re 2397 hizolt serlésl, 1160
juhot és 27 szarvasmarhát vit·
tek kL
Xlilll'lljill!illjlllill

ÉRTESITÉS l Tudomására
hozzuk t. olvasóinknak, hogy
a Hungária nyomdát és a
Gyomai Vjság szerkesztőségét

és kiadóhivatalét Kossuth La
jos utca 576 sz. (VVagner fa
telep) alá helyeztük. Telefon
számunk 22.

""IXIXiikll"'!!I!II"

November 15. Annyi! sikerü!l
erről él dátumról rnegludnl,
hogy d Gv. S. C készül VB

lami kJ,eité!y félére, me!c'.
hogy Lirki1 ést is !C?sz. Nem
lud:uk CgYl11Í lesz e, vagy kü
lön-!,ülöll. !<l~méljl1k, hogy a
jövú szá.munkban már bőveb·

ben irha1unk.

Sport. Az október hó 26-ára
hirdetett és az eső miatt cHma
radi E. T. K.-Levente foofball
mérkö/ést nov' 2~án tartják
meg'.

1"f1egszünt az állatbetegség.
A m. kir. állategészségügyi felü
gyelótól szerZett értesülésünk
szerint B,"késcsaba város terüle
Ién alórühkór megszünf

Az alföld tuJságos kiszári
tása ,eHen tiltakoznak az or
nitológusok. A lv1agyar Gmi·
to!ógusok Szövetsége Szege·
den kongresszust tartott, ahol
nyomatékosan hangsulyozták
a fokozoJtabb madárvédelem
szükségességét, mezőgazda.

sági, főleg azonban gyümolcs
termelési szempontból. Állást
foglaltak az Alföld tulsiigos
kiszáritása ellen, mely a vizek
helytelen elvezetése folytán áll
be, helyette belgazda'3ágokcél
szerű létesítését é1iánI0Hák.~,ll=

Alábét lötte keresztül egy
csendőr. A minap egyfelied

len!ésbő! kifolyólag csendőrd

járőr jekntmeg Kun Sándor
orosházi cipőgyáros - lakásán.
A csendőrök Kun fegyvertar
tási cngcdélyéf akar/ák ellenő

rizni s miután csak Kunné voll
_odahaza, elkérték tőle férje

pbztolyá!, amelyből egyik
csendőr a löltényeket kiszedíe.
Vi/sgá!ód'ls -kÖt ben a pisztoly

I
,,'!süll s a csőben maradt töl·
L;ny a csendőr lábafején hatolt

I
keresztül. A sulyosan sérült
cse!1dőrt orvosi segélyben réd
szesitelték.

Megveszett a vonaton. Va
siírnap este a Hiskolcról Bu·

I dapest felé haladó személyvod
naton Németh l'Jéla 22 éves
miskolci nap:<,ímoson, akit
veszett mac';ka mart meg és
ezért a budapesti Pasteur In·
tézC21be igyekezett, kitört, 'a .
veszetség: Törni, zuzni, dü
höngeni kezdeH, megtámadta
az utasokat, akik ijedten me.
nekültek előle. A vasutasok

. néhány ut<lS segítségével le
fogták és Budapesten megkö
tözve adták át a mC?ntőknek a
szerencsét!"n embert.

Letépték a vőlegényi bók.
rétáját. Kornides György
szarvasi lakos napok előtt tar'
totta esküvójét CI sZarvasi
templomban. Mikormenyasz
szonyával az oltár elólt iillott,
a násznép soraiból egy leány
lépett elő és a vőlegény·bok·
rétájái letépte. A leányt ·a pap
kiutasította él templomból és
azonkivül botrányokozásért el·
járás indulJ ellene.

5. oldal

PUBLIKACIÓ.
5artolf Mihály kőmüve5-mesteregy

jó c~ai:.ídból való fiut f"nulónak felvesz,
Jelentkezni vagy a RÓ7sa-utcai lakásán,
vagy a községi ovoda épitésénél lehet.

A Vásárszéien eladó egy fél ház, 
vagy az ahhoz járó 200 'négyszögöl
udvar. 'Érdeklődni lehet Vásárszél 983
szám alatt.

A Gyomai Hangyánál a békéscsa
bai korpát 9.- és a takarmány lisztet
10.50 pengőért lehet kapni zsákvétel
nél. Ugyanott ott egy középiskolát vég
zett leány vagy fir segédkönyvelönek
felvétetik.

A Gyomai Hangya minta Futura
bizományosa értesiti alakosságot, 11o;y
a mai naptól kezdve a buza vásárlást
négy helyen eszközli és pedig: A Han
gya főüzietében, Ailer Mártonnál, Kru
chió Lajosnál és Kovács Jánosnál. Te
hát akinek eladó buzája, !ökmagja
vagy bármilyen tennénye van, jelent...
kezzék-ezen a négy helyen.

Kovács Jánosnak két fertály tanya
földje kedvezö fizetési feltételek mellett
eladó. Ugyancsak eladó a pusári és az
örökös nyilas! földje is. Venni szándé
kozók jelentkezzenek nála a 400 ház
szám alatt.

A Békésmegyei Álta.lános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőttGyomai Takarékpénztár-N,agytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt, Endrő,qi Nép,bank -R.-T.)

váltókölcsönöket ház és földingatlanra bekebelezé~ mellett', vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanClk. Másutt fennánó drágább kamatozásukö!csönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
íörléseket iUetvekikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg d

minimálisabb össz.egben számitják feL
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb' kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu !\.ölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felviJágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.
MindennemU bankári -megbitást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás -meHettgyümölcsöztetnek.

- .,
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hen tesüzlet

Darce II ázá s.
A póhalmi báró Huszár-féle
uradalom parcellázása már
kezdetét vette, amikor is
felhivjuk az érdeklődőgaz
daközönséget, hogy miután
már cea 1000 hold lejegy
zése megtörtént, saját ér
dekükben mielőbb jelentkez
zenek a venni szándékozók,
hogy még hozzá jussanak e
kedvező feltéte1ü és olcsó

földhöz!
Jelentkezni csakis

AZ ENDRŐD-GYOMAI
TAKARÉKPÉNZTÁRNÁL

ENDRŐDŐN.

zonnal

SEMMI
költsége sem az érkezéskor, sem az
elutazáskor, mert szemben vagyunk

a Keleti pályaudvarral.
Magyaros vendégszeretettel várjuk

családi szállodánkban.

Park NagyszáHoda
B U D AP E S T, VIlI" Baross-tér 10_
szemben aKeleti-pályaudvar érkezési

oldalával.

vagy bármilyen célra is
alkalmas üzlethelyiség

SCHUSZTEK SANDOR
tanitónál

a. Horthy Miklós uton

kiadó.

FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság,
rend és előzékeny kiszol~álás, melyet

20 százalék engedmény
adása mellett nyujtunk ezen lap elő

fizetőinek,

legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó áraink
ról külön kedvezményképp (P, 1.50

-es menüt kivéve)
10 százalék kedvezményt

adunk,

k i a d ó . december 31-ig az
ÁRVAHÁZ alsó épületében a
volt 1,HUNOÁRIA" NYOMDA

helyisége. - Bővebbet a
W A G N E R fakereskedésben.

sz

10-11 P
6-50-7"50 P

III

clr

Nyári rózsa
Őszi rózsa

Liszt.

Vidéki kis malmok árai bolettával, for
galmiadó nélkül.
O~ás gg 30'- P
O~sg ~~OP

2-es 27'- P
4-es 23·50 P
6·os 15"- P

Igen kedvezöcsapadék mellett őszi

vetéseink szépen fejlődnek, tavaszi alá
mély jó munkáU.{het előkészíteni.
Szőlökmetszése megkezdődött, ameny

nyiben a jelzett hideg áramlat hozzánk
is elérkezik, a takarás hamarosan meg
kezdődik. (-dor.)
RRnRAA~RRnRRAftftftftftfifiRftftft

Minden igényeknek megfelelő

fehérnemű varrást
váUalok. Házakhoz is megyek
4 P napi díjért. Sőt vidékre is
mérsékelt dijazásért. Ugyanott

. pUssirozást és endlizést is
váUalok.

SVÉD ELLA

If

A »gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-fől.

~ ~ ~ ~

Piaclmkoll a buza e héten 13-13·50
p volt.

Nyilvános tárházakban a készletek :
Leszámitol6bank tárházaiban a mult
héten 359"673 q, e héten 375,063 q.
Csepeli kikötőben a mult héten 165.463
q, e héten 188"074 q.. Lujzamalomban
a mult héten 67.S56 q, e héten
75,716 q"

Az októberi átvételek rendben bo
nyo16dtak le s legnagyobb részt álla
milag támogatot szövetkezet vette át
intervenciós célzattal, hogy az árak
esését megakadályozza.

Chicagóban fizetnek XII. 78., m, 82"
V. 83.7/8"

Zab, árpa változatlan, Csövestengeri
szilárduló piacon 10 P-ért, kereskede-
lemben 9 P-ért vehető_ .

Termény· js·magpiac.

Lenmag 30-31 P
Napraforgó 9-10 P
Mák . . 60-,-62 P
Mohar W-U P
Viktória borsó 13-15 P
Express bors6(darálva) 18'- P
Száritott répl:!szelet 10-U P
Burgonya Weltmann étkezési ab ter-
melési hely· . 3.75-4 P
Burgonya Krüger 3"50~380 P O Y OM A1 Selyem utca 407.
Burgonya Ella 5'-5"50 P ..W " .." U..UiIBilBUiIBUUUV

1

Az "Apolló" filmszinház ITlŰSOra
1930 évi november hó 2-án, vasárnap:

A legpazarabb cirkuszkaladorfilm 8 felvonásban.
A legnagyobb filmattrakció, mesés cirkuszi fel·
.vételekkel és él történet keretében a legizgalma
sabb cselekménnyel, amelyet valaha megjátszot
tak! fószerepléSk: HELÉN ALLAN és 5AETTA
GAMBINO. Ezenkivül burleszk és fUmhiradó.

Előadások kezdete 6 és 8 órakor.
LeszáUitotl helyárak !

6-15 9"45 13"3617'30 2Q'45 i Bpest k. p. é 4-57 1O"4Q U'45 19-10 19'45
1Hl612-421S-1920'29 2'10 é i 0'32 5"34 8-5214'2816'52

6'4111'1412'411S'2920'34 2:20 i Gyoma é 0']7 5"26 8"5114'2016'5119-25
73412'08 13'2519'27 21'U 3-23 é Békéscsaba I 23'15 4"34 8'1413"2616"141826

Autóbusz 3-53 12-46 17'30 20'45 i .Gyoma é 7'24 12"10 16'4721'45 Autóbusz
41 5-30 4"21 1314 17'5821'13 é i 6'53 U'3916'1821'14 6'00 ~"-

4'2613'1918'0321'18 i Dévaványa é (i"481l'3316'1321'09'o 6'30 8"00 :;-'o
4'57 13'50 18'34 21'49 é i 6'1511"6'1 15'41 20'36"- 9"00 Szeghalom 10-30 ~'o
4-5813"5118'4521'50 i é 6'1310"5915'40 2()'34J3 11"10 12'00 8,

I 12'50 5'1714'W 19"04 22'09 é Vésztö i 5,5310'39 15'21 20"14 l-40 ..:o 2"20 7'27 20'58 é Békéscsaba i 4'05 13'301S"24 2"4() ~...
-<u 4-55 5'4() oe no 6'16 ll'0214'üO 19"(10 i Szeghalom é 8'30 9-5015'2518'42 7"4() ~o
;>, 7'50 12"34 18"0420-36 éPüspökladányi 5-30 8'1513'50 17~08

..,
O po
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Közgazdaság.
Gabonapiaci jelentés.

Mult heti jelentésünkben is jeleztük,
hogy e héten nem várunk árváltozást,
amit igazolt az a· körülmény is, hogy
csak nagy nehéz~égek árán lehet· l-l
kocsi árut elhelyezni az igen nyomott
árak mellett. Sok és sulyos ok aka
dályozza a buza áremelkedését és jó
solhatjuk most is, hogy a jövö heti
árak a mostani nivón fognak mozogni.

Ujabb agrárkonferenciára gyűltek

össze az ellrópai exportáló országok
Belgrádban és most is csak azt mond
juk, amit eddig már sok izben han
goztattunk, hogy ilyennek csak akkor
mutatkozna hatása II buza árára, ha a
buza termelését nemzetközileg szabá
Iyoznak, amire azonban kevés remény
van.

Minden egyes európai importra szo
ruló ország ujabb védvámokkal és ki
őrlési kényszerrel védgátat emel az
exportálás ellen s bár Németország a
kiőrlési kényszeradót M, IS-ről 18,1/2
re emelte fel, de az idei termésü hu
zái oly gyengék, hogy ezen felemés
mellett is történnek üzletek, nem ma
gyar, hanem manitoba buzákban, mert
ez a buzafaj felel meg legjobban a bel
földi buzájuk feljavitásához.

A cseh monopol is, mely a közép
európai exportra szoruló országokat
lényegesen érintette, elvetette a buza
monopoliumát. Ott is kiőrlési kényszer
adót vezetnek be, melynek jövedelme
a belföldi buzaár felemelését irá
nyozná,

Külön megállapitotta a kiörlési arányt
is olyképen, hogy külföldi 30 kg, bu
zához 70 kg. belföldi és 10 kg" külföldi .
rozshoz 90 kg. belföldi rozs keveren
dő; ez a magyar liszt ellen irányul és
igen sulyosan érinti a békésmegyei
malmokat, amelyek lisztjük nagy ré
szét oda exportálták. Amint halljuk,
egy békéscsbai nagymalom autól nagy
részét leállitotta, vásárlásait beszün
tette és üzemidejét is redukálja a fent
közölt ok miatt.

Bromhill igen ismert nevü tudós a
világ buzakészletéről f. hó l-éről a kö
vetkező kimutatást készitette : f. hó
l-én 147 millió q buza volt másodkéz
ben a tavalyi 137 millióval szemben,
ugy, hogy a másodkézi készlet is 10
millióval több a tavalyinál.

Kanadai leeujabb hivatalos termés
becslés szerint a készlet 22 millió
q-val nagyobb a tavalyinál. Argentina
4 millió arcreval növelte a buza ter
més területét a tavalyinál. Ezek mind
olyan momentumok, melyek .elősegitik
a buza lanyhaságát és az összes világ
hirek között nem találunk egyet sem,
mely arra engedne következtetni, hogy
a buza kis árjavulása várható.
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El.c5FIZET~SI ARAK:
Negyechivre - - - - 1 peng6 SO fillér
fél ~vre - - - - - 3 pengő 40 fillér
Egész 6vre - - - - 6 pengő.

Lapzlírta P É N T E K déli 12 óra•.
Meg~elenlk minden vasárnap regsel.

FeleIOs szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G yo m a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 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.

ázépités
családrombolás !

Képviselőtestületi közgyülés.

A főszolgabiró jelentése a gyomai járás
október havi közállapotairól.

A németországi Majna
melletti Frakfurtból May mü
szaki tanácsost a szovjet
Oroszországba hivta, ki most
20 német építésszel el is
utazott oda.

May szervpzője és vezetője

lesz a lakás- és városépités
nek illetőleg a már szüknek
bizonyult városok tervszerü'
terjeszkedésének. Legelsőbben
is lVIoszkvál kell kiépítenie,
hol már katasztrófálisak a
lakás viszonyok. Ez a város
800 ezer ember részére épült
és most 2 millió ember lakik
benne.

May megbizása még arra
is szól, hogy az egyes épi
tési anyagokra, a legmegfe
lelőbb épitési módokra álla
pitson meg előirási szabálya.
kat. Egyben vezetője lesz
még egy kiképző iskolának,
melyben azok az orosz diá
kok nyernek kiképzést és ok
tatást, kik építészek akarnak
lenni.

May legérdekesebb és leg
nehezebb jeladata az egész
ujonan épülő városok létesi
tése lesz, melyek már eleve
is összevont együttes laká
sokkal épitendők. Ezekben az
uj városokban, melyek közül
a még csak ezután létesi
tend6 vas- és acélművek

lesznek az elsők, a "c s a Iá d"
teljesen háttérbe szorul. A
lakások tulajdonképen csak
hálóhelyiségekből állanak,
egyébként közös konyhák,
közös gyermekjoglalkoztató
helyiségek, olvasó-, e16adó-,
szórakoztató#} testgyakorló
és más közös helyiségek
épülnek. Az egyes háztartá
sokban való főzést a házi
asszonyok felesleges erőpa"

zar/ásnak tekintik a szovjet
oroszok, mit igy közponfo
silva egyszerübben és jobban
lehet előállitani szerintük. Az
elv náluk: a családi életet
megszüntetni és a "csa l á d"
helyébe a "tömeget" álli
tani. Az egyéni élet ilyen elv
mellett teljesen megszünik. A
háziasszony már nem főzhet,

a gyermekeket már nem a
szü/ők, hanem közös helye
ken, az ol'odákban nevelik.
A családi élet megszünik,
ennek helyébe lépnek majd a
társas összejövetelek, előadá

sok és hasonló alkalmak.
Minden munka, amil eddig

"e g y es" üzemekben végez
tek, ezután "n ag y" üzemek
be vonnak össze. Ugy mint
" n ag y s li t ő d e", "n ag y
husüzem" stb.

A végeredmény nem lehet
más, minthogy elméletben az
egyik oldalon nagy munka
megtakaritást érnek el, mig
a másik oldalon egy nagy
tömeg munJ.anélkülivé válik
s azt a mai állapot is eléggé
mutatja, hogya nagy mun
kanélküliség nagyrészt az
üzemek észszerübb kihaszná
lása folytán támadt. Igy a
réven emberi munkaerőt ta
karitanak meg, mig a vámon
munkanélküli segélyt adnak
n em v ég z e t t munkáért.

Az utóbbi évek elve sze
rint, hogy az emberi munka
csökkentésével több munkát
végeztessünk a gépekkel és
az igy megmaradt kevesebb
emberi munkát magasabb
munkabérekkel fizessük 
eléggé hátrányos lett. Sok
üzemtulajdonos ma már az
olcsóbb géptermelés helyett
az emberi munka jogosult-

ságáf vallja mert igy az em
ber az ő emberi kötelességét,
a munkát végezheti, me/y őt

elégedetfé és boldoggá teheti,
persze olyan munkabérekkel,
melyekkel a versenyt tartani
lehet.

Még egy másik előnye is
van az emberi munkának:
bármilyen üzemben munka
erő változást emberi munká
val könnyen végezhetünk, de
a nagy összegü gépi-beren
dezéseknél ez már sokkal
nehezebb és költségesebb.

Gyoma község képvi
selőtestülete folyó évi no·
vernber hó 10-én délelőtt

9 órakor a községháza
nagytermében rendkivüli
közgyülést tart.

Tárgysorozat:
1. Mult havi pénztár~

vizsgálat eredményének
bejelentése.

2. A vásárszéli vendéglő

Közbiztonság : A személy.
biztonság f. év október havá
ban veszélyben nem volt.

A vagyonbizJonság 5 eset·
ben támadtatot! meg kisebb·
nagyobb lopások alakjában.

Öngyilkosság és baleset nem
történI.

Tüzeset : Egy esetben fordult
elő, éspedig: Debreczeni Ká·
roly turkevei lakos, csudahallai
gazdaságában egy cséplőgép·

garnitura és terményszalma el
égett. A tüz által okozoH kár
13.780 pengő, amely (I bizto·
silás révén részben meg'térül.
A tLiz keletkezésének oka az
volt, hogy az egyik gazdasági
cseléd a cigerelta véget a
szalma közelében dobta el,
mitől él szalma meggyuladi
Ezen ügyben a nyomozást a

Hány nagy üzem küzd ma
válsággal, mert gépiterméséi
annyira fokozta, hogy a fer
melvényeit már nem tudja
elhelyezni.

A fentiek szerint az oro
szoknak ez a lakóházépitési
megoldása, mely a családi
élet megsziintefését és a
nagyüzemi berenezéssel sok
mef{/évő munkaalkalom el
füntetésé! vonja maga után
- bizonnyára siettetni fog;a
az egész szovjet bukását is.

bérbeadására vonatkozó
szerződés névszerinti sza
vazással való jóváha
gyása.

D. Rendőrök kérvénye
köpönyegekre felvett ösz
szeg átalányként leendő

kiutalása iránt.
4. Homok István köz

munkaváltság törlés iránti
kérvénye.

7 mm

gyomai csendőrség lefoly·
tatta.
Földművelés, ipar és keres

kedelem: GazdáJkodóink szán
tással és vetéssel foglalkoztak.
Az őszi buzavelések szépen
kikeltek. A kereskedelmi és

ipari cikkek ára még mindig
tulmagas.

Közlekedés, árvédelem: Köz·
utaink jókarban járható álla·
potban vannak. A Körös ára·
dóban van, de medrébőJ még

nem lépet! ki.

Adókivetés és behajtás:
Együtíesen kezelt közadóban
szeptember 26-tól ok1óber hó
26-ig 27.920 pengő 39 fillér,
ebad6ban pedig 138'80 pengő

folyt be.
A társadalmi élet terén em·

Iitésrcméltó esemény !1rzm tör"
tént.



ami
az elavu!as

eIren: cl keddy I?úzdasgága es (t

tö!e~[e/cs 6szinz'eség. Ez! mindef/

kinek tne!? kell érezni, fl/ikor /ll
ofl,;assa s·" ez é/áFé -teszi ilín iS
ircfsdt,

A Gyomai R'(i::miivelödé,;j .
Egyesület, mini már je!ezhlk,
sorozatos /siIerelt:'i/eszto elő

adásain Uv[fi, néhány Iúzlfur
est megrendezése! [S tervbe
vette. Az ifYf:l est no
vember hónapóan íes'Z mep'-

• c>

tartva az Uri- Kasúnó ntIf!Y-
termében.

A minden tekintetben iro
dalmi értéket kt'pviselő nipós
műsornak nemcsak hefybcH
előadói és szereplői lesznek.
Külön ez alkalomra egy
illusztris vendég érkezik köz-·
ségünkbe, aki az est főelő

ac(ó/a lesz. Bővebbet a jövő

számuiZkban.

..P""!:...........

'I ea1 ~/. -- lO

A mult szót/wnkban már
1zld adtunk, hogy a GySe
nOJl. IS-én tea-estélyt rendez
kabaréval egybekötve.

A müsor Iconferánsból, ma
gán számból és különféle
mókákbóf fog állani.

Ismerve a GySe agilis
mükedvelő gárdáját hisszük,
hogy ismét egy jelejthetetlen
estét fog szerezni a közön~

ségnek. Megernlithetjük még,
hogy az ötletesen megrende
zett est egyik legolcsóbb
szórakozása lesz e szezonnak.

jn(J~g]'(ir .f()Iirral (zz (ll::-;n rC/ja

a cseheket. J)e S'::l.!2s'o,:i há!~ó hir
telen ir:c~/zalJ sze/!?bek:'
r/] t',:,e Q te.to!akotfókkr.il, incj;1711!

az u/alsó órábafl, amikor a la
Wla fn'.:~~' ma!D'dr jálll. Ez a re
geí!Y az e[')('í komoly !elsérle! lvIa.
g]lúrország rnai ro/n/ásának irói
formába öntésére.

Rákosi Viktor il sz'; s:,oros ér
telmérJfIl az egész nemzet írója
volt. Ffataiok, r."irc,gck

7
nlfnrien

élpC2ft!/-:

r930nov. 9_
lOWI='"'--....:J,,1<=-~ ...~=~~"='~~':t'~

öan?ogLii

rnagyor
szór

n ri/totó S2cn-

s {:;'szil1tén. J./l(f[ volt
/:igondolásaifól.

i;~'ifli.ien iról l'csZ'cr!e!lnen
(l:'l r::é!etes ki},:?'vetfensége.

li s/c inesz kicsit. éi

Ezé;·! nem fog hamis

lculfuFO videlinéve!~ !'(la
a ten-

hang
~/ h).)Of II utdni évek

f D; í{)/l"';'l)JDívc! Dáko~l'-J'~ <_. ~. •• "\ ~

lnút {}/:/(.~)r a 1120gyar irredenta
egy nemd ldto meg az erdélyi
nagy n~D/:e;)2r2dés szinhelyein.1VIa
az egész ilwgyarság szim
boíamává nőtt meg az ő ká{vi
r;ista papja, a fiatal Simálldy
tis?-ie/etes. SpjdIsál~csk{lJen, a po-
lifikai G!71elyböl ez a
regény nemcsak tnegwil~

íozo[!, fwnem egYc:l!esen az ellen-
és CI regény nem

sőt rnég széfesebb szim
boliicas !zátteret kapott.

Sipu!usz időközben mindinkább
l.L(ákasi 1J7ktor rnögé.

Az irót meglátogatja csapásaival
az élet, k if!. 03.' hossza betegr-ség
szpgzi divánjdhoz." az idők is
rnfnd keFésbbé táplálják a tréfás
kedvet. Rákosi Viktor azonban
csak megkori7(j!yodik, de nem ko
morodik el. ll/Iaraci ami voU: de
rüli optimista,

~gy betegen, testi szenvedések
tő! meg-rnegszakitott munkabirás
sal irto meg Rákosi Viktor utolsó
regényét, a "Magyar Iliászt". Azt
a pillanatot, amikor amagyarok
ezrei döbbent irtózattal várták,

mikor jönnek a hóditók elragadni

ki: reg";J
ei!enáIiásnr:k

á/litoi((! oe; J112lyef ezek

az errorná-
nosodás c. (pn ft/!y/aino/c s (ffnely

l'iJc /:7[,::, Dss.2e-

jó
elilá.-

n/ár nel'elli.:

is

./lz

voll e.~' Cgé3Z kel!é/res tdr{'L

kelten vannak:
kosi

voh\ /'lOgy
SfjJu/us.z es l?d
elú!Jbi D köny

az utóbbi az
érze!Ines eInber és a lelkes Jna-

az érzi.,;!

a1l2i az ilet ernlé-

azonJ7.tll

szinezfJit "k iiíG iftds,

gyar. Mialaif SipullISZ

fofyfatia trefdlkozásait, Rákosi
ViktOJ' elkezdte imi komoly dol
gait. A "li~'7rha(ú' j!f.zkeresztek(( két
sorozatában az 18L;8 hangulatát
támaszlotta fel. de inkább
költöü epizódok ezek a magyar
szabadság hőskorából. JYiinden,
arni a/{kor történt csupa elieső=

.ség, emberele versengése ih/e/ál
dozásban, a haza és egymás iránti

ő

" ~~

': ,,~ ,;.~- '"."'" '" ;-
~-\ '(-.; ;-.; :.:

,
(j

i'OI\'ó évi ilOVCinlJcr llÖ ~',~

[jn déiuli:Í11 fél 5 órakor rend>
ki '.'ii li k öz~~rvli 1é::;J ta rn c iy (~'\' Li
lé-sc il Ll i!)ó 1 1<:1 1'Q"V Cl) cl:'? ;::~; (..~5L;!

lviost fog kiderülni, taci-c há
lás fenni a tnagyu kŐ2ŐflS(g,

Egész JHagyarország e'SJ'kori negy
mu{atfatójának, il tiszta csztöiiü

magyar irónak, aki "E!lzémuit
harangűk" eim ii regényi:.tJen CiZ

elsők k'özött érezte és fejezt:: ki
Erdély tlag'édiáját~ Rákosi lliki()r~'

!lak összes milvei kerülnek az 01
vasók elé. Ennek a szép gyqu:,
i71énynek a nzegjelenése iesz a
bája annak) liogyalnagyar ol

vasó hi'l tud-I! Jnaradni ~:f:h~r~,

akit valamikor nagvon szere!ctt s
akinek számtalan dei ils mogr::r
é/zéstől megindul órájcii Ici)S2Jil

heti. jó ez az alkaloJ7l (J tra; liO/lY
visszaidézzü/c }.l(ákosi t'jktCf ked
res és rokonszenves UI".UciUL.

csak nemrég fünt eZ
rábó!.

illengcJc!l óOOO ·;).cn~ö

vlzsgólati lÍ1jak li~;·j'l.:1 ez': "1: ;;;"
nyugvásul vesszük
s csak azi fU7Ziik 1.07:1:
nlB, B111ikor az Ciclóz()l·~ rüsk{-~

dOLnak és "j k(}ZS'~g'2k há:íé:d'

!ásCJ csak ::lZ adózók Ujél bb
és lJichb mcgtcrhciésévcl LiI'
eleget íenni köleiczcilsé...
g'ének és lJi;Y Gvonlu nJlni

A kilencvenes ive/{ben ló élet
volt Mag)'arorszrfgon. Ami és
komplikáció volt a poiifikábaJl,
azon könnyen tl1lteUék JíZlígl1ív!t
az emberek, mert ki1!ső politika
nem létezett a magyarok [udata
számóra, a belső politika pedig
e,flyvágásu emberek veszekedése
volt, akiket szembeállitotf a 67 és
48, a polgári és egY/lázi házas
ság és más két-három !wsonló
kérdés, de nem választott el tár
sadalmi ellenfél. lVlunkáskirdés,
parasztkérdés, ef/ele dolgok csak
külföldi könyveken sárgult betü
molyoknak, ha jártak az eszében,
az egész nagy szociális probléma
egy-két rendőrtisztviselő hivatal
szobájában zsugorodott össze. A
gazdasági élet könnyü volt, az
iparos és kereskedő gyorsan és
könnyen tollasodott, a ffsztviselő

panaszkodott, de eléIdegilt csekély
fizetéséből. A magyar ernberelc ne/íZ

fnozofállak, hanem éltek, nem
gyötörfék magukat keserfZ kérdé
sekkel, inkább azt keresték, hogy
jól mulatlzassGnak. Hazafias szó
noklatokkal és ve/sekkel, cigány
zenével, jó borral köszöntettek a
millennium elébe.

Rákosi Vik.tor volt ennek az
időnek a par excellence humoris
tája. A mindig jókedvű Siplll11SZ,
aki tele van furcsa ötlettel, Im



i
225.
R~SlUTR~ !

jobbMinden

RÖVID I
r~lll DENFELŐ

Nagy földrengés puszfilott
Olaszországban Ancona vidé
kén, 5000 ház rombadőlt.

Cotorsa hirhedt o lah
bandi/a veúr!, akit csendór
golyó talált üldözés közben,
egy román kórházban meghalt,
fejét levágták és Bukarestbe
küldték. Ő volt az oláh hegy'
vidéki lakosság rérne.

Elisen osztrá!{ altáboma,gy
az oláh királyi puccsot akarta
Bécsben megismételni, terve
nyilvánosságra ki?rült, igy ide·
iében megsemmisitelték szán ...
dékát.

Pesterzsébeten ellopták az
utca homokjátlöbb méter mély
ségben, mely igy teljesen hasz~

ná!hatatlanná vált.

Százéves él i-<:tl!vintéri refor
mátus templom Budapestcn.

Szabolcska Mihály korunk
. legnagyobb köllője meghall,

temetése az Akadémia oszlop
csarnokából ment véghez. Sza
bolcska Mihály az eg'ész or~

szág' halottja.

19.5 miHió pengő hasznuk
van a gazdáknak a boletta tÖI'·

vény éleJbe lépése óla,

Moszkvai pénzen éJkarlók
november 1-re a Vörös Uisá~

got Budapesten kinyol11alni. A
terv nyilvánosságra került, mcg
semmisitellék,

Halottak napján 80 ezer
hősi halott sirhelyé! világitoltál\,
meg az országban.

Hétfőn délelőtt az egysé
gespárt kikül dőlt bizotlsága
áttanulmányozta a beszcrzetl
statisztikai adatoka!, amelyek
szerint a boleltából eddig' 18
millió pengő folyt be, ami 6
mimó mázsa eladoJ bllzának
felel meg', A bizottság él bo'
!cJta árának felemelése meHett
foglalt állást és valószinüleg 2
pengővel lesz drágább éj bo~

letta, amely igy 5 pengóbe fog'
kerülni.

1iZ'M""""!!? tu.... !

kihozza. Mit akarnak a ma-I
gyarok'? Örüljenek, hogy éi
nek. Ez a tankönyv termé
szetesnek hazuclja az uj or...
szágok határát: szerinte Cseh
ország természele szerint dél ...
fele tendál. A Duna. vonalára
támaszkodik.

A csehekről igy ir: A fran
ciák régi barátai. Történefük
hősies küzdelem az osztrákok
ellen. Csehország a XIl. szá
zadtól kezdve hósiessé~Tevolt
kárhoztatva. Végre a világhábo·
ruban célt értek: az án!ánl hü
séges szöve tségeseinek mutat...
fák magUKat.

R'2sz1etesen ismerleli e könyv
él löJokal s a magyarok orutá
!is C?ljélrásáí velük szemben.
Ugvanígy pröbálja megokolni·
Erdély és OlfdlOrszág' egyesi·
tés ét. nA heg'yekben és bá-' a.,:, ,ri
nytikban g'azdaie;' Erdély! el\'el~ Vlul1uard
ték Magyarországtól, ami jer~

mészetes is, meri Erdélyt ro,
mánok lakják,"

E/ckután h09."van ér!~'icl1ek

me>?' benniinKet éi francia fiuk?! 1,,,,,",",,,,,,.1'
Az angol télnkönyvck ci vi~ n-II'-II/\

lág'háboru előlj c:lynQk veíték
Ausztriát és Ma~;i"varországoí.

Önálló Ivlaf2yarországTól scm'"
mit sem tudtak s mé~' most is ~-~.~""""'~""~~~
zavarosak a fogai l1iJik.

Az írek földrEljzé! (1924 kia
dás) még mincii:~' Auszjria-Ivla~

gyarországról beszél.
Fgy angol. tank()!1yvben ez!

olvassuk: "A német nyclvü lad
kosság Ausztriáboz, a magyar
Alföld, amelyet főleg' magyarok
laknak, él magvaI' köziársaság
hoz, a monarchia többi része
pedig részin1 az ujonnan ala
kult ál1amokhoz, részil1l az el
lenséges államokboz csaJ!akod

zot! ... Ez a fölosztás él volt
monarchia területén lakó kü~

lönféle népek nemzeti és faji
aspirácíóinak megfelelően tör...
tén!. Igy alaklllt meg 1918-ban
a magyar köztársasá~ is." Ime,
ebból él földrajzból azt tanulja
az angol fiu, ho~y a "magyar
köztársaság" is nemzeti igém
nyeinknl2k megfelelően alakult
meg tehát boldog a magyar,
mert célt ért!

A canadai földrajz elismeri,
hogy Magyarország sokat
veszte1t, dc sokat nyert azállal,
hogy az uj ország faji, vallási,
nyelvi tekintetben egységes lett.

(Folyt. köv,)

DEZSÖ LIPÓT
kir. tanfemgyel ő könyvéből.

(Folytatás.)

Tl'ianont előbb a népek lel~

kQben, agyában: a világ' köz~

véleményében kell megölnülIk,
mielőtt fegyvert fogunk a cse·
hek, szerbek oláhok ellen.

Lássunk néhány adatot, mit
tanultak él háhoru előtt idegen
országokban s mit tanitanak
most földarabolásunk után.

A franciák egyik földrajza
(1927-ben jelent meg) makacs
hévvel igazolja a földarabojás
szükségességét. Hamis beállim
tással ilyen statisztikát ad:
Ausztria-Magyarország né·
pességének 24 százaléka né
met volt, 19 százaléka magyar,
44 százaléka szláv, 7 sz,'Ízaléka
román, 5 százaléka olasz, 4
százaléka zsidó. Tehát a ma;
gyarok számát az egész Oszt~

rák.Magyar monarchia lakosa·
ival állítja százalékos viszony
ba, hogy a képtelen eredményt

Mit tanulnak
rólunk a külföldi

diákok?

eset kivételével, abszolut valót- \
lannak bizonyultak. Az igaz,
hogya belügyminiszter a bem
adott fel!ebbezések folytán, n\?
vezeH főjeg-yző ellen fegyelmi
eljárást rcndeJ1 el, de az még
nem bizonyítja azt, hogy a fe...
gyeimi eljárás nevezett főjegy...
ző terhére sulyosabb adatokat
fog kideríteni, mint amit a vár
megye alispánja, él leglelkiis'
meretesebb megá/lapitás alap
ján fennforogni látott.

Egyébbként a belügyminisz
terhez beadott és hamis névvel
aiáirotí feljelenfésben, amelynek
háh megett nag'von véllószi-
,,':, f' ,: .. :., -, ·1- 'Il \' -,'\',.11 ,,'l"" lll', ',' '.1, na \, az a I

l,iiclC'ni.;" [lll.'dil" hogy mi
\'cl nl'lli bíznC!K :'em él fószol~

~~abiróbéln, :-;,'!ll a vármegye
vezetőségében. ennélfogva ké
rik él belügyminisztert, hogy
egy ideg'cn vármegye feg'yelmi
hat6ságát c!Qlegálja a feljelen
lések h:izsgálására és elbirá
lására F ?ért, de meg' (Izér! is,
hogy i'" Endrőd község tár
sadalmi békc:jét és kÜ7élclél
há!rámosan érintő ez az ügy
mindel":::.ippen megnYlTfFással
leg'yen ciintézbeiő, az alispán
mielőn a belü~.!"yminisztcr által
elrendeli fegyelmi vizsg'álat !c~

folvtatásái tclic.'-itette volna,
kérle él heliigvminisztert. hog'y
a fcg'yclmi iif.zv elintézésével, I
eg-y iUCj..lCil vármegyéf biuon
meg, mer! csak igy van remény
arra, hogy tJ mcgtartandó vizs
gáJi.lt és cl lJU/éllldó határozat
- talán - megnyugvással fog'
találkozni.

Hivatalosnyilatkozat
az~ndrődi főjegyző

fegyelmi ügyérőL

AZ'endrődi községi főjegyző

elleni.ndilott fegyelmi iigyben, I
a lapokban közölt cikkre, az
alíspani hivataltóJ a következő l
sorokat kaptuk: Az endrődi I
községi főjegyző ellen 23 pont I
boi álló feljelentés aelatván bc,
él 'vármeg'ye aUspánja, hogy az
minden tekintetben tárgyilago
san és meg'nyugtató módon le
g'Yéfikivizsgálva; a feljelentők

főempereinek kérelmére él fő'

szolgabiró helye1! dr. Pánczél
József ll. főjegyzőt biz.ta meg a
vizsgMattaL Nevezett főjegyző

a vizsgálatot két rész!ctben és
pedig' egyszer 3 hétig', másod
izben pedig egy héJig, össze'
sen tehát egy hónapon át tc! ...
jes!tette a lehető leg'nagyobb
részletességgel és alaposság·
gal. A .vizsgálatról felvett jegy
zőkönyv mintegy 300 oldalt
tett kj. A vármegye alispánja él

vizsgálat eredménye alapján
56 oldalon megindokolt hatám
rozatot hozott, amely szerint
nevezett főjegyző csupán zi
rendbeli, az alispán felfogása
szerint kisebb jelentőségüsza
bálytaianságban lalálfa vétkesm

nek, ezért az illetőt, csupán
rengbirsággal büntette.

Val6t1an tehát egyeseknek az
ozállitása, hogy az alispán
egy "egész tömeg" szabályta,
lansáságol állapitott meg nep

vezett főjegyző terhére, mert
nagyszámu feljelentés a három

~ . ~"l!ft'CX titrfeaeet"!J1"P""M'

Közmüvelódés.
Dr. Singer Istvá.n fogorvos

és Domokos János ref. tanitó
e héten megtartott értékes e...
gészségügyi és ismeretterjesztő

előadá.sa után a Felsórés:zi ül...
vasókörben, nov. hó 12mén,
ste"rd'án este 7 órai kezdettel
Dr. Balázs László megismétl i
a "Népszövetség és nemzetközi
jog'~ cimü előadását. A kisérő·

műsorban közremüködnek'
Tandi Imre, T. Domokos Piri,
Nagy Lajos, Nagy Teruska és
Tcmdi Janos.

Dr. Vincze Endre községi
OIVOS a mérg-ezésckröi Jad c· l
lőadástnov. 13-án CSÜl:"r~ökön I. -,. - I

a N~.m~t~ár~srés21 Oh'asö~dli, I
A kLseromusorban 1\:101fli:ll" 'I

Gyula, Lach tv'Jiskö, Imre Lc~

jos, Izsó lslváil, Breier László,
Kiss Manci, Schwartz !lanka
és Balóri E~lé:t miiködnek köz
re.

November ll) 19 J én szerdán
él polgári OJi,"sóban Nyis/íor
pdf?r tak. pé!I:!. ig'azgéJ nov.
20:án, csütörl()kön pedig- az
Egyetértésbe:] ismét Dr.Balá7s
László lesz in előadó.
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menelek bevásárolni 3/.orv<'51'a,
Dc az ()rcg- Csik nem hagyta
annyiban él dolgot s él kliC/len·
112:-1 mcr:lcllL, Az ifjabb S;rab,')
Balin! Illilldicírl bl'isnwrfc cl

cscndcírök elöli lellét s czulán
az (in'snek scm voli módja
la~'adllL Az eljárás me~'indult

clieniik.

Az ajándék visszakövetelése
vagy hatálytalanitása. A Kuria
határozata szerint, ha valaki
az ajándékba kapott vagyont
tovább ajándéi, ozta és czután
akár ő, akár az utóbb meg'
ajándékozott az ajandékozót
durván megsérti vagy vele
szemben durva hálátlanst1got
követ et, az ajándékozónak jo
gában áll az aiándék1árgyat
visszakövetelni. Ha a m.zgaján·
dékozolt magatartása az 12ján
dékozóva[ szemben liszleleIlen
ugyan, dc nem olyan mérték·
ben, hog'y a fejek társadalmi
állását is tekinteIbe véve, a
durva hálátlanság fogalmát ,ki·
méritené, ll~n az ajándékozási
szerzödést hatálytalanitani nem
lehel.

ÉRTES/TÉS.
Tisztelt olvasóinknak tu

domására hozzuk, hO/D', fa~

punk árusitásam! G CI r a
József urat a Magyar
ország, Az Est, Pesti
Napló árusitóját biz
t u k meg. Kivánságra ház
hoz kézbesiti lapunkat, a
szombati heti piacon és va
sárnap a publikáció előtt a
községházánál árusitja.

Tisztelettel :
A Gyomai Ujság
Szerkesztősége.

GYLE.-ETK. 1-0 (O~O).

Ér/ékes győzelmet aratott a
. gyomai levente csapal a csa'
Dai kerület második osztályá·
ban küzdő endrődi TK. felett.

Az endrődi csapalon meg
látszot! a bajnoki mérkőzése

ken szerzett rutin, azonban él

levenlék nagy lelkesedését
győzni akal'ástl/ nem tudták
ellensulyozni.

A győztes csapat valamennyi
tagja jó teljesitményt nyujtot/,
mégts ki kell emelnünk Kurcz
ll-őt, aki a mezőny legjobb
embere volt. A csapatból kivált
még Bódi mesteri góljával és
Hatvani önzetlen játékával,
nagy hibája azonban, hogyso.
kat beszél a pályán. Az end-,
rődi csapatban jók voltak Bün.
gösdi és Knapp.

A mérkőzést Kruchió M. ve
zette kevés eréllyel.

rinc. 19. h.is::> i\laios, Ciyula. 20./
Szabó János. DunaszentgyörgV.
21. Hofer h'czsŐ, Bremberg bá
nya. 22. Besenyei Károly, Vá,
sárhelvkutas. 23. Maczán (Jyula,

Sásd. ~:. Stoeke~Sándor, ~sid~ I'

u. p. Szentgollhord. 25. Szlél\-
kovszky Sándor. Rákosszenl; !

mihály. 26,Evanics )uJit, Békés~
csaba. 27. Sztrunga György,
Szarvas. 28. Török Imre. !v'lakó.
29. Sztány Karolyné, Békés·
csabz], 30. Mészáros Árpád,
Zsámbék 5-9 sz. ig' 140-100.
10-30 sz.,ig' 50-50 pengős

dijak kerüllek kioszJásra.

Értesítés. Az Országos
Társaclalombizlosiló Intézet az
olyan tanonc után, aki meste
rénél természetbeni eltálást kap,
mcgbetegerlés esetén nem fizet
táppénzt. Miután ez nagy teher
az érdekelt munkaadóra, fe!~

hiviuk az érdeketlek figyelmét,
hogya jövőben a tanonCS7er
ződésekben okvetlenül kössék
ki, hogyatanoncnak betegség
ese/én csak 8 napig adnak el
látást. mert ebben az esetben
a TéÍrsadalombizlositó 8 nap
után köteles lesz táppénzt fi
zetni. A már eddig' megkötött
szerződésekbe pedig az érde
keltek ulólagosan most vé'
te~sék bete a fentemliteIt kikö
tésI, amikor is a Társadalom·
bizlositó kötelezettsége szintén
fenn fog állani.

Tizenöt évi orosz hadifog
ság után most érkezett haza
egy mezőberényi hadapród.
Tizenöt esztendei szenvedés
ulan 1eg'napelólt érkezett haza
Mezőberénybe Weigert Mihály
hadapróJ, aki még 1915 no
vember l'én eselt az északi
harcléren az oroszok fogsá.
g·ába. Weig'ert végig szenvedte
a vörös pokol minden nyo·
moruságáL Szibéria eg'yik teg p

északibD pontjára vitték az
oroszok. Ez a pont több mint
2000 versztnyire voll a legkö
zelebbi vasutvonaltól. Itthoni
hozzátartozói évek hosszu so
rán át semmit sem tudtak rója,
mig most váratlanul érkezeit
haza.

Kilopták a pénzt a csizma
szárból. Csik György szent
andrási gazdálkodó jártlat be

szerzés végett volt a szemand·
rási községházán s alaposan
megittasodván igyekezett kifele.
Közben találkozoltid. Szabó
Bálint borbélymesterrel, aki
hivta, hogy menjen el hozzá
aludni. Az ittas ember ráállott
s lefeküdt Szabóval egy ágyba.
Mikor Csik elaludt, Szabó szó
lott 18 éves Bálint fiának, aki
kivette az öreg Csik csizmá·
jába rejtett pénztárcáját s az
abban lévő 32 pengőből ő 20
pengőt, atyja pedig 10 pengőt

vett ki, majd a tárcát vissza
tettéka csjzmába. Másnap be·

K
Eskiivő. Weiszberger istván

a gyomai natalsá~ szimpatikus
tagja november ll-én hétfőn

délután tartja eskiivójét Buda~

Des/en l)er~rcr lia urleánl1yal.
Sok boldogságo! kivftnunk al
uj párnak.

Cimadományozás. A k01'-

mányzó dr. Haviár Ciyula SZéir'

vasi közjegyzónek, vitéz Haviár
Gyula kö;éjegyzóllk cdesapjá
nak, a közélet terén szerzeit
érdemei elismeréséiil a kor
mányfőtanáesosi cimet ado·
mányozta.

Névnapmegváltás. Dr. Szi
lágyi Ferenc iárási tÍ:3zli orvos
és ifi. Wagner Márton névndp,
megváltás eimén a helybeli
Jótékony Nőeg'ylet pénztárába
20-20 pengő! fizettek b.:-.

Pálffy Béla apátplébános
lvlindszenJkor délelőtt a bazili·
kában prédikált. A g-yomai rá
diósok bizonyára nehezen vár
ták a vallásfelekezet nélkiii
mindenki által nagyrabecsüli
volt gyomai plébános megie4

ienésél a rádióban. Azt hisszük,
Pálffy Bélának az a hallgató,
sága, akik ót még nem ha16

lották beszélni, csodáJkoníssal
kérdezték: Ki ez az ember?
Mit keres egy ilyen kiváló
szónok egy tanyai tem plo
mocskábal1? Hiszen ennek az
em bernck a vallási beszédet

sokszorosilani kellene, hogy
minden felekezetü ember épül
jön azokból! .. , Pálffy Béla
apátplébánost prédikálni hallani
eg'y különös élvezet. Bár több
ször jutnánk ilyen élvezethez.

Magyar Kerékpárosok Or
szágos Emergé versenye. Az
ezen verseny zsürije, amely
lulnyomórészf a Magyar Ke6

rékpáros Szövetség e!nöksé·
gének tagjaiból állott, dr, SZll
koválhy Imre, az Országos
Tes/nevelési Főiskola igazga 4

tójilnak e!nöklete alatt a kö
vetkezőképen határozoti: 1. Az
1000.6 pengős első dijnyertese
Purjesz Miklós asztalosmester
Sajókaza, 2. Az 500.- pengős

másociik dij nyertese Vági
Miklós, DebrC'cen. 3. 200 pen
gős Kovács Ferenc, Dévaványa.
4. 150,- P Erdei Sándor, Ma
kő. 5. ifj. Sebők Károly, Bpesl.
6. Nádasky Dénes, Jászberény,
7. Weigarten Gyula. Miskolcz.
8. Wotf Jenő mozdonyvezető,

Székesfehérvár. 9. Kovács JÓ 4

zsef, Szombathely. 10. Szakály
György leventefóoktató, Senye
háza. 1], Szász László, Szé'
kesfehérvár. 12, Oláh József,
Cs'ongrád. 13. Szücs Lajos,
Karcag. 14. CsikPiroska, Gyula.
15. Szabó István, Ujkécske. 16.
Bolehofszky Zsigmond, Győr.

17. Tóth Ferenc, Hajdusámson.
18. Nögy József, Pesjszentló'

Ors~ágos vásár nYOmán.,
Községünkbell a legközelebbi
vásár november hó {4· én,
15·én és 16-ál1 lesz meg/ar/va.

Népmozgalom Magyarorszá·
gon.- A folyó évi i'1U~Fl~zlus hó,
ban az országban 4742 há
zasságot kötöljek, ezer lélekre
ó4 az arány. Az l!lve szi\
letések száma a folyó év au·
gusztus hóban 18946 vott. te
hát 936·al kevesebb mint ta,
valy aug'usztus hóban. ezer
lélekre 227 a folyó évi arány'
szám. Azelhaltakszáma11212,
940-cl kevesebb mint tavaly
augusztusbZlO. A szaporodási
ezrelék a mul/ év augusztus
hóban 10.6 százalékról a folyó
évben 105 re esett le. 100 él
veszületeitre 17.4 százalék
csecsemő halálozás esik. Gü
mőkórbal1 dhalt a folyó év au
gusztus hóban 1151 lélek, 131
el kevesebb mint tavabr au·
gusztus hóban.

Kérje mindenütt a Gyomai
Ujságot!

A KereskedeJmi és Iparka
mara elnöke Eber Anlal dr.
szerint Európa, igy Magyaror
szág gazdasfigi válságát is a
délamerikai aranybányák hirte
len kimerülése okozza.

A magyar közvélemény a
legnagyobb megütközésset és
feiháborodással fogadta azo
kat a híreket, amelyek szerint
400 magyar családot utasilot6

tak ki kegyetlen gyorsasággal,
drámai jelene/ek között a szer
beleL\. kíu1asitotjak nagy része
pénz, ruh] és élelem hélkiil ér
keze1t Szegedre.

Terjessze a Gyomai Ujságot!

Gusztáv Adolf a svéd trón
örökös szomba/on, mindszen
tek napján turaautón Szom,
bajhelyre érkezett és látogatást
tett Mikes János gróf megyés
püspöknél.

A nagykőrösi szőlőkivitel

sikere. Most készült el NagY6
kőrös október havi gyümölcs

. exportjáról a kimulatás, amely
szerint október hónapban 80
vagón szőllőt és 20 va~ón

almát exportáltak Nagykőrös6

ről. A szállitmányokat Német
országban és kis részben
Ausztriában vásárolták meg.

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen. Iz
léses munka.

Erkel Ferenc születésének
120-ik évfordulóját november
7-én ünnepelte Gyula, A nagy
zeneszerző érdemeit dr. Varga
Gyula polgármester ünnepi
beszédben méltatta.

ÉRTESITÉS ! Tudomására
bozzuk t. olvasóinknak, hogy
a Hungária nyomdát és a
Gyomai Ujság szerkesztőségét

és kiadóhivatalét Kossuth La
jos utca 576 sz. (Wagner fa
telep) alá helyeztük. Telefon
:számunk 22.
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Az árverést 1930 évi november
h6 25. napján délelőtt -10 6rakor
a telekkönyvi h<:ltóság hivatalos
heByiségében fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a
kikiáltási amál alacsonyabb áron nem
adhatók el.

Az árvereini szándékozók kötele::ek
bánatpénzü1 a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-e. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, hogy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letét! elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláirni (1881: LX. t-c.
147., 150., 170. §§; 1908: LX. t.-c.
21. §.).

/J. z .aki az ingatlanért a kikiáltási :ír
ná! magasabb igéretet tett, ha többet
igémi senki sem akar, köteles nyom
han a kikiáHási ár százaléka szerint
ilJegállapitott bánatpenzt az áJtaJa igért
ár llgyanaunyi sz{t7.alékáig kiegészitení
(J908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1930. évi okt. 24 napján.
Záhonyi s. le kir. jb. elnök.

A kiadmány hite!éül:
ilyés

kir. jb. díjnok.

Ba,to!f Mil'!;Íjly kőmüves-mesteregy
jó családból való fiut tanulónak felvesz.
JeJent1u;zni va~:y a F:ÓZS~HIic0j lakásán,
vagy a Községi ovoda épitésénél lehet,

I A Gyomai Hangyánál a békéscsal bai korpát 9.- és a takarmány lisztet
, lD.50 pengőért lehet kapni zsákvétet-

néL Ugyanott egy középiskolát vég
zett leány vagy lill segédkönyvelőnek

felvétetik.

JJ, Gyorm:1li rlangya mint a Futura
bizományosa értesiti a lakosságot, hogy
a n',ai naptól kezdve a buza vásárlást
négy helyen eszközli és pedig: A Han
gya főüzletébel1, Aller Mártonnáj, Km
chiÚ Lajosnál és Kovács JánosnáL Te-

Ihát akinek· eladó buzája, tölm1Jgja
. vag 'l bármilyen ternlénye van, jelent

kezzek ezen a négy helyen.

Papp Vazul tudatja él nagyérdemü
közönséggel, hogy üzietét át helyezte

I Horthy Miklós ut 1191 Kiss Klein féleIh~z~a kéri a közönség becses pártfo
gasat

A gyoma! kir. járásbiróság, mint te
!tok:,;;"'!vi h2_tó~ágtóL

4307..'1930. tI'~d 523.rl1_.

cimü 4 felvoná::os vigjátékát.
A rendezést Mn!nár Gyula vál
laHa, akí azt n;úr él mindnyá
junk által ismeri körülJekintéssel
és alapossággal fogjabetanilani.

Endrődi aE1lyaköl1yvi hirek.
Születtek; Timár Mária, Fagyas
Imre, Szujó Imre, Porubcsánsz
ky Jolán, iAiká Imre, Balogh
Mihály, Pap Teréz, Haláleset;
Kólai Éva 2 hónapos, Timár
lmre 7 napos, Timár Gizella
18 éves, [{oloh Gellért o2éves.
Házasság'; Matuska Béla Szuió
Margit, Timár András Hanyec
EleI, Csercnyecz Vince Tóth
t-lar[;il, Gcrenyácz Lajos Po
rubc;áilSzki Mária. özv. Vanta
Imre Ö;'X Bnltl/S Mária, Már-

I
ton Józse! h.ciCdos Erzsébe!,

. 3??J<ál!as Luio" Fckécs Gizella,
F;:orcsok Pék!' Fro!yó f\nna,
Földi iv'1{:i,; Bell·i] Pirosha.

h"rt',,"" ,'~,~ ;:-<,~ "H"CM~,~", ~,,,ir", ri'l~~'

! .!leil1[ür~h, M8gcio]na \!~greh2jtatól1~:,:
~ Herter Hlha;y \' 2grell::tJtast szenvcao
I eiicl1 ::\cUctl ügyébenI a uh'.ajánlatra azIujabb :\l'V2l":St 1·10 F' t('\"köv",lelés és

! .' .=."".;;~~~~,::~~;ö:J;~;~';':;'~:! -li2;-cVÖ -Et 15tO.. szánlu

I
betélben A t ,ur' 5590 3.
hrsz. a. ;'ogjslt s I-1ertcr l\ilihálynevén
álló ház, udvar és SÚUllÓ a tanyafö1d-ön

! 1 hold 1277 né~ws7,ögöl te';,,;]dben 2000
p klUálJási á1'b30, továbbá a gyomai
4311 sz. betétben A·r j sorsz. 8898.
hrsz. a. roglaH s ugyancsak Het'ter Mi

nevén ál1ó pLJsári 2 hold 380
négyszögöl 1l1eWst::gre 650 P
ki!dilts!si árban elrendelte. Jelen arve
,:és áJta! a gyümái 1510 S2. betétben C.
6, aJatt Koós Sin<;lor javá~a bekebe.Jezve
levő szolgalmi jog és kikötmény, továbbá
a gyomai 4311 sz. betétben özv. Her
ter Ádámné Schvaim Katalin javára be
kebelezett özvegyi jog érintetleniíl Ina
rad.

vonu-

cr:.:sé-",

i)clicL Pi. ilTcJ iózsef Gyiirc
~:hi[w:j (/\r::d). \legyeii János
'Cliroczi tv1c:r~.,:j Domokos
Stmc\or r tV\3rgillal, Bari
tvli lE]jy ly Kriszti II ával.
Eihal!ah: Poróczai Irma 2 hó
110flOS. R. Nagy Mihá!y 67 é~

eddigi szokásokl61 eltérócn
nem színdarab, hanem iánc-,
ének és zcncsz6mok töllik be.
Az Ö~~S/ ';vc>ícl liszta bevételt'!
él i1YDiil'jr,znyhitó akcióra for~

di~ k, kivjnatos volna lehói,l bogy m:cn mennél nagyobb
I számban ielennén('k mcg és az

ol! befize!elI fiilérekkc! is lá
mogalnák a nemes céH.

Gyomai anyakönyvi htrek.
Szü\eilck: Eruchió Mihály Zol
lán,Nyiri józsef, Kozma Mj6

hBly, Oláh Ilona, Debreczeni
Lc'iszló, Lévai Elemér, Szász
Magdoina. Házasságot. kötö/
1"21< : f,ir'~ G-'ihC'r Nagy Liditvdl,

16;;(1 ó:'-, ~'úradh(}!at!anui végezte
l f(.~rje II '- ~HIöií cl rU:5Z(} blr(ji
! hivalélk.;,éJl 1931 juliIlS ! ·ev,,'!
i llV .l'i'i!ó-;fllI 'Eívi ,'c. ,."

l
I, ("'csl~cdcill1i rn~1'1i5zfer IT'CQ"·

i Cj l' 111 :;: ; " i !vC :J' c' i Ml'k Ll II utó s éi '
l

estJd. Fri('.i (j'.?73 ~YOlllBi

l(CI\:skcdt) Cl!~'ll 1l~·lL.~,H c:::,6döl

él gyulai kir. i('l'vényszé!( ill.·g·

szüntcik.

Megjelent ;il

tés havi foly(,irat ~Zé1Zcia~2

jalomIllai. ~v1illd<?n ci etö in,
;JYCil kapía m=g' él l<Jiz
lesz/és zsebkiiílyvéL SZi'rkcs;;>,
1öség- és lüadóhiv(lla: Buda·
pest, Vll. Szentkirály u1ca31.

.4. Gyomai Spor~ Ch: b nl C~i"

szerez/e eJöac!á"ára f~ ökkc'
imrének a vi!ág:'lrü i1lé1;:;Yc:

irói1ak: ",Lánv'om bOZOIlláilYiJ
500 millió" cimü vígjátékát,
melv a ~la(Jyar Szinllé1znaiz
voll tarlós 111i.isordaröhja. A
nagysik',:rG ~ájék()1. ilK'ly vi
dC'ken nv~g- !',cn kcriilt hC illl1

latflSr(]. ckccllbcr !Jó v(~~;:,én

sz~nd(:\o;:ik 'c' őiJClni c:z Q2YC ff

:oü!CI iziii"Jnö 'll'll'.edvclö :dá-
ja l1 legjobb .~<~crc~\os:~ !:ön.

],::\]; !1-1i\'í~<_ :,~zül-,·: va.cty c-
g'észségte!cn, ní!eTI nincs olyan
viÍnnegyci szabtJlyrenc1elel, fil

I fliamelv ipör Gzésél a heiyiségIclkalmas voUc'!lól 1<:.'11n<2 függö'Ié.

A GYOfUai Jótékony nőegye- I az·
sü!et Műsoros estéJye. F. !ló I él'tés Az E#
0"án szombaton cs!e a;: Uri I gycféríés O!vtJsó!zör !diünó
Kaszinóban radja él Nöq;rye- i J11Likcdvelö eg'yüttesc novembcr
siilet clsn ós;:i müsoros csté~ 1 30-ra tüzie ki clőadél'3ra Sze,
Iyél, melynek programmját az n'2S PléliÍnak "A csirkefogó"

AsztJl:n.a éss%ivb ie1ieg...
§éq, mell~ és JLidóhaj, í~örv'2jv

és angolkór, pajzsmirlg"na
gyobbodás és go!yvoképzó
dés eseteiben él íermé'3zeJcs
,,1feJ'enc Józ§ef~ keserilviz
a gyomor és belek müködésél
ki/ünően szabályozzél.. európai
és amerikai klinikllsok tuber
klllolikus egyéneknéltapasztal
ták, hogy él. beteg-ség kezdetén
jelentkező székrekedések él.
Ferenc .Józ§ef viz haszná
lata folvtán lénveResen eny
hül!ek. A Fer~~c Józ:§ef
keseriiviz gyógyszerlárakhan,
c1rogériák ban ti.:) fii';zcri"lzlc tek
ben kapható.

A éllzíár

leaBetéteket

gyonlaí fiókja pé.n2JÉlr-l\,Jagytakarék)
_'ll N • I'f]' ""T'# w 'ii~ T'"és e uró K roaI l\e ba !-{.-.)

vái'~ókölcsönöke'~ ház es meUeH, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és CI forgalmi érték legnlagasabb százaléka erejéig' a legelőnyösebb feitételek és kam(1t!áb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló' drágább kamaíozósli kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
íörléseket illetve kikebelezéseke! díjtalanul eszközlik. A b,ú(ebelezésí költséget méitányosan és a !eg~

minimálisabb összegben számítják feL
Akinek tehát kÖ!csői1re VaJ1 s;,:üksé:ge, vagy akin már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertá!ni óhajtja, ~~er'E;§se fe! áz intézetek
iizlethelységeit, ahol a sziikséges felvilágosHásol\cd a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

l ~'." "'!" "J'"d''' b' .. l,", l ',1Ogy a ,elvllagosHaS-tZeres az el"üeKlO marmIre IS r,meI\2Zne.

Mindennemü bankári 111egbizást 'láBaInak és ,azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek menett teljesítik.

IIett gy mölcsöztetnek.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

NEM TRÜKK,
VALÓSÁG l

Meleg, barátságos, tiszta

SZOBA
árból

20 százalék.

vagy bármilyen célra is
alkalmas üzlethelyiség

SCHUSZTEK SANDOR
tanitónál

a Horthy Miklós uton

kiadó.

Bőséges, ízletes, háú

ÉTKEZÉSI
árból

10 százalék
engedményt kap Ön, mint ezen lap

előfizetője-

BUDAPESTEN
a

PARK SZALLODAsAN
VilI_ Baross-tér 10. Szemben a Keleti

Pályaudvar érkezési oldalával.

Pa rce II á z él s.
A póhalmi báró Huszár-,féle
uradalom parcellázása már
kezdetét vette, amikor is
fejhivjuk az érdeklődőgaz
daközönséget, hogy mhitán
már cea 1000 hold lejegy
zése megtörtént, saját ér
dekükben mielőbb jelentkez
zenek a venni szándékozók,
hogy még hozzá jussanak e
kedvező feltéteHi és olcsó

földhöz!
Jelentkezni csakis

AZ· ENDRŐD-GYOMAI
~ TAKARÉKPÉNZTÁRNÁL
~ ENDRŐDÖN.
~~~

zonnal

Hen tesüzlet

k i a ct ó december 31-ig az
ÁRVAHÁZ alsó épületében a
volt "HUNGÁRIA" NYOMDA

helyisége. - Bővebbet a
W A G N E R fal(ereskedésben.
~W~~~WW~~UWUVW~UWUWUU

Jön!

"musora

Csirke kg-ja
Pulyka kg-ja
Levestyuk kg-ja
Gyenge csirke

Elsőrangu príma
megakadt és ezek
nőben.

Sertés vásár.
A budapesti sertés piacon meglehe

tősen nyomott árak vannak é. p.
la urad~lmi áru 300 kg-on felűl páron
ként 122--124 p
Közép uradalmi áru 250-280 kg.
páronként 119--122 P
Szedett közép 220-260 kg. páronként

118-120 p
Könnyű 180-210 kg_ páronként

114-118 p
Silány 100-116 kg. páronként

112-114 p
Szedett öreg .lIa nO-li8 p
la öreg nehéz 300 kg-on felül páron
ként 120-122 p
Angol sonka süldő páronként

132-140 p

Tojás és baromfi piac.

Tojás. Exportra alkalmas szép áru
13-13-5 fill.
1'30-1'50 P
1'10-1'40 P
1-30-1'40 P
H5-1'40 p

árunak kivitele
szállítása csökke

(-dor.)

árkája

r

ete n'.

november hó 9-én vasárnap:

világfilm l
United Ariist remekműve:

Noé

Az

"Apolló" filmszinház
1930 évi

Az

Burgonya Krüger
Burgonya Ella étk.
6szi rózsa

Liszt.
Vidéki kis malmok árai bolettával, for

galmiadó nélkű!.

O-ás gg 29'50 P
O-ás g ?8'5O P
2-es 26'50 p
4-es 23-- p
6-os 15'- P

E heti erős és nagymérvű csapadék
következtében fl gazdasági munkálatok
teljesen szünelelnek.

! . - 'tOkt6berben 100 millime eres csa-
padék volt.

J .. Ion.

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

dráma 8 felvonásban. Főszereplők: MARY PHILBIN,
LYONEL BARRYMORE, DON· ALVARADÓ.

Ezenkivül két kitünő amerikai burleszk és
filmhiradó

Előadások 6 és 8 órakor. - Leszállitott helyárak.

hangosfilm, saját uj hangos leadó gépeinkkel.

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-töt
gy. gy. gy. gy.

6'15 9'4513-3617'3020'45 i Bpest k_ p, é 4'5710'4011'4519'10 19'45
11'06 12'42 18'1920'29 2'10 é i 0'32 5'34 8'5214-28 16-52

6-411I'1412'471W292O'34 2-20 i Gyoma é 0'17 5'26 8-5114'2016-5119-25
734 12-OS 13'25 19-2721·11 3'23 é Békéscsaba i 23'15 4'34 8"1413-2616-141826
Autóbusz 3'53 12'46 17'3020'45 i Gyoma é 7'2412·10 16'4721'45 Autóbusz
<ll 5'30 4'21 13·1417·5821'13 é _ i 6-5311'3916'1821-14 6'00 ~...

4'2613'1918-03 21'18 i Dévavanya é 6'4811'3316;1321'09'o 6'30 8-00 ~'0 4'5713-50 18'3421'49 é i 6'1511'01 15'41 20-36-O 9-00 Szeghalom 10'30 ~.
t:: 11'10 4'5813·5118'4521'50 i é 6'1310'5915'40 20 34 12'00 3,(.IJ 5'1714'10 19'0422'09 é Vésztő i 5,531O'3}' 15'21 20-14I 12-50 1'40 ;-:o 2·20 7'27 20'58 é Békéscsaba i 4'05 13-3018'24 2-40 ~~ 4'55

6-16 11'0214-00 19'00 i Szeghalom é: g-30· 9'50 15'25 18-42
5'40 g

ö 7-20 7-40 ;.>, 7'50 12'34 18'04 20'36 éPüspökladány i 5'30 8'15 13'50 17'08 -.
O l'J

Term~l1yés magpiac.

.Lenmag 29-- p
Napraforgó 9-10 p
Viktória borsó 13-14 p
Express borsó (darálva) 18'- p
Szárított répaszelet tO-li p
Burgonya Weltmann étkezési ab ter
melési hely 3.50-4 p
Burgonya Weltl)'lann ipari célokra 3-

340 P
3-3-55 P
4-75-5 P

6'50-7-50 P

l<:özgazdaság.

Kovács Jánosnak kétfertály tanya
földie kedvező fizetési feltételek mellett
eladó, Ugyancsak eladó a pusári és az
örökös nyilasi földje is, Venni szándé
kozók jelentkezzenek nála a 400 ház
szám alatt.

Gabonapiaci jelentés.

Minden egyes jelentésünkben jeleztiik,
hogy a nagy látható készletek, valamint
az orosz dumping arra fogja inditani
az importra szoruló országokat, hogy
szükségleteik befedésével várjanak és
mindig csak a momentáni szükségletü
ket vásárolják, minek következtében a
nagy készletek mellett az árak lemor
zsolódására lehet számitaTIi.

Következetesen ajánlottuk a buzának
eladását és sajnos bennünket igazolt
az a tény, mert jóslatunk az áresést
illetőleg be is következett.

Igen érdekes statisztikai hirek jelen
nek meg az angol buzapiacra vonat
kozólag é. p, az angol dominiumok
burafeleslegei több mint kétszeresét
teszik ki az angol anyaországi import
szükséletnek. Igy tehát nagyon meg
fogjuk érezni a7 eladás tekintetében a
nagy felesleget, mert az igy előálló

termésfelesleg cca 110-130 millió mé
termázsát tesz ki.

Ugy Rotterdamban, mint Berlinben,
Breslauban és Kolozsváron nagy üzlet
teleneség és lanyhaság jegyében álla
Tlak a tőzsdék, ehhez járul még az is,
hogy a déli féltekéről a termésre igen
kedvező hirek érkeznek,

Bár az amerikai farmerek az eladás
tóI még mindig huzódoznak, ellensu
lyozza ezt a további orosz buza kiná
lata, melynek sulyosan éreztethető ha
tásának még ma sem vetettek gátat az
európai importra szoruló országok,

Ott ahol az értékesités lehetősége

meg van, az oroszok kereskedelmi
szervezeteket létesitenek, mely szerve
tek nézetűnk szerint nemcsak a buza
eladásával, hanem politikai elveik el
helyezésének is megfelelő alapot ki
vánnak és meg is szervezik és késő

lesz majd a bánat, ha az már olyan
alakot fog ölteni, mely a kapitalista
gazdaságot, ha nem is veszélyezteti, de
támogatni fogja.

Piacunkon a buza e héten 12'50-13
p volt.

Nyilvános tárházakban a készletek :
Leszámitolóbank tárházaiban a mult
héten 375.063 q, e héten 387.014 q_
Csepeli kikötőben a mult héten 188,074
q, e héten 196.142 q. Lujzamalomban
a mult héten 75.716 q, e héten
89'073 q.

Chicagóban fizetnek a mult héten
XII_ 78, e héten 75,3/8, lll. a mult hé
ten 82, e héten 79.318, V. a mult héten
83,7/8, e héten 81.1/4.

Zab; árpa változatlan, csövestengeri
piacunkon 9-9'50 q-ként. Helybeli ga
bonakereskedőnél 9 P-ért kapható.

Nyomtatta a &iHUNGARIA" könyvnyomdai vállitlaf Gyomán. felelős cégtulajdonos: TEKET SANDOR.
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EL6FIZETÉSI ÁRAK:
Negyedéwre - - - - 1 pengő 80 fillér
F6I ,6vf'e - - - - - 3 pengő 40 fIlIé...
Egész évre - - - - 8 pengő.

Lapzárta P É N T E K dB! 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom 3, Kossuth Lajos utca 516.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos 1 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.

Többezer főnyi tömeg
részvételével folyt le afrontharcosok

második találkozója.

A Gyomai Jótékony Nőegylet

műsoros estélye

ön"'T

- Az utolsó, amit mondani
akarok az, hogy hatalmas edit
látok bennetek, de már deresedik
a haj és kifagyában vagytok s
természet örök törvénye azt kivánja,
hogy vissza ffatalitsuk az erőket.

Menjetek szét a falvakba, beszél
jetek fiaitoknak hősi tetteitekről és
a frontharcos szellem lesz a fiai
tok közé átplántálva, amely fel
épitheti az uj Magyarországot.

Percig tartó tombofó taps fo
gadta a nIiniszfer beszédét, amely
után indJtványára elhatámdák,
hogyafrontharcosok kebeléből

egy bizottság ül őssze a honvé
delemiiRyi mil1isz!errel, amelynek
az lesz a feladata, hogy a front,
harcosok munkájának további
programmját előkészitse. Több
hozzá szólás után a gyülés a
Himnusz eléneklésével végetért.

A gyülés után· a frontharcosok
azt a koszorut, amely puskagu
lára téve az elnöki emelvényen ál
lott, katonazeneszó mellett ZlÍl t
sorokban az Andrdssy uton vé
gij!,haladva kivitték a városligetbe
és megkoszoruzták vele a Hősök

Emlékkövét.

adakozások még folynak.
Névnap megváltás cimén dr.

Szilágyi Ferenc, ifi. Wagner
~árton 20-20 P. Kató Lajos,·
dr. Messinger Albert, Glück
Ármin, Feiler Lajos, dr. sar~

kadi Nagy Pái, dr. Chrisztián
Kálmán, dr. Pálka Pál, Cser
mák Kálmán, Hartenstein Ignác,
Krnchió Lászlóné, viléz Haviár
Gyula dr., dr. Tardos Gáspár,
Grósz Zoltán, Kner nyomda,
Schulek Béla és neje, Vanis
Gyula, Záhonyi Aladár, Wag
ner Már/on .fiai 10-10 P. dr.
Vincze Endre 7 P. G. Nagy
László, Szabó Józsefné End,
rőd 6-6 P. Végh Béla 5'52P.
Gecsei Sándor, Vidó Jánosné,
Kerekes Károly, Hégely Imre,
Bácsy Géza, dr. Szilágyi Fe~

rene, Becher Ernő, Becher
Rezső, Olicsck Gyula, dr. Vo
gel Károly, AUer Andrásné, dr.
Singer Istvánné, özv. H. Ko
vács Gyuláné. özv. Ková('s

.Jánosné~ Pétermann Józsi?f~

november 8·án a legszebb er'
kölcsi és anyagi siker iegyé,
ben játszódott le. A közönség
szivéhez talált az este célja és
hozták nem is fillérjeiket, de
pengőikel a szegény fázó em·
bereknek. Ismét nyugodlabban
aludhatunk, nehány inséges
családnak tudunk segiteni.

Az este elgondolása az elnök
dr. Záhonyiné érdeme. Ki/ünő

munkatársai voltak ebben:
Sziráczkyné, aki él fáradságos
rendezést végezte és nővére

Iszer Iza.,bella, aki nagyszerű

zongori/sta és époly ki/ünő

táncosnő. Valóban fővárosi ni
vóju volt, amit tőle láttunk és
hallottunk. Remélhetőleg nem
utóljára.

A többi szereplők is igen
sikerült dolgokat hoztale A Nő

egylet ezuton is köszöni fárad~
g'ukat.

Mint igértük az önkéntes be·
lépődijakat itt kezdjük el nyug
tázni, m~gjegyezve, hogy az

gyar néplé/eknek megvannak sa
játosságai. Nekünk el kell mé
lyednűnk a honfoglaló magyarok
lelkébe és meg kell önmagunkat
találnunk. A fasizmus azért tör!
előre, mert egységes volt. A front
harcos kérdésnél is sajnálatosan
kell megállapitanunk, hogy amint

Borbély-Maczky Emil kezdemé
nyezte a mozgalmat, rögtön akad
tak elnöki konkurensek s bár ki
felé be nem vallott célokkal, de
mégis politikát akartak csinálni.
Az egyik a ldrálykérdést dobta
oda, a másik társadalmi forrada
lomról ábrándozik és nem tudják
az!, hogy lényegében egyik sem
éri el cátjáf. Mert egy kis nemzet
széttagolva még tár\;adalmi· moz
galmakra is száz százalékot ve
szit erejéből.

- Azért jöttem közétek, hogy
elmondjan, hogya kormány a
legnagyobb szeretettel foglalkozik
az ii.gyetekkel, ho.!,;yelső 501ban ér
zem a kötelességemet, amely érde·
meitekért tettekre késztet. Azt aka
rom, hogy minden {ron/harcos
tudja, hogy Gömbös Gyula hon
védelmi miniszter a képviselője.

den legénységi állományhoz tar
tozá arany vitézségi érmes, ameny'
nyiben elhelyezkedni nem tud a
civil életben, azonnal felvendö a
hadseregbe. Elrendeltem azt is,
hogy minden olyan, a tisztikarhoz
tartozó Iwvidijas, ki arany vitéz
ségi éremmel rendelkezik és a 35..
éle! évet még nem töltötte be,
szintén felveendő a hadseregbe.

Tegnapelőtt helyettem, távollé
temben a belügyminiszter befer
jesztette az altiszti ellátásról szóló
törvényjavaslatomaf. A javaslatban
van egy frontharcos szakasz:
Nemcsak az állami hivataloknál
és intézményeknél, hanem min
den magán társaságnál, ame
lyik az állammal szerződéses vi
szonyban van, az altiszti állások
50 százaléka volt igazolvánYDs al
ti<;ztekkef, s 50 százaléka vitézek
kel, rokkanl altisztek!;el és front
harcosokkal töltendő be s igy száz
százalékig érvényesillhefnek a front
harcosok.

A frontharcos kérdés azon kér
dések közé tartozik, amelyek ma
gasabb nemzeti szempontból birá
landó el és amely nem posványo
sitható el pártpolitika révén.

- Jaj annak a polltikusnak és
miniszternek, alci eltéveszti szem
elől, hogy az utólc~rnak látnia
kell azt, hogy aki a haza oltárán
áldozatot hozott, a megbecsliIésben
nem részesül. Intézkedtem, hogy
mindenütt ahol helyőrség van,
amikor egy frontharcost visznek
utolsó utjára, a helyőrség . képvi.
selfesse magát a siriánál. Azon
ban én nem a halál, hanem az
élet minisztere vagyok. Meg kell
adni a végső tiszteletet, de addig,
amig élek, a megélhetésemet kell
biztositani és a magam részéről

mindent megteszek a fronthatco
sok megélhetésének biztosifására.
Megteszem azt is, hogy amennyi
ben szállitásokról van szó és
egyenlőek a feltételek, akkor a
frontharcosokat részesitem előny

ben.
- Bár mennyire szeretem Olasz

orszáJ;ot, kopirozni nem kivánom.
Nem kivánom azért, mert a ma-

Vasárnap délelőtt tartotta má,
sodik találkozóját a magyarfront
harcosok szövetsége, amely alig
egy éve alakult meg és máris
egyik legelső tényezője lett az or
szágnak.

Borbély·Maczkv Emil borsod
megyei főispán szervezte meg a
Irontharcosok gárdáját, (iz a fő

ispán, akinek az autóját fronihar
cos soffőr vezeti és aki körül
tisztviselők és· altisztek egyaránt
a frontharcosok sorából kerültek ki.

Ezrével gyültek össze a MOVE
székházában az ország minden
részéből összesereglett frontharco
sok és kicsinek bizonyult a má
sodik emelet, mert még a folyo
sók és lépcsők is feketéltek az ün
neplőbe öltözött, jelvényekkel és
kitüntetésekkel diszitetl tagoktól.
A hom/édelmi miniszter szárnyse
géde kiséretében civil ruhában,
frontharcos ;elvénnyel jelent meg
agyülésen.

A naggyülés a Hiszekegy eU
mádkozásával kezdődött. Majd
vitéz Borbély-Maczky Emil mon
dott megnyitó beszédet.

Bejelentette, hogy az ország
legelső jrontharcosa, vitéz nagy·
bányai Horthy Miklós kormányzó
kihallgatáson fogadta és a kor
mányzóüdvöz/etét kllidi a front
harcosoknak. Majd üdvözölte
Oömbös Gyulát, aki nemcsak mint
honvédeimi miniszter, hanem mint
fronthqrcos ba;társ jött el az
ülésre:
; Ezután Oömbös Gyula honvé

delmi miniszter nagy éljenzések
között emelkedett szólásra.

- Kedves Bajtársak, - mond
ta, - ha igazak volnának azok
a hirek, hogy én a frontharcoso
kat nem becsülöm és mozgalmu
kat nem helyeslem> akkor nem
jöttem volna el és a jelvényeteket
nem tüztem volna ki. Lehetnek
nálam különb froniharcosok, de
a mai helyzetben és a mai állá
somban magamat tartom az első

Irontharcosnak. Egy honvédelmi
miniszter, aki a frontharcosok ügyé
vel nem foglalkozik,· nem tölti be
hiVatását. Elrendeltem, hogy min-



Krecsmárik Endre
meghalt.

1930 nov.. 16.

"

Az egységespárt j,eddi érle·
kez[eJén él !Joletla árának fcl;
emelése és dZ őrlési iegy be;
vezetése ll1el\elt foglalt állást,

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Na~y Pál, Antal Pi
roska, Novák )Ó2Sef. Házasság:
Kovács Laios-Tari jllliáriná
val. I.)raun Ádám-Nagy Eszter,
Gál ISlvé'ln-Vercs Piroska, F.
Kiss Sándor-Izsó Máriával,
Schwalm András-Kiss Mári,
ával. Halálozás: Putnoki Irén
1 hónapos, Bácsi Sára-Ola
jos Jánosné 66 éves, Vidó IsI·'
ván 79 éves, Lakatos Sándor
24 éves, Szőke Gergely 66
éves, Csökönyi Lajos 80 éves"
nzv. Kóródi Gerzsonné-Zöld
ES71er 72 éves, özv. Kiss Mi,
hályné-Szilágyi Zsuzsanna 65
éves.

Pályázat fedanyag szállitásra.
A l:ctyu!öi, államépités<:clí hiv~tal

éi kezelése alá tartozó állami
közutak fenntart<lsár-B éshen
gerclésérc az 1930-31. évben
clóirányzoJl kavics és zuzalék
anyag'oknak avasuli cíllomá
sokról a' helys2inrc való ki,
szállilá"á! vállalati ulon ,kiv/mia
biztositani. TzilJbck közölt Szar4

vason 408 m3 kaviesot. 173 m:'
zuzalékol. Konc!oroson 120 mi3

zuzaJékol. Szeghalmon 55 rn~

kavicsot, 66 1113 zuzalékot, K("i
rösladányban 271 m3 kavicsol"
179 m:) zuza!ékot, Mezőberény.
ben 12 01 3 kavicsot. 23 lll:' Zil l

zalékot, Békésen 1527 m:' ka,
vicsot és 349 111 3 ~:lIí'éllékoj kell
kiszállítani a hiva/öl által kiie;
lölf kclyre. Részlcks fel!í2Jelek
megjuclha1ók a gyuldi államépj·
tészeti hivatalnjt. 'PálYáz~1íJ1a~'
táridő november 25 d,zlclőjj 1é
óra.

K911dorosi kijldPtt~ég Wegy
Klebelsperg gróf k~ítus~mi~

niszterhez. -A 'kondorosi köz-'
ségi belső iskola tulzsufol!sága
ügyében ,a ni'lpokban küldött.
ség keresi fel a kultuszmi. '
niszjert, hogy egy lanCró at,
kalmazásának- költségeit fed<>7-'
né. Most 140--'150 növendék'
szorong- egy- tanteremben s
egy tanító veLe/ése alaIt.. E7.~

lehetetlen állapo1, amelyen/fell'
létlenül és sürgősen s~8'iteni

kell.

Országos vásár Bél(ésel1:'
Békcs községhen ct lcgközc,.
Icbb: orszé'J1:2os vtJs6r november
21·c'n és .2~-Ól k~s? melyre

. vésZlnl'nJ'?s hC!>Tól rninLlcl1félc
állat kihajthaló. -A pénzügyigazgÉltó jelen fesc

szomOrLi adatokat Imtalmax az
adófizelésck októberi eredmé
nyérőL Emicllt (j mult hónap8
ban 2 \'árosra és 10 községre
kimondják a vaQ\'oni felelőssé,

get s czt most ujahb 1.5 köz
ség-rc mondták ki. l'vlár csak
három olyan köz:'iéga van a
megyének, ükül az adók tiir,
heló mértékben foly·tak he. 
Ezek a község-ek Puszlc:iÍÖlc1vár.
Szcnlclornya és Csabacsüd,

A vtJrmeg'ye aclózóinak ler;
hén a nlU!! évi hátra!ékkal
egyiill 7.157.545 pengő van
előirva, Erre az év első 10
hónapjában összesen 3,642,228
pengől fizettek be. A hátralék
ő,939.103pengl). lehál a7 ellés2
előirás 68 százüléka. Az idén
291,875 pengővel kevesebb adó
foly! be, Illi nt lavaly. forgalmi
adókban a~ idén 1.120,964
pengő folyt be a taval\ i 1,357,225
pengóvel szemben és 79496
pcngö\'el kevesebb az illelékg
belhetés is.

Egyre romlik a
helyzet a l\özíerhek

'fizetése terén.

Az országo§ front...
harcosok nagy gyü1é
sén a gyomai frontharcosol<at
Wagner József képviselte. EZ8
uton is felhivjuk a jelvény vi
selésére jogosultakat, hogy
saját érdekükben is minél
előbb lépjenek be az országos
szövetségbe és ez ügyben for
duljanak Nónay Ferenc szá
zadoshoz.

g~
!NJI!A'RU!.IM~

!.~S~ÁR.T,JA pl lKIÜ1l"~ftI;KET."E(;;SZ.!i"""1ET~A"""IR V1Ö.Rcssic,.ti....:
PiATI KÁBAN .D.ROGÉ.RIÁ6AN,tL..,LAT5ze:RTA9-6AN K.APHATÓ.

Gyoma község képviselő

test~lete f. évi november 10·
én kőzgYLl!ést tar/ott, melynek
egyetlen fontosabb' Járgya a
községi vendég'Jő bérbeadása
volt. A községi ké!wisí?lőtesl

tület eg'yhangulag elfogadta és
jóváhagyja aKarsay Lajossal
megkötött szerződést;mell' sze
rint a vendéglőt 12 évre bér·
beadja 1000 pengő berért,
azonkivül bérlő fizeti aZ ösz
szes adókat, külső és helső

tatarozás/ vállalja és az épü,
lelet most is karba tarJja, A
képviselőtestület bérlőri51 felté~

telezi, hogya vendéglő régi jó
hirnevét helyreállítja.

29.November
Erre a napra halasztQtta a

GySe a J5·re hirdetett feqesMlyét. '
Azt hisszük, valami nyomós ok

késztette a vezetőséget arra, hogy
meg'változtatta a dátumot Mert
ugy tudjuk, hogy az est szereplői

készen vannak míísorukkal.
Igy - sajnos- két hetet kell

várni, annak a szépszámu és hálás
közönségnek, amelyik nem felejtette
még el az októberi jól sikerült
vacsorát. Az előjelek azt mutatják,
hOi;Y a 49-iki teaestély méltó lesz
a GySe-hez és semmiben sém
marad mögötte az ,eddigieknék.
Arra is tekintettel van a vezetőség,

hogy a mai nehéz viszonyok mel- :
lett a legjutányosabb áron juttassa
szórakozás/Joz közönségét.

{(reesmárik Endre szegedi
polgári iskoiai tanár f. hó 8gán
házasság~ínak 27, életánck 52~

ik évében hosszu szenvedés
után elhunyt. Temetése f. hó
lO·én dé\utön ;-; órakor volt
.sZé1rVi,,';();] al: ág. Iül\'. ev. egy
ház szertartása szerint. Elhuny
lál ö/vegyél] és gyermekein
kivül nagy számu rokonság
g'yászolják. l,zrecsmárik Endre,
aki lelkes rdion~óia voU a ler
mészcttudornányoknak s mint
régész is fáradhalatlan mun·
kásságaval teile közismerité
nevét régi ismerőse volt olva;
sóinknak is. Több éven kere.sz g

iül volt polgári iskolánknak is
tanára, A szimpatikus és nagy'
tudásu tanár Gyoma, kömyc: o

kén is több izben végzett ré~

g'észeli kutatást és az Ö nevé·
hez füzödik a faluszövelséggcl
karöltve meg/artolt kiállítás
megrendezése is. Elhunyta szé
les körben kelt őszinte rész
véteL

Dr, Dairnd Scíllc!or t'>é:k,:s
vármegye illispánid !1UVClll])cr
8-án a lörvéilyhalósági bizoll
ságtöl nyui,tdijaztot6::;jt kéne
és az erre vonalkozó kéreiméi
irásban adta be. A i<.érclem
kövelkezIében a fói5pán él

nyugdijbizottságoj november
22'érc hivtCl össze és ugyan~

erre a napra van összehiva a
rendkivüli közgyülés is. amely
tárg-yaJni fogja az ilIispán nyug
díj aztatás! kére! mélis. Az cl !ispán
kéreImének beadása után azon l

nai szabadstlgTa ment és lá
volléte alajj a vármegyei iigye
ke! dr. h/lárky Barna vármegyei
főjeg'yző, mint az alispán lör;
vény szcrinli heiyeHese vezeti.

Dr. Daime! Sándor 1

alispán n~Jugdijaz- l

tatását kéri.

Óriási lendületetvett
a magyar baromfi

és tojáskivitel.

2. oldal

Nyisztor Péter, Honfi Arda!, !
Weil Sándor, c1r.l)alózs LéÍs/ló.
Klein Sándor. brassói Greiszing
józsef 5-5 P. FeUer Ernö,
l(eresztesi józsef, Kovács Má
rin, Haidu Béla. Szabó BeneI
dek, ]-<'őszegi István. Grosz
Salamon. Györgypál N... PrÓ·
kai jános. Répás Pál. Schuszl
tek Sándor, Arany Gusztáv.
Jakóné Szabó Piroska. Szren,
kányi jános, Faragó Mária
4-4 P. Bujdos Laiosné. Hor
váth Sándorné, Kiss Lajos,
Trébics Dezső, özv. Zolnay
Bélém,z, Bencsik László, Plllu#
gor istván. Biró László, \Vcilln
mann Károly, Mikó lstvfln. feg

ke/e János, N. N., Nagy Lajos
3-3 P, Korpos Jánosné, N. N.
Iványi István. fekele Lajos,
Krenn Gyula. Modaras Katinka,
Kiss Antal. N. N., Pfeíffer Jó~

zsef, N. N., Lant József. Kruc,
hió Ivlihály, liarmati Lászlóné,
Kovács Alber/, özv. dr. Kováes
Alber/né. Szües Antal, Diczy
JilllOS, dr. szentjobbi Bartha
János, Kéri István. Horválh
Józsd, Berkovies Adolf 2-2 P,
Garai Balázsné, N. N., Szabó
József, N. N., 1.50-1.50 P.
Kiss Istvánné, Gál György,
Kiss Gergely, N. N., Varga
Pálné. Majzik László, Györ:,;y-
pál Albert. N. N., \-1 P, Dió~
szegi Andrásné 0.50 f.

A toiás kiviteli kompány mos1
zárult le, mégpedig- váratlanul
jó eredménnyel, amennyiben ez
év első hat hónapjában mint
egy 90 ezer mázso magyar
toiást vittek ki. Tojásexporlunk
tehát az előző évihez képesi
töbh mint 100 százalékkal emel
kedelt. Hasonló eredményt mu,
laI élő- és vágott baromfi kivi
lelünk alakulása is. Mig tavaly
az első hat hónap alatt 40 ezer
má2sa mag'yar baromfi! expor,
táltak, addig- az idén az év első

felében tőhb mint 69 ezer má
zsa baromfi! vWek ki. Most
aktuális az őszi nagy pulyka
export is. Bár a londoni fo
gyasztó a nagyteslü, fekete,
nem zsiros pulykát kedveli,
ennek ellenére az Alföldön még
mindig a kicsiny ~s kövéres
fehér pulykafajt tenyésztik. A
gazdáknak saját érdkükben
kellene oly pulykaállományt
jenyészteniök, amely anyagi
érdekziknek is mégfejel. A
csirke kivitel 13 nagyobb ará·
nyokat öltött, különös,en Német
-ország és Anglia felé. Amerika
,a gyöngycsirkéI vásáro\ia, mert
Newyorkban már jó márkája
-van ama8'yar gyöngyesirké·
\f.Il?k.



ményekr.z és ellátási díjakra I
kieszközölj végrehajtás hatálya
kiterjedt a késflbb változott il·
ietményekre és ellátási dijak·
ra is.

Terjessze a Gyomai Ujságot!

Szabályozzák az autóközle
kedést. A belüRyminisztert az
uíóbhi időkben történt halálos
végű gázolások arra indítolták.
hogya közlekedés rendjét szi
goruan szabályozza. Az uj in
tézkedésben legnagyobb gon·
dot a sofőrvizsgákra fordítanak.
Az intézkedés előszele már a
budapesti sofőrvizsgákonérez·
hetó formában jelentkezett,
amennyiben a vizsgára jelent
kezők ötven százalékát vissza
dobták. A sofórvizsgák szigo·
ritását vidékre is kiterjesztik. A
vizsgálóbizottság tagjai csak
olyanoknak adhatnak hajtási
igazolványt, akik feltétlen urai
a gépeknek. Sofórvizsgákra
csak elózi?lcs alapos orvosi
vizsgálat után bocsájtható CI ic
lenlkező, A szigoru rendsza
bályok életbeléptetésével remé
lik, Ilog'y a szcr('l1csétlens(~gek

száma csökkeni fog'.

Villamos sugarak a sebé
szet szolgálatában. A phila
dclphiábaníClftol1 '3!TIcrikai sc·
bész!wngrcsszllsOil több kiváló
()rvo~i tekintély él legnagyobb
jövőt ióso1!a él ~ebészejj cé·
lokra használt vil!amossuga
raknak. amelyek a mütélek bi·
zonvos fajánál teliesen ki fog
iák szori1ani él műtókést. Ho
ward Kelly baltimorei tanár
szerin! az e!ckil'Ooperáció épp
ugy aránylik a késsel végzett
mLitétekhez, mint él villamosva
sutak az ósdi lóvc\natokhoz,
Az uj rendszerrel be lehet haJ
tolni az agy legkényesebb ré
tegeibe és a hátg'erinche, vér
zési veszélyeket a villamosmű

tétek nem ismernek. Dr. Sahs
(SJ. Louis) kijelentette, hogy a
villamos műtószerszám ui kor·
szakot nyilott az ideg'műtétek

terén. Nagy daganatokat lehel
most minclen varrás nélkül e!
távolitani, ahol azelőtt 60-70
ezüst kapcsoí kellett alkalmazni.

Kérje mindenütt a Gyomai
Ujságot!

Hogyan telepitsük a gyii-
. mölcsfákat. Erre a kérdésre

felel és tiz tervrajzot közöl a
Növényvédelem és Kertészet
legujabb száma. IsmerteH még'
él legelők fá.silását, a sziiret
utáni teendóket, a rózsa ülte·
tését és télitakarását, a virág
trágyázásál. vértetü irtását, a
gyümölcs csomagolását s1b, A
dUSéltl i1luszrált kiváló szakla ..
pokból egy alkalommal a Nö
vényvédelem kiadóhivalaIa (Bu
dapest, V. kerület, föld mive,
lésügyi Minisztérium) lapunkra
való hivatkozással készségg'el

'küld mutatvanyszámot.

;3 .oldal.

EJrandardja·

November 15-íő(

drág uI a posta.

Meghalt a világ legöregebb
asszonya. Buenos-airesi jel~n

tés szerint Braziliában amiJ
nap halt meg Rosa da Costa,
a világ legöregebb asszonya,
százötvenéves korában. Halá·
lát tizennyolc gyermeke siratja
- tizer~négy fiu és négy leány
- valamennyi százévnél idó 1

sebb és a következő leszár#
l11azók, száz huszonnégy uno·
ka, kétszázharminc dédunoka,
tizennégy ükunoka, akik közül
a legifjabb tizenhároméves. A
legujabb népszámlálási ac!ajok
szerint Brazíliában rQndkivLiI
sok száz évesnél idősebb sze
mély él, akik iulnyomórészt
mulajjok.
~~AA~~H~

Amikor a gordiusi csomót
nem sikerül keHévágni. Oran
ge város (New Jersey) legujabb
szabtílyrcndc!eie megengedi a
vasárnapi mozielőadásokal,

ellenben a vele teljesen össze
épiletI East Orange továbbra
is fenntarJol1a a vasárnapi !nozi
tilalmat. Ezek az ellentélek su
!yos helyzetbe hoztak egy mo
zit, amelynek épülete mindkét
község területén fekszik. A tu
lajdonos egy icleiQ" ugy oldalla
meg' a dilemmát, hog'y az
Orange államra néző oldalon
külön kaput nyitott és az East
Orange területén levő ülőhcJ

lyekre vasárnap nem adoJt jeJ
gyekeI. Azonban kítünt, hog'y
a mozivászon eg·y része East
Orang'e teriiletére nyilik ál s
most ezen az alapon teljesen
betiltották a vasárnapi előadá·

sokat.

5+1 CSÖVES TÖKÉlETES HÁLÓlATI ÜDIÓ
IH5ZEBB LEGOLCSÓBB, HGTÖB BHTIJD.
KAPHATÓ 6-12-18 HAVI RÉ5IlHRE.

IVHnden jobb
szaküzletben.

<\,. men ......
GYOMAI uJsAa

helyes összetételétől függ tehát I
az anyagcsere zavartalan lebo
nyolitása. A rádiótechnikai ku
latások és az emberi szerve'
zeHel kapcsolatosan végzett ki
sérletek azt muíatják, hogy a
fénybesugárzókészülékkel
melytől Amerikában már több
mint 20 millió darab van for'
galomban - a vér anyacse
r.;'iének zavartalan müködését
csodálatos módon lehet sza·
bálY07I1Í. Ez 1eháí a magyará·
zata annak, hogya "Hétvezér"
fénybesugárzókészülék szám
talan betegséget meggyógyít
2-3 hét alatt. A készülék mü"
ködésl~["()l k;kscn kimeriiő

prosp,:klll~~! illf,T)'\:n kaphat, ha
Japunkrö 11ivClI:zo/ik és eimét
Ui/Ii Szepess\" .Árpád elektro
mérnökkel, Budöpest, VI.. Eöl·
vös-ulca 26/b, földszint 2. E
fénybesllgárzókészülék otthon
házilag· használható és teljes
felszereléssel l;rumibórönddel
együl! l1em kerül löbbe 125
pcngórh;j és rész!clre is meg·
szerez ll(' tó.

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában késziHessen. lz
léses munka.

Bécs panaszkodil{ a magyar
gyiimölcsszáHitmányok miatt.
.Az osztrák élelmiszerkereske'
dő:'< k(~zponii szövetsége a bé·
esi l11éJ:>2,';jr követségnél a ma·
g'yar gyiimö!csszáJlitmányok
ellrn panasz I emelt. A bécsi
g'yümölcskereskedők álli/ása
szerint ugyanis a magyar kül
deményekben nagyon sol< az
lll;tynevezeH diszített csomago·
lásu (felül rc/szetős, alul ellen ...
ben si/ányárll) a'ni a viszont,
eladóknak kárt okoz, Ugyan.
ilyen pllnasz van az olasz gyü·
mö]csküldeményekkel szem
ben is,

Lefoglalható szolgálati met
mények. Az adórendezési törl
vény 12. § .. a a közszolgálat
ban, valamint magánszolgálaf
ban állók szolgálati illelményei
nek és ellátási dijainak lefog
lalását a következőképen sza
bályozta: 1. Korlátlanul, teljes
összegükben lehet lefoglalni a
közszolgájaIban vagy a ma·
gánszolgálatban állók adókö·
teles iIletrnényeit, ellátási dijait,

. valamint az ügyvédi gyám- és
nyugdijintézeltől járó ellátási
díjakat az ezek után kivetett
adók, ezek pótlékai és járulé
kai erejéig, továbbá a közszol·
gálaIban áilók illelményeit és
ellátási dijait a szolgálati vi·
szonyból eredő téri/ményck,
pénzbirságok és pénzbünteté d

sek erejéig; 9.. a közszolgálati
iIletmények és dijak fele' rész·
ben foglalhatók le gyermektar
tási dij fejében; 3. egyéb kö
vetelésekért csak az illetmények
és ellátási dijak (2gy harmada
vehető foglalás alá. Az illet-

19M hov. 16.

ÉRTES/TÉS. I
Tisztelt olvasóinknak tu

domására hozzuk, hogy la
punk árusitásával Ga ra
József urat a Magyar
ország, Az Est, Pesti
Napló árusitójáf biz
t u k meg. Kivánságra ház
hoz kézbesiti lapunkat, a
szombati heti piacon és va
sárnap a publikáció előtt a
községházánál árusitja.

Tisztelettel:
A Gyomai Ujság
Szerkeszfősége.

Miért kacérok a braziliai I
nők? Nl?mré~'iben három ma
gyar ember indul! BrGl:iliába,
ho~y az őserclőben zoológiai
gyüjtésekct eszközöljön. Az
expedició tagjai most érkeztek
haza. Elmodták, hogy az brai
liai nők azérl olyan kacérok,
mert hamar l'!virág'oznak, pár
év az egész életük. A braziliai
expedicióröt különös érclekes
cikket közöl Tolnai Vilfiglc'1pja
legujabb SZárllCl. amelyben e
zenkiviil sok cikket, novellát,
két foly,taíáso" reg'énvl és hel
ven képet laltJl az oivasó. Egy
szám ára 24 fillér, negyedévi
előfizetési ára pedig' mindőssze
2 pengő 90 fillér. A népszeri.i
képeslap minden o!vasója 10..
pengő bolli ár helyett 2 pcngő

90 fillérért bérmentve megkapja
Tolnai Világlexikona, Világtör
téneJme és a Müveltség· Ufja
egy-egy diszk ölésü kötetét.

ÉRTESITÉS ! Tudomására
hozzuk t. olvasóinknak, hogy
a Hungária nyomdát ésa
Gyomai Vjság szerkesztöségét
és kiadóhivatalét Kossuth La
jos utca 516 sz. (VVagner fa
telep) alá helyeztük. Telefon
számunk 22.

Az emberi agy, mint elek
tromos batteria. Reiter dr., a
koppenhágai St. . Sans-kórház
osz!iílyorvosa, tudományos ki
sérletekkel igazolta be, hogy
az emberi agy -'- amely fóleg
fehérje, konyhasó, klór, nátrium,
kálium, mész és magnézium
összetételéből áll - tökélete·
sen ugy müködik, mint egy
rádió-battéria. Megállapitott
tény az is, hogy az agyat a
müködéshez szükséges savak
kal a vér látja el, melynek hi·
ányában az agy nem tud elek
lromosságottermelni s igy beáll
a gondolaíszegénység. Az al
vásutáni szellemi felfrissülésnek
is ugyanaz a magyarázata,
mint a rádióakkumlátornál,
judniillik az agya környező

levegő elekiromosságából ma
gától feltöltődik. De nemcsak
az agyat; ha:1em az emberi
szervezet ··Iegparányibb részét
is a vér látja el szükséges táp
Qoyagokkal. A vé.r él(i'tlanilag
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Endr,ődi >hirrek.·
(Endrődi tudósiMnktM.}

A fel<;l)aráii szcr<.?lctörökér
vényü p~f(mcsa csatas9rba 61~

·lítja Endrőd ieh.cjőscbb,,!~9.1g-~
fait is, hogy p,ár a· [1J.3i jdqb~!l

·csekély' feleslég·ükbAlálcloz<Jtfl
hozzanak és sCgilségiikrc sies
senek azon magyar Jeslvérek 
nek, kiknekaitaján nzinség
kopogtat. Al1(vf)!alos . BydHésl
megelőzpleg az endrődi .. Kath.
Egyesülelek IS munkál)Q I'ér)ek
és érdekességélye'z·ésitávc~

zelet jp~rkocfiíéak meg\;alósHani.
Ezen dl ~rdekébenCsirnlls
MiI~ály ,ap~I'plébános az alábbi-

·fclhivást ini~'7.tehive.lh·ei:..

Ke.dves Hiveim !

A g~zda~i\gi .p?W?á'Sfer~C1
leg'c nen'1 kiinéli ci "rrú:~~y.á;"J~r
sadalom . egyetlen'" ü;ztáfyál
sem. A meg~lhetés '~eh~z
gondia yon ha,ráz4át ,a, ·y'érej.
lekezó magyar homiok(~kra,a

_'o - " •• ~,,- L\}r'-:.:

né1kiilqZ;és., nyo(l1orés ,sz~nve-

dds l<étségbeesél1 pélna~z1:l" si
kolt fel ezrek és eZr~k : Jelké
ből.. A jéJ fenyeiet'6'[ál1le"s~k
sZéÍz. cjsöl.ádot l)].cgrflg-Yá:?s-~iés
éhQnQalás~ol feIl\c)~'ge{, ,ha ,~

örömeInket, szóra~oz,ás,ainkat

é~ fényüzé,SUnke(lefJ,~~l t9m 
pitva ~ ném siet,ünk'- 'ajaji
szeretet sürgetöP~t:a[]c,sára
,sz~g'éIlytes'tyéfejnk" teí~'~,g;it2
sérc.

Negyül~~efl,ünk~,ne beszél
jünk sokat, '6áol?IllamÍtl;>(en

, . - ~ ;', "'" . ' , t l.. I .'

adott, abból. va,lamil ,juttassunk
I ;,' ,o. ,l:' r.. , \ .' . J; :: ... i ~i ? :,1 '._"

azoknak i'3, ,akik il nehéz ma-
.gyar 'elet m~stoha'"fi'~L '.
.. ., ',. I,

Azendródi~gy~~üJete~,nagy

többsége. n~Yépen ·.~S. pl,eghi,
,zgsából·.kop9~taiok, aze~drö..

I
gol Jllir.H.knYH Ir.n().;'._~'Ö:'ilá:'>i iti-
rl'kkcl 17:\-tM1Jak. . .

Ötvennégy millió pengő ha·
s:r.on. i\ct'év alíltJ ~ker~-:éetl eny
,nyiJ é1 cukork,)fJd, ,c~ J(l'{ ~i.y

éljaIJö~'sZCSlZll 42;:,0 -:/\'1 lne~

termá7sa cukrol j"'I111\']:' A Itr~

za\ eukorfog:yaSll{iS (lZ pf-ö~bi
(;\rl)c~ minh.:1n'30 ezer llü:"rer
ma~:sávalcsökkenl Enllek :'I<~')

veikezIében a beIÍ'öjd~fúgyas7"
tás ti"'?.ta iltlSZBdis kc-ygsebb
1n~iili{) l~ell:~:q\'eL .',
Píága-':Buqap:e~t. CS'" ho,~'

szág i;hali'á"il(!óineg-kCúieni 'o
cseh--':'magyar . -kereskedelmi
tárg'yaJilsokat a ií1őg,\".::r kor
mány aiúflla!a al.9vltJn. A hely
ze/ (ehdl az, hogvCsch.prs;;;ág
eaVrészt elkeseredcH V,ilf}lo,á
borut gyaKorol, rl1a~részt' )(;1
méleJben a gazdasági f1,lcg'4r.
tés éllapián. áll.

, Noyet~b~r :f0-::~t;i .1ljJ~j~!~Z
pengösQk~t bocsál ~ia icg:r~

bá";lk. p{ régi 20 pC[1B'osh~Rk
jeúeket novel)Jber 20-lól kez·
dódőleg bevo,n.ja a forgalpm
bÓl. Abevonasra kiIüzöH ,ha
táridő 1931rri'cíius ;5 i. .'

, 1", .

A nemzeti pártok győzelmet

aralt(lk Auszlriábarl az elmult
vaséÍmdp rncgtartolt választá'
SOkOll a szoeintdc mokralák és
a kbOllllllstákfelctt.A'vÉllilsz,
tés vég'jeg'es eredménye a ,kö,
vetkező: szociáldemokraták 72
rnandt,Jum, kereszténys70cialis
fák és r-leiwher, illetve tidrnat
swehr 66 mClndátum.nellllQli
gazgascig'j blokk és fölclOlives-
s7-övetsé,g 19 mandálum. és
Hein1;Cllsblokk 9 mandálum.

,Halálqs alltógázolás történt
vasárnap Békése!J. Dávid Sán
dorné békési lakost egy aútó,
akkor amikor egyik oldalró!·
él másikra akM!· átmenni, elü-
tölte. A su1yosan sérült asz
szony! azonnal heszállitották a
bék(~sGsabai közkórházba.ahol
rövid idő mulva serüléseihe
belehalt.

A r~gőcei. v4~~~~tók~f;ül.etllen

a ,~0f1n{lnytáll10~.Jaló Iclölttcl
szemben nagy több.séggcl a
lvIagyar Parasztpárt jc!ölljét dr.
Mojzes János bajCIi ügyvédet
válaszfották meg képviselónek.

Akép:viselől{etkényszeriteni
(fogják a Uáz ülésein való
megjelenésre. Alig' n~l)ány

napja tanácskozik a képvislélő

ház, már is több aJk<llommal
előfordu!t, llOg-y ilem volt ta
nácskozóképes, meri a képVi
se!ökjavClr,zszecg'yállaIán nem
ielenik meg'az üléseken: Van
nak olyan képvbc!ök, akik jó
formán soha~em iárna!<: el az
iHés(::kre, . ,csak cl fizetésüket
veszik. fel. Épen azért m07-ga·
lom indllHn12g. hogy minden
képvisel ö . k{)felczólegle,~n'~n
kéllytelen elj~rni az iilésckre
és ielenléti íveket ke]] minden
nap aláirni, mert az olyan kép~
viselők, akik nem járnak. é1Z

iilések re. megrqváshan r~sz;e--:

sülnek a ~á7eIll.Ö~séb' részéről;
s6t a fizetésükb6I is levonják
az azokra anapokra ('~ő részt,
al11ely~ken a képvis~Jők nem
vetlek részt a liáz ülésein.

,Négyszázpengő,;!tavi jöve
del~mtöl progressziv lesz a
ker((se/i adó pc'JJJ4ka. A pótlé
ko/ással a nagyobb fizetések
foko7-atosan növekvő, erős.ebb

meg1:ldóztatásáf akarjaeJerni a
kormány.

HáboruskészülődésOrosz-
.".~. . " • '. - '. \ - ,- ~ - ; , -', '. . - - I

,ors~á.gban. A szovjet orosz é;:;
lengyel határon lá7,aS ~rósitési

l' ',' _ ,.,_';'. __ ._,

munkálatok folynak és nagy~

ban készülődnek a finn határ
. - - :', '-, _ . l _,

kÖz:.dében lévő er6dök meg
erősítés,ére. Az orosz lako~sá.

I
A GY, S.C nov. 29-Ud tea

est~lyén ~. lo.-i}(l3etl)J:eri ;q.a
,cor honvéd gyalogezre;d;ze-
nei~ara 'niuzsikál.

Gép, amely a levegőben áll.
A kvegöbc!1 .való rcpüks,ami
alig nc:b~ny éves mullra tekint
h.zt -vissza. ui korszakához
érkezel!. :Eg'y olasz mérnök
olYdncsodagépct készHetI 
ésaztszakér1ök elót! be is

'rnuídftd - amelynCl{ nincsen
nek sZi:ÍrnyJi,dc{1z.zrl minden
nekifutás néHdilfclcmcikcdik II

·lcvcg'óbc, 011 hiriclen meg áll,
majd fiigg'ólegescn felfelé emcl
kedik, aztánhfJra,ismét előre.

végül szabály,>zerii poniosság'
gal leereszkedik arra a helyre,
áhonnan felcmeJkcdcH. fia ezt
a gépet álvi:',zik agyakoriali
hásználatba. akkor ncmcsak

·repiilheHink a Jcvegóbcn, ha·
nem álihaillJlk is,

New-York államában Clnnyi~

ra rncg'szapor6doH az ui széle
ken elhag'yolt, . használhatatlan
aulók száma. hogy az .1llam
főbiztosa jónak vélic hirdetések
ulján közölni, hog'y megállap
podásl létesítet! egyes keres·
kedelmí haiókkal, melyek két
,dollilr cllcnébcn hajlandók él

közlekc-di.5st ~>:'1t!ó !ármüvekct a
tengerhe süiyesz/cl1i. Ug'y lát·
szik oli mé[.t van 11'2ly.

,H.ány házat épitettek az idén
a fővárosban. A székesfővárosi

sta1ísz!ikai hivalal augusztusi
jelentése közli azokat az 0da 8

toki'lt. melyek ez év épitkczé
sél tükrözik vissnl. Ezek sze
rinl ez évben 535 lakóház, 576
toldaléképilés. 52 ráépités és
559 egyéb áta!akitási nlllllka
volt. .Az ujonan keletkezett la·
kások száma 2988. Eg'yszobás

.lakás, épült 1676. kétsi:obás 626,
háromszobás 337. nég'ys7.obás
221, öts20bás 78. hatszobás
50 A tavalyi lakásszaponIlal
ezzQ! szembcfl4498. Az ujonnan
keletkezett lakoszobák szflllla
5321, mig tavaly 9058 volt. A
eselédszobákkal selőszobákkal
együtt az idén B084 szoba
épült, mig tavaly 14.262. A

,lakóházaknál él bontások szá
ma az .idén 46. tavaly 66 volt,

.egyéb épületeknélidén22,ia
valy 21, vagyis idén összesen
6&, tavaly 87; Ezek az adatok
fényesen dokllmántálják, !rogy

I mennyire csökkeni ez évben a
lakásépHési :tevékenység'.

Agyonütötte a kereszt a val-
lásgyaJázó szociaJistát. Bódi

,Gáspár rákoskereszturi lakos,
aki a szocialdemokrata moz
galmak egyik helyi· vezetője
volt, vasárnap este sógorával
ittasan ment hazaf~lé. UJközben
vallást becsmérlő kifeiezéseket
haIJatva, megállt cl halalmaskő

kere'3zt előtt. amelyre fel akart
mászni. A sulyos kőtömb rá~

dőlt és mqnten agYonütötte.

Idegesség., fejfáj~s.,

Al:IDatiau§á.g,., sZttdúles,
bágyadlság,félelemérz'ések
eseieinél a termeszetes !l'JF~....
rene 'ólfl§el'" 1kcserü\:iz ki,
Hínő h'iJziszer, amely ~Z

emészlószervekból rzredó za
vélrok nagy részét megsz.iin!J21i
s visszaadja él leslmtk és·szei·
lemnek régi munk(lk~p'Cgs~get.

Orvosi sza!d0IdnttHYJ21k
gyellék, hogy él FellCe.c
Józ§ef' viz öreg' ernbereEné l
is megbiihcítóanés l:i~Üldcn

fájdalom. néJkÜlhal. A;~f"'~~nc
J5óZéOcf keserüviz 1gVC:l:frys-zcr#
tárakböll, drogériákbanés fü~

szeriízletekben kapható.

Két bájos hindu hölgy rua
g-yal'lll nyHatkoz'ik 10 d;lélilnib
szinházi hetilap leg'ujabbsiá
mában. A LehárünncjJéJyról
részletesbesz.imlOlót.kö2(;)I.és
azt szamosképpe! illusztnilja.
A fényes külsőségek közölt
lezaOoH premierről is megem

lékezik, Tauber . Richard a
csodálalos hclllgu énekes ez

uttal nem él zenéről, hanem a
szép asszonyokról nvilatko:zik.
Nagyoll érdekesvisszacmléke-·
zéstköí:öl Ad\'ról él szinészről.

A .,Skót",az .,Én he/em", a
"Lapzárta után" és természe'
lesen a "Kiilföld Humora" cí'
mU rovatokaf is meglalálja az
olvasó a 84 oldalas DiÍlibáb
legujabb számában. Ára 30
fillér.

Magrazzia volt Szarvason.
Az. ~gyik fővárosi cég fi?lhivta
a földmive!ésügyi miniszter fi
g-yelmét arra. hog'y Szarvélsoll
egyesek külföldi, magyar tala
jon kevésbé jól termő lóhere
és lllcefflamagot kevernek a
magyar áru közé. Hatósági
személyek vizsgálták meg
egyes szarvasi kereskedók ~ru·

ját és megállapitotlák, hogy él
panaszok mindenben jogosul
tak. lntezkedés is történt a ke
ver! áru ldoglalása ügyében.
egyidejüleg rendeletetbocsBj
ioH kia kormány, amelyben
elrendelte, hogy olyan külföldi
lóhere és lucernamagvakat,
amelyek Magyarors.zágonnem
hoznak kellő termést, meg kell
festeni épugy~ mint adélafrikai
lucerna magot.

Nem ad csizmát a 'Szovjet a
munkások családtagjainak.
Moszkva két milliós lakossáfl"a
közül csak háromszázezren
vásárolhatnak cipőt. Az Ex
change Telegraph londoni ~öp

szerint Moszkvában csak testi
munkások és családjaik kap
nak cipőjegyet, ugy, hogy· a
'Város kéfmilliókétszázötvenezer
'lakossága közül csak három·
százezernek van joga ahhoz,
hogy ~bbelit vásároljon. Egy
pár cipő, vagy csizma ára meg
!fele! egy havi munk9bér har,
tffiadrészének.
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pi magyarság becsületes szive
ajtajan.

A nyomor rossz tanácsadó!
A forradalom mindeni elseper-
het! Addig segitsiink, mig él

magyar láthatár tűzben nem áll !
A beirt adományokat a Szent

Antal~házb(m gyüjtjük össze.
A magam részéről nov, I-től

m<írcius 1~ig minden nap 3
szegény gyermeknek adok in'
gyen ebédet. A felnőttek segé
lyezésére pedig e négy hónap
alatt - havonkint 40 P - az·
az össesen 160 pengől ajánlok
fel. Ezenkivül ruha-segélyben
részesiíek 30 gyermeket.

Tiszlességes mag'yar ember
nem vonja ki magát e köle!es~

ségszerü áld07alhól, hanem a
felebaráti szeretet nagy parall~

csát átérezve anyag'i erejéhez
képé~1 segit nyomorgó ember~

társaii1!
Istell áldja és segitse a de~

rék adakozókal !
Endrőd, 1930. okt. l6·án.

CSERNUS MmALY
Clptttplébános.

Megjegyzések "Hivatalos
nyila!1mzat az endrődi föjegy~

ző fegyelmi Ugyéről" dmU
cikkhez. Az c!Íjo,páni hivatal jó

nak 1.61la fenli eimmel Békésvár
meg\!e valamennyi JapjfJban
nyílatkozatot közre adni,
amelyben részletesen elmondja,
hO'\;ty vizsgálta· ki Páncél· jó"'
zsd dr. ll. főicg'yző az endró
di főjegyző ellen teH feljelen·
tést, "hány oldalas a kIvett
jegyzőköny, hány napidijal lu
dolt ebben az ügyben elszá.;.
molni. stb. stb. Változott viszo·
nyok miatt nem szivesen fog~

lalkdzunk evvel az üggyel, nem
óhaj/unk foglalkozni a nyilat,

ko-/at "téves"adataival sem,
csak azt az egyet akarjuk le·
szögezni, hogy sohse árullunk
zsákban macskát. Ha volt mer-

sz ünk a feljelentést megfenni s
álluk a harcot nyiltan ugy let!
volna annyi bátorságunk bá,.,
mif,;jc kivr1nságunknak nyiJlan
féd'iasoll h kifejezést adni. Vak
merő rMoRás az a megálla.pi
tás. hogy a BeJügyminiszterhez
bcadolt névtelen feljelentést ez
ügyben szereplő föJjc!enfők ad
ták volna be, Több lárgyila
gosság-ol és akkor nliuden ol
dalon meg-nyugvás lesz.

Az endrődi állatorvos hus
Szemle díja. Ez ügyben rész'
letesen informáJluk olvasóinkat,
hogy az endrődi képvisclőlQs·

iiilet mintqty 0000 P husszemJe
díjai adolllállyozoit az endrődi

állatorvo:"tlak, illl)) él jekntegi
hcly?eíhCi1 ncrl1csak feltűnő

volt, de a fCl1nádö rendeletek·
kel szemben - mint kimula!·
tuk - törv":nytelcn is. Mint ér
lesültiink a képviselólcsJlilc1 f.
évi november S.-án tartott rend·
kiviili kÖ7.gyülésébcn ezen ha.~

tározalhl visszavonta és él meg-·
szavazo/1 3000 P nusszcmle
díjat egyhangulag" mcgvonla
és akként relldelkezcll, hogy
ezen ö~szeg a köz5égi k()z~

pénztári ille/i.

Endrődi fiatal gazda tragi
kus halála. Tra~jkus módon
halt meg Knapcsek 'Sándor 29
éves gazdálkodó. Jól elvégzett
fuvar u!é"tl] három tá.rsával ál~

rlOfllC15! i\-o11, majd mikor kifele
indultak a tanyára, három társa
iréfábóJ d faluban akarta ól
hagyni. Knapcsek a kocsi után
iramodott, föJugroti a felhércre.
Az. egyensulyál elvesz/ve él lo
vak köz~ cscl! és él rakott ko~
esi kereszilii menl rajta. Társai
él fején vérző fiéllalembert el~

vH/ék dr. Ko\:'ács Péter eg(5szl
ségiigyi tanácsos, kozségi fő,

orvoshoz, ki azonban alTa való
hivatkozással, hogy neki köt,

szere nincs, fl gyógyszertár
pedig· pénz nélkül kötszert nem
ad ki a seri.ilkl minden meg,
vizsg-álás és hckötés nélkül
elutasitotlél. En,' elvinék a sé~

rültet dr. Weis? Aladár orvos
hoz, aki a sebet kimosta és
bekötözte. Hozzátartozói mi~

kor Knapcsek hátgerinc fájdal
makrói panaszkodot j dr. Barlha
Gusztáv gyomai orvos utasítá
sára elvitték a gyulai kórházba,
hol csigolya törésI állapítot/ak
meg, amelybe bele is hall.
Könnyelműek az emberek,
élcJükre nem vig'yáznak, de az
emberbaráti, feleharáti szerele~

let, amely oZ elsŐsegélyt min
denkire nézve kötelezővé teszi
Diogenesz lámpájával kell ke'
resnünk.

Endrődi anyakönyvi hirek.
Születtek: Bela Tibor. Homok
jolán, Alt Etelka, Valuska

. Mária, Tóth Balá7s, Nehéz jolán.
Házasság: Masiala józsef
rarkJs lvlál"i(], Dávid Viflce
Var$<'(j ]\/lária. Vinkovics Imre
Vadász Piroska, Varga István
-.:'dmásy Mária. Sz. Molnár
lslván-Giricz Ilona, Timár
Miklós-Nehéz lvJjria. Hornolr
IInrc-Ju!is Veronika, Büngösdi
Géza-Timár Eszter. Elha!tak:
Timár Sándor 7 hónapos. 1\.0
loh Sándor 15 hónapos, Dinya
M-6ria lAn cl pos.

Keresünk a I
piacon és aGk~r~~b~:" falvakbanI

agilis, gazdálrnál jól bevezetett I
k;k~~YY>?"~~i~~'~!;"l
komolyan foglalkoznának. Jó kereset

biZ.tositva. Választ "AGILIS" jeligéreI
Blockner J. hirdető irodájába,

Budapest, IV., Városház u. IO sz.
kérünk.

gllMtMWMtPFPPlMldmr_

DUBLIKACIÚ.
Kovács Jánosnak két fertály tanya

földje kedvező fizetési feltételek mellett
eladó. Ugyancsak eladó a pusári és az
örökös nyilasi földje is. Venni szándé
kozók jelentkezzenek nála a 400 ház
szám alatt.

300 kéve leveles csutka eladó
Pfeiffer József Tompa utcai lakosnál.

A Hangyában a kedve?ményes áru
kiosztása hétfőn azaz november hó 17
én kezdődik.

Az állami szövetakci6 olcsó szö
vetei kaphatók Szilágyi Antal szabó
mesternél, ugyancsak neki tavalyi szemes
tengerije, egy dupla ablakja és egy ágy
fája van eladó.

Ingatlan forgalom.
Beinschróth Adám nős Weidmanll

Magdolnáva_L megvette a gyomai 286
tkv. beté(ben 9273-9287, I hrsz_ alatti
pU8ári szántól 3220 pengőért Nádudvary
Jánosné szül. Kruchió Esztertöl.

Ádám Jánosné szűl. Pittz Zsuzsanna
megvette a gyomai tkv. 5067,5066 és
5068/1 hrsz. alatti tanyaföldet 4900
pengőért Beinschróth Ádám nős Weid
mann Magdolnával, gyomai lakostóL

Mariai Ant<\l mcgvette a gyomai
2995 lkv. betét 7217 hrsz. alatti 2 hold
tanyai szántót 2000 pengőért Marjai
Antalné, Putnoki Sára, valamint Iv1arjai
Antaltól.

Dobó Zsigmond nős Szilágyi Zsu
zsánnával, megvette a 358 thi. betét
5171-72 hrsz. alatti ingatfanoknak 1/8
részét özv. Szilágyi Mihályné szül. G.
Nagy Juliánnától 1000 pengőért.

Molnár Endre és. neje Erdős juliánna
megvették a 4216 tkv. betét 2407 hrsz.
alatti beltelkes lakóházat Czinkóczky
Lajos és neje Zvara Annától 3000 pen
gőért.

Marjai Sándor és neje Dutkon Eszter
megvették a gyomai 2358 sz. tkv_ betét
9187 hrsz. alatti 403 négyszögöl pusári
szántót Dutkon László gyomai lakostól
100 pengőért.

Dutkon István nős Biró Eszterr.eE
megvette a 2358 tkv: betét 9230 ·urs?:.
alatti 339 négyszögöl pusári száHtót
Dutkon Lászlótól 100 psngöért.

Csath Endre és neje Cselei Mária
megvették a 4800 tI 'v. betét 5394/1
hrsz. alatti 1 hold 1501 négyszögöl ta
nyai szántót Herter András és neje

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
R~szv~nytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt GYQmí\i Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi figkja (~zelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váliókölcsöné)ket h~; ~~ f\iI(UB1a~thinra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
b~rmily qs,sze~ és él fqrg~lmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
m?llett folyQsit~nqk. M&sutt fennálló drágább kamatozá.su kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket díjtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg·

minimálisabb összegben számitják féL
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemli bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős;
WAGNER MÁRTüN.

Hen tesüzlet

FOGAlOI\1
a közönség körében az a tisztaság,
rend és előzékeny kiszolgálás, melyet

20 százalék engedmény
adása mellett nyujt unk ~zen lap elő

fizetőinek,

legolcs6bban
nálunk étkezhet, mert olcsó áraink
rólkülön kedvezményképp (P_ 1.50

-es menüt kivéve)
10 százalék kedvezményt

adunk.

Parcell ázás.
A póhalmi báró Huszár-féle
uradalom parcellázása már
kezdetét vette, amikor is
felhivjuk az érdeklődőgaz-.
daközönséget, hogy miután
már cca 1000 hold lejegy
zése megtöa1ént, saját ér
dekükben mielőbb jelentkez
zenek a venni szándékozók,
hogy még hozzá jussanak e
kedvező feltételü és olcsó

földhöz!
Jelentkezni csakis

AZ ENDRŐD-GYOMAI
TAKARÉKPENZTÁRNÁL

ENDRŐDÖN.

vagy bármilyen célra is
alkalmas üzlethelyiség

SCHUSZTEK SANDOR
tanitónál

a Horthy Miklós uton

kiadó.

SEMMI
költsége sem az érkezéskor, sem az
elutazáskor, mert szemben vagyunk

a Keleti pályaudvamal.
- Magyaros vendégszeretettel várjuk

családi szállodánkban.

Park Nagyszálloda
B u D A P E S T, vm., Baross-tér 10,
szemben a Keleti-pályaudvar érkezési

oldalával.

k i a ct ó december 31-ig az
ÁRVAHÁZ alsó épületében a
volt "HUNGÁRIA" NYOMDA

helyisége. - Bővebbet a
W A fi N E R fakereskedésben~

~~~ilI>~lIi!lW~

•

25-50 P
23'- P
15'- P

2-es
4-es
6·os

Sertés vásár.
Az irányzat változatlan_ Nagy felhaj-

tások mellett is kevés áru marad ki.
la uradalmi áru 300 kg-on felül páron
ként 124-126 P
Közép uradalmi áru 260 kg_ feWl
páronként 120-124 P
Szedett közép 220-260 kg. páronként

117-123 p
Könnyil 180-210 kg_ páronként

115-118 P
Silány 100-160 kg. páronként

110-114 p
Angol sonka süldő páronként

135-140 p

Tojás és baromfi piac.

Tojás_ Exportra alkalmas szép áru
14-15 fill.

1.40-155 P
1'30-1'50 P
1-30-1-50 P
1-45-1-55 P
1-30-1-40 P

(-dor_)

la tavaszi csirke
Csirke kg-ja
Pulyka kg-ja
Levestyuk kg-ja
Gyenge csirke-29'- P

?8-- P

a nmlt héten 89'073 q, e héten
105.763 q.

Chicagóban fizetnek a mult héten
XII. 15,3/8, e héten 89,3/4, lll. a mult
héten 79_3/8, e héten 73/1/4" V. a mult
héten 81.1/4, e héten 75.1/2.

Zab szilárduló árpa lanyha csöves
tengeri ártartó_

Termény és magpiac.

Lenmag 32-34 P
Napraforgó 9-10 P
Viktória borsó 13·-14 P
Express borsó (darálva) 18-18.50 P
Szárított répaszelet 10-11 P
Burgonya Weltmann étkezési ab ter-
melési hely 4-4.50 P
Burgonya Krüger 3-3-50 P
Burgonya Ella étk_ 5-5,50 P
Őszi rózsa 6"50-7-50 P
Nyári rózsa 11-12.50 P

liszt.

Vidéki kis malmok árai bolettával, for
galmiadó nélkü\.

O,ás gg
O-ás g

'U

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-töt
gy. gy- gy. gy.

Az "Apolló" filmszinház rnűsora
1930 évi november hó 16-án vasárnap:

SOPHUS M~CHAELlS dán iró világhirü drámája

rradal i n' Z
(Életet-szerelemértO

dráma 10 felvonásban.-Rendezte: A. W. 5ANDBERG.
Magyarra átdolgozta: SÁNDOR TIVADAR. A felira

tok szerzője: FODOR SÁNDOR.
Főszereplók: DIOMIRA JAKOBINI, KARINA BELL,

GÖSTA ECKMANN és FRITZ KORTNEX.
A halállal szembenéző szerelem romantikája ez
a gyönyörü film. Művészet, finomság és költészet.

Ezenkivül két kitünő burleszk és filmhiradó.
Előadások mától kezdve: 4, 6 és 8 órakor.

RENDES HELVÁRAK.

6'15 9'4513'3617'3020'45 i Bpest k_ p. é 4-5710'40 11-4519'\0 19'45
11'0612'4218'1920-29 2-\0 é i O-32 5-34 8'5214-2816'52

6-41 11'1412'4718'2920-34 2'20 i Gyoma é 0-17 5'26 8-5114'20 16-51 19'25
'7.3412-0813-2519-2721-11 3'23 é Békéscsaba i 23-lS 4-34 8'1413-2616-141826

Autóbusz 3-5312-4617-3020-45 i Gyoma é 7'2412-\0 16"4721'45 Autóbusz
~ 5'30 4'21 13-1417"5821-13 é Dévaványa ei, 66:48531111:33931166:11382211:0914 6

8
-'0°0° fr_;g 6'30 4"26 13-19 18'0321'18 i -

-O 9-00 4-5713-5018-3421-49 é S h I i 6'15 ll-Ol 15'41 20-36 10'30 8:
I:: 11-10 4-5813'5118'4521-50 i zeg a om é 6'1310-59 15-40 20'34 12-00 Ó,
"il 12-50 5-1714'\0 19-04 22-09 é Vésztő i 5.5310"3915'2120-14 1'40 "
:e 2'20 7-21 20'58 é Békéscsaba i 4'05 13-3018'24 2'40 ~
~ 4-55 5-40 2
ö 7-20 6-1611-0214-00 19-00 j Szeghalom é B-30 9-5015'2518'42 NO ~L

o' 7-5012'3418'04 20'36 éPüspökladányi 5-30 8-1513'50 17'08 ~

A "gy" betük alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

-
Közgazdaság~.

Hoffmann Magdolnátót 2000 pengőért.

Szász János nős Paraizs Honával,
megvette a 4173 tkv_ betét 2698 sz.
alatt felvett 151 négysz_ öl németzugi
szántót Oláh Jánostól 25 pengőért.

özv_ Hatvani Antalné Molnár Teréz
megvette a 2843 tkv. betét 9519 hrsz.
alatt felvett 4 hold 958 négysz. öl elö
halmi szántót 2/4 részét Imre József
és Imre Teréz Nagy Antalnétól 1600
pengőért.

Veres Lajos és neje Biró Róza meg
vették a gyomai 2414 sz. tkv. betétben
6437 hrsz. alatti 1 hold 598 öl félhalmi
szántót Kiss Dániel nős Nagy Sárika
gyomai lakostól 1450 pengöért.

Biró Géza és neje Kun Lidia meg
vették a 3850 tk\'_ betét 6088 hrsz.
alatti 1 hold 731 négysz_ öl félhalmi
szántót Köröskényi Károlyné, Harmati
Teréz miskolci lakostól 1250 pengőért.

Benke Márton és neje Kéri Zsu
zsánna megvették a 2157 tkv. betétben
498-99 hrsz_ alatti lakóházat G Nagy
Jánostól 4150 pepgőért.

Kiskoru H. Juhász István megvette
a 3526 tkv. betét 2915-16 hrsz_ alatti
kert és lakóház 2/3 részét H. Juhász
Lajos és kiskoru H_ Juhás7 Erzsébettől

500 pengöért.
Dr. Chrisztián Kálmán és neje meg

vették a gyomai 4031 tkvi. betétben
9306-9310 és 9296/1 hrszámokalatt
felvett ingatlanok 1/3 részét 450 pen
gőért Papp Róza rákosszentmihályi la
kostóL

Gabonapiaci jelentés.

A lanyhaság folytatódik és az átme
neti kedvező hangulat az amerikai hirek
hatása alatt ismét teljes tartózkodá.,ba
ment át. Az Argentinából jelzett rOZB
dakárok egész jelentékenyek, déli fél
tekéről továbbra is kedvező hirek érkez
nek, az oroszok változatlanul kinálják
dumping árakon buzájukat, az európai
államok továbbra is kbélyitik a bevi
tel korlátozását, mindezek olyan mo
mentumok, melyek miatt az európai
vásárlási kedv a legszűkebb keretek
között mozog.

Az egysépes párt többsége a boletta
felemelése mellett döntött. Hogy a fel
emelés mekkora lesz még nem szivár
gott ki semmi hir sem. Arról sem tu
dunk semmit, hogy mily formában nyer
megint kifejezést a felemelés_ Jelzik,
hogy a malmok könnyebb ellenőrzése

szempontjából ujra bevezetik az örlési
tanusitvány rendszerét.

További lanyhulást szűk keretek kö
zött mozgó üzleti lehetőséget jósoli.tnk.

Piacunkon a buza e héten 11'70-12'50
p volt.

Nyilvános tárházakban a készletek ;
Leszámitolóbank tárházaiban a nliult
héten 387.ü14 q, e héten 404.176 q.
Csepeli kikötőben a mult héten 196.142
q, e héten 204.529 q_ Lujzamalomban
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EL6FJZETtSl ÁRAK:
Ne9y~éwe - - - - 'I peng6 SO fillér
Féf fivre - - - - - 3 pengo 40 fmár
EgéSz 611fe - - - - fi peng6.

Lapzérta p É N T E K déli 12 óra.
Meg,te4enik minden vasérnap reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G II ct nl a, Kossuth Lajos utca 516.

Telefon: 22.

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. -

Képviselőtestületi közgyülés.

Alispán választás.

Németek kutatják fel Oroszországban az
eltünt magyar hadifoglyokat.

Jön a csizmaboletta.
Hogyan csinálják a csizma

akciót?

Az egységes cSÍzmaakcióra
vonatkozólag álli1ólag meglör·
lént él kormány részéről a dön#
tés, ami a következő: A kor·
mány terve szerini megveszik
az ország kisiparosaiiól a rak
tárukon tartoH egész csizma és
bakancskészletei, amil él köz·
ségi vagy járási ipartesliiletek
vesznek ál, az cg'yes helyeken
szol<ásoscsizmaáraknál 20.
százalékkalolcsóbban.

A 20 százalékos árkülönbö
zet fejében az iparosok csiz·
maboletJát kapnak, amellyel
aztán a bőrkereskedőknél

egyéb szükségleleikel szerez'
hetik he, mig él kereskedőkiól

a boletiál él bőripar veszi át és
helyetie krupontalpbőrt, vagy
zsiros felsőbőrl ad. Az akcióbn
a kormány az orsz~g öl leg-·
nagyob/) bÓl'gyáral kapcsolt~

Közmüvelődési

esték.
A Gyomai l{özmüvelőc!ési

t:::g'ycsiilel sorozaios cl\'\űdósui

irflnt, mil1c1nagyobb ,25 nagyobb
és nagyobb az érdeklődés, A
kiilömböző Olvasókörök kr~

mei, minden szerdán és csü
törtökön zsufolásig mcgie!nek
hallgatóstiggal. Leg'utóhb is
három lelkcs kuHur harcosi nel·
1'();,öi1J<:lJlil1k az előadó aSi'lal 1

nál: Dr. Vince l':ndre községi
orvost, Dr, Balázs László ügy
védel és Nyis:f1or Pi?icr iill;:.
pénzt. igazgatói, akiknek értél
kes felvilá~JOsitö szavaikkal él

tudás ujján jóval előbbre jtltot
lunk,

A követkcző előadásokal

1arljiik: Dr. Singer István fOf!'·
orvos, nov, 26, (szerdán) 4B·élS
Olvasókör.
Szőke ferenc ig. lan. nov.

27, (csütörtök) felsófé~zi Ol·
vasókör, Dr. Sarkadi Nagy Pál
orvos, december D. (szerdán)
lpariesliilet.

Rner Imre. december 4.
(csütörtök) Egyetértés Olv.

Elókésziilekn; Kultur esi az
Uri ~(aszinó nagylermében.

ból alakuló delegáció még' eb
ben a hónapban kiutazik Orosz
országba. Először Szibériát
kutatják föl, ahol cl szerzeti
értesülések szerint legnagyobb
él visszamaradt magyar hadi·
foglyok száma. Turkesztán és
Kaukázus fölkulatására aszi,
bériai adatok összegyi.ii1ésC'
után keri.il a sor.

van. Tudtunkkal Gyula is
Márky párJi,

Láilwió, hogy él városok és
11701< a járások, melyeknek fő·

szolgabirái nem pályáznak,
máris állást foglaltak é~ egy
hanguan dr. Márky Barna 111121

leH, kinek megválaszlása ese·
tén a fójegyzői állásra dr.
Páncél József, él ll-od főjegy·

26i állásra dr. Uhrin László
lesznek a jelöltek.

M

is ha idehaza él ránkkény
~7eritelthatárokon belii! - és
kivül is - mind,,~n magyar
megéril megbecsüli egymást.
Ugy áldjon meg minkel il ma
g·yarok Istene.

Konctorostanva, 1930. nov. 14.
(f. í.)

V. kerület: Baráth Albert,
Kruchió István és Haibach
György póttag.

A kisorsolt tagok helyébe 
kik azonban ujra is választ
hatók - az uj választás
decemher 20,ika körül lesz.

2. A csendőrségi laktanya
haszonbérének leszálfifásába
nem ment befe a képviselő #

testület.
3. Mónus János csendőr

törzsőrmesfernek a gyomai
illetőségef honosítása esetére
kilátásba helyezték.
~ többi apró ügy leiár

gyalása után 10 órakor a
gyűlés véget ért.

A visszamaradi magyar
hadifoglyok fölkutatásának ne
héz munkáját cl helyszinre ki
utazó német delegációval akar·
ják elvégezíetni. E tekintetben
a tárgyalások már igen előrQ"

haladtak és a megindult társa·
dalmi akciótól hivatalos köre·
inkben is sikereket várnak. A
német hadifogolyszervezelek-

A pályázók még meg sem
mozduHak és máris (eljes gőz

.zel folyili az egész megyében
ajelőiés, il találgatás, él kapa
citálás az alispáni állásra,

Békéscsaba polgári párlja
elsőnek foglalt állélst dr.
Márky Barna vármegyei főjegy,

ző mellett. A szeghalmi járás
szintIill Márky Barna melleit
Italározolt. A gyomai járás
szintén Márky Barna mellell

legyen a magyar a magyarnak
ellensége. hiszen van ugy'
is cjéf:~. f::/,~k\:J il lrianoni 1\01'
ridoroll lullc}'ó ellenségeinket
pedig én hiszem. hogy csak
ugy fogjuk le~;·Y'{lzni akár gaz
dasági, akár sTcllemi iéren,
vagy ba kell akár fegyverrel

November 20·án délelőtt

9 órakor rendkivüli közgyű
lés/ tartott a képviselőtestület

25 tag részvételével
Első tárgya választott

képvise!őfestületi tagok ég
póffagok felerészének kfsor
so/ása volt, mely sorsoláson
a következők estek ki:

l. kerület: H. Kovács Gá
bor, ifi Gecsei Sándor.

JI. kerület... Vincze Andor,
Oláh István.

Ill. kerület: Kruchió Lajos.
IV kerület: Ai/er Márton,

Kéri Gábor és Icsa János
póttag.

; . I

H Van egy falu
az alföldön ...u

"Nem mondom meg merre.
Olvasóm önmaga lf11áljon ~

helyre:' Bizonyára soki1n em"
lékeznek még a most élő em
berek közíil erre a versre,
amelyben él küJ1ő koriInak hi
báit ostOroZl{l kissé csipős

g"llonyal. 19örtm ncm íehetek
róla, de QZ - il vers oly igen
sokszor jui . cSlcmben. liogy
miért? Bizony-bizony üzérl,
merI most is \":'111 éi mai lár·
sadalomhan h..wrl sok hiba s e
hibákat töjim cSák azért l1l'm

hagyjuk d. mert nem iSllIerjiik
be oZOI'ili. Például: Van e.gy
falu dZ alföldön... ahol már
jó egynéhány éve fl község
legtekintélyesebb része oly
szög-es ellentétben van qH"
milssal, hogy ez <lZ ellenfét
minduntalan ldlitközik a lef

lekból, a közérdek és él Iddn
télyJiszlekl bizonyára nem kis
kárára. Pedig: ezek a jó ural,
mind jó mdgyur emb>::rek. Sze·
relík (f ha7.áiukaLSlcre1ik a
magyar népet. Ismerik ennek
fl v~rrel áztaloit magyar fötd
neli il történetét. Az Uris1en a
Ilzgtöbbjét jómódda! áldotla
meg. A kőzhiullom nem egyet
liözüHiI< vezető állásba hdye·
:r;eii . .. Tiszteletlel kérdezzük
hái miérl ez II végnélküli ha·
rallSzomrild? Ugyebár na~'y jó
UraJmék a tapasztalat ozt bi
zonyilja, hogy 'a történelem
megismétli önmagát. Ugyebár
azt fanulluk él töl"lénelemből.

hogy IV. Bila királyunk serege
él talárjártls idején 1240·42.. ben
azért gyült olyan lassan. mert
fl magyar ural, akkor is {l ha'
fagszomrád-ot játszották a ki..
rályal szemben ls. A mohácsi
vész előll 1526·bön szintén
nagy volt él s7éthuzás, él pál'~

toskodás .. , S mi lett ti vég?
Előbhi esetben gyászospusz
lulás, az ország kirablása. A
mlis.odikban még él sok elpusz
tult érték és emberéleten felül
150 évi rabság. S mi volt az
egyik legfőbb oka ennek? A
vezeiŐ állásbém levők egyenet
lenkedése, pártoskodása. Okúl·
junk már egyszer a multakból.
Hiszen a jövől ugysem haija
itt a mi syeniil"~ szem/ünk. Ne
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A magyar
Standard-Rádiógyár sikere.

-Katonazene
Gyomán nov. 29-én~

CSék; e]~'ri~ löhbilyLr\!

tlll~zál'n él [(liJtúldi cxporJ-
c!kkeJ~ct. N,I1' ;;znhi'Jd ilIIIJ('g

emliJctlcnüi J1élí-2yni, hogy ezen
fc!viláQosiló Il:lll!l,,,hdll llllio'

gYoLsaíJö él-Jé!zcs tánlOga'éíséÍftl
mIndcIlkor széiinilh"JUunk.

!l1kcll 1l'háJ cl I1lflg\'[1,' ipar
nak él kérdést ll1l'gfogllia: lvn~·
l1ös,,,~bcn, k ii lsó és he!sö I\Í
iiililfb!)Cln \'Crscllyk,,'pcs, jóaru/
kell a piocra hozni és ukkor
él siker scm marad cJ.

A magyar vásárló kö,önség
meilérlócn JogarllQ igyekeze'"
tiinke! és amikor bcbizol1yiJva
lálta, hORY az áPaiupkforgalom
ba hozoit gyárl:11állyok minden
tekinlelben versenyképesek,
n;illt eg'y ember álioll rnellénk.

A Slanclarcl Villamosségi R.-T;·
iöbbezcrfónyi mérnök· és mun
kás ~'árclája nevében eZlI/on
köszönjük meg (j vásárló kö~

ZÖllség' belénk helyezell bizal~

mái és igyckc7ni fogunk arlnak,
mint él multban. (l jövőben is
me~fclcllli."

?,i!agllllk részóről feniiekhc!
esakannyíi múlnk hozzéÍ, hogy
mi is \irvcndiink élZ: elért sikel'~
nek. elegtétcliink ez o"künk is,
akik minden alkalmal megrtl°
i,!adlul1]<, hOgy él lllcgyar ipar
érdekében s/l'lVUnkfll felcnlC'!jíik.

i s cl rI i I

Ismét cl Gy. 8. C. sze ~

rez él publikurnának ilyen
rendkivüli élvezetet és a
november 29-iki teaestélyén
áldozatot nem kimélve a
békéscsabai 10-ik honvéd
g'yalogezre9 zenekarrit ho
zatja ~l.

Mióta ez a hir kiszivár
gott, nagy él lázas készü·
Jődés a lányok között.
mert hiszen· nyilt titok.
hogy a Gy. 8. C. mulat
ságain lehet a legtöbbet

"A vcíilalal csak kötelességét
teljesileHe akkor, amikor cl

legmodernebb gytir!ási l11ödo~

za/okra rC'ndezkcdeil be és
minc!cn cSJ:köz;:c] azon
igy('k~:zcH, hog}' a vásárló kö·

zi'Jnség minden, igén)'ének
!lieg fe le iően.Bebi 7.0 {1 yosodoll,
hog'y az az állitás, mcly szerint
D l1lagyar vásárló !zözönséga
küiföldi árul él haZeli prOdllkl11In
elébe helycli még akkor is, ha
il Kiilföldiérl nagyobb árat kell
lizelnic,ncm fcll'l mCl:r cl való
siÍgn nk.

A magyar vt!s6riö közönség
ig'cnb szívesen vásárol minG
elen clsörang'u fllqgyar ipar
cikket, me!'t teljes 111lÍaláhan
VCl{1 cJllndk, hogy minden kiila
földl'e viU fillér ron! az ország
gazdasági helyzefén, másfc!ciJ
mé1r utal tört a nagy lörnegek
bani~ az cl felismerés, hogya
magyal' mérnöki tudás és villa
1ll0S g'yáripar, mely külföldön

Négy növendéke van a kétszázezer
pengő költség-gel épült nagykőrösi

téli gazdasági iskolának.
A nagykőrösi M. Kir. Mi megelégednénk Bes-

Téli Gazdasági Iskolának senszegen egy DO ezer
az idén összesen négy nÖa pengös iskolával is, hova
vendéke akadt. Az intézet- nem 4, hanem 40 tanulót
nek él város husz hold is tudnánk adni.
földet adományozott an- Vajjon meddig' kell még'
nak idején, az iskola fe!- a szeg'ény bcssenszegi
építése 200.000 pengőbe gyerekeknek cl síneken áfa
került és felszerelése is mászkálva két kilómé~

mintasze:rü és modern. terre járni iskolába?

Közluc!omásl1, I1ng'~' a maR'yar
Standard Villé1mo~ségi Rész
vénytársasngnak oZ idei sze·'
zonbcl!1 piucrél hozolt produk
lUIllai oiyan népszC'rüsl'gnck zs
kcresletnel< örvcndenek. hogy
a gyár szállítási kötekzettsé,
geinek hatalmas mérnöki és
üzemi késziiliségével is CSuk a
legnagyo bh crökszifésekkc! lud
l11cgfek!ni.

A Slallclarcl 3rl és 3b késZlÍ'
lékek, (] Siandard ~onLls 1iélI1íl"
sz,'Jrók fogalomrm) váltak, me
lyek lelfesíiö képess,,~gben. tet

szctős kivitelben if<cn sok, SO:,

kal drágább késúilék~~j és
hang'szóró! fcliilmuinak, il leg·
utóbb piaCl'a került ReX·Stillla

d él rel El1J'()\lavcvó pedig' teljes
joggCi] lckilJJheló a rádiók
királyának.

Az ck)'! sikerrel kapcsoldiban
felkerestük a gyár vezetóségét,
ahol a kövelkezök kc!zlésérc
kértek Illeg bcnnünket:

be, amelyek hosnuieiál'alu köl
csön formájában cl lehollyoli,
táshoz szükséges pénzt is fel
ajánlolták. A kormány éllOlJban

nem vett fel !<ö[csönt, hanem
abuail állapodolt meg-. hog'y il

~yárak él balelld ellenében
\)(lranyagot lJildcznck a7akciö~

ll:'lk.

Most már az ü~JY él hl!é'lgyar
5órgyárosok Orsz. S/övc!ség'c
elé kerül. amely báró Sztcré~

nyi lózsef elnöklésével kedden
délután ha/öroz az akcióban
való részvételérőL

A Glóbus ingatianiorgaimi iroda

kihágási ügye.

Korona íanuból
vádlott.

November hó ] 9-én tár~

gyalta a gyomai kir. Járás
biróság a gyomai Gl6bus
ingatlanforgalmi iroda kihá
gási ügyét. Az iroda évek
óta foglalkozott ingatlan
közvetitésével az OFE. en
gedélye nélkül s igy kihá
gás! eljárás inault Nádudvary
Mihály és Tóth Ernőfárstu

lajdonosok ellen.

Érdekes fmdulat történt a
tárgyalás folyamán, mikor
az ügyészségi megbizott a
korona tanu: Oláh Péter
hivatal szolga ellen - az
elhangzott tanuvallomások
és saját vallomása alapján
vádat emel! millt teites társ
ellen, mert a há'atalszolga
szerződésse! bizonyifotta,
hogy ő 25 százalékos juta
lék alapon volt felfogadva.
Az erdekes ügyet az itélet
után fogjuk ismertetni, mia
után a biróság a tárgyalást
efnapolta és a bizonyítás ki
egészitéséf rendelte el. Még
körülbelül 10-12 tanu lesz
ez ügyben kihallgatva.

TÁRCA
Rózsák.

Asztalom telve álomrózsákkal
Pompázó, pazar csoda szinek.
Remegő, gyönge levelek szélén
Pilzegnek szépen álomszivek.

Piros az egyik, fehér a másik,
Lüktető, lázas, piros a vér.
Csókos szemükben vágyak világa,
A másik szelid álomfehér.

Van ugy, hogy néha pirosra nézek,
S lázasan lüktet piros vérem.
Teremtő vák;yak csodálatos szép
Titkait mélyen akkor érzem.

De hogyha elszáll vás;yam vihmja,
S nem dalol többé forrón a vér,

Szeretnék szépen szívemTe fonni
Minden virágot, ami fehér,

A rv1egváltókat rllegöltük.
Itt a puszta mélye délibdbbal játszik,
Meseárnyak járnak erdőn, mezőn, réten,
Ezeréves, r~giJ szörnyü tragédia
Kinosvonagldssal fetreng az utfélen.

Ezt .a földet lakja egy megpróbált nemzet
lsten csodálatos, kiválasztott népe.
Hányszor sirba tették, hányszor meggyalázták,
Mégis diadalmas mindig ébredése.
Itt a puszta mélyén défibdbbal iátszik,
Véres iszapot hord csermely, patak, folyó,
Gyászos, nagytemetés fekete tornyában
Gyilkos őrületben kacag a dáridó.
Máshol a keresztet a ldekben hordják,
Nálunk egybe szakadt a vég és a kezdet.
Máshol templom tornyán ragyog biztatóan,

És mi vállainkon visszük a keresztet.
Itt a puszta mélye délibdbbal játszik,
Álommeséi kerget a megkinzott ember.
Máshol nyugodt álmot alszik a fáradt agy,
Iti az élet egy nagy, vonagló, torz lenger.
Torz tenger, amelynek döbbenő mélyébe
Egy a más után hull fáradt élelhajó,
Sunnyes ár hömpölyög. Sorsunk rémesutján
Itt is, ott is hallik~' Segitség! elhaló.
Itt a puszta mélye délibábbal jdtszik,
És kacag sok frakkos, llri haramia.
Tespedt gőgpaloták villanyfényes tdján
Az ember haldoklik: Nincs mit harapnia.
Itt már száz Megváltó született és halt mek;,
Rémes, döbbenő csend maradt itt mÖDötttik·

• . ;" J

Es most vak őrület bontja agyvelőnket,

Mert a Megvdltókat mi mindig megőltiik.

Gál György.
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Ugyancsak nyilvánosan mond
köszönetet él Vezetóség az Uri
Kaszinó válaszImányának, cl

Gyomai Sport Clubnak. Ken~·

kes Károly és Fekete Gyula
uraknak önzetlen és szives tá·
mogatásukérl.

Horthy Miktósné Őfőméltó

sága karácsonyi segélyakció
iára a gyüjióivekel a7 előljáró

ság' kibocsátotta.

Helyszini vizsgálat a Sirató
ban. Járási fószolg9biró cl si··
ratói ui düllőut kijelnlése Ligyé
ben 1930 november 27·én dél
elóIIlO órakor helyszini szem
lét tarl.Tdlálkozási IH?ly a siratói
zugot körülvevő Holt·Körös
meder felett épiteIt uj áljáró.

A gazdasági iskola utófeUH
vizsgálata. A mult hélen szer'
dán Bá1int Imre kir. müszaki
lanácsos Uhrjn István községi
mérnök és Beinschróth Márton '
kómüves mester társaságában
megtartotta él j'évlaposi gazda'
sági iskola ulófeiülvizsgálatá!,
amelynek eredményeként vál,
lalkozó Házépítő Szövetkeze
tet a további jótállás alól fel
mentellék.

Terjessze a Gyomai Ujságot!

Török lóvásárlók Bonyhá
don. Török lóvásárlók érkezjek
a napokban Bonyhádra s otJ,
valamint él. környéken 500-1200
pengós áron sok hidegvérü,
közép/ermelü lovat szedlek

,össze.

EI

Ll

Vaknak mondta magát, de
azért cl kalapjába hulló pénzt
mindig megnézte egy pesti
koldus. mig le nem lepleztélc

A boletta áremelése helyett
holdanként 2 pengő termelési
iutalommal segit a korméÍny a
mezőgazdaságon.

Tizmillió métermázsával több
Kanada burgonyt1 termése az
idén, mint él ji'lvalyi voll.

Harmincezer hektóliter bor
termett az idén Nagykőrösön.

Ritka vadász zsákmány. Az
I. számu vadásztársaséÍg' hétU>n
társasvadászatol 1artolt, ame4

Iyen KovéÍcs Gergely iparisko'
lai igazgató két lövésre három
őzet lótt. Egyébként a társas#
vadászaton 159 nyul, 24 fácán'
kakas és 3 óz esetI.

A Jótékony NőegyesüIetmint
tudósítónk jelenti a nov. hó 8-i
mLisoros estélyél f. hó 29~én

az Apolló moziban közki vá
natraigen olcsó belépődijak

mellett mQgisméleli. A magas
szinvonalu előadást - tekintet,

,1el a jótékonycélra - közsé'
giink köy:önségének pártfog'á·
sába ajánljuk. Helyárak 80, 60
és 30 fillér. A multkori müso,
ros esiélyen felülfizetett még
Kelemen Sándor 3 pengőt,

amit köszönettel nyugtázunk.

Dalárda vacsora.

HIREK MINIJENFELŐL.

84 millió pengős kölcsönt
kaptunk ,Angliá/ól.

Borzalmas tüzvész puszlilol
ta ci [)ogdánfalv(l csángó köz
séget.

Egy nap alatt 5,) bank ielerdel!
fizetésképtelenségel Amcriká,
ban.

Az áHamilag márkázott
szövetekkel szabad házalni.

Az oláhok puskalüzzel fo
g'adtak két kiloloncoJt oláh
cigány!.

Olcsó pénzkölcsön igérgeté..
sével több gazdát becsapott

"egy szélhámos DunaharaszH
ban, kiktől elóiegeket veli fel.

A terményfizetéses tanitók
azt kérik, hogy az idei évre a
beszámilandó buza árát mé
termázsánkénl, 15 pengőbenál'

JapUsa meg a minisztérium.

50 ezer pár olcsó bakancsot
jullal a kormánya falusi em'
'bereknek a Hangya utján 9,80
pen8'ő~rl. '

Vasárnap este a Holler

,'endég/őben dIsznó/oros va- /i () ,-:" nök," fk
csorát rendezett a dalárda. ( -ila U--P " ! :Y_~

A vacsorán 160-anvetfek ,,-,ll " , ocüllj {1
részt. Közben a·dalárda ki- k'e,llie CS ! i

tett magáért és:o legszebb irhiga·~,l,.~1" S"xépségel
darabjaival szórakoztatta a ~ f..,4-

jelenlevőket. ,~

Vacsora után Nyi$ztor Pé- (((~~ ~~\
ter elnök üdvözölte, a m,ea - (fIf:,~ j$~" ~i:~,

IS' I(f' ~/~''''$''\
jelenteket és röviden vázolta, {;i-:~~~ Íí -~;. ~·:'.1

hogy a dalárda milyen szű· 'I'i~ (~ rj~
kös anyagi helyzetben van !-' ~ ~ lj

, és na/D'on-nagyon kivánatos f
1'o/l1a, ho/O (llind több tagja If:"
lenne a dalárdúllakJ kik a ~I

tagsági dijaiU:r:l az anyagi
helyzeti! javitanák a dalár
dónak.

Szőke Ferenc if!. tanító
beszédében a, müköd6 tagok

~ szorgalmasabb gyakorlását
kérle.

Annyi bízonyos, hogy ami
kor a dalárdánk az admi
nisztrációjához szükséges
csekély összeget sem tudja
c!öferemteni a tagsági, dí
jakból és a nyilvános műkö-

déseiböl, az a község pol- ~~"."...."""""~~",!""""""",,,,"",_""'H!~"""'!~~~""""~~"""!"!'~~!"""""'!"'~~~'-""'-'''''-~_
gárságának kulturális szé-
,gyene.

Az élJi 2 pengő tagsági
dijat minden embernek meg
erőltetés nélkül birni kell és
aki igényt tart arra, hogy
kultur embemek tartsák, an
nak kötelessége a dalárdán
kat anyagilag is páriaIni.

re

Egy magyar tiszt
szenzációs
találmánya.

!J1'atldardJa
.\

\

!~+1 CJŐVF../ ,
·t1Át..6ZATi· RÁDIO,.

Minden jobb
szaküzleiben.

Tihanyi Kálmán Angliában
élő volt rilBgyar liszt pilólanél
kUli repülóRépel talált fcl, amely
egészen magórahagyalv?l, min,
den közvetlen vagy közvetetI
vezetés nélkül felbocsálható
ellenséges repülógép cllen, en"
!lek nünden mozdulötBt nyo,
mon követi s ,ha bizonyos kö
zelségbe iutoH áldoza!ához,
felrobbanlja hatalmas robbanó
anyag rakományáJ. Ulaskabinja
vagy aiváza nem lévén, bár
melybombave/őnéfgyorsabban
repülhel s vércb módjára iil-'
előzi prédáját, amely hiába vál~

toztqtja irányát és magasságát,
az aulomatikus, ellenség nem
nyugszik addíg, amig el nem
pusztította ellenfelét.

A g'ép akcióképességél nem
befolyásolják rossz látási viszo
nyok, esó vagy füstfelhők, sőt

éjjel is használható és az utol
só évtiliedek lefontosabb avia,
Hkaitalálmányának tekinthető.

Békés célokra is szolgálhat,
igy péld'ául elhárilhatja az üt#
közés! a repplő~fépek vagy a
hajók, vonatok, esetleg autók
l<őzött is.

táncolni. a legjobban mu·
latnL

A Gy. S. C. műkedvelő
, gárdája márkarácsorwreJ.
készit elő egy kellemes
estét és a "Fiacskám" cimü
3 felvonásos bohóu:lÍot
hozzaszinre;
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Hasszorulás') rossz eM
mésztés, erős bomlási;2s cr'
jedési folYéImat él gyomorbél
huzamban, bélbaktérium . és
g'YOHlorsavtu!tengés a termé'
szctes~f'eren.c .J4jl'OjjefiP

.keserüviz használata mdlelt
visszafejLődnek. Számos orvos
él Fe~enc' ,J6zsef víze!
miudkéJnembeli felnől/eknek

és iskQtáscgyermekeknck kiM
!ünő sik er:1Cll l rendeli. A
f'e,a-enc.16zsef keseriíviz
gyógyszerlárakball, drogériilk
ban és fliszerüzJetekbcn kélp~

hdki.

Nem yáU.be a kirakodó vá
sár hely;;beosztása. Alakossáhl"
zöme a Kossuth ["ajos utca
felől jár él vásáHa és élmiR a
má.",sahiiz felőli sorompó nyiJvi'l
volt és ott volt af6 ut a vá·
sártéren kereszldr. él mázsaház
lllcileJti árok feletti bejárón át
megosz!oil él bejárók éskiiii
vők sztJma.i\losj mindezek itt
szorongtak a keskeny Valló
áljdról]. Az egy~s s7akmjk
Iltcili is lu!hosszuak. A vásár
k~pe állandóan valami rend
szer nélküli nyugtaJEll1ságot mil

. jal: vagy torlódás vagykongö
üresség lálszoll. A legköz\?
lebbi vásárr<l mCQfeklöhh bc
oszlást kei! készlleni.

Világhírre csak igazán )0

gyárlmáll'iok teh.e1rrck szcr!.
Aspirin tabletták az eredeti
"Bayer" csomagolásban immár
0;) év óta a gyógyszerkincshez
lartoznakés - amint számla,
lan szakvélemény igazolja 
a világ össz.es országaiban ál
talános kedveHségnek örven
denek. Biztos és ártalmatlan
szer az oJy gyakran fellépő

hliléses betegségek az azokkal
együtt járó kellemellen mellék
tünelek és sokszor sulyos kö
vetkezményei ellen való vé M

dekezésre.
A megyebizottságitagok

részére kért vasuti utazási
kedv~zmény ügyében él keres
kedelemügyi miniszterarröl ér
tesi/ette a vármegyét, hogy a
kérelem csakis abban az eset
ben volna teljesíthető, ha a
MÁV a kért 50 százalékos
menet kedvezmény fejében
megfelelő térilésben részesülne.

Javul a magyar külkereske M

delmi mérleg. Erőteljesen

csökkent a behozatal. Az ed
digiadatok alapján valószinii,
hogy külkereskedelmi mérle
günk ebben az évben 40-50
millió aklivummal 7.élrul. Impor
tunk a7 év első 9 hónapjában
178 millió pengővel csökkent
él mul1 év hasonló idószakával
szemben.

Tüz a szélviharban. A vesz'
prémmegyei Mórichida köz
ségben az egyik gazda háza
kigyuladt és a nagy szélben 6
ház és Jöbb melléképület por'
r6.égett. .

fizetésképtelenség veszélye
fenyegeti Pest vármegyét ?
Ezzel a kelleme.snek épen nem
mondható eimmel hosszabb
közlemény t olvastunk a "Pes!
meg-yc" h~lilapleglllóbbi s'Zá·
mában, arüely szerint 07. alis·
pán az c!multkeddi lüsgy.iilé'
sen beJdenleUc. bog-y il pónz M

ügynlínisl-Jernek jelenleni rog'ja,
miszerint december 'hó l·/ól
kezdvcaHgha tudia teljesíteni
él községi alkalmaz'ottak fize M

lésének fol'i'ósHását.Azalis
pánnak cg'yetfen reménye :;az,
hogy a pénzügyminis/terbe··
krjeszii V~gTC f1 köz-sógiJléíz
ldftások rendc7:és~röl SZ{)Jö

lörvénvlava'5lalol. E mC@:JH5/),

bellló kiielenksre Presz./yifö,
ispáu rezignáltan jcgyeZlí?1l1x"g:,
hogy mindaddig. amig :1\001

rendezik él községi há,z,tarlá
SOkCl/. addtl,! lermészetsZE'riileg
a megyehállarit'1s(l scm kIre!
rench:.lC1L

Léghajó utasok kényszerle
sz:áUása Szarvasotl. Val>árni'lp
déluléÍr1 jókora lé~görnb jelenj
meg' Sl.él:"\'(]S fc:lctl, éltftclYJlQk

kosarálJól Cll utasok kiHe.ld
doblak ki és zászlóval ií?lel<ct
acItak k. A kíviÍncsiak hárorn
ki!om~lcrnvi!e köveHék il k~.r

bajót, !l1ig annyira leereszke
detl. bog'y CI kölekt elérték és
azzal il földre lJuzhaHák a ko
saral. ,4 léghajó Budapestről

Békéscsabára igvekezelt és 
amint uiasa·jke!mondlák, - a
szélcsend miait ke'lleH Szarva
son leszátIniok. . A léggömböt
kiürHetl.ék és viBs7f1sfállilol,ták
f>uüapes{re.

Nagyarányu szalmaexport
Svájcba. A Dudapesli svájci
fölwl1zulálus a Svájcba :rtmyu
ló szall1lacxporl lehonyolítása
érclekéhen olyan föld birtoko,
sok, illetve gazdák cin'lét kéri,
akik eladó 5zalmáv<Jl rendel
keznek.A svájci .fókollzU~i:H.US
kizárólag közvetlenül terme
töktöl óhajljaa sLa.fmáLa sváj..
ci érclcklődókkel bevásáro!tat
ni. Épen azért a szalmával
rendelkezők neveit k~ri a vár...
megyei ga7dasági felügyelőség·

nél bejelenteni.

A film ~g az :mvókat is
leleplezi. Egy pittshmgi orvos,
dr. Johson, . érdekes kisérJe,je
teket végzeH ui konslrukcióju,
rendkivül éles képe.ket készítő

filmfelvevő gépével. Alvó em'
berekről.készitet! képeket au ...
tomalikusan müködó gép.1vel,
hogy lanulmán yozhassaazokat
a mozgásokat, amelyeket az
ember alvás közben végez. A
kisérletek eredménye az Jeti,
hogy aZ alvó emberáj}<Ig öt
percenként változtatja helyze'
tét és egy éjszClka alatt leg
alább harmincszor fordul meg
az ágyban. Volt j~rmészetesen

nyugodt ember is aldényké...

1le ze,H .1I1vúkközölLimim!össze
kei!ó valt. aki aránylag nyu
gmUan.. l<e.v~s .mozgással ·a #

ludla volna .átakisé.rteJi lelöL
De még e~ a nyugalom bcseik
az emb-criszcmnck voll teljes
ll)éugö:t<3Ol, ·mCF!· él gc>p ;lencséjli
töl:j"/}sz:ók:kol1S1aJált:,izommo7.·
gáso.kcal. ,ugyhog:y ilőkélelitSCn

fi y,ugodt,mozdula.llan al-cv.á·st
egyetlenegye! sem .és;;:!eH .(:1

megfjg}'elő O[vos. A kélJel<
sokszor egé3zenkü'lönös hely,
zetekel mullliHak, 6lyanokaf,
amHw?.nek az.élj}Tcn .l.é\',ó .em
berekuél soh-asel,n -fordhlhélíll'ök
elő, merI csaki:! leg;nag.'r~0hb

:fdriHbágg{I j r:s melterőlíe!ésscl

Uldnák ébren is megismételni.

Automatikus Jelzőkészülék

a vasuti ba~esetek megakadá
lyozására. Az angol Nyugati
Vaspálya TársaságlegfonJo
sabh vonalháló/ali'Íll aUIOmi'l·

liklIS ic!zókésziiléke.kcJ s,zc.rl?!·
tek rel, amelyek mé1idll~m le!·
sen ld/árják avasllli b,lkscle
ket. A berendezés knyegi!eg él

közönséges jeil.ókc'sziilék ('jAH

klszerelt vil!.i1I110,SVezelék-sin
b.óláll,amelyel(j rnoz-donytk-

,oomszedóieérinl. .Ha él ielzés
rj,szaböd'-ra van álllhra. bizo,
nyos távolséÍgbElll il készi"tlék

viílé1ll1osc"ellgő! szólnltilf n~eg

a m07rú!onyvezető fülkéjéhen.
Ha .ellenben a.jelzés " tilos "-t
mut.at, rendkivii'l erős sziréna
kezd hugni, s ha a mozdony
vezeló még ezt sem halla nfI
meg', nilégfékeK automatikusan
miiköElés"be jöonek é'> a vonat
megfIlL Ez aberenMzésle M

heJóv'(i fogja fffil1i a vOcnidlbk
leljes sebess.iggel valójilratá ...
sát a lcg·s.üriibbl<ödbe.n is.
egyelőre 2354 l1l07donyt lát~

nak cllly·en késl.ülékke12W.OOO
font. költséggel.

Tarka d.Q~gok. AAYrukot.flem
lehe!· szjri,c:blJln.e~ megm-érg'cezni,
mert a lyuk s,űervezete ez iránt
a méreg iránt, ameiyazem·
ber! menthetetkniil megölI,Jelíe
sen érzéketlen. - A' r.obbanásos
motor halóképessége "lá van
vetve a föld szine felelt való
magassiignak. A "Die Sphinx"
címU folyóirat számitása sze
riot az a motor, amely él föld
felüle·Jén 55 lóerót képvísel,
egy kilométer mag'asságban
már csak 28lóerös, kél kito"
méter magasságban 20 lóerős,

négy kilométer magasságban
penill ngm .éri el ·.atizcnhét
lóerőnyi teljesítőképességet.
A világlegnagyobb szénlerütctei
Kínában vannak.----c Vao egyhal,

.ameJyk(jgylóval .tilpJálkozik
OszJrigaoillnak hivják,gyomra
könnyü sz.errel meg\CmészH él

legkemcnyebbkagylól is. - A
kinaiak l1~mcsak a puskaport
és könyvnyomtatilsí ismerték
hamarat:b. mint Európél,hanem
a dróíkötélpályás függó vasu,
takat is hamarabb il \kalmazták,

-japánban nem lehel juhollc#
nyészlcni, m<zrl él iullélZ ol/ani
kllmál nem birj<l eL - f\'z-s'tf,~:f

h05SZUi1.yflkid)oiO épe,n;!Jgy1
nyake~fr~lwl.v'Eln,:i~niflt,(jz,q~;tr

II y Elk trba ll. - A hiiiil/,Vi~tl)J;{;~I~ éf\C'·5' ~

ség-:n ",:r;, ner.lll' :t1"'s.í'.r~i.padl d.3.:l 'fl '

egyedüHs-zckhic·!Yic·. Itl-ciö
seilici' &,':.gés% leskn el vannak
()SZQ}i\~él.1ehill tl hal érzi a~lak a
Idrgy,uak izél, urndyoT. átt!aill
hoz éx. - A iap.5ni nrelvndknin #

csendb: kj,f;(~l.k) S7ét\'ai.

Alaszkáhall tl rénsi':~rV(l~ mell·

f.:lgro:litci~l :k.o-ck:duiilku j~g ...
1ömb.öl"benliM'uHák cpiaeDn.
- A.\'.iJ~·l\e,~:no.1?Y:BiD:kl ,prén~13f'

galmbnuk S:lé,1>;Jl0ly,e !t::~jac.s~.,

lná so cHk,lwt~'.efh\ÍÍr! Nti:sfli~i,,~1!jJ""r\l'

goo roli. h(fl'!na.d1~iU~1Y;~:i'l)L(i}i',d\."n.

- tvli ö ta Gtlrie:f1.!(l-1-.ií.cliunHM
'felfede:zle. üz e~ész vHa~ ösz
sze.s edd~1.g .rárfEi:'>.eJlH-éfg: .nt'rH
éri eJ?! -r-\\'í!áe
teatermésén.:k relél Allg·tia haSl.
náljaie:L - Bli!'g,á.I'ii\Í'hciNl 'l'ttinden
1250..0lmbi2'if[,c~y.-() Ly·ail ,Wi!. 2i'l1(Í

elmul! százéves. - rlallsSldbl
al'lonai irófelfedezte. hog-y (l

világ eg-yik elsé :h1rlallia agyag
ból .é,sJenyérr....:lkésziilI.Sze
rinte Epaminondas il manlinl.?ai

. győzelem utáll oIH!ilg'ií?d l b..e~e,.

irta egy rah-szolga kn~'~rébe il

"győzelem" szót, ezt a l'ub,
szolga rányom/a egviehér ál,
dozflti barom nyakára, öz ál
latot hélzanailotla Thébáha és

ott él lakosság örömdla.dallill
olva'ila a forcliloH beliiket. Né.
mi fanláziával valóban n~'om ...
talolt uisághirnek nevezhetjük
Epaminonda3 agYilgizendéJ.

A, Magyar.· Magazin nov.15~
iki száma ismét .szenzációkattar
10gat az oJvasók számára. Ez-. az
elterjedt, remekiiJ iHusztráHr'képes
folyóirat· Ha!l1gay Sánoor,.Koszto
lányi. Dezsö, Karinfuyfi'rigyes.
SziniGyula.novei!áit és -krokijait
hozza. Georg, Forrav,Róna Emmi
és Benesáthremek ~ajzaiv.a1. Ta
másls-tván, Huray István, Rexa
Dezsö.cikkei, :muvészi lotók'és
ötlet!,ajzok ...tadtitják .. a .lapot· ;Harc
az: Oceán felett cimmel izgalmas
pilótaregényközléséttkezdte meg
H. j. Stibbe 10UábóL Szinházi és
filmbeszám01ók,közgaroasági ro·

.. vat, keresztrejivéoy;síb.teszik .a
Mag.yar Magazinl~gujabbszám.át

páratlan érdekesség~.- nivós, .... iro-
dalmi és lebilincselő olvasmány
tárrá. Főszerkesztö: Hangai Sán
dor. A 76 oJdalaslap ára :60
fillér. Mutatványszámot . készség
gel küld a kiadóhivatal (Budapest

.V'J Sziget"u. 26.) 1
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(Endrődi tudósitónktól.)

Az endrődi betonjárda fe
lülvizsgálata. Bálint Imre kir.
műszaki tanácsos, él gyulai
államépiJészeti hivatal főnöke

a mult hé/en szerdán tartotta
me~- az 1927-ik évben Endrő

dön épiteIt 4500 méter hosszu
betonjárda felülvizsgálatát, mely
egyuftal utófelülvizsgálat is volt,
amennyiben a 3 évi iótállási
idő is most tell le. A feiüivizs
g-álat eredménye kielégitő volt,
igy a Wagner Márion Fiai épiló
cégnek a további jófállása meg'
sziinik.

Endrőd jövőre betonjárdát
épit. Endrőd község él jövö
é\i köllség-velésbe 7000 jJcngü!
betonjárda építésére veli fel. A
jérdaépités! terv szerini ti kö
vclkező utcák burkolása kövcl,
keznék : Selyem utca, Hunyadi
uka, gróf BatJhányi ulca, .szeni
János ulca, Erzsébet királyné
utca és Sugúr ulca. I.:zi.'Knek íJ

lciépilésc cca 35 ezer pengóbc
kerülne, igy fogas kérdése lesz
a képviselóteslíilefnck jövöre
eldönleni, hogy él rendclkezés
re álló 7 _ezer pengővel, me
lyik ulcában épilsen j~rdát?

Endrődi anyakönyvi hirek.
Születtek :Porubcsánszky Bol~

dizsár, Tímár Lucianna, Lapaa
linszky Irén, Kulik Erzséhel,
Smo[a László, r-lunya Irma,
Timár Mária, Smiri lmre. Ti ...
már Julianna. Elhaltak : Vaszkö
József 22 éves, SZlJjó Jmrc 7
napos, Bula Vincéné-Homok
Angyel 31 éves. Házasságot
kötöttek: Sóczó Imrc-Fekécs
Máriával, Szurovecz Lász\ó
Molnár Máriával, Tóth Vinee
l\.urilla Margitlal, Farkasinszky
llllre-Oyuricza Veronával, Rá·
cIó Jordán-Gella PiroskávaJ.

MMRAAftftAAftRRftft~~ftftft~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~"YU,y~~~

Kielégitő a vetések állása.
A vetés..::k állésa az eg-ész Of'

szágban á1ta!óbrJn kielégiíő. Az
őszi kalászoslJi;. közül a korai
vetések igen s/épen fei/óúnek.
A csapad~kos idóiMás 11aliisa
qlélilél rélei< és legelők fünö ..
vése megindul!. A szürcl az
egész országbem befejeződött.

A borj,zTll1és ll1cllnyiségéről

!<öriilbelől cSilk kél hét Ll1ulva
!ehet átteldntő képet kapni. ..\z
esőzés ésa_fagy csak cl ho,
moki szóI6kbe_nokozo!l kisebb
nagyobb kórokaI. A borpiac
az utóbbi napokban kissé
megélénkült.

Véres verekedés kocsmai
mulatozás l{özoen. Belle Lé"ljOS 

és Ceglédi Tibor Hvomailako..
sok L hó 14·én este az egyik
helybeli kocsmában szóváltás,
ba keveredtck, aminek v-.'rcs
verekedés és bicskázás lelt él

véRe. .ÁllilÓJéJg egy rég-~bbi

tqriQzás képez/ca vita IÉu'gyál,
miközben Bene zs('bkésével

lfr;ssitö
SARG-

-
combol1 37mfCi Ceglédit. A
megsérüii Cq;!l'di erre l"Jend
ülésekkel halllldzfa cl, ugy,
hop'Y mindkcliöl orvosi segély
ben keilett részesífcni. Az eljá,
rás mindkét verekedő ellen
folyamCllbél[] van.

Bálnavadászat viharban.
Ezer veszély leselkedik él h(11i1él~

vadószokra és ezcr szenvedést
kell ellürniök, mig a becses
zsákmányt elejHk. Erról élZ iz~

ga!mas vC1dászaJró! egy tenge·
rész kapitány érdekes képek l

kel illusztrált cikket ir Tolnai
Vi!ál:!lilPia leguiabb számáblln,
arn2iy változatos tartalommal
ielenl meg. További cikkek: A
Betörcl lziróly regényes esküvó·
Il:. cl i~-éll\,képcző gép tréfái
slb. 64 oldalon 2 - folylatásos
reg'ény, sok novella, cikk,ri
port és 70 pompás kép. Egy
:-;zéÍm ára csak 24 fillér, ne
gyedévi clőfizdési ár 2 pengő

90 fillér, il népsí:crü képeslap
minden ylVasújfl 10- pengö
bolti ár helyett 2 pengő 90 flI'
!érérl bérmentve megkapja
Tolnai Világ-lexikona, Világtör
télleime és a Mliveltség Utja
cg-y·eg-y c]jszkölesii köletél.

Gyomai anyakönyvi hirek. 
Siülettek: Sülő Mária Róza,
T. Kis Margit, Debreceni Lajos,
Kéri Béla, Baró/h Terézia. Há
zasságot kötMtek: Weig-ert
Miháiy-Beill5chróth lvJagdol
nával, Zöld József-OJáh Pi
roskával, Biró László-B. Sza
bó Eszlerrel, Debreceni Endre
Vatai Erzsébeltel. Halálozás:
özv, NyUrai lmréné 80 éves,
Szökőcs János 61 éves.

==

Kádár Márton
volt endrődi postamestertől kaptuk
az alábbi sorokat:

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Kedves Barátom!

A kisteleki m. kir. posta hiva
talhoz történt áthelyezésem folytán
hat évi endrődi mz1ködésem után
j. évi november hó l-ével eltávoz
tam a már sziilöhelyemként szere
tett Endródről. Biiszkesiggel tölt
el az a tudat, hogy ottléiem tar
tama alatt ugy Endrődiin, mint a
szomszédos Gyomán is számtalan
jóbarátUl és jóakaró ismerósre
tettem szert, akiktót lehetetlen volt
e/:;yenként személyesPJl elbucsllZ
nom.

Azért kérlek kedves Barátom,
légy oly kegyes és tolmácsold min
delIegyes}óbarátomnak ésjó is
merősőmllek szeretetteljes búcsú
üdvözlelemet. Kérem tartsanak meg
ajövőben jó indulatukban és le
gyenek meggyőződve, hogy mindig
hálásan fogok vissza emlékezni a
körükben eltöltött feledhetetlen
szép időkre.

Szivességedért fogad há/á;:; kő

szöw;temet
Maradok őszinte tisztelő hived:
Kistelek, 1930 nov. /ZÓ

J(ADAR MARTDN
m. kir. postamester.

Endrődi hirek.

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvenylársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölesönöket ház és földingatlanra bekebelezé8 mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
b~rmily összeg és él fOl7galmi érték legmagasabb százaléka erejéíg a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitam~k. Másutt fennáHódrágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéséket díjtalanul eszköziik. A bekebelezési költséget méltányosan és él leg-

minimálisabb összegben számítják fel.
Akinek, tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges. felvilágositásokat a legnagyobb készséggel -megkapja anélkül,

hogy a felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is köfelezné.

Mindennemü bankári megbizásí vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek m,elleít teljesitik.

Batéta-ket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.
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Le olcsóbban
JI"

es yorsan foiyósit kölcsönöket
a

árból

20 százalék.

árból

10 százalék

ÉTKEZÉSI
Bőséges, izletes, házi

Meleg, barátságos, tislta

SZOBA

zonnal

NEM TRÜKK,
VALÓSÁG l

Hen tesüzlet·
vagy bármilyen célra is
alkalmas üzlethelyiség

SCHUSZTEK SANDOR
tanítónál

El Horthy Mildós uton

kiadó.

Parcellázás.
A póhalmi báró Huszár-féle
uradalom parceltázása már
kezdetét vette, amikor is
felhivjuk az érdeklődő gaz
daközönséget, hogy miután
már cea 1000 hold lejegy-,
zése megtörtént, saját ér
dekükben mielőbb jelentkez
zenek a venni szándékozók,
hogy még hozzá jussanak e
kedvező feUételü és olcsó·

földhöz!
Jelentkezni csakis

AZ ENDRŐD-GYOMAI
TAKARÉKPENZTÁRNÁL

ENDRŐDÖN.

engedményt kap Ön, mint ezen lap
eJőfizetöie

BUDAPESTEN
a

PARK SZALlODABAN
VIII. Baross·tér 10. Szemben a Keleti

Pályaudvar érkezési oldalával.

k i a ct ó december .:H-ig az
ÁRVAHÁZ alsó épületében a
volt "HUNGÁRIA" NYOMDA

helyisége. - Bővebbet a
W A G N E R fakereskedésben.
~4:5VY"I6U~

·s; li

..

órakor.

fiJmhiradó.

,jszakáj

és

Pk. 2578/1930.

Arverési hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy Iványi Aladár

és [stván végrel1ajtatókn3k végrehajtást
szenvedők ellen 550 P és jár. erejéig
foglalt és 1199 P becsült ingóságokra
a gyomai: kir. járásbiróságnak Pk.
2578il930 számu vég>:ése folytán az
árverést elrendelelll annak alperes la
kásán Gyomán Halinagyon és gróf Ti
sza István ut 558 sz. alaH leendö meg
tartasára határictöül 1930 évi novem
ber 24 napjának délutá."! :2 óráját
tűzöm ki, mikor is a biróilag lefoglalt
ló, szalma stb. a legtöbbet igéröllek
készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron
alul is elfogom adni. Elsőbbségi igény
az árverés megkezdése előtt nálam
szóval vagy irásban bejelentenctő. A
törvényes határidő a hirdctményenk a
birósági táblán tőrtént kifüggesztését
követ5 naptól számit.

Gyoma, 1930 november 7 l1Jpján.

SZIRACZKY ISTVAN
kir. végrehajtó.

Ab 'A'

sszu

burleszk

b

gy. gy. gy. gy.

Előadások kezdete 4, 6 és 8
Rendes helyárak.

A nézőtér fütve van.

kitűnő

DUBLIKACIÓ.

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-től.

Az "Apolló" filmszínház műsora
1930 évi november hó 23-án vasárnap:

BANKY VILMA és RONAlD Colman
főszereplésével

az United Artist világattrakcióJa :

Dráma 9 felvonásban.
lothar Rudolf "Harlekin király" címU szinjáiéka
után irták: BiESS MEREDITH és JUNE MATHi5.
Főszereplők: BANKY VILMA, RONAlD COlMAN,

GUSTAV V. SEYFFERTITZ.
Ezenkivül:

6-15 9-4513'3617-30 20'45 i Bpest k.p. é 4-5710'4011'4519'10 19-45
11'0612'4218'1920-29 2'10 é i 0·32 5'34 8'5214-2816-52

6'41 11-1412"4718'2920'34 2'20 i Gyoma é 0'17 5-26 8'51 14-2016-51 19'25
73412-0813·2519'2721·11 3'23 é Békéscsaba i 23'15 4'34 8'1413'2616-141826

Prágába a nagy felhoiattal miatt gyen
ge irányzat mellett nehezen: helye7hetö
el nagyobb árveszteségekkel.

Baromfi és tojás piac. A tojás
kereslete változiltlanul élénk drb-ként
20 fillér, Balomfi változatlan árak mel
lett keresle!e élénk. Felhozatal bő.

(-dor.)

Kovács Jánosnak két fertály tanya
földje kedvező fizetési feltételek mellett
eladó_ Ugyancsak eladó a pusári és az
örökös nyilasi földie is. Venni szándé
kozók jelentkezzenek nála ól 400 ház
szám alatt.

Tisztelettel értesitem a nagyér
deinü közönséget, hogya mai nehéz
gazdasági viszonyokhoz mérten mélyen
leszállitott áron vállalok mindenféle férfi
ruha elkészítését. Szives pártfogást kér
!-laibach András szabó-mester Gyoma,
gróf Tisza. István ut 1154. Ugyanott egy
öltöny fekete ruha eladó.

Közgazdaság.
Gabonapiaci jelentés.

A gabonaértékesités nehézségei vál
tozatlanok az árak további lemorzsoló
dására lehet számitani. Az egységespárt

Iii'

Glória Swanson botrányos
válása. A világ'hírű arnerikfli
filmszínésznő elválik fériétól,
dc la falaise márkilóI. A vj,
lóper botrányos j",kneleirőiér
dekes cikkben számol be él

Délibáh legujabb száma. 1-\
népszerű szinl1áLi képeslap ér
dekes riporlhan számol be él

gyermekszinész sorozásról, il

Hzcnötévcs operaénekesről,

egy grófrö!. aki mint művész

szercp~d és arról, hogy fedák
Sári bosszuálló-e. Számtalan
tréfa. szinházi pletyka. (Cgy fej·
vonásos színdarab. novella és
folytatásos regény van még' a
Délibáb ui számában és ára
csak 30 fillér. Negyedéví eló,
fizelési ára 3 pengő 50 fillér.
A délibáb kíadóhívatala: Bu'
dapest VU. DohállY Uica 1':z
szám aiatt van.

A. gyomai vásár áUatforgalma.
fellIajtva 803 ló, eladva 271

740 szarvasnlarha 518
700 sertés 617

" 867 juh 365
A vásáron elért átlag árak:

l éves csikó 50--60
l-2 éves csikó 130-150
ló 180-200

. vágó ló 30-40
szopos borju 70-80
féléves-egyéves borju 130-150
2-3 éves üsző 220-· 250
2-3 éves tinó, tehén 320-350
ökör 400-420
választási malac 10-12
fél éves malac 25-26
[ éves süldő 40-50
anyakoca 70-80
birka vagy kos 16-20

Az árak pengökben értendők.

értekezletén elhatározták, hogy q-!{ént
2 pengő termelési segélyt fognak folyó
sitanL Hogy ez milyen formában törté
nik ezt még nem lehet tudni, azonban
tény az, hogy a boletta felemelés el
ml'rdd.

Buta e héten piacunkon P 11.50-töl
12.50-ig mozgott. Autóbusz 3-5312'4617'3020-45 i Gyoma é 7-2412'10 16'4721'45 Autóbusz

A nvilvános tárházakban a mennyiség ~ ~:38 gá :~·f~ f~:g~ ~n~ t Dévaványa ~ ~:~ ~ n~ ~~:~g ~rM ~:gg ~
további szaporulata tart. Csikágóban a '~ 9'00 4-5713'5018·3421'49 é i 6'1511'0115-4120-36 1030 ó-
mult heti árfolyammal szemben mint- -g ll-W 4'58 13'51 18-4521'50 i Szeghalom é 6'1310'5915'402034 12:00 ~
egy 2 dolláros veszteség mutatkozik. u;l 12-50 5·1714·10 19-0422'09 é Vésztő i 5_5310-39 15'21 20'14 1'40"
Bab, hüvelyes és magféleségek szintén ~ 2'20 7'27 20-58 é Békéscsaba i 4·05 13'30 18-24 2"40 ~

~ 4-55 5-40 g
árveszteséggel helyezhetők csak el. ö 7'20 6-16 n '0214'0019'00 i Szeghalom é S·30 9-5015-25 18'42 7'40 p;.

Sertés piac. Budapesti piacon a 6 7'5012'3418-0420'36 éPüspökladányi 5-30 8'1513'50 17-08 ~

zsirsertés ára élénk egyéb minőségek A "gy" betuk alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat. Szerkesztésért és kiadásért felelős:
anyha. Wiener-Neustadtba valamint WAGNER MÁRTON.
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POLITIKAI~ TARSADALMI a::S KÖZGAZDASAGI HETiLAP

·ELÖFIZETtS.( ARAK:
NegJedévre -'- - '-- - 1 pengö 80 f.illér
F~ éVf. - - - - - a peng640fmér
Eg6az kre - - ~- 6 pengő. I

Uipzál'taP É N TE K déli 12 óra. __,
Megjelen'l< m1i1dM lI'utrnap.tegge4,

FeJeJ6s-szerkesztö: WAGNER MÁRTON
Szerk~z*ég és kiadóhivatal: .

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'i o m a,Kossuth Lajos utca 676.

Telefon: 22.·

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l ~m.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
birdetésnél 10 százalék, •tizszerinél 15 százalék, a
negyedevi hirdetésnél 20 százalék és félévi ilirdetú

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

. Óriási orkán és jégeső volt vasárnap
délben Gyomán.

8eesapotta: villám a Tiszavidéki malom kéményébe.

Községünk jégellátása.
we tUP? tr

Gyula, SzIlágyi ferenc, Dió
szegi Dániel" JlInker Arthur,
Lcimdörfer Zoltán, Kruchió
Laios és ifj. Wagner Márfon.

Kató Lajos jegyző beszámGH
a nyári vizszivaltyuzási kőll,

ségekról (685.15 P) és cl gyüj,
tés eredményéről (470.50 P),
mely szerint 214.65 pengö
adósság van még él nyári Vi7

szivéltlyuzásra. felolvasta azok
nak a névsoráf. akiknek az
önkéntes adományábólfolyI be
a 470.50pengó. jelenvollak az
egyik..másik önkéntes adakozó
l,megerőltetett bökeziisegének" ha ..
tása alatt elhatározták, hogy él

jelenlegi adóssággal egy1i1l cea
600 pengőben előirányozoU

költségekel lelkiisrlleretes mér
legelés fllapján önkéntes kive'
léssel fog'iák az érdekeltekre
arányosan kiróni a jéghordás,
locsolás, Hba' és rucaJenyész
íésszerint.

Értekezlet felkérte a je1enlev6
Bacsi Elek, jársu~aliiSJazgQtót?

karolt ebből a vil/tlmnó!, de
azt hétfón helyrehozltIk. Másik
villám pedig a villanyhálózafba
csapoil és a hálózati dróthu:zait
több bch'en le is szakilotla. Az
orkán a villany telep kazánhá,
zának a tefőjét is kikezdte.

Közben megeredt a jéges?
és helyenként olyan vasfagoi:!
esett, hogy IapátoIni lehetett. A
jégeső csapadék mennyisége
15 mHliméter volt.

EmlékezQles lesz, hogynG·
vember 23-án jégesö, vi1liimlás
és villámcsapás volt.

löl/jeit S hisszük, hogy gazda,
kereskedő és tisztviselő egya
ránt támogatja az iparosság
jelöUeif, mert hiszen azt
mindenki be/átja, .hogy a
képviselőlestületünkszinvona
la csak emelkedik -azzal, ha
f'ninden foglalkozási ág ani~

nyosan "Van ott képviselve.

Vasárnap délutál1 egy óra
körül alkonyati sötétséggel te,
rült el egy nagy feHe~ a köz'
ség fetetl~, melynek l:IóÍ\irnöke~

ként óriási erejű szél szág'ul,
dot! keresztül féli/unk. fákat
fördelve, lelőket kikezdve, cse,

repeket tördelve. Apró,. sűrű

villámlások és kisebb-nagyobb
dörgések után ef<yszercsak
vakitó vilJámlás u/án hirtelen
dördülés és él villám be.csapoH
ft Tiszavídéki malom magas
keményen elhelyezeit két villám
háriló közül az egyikbe. Persze.
hogyalelepen levő kieran is

olyan jelöltet támogat, aki
az iparosság érdeke/ért is
harcol". stb. stb. stb.

A szervezkedésre itt az
első alkalom, amikor decem
berben a k/sorsolt községi
képviselőfestületi tagok he
lyett ujakat választunk. Vá
lassza ki az iparosság a je-

jó onmiivelő hatással volná
nak az időkinti szakma, va
lamint az álta/ónos ipari es
gazdasági vonatkozása elő

adások és az .aktuális dol
gok nyiltszinimegiárgyaiása.
Tévedés azt hinni, hogy az
ifjusági .önképzés.elégséges
az egész életre. ,Vegyenek
példát ilJarosainka kereske
dlJktől, kik az aktuális dol
gaiÁat kőzségerík.ént is !etár
gyalva egyetemes alátdmasz
tói az orszdgos egyesiiletilk·
nek, me/y országos egyesület
(OMKE) nem egyszer ipari
dolgokért is szép eredméflY
nyel küzdött. Különben tessék
meggyőződni és _most vasár
nap a vendégeket is szívesen
látó kúeskedőink gyülésére
elmenni, bizton hisszük, akár
iparos, akár gazda megy el
erte a kereskedői gyiilésre
láthatja,. hogy mennyire egy~k

a fájdalmaink és mennyire
magunknak kell segiteni ma
gunkotL

Mos/anában arról is olva
sunk, hogy az ország ipa- Az életigények fejlődésével

rosságátegypárlba szerve. il vizzel körülvett községünk a
zik. Ez a szervezkedés inkább természetes jéggel való cllá1ás

fe,;én olyan helyzetbe iutott,
politikai iránYU, ezért nem h02"v il Körösből évente ter"
sok reményt jűztink hozzá. melt cca -1500 mS jég már nem

Sokkal többre értékeljűk a fedezi az évi jégszűkséglelet.

helyi ' szervezkedéseket, de Hiszen csak il Husnagyyágó
oiyanjormán, hogy kimonda- maga 700-800 m3 jeget hasz·
ná az' iparosságimk: ;Ezu- nál el márci:ustól oktoberig. A

legolcsóbb termelési hely CI
tán csak 4 polgá(i - iskolai kÖ:lségnázil melJelti holt Körös,
végzettségü fiukat vesznek'. de ebben a nyári kiszáradás
fel tanoncokul, tudva aZt, után mosl olyan alacsony éi

hogy ma már az iparosnak vizállás. ha nem . lesz benne
több alaptanultságra van több viz, nem lehet benne je·
szliks~ge, mint amennyi az llet termelni. ezért Pétermatm

, JózseHójegyzórtk kedden dé·
elemi i~kola elvégzése"....Al- lután 3 órára akistanácste,
landósitják a sorQzatos szak- rembe erlekezlelet hivotl össze.
eUJadások keretében az ön.. mely~n megjelentek Záhonyi

müvelési". "A kelyiköiélet- Aladárné él Nóegyesület elnöke,
ben aiiparossiigbt megillető Kató Lajos jegyző, dr, Szilágyi

- . ferenc járási o.rvo,;,Bácsi Elek
siámszefü. és irlélnzlségi- társulali igazgató,. Máday Ala-

arányban -. vesz részr'. "A dár, K~rekes Károly, Mosolygó
politikai:választcisoknálcsak Ágoston, Spilz Jakab, Gábor

-A vidéki kisiparos.
Bizonyos $egédévek után

kiváltja az ipart, kiteszi a
cé'gfii6táf,· beiratkozik' az
fpartesfületbe _~ tanonccal
vagyanélkill megkezdi az
lJnalió'iparimüködéséf a kis
iparos.

A sok ambidóvai'megket
~tt munkálkodás. no meg il

'hót körüli dolgok ell'ég-zése
is elfoglalja· az egész: hetet
és csak a l:asárnap marad
pihenőre,ami délelötta temp
lomba-menetel és publikáció
meghallgatása, délután pedig
a Testfilelbemenésból áll.
Hétköznap legfeljebb csak a
k8zségházánál adódott dol
gok ·(adó, jorgalmiadó, be~

tegsegélyző stb) elvégzésére
hagyja el il műhelyét.

Hosszu évek ilyen robo/já
után biJldog, _ha -azt il vá-

- gyát eferte, hogy il gyerme
keit tisztességesen fe/nevelte,
esetleg iskoláztatta, egy kis
házat és legalább aiulyi jöl
decskét szerielt;:/iogy' azon il

kenyérnek vala megteremjen.
A -közért _nem tud lelke

sedni. -Nem htdyez' rá sulyl,
hogy az iparosok számukhoz
á~ányosan a -községi vagy
megyel'élethen _.. képviselethez
fUSSatldk: ·-Megelégszikazzal,
haa -:müuienkori ipartes/ü:
leti' e[nők kerlll be' 'ezekbe a
képvisélelekbe. Az adóját,
forgalmiadóját sokalja, a
Tdrsadalombizfositóval - elé
gedetlen,azonban:ahhoz ne.:.
Ifézkesj hbgyséreltneire·' -ki~
v~rekedje;magának' ai -'iga
zát; ,Fizetés "elégedetlen.

Azt" kell la/nunk, hogy _az
iparimunkásság-lJsszefaftóbb1

több gondot: {(ltdi! o'· tovább
művtllsére~s:ig~nyesebb is a
/(ozjbgokaf illettJen.

Pedig.... _ .
Az ipartestületi éleiszerény

szórakozása/n kivül- milyen
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Meghivó.

Gyoma község leg..
több, adótfizetöinek

névjegyzéke .,'
1931..;ben., '

.T?renm

Az OMKE gyomaikel'ü1ete
kereskedői novembor hO: 30-án,
délután 3, órakor él, Klein féle,
vasuti vendéglő külön helyiségé
ben éi kereskelmet közelről

érintő közgazdasági kérdések- '
ben sürgős és fontos értékez":
letet fartanak, amely éitekezli": '
ten jelen lesznek a szegedi Ke
reskedelmi és Iparkamara ré'
széról Vértes Miksa alelnök,

zoga hidat? A zugi birtokosok és dr. ToneHi Sándor főtitkár.

Endrőd községhez fordultak, az Országos Magyar Keresk~;
de az mereven e]zárkózptt, delmi Egyesülés részéről Hor
mert él hídon átvezető lit ' nem váthistván főtitkár fog felszó ... '
községi tit:' Az uradalom' a bfr';' lalni.,
tokosok ,arányos hozzájárulá. Tárgysorozat ,: , ,
sával akarta ,a hidat rendbe L Elnöki jelentés.
hozni. Végre dr., Pálka Pál fó-, 2. Hor~áÚI'fŐtitkár'~l~adásá.
szolgabiró a nagylaposi ur'!' 3. Felszólalások, 'lndifvá·
dalrnat - mint az ut telek. nyok. ,
konyvi tulajdonosát - kötelezte Vendégeket,érd€klód6~elés
arta, ho.g:v az Ivtmfené1<1'Ár- , hölgyeket is szivesenJáf :
m~ntesHő Társulat viztárolási az -12lnőkség.

-

Ujra épült az endrődi határban
a simai-hid.

Kik végzik a népszámlálást?

jogál'lak fig'i'~leinbe

vagy ~.,mostqni hidat
rendb"7 vagy egy uL
seo, Az uradalom a rossz
hidat teljesen elpontdtta és
végleges jelie~.ü 200
teherbirásll vasbeton hidat épil~

te telt. melynek utosó főldmurv. "
kálaiaii mosi 25~én feiez1ék be.

'lgy mostmár : az ,igazság,"
nak is elég téletett mert,--..,.
bár az uradalom fl hid'ónát

Megemlékeztünk Iapunk- nos, 1631-1770 hsz"vezetóúfÍlak;a 'tClelHéönyvi
ban már arról, hogy a 6sapay Lajos, 1771-1839 tu!qjdo1losa. ~ Cica parc,c;láz.:ís
népszámlálás január l·én hsz. Faragó Átpád;1840- idején az uradalom részéről
veszi kezdetét. Mindenkit 1900 hsz. Kiss' Antal, (igaz. hogy az egész Wodiáner
ott fognak összeirni, ahol 1901-2020 hsz. CsapÓ, birlok részéről) a földvásárlók
december 31-én-tartózko~ Endre, 2021-2'140 hrsz. nak az átjárás! ottbiztositoHák

minden időnkénIt hidkarbanlar.
dik. A járási főszolgabjró Vincze Lajos, 2141-,2260 tási bozzáiárul'áST)élkül.'
kinevezte már az összeiró hsz. Imre Lajos, 2261-
biztosokat és a felüIvizs~ 2350 hsz. Tóth János
gáJókaí, akik Gyoma köz- 2551-2440 hsz. Kruchi'ó
ségben a népszámlálást Mihály, 2441-2560 hsz.
fogják végezni. Farkas Sándor, 2561-

Összeíró biztosok: 1- 2603 hsz. és 3 úradalom
140 hsz. vitéz Varga Kál· (Telek, Póhalom és Zsó·
mán, 141-230 hsz. Kiss fiamajor) vitéz Molnár PáL , Ren'des 'tagok:' i, ,vitéz
István, 231-370 hsz. Biró CsudabaHai uj kiosztá-' Purgly Emil, 2.' csákói' Geiszi
János, 371-510 hsz. Oláh son: vitéz Balázs Pál. Gyuláné, 3. Schvvartz''Ferenc,

I 511 650 h M l Csu'd'"b,""lla'l' ur'""d""lm'"'k., 4, DebreczeniEndr,e; ,5;,,~Kner
siván, - "sz. 0-, u u u... u Izidor, 6. OsváthSGlndor" 7"

nál' Gyula, 651-"790 hsz. nál: Simon, Dénes. Hárlens/ein Ignácz, 8. Pikó
Ősapay György, 791--,930 Afeliilvizsgálók :1-'650 Bila, 9. Dr. Vadász p'ál, 10.
hsz.' Domokos jános~ hsz. Arany Gusztáv, 651- Hajnal Ferenc, t l. Kövács Já
931'-1070 hsz. Schu5ztek' "1350 hsz. 'ozV. LcikádlÁia·' ° nos, 12. Szirtes Gyula, 13. Dr.
Sándor, 1071-121o hsz. d~rne,i351-2Ö2Ó'hsi~;'D:~re~:~~"fVá~,;, ~4.J'k:~.':: ~é- '

Leimdö,rfer Zoltán. 1211- Kató' La'os 2o~h-"2560 n~r,. a Illi ~vamla:0o~env
, . J ',' Laszlo, Balkany.' 15. Madav

1350' hsz; Hajdu Béla, hsz. feketeSandor, , ,2561 Aladár. 16. Wagner JÓZSef, 17.
1351-1490 hsz. Faragó hsz·től végig ,Pétermann ifj. Wagner Márton; 18: Dr.
Károly, 1491-1630 hsz. József. Christi!'Ín,Kálmál}, 19. Dr. Szi-
és Révlapos ' Németh 'Já' lágyi ferenc,'20. MiháJyjJózsef.

Póttagok: 1. kk. Lénárt J5
zsef. 2. kk. LénárfPé,ter..

Ki lett anagylapo,si'ur,adalom tulaj'donosa?, Fenti ~évjegyzék eJl~!1 i6
napon beJől a vármegyei kis.

, gyüléshez intézendő és a köz
ségi előljátóságnál beadandó
féllebbeZéssél lehet élni.

Mikor ezelőtt huszonnyolc
évvel a Wodiáner birtokból él

a simai zugot is parcellázták~

az uféidalom - hogy jobb árat
érjen el - egy 16 méter hosz
szu fahidat épített, melyen át
Endrődről a legrövidebb ,uton
lehetett a zugha bejutni. Idővel

él fahid annyira megrongálódott,
hogy biztonsági szempont...
ból CI főszolgabiró lezáratta a
hidat. Hosszu huza·vonaJndu1t
meB', hog'y ki javilsa ki cl ro·

Megsziint a gróf Ferry Lipótné hagyatéki pere"

Néhai báró Wodiáner Albert szu ideje tartó per befejezése
nővére özv. gróf Ferry Lipó/né előtt az örökösök kiegyeztek
10 évvel ezelőtt Orázban elhalt , özv; gróf Nemess Jánosnéval
és a halála után az azóta szinién és él kiegyezés szerint a néjgy
elhalt gróf Nemes János egy laposi uradalom bleylebeni
végrendeletet mutatott fel, mely- báró Regner Péterné szül.
ben ó volt ferry Lipótné álta- Wachtler Eleonóra és WachHer
lános örököse. A többi oldal. Lothár tulajdona lett.
ági rokon nem nyugodott ebbe Az uj Julajdonosok 26·án ér
bele és az egész hagyatékot keztek Ie Nagylaposraés meg...
zár alá veHe a biróság. A hosz- tekintették a birtokol.

Dr. Singer István és Szőke

ferenc iEr. tan. tlagysikerü elő ...
adásaik után, melyekről mult
számunkban már érdemben
nyilatkoztunk. következnek: Dr.
sarkadi Nagy Pál egészségügyi
előadása' az lpartestüle.tben
december 3'án szerdán és
Kner Imre érdekes témáju elő

adása, d!?cember 4-én csütör
tökön az Egyetértés olvasóba,
melyekre máris nagy az ér
deklődés. Mind a két előadást

érdekes kisérőmüsor követ. A
kéthetes karácsonyi szünet be·
álltáig előadók lesznek még:
Dr. Balázs László, Domok05
János tanító, Szőke- Ferenc ig.
ian, és Dr. Vincze Endre.

Közművelődés.

hogy mihelyt a folyó Körös
áradása a hullámtéri régi Kö
rös'ágafmegtölti, hozassa mii·
kődésbe il gáti szivornyát, ha
lehetséges volna; legalább e~;rY

méter.es vizállást elérni él hol!
Körösben.

Egy iéggyár létesiiésének
mikénti lehetőségéről, il felálli
tási költségekről egy tervezet
készítésére Bacsi Elek társu-,
lati igazgató elnökletc alat!
Junker Arthur, Kerekes Károly,
Diószegi Dániel és ifj. Wagner
Márton' tagokkal bizottságot
kiildölf ki az ér1ekezlet.

Az érfek(!:zlet tag'jai, kik rész
ben él foglaJkozásukból, rész·
ben kulturális érzésükből ki
folyóan keresik a községi jég...
ellátásunknak a legjobb és leg
olcsóbb megoldását, joggal
számilanak arra, hogy ebben
él közügyi munkájukban a la·
kosság részéről megértő támo- ,
gatásban részesülnek.

Esküvő

meglepetésekkel
és akadályokkal.
Folyó hó 27 én a déli órák

ban egy esküvőre igyekvŐme
netet furcsa meglepetés ért él

Debreczeni Endre háza előtt.

Egy elkeseredett nő - nem
tudni mi okból - egy fazékban
előre elkészíteH nagyon gyanus
szinü és illatu, folyadékkal
ugy találta nyakon löttyinteni
a vőlegény1, menyasszonyJ,
násznagyokat, hogy azok kény
telenek voltak megfordulni és'
1isztálkodás céljából előbb ha
zamenni. Bár a laikusok előtt

az -eset egyrészt humoros,
másrészt megbotránkoztató,
hogy valaki a saját ügyében
biráskodjék és hozzá még ár·
taHan emberek(násznagy, meny
asszony. násznép) kerüljenek
il nevetségesség központjába.
akik igazán nem tehetnek róla,
ha a vőligény e'gy kicsit csa...
:vod~r volt.



-,. A pestiUgyészség .elko ..
bozla a legitimisták állal kiö'
dolt Qttó pént.

- A Ootlerhálte éneklé~e

miall Kecskemétről á/helyeztek
kél hllszárliszlel.

- A Zeppelin április elején
körrepülést re~z Magyar.
országon.

- Francia tőkével szervezik
ál a magyar selyem termelését,
amely ielenleg- 1800 községben
25 ezer csalódnak jelent bevé
teli forrást.

- A Francia kormány meg
engedi a francia bornak ma
gyar borral leendó .,házasításl"
és jelent6s vámmérsékléssel
segiií elő a bevitelI.

-:. A gazdák él mezőgazda~

sági gépek fizetési fel!étc!einek
enyhil'ését követelik.

- A d~breceni gazdák (l

horlobágyi törzsgulya és mé
nes fenntartása mellett foglal
tak állást

- A revizió és az Anslus5
melJejl Hintellek Bécsben.

- December 20-án választ
Budapes!.

- Európa 6 miJlió doJLJft
költ .na ponti! fegyverkezésre.

- Ezernél több ins(iges csa'
ládot írlak össze Békéscsabán.

- Ata:vasum felépül az ill
főldi telepesel< e.ls6 k(jzsége
'(0Ina megyében.

- A j6vő héten kezdődik

meg Békéscsabán az í<;kolás
gyermekek ingyenQs íeiellátása.

-Nem·ad 'ki a minisztérium
ujabbarlom<:íny gyüilési enge..
délyekeJ m4rc, l·ig.

'.

H'REK MINDENFJ;:LŐL..

~ K~belsberg I<özokla.tás..
ügyíminiszter kijelentése sze..
r1nl Mil~.yarországoR egy..ggy
tanHól'i'l 53 elemi iskoléJi taoulQ
luf.

- TeJeszky volt miniszter
óva int mil'ld~nkit q kiHföJdi
kötiFsönök fufságos ig.énybe
vét~létó!. küiönösen a paraszt
ságot. Minden eS7közt arra
kell fOfdilaní, hogy a ImmaHáb
lejebb szálljon.
~BerUnnek90 millió milrka

. deficilje van.

-Lodzban 60 ezer emher
betegedetl meg spanyol ná!·
hában,

-Mez:őberéoyben a Hart,
mann és Kóhner.cég egy nagy
s:zawsuhtltötJ:áur!és :bélromfi·
hlzl·aló telepet akar I<'iesiteni.
~A 'Méz6berényi .Alföldi

Szövőgyár mUn'kás}lifélnapig
:szlrájkoltak.

SR l : I

zólog,mftjd felolvastadt. Da1
mel SárülOl' bucsu-leveléL

Márkv Bcarna eZlH~n mele~

szavakkul vetfbucsuf €í Uwozö
alispánjúl.

r>r.Berfl1óly Károly kor..
mánvr6Ianá;sos, orsz, képvi,
sdú il lörvénvhnJösilB', tc Srif·
fert lózsd Gyula városa nevé
ben ~r.ÓlfljltJk '[\:,1. akik heszé·
deikbtH hc'meHék az alispán
érdemeit,

EZldán bár() FeiHtzsch Beft...
hold 'lóispim szólqltfel, ai<i
szintén'a lávCJZó alispán érde
l'ncllméltatla.

Végül dr. MiIlasovszky János
veHbuc8ul az Clli~páníóJ.

lévő üzlelheJyiSJÍ,gébeaktrríbe...
menni és amint alwiál'aliailó
r~('f6nyé1·'klnyHóita.fólyiólust
csapoij,az ,aniiliba.KQcsm.ik
MlUViCsziette .eJjé1~kJdenletét>

lezárta' él roHót és azonnal hirt
adott a ttiiórségnek, honnan
~Bif-69fufil 'szolgálatos tiizör

2 .

ban is meg-id,uk.
A jelekből a~1 következtetjük.

ha mind.:n járás a főslolgabi,

fÓjö UlelleH kilart. abbön ak"l·
lemes' helyzétbt?olesz a f;zeg,
halmi és fl.lfúmai ,j6r~ C$'ilbt!,
val és Gyulával. hogy ők vá ...
lasz/ják meg az attsp'tmt,

M-árkv B'art1flaUspii"~ágtl

f252té.o az.egyedüli idöH il fő

jégyzoíáHásra dr. Pánczél fó
.zsef~mjgaU"'od főjegyzői ár..
tácSRl df~ Uhri" Lá$zlón(l~ ke
mény harca lesz.

Jlilk fellalnLez iigyhen, mer}
arra meg:\::éHJélr- illetekcs .haJó
ság, d..: a I)tmöszl s2óvá tesz...
s zük a rossi'!' sorsban teng ődó
ip&wsság érdekében. A köz
Hsz1vJseJóJIQkmill;f0koo:ot[abD
mirtékiLa lWte:lessége él-köz:z.e!.
6z~m\)enés!av~hoon él~ök ...

.h~ss-ég tetíc,sitlisben bármi, áHil{
isnkacUtly..ozv:a V(lU. meg van'
a múdés JG-twJó.s.ég e:l.hár!~af>í

az akadályt helvelte.sités ut~án.

MacfliIgy sz.óaz, ha egy sze..
g-éo~' Id~jpflroS ... lesik él heli
piacon aHól il fc?mc:1I pill' pengő
IltlSZenfól.

Értcsül~sUnk, sJ'0rini apanW.
szos fél pell1f1sttl l 'alC!z illetékes
birós6ghoz fordutI elégtételért.

IDecemberhó 2.9""en lesz
.öz:alispfinválö'8zt6 kö:zgyttltb6.

;5elsB :'fUz cl 'ref. ]~lkesilak

mellikepUletében.

A mult számunkban meglr..
tuk, hogy dr. Márky Barna
rr.elleItBekésc.:5ába pólgári
pártja és SZl!ghalom fogliiltak.
éitást. Azö1a'Űyuia tsesajf'Cl~

kozoH él Márkv ,pilrthoz~ A
gyomai QsendrÓdi bizottsági
t~gÓl{ 'p~~tcl{lin a~'után Oyo"
m~iart0tHlk éft~ezietii?i.. ffl~'"

lven\lgYiln azt határoztál!..
hoiY'dece'mberlS':énföglat·
nak áU~í. de. kiérz.eH.hogy éi

bizottsá.il !ra)J<:Jk MárKy,péfttak
amint már azt 'amuLt számunk-

r' 'ff, '~T'~@

E'll panaszolri;ljeg'.ii1~b il

heIl. ·píaeoll e'tJ'y heníe~, ilki
k~dden él vágási idŐ alélt d. u.
1 .Órától-ó·ig él m~~\?@Hés

félig mzddig eladott seffé:st fl.em
fudtélfevi!gni. mert a vizsgáló
állatorvos kb. három~~e:4..6:.
ór'úig nem íelettikecZ~U,avitBó'"

hi~on...A JOf-.I1~ ellenőr;) óf~kof

szlntén eltávozott onnanar..zil!"
hogy ó;; ÓN utón már
nem jön kLű ~ágBhldra. mert
erre nem kÖ~ele5. V~güJ lSd
fogyaszlás(>adó! 111M befizetett
hentes vélftoilo' kártil elZ ügynek.
merj~a s-zeraajptélcra, sc st?r...
tés hll:"a. se z5trja elttdtÍsro
nem vcill.

Nem akarjuk mélguflkal bkó·

a H1zhclyére sietett és KlICS'"

mik~~l együt! ujra felnyilva az
üzl~t oHajá!. (\ \evegó hiián csak
lar>pongö!U:.ref· egy pár veder
vízzel el is ollottók. 12Y sze~

rencsére nem nagy kár ielt
6 Hizb61. de hil később veliék
volna észre. esetleg az egész
melléképület leéghetcll volna.

A még ill<kor este megtar...
toll ttizvizsgálat 'él' ml oká~11

gondaHanságol állapítolI meg.
KlIcsmika~zalvédckezelJ. hogy

!!!!!!IIi_!!I!LI!!~lp!.JI!I!!!C@J§J~·lI!!!i2!!!l!!±."_!!I!!!!!!I!!l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!I!!IIl!!!!I_!'!l!!!!!I!!!!!II!!!i!!!!!!lI!I!l!!!!!!!!!!II!!!!':!!l!!l!!l!!ll!~lI!IIl!!!i!!l')ll!!!!!!Ii"La kémény m~r 2 éve nem leJt
sepervc, igy ebben il;!: irány ...
ban vizsgáJtll ·imlulf meg.

B'ekésvárme,gy~ búcsúla
az alispántóL

f'iárőfeI1H;;: sch BerItwId fú
isptin f. hó 22~r~. s70mbat
délelőtt le órára r.:"dl<ivü!i
köz~nüksre Hvla össze Békés
vármegye. töfv('nylwlósl'ígl bi..
zot+R{j~át.hogV azon hlvatalo
sa.11 bc-jdenl:,\? dr.OnímelSfin
dnraHspán nyugtlijaztotás iránt
benyui/o!t kérvzllyéi.

,<\ C:g'ViHcsen rendkwii1 MfJ'{"

számban jelehtek meg abl
~onsa4Ji tagok tS csoporto.kba
alaku~va.tÓrgvalmk.a decem..
ber1-9..diki aHspátiválas7Ms
eredményét.

Mátky Barni'lfOj~gyzőil8YÜ'
lésm~nvltása.útán ísmél't~U~

a kisgyiilés haJár@7atátaz al·
i~pán I1vug:ctijazásárf.lvooo1k4.}·

Kön oy:ea1Yig~,ej~sé v.álható
b~ls6 füz volf 22-én este.

.m{>tyr61 csák a'szómszédsilg
veU tudomást. '

Kucsrnik Józse:füv.eges 7 óra
tájban ...... azcndfődi 'lásárró1
hazajövet - aRépás Pálfeför
máros klk~sz mell~kériHe~ébén
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·rcegn·

lag elég jó egészségben. Az
évfordulói -ünnepélyen 'ésak· a
család tagjaT ve1tek részt..

.. Az ... Jpt'lrtestiHet.hivataios
órái: hétfőn és szombaton
18~20 óráig.

Az Egyetértés ~Ivasókör

műkedvelóima szombaIon este
fópr9bá't, holnapvastírnap este
pedig műkedvelő eló.ijdást tar
tanak a Kör heJyiségében.
Színre hozzák Szenes Béla 4
telvon~so; boh6zatát "A ,csir'
kefogó";t. A fiatal és él lorekvó
műkedvelókel olvasóink figyel,

. mébe ajánljuk.'
",1.

Akisiparosokat ísbeveszik
az Országos . Ipart;:tnácsba.
Értesülésünk ~zerint az ipar~
pártolási . törvény keretében.
gondoskodik a keresked(?lmi.
miiliszler arról, -hogy az .or,
szágos JparlaIiácsball, 'amely~

nekIlincsenek kisiparos tagjai,
a kisipar is Ínegfelcló képvi..; .
seleihez iUSS'Oi'L .

Felhívás. A ,békéscsabai téli
országos állatvásárt<folVó évi
december hó 1-2 napjain tart
ják m<?R',am'elyre ·.szabálysze·
rüRd !)iálliloltés ir~nyit~t1 iár 6

lattal mindenféle állat felhajt
hatÓ.·

szh

csa.k .

ilii

CI

·sütÖp al-
MA{iVAR GVÁRTMÁNV;
áZ,' egész· világon l\özismert,;· ,
ányagot, időt éstüze!őt takaritunk
'a sütemény Dr.OE.TKER-fé~e sütőporral

. mindig· és mindenkor biztosan sikerül.
Kérjen fuszeresénél· kiz,,1J.l't'ólag ~agya!

gyártmányu, . , VILAGOSFEJU
Dr.' OETKER-féle sütöport

és vaniiiincukrot!

Dr.

romanlikusfilmoperet '~lvo.niÍs·b~n.,xR~n~e~t~;;

ViKTOR JOt-.JSON. föszer~plök: HARRI lIEDTKE,
HilDA ROSCH, VEREBE'S' ERNŐ, HAN5JUNKER
MANN. Páratlan látványosságot nyujtó, pazar
pompával készün nA. clrkuszhercegnő" filmje és
sokkal többet .nyujt, mint ci szinpad. Ezenkivü.I··

egy 'kitünő amerikai burleszk és filmhiradó.
Előadások kezdete 4, 6 és86ra'kor.

Rendes helyárak..
A "nézőtér· fütve .van.

Ai "ApoUóHfilmsz.inhá?: .mOsora
1930 évi november hó::- 30-án vasá.rnap:

. VilágaUrakció !. Világa~t.rakci6·!

HARRY LlEDTKE főszereplésével pazar pompáju:
kiáliitásban KÁLMÁN RE világhirü opereUje:

. ~ i.

Névnapmegváltás. Huhn Fe;
rene községi állatorvos név,
nap megváltás eimén egy,má·
zsa buzát adott a községi jn·
ségakcióra.

. . Előfizetési felhivás !
Amikor' a Gyomai Ujság. ha-

. ladik évfolyainát nyitjuk meg, hál
lásak vagyunk a melletfüflk kitar
tó kedves olvilsóinknak, kik
gatásukkal lehetövé feszik, hogy
a lapo! továbbra is fell/ltarfsuk.

A jövőben isköz$égiJ,[l.k, járá
·sunk .és egyéni ·üg5!ein~'·eífoglí-

lat/an és biniléi kiv(jllunk
lenni. A éleíÚnkbenmosf
olyan sokszor e,lőfordulé sérelmek
szószólói, G becsületes emberek
támogq~ói!a haSzontalan szédel
gők leleplezői, osfqíozói l~fzünk

ezután is, Válogatás nélk~lff.édjiik
az igazságot, akár á szegény,
akár a gazdag Qldalán van az. Esldivő. I-lckelc L~s71ö
Őrködjünk.a munkás, iparos, ke- gyór;tyszcrész és Faragó ica·
reskedő, gazda és meg- foIYó:év'lloVenlbet hó 224él~

becsülés mellett, kiméletletlü[ 1adotlákesküvójiikeJ. TalmIt

tá v' k .. "l' ~ vollak : cll'. Pálké! Pill· fÓSZO!4maGJu' a 'Vlsszae eSI, .
ha iJármilyen magas}ze}yről is g'öbiró és dr. i Sziláj:tyi ferenc·
jön az. járicÍsi Jiszli orvos.

Ebben a nehéz munkánkban Dr. Geist Gyula gazdasági.
azonban csak ugy tudunk ered- főtaná~sos. ,Őszinte örömei
ménytelérni; és anya- kellet! községünkben, hogy a
gi támogatást .olvasóink lakosságul~Jk elót! általános
,részéről is. . tiszleleíÍ3en levő rokonszenves

Az utóbbi időben örvendetesen esudabaIlai földbiUokosunknak
szaporodóolvasóinktdborát meg dr. csákói Q.e;sí Gyu!ának él

mindig fokozni szelefnénk, ezért' Kormány LÓ a .gazclasági fóla·
január j-től kezdődően előfizetési nácsosi eimet adományozta. A
és hirdetési árainkat annyira mér; ki1üntetésl az egész várl11cgyénk
sékeljiik, hogy szerényebb jöve- nél nagy örömmel veHé/.::, mcr/
delmü polgártarsaink is állandóan dr. Gci'st GYjJla a békésvárme
olvashassák lapunkat és azt hit- gyei gazcjaiársadalomnak és él

detéseikre is fe/használhassák. békésv.ármcgyci közélctnek is
Arainkat a következőleg álla- értékes vc/elő tagja, kic rnag:9s

pitjuk meg: kitüntclésJ méltáll l11eg~r9c7

ELŐFIZETÉSIAR: meJte.
Egész évre 5.20 P 60 éves házassági évforduló.
Fél évre . 260 P
Negyed évre 1.30 P . Rilka~htiZfJ'ssági évfon.lulőja volt

. november 16~ána Rózsa ul, .
Egy lappéldány ára 10 filér ,cában lakó B,einschroth Mihály

HIRDETÉSI ARA/NK: . 82 éves és neje.fei'!t Magdolna
5 cm. magasságig egyhasáfJos

hirdetés: 72 éves poJg·á\társq~nknak, kik
l-szeri közlése f.- P ... e napon tartolták a:60.ik há,
2-szeri .közlése 1.75 zas'3ágiévfor,dL~lójukat L arány-
3-szori közlése 2,50 p """",~@"",.."""",~"'~m-~"""""-·"",~_~~~~_··_'_""';' """!!!'!__'!@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_1IIlI

5-ször; közlése 4.- p
ID-szeri közlése 7.5.0 P
PUBLIKACJÓS HIRDETÉS
25 szóig 30 fillér

minden további 5 szóig 10 fillér
rel több.

ALKALMI HIRDETÉSEK:
Egyesiileti vagy magán

elszámolás soronként 0.10 P
Reklámhir soronként 0.20 P
Nyilttér . tJ.20 p
Eljegyzési. házassági, orvosi

és más személyi hir 1.50 P
Köszönet-vagy

gyászjelentés 1.50 P
jótékony intézmények kö.zérdekü

hirdetéseit ingyen közöljük. .
A OYOMAIUjSAO

szerkesztősége. .

Felhivás ! A helybeli pösta.~

hivalal felhivja mindazokat,
akiknek engedély nélküli rádió
berendezésük van, saját érde
kükben a legTövidebb időn be
lül jelentsék be, mert a leg 6

közelebb meglarlandó fc!ül 6

vizsgálásnál mindazokat. akik·
nél engedély nélküli rádió
berendezést talál11ak, cl rádió
rendelet szerint pénzbüntetés
sel és elzárássa! fogják bün 6

telni.

- 50 éves m3gyarokal moz
gósitanak az oláhok Bulza'·
resiben.

- 75 gazdatitkár müködik
Nagymagzarországon 159 köz
ségre kiterjedő munkakörrel.
Még mintegy 1200 olyan hely
van, ahol a gazdatitkársCígok
felállilása szükséges..

- Benyujtották "az állami
szabályozás alá .nem esőviz~

folyások kárléleleinek elhárilá,
sát célzó munkálatotok támol

gatásáról" szóló törvényjavas'
latot. 72 millió pengós munka'
alkalmat jelent az uj törvény'
javaslat.

- A nemzetközi turaszövel
ség müncheni kongresszusa
egy Európán keresztül vezető

éllltónl 4gondoJalát veteIle fel,
melynek irányát Calaislól
Brüsszelerr,Lüttichen, I{oblen'
zen, Frankfurlon, Nürnbergen,
Linzen, Bécsen keresz1iil Bu'
dapestig már meg is állapitot·
ják. Az u/vonal 8 országon
keresztül haladva 5000 kilomé
ter hosszu lenne.

- Elbocsátották a Magyar
Pamulipar ujpesli munkásait,
mert nem engedték ófÉnr,al el,
!enőrizni a munkájukat.

- Ujabb expedíciós hajó
indul a déli sarkvidékre.

'-- Ravasz püspök egyház
k~rületi beszámolójábóJ. "Lel
készek és tani1ók életében is
megdöbbentő és váratlan for,
dulat történt, a gabonaár zu
hanásával negyven,ötven szá
zalékkal szállott alá a reformá
tus pap és tanitó jövedelme.
.. , Még sohasem lett haj . ab
ból, hogy egy lelkipásztor csak
pásztor volt, mindig abból tá
madt baj, ha egyébb akart len·
ni, A mi vitézkedésünk fegy·
vérei nem testiek, hanem lel,
kiek, ez megint a palást tisz
taságának kérdése, ez követeli,
ne vigyem oda, áhoI baj érheti,
mert akkor már késő vele ta'
karÓZ110m.
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ogészséges haj·
titka

ELIDA SHAMPOO'
da:rOl~jOl :JO fillér.

(Endrodi :tlidósitónktöl.)

Endrőd község ·inshga~

dója~, Endrőd 'f<ÖZSCIt veze/0·
&ége I, gyor'>-iUl inlélkltdeH ~Z

ínségesek ügyében, a sok la:"
nácskozás és f!llbizottséz ki..
küldése helyett megirkezeH
már il f1ii,pokban e~y t5 ton·

&Z23S&2
5

J9

A gyomai kir. járásbiróság, mint te
tekkönyvi hatóságtól.
5296/1930. tkvi szám.

Arverési hirdetmény és '
árverési feltételek.

Pesti Arbor fa és szénkereskedelmi
vállalat Stem A. budapesti cég végre
l1ajtatónak Vadas Ignác végrehajtást
~zenvedö ellen inditott végrehajtási
ügyben ól telekkönyvi hatóság a végre
hajtató kéreIme következtében az 1881 :
LX. t.-c. 176 és 185 §-a értelmébenel
rendeli az ujabb árverést 303 P tőke

követelés. ennek 1928 évi május hó 30.
napjától jaró 8 százalék kamata, 51 P
15 f. pedig megállapított per és végre
hajtási. költség, valamint a csat1akozot
talmak kimondott Márer Benő és Társa
faipari és fakereskedelmi L-t. 1674 P
19 f. tőke és jár. és Abales Albert bu
dapesti cég 410 1" tőkekövetelése és
járulékai behajtásavegett, a gyomai
járásbiróság területén levő Gyoma köz
ségben -fekvő s a gyomai 4870 számu
betétben A t sor. 8466(1 hrsz. alatt
foglat 7 hold 800 négyszögöl. A t 2
sor. 8466/2. hrsz. a. foglalt 7 hold sua
négyszögöl, A t 3 sor. 8469/5 hrsz. a.
foglalt 7 hold 800 négyszögöl, A t 4
sor. 8469í6 hrsz. a. foglalt 7 hold &l0
négyszügöl területü SZálltókból a B. 3.
alatti Vadas 19nácot illető 1(12-1(12
részeire egyenként 383 P kiká!tási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek
a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi
iégében leendő megtartására 1930 évi
december hó 15. napjának délelött
g óráját füzi ki és az árverési felté
teleket az 1881 : LX. t.-e. 150. §-a alap
jtn a következőkben állapitja meg:

1. Az árverés alá eső ingütlant a ki
kiáltAsi árnál alacsonyabb áron eladni
nem lehet.

2. Az árvereini szándékozók kötele~ek

Kitört rajta az elmebaj.' bánatpéndla kikiáltási ár 10 száza
KQ]oh Etei Bella Imréné 301ékát készpénzben, vagy az 1881: tx.
éves endrődi Jak oson f. hó 25. t.-e. 42. §-ában meghatározott árfo-

lyammal számitott óvadékképes érték
án este kitört (iz elmebaj, ugy, papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
hGgy mindent törni zuzni kez· a bánatpénznek előleges birói letétbe
dett. A család értesitetíe (1 rend.. helyezéséről kiállitott letéti elis'mervényt
őrséget. kik rög'tön kényszer. a kiktlldötínek átadni és az árverési

feltétel eket aláirni.
zubbonyt adtak reá és hétfón 3. A kincstár valamint a magyar föld-
Teg~el beszlillilolt~k a gyulai l1itelintézetek orsz. szövetkezete mint
elmekórházba. A szegény be- árverelő bánatpénzt letenni nem köte
tcgnek 2 g'yermeke van, kik les. Nem kötelesek bánatpénzt letenni
közül CI' fe~:fiéltarabb 2 hetes az. 1889: XXX. t.-e. 10. §-ának második
csecsemő. bekezdése alapján adómentes zálog

levelek kibocsátására jogositott rész
vénytársaságok és szövetkezetek, vala
mint az 1898: XXlll. t.-c. lG. alapján
alakult központi hitelszövetkezet a ja
vukra ~álogjoggal megterhelt ingatlan
elárverezésénél. Abban az esetben,
amelyben az árverelő a törvény értel
mében a bánatpénzt elveszti a bánat
pénz letétele alól felmentett árverelűa

telekkönyvi hatóság felhillásának kéz-,
hez'/ételétől számitott 8 nap alatt il

bánatpénznek megfelelő összeget hirói
letétbe helyezni köteles.

4. /J, z, aki az ingatianért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint
megállapitott bánatpénzt az áitala igért.
ár ugyanannyi' százalékáig kiegés7Jteni.
Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem
tesz igérete figyelmen kivül marad és
az árverésben, amelyet haladéktalanul
folytatlni kell részt ne:n vehet.

A bánatpénz letétele alól felmentett
árverelő a bánatpénz kíegészitéséllek
megfelelő összeget nem köteles letenni.

5. A vevő köteles ,a vételárat az ár
verés napjától járó 5: százalékos kama
táva! együtt a békéscsabai m. kir. adó
hivatalnál mint birói letétpénztárnál
három egyenlő részletben megfizetni,
még pedig az első részletet 30 nap, a
másodikat 45 nap alatt, a harmadikat
60 nap alatt az árverés joger5re emel
kedésétől számítva. A bánatpénz az
utolsó részletbe fog beBzámittatnl.

6. A vevő köteles az ingatlant terhelő
és az árverés napja után esedékes adó
kat, az átruházási illetéket, valamint az
eláryerezett ingatlant a fennálló törvé
nyek szerint terhelő szőllő dézsma, ur
béri és más hilsonló természetü vált
ságot, a birtokrendezési költségjárulé
kokat, ugyintén a vizszabályozási tarto-
zásnak az árverés napja után esedékes
részleteit a vételárba betudás nélkül
viselni.

nás viiilslIli kocsi burgcmyája,
melyet önköUsé~i áron kb. 1
fillérért fog f.H1ni áI,Z, arrattuy
Je2' reászoruUaknak. Azonkivül
V~~Ó birkákat szerzett be,
rnelyekbóla sze~ényel;bliiilkos
ság hetenl,énl szintén öliköll
:'>.?fJ1 <Ílro!l s'zcrezileli he szük·
si7]I,,:kt .c.\,,'onkivlil i'l napokban
megii1dilja gáj~pilisi munkáia
jál cl felszahadul! 14.000 P
larlalékalapierlHíre abbt-lf1 a
reményben. hogy él fö!dmíve·
lésUgyi miNiszter által kiléilásba
helyezeH államsegélyből ezen
összeg meglériil. IH beigélz0
lódoH G l',,"gi közmondás :"K~t

szer ad,i:1ki ~yorsan ad".
, .

tE!& I'

Endrődi anyakönyvi hirek.
SziUetett: LClJ,:H1S7:oyik 'Imre,
SzurlJlvecz. Kafalin-Szürovecz
j01éán ii,rek, 1-\:oloh Viktor,
DinYGI Eszter, KHriil<'l Sándor,
l\ovi.'Jcs Margi/. Pcl}'va Erzsé

bet Farkas '[::-usébcf. t'Gs/elv
János, 'Rácz Imre. Házasságot
kötöttek: Papp lshán-Szujó
Margi/, Szujó Imre-Szabó
Irma, R&czls'lvim-TóihMária,
Kajla f'crcHc-Giícsi Francis,
Dávid Menyhért-Heg'cdiis Te-

. ráia, Soczó István-Szabó
'Nlóflika, Kiszely Lajos-Gu'
buznay Anna, Farkas!mre
Lövey Esz/er. Elhattak : Lél
I)usnyik Imre 10 hetes, Dinya
István 81 éves, Porubcsán:szky
Istvt1rmé Vaszkó Mária 67
éves, özv. Uhrin 'lmrérn~ Kiszely
Erzsébet 79 éves.

hirek.
..

Oroszlánok paradicsoma.
A. l~flérdekesebb amerikai
oroszlánfarmról pornptis kt
pekkel illuszIrál!, sdnes ripor
tot közői ífaluai VH@t;!a{'>ja
legujabb számiLamely 64 ol·
dal Jerjedelemben és g'.Gl7da~·

tarta10mmüi jeleVlt me~. ;:l, nip·
~erü képeslap minden ~zá~

mi/bánkil fo!ylasé'isGs re!>:'; rw1
közö1.EllY szilm áfa 24 H';lér,
negycckv1 el6fizetési áfa pedig
2 pengő 90 fiHiT. T01nai Vi·
léglapja mir'H.kn o]vElsója 10
pen~ő b(~lIi ár h<.::lyeH2 pengő

90 fillérért bérmenivc m<?P1ki'ilí)j<ll
Tolnai Vil~l?kxikoIHl, ViJ61,~·

tőr'l ~TI eJ niH>: ct' s 01 NI (\í " cl j si :11' tHÜil

~gy..(:'g''{ 0~O ,~1c1G1M.ll~bb·

~zilz ,képpd iij'll5/,'jr&1i, cHszkG
fésii 'k ()let.iL

Oyomaianyakötayvi birek.
Sdileíett:F. Kiss; l('2:sd;
Házasságot kötöttek: fid,de
Lás.7éló - F[lr1~@'6, 'l!olliwal.
Elbaltal,: R. .szücs Léllos 20
éves.L:~Szllf':gY'f ElIdre' 22
éves, ,~".lilágyi Bálint 52 éves.

Endrődi

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőttOyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
. és e,ndrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-""r.)
váltókölesönöket ház ésföidingatlanra bekebelezéS mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett ~olyósitamlk. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcs~nöketkonvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket . illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A. bekebelezési költséget méltányosan és a leg·

minimálisabb, összegben számitjilk fel.
Akinek, tehátkölcs6nre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében oicsőbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek

.üzleth_Jységeit" ahol a szükségés felvilágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül, ~

hogy él felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindenne:mtl bankóri megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teJjesitik.

Betéteket a· :legmagasabb kamatozás mellett ,gyümölcsöztetnek.
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A ngy" betUk alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat,

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-t61.
gy. gy- gy, -gy.

SEMMI
költsége sem az érkezéskor, sem az
elutazáskor, mert szemben vagyunk

a Kelati péiytludvarral.
Magyaros vendégszeretettel' várjuk

családi szállodánkban.

Park Nagysz'Uoda
B u D A P E S T, vm., Baross-tér 10.
szemben a Keleti-pályaudvar érkezési

oldalával.

Közg~zqaság.

fOGALOM
a közönség körében az a tisztaság,
rend és előzékenykiszolgálás, melyet

20 százalék engedm6ny
adása .mellett nyujtunk ezen lap elő

fizetöinek,
legolcs6bban

nálunk étkezhet, mert olcsó áraink
rói külön kedvezményképp (P. 1.50

-es menüt kivéve)
10 sZázalék kedvezmiinyt

adunk,

Gabonapiaci jelentés.

Nagyarányu rozsdakárokat jelentenek:
Argentiniából, mely cca 20 milliQ <I,
buzára terjed ki, Ez a ITIomentum bosz.
mozgalmat idézett elő, mely termés;ret~

szerüleg magával hozta ai árak emel
kedését. Az orosz elszállitások
miatt az ottani raktárak lassan· kiürül
nek ugy, hogy mint komoly konk~ren"
cia az orosz piac e saisonban nem j{}:.
het számitásba, Kanada statisztikai hi...
vatala 313 millió bushelra becsüti ~
október Ikészletet.

Buza piacunkon e héten 11.50-12,00,.
ig mozgott.

Sertés piac: Irányzat változatlan,
Bécsben a forgalom közepes volt,

Baromfi és tojás pille: A baromfi
piac helyzete e héten sem változott. A
pulyka nagymérvü felhozatala miatt árai
csökkentek_ Tojás árai'nagyot csökken
tek az alföldön a meleg időjárásra vató
tekintettel 14-15 fillérre estek az árak.

-dor_

Szerkesztésétt és kiadásért felelős :
WAGNER MÁRTON.

DUBLIKACIÚ.

zonnal
k i a d ó december 31-ig az
ÁRVAHÁZ alsó éptuetében fil

volt "HUNGÁRIA" NYOMDA
helyisége..-::: BŐ.vebbet a

W A G N E R fakereskedésben.
UUM~UMMWUUMUUMUUUUMUUUU~

Kovács Jánosnak kétfertály tanya
földje kedvező fizetési feltételek mellett
eladó, Ugyancsak eladó a pusári és az
örökös nyilasi földje is. Venni szándé
kozók jelentkezzenek nála il 400 ház
szám alatt.

"flfl.UUIJflfilIUIRftfiliPIIlI&fiI fUllfilfilRIIRft

Az, aki az ingatlanért a kikiáltáii
'máI ma~asabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles ayombaa
a kikiá.ltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanrumyi százalékáig kiegésziteni.
(1908: XLI. 25. §,)_

Gyoma, 1930. október 27. napjáI!.
Dr. Ladomérszky 8, k, kir, jbiró.

A kiadmány hiteléül:
lIyés

kir. ibo dijnok.

AOyomai Hangyától.
Kedves Olvasó! Saját érdekedben olvasd ei~

add tovább, de emlékezz e sorokra.
Mindenki tudja, látja, érzi, hogya buza és más

termény ára napról-napra rohamosan esik. de él.

közszükségleti cikkek nem igen engednek a
merevségükből. Hogy ezt megtörjUk és az árakat
csak némileg is lejebb szállitsuk, a Gyomai Hangya
Vezetősége a következő árakat állapitotta meg:

l kg darált és kősó 38 fillér
l kg ri.zskása 58 fillér
1 kg köleskása 30 fillér
1 kg lencse 38 fillér
t kg bab 38 fillér
1 kg méz - 150 fillér
1 kg mák - 120 imér
1 liter rum ....... 280 fillér
1 liter seprőpáUnka 280 fillér .
1 liter törköly 350 fillér
1 liter bor 60 fillér
J csomag élesztö" (viszont eladóknak is) 70 fillér
2 deka élesztő 3 fillér
l csomag gyufa 52 fillér
1 zsák csabai korpa (50 kg-os zsákban) 450 fillér
1 zsák takarmányliszt (70 kg..ként) 735 fillér

Ezek az árak csak addig érvényesek, mig a
készletünk tart Mindenkinek saját érdeke. hogy ezt
a kedvező vásárlási alkalmat kihasználja.

A közönség szives támogatását kéri

a Hangyél Vezetősége.

nem adható el.
Az árvereIni szándékozók kötelesek

bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben vagy az 1881: LXot.-c,
42. §o-ában meghatározott árfolyam mal
számitott óvadékképes értékpapirosban
á kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni. (1881: LX. t.-c, 147.,
150, 170, §§; 1908.: LX. t.-c. 21. §.);

Autóbusz 3'5312'4611'3020'45 i Gyoma é 7'2412°10 16'4721°45 Autóbusz
<u 5-30 4'21 l3'1417'5821-13 é i 6'5311'3916'1821'14 6'00 ~...

4'26 13-1918'0321'18 i Dévaványa é 6'48 11'3316'1321'09"o 6'30 8°00 E;-'o 4'5713'50 18'34 21"49 é i 6'15 11°01 t5'41 20'36... 9°00 10'30 ~"o
4'58 13-51 18'4521'50 j Szeghalom é 6°1310-5915'4020'34;:: 11°10 12'00 a,r.t.l 5'1714-1019-0.422°09 é Vésztö i 5,5310-39 15'21 20"14• 12'50 1'40 ..:o 2°20 7'ZI 20'58 é Békéscsaba i 4'05 13'30 18'24 2-40 ~...

-eCI 4'55 5'40 9;::
6'16 no0214'oo 19'00 i Szeghalom é 8-30 9'50 15°2518'42ö 7'20 7'40 ~>. 7'50 12'34 18'0420-36 éPüspökladányi 5'30 8'1513'50 17'08 ...

O ll>

6'15 9°4513°3611'30 20°45 i Bpest k. p. é 4-5710'40 11:4519'10 19-45
11'0612'4218;1920'29 2'10 é i 0'32 5°34 8'5214'2816'52

6'41 11'1412'47 18°29 20'34 2'20 i Gyoma é O'Ü 5°26 8°51 14'20 16°5119'25
13412'0813'2519'2721-11 3-23 é Békéscsaba i 23'15 4°34 8'1413°2616°1418'26

A gyomai kir,. járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság.
5ű82/1930 tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár r.-t_ végrehajtatónak gondnokolt
Mácz Ákosné szül. Ambrus Ágnes vég
rehajtást szenvedő ,ellen inditott végre
hajtási ügyben a telekkönyvi hatóság
végrehajtási árverést 2299 P 30 f. töke
követelés és járulékai behajtása végett
a gyomai kir, járásbiróság területén
levő, Gyoma községben feh'Vö s a gyo
mai 2023 sz, betétben A + 1 sorsz,
2087 hrsz. 250 négyszögöl terl11etü ház
és udvarnak abeltelekben gondnokolt
Mácz Ákosné szűl. Ambrus Ágnes nevén
álló 1/2 részre 4500 P kikiáltási árban
elrendelte,

Az árverést 1931 évi január hó
26. napján d61el6tt 9 órakor, a
telekkönyvi hat6ság hivatalos
helyiségében fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiál1tási ár felénél alacsonyabb áron

7. Ha az árverés napjától számitott
8 nap alatt előterjesztést éti 15 nap
alaH utóajánlatot nem adnak be és ha
li vevő a vételár 213-át befizette a tkvi,
hatóság a vevőnek vételi bizonyitványt
ad ki amelynek alapján a vevő a meg
vett ingatlant birtokába veheti,

8. Ha az árverés jogeröre emelkedett
és a vevő az árverési feltételeknek ele
get tett különösen a vételárat egészen
lefizette az ingatlan tulajdonjogának a
vevő nevére való bekebelezését a telek
könyvi hatóság hivatalból rendeli el.

9. Ha a vevő az árverési feltételek
nek a kitüzött időben eleget nem tesz"
a bánatpénzt elveszti, a báaatpénz le
tétele alól felmentett árvereló pedig li

telekkönyvi hatóság felhivásának kéz
hezvételétól számitott 8 nap alatt a
bánatpénznek megfelelő összeget birói
letétbe helyez.ni köteles és az érdekelt
felek bármelyikének kérelmére li tkvi.
hatóság ujabb árverést rendel
el.

Al árverési feltételek II hivatalos órák
alatt a telekkönyvi hatóságnál és Gyoma
és Endrőd községek előljáróságánál

tekinthetők meg,
A telekkönyvi hatóság e hirdetmény

~gy példányát kifüggesztés egy példá
nyát pedig az árverési feltételek meg
tekinthetése végett Gyoma község elöl
járóságának, továbbá egy példányát
szabályszerii körözés végett Gyoma és
Endrőd községek elóljáróságainak meg
küldi, végül az árverési hirdetmény
törvényszerű kivonatát él Gyomai Ujság
című helyi lapban egyszeri ,\özzé tétel
végett a végrehajtató képviselőjének

kiadja.
Gyoma, 1930 november 7.
Dro Ladomérszky s, k, kir, jbiró.

A kiadmány hiteléül:
ILYÉS

kiro jb, dijnok.

~~~U4U~.~ií1'Ci(t$'~."""""'~~""~~~QD"''''

NY~)lntatta a IIHUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Oyomán,. Felelőseégtulajdonos: TE.KBT. ~ANJ)()R. ."" ,
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre - - - - 1 pengö 80 ftllél"
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 flllér
Egész évre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkeszt5: WAGNER MÁRTON
5zerkeszt5ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l 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.

szegény iskolás
akciója.

hel6scbbeknél. S felcsillan él

szeme, ha nagy ritkán akad,
aki önként aiánl véIlaml1.

A sok eredményes j(lJé-

konykodási al\cióia közöli Z,(7
honyi Aladárné urnónek tnl! í1

ez a mostani a legeredménye
sebb, mert l11?ii~ a mcglndultis G

nál olyan méreteket muta!,
nwlrek a községünk viszony·
lalában már is feltünóek. Eddig'
1656 ebédet ajánlot lak fel 18·
éln. Igaz, hogya 68 gyermek
3 havi ebédjeihez 6000 ebédre
volna szükség.

Nem adjuk fel a reményt,
hogy akad még él községUnk
ben másik 40 nemes érzés li

polg áriársunk és akkor az 1931
ik évünk tavaszán~ ha él 68
kis kosztosunkfól elválva há
lál adunk Isteniinknek, hogy
jót lcheltünk, ezt az öröme!
nem fogják érezni él szükkcb..
Hiek, ók csak él rájuk 1)('m'·

szedett husnak a dohosságái
fogják érezni és ez él fukarság·
pokoli fájdalmát saiogja be
léjük.

A. jólékonyságot gYélkorló
családok házi cg-észségél mcg l

óvandó minden házhozíár6
gyermek állandó orvosi felü
gyelet aialt van, mely felüg-yc.:,
gyektet dr. Barlha Gusztáv köu
ség i orvos nemes megértéssel
már is végzi.

A szivból fakadó jótékony·

a
étkezési

Megkezdődött

gyermekek
Eddig 1656 ebédet ajánlottak fel.

A községbeni iSk. olák lani~ I
toinak összeirása szerint 68
olyan elcmiiskolás gyermek
van, ld a szülói háznál a Ic·
hetú legszü!<ösebb élelcmben
részesliI.

Mentlyi ártatlan magyar haj·
tás csencvészcsedik igy ell
Mennyi magyar ere') roppan
meg igy fiatalon! Mennyi gyer
mek éhség fájjalma kiált bele
a iólakottak érzékellen emész
tési élvezetébe l És olyan ke
vés fül fogja fel a szegény kis
árlallan gyermekek gyomor
kQrg'á."át. Olyan kevés sziv
dobban meg' a kis magyar
gyermekek l!hségs? cnvedésén.

Az önzés, részvétlenség fa·
gyos éjszakájában mcsze be
világító meleg érzéssel keresi
meg' a szeg'éllység'et, a szen
wsdésJ, erós krfíl tul:izárnyaió
fáraclozfJssal Nóe~;ryesületiink

elnöknóje. A ldílsó területeken,
hol él szegénység él kis házak,
viskók ablakán, aiJaián ri ki,
fülledt levegójii szellőzetlen

szobácskákbélll kolorja elő a
legszerencsétlenebbekel és igy
állitja össze. - maga nyakig
csalakosan, taposva a SCirat, 
él szegí2nyei kalaszterét.

S mikor igy ftlradtan lerü
botolia a napi szemléjét, beni
a községben kér, könyörög-o
fenyeget, dörömböl, gorom·
báskodik a szegényeiért él fel

töltik a rJérő idejüket
szórakoznsokban.

Csak . ..
Csak i t t II o 11 költse el a

felesleges pénzét mindenki!
Csak olyan cikkekre adja ki
magyar ember a pénzét, mely
cikkeket i t t h o n gyártottak.
Az a pénz, ami a csonka
határon belől gurul, minél
több ember kezén megy át,
annál jobb.

Ha már vannak közöttünk
olyan jövedelmü emberek,
akiknek többre telik a krumpli
/evesnél és egy rend ruhánál
és ehetnek pástétomot, ihat
nak pezsgöf, ruházkodhat
nak pazGral, ám tegyék, _de
cs ak lz az ai c i k k ek k e l.
Miíyen eltál'olodása a ma
gyar embernek a saját tel'I
ményeinek, a sajátjának
megbecsülésétől, mikor már
ott tartunk, hogy akinek a
módja megengedi, áruban a
külföldit veszi, az egészségét
helyreállitandó vagy pihenni
külföldre megy még a kis
;övedelmü ember is.

Többet árt az országnak
az, aki külföldi áruért vagY
küljöldi nyaralásra Jaa pen
gő! költ, mint az, .aki ide
haza hazai cikkek fogyasz
tásávallaO ezer pengőf mu
lat el.

Szabad-e most mutatni, bálozni?
testiSzabad mulatni is, sza~

bad bá/ozni is annak, aki
nek pénze van hozzá.

A1ikor a multkoriban Pes
fen le akarták fujni az idei
bálokat, sok komoly ember
helyesléjsel vette ezt tudo
másul, mert bizony olyan
slllyos időket élünk, annyi
inség láttára talán nem is
illik, de meg kinek is van
most kedve és pénze hozzá,
hogy mulasson?! De e hirre
megmozdult sok ezer szegt;ny
nlllnkás ember s kérte, kö
vetelte, /Jog)' igenis csak bá
lozzanak, mutassanak, mert
máskülönben elesnek a mun
kaatkalmuktJI,. a keresetiik-
től. Bármilyen igazságtalan
is az életnek ez a beosztása,
de ugy vall, hogy egyes
emberek mLI/atásábó/, szóra
kozásából nagYOll sok em
ber keresi meg a kenyerét.

\fannak emberek, akik a
szorga/mukkal keresett pénz
zel komoly vállalkozást kez·
denek, miáltal munkaa/kal..
ma/cat léiesitenek. Nekik ez
a szórakozásuk. Más embe
rek a szorga/mukkal és sze
rencséjükkel szerzett pénzzel
nem szaporitják a munká
jukat, gondjukat} nincsenek
fütve holmi "nemesebb mun
kaambiciókkal", szivesebben

===
TÁRCA

AjtöITlon kopog él vágy.
Csendes aszi esten -ii/ö!c magamban

Bús egyedül.
Fülembe tompán, fekete jajJál·a
Csend szava csendül.

Ajfómon halkan kopog a vágy.
Riadva, félveodaiekinfek,
Lassanazajió csak kitárul.
Renga ruhában jön felém lass(1I1,
Fesla mosolyban himnusza harsan
Alltigynak. A két szeme üdvöt árul.

Jön/elém. Itt van. Karja kitánil.
Selynusen fonja lelkemet át.
Szép szavU .szókat zsong a fiUembe,

S lelkem a néma, szivem a tiszta
Mohón felissza minden szavát.

Szivembezsongnak, komoran bongnak
Szfirke .zenék.
Fekete fátyol száll a szobámra,
Fekete köcibe.borul a lámpa,
S hallom a néma csendben a lélek
Tompa nesszét.

Űznek az állnok.
Régen elmult, régen vége

A falunak, a vidéknek.
De szivemben régi emlék,
Régi vágyak
Apró {üzrózsái égnek.

Renga.··buza, ringó kalász
Aranytengerelien Járok,
Oémeskut az udvarunkoll.-J

Kerfünk alja:
Oda kergetnek az álmok.

Tornyos templom, messzecseng&,
Harangszó, zsoltáros ének,
Pap szavára hitre ;dró
Fiatalok,
Ezüsthaiu aggok, vének.

Elattem áll} folyton kisér
Apám szava, anyám arca.
Hogyha lelkem me;;-megr.enrjül,
E két arc ad
Uj erat a hosszu harcra.

Régen elmult} Jégen vége
Az életben magam járok.
Kicsi falum, patak hidja,
Jó emberek,
Visszakergetnek az álmok.
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arfestületi

"Egyetéríés"
egyetértés nélkül.

Szombaton este az Iparteslii:
ieihen disznó/oros V6CSC\ra yoU,
melyen vcndég-ck elég- szép
s/iSmmal, iparosok ul.onban
kevés snlmrnéll vejtek 'részt.
Vacsora közben Szőke Ferenc
ig-azg-aió-Ianitó megszivlclcndö
bCS;éédct mondotL mclyben az
iparlcstülGli llag'yjcrcm dlszfc!~

iratát "Osszetartásban rejlik az
erN' nem lálja megvédósuiva,
mert amikor az Iporteslület el,
határozza, hogy közvacsorát
rendez, az arra rneghivoll ven
clé;::tck irán1i jisztele1bö! is kö,
lelcssége él lestüleli tagoknak
az Ipartestület !lázi ünnepén
nagyobb számmal résztvenni.

A vacsora jóvolí. Akiszol,

gá!ás [ig-yclmcs voll, Imre kedv

vci musikálL akik 011 maraclt-ak

jól lT1ulaltak,

vacsora.

Több izbell dicsérc!te! emlé,
kezJiink már meg az Egyetér
tés műkedvelő gárdájáróI, mell'
kiváló rálermet1séggel müked,
velő előadások tartását tiizte
ki célul, ami állal jelentékenyen
gyarapitotta az anmgy is sze'
gény egylet jövedelmé!. Az
egyle/nek most szép uj átalaki,
tott székháziJ és cgy kisebb
helyiségben !<orlálo!1 és a tagok
kényelmére ilalmérésrc is van.
A baj olt történt, hogy egyes
a "kultura terjesztésére" alaki
Iott olvasó egyletek most váJ
rallanu! krisztkinclli gyanánt ki,
mérési jogot, ilietve korcsmai
jogot kup/ak és ez háborusá-:
got eSÍnált a tagok között.
Ug'yanis a tag-ok két táborra
oszlotlak : a "szárazak" tábo·
rára, akik tényleg a kulturát
müvelnék és akik nem hivei a
korcsmának és a "nedvesek"
párljári1, akik jobban, szcreli .
művelni a borocskát és elen
gedik a "kulturál".lgazuk is
Vél il, meri a helyi hatóság ki~

fog-ásolta az jtalmérés ré?zére
'szánt egészség'telen ócska la
kás/ és csak az ,uj épi.iielben
engedélyezi azt, mig cl műkecl·

velői előadások részére szintén
nem alkalmas a régi lakás -"
csak az uj. Ezen az/án, pár
tag részéről olyan "hangos
vélemény nyilvániiás" történt"
hogy a féJénkebb természetü
vendégek előadás után attól
tartva, hogy nem .tudnakmajcl
a tagok megosztozni a helyi,
ségen és végül is a vendége·
ket fogják kidobálni a vitás
helyiségból inkább eltá
voztak. ~-

idig.
e

, i'

SZirTI

atala n1al és
helyezéssel.

voli illdni, hogya vékony kis
kabát alatt egy kis meiegségel
i(i!Dnk kapoti'.

dc~![ Eleibe.

kolat kiszcz!csiiéséne!, és vég-le
ges burko1a!tcd völó kiépilé
séi1clc Csak ('nnek megtör~

ténte jl!éÍ!l lehet él f~yalogiárót

eJk',;s/ileni. L!g-yancz az eset
ál! feni az endrődi uton is eg-é
szcn az Ivánvi malomig. Nagy
szerencse, hogy ezeken a h<?,

II nincs napirenden egy'
egy SZe!"C11csr2tlc'nség. Tehát
az uiburkolalok kié~)itésétkérje
elsőbl) éj képviselőtesfülel a
viJrmegyéi61, cl megyebizoltsági
tag'j(~ink pedig Gyuláll győzzék
meg- a kisg-yülés! (ig-cn ám, ha
volna olt gyomai tag), hogy
ezeknek (lZ u/sza!<aszoknak a
kiépítése éS'a nagyszIrti hid
padlóiánök él kijavílása siirg-ós
ulhrgaimi és szcméiybizlol1;
ság-i érdek.

Asszony.

még- taián polgári -renclőrök
-is - cirkáltak cl templom kör-

nyékén, akik cS'3k akkor vo_o

nullak be, amikor megérkezett

cl hir, hogy cl vőleg-ény ritka

figyelmessége foiytán amellő;

zött menyasszonyt "szoros zár

alá helyez/ék", neh9í?Y a mult·

kori szokaJ1an nyakon[öl/yin/ést

visszaadhassa ?I násznépőnagy,

ságának.

J...
l

is

vclósziniibb lesz I

FIa ['ein fcér- il

lar/rJ,-:kodó ~

én vagyok a
nzon(lof(a csendc-

én

tlan testvéred?

káko! és
szedni. J..~s

az ebid iJlc2'a.

i-Ionna!i

arcot.

11 élJ e/edt

kebb lenn:!, Ji

J:iVáJ1CSiSLíf,,;i
W

li! egy SZékre! ,(,o!laseml~~~;';Z~1 (hJ~~al~-;~~~7, ~~~:~
tr:kin/ett körül. l curozó gyerek.

Ekkorra már a mi is! Lass'an!céni veszem ki belőle,
meg· I hogy az eöécz;e az isko/á·

Mariskái. I ban és DU/IOn nem várja mindig
_Ineki. l i"aeleg étel, csak ha )) van n1Íből:'" . I Kezdtem kissé kényelmetlenne/':

:'~J""'" " 7r/'s' '"ó/,?::.·/'7.! w" ,'.'lf)!!unk szerén)! polgári'Jíl/, dUL; i, il ~.~ _ .~.

I jólétét 1'léíJie!en Mariska sziirke,

""J('?./lcztelll. I sovány kis lénye mellett.
u il

- '. 't I SÍt:tve adtarn eléje a,z ebédet, dc:,llszm . I
~hol I. nem fe!ejlhettem el a másik ötöt,

-- - , ~ a testvéred.ilye/1 marlar csonwcsl
kevés Í/llst lelret I Mariska dcr2hls rmlllkát végzett.

Sajnálkozva nézett (1 törleszkedő

I mncskáro, de nem hagyott egy,,." i ,'I'J_OI'~_/.0,a't sp.rn 'J'leki. Sok nótaln i/ú-:.'F[ffZ{(: ,).. ~ f"'

, ' , lehetett-OS;,lUIV /lgy UIl-.

1.fem zaVD rtll/-c. A tészidt 
anyai gonddal - a zsebébe csasz
lada, II kicsinyeknek. Aztán kes

vállára vette a l'udományos
táskát és e!inriult a.z esős és /z i-

sen i\,l[[i~isk{i.

II SZL/ll /lu/si rnár rnintl1a éhJn-

és

DiCccn~b,_r O-ér; tC'::;:\, máso !
laíoi ofl !]!z GiTói a hn.7,(!',!r I

I~)uil--l(;kl József és I

ől a II eJ g-y: I
-,.,c és vásári·
" terhére" I

k0pvise: I

l
~:!zon (~Z uJs~a" ~

Dl1l1\iriJ I
hogyagyo' i

ró hiéínya I
veszél-yének I

'/:~ llak kltl?ve. /\l. arr·:liélrÓ IS""

;-:c),6~ "gv~zrrn~:z~~~z :I;:,ür~ill~~~/-l
:CkCCi.U éli IllU VU'- !"Jnd d sal ba I
va ilGk s?.:orHva.·

,~5Z0r05

." "L\ k(~t h1d közöt-ii nagy
,om régen kivjna~

10S<1 lellné a ké gyalogjál ó
elkészi!é.".éí, elc ezt mqz kell
e]öznÍ él hiclközölfi uibur-

zásainá! és esklivőinél tapasz
az mindig- nag-y

karha/almi készeniéi igénybe;

vételével szokoJt meg'történni.

Jiven riika é1vezelb('!J volt ré;

sze Gyoma község közönsé;

gén(?k szom erN esküvő

a kalmávaj, amikor ítlőzetes óv·

intézkedések tétettek "a meg-I

lepclések és eseJleges akadá,

lyok" elhárítására. Egyenruhás

a kövcjkcző

Az

g-yermekek: Dcchcr Ernő na
ponla 1 gyermek, üss/csen

90 e Becher Rezső na"
ponta . összesen 90
ebéd. üe:< nanonla 1
gyerinek, összesen 90
Grósz ZoJlflll na ] g;-ver
mek öss:;:eSCll 90 cb,'rL rléli"
jenstein áe naponta '2 ;2ycr:
nw\<, Ö"SZCSCll 180 vi!'zz
l-lüviár cl dr. naponta

Névtelen Mariska a
konyhaajtón. Csak akkora kis
nyilás kellett neki, mint egy kis
egérnek. Ang vetiiik észre. lViaga
is olyan volt} mint egy kis szürke
egér. Szürke a kis rongyos ka
bátka, szürke lejkend.!J és szürke
a kis sovány arcocskája is.

Csendesen jött be és izgalom
nélkül tekintett ránk_

Vékony hangocskájdra lettem
figyelmes, hogy őt a tarlitó ur
küldte ebédelni

kodás nem keresi cl nyilvÖi]()S
publikálásI, ennél az akcióntl
m r2gis a nyilvánosság eié kel!
lépnünk, mert sok ember szí
vének legrcjJcllebb rekcszc'li(il
csak cl

kikaparni, ba cl s

kataszlerém:k összeáJi.ilásakor
cl jótékonykodók kdtaszlcj(;( is

nyilvánosságra hozzu\<- lllefí c
szercncséllen szegény c k
is ludiÜ kikre :3zhmil

hatnak.

g'yernlck, összesen
{<Jein Sándor naponta
Illek, összesen eblicL dr,
\\/lessinger A.lb\2]'j na a 1
gyermek, összesen S)ü -ebéd,
özv, dr. sarkadi Nagy Lm6né
naponta ] gY(7rmek, összesen
90 ebéd, Pélcrmann ) sci il -,

ponto l g'vermek, összesen 90
ebéd, Spitz JclÍzab napOllta 1
gyermek, összesen 90 c:béd,
dr. Szii"tcs ,Gyuri] rlilponla
g-vermek, összesen 90 cbrzd,
Wagner József naponta 1 gyer
mek, összesen 90· d, Hi.
\Vagner Márjon napontil
gyermek, összesen 90 cbéd,
Weii Sflndor naponía 1 gyer
mek, összesen 90 ebéd, Zá,
honyi Aladár naponta 2 ~ycr

mei-<, ös_szescn 180 ebéd, Kner
Izidor he/enként e:;;-yszcr
gyermel\, összesen 12 eb6cl,
c'izv. }(ruchió A.lberiné 11121enk~ni

2 gyermek, összesen 24 ebéd.
Az akcióhoz csatlakozók

szándékukal duír Záhonyi ),10'

dám é elnöl:nőw21, akár a Ovo
mai L!jság szerkesztőségér1(,:1

(telefon 22) je!entheiik be.
Lapzárra <?lőJI ka az ér

/esitést, hogy feiler Ernő na~

ponta 2 gyermeknek, összesen
180 <?bédet ad, ii;"! él fcl oit
ebédek száma '1836.
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Oyernlek mint feltaláló.

Közművelődés.

Műkedveh5i előadás

az Egyetértésben.
Az Egyetértés kiváló művész·

gárdája nov.- fiá 29,én szom
baton műkedvelő. főpróbát,no
vember 30-án vasárnap pedig
műkedvelőielőac!ást tadolt nagy
erkölcsi - és kis anyagi 
siker mellett. Szinre került Sze·
lles Béla OlA CsirkefoRó" cimü
4 fc1vonásos bohózola. A be·
ianiiást Molnár Gyula szinmŰ...
vész végezte (i tőlc m"frszokOtl
rutinnal.

A női SZCi'cpll-::n (Albcrliné)
Nagy Tenlskakitünőcll <ldla él

házs.tJioS feleség szcrcpéf.
Anl1yir,l belcélte 11lagál ebbe a
szerep he. hogy komoly agg'o,
dalmaink vannak a jövől illl lő
kg. Bár Kl;sóhh IlwpíönIlI. de
szegény fúj c! I c[{'irc s"jnciliu!c
(Gedeon ilon\:,(I) Tukai Esz1.kéi
már jl'il ismeril1k, llBk\,Ol1 btJ:os
voll cl ~;í'Cr,,:llh'S kisk.;ny s/e
rel,,:"ci!. (I\'I)."11il 1\.:li'ui'1 J. F.
Nagy r:::,ziike d mq:tSilVéillYO'

doH ör,'g iink:'i1z{)k()ri tanár·
nól 1'(':l1:\\i\1 jc Iszojja. töhhször
szerl?tnénk vele találkozni
a S/l11pcldun. T,lssi Maca és
Kaii k"tlós szerCp~bCI]: T. Do
m,)I<os Piri ldttinő volt. ló voU
mini szohaiánv, dc elsőrangu

volt milli primadonna. Ók vit·
ték a darabot sikerre a ióllük
megszokoH kedvességgel és

élénk temperamentummal. Szin
tén jók vollak: CzebelJonka
és Ilus kik megtanilottak arra
bennünkei, hf)gy milyen a csók
a Margi1szigclcn ! (Iól eselt?

szerkeszlő kifofIásolja, hogy
olyan sokáig tartolt !)

A férfiak közül Nagy Lajos

(Alberli) szerepében elsőrangu

volt s él tólle megszokoll oli,
honiassággal mozgott a szin·
padon. Klein dr. szetepében :
Tandi Imre, Málnai szerepében:
Biró István, Kéri Lajos, Kovács
Ferenc és Szabó Imre jó se'
gifótársai voltak a fószercplő#

nek.
A publikum hálás voli és

tapsolt is, nevetett is egy~egy

elmés fordulatnál. Gedeon
Ilonka Tokai Esztike egy aján'
dék csomagot is kapott a szin'
padra(vajon mi voll benne?
Nem házassági ajánlat él sze,
rclmes Gedeon llonkának ?)

Sajnos a megszokott JelJ há,
zat és telj pénztárt nélkülöz'
tük. Reméljiik nem sokára is-
mél talál·kozunk az egész gár
gávai!

Tul :a nagy "Krivánon
Farkas lmrelegderüsebb Dfel·
vonásos operett jét játssza el
karácsonykor az Iparos 6n6

képzőkör derék műkedvelő

gárdájó kiti.in6szereposzlásban.
Szebbnél-szebb ének és lánc·
~zamok farkifják czt a poétikus

magyar darabot, m,dy annak I
jdején cl legnagyobb sikerü
operett volt a szinházak 111ű

során. ,Az Önképzőkör eddilli
szereplései biztosítják a "Tul a
Ilagy l(riviÍnon" sikerét műked~
vel ó előadásban is, ezért tehát
fok%jt érdeklődési érdemel
község'ünk e szép és kuiiurális
célok felé törekvő egyesüleie.

Közművelődési esték.
Tizennyolc előadástprodukált

eddig a Gyomai Közművelődési
Egyesület. Tizennyolc értékes

eióadással szállt sikra a leg6

nemesebb célér/ nemzetünk
kl1Jíurflj[lélJ. ÖSlinÍi2 elismerés,
sel iicl\'('"i'diiik l'í:egyesüle!et,
ludvil éJ7!. hO~ty a háira!.zvő I
~~~~~~~in é:ol:~~~!~~;~~k~z c~~~~;;~ l
"kliez, Lcgulóbbi k~i eskn ez
évben C!cíSil)r tariotlak előadási:

dl'. sarkadi Nagy Pál, ki a
.. hézas"clgkölés előlt kötelező

orvo·i \'Ílsgálal « fonlosságá!
reldclmál:a, rámu'atva annak jc...
Icn!l)ségc'I'e, egészségügyi és

Ilcm7et\élle!mi szemponthól.
I\.ner Imre él Földmivelésügyi

MinisztCliurn madárvédelmi
propag·imJáját tolmácsolta, mint
aki elsőnek helyezett el kerJié,
ben löbb ilyen 'mesterséges

madár odut, meglepő ered
ménnye!. fig-yelmébe aján!olJa
mindeI1kinC'k, - de főleg' a
gyümölcsfatulaidonosoknak 
ezt a hasznos és megszivk;#
leneló ii~ryet.

Következnek: dr. Balázs
László, december hó 1a'én
(szerdán) aNémetvárosrészi
Olvasókörben és Domokos Já
nos lanUá. december hó 11-én
(csütörlökön) a Felsórészi 0\,
vasókörben tartandó előadásai,

este 7 órai kezdeltel.

A GySCtea-estélye.
Akik részt vclfek a Gyomai

Sport Club Illult szombati tea,
estélyén, egy kedves és han,
gulatos est emlékét vilték ma
gukkal, Az uri Kaszinó nagy
iermében szombaton esle fél 9
órakor szépszámu közönség'
előtt él katona banda rázendi,
telt a "Honvédbanda szól él

Stefánián" cimli indulóra és
az eslély ezzel kezdetét vetle.
Régi, békebeli, édesbús kerin·
gők melódiáira felvidultak még'

az öreg szivek is... Minden
régi melódiához füződik valami
kedves emlék ... Azon a régi
bálon 1? . . . Talán már el is
felejlettük volna, ha fel nem
csendül ujra a régi dal. Az éj
féli szünetben a GySe műked

velóiki.ilönböző tréfákkal szó
rakoztalták a publikumot. Kiss
Manci sok szint és élénkséget
vitt játékába. MQglátszo1t,
hogy szerepével komolyan fog
lalkozott. Volt egy monol ógja
melynek villámgyors elmondá:
sával a műv~szel hattIrain moz,

go It. Schwartz llonka egy rög·...

tönzött Gnmd Ginyol né.
hány Illonclatában diszkrét
voll és meggyőző. Lacb lvliska
természetes humoréÍból adott
ismét jóizü kóstolóL Imre Laios

derils volt és figurális. ,/::"'7 el,
ismerésből jultatunl< még' Batári
Ella és Schwartz jolánnak is
dicsérendő igyekeze/ükér!. Di·
czy János mini amalőr illuzio6
nista kézüg'yesség-ét lTILllatJa

Nem uj clotog, de néha a vé
letlen s él g'yermek ialékony,
ság is sokat lendít azon, hogy
egyes JaJáilllányok leljes diadé1l~

lal elérjék azt a célt, melyet a
feltaláló kitűzött magának. A
gőzg'ép tökéletesitéséhcz sok
neves ember hozzájárult nivós
munkával s ötleiekkel. De leg.

nagyobb lendület egy PoHer

nevLi angol inas nevéhez flI7Ő

dik, kinek a mestere bizony

szereleit eltlinedezni él kancsók

bufelejtő birodalmában. Ily~n~

kor a kis Potlert bizta meg,

hogya dugattyuk utja vegen

a fáradt gőzt kieressze. (Ez

telte lassuvá, majdnem has;!:-

he a közönségnek.
lJ! emlitjiik meg, hog'y a

GySC Illűkeclvelői a napok ban
kezdték meg Orbók Attila
"Fiacskám" cimii vig'játékának
próbáit, melye1 Karácsony má#
sodnapján mutatnak be. A fennti
vigjáték a:z melyet él budapesti
iig'yészség be akart tiltani egy
szenzációs plágirn perből ki#
folyólag.

nálhalaHanná a gózgépc1.) A
pajtások pedig az alal! az ah#
lak mellelt játszottak. Termé#
szeles, hogya kis Potler is
szivesebben játszadozott volna,
mini a fáradstlg'os gőzeresziés

munkájál végezze. Hogya

munkától szabaduljon nem tett

mást, millt egy zsineget kötött

a szelephez s a másik dugaty

lyuhoz, mell' a munkáját akkor

kezdte meg, mikor aszelepet

emberi erővel ki kelleti nyitni.

A manőver nagyszerüen sike,

rült. A kis Potter mehetelt ját

szani. A gőzgép pedig kétsze·

res munká! végzet I.
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hoz. Nem lehel ilj feladölom.
hogy a s/jikségcs tc'l'ndőki'e

n<b:ve cs/mékel v,'ss,'k feL i(j~

v a ~:.i éj lok cll i (' g \' ,-' k. rI ".-j > ;-' i"l!\ :- l<' p

lesi: rá, II kcrL'skLdL'ic:n ,"""j

]s S :< c' i !11 Li! . ;\ z1 t~ o Il hLj II L~~ ~

nli.~ ~ ,,_' j i C f1 il:1 fl~' ~ l~! Y():-'~ II C~·) i Lc; l ..

hogy 2::-'1 uk o1vCJr1 ~~·élzdélSÓf2Í

puJilika válhat az Ol's':'iÍg' ia~

várB, nlc]y az összes foglalko
z6si {~ak egyei:!6 l11éilékü
gOll doz áséÍ p 7 i É; 111 Og'ci tiL': i1 n é rU j

fcl, mer! eg)' hClC,c :."?Cn'Czcl

cg\'~:s I"12s7.L.'illCk ,:jt'lLl.ny(~g()l('iscJ

nH..~g-g'd1ol.ia vCJh:'\" j('gclIf!bb is

[)()SS711 idórc \'is~zavclj il Jhhhi
rész 1l1Cfl>;Y()~':"Lll(:íS21í.

I\.ClÜlc!iiiikhCll ai országos
hc!yz2 lnek megfelelően [J kC 3

rcskcc1e!CIll hclyzCi(; további
süj'\'cdés! mutat. A létér1 vaió
Uildelcill nehéz hareöÍnak so
rainkból ulolsó gyüiésiink óta
is voltak áldozatai- Ivlinden
részvélünk ve!iik VOll, de ag'a
gódó lélekkel kelltépelődnLink,
hogya még megmaradtak
meddig birják ? Nem tudom vi
j;raszfaló szavakkal enyhíteni
vivódásukal, csak az1 monrlha
tom és arra buzdithalom kedD
ves karíársaima/, hog'y min
denki megkszitelt erővel és
kitartással teljesitsc továbbra
i::3 köleiessé;,:;él hiva!flsa és ha
zája iránt és bizzullk sziiárdan
abban, hog'y él magyarok Islene
cg'V iohb jövő felé fogja ha~

zánka! cive7.:érelni, meiybcIl
minden ig·az magyar ember
meg fogja taJf1lni nwgérclQmelt
boJdogulását.

Reális llll.\llktink crecJillényc~

ként emli/helem fel, hogy él

nyár folyomán befejC?zést nyert
a vas uti rakodóleriilelek lloz
záiál'ó ujjainak kikövezésQ, aD
mivel él vasutat ig'énybevevó
közönség egy rég'i jogos ki
vánsága vált valóra, Az álloD
más kibövitésére vonatkozó
fáradozásaink egyelőre ered
ménylelenek maradtak, cl meg#

vafósilás érdekében tovább is
folytatni fogjuk munkánkal.

Többször jnterveniállunk a
ilázaló kereskeclelem szigorubb
ellenőrzése teki n teté ben, ilás 3

ban, táviratban állást foglaltunk
a Budapestre szóló kedvezmé
nyes vasuii mene/jeg'yek rend
szeresi1ésc ellen, továbbá az
iskolai tanszerek és tanKöny".
vek beszerzése tekintetében,
hogya felekezeti iskolák is
megkapják az állami iskolákra
vonatkozó JiUó rendelkezési,
több alkalommal eljártunk a
kereskedelem érdekében köz~

pontunk utján, melynek részé~

ről mindenkor a legelőzéke

nyebb támogatá~baI1 részesül
tünk.

Részt vettünk a kereskedelmi
érckkképviseleti életben, él bé
késvármegyei kereskedelmi ér~
dekképviseletek szövetségének
meg'alakulásában, oda delégált..

ínc.< ~

ti \__.ll;:l ~n t öl cl III I:.~ zőg'a;~ Li ! f,e lé. I
r=:'f1ck jt?!'2ii llei~1C~ok aDDon

l

. llk, hc'?y (j kormÉmyzat a i
,,' , ' !

I") c ':oj)nl i
\'(Jsxic\ !

i
;.: r()v[js:~!r(J í.;',/;..:I\s~jl\ sc> \!

i~·lt('Ei~ hnnCíll cJLb::ln i~, 110;;\:
e ~.cg-ilt.~s izö:-:-hcl1 cl kercsk('de·~

!~rnrc cs lTd l;éz\'~.> OlY ká·" I
ros r~'[1(L:I:;'~zc;"...:l~ej és jlJjéz~ I
kcd~C1.:kcr !<i1'I"t éleibe, mcl'.'ek I
ezen aiko/áSl k. pros~ l

é::=-fli !'\{'gV :nérll~;k II c-:;("\(Q l
k,'111i;, és a,m~dcil Li í1JczŐg.iJZ~' I
cléJsag crd';"\Cl1 \1::::10';,.:0 !iók"
\raiahoQV ll)./V fc,~j 'a d~.~!o~r,!

miillilci (l lWillliilllJal ob!hill I
bi/na, hogy az nz ék':mcs kCJ I
resk,:delcli! maid csak meg·él
él Jq,:' hd:án is, ,,'Jőször él mc
zÖ;:Tazdasági\:l segiJsLink . .L\ kc~
l'cskcdclemrc né:n'C cz a biza- l
Jom mindenesetre nagyon meg,
lisz!elő. Dc Illeg keil mondani.
hogy az a kereskcclc1cm, mely
Ilek jJ:egseg'ílc:se a rÉl nézve rég
váiságos időben cll11l:raclt, mcly
a moslalli kalaszJrofáiis viszo"
nyokhoz anyagiakban, vállalD
kOjási kedvben és ichetóségbcn
icgyeng'üJve érkezett el, ö kop
lallakist sokáig' rnár nem bir
halja, addig· is természetsze·
rücn folyion gyengül, Már pe
dig a nH22Cf~t(L-:d2-jság-n(":Il·\. erős

és versenyképes kereskecle s

lcrnre Vill1 szüsé~e és iagadhél'
tejllan, hogya mezőgazdaság'

helvzelén ~okal kiinnyilenc,
hogy ha d kereskedelem a régi
b,ikciJe Iji ök cerővci léÍmoga Iha l,

ná, nnen i~ fel kell hivnom a
figvelmet arra, hogy épen a
mezőgazdaság érdekében az
volna szükség-es, hogy ne ki~

sérlctezzilnk, ne pepecseljünk
öt:clszcrü, némilqt polilikai cé~

lokat szolgáló, de a mező

ga?cla:ságon nem E'cg'i1ő gyors
segélyekkel, hanem egy jól ál
~~oncloit, MfoW) közgazclaséJgi
polilikál kell inCíugurálni, mely
az államnak minc!en téren
meg'nyilvéÍnuló okos, elz szig'onI
lakarékosséÍgá\'a!, a közlerhek
jelentős csökkentésével, helyes
pénzügyi beoszlássai, a hi/el·
kérdés fokozalos rendezésével,
a szakérieJem és keliő elicnőr~

zésnélkLiI működő közüzcmek,
álszövelkezQlek és egyébb ala
kuJElJok kiküszöbölésével, vagy
legalábbis müköclésük erőteljes I

korlálozásávől és szigoru el~

lenőrzéséve!, a kereseli lehe
1őség'ek előmozdilÉlsávaJés ez
által a belföldi 1őkQképződés

lehetővé tételével, él kereske~

de]em és kü:önösen a kivitel
utjában álló akadályok elhári
jásával, a mezőgazdasági ter~

melés helyes megszervezé".
sével és irányitásával meglc~

remtcné azokat az előfeltéted

leket, melyek szükségesek él

g'azdasági válságból való ki
bontakozáshoz, az ország bol
dog'ulásához és fe]virá8'zásá~

l::J.:.j"uil.

s iS II dor \' o :I Li / , ci k1 nl Ór
30 év,~ fc!l~ivia eiiC J l(özn~

?Oil ra épet! azért, merj a kc-
r,'~!vJl';mj iy;':! nCíl1 !)('C'~ii[!e

meg' fl röll'. nemi\,>
kin!eJle ezt uri rogla!ko7:ás'~é!k,

á!1 fenn aJ: él sajnf!latos hcly~

/cl. ho;:!\, a kormányzcJt rés/é
ről nem íaléÍlkozLlI1k anal cl

me~éri\:~ssci és Jámogatással.
melyre szliks,:glid< volna, hogy
a vés7.cS idö!<ből Illflf:;unkat az
orsdIg' érdc!{é,'hcll egy iobb
jövőbe álnlenlhessük, SÓ! 'Idll"

!lak vélemények. melyek sze·

rint a kcreskcclelcmlH.:k az ará
nyos, egyenlő elbánás helycJl
a mostoha gyermek sorsa ju
lod oszlályrészüL [-Ja ezt él vé·
leményi a lények általáb:1l1 if:5a~

zoij,"iI< is jóleső érzéssel td!aa
pilhalom mc)Z, hogy helvi bJ-

felé. SZc(V3Í

kc1L.. 1ici: akkor hntá:.:·L És bi-·

tályL crc:~-

kilünő föszo]gabirájáball, dr.
Pálkfí Pál fó.sz(}ig'ablfó urban,
dr. Jenc,j 'Vikior jb főszolgabirö

UI'bari, PélcmWI1il j{lzscf g·yo~

III ai C:.J Url;éJ!l, i),rany
,L\ndrós ac]öLig·vijcgYh5 urban,
ZolnaI' [)'z:a lJ!'boll a forgalmi
adóhiv'J!al vC?Zelöjc:ben oly ki~

váló közigaz~;ralá5i előljárókat

birIlnk, akik a mnslani nehéz
időkben páraíian igfJ/:SéÍg-os
~Élgg'8J~ cnlberi 3/1V'/cl és nlcg'~'

'zri(?ss(?i íáljé'Jk el felc:lőségtcljes ,
hivatalukéli és akik tliérczvc
azt a fOillos f"lada!oi, me!y(t
él kereske::dc!t?m él/: ország
kUJgazclascJgában belölt, iigye
inkei a iche:::ö g'onclosságg'al
és bölcs belátással intézik.
Hogy c:z igy van, rni sem bi d

zonyilia iobban, mint hog'y kö~

rlinkbl.?n megjelenick és J?Z;.'el
mai gyii!":oiiilknek disz!, sulyt
és jelenlőséget adlak. Mély
lisz/eleIte! Vall ~zerenesém ő

ket il! iidvözölni.

j'J, kereskedelem helyzelc a
kormányzaHaI szemben legu 3 !
tolsó g·yülésünk Óld Jénycge~

sen' nem váilo7.olt. Amilyen
mérlékben a mezőgazdaság

helyze/e romlott a gabona és
terményárak, nemkülönben a
jószágok ál'ának csökkenése
foiytán, amilyen mértékben az
az elszegényedési folyamat, a
melyen a kis és középipar, de
különösen a kereskedelem már
évek hosszu sora ófa átment,
átferjedöben van a mezögaz
dasági'a, oly mc:rlékben fordult
a kormánY7at támog~tó figyel
me még jobban el a kereske~

e
Déva

Igen 'Í:iszteU
Kerületi N@ggyiHés l

1[~'a7. meg'eJégedéssei iá/om
az! az élénk érdeklődési, IlwJy
lyd kerülelünk derék ked
reskedői saját ügyeik iránt vi ~

seltelnek. EL az öl-vcnc!ctes
vállozás az eddigi leJhargia
után remélni eng'edi, hog·y a
kereskedelem hiViJlo/t érdek
képviseletei alzal a sulJyaJ lép
hetnek fei a ker.zskedelcrn érD
c!ekeinek érvényesitésC:l1él, a- I
mell' éj keresKedelemnek él I
nemzet közgazclaságában el~

fo~rlalt fontos rendelteiésénél
fogva kijár. Tagjaink fokozolt
érdeklődése annál is jncJokol~

tabb. mert mindig jobbclll meg- I
nehezül az idők járása feletjünk, I
az egyre romló ga7.:dasági vi~

szonyok mindig ujabb problé·
mákat vetnek fel, melyek he
lyes megoldásától függ az or~

szág és benne a kereskedelem
jövője. Sajnos, társadal,
munkból hiányzik a kellő ér,~

zék a kereskecielem ér!ékelé
séhez. francia~ és Angolor
szágokban a kereskedelem a
legtekintélyesebb fog'lalkozási
ágak egyike és pedig' azért,
mert olt a kereskedelem nem
lenézett, hanem megbecsült
foglalkozás, melyet a középd
osztály számarányának megfe,
lelő számban el is foglaL Nc1~

Jl1l1k épen élz üMKE elnöke, l

November 30-án déillJán I
olyan számmal g'yüilck össze'
a helybeli, erldrődi és dévavé a I
nyai kereskedők, valamir:!' iJZ I
érdeklődő v(zndé;:-rek a í<icil:!
velldég)ő nagylermébclJ, l
az szliiwek bizonyui! és !öb~ I
b2Jl cl sarok 1cremhcn Iw'!l;;ol- I

ják Végi...:i.. f/O ·.őr..•.iIS Q)'lilést. l'

Vidéki vendégek vollak:
, . Go

Vértes Ivliksa alclnö!~ ('S dr.
ToncJii Sándor rOCitkár a sze
g'edi kereskedelmi és iparkaa

mara H?szérői, Gonda r-!ug'ó
einöki.lanáesos és Nádor Jenö
Jilkár az ülvlKE részéről, Stein
berger Imre a békéscsabai ke
reskedelmi kör és Donner Ár
pád a ,szarvasi kereskedelmi
kör e!nökei.

A helybeii vendég'ek közül
olt voltak: Záhonyi Aladár já~

rásbirósági elnök és neje, Pé~

termann József főjegYLő, Arany I

Gusztáv adóügyi jegyző, Zol-
nay Béla forg',llrni hivatali rŐ d

n ök, Oláh Lajos ipar:, sLiIe ii
elnök vezetésével egy nagyobb l
iparos köldötlség és mé30k. l

Pontosan iS órakor nyilolta I

meg Hartensteil1 I/5!1rlc elnök a
gyülést a következő beszéddel:
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j'-!,.[).,LOZ,/:cJI· Ry~DlO !
inden jobb

szaküz\etben,

5Jtandal'dJa

A newyorki Columbia egye
tem egyik lamíra cl nyáron il

Mainzi IlllJzcumban meg'láttu cl

helybeli Kner cég nyomdai mű
1ermékeil és mosta cégfói
ugyan ilyen kollekciőt rendelt
meg a Columbia egyetem ré·
szére is. Az illető tanár fe!~

aiániolta még' a közremükÖcJé·
séf és még azonkivül sel
gilésél, ha él l.-ener cég a nyom.
dalermékeiból New-York ban
akarna Ierakalol létesíteni. Ugy
értesülJünk, hogi' él Kncr cég
eifogadta az ajánlaloJ és igy
nemsokára New·Yorkban is
megismerik a Kner cég mű

vészi g-yártmányain át a magyar
könyvművés7elel, no és tude)·
má.,t vesznek még arról is,
hogy létezik egy ]J GYOITIá" is
a világon.

A békéscsabai földmíves is
kolától a földmívelésügyi mi
niszterium rendeletére egy gazda
sági gyakornok vasárnap a pub
likáció után előadást akart tartani
a földhöz juttatottak részére, de
nem akadt érdeklődő, igy az elő

adást nem tartotta meg.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Megyeri Balázs, Suszter György,
Marjai Albert, Nagy Ilona Lidia,
Hajdu Vilma, Fekete Endre, Be
inschróth Mihály, Kéri Piroska,
Elhaltak : Szmolnik Mária 1 hó
napos, özv. Kruchió Antalné
Fekete Sára 63 éves, B. Szabó
Dániel 70 éves, Tandi Lajos 75
éves, Kéri Piroska 1 napos,
Házasságot kötöttek: Ceglédi
Gábor-Bali Mária, Baráth End
re-Kéri Róza, Csuvarszky And·
rás-Árvai Eszter, Toldi Sándor
Kovács Teréz, Czeglédi János
Tandi Juliánna, Juhász Endre
Nun ]uliálJna, Fekécs József~

Novák Máriáva!'

Lelkészbeikíatás. Folyó hó
14-én, valOárnap délelőtt a fél 10
órakor tartandó istentisztelet ke
retéhen lesz Tiba András refor
mátus lel\cész ünnepélyes be
iktatása.

Móra Ferenc ország'os hirü
szeg'edi i11uzeuilli ij:U1?f!'il!Ó va
sárnap eslétől hélfe) rC~HleliR

Kner izidor és Kner Imre vel1
dégeként községOnkIJen tartóz
kodol!.

A fiu gyermekek fantáziájá
ban örökösen szereplő háborusdi
játszása közben Bujdos János 8
éves fiunak nyíllal megsebezték
az egyik szemét, kit sulyos sérO
IéséveJ a gyul8i kórházba szállí
tottak, hol megoperálták. Amint
értesülünk él kis Bujdos János sebe
szépen gyógyuL

Népszámlálási értekezlet.
December 1- én a szarvasi és gyo
mai járások kiküldött biztosai és
felülvizsgáló tisztviselői Szarvason
kioktató értekez!etet tartottak. Oyo
máról ott voltak dr. Pálka Pál
főszolgabiró, Pétermann József
főjegyző, Leímdörfer Zoltán és
Arany Gusztáv segédjegyző. A ki
oktatást a stalisztikai hivatal ki
küldött tisztviselője végezte.

- A magyar nyaralók 52
millió pengőt költöttek el tavaly
külföldön. Ennyivel rontották a
magyar pénzügyi mérleget. .

szaporodó olvasóink táborát még l
mind(g fokozni s:metnénk, ('zért
ja/luár 1-fái kezt!Sc!I)Cn előfizetési I
és hirdr:f,;si li,'O,:'7/:at annyira m:h'~ I
sékeljük, j;,)gV :: :er/J7y,'öh jöve- I

delmti POI!!,'ár:rJiSliíit: i:~ á!l{)nd:~Ti j'

o!vas!?assa!{ fUPilllkot es azt nt/'-

detései,j;l is f?/haszndlhassák.
Árainkat a következőleg álla

pitjuk meg:
ELOFfZETÉSI ÁR:

Egész (Fre 5.20 P
Fél Cl'rc 260 P
Negyed il're 1,30 P
[~~gl' !apprHdárlY lÍra 10 tifér

I ffRDETÉSJ ÁRAINK:
5 e/Ji. rn[ÍI~ass!Íg((.;.. ef.!'y/zasáhos

hirdeh;s:
j~s<','I'Í kiizlése 1,- P
2-SeU j i,J.:lr'se 1.75 P
3-szori közlése 2.50 p
S-szöri közlése 4,- p

lG-szeri közlése 7.50 P
PUBLIKÁCIÓS HIRDETÉS
25 szóig 30 fillér

minderl további 5 szóig 10 fillér
rel több.

ALKALMI HIRDETÉSEK:
Egyesiileti vagy magán

elszámolás soronként 0,10 P
Reklámhir soronként 0.20 P
iVyilttér 0.20 p
EljejJ"jzési. házassági, orvosi

és más személyi hir 1.50 P
J(öszönet-vagy

gyászjelentés 1.50 P
jótékony intézménye/( közérdekii

hirdetl;seit és a névnapi nw.;vál
idsokat ingyen közöljii/c

A GYOMAI UfSÁG
szerkesztősége.

Előfizetési felhivás !
Amikor a Gyomai Ujság ha

todik évfoZvom1t nyitjuk meg, há,
lásakvagyunk () mellettürlk kitar
tó kedves olvasóiilknak, kik támo·
gatásukkal lehetővé teszik, hog)'
a lapot továbbra is fenn/artsuk.

A jövőben is küzségtink, járá
sunk és e!;yéni iil!,yeink elfogu
latlan hirdetői és birálói kivánunk
lenni, A napi életünkben most
olyan sokszor előforduló sérelmek
szószólói, a becsületes emberek
támogatói, a haszontalan szédel
gők leleplezöi, ostorozói leszünk
ezután is. Válogatás nélkül védjiík
az igazságot, akár aszegénj',
akár a gazdag oldalán von az.
Orködilnk a munkás, iparos, ke
reskedő, gazda és tisztviselői meg
becsülés mellett, de kiméletlen ii l
támadjuk a lzatalmi visszaélést,
Iza bármilyen magas Izelyről is
jön az.

Ebben a nelzéz murzkánkban
azonban csak ugy tudllllk ered
ményt elérni, Iza erkölcsi és anya
gi támogatást kapunk olvasóink
részéről is,

Az utóbbi idöben örvendetesen

él kl--;'C~~~cci:"d\ kí'\;~i~t! ci j2-Yl"J1és

bele); e'O/il':'C elC)11 fe!szólaló
P'2iei'i:1'11l11 J"lzsd f(')jc~yó azon I
kjie]c;\!';"c. 110?Y az elóacJá~ok

ni\'ö:" t'lJ'lc;rn,,:!J{)i sokat tanult
() is és tnC?61,r~~l'h?, hogy- a leg
közelebbi kereskedői gyii!éc;re
ismét elmegy.

term cjé"Jlck

mnc1crn.,:hh. Ulf1 Ll) ir~ll\"C~\\ felé
kell hlr,,,kcdlilc, cl kr,«\.'l:s tór
g"y'úllak I1H'g'vá!ognl/:sJ és meg
oszlása kkil1lclébcl1 is refOI'~

moha van s7.iik'iég. lvláslclól
a7 cmbcrcxport kércksécc 111\l- I
talolt rá l'~ sz()vá!cttc ai: is, I
hO~lY k:r2Skc(:,cl~:lil~g k,,:p::elt
e:nbcrCI!~.ket .!UJlfc:ld! expo:ntu- I
rak fc\ö!I!lösörcl es a ll10gyar [
exporicikkcknck \(li\földiill való
szak:::?críi pr0pi'Jg'a!aSéJl'ii és
eihely(',ésl~I'" kellene fC]!](lszl

nálni.
A ll1rlg'a:: nivöiu és tartalmas

gondolalokhan sra7.c].:j)Z E:'ltiéJclást
a közönség' nag'V lctszéssel
fogadtil.

Nádor jenő, éJ;! Otvl;(F J;:()z·

pon1í tltk6ra cut domborilol!a
ki, hog)' az OMI<f> nek. mInJ
az orsnlg legnagyübb keres:
kedclmi szabacl~érclckképvisclI
lelének nemcsak Öl'. egyes ke·
reskeclók sérclll1eivel kel! fog: I
lalko7.niél, hanem - mivel az
illetékes kormánylcrvezőknekI
cgyál/alán ninc:::: álfogó és
minden lényeges kérdésre ki~

1erjedó, kiclolgozolt gazdasági
progTallll11ja, - az 01vH<E~l1ek

ke!! gazdas(iigi programm ki~

dolg-ozása tekinteIében is tcr
vekkel, javasla!okkal, u/mutas
fásokkal előljárnia. Ez! szol
gálja az OMKE hivatalos heli·
lapja is és ha a kisemberek
nem olvasnak annak hasábjain
annyit a maguk mindennapi ki·
sebb kérdé"eiró l , az nell1 je·
lenti, !logy amkat u7 OJvlKE
kÖ7pontja elhoJ1yagolj8.

,ja,~n!~at HarJensicin, .1cntic el~7 I ls11lcrlclie (lZ cQ"yencs~ és I
nol\llflk, Wagner 1\!211'1011 aki~ l 1'oqzalniÍadókkal kapcso!cl1os

n~)!~ünk és h(2,i:e:.,~.~, i<C.·',i';)Jy,.lii~ ! IllO, :!'1lrlllíkai. ~ ].::arJc!ltörvénv I
lz fl ru II k s zC i II ~ :.\ ,~; h211 l)" I ': i \~. j] i tc I '. ( . c! I J: " cl,) "'í i I '" LJ j' él II c II \ 1I:-

kl:iik.\llllí.iJ,-':. nlaí. ~,\ lit",SII.::i, II ,t)" ':~" c, '~,' il'l. ,fl, SZl"1 clkc '~l,11 I
II Io !c1 k (,:; l () \' c. h Cl ': y ,E él I k i.: , i i i h:. [I (l I" l' cl S l! ,~ c: ,,' C l, él PO s j a, \..' S I'

Ezenl;ivLi! rencklke.ié'sre (,liot· ! V{l,.l'li lill ,fr] kl'..lcin.:k lllér:-,·ék~

tunk tagjainknak és azok s;-ó· !. iésérc jCJdijc,j1 akciók(1r. a Illi

beli vagy irB'lhcli Il1('g[(Cl'CS'-'~ niszkrdnök jliai löhb izben is
sci! tölünk lc1h,:löleg i: !Cg'- hcig'ért vámrcvizióvalóraváHá
szivesebben e1inléztük. Ezen l Sé1nak szorgalmazásál és olcsó
tll~ is !nitlc~('n,i~or a, le~I1.i1gyobb fLlhh<ali ~ikkek forg~[()mbah0~

kCSZ", Cf-i.g\.:"L :,,:unk JcglJlilk ren', 1 Z0tc'dI'B iUlllVL!() bJ!~;\é'7:CS 1\01'-

dc Jkc7,z:"érc és k,,'rjíik őkcL n1Éli1\(1kcic",kal.

ho(!v eJáro"cj'I!') cSc'ii 1CI ; bi 7a I Dr, Tonclli Stllldor kall1ariJi, . :

101ll11W! !,<,'idllij,W:ik !;o77:',nk, I f,";!itkár i1TJ'i'l ilJvilálii'l il kcrc's~

lvlar''-Q(ll ér, 'l" I" ep hélZ,:ifj(j I kc·dr,ke!' hil ,'S h cJ,Í,>; d{)l~ l
1-::\:,s S é):!!?'C l dl ll::!i, i·."i.k!k('~ l ,!ll!, \'iil, r, ,',:,\';. ;Iél]( hí;'alolll~ l'

z c sej' " il?ll {') ~ fl~.t D j II k i l cl k. ,_ 1(~l iéi'" ! i jl-~! él l';!·' rn -:"1 J'<~ 11 () ~/ . I
... \ I • 1"'" I J 'I ,I Irom \.nli~ cs I,:)/J]jva i:11:"I',rlél(~ l' V\.·'rk,; í\iik~il !',ill11é1rai ukl·

és kéliíik CJkcl. !i 0 i2\' h'i LI ;>:1Í\ il súgedi 1"'1'C,,kulell1Ji és
k'\/énkkéb('il S:I!l(SCgC;IH?L I ipiHkamara ],C"-'éhcn fcíC7i ld
tarlják. veRyé!; igénybe ~/ol c!ismel'':s.:t l!arlcnslcin Ignác
gálataiI1i;at. kerük1í elniik ('g-ye:r;ülcJi tevéD

A naf.!Y jCI"~7l;<i C:ll()ki meg- kel1ységéért.
nyitóbes. éd llii'll Gondo Hugó, ]-klyl"-!i felszólalók vallak:
ar: Otvll\i~ eIIHlki JBJ1i!CS()Sc,' és I Ener I:ido[', Grósz Zollán, ~\UI1

u C,)l>dci1~s/: ,\, IS':f! ilk'ip(,[{(? I fcrcIle. J7uchs Dezsö endrődi

tar/nili1 iilc~r "I'·"J(10"(;1., 1.':'2Yf~' II ,'5 Vad h'!Tile dévavóllYili ke
lól <J lTd 'll III ZI!, ,1 ro. II \L'\ o lIll- resk ed ('I !-: .
kor illcÍl' ih~ ,i i.; iJ:lh'iikai gOD! 1-\ L;:.iliyo:oll papaszok c~y

\lO:l(lkr11 ':~', hiweill rés/c al Ocszágos Tál'sacla·
moncllwljuk -- amikor "g'abo~ lombi;:rl"'iló InlézeJ elleni pa·
l1u~2' ;'~-ikkl';;ú j.:. c;: f'.~;VCIi:lt·il1k naszokb6! is áUt.
a \'cr3cil)'l, c-:LLor c1 _lJ;clgYélr l '~:~ll!/;nos L.:.-!~ és! \,tdíntt lj
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!\.m.ikorarc§zin~ fa", I

ko., SZiilil'ké§s{liJlilg)[14és tc-I
kintete bágyadt, -amik·ötszomQru,
nyomott hél,ugulat és nehéz álmok
gyötrik, amikor~j)epangás, gyo
morfáj;is,felfuvÓdásés fejnyomás
kinoZ~k,-oiyank@r.-tanácsos né
hány napon át reggel ~.ijgyomorra
J-l pohár természetes.jFerenc
cfóz§cf;;i> keserüvizet -ülni. Az
órvosok azért rendelik a
:Ferenc JÓl!!'!i~ef vizet oly
gyakran, ez sok esetben a
rosszullét okát gyorsan megszün
teH:és az egész" szervezetet fej·

-fhs3Hi. A :F'erenc.J@:;l<;;ef
keserüvízgyógyszertáTakh~h,dro
gériákban és _füszerüzletckben
kapható.

Községfejlesztés folyóirat
gazdag tarlalommal jelenik meg
havonía. Minden előfizető ín'
gyen kapja meg a Kozségfejlesz
tés zsebköll)lvét. Előfizelési ár
egész évre 10 pengő. Szer:
keszlőség- és kiadóhivatal: Bu'
da pest, VIII., Szentkirályi u. 31.

Diihöngő őriHt. Boldis János
23 éves mezőberél1yí napsz6
mos az uteán dühöngeni kez'
ciett. Gyulára szállitollák, hol
megáliapitolták, hogy ön- és
közveszélyes elmebeleg.

~,A iiutter József Szappan
gyár-Olajipar r. t. magához CSél

tolta a Lever és Társai k. f. t.
budapesti fiókját s cégszövegét
egyidejüleg Hutter és Lever rész
vénytársasággá változtatta meg.
A Hutter gyár 99 éves !11Ultja e
legendő garanciát nyujt arra néz
ve, hogya Lever cégnek immár
belföldön előállitott cikkei, a Lux,
Vim és Rinso, változatlanul első

rangu minőségben, mint teljes e
gészében magyar gyártmányok
fognak forgalomba kerülni".

Primadonnák szerkeszjettek
egy liépeslapot. A leghiresebb
magyar primadonnák legutóbb
néhány órára bucsut mondtak a
szinpadnak, hogy résztvegyenek a
Délibábdkarácsonyi számának
szerkesztésében. A népszerü
szinházi képeslap karácsonyi
száma szenzációs lesz. A sok ér
dekes cikken kivül közli Szini
Gyula "Zongorahangoló" clmu
regényét, Harsányi Zsolt, Zágon
István és Békeffi László egyfel
vonásos szindarabját és a "Mese
a filmről " cimü érdekes riportot,
amely a filmkészités minden mü
helytitkát leledIezi. A Délibáb ka
rácsonyi száma több mint száz
oldal terjedelemben és pompásnál
pompásabb rézkarcszerü képekkel
jelenik meg. Ára 40 fiiér.

Felgyógyult a békési revol
veres verekedés sérültje. Sze
keres Gábor, a békési revol,
veres verekedés sérül1je, akii
F01des Islván jani tó több re'
volverlövéssel slllyosan meg
sebesített, a napokban elhagyja

" kórházat.

Az összes külföldi Világla-\
pokat ]efőzte. Csodálkozással
olvassuk időnként, hogya nagy
külföldi lapok néha két-háromszáz
oldalas lapot adnak olvasóiknak.
Ezen a téren azonban most egy
magyar képeslap rekordot -állitott
fel. Tolnai Világlapja karácsonyi
számának terjed:.:íme il négy meI
léklettel együtt 970 oldal lesz.
Erre még Amerikában sincs'példa
A dupla .terjedelmű karácsonyi
számhoz egy hires német ujságiró
R;chard Katz "Röp~ében a világ
körül" cimiJ 400 oldalas szenzá
ciós utleirását, Szekula Jenő

nagyszerű történelmi regényét,
Balla Ignác pompás mesekönyvét
és Tolnai Elöjegyzési naptárát
adja mellékletüI Tolnai Világlapja.
Ára 1 pengő SO fillér lesz.

Sajtó közlemény. Felhivás az
egykori háborus csapattestek, ín- I
tézetek és egyébb alakulatok
bajtársi összejöveteleit rendező

bizottsagaihoz: A hősi inlltusszal.
és a háborus veszteségekkel kap
csolatos kérdések eredményesebb
megoldása érdekében a Háborus
veszleségi és hadisircsoport (Bu
dapest, V. Falk IV1iksa ulca 9.)
felkéri az egykori háborus C5a
pattestek, intézetek és egyébb a
lakulatok bajtársi összejöveteleinek
rendező bizottságait, hogyelnökei
és litkárai neveit és pontos cimét
mielőbb közölni sziveskedjenek.
Budapest, 1930 évi november hó
6-án. BeiLigyminiszterium lll. Osz
tályának a háborus veszteségeket
és hadisirokat nyilvántartó cso
portja.

Veszettség ütött ki a Hor
tobágyon. A debreceni l1atárp

ban, a V.ősüiyszeg ha!árrészen
november 24-én Gubcsó János
iuhász 24 darilb juha megve:
szell. A csendőrség megálla;
pitása szerint a veszeltséget
egy a Horlobág-yon kóborló
veszell kutya iC!ézte elő. A ve
szettség továbbterjedésének
megg-átlása végelt a szükséges
intézkec1ésekct a hatóságok
megtelték.

Végighurcolta az egész fa
lun a megvadult bika. Szom p

balon délulán Szentivány köz,
ségben Szakáll Mátyás gulyás
Imre nevLi fia a község bikáját
italla. A bika megvaduli és fel·
ök1clte s az egész falun vég-ig
vonszolta a fill!. A fiut az édes
apja mentelte meg a halálos
veszedelemből és megfékezte
a megvadult állatot. Szakáll
Imrét életveszélyes állapotban
szál/Hatták él. szegedi sebészeti
kIinikára.

Európa buzatermése 1930
ban. Európa buzalermése 1930
ban Oroszország nélkül, 290·
millió métermázsa volt.

Decemberi buzakamat-szá
mitási kulcs. A Pénzintézeti
Közponl az 1923 évi XLII. I.·c.
I. §·a alapján közhirré telte,

[Iogy cl bllzináloglevelekben \
folyósilol! és buzaérlékre s;-:óJó
k0lcsönök törlesztő részletei
il"k bcfizetésénél és a buza
/álog1evelek kamatszclvényei·
nek beváltásáná! f. évi deeem
her havában 1 q buza értékét
14.97 pengőve! kell átszámítási
kulcs gyanánt számítani.

HASZNOS TUDNiVALÓK

A fagylaltkészités nem sza
bad ipar többé. A kereske
de!mi miniszter rendeletet adolt
ki, amellyel a fagylöllkészi!ésl
és eukorkafőzést a cukrás7ipar
munk?lkörébe tartozó tevékeny
ség-nek nyiJvániJia. A rendelet
e~,niulléll hatályon kivül helyezi
az eddig- érvényben voli ren
delkezést, amely a fagylaliké
szités! és cukorkafózésl sza
bad iparnak ismerte cl. A ren
deki egy régi VÍ!dS kérclés! 01

elott meg-. Idén nyáron is több
ízben hang-ozlaiJák a eukrászo!c.
mennyire sérti érdekeiket a
g-ombamódra 'szaporodó sok
nyill fclgyli'lltos~bolt és a ván'
c10rló olasz fagylal1osok. Nyá,
ron n<:11l lehetetl a már kiadolI
engedélyeket viszavonni, igy
tehát télire maradi él nyári
probl\?ma: a fagylalikérdés
megoldása. Az uj rendelet te,
hát a gyakorlatban annyit jelent,
hog-y a fagylaltrkiméré-sC'k és
alkaimi fag-ylaltárusok meg'
szünnek s csak a cukrászipar
engedély birtoká!:an levők fog
lalk"ozhatnak majd fagylaltké·
sziiésse! és árusitással.

Külön kisipari osztály a ke
reskedelmi miniszteriumban.
Bud János kereskedelmi mi·
niszter akisipari iigyeknek
egységes irányitása véget! a
kereskede Imi mi niS7.ieriumban
külön szakosz1ályt állHott fel.
Ez a szakoszlály a kisipar és
háziipar gazdasági ügyeivel,
fóként a hilelkérdéseivel, a
közszállitásokkal, a raciónális
terméssel, az exportba való
részvétel lehelő elómozditásá
val, a kisiparnak a közmun·
kákban való részvétele kérdé·
seivel stb. foglalkozik. Remél,
jük, hogy az uj szákosztály
nemcsak annyit ielenl, hogy uj
szakosztály alakul!, hanem a
a kisiparosság ügyével beha,

_. tóan foglólkozik s hozzájárul
a mai sulyos helyzet enyhitép
séhez azzal, hogy mindenben
erélyesen képviseli a kisipar
érdekeit.

Kereskedő nem lehet ipar
testelület tagja. Az [partestü·
lelek Országos Szövetsége
feiterjesztéssel fordult a keres
kedelemügyi miniszteriumhoz
abban az irányban, hogy
mennyiben lehetnek nem képep

site II mesterséget gyakorló ipa·
rosok, kereskedők is tagjai az

~~ftft~AftAfi~fiAGft~A

Elönyös
II Illi

piri
tabletta alak~

ban kérni

~ Mindl:~ha:~b~ettán

'-JL/ ~AVER,;ke:esd.
~.s-~~~

ipartcsiü!clnck s mennyiben
jogosultak az ipartestülí?tek
iisztelelbeii funkcionáriusokat
válaszlani. A miniszter válaszá
ban Incgállapi!ia, hog-V keres;
kedők sem ipar/esfü!eli tagok,
sem előljárósági tagok nem
l(>lw:nek. Illift él disz(?lnökségT(>,
dis;dagságra és Jisztcleíbe!i
tisztségekre, lová bbá az ugy'
nevezeit liszteletbe!i vagy lisz~

lelelbeli pártoló tagkénf fl!lvel
tl?k azipartesliilet törvényes
miiködésében akJivilást nem
fcjlcn"k ki. illetve ténylegesen
nem fungéÍlnak. l1leg\(álasztása
ellen nem emel kifogást. A
miniszteri leirat szerint puszta
eillleknck éldornállyozása és él

pilr/oló vagy tiszte!etb<?li tag-ság
minden jog gyakorlása nélkül
nem kifogásolható.

Adóügyi iroda az iparosság
részére. Gróf Hadik János ve
zetésével az Országos l\.éz'
müves Testület legutóbb lartoll
válaszfmányi ülésének határo
zata alapján az iparosság ré'
szére Központi Adóügyi Irodát
létesitett, mely szerves kap;
csolalban van és diimentesen
jáiékoztató és tanácsadó szol
gálatot - te/jesit az iparosok
adóügyében.

Özvegyi jog terjedelme. Az
özvegyi jog ugyanolyan terje;
delrnü, mint annak a ioga voll.
mini akiről ez a jog az öz
vegyre háramlojf.Egyellen meg
szorítás ebben a tekin/eIben az,
hogy ha az özvegy a képesi
tés/ igazolni nem ludja,lanon
cot csak abban az esetben far/
hat, ha képesített üzlelvezetői

alkalmazegyébkénj iparának
kiterjesztése vagy más iparra
való áitérés ese/én ugyanazon
jogokat élvezheti, mint a fog·
lalkozásukaj nem özvegyi jogon
gyakorló iparosok.

Rendelet a gyári kémények
sepretésérőJ. A gyári kémé·
nyeket a szükséghez képest
kell lisz/ítani, iIIe/őleg égeini.
Ennél a munkánál a kémény
seprő iparos igénybevétele nem
kö1elező. Amennyiben a gyári
kémén y tiszti/ásáT és égetését
a tulajdonos nem kéménysep
rővd végezteti, a kémény után
kéményseprelési dijat fizetnie
nem kell.
fiftftftAftRft~RA~ftRRRAftAAftAftA

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
UUUUUU~~~WWUUUU~UUUU••
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MEGYEI HIREK.

(Endrődi tudósitónldól.)

Endrőd község
virms képv!selői

az 1931. évben.

1. Uhrin Imre.
2. özv. CzH1at Károlyné
o. dr. .Á.dám Ferenc.
4. özv. Fenakel Pá-

biánné.
5. Timár Imre.
6. Szatmári András.
7. Csemus Mihály.
8. Balogh István.
9. Alapy Andor.

10. dr. Tóth István.

TYmusora

ERELEM

HÁZTARTÁSI ROVAT.

Kipróbált receptek.

Gesztenyés kifli. 25 dkg.
liszI; 20 dkg. vaj, l evőkanál

rum r egy del. tejfel. Mindezt
meggyurni, vékonyan kinyuilani
és nagy fáni<szagg'atóval ki
szaggatni.

Töltelék: 20 dkg. passziro,
70jt geszlenyét kevés lejjel és
vanillás cukorral (ízlés szerint)
megfózni, él lésztát meglöllcni.
kiflit formálni belőle. Ha meg'
sült, melegen vaniliils cukorha
forgatni.

Karácsonyi patkó tészta. f'é1
kg. liszt, 16 cikI;. zsil', 1 toiás,
2 dkg', tejbe ázlatoll élcszio.
l evókanál porc~"wr, IH'vés só
és lej amennyit a !l2szia kivál!.
Mindjárt lehet nyujtani és dic'\
val vag'y mákkal tölteni. Ebböl
a tészta mennyiségból ;) Pi'i'

kó lesz. J,-n~.

ÖRÖK

Az "Apolló" filmszinház
1930 évi december hó 7-én vasárnap:

"VHágfilm!
Lubitsch redezése!

V á r k o n y i főszereplésével!

Dráma 9 felvonásban.
Rendezte: LUBITSCH ERNŐ.

A feliratok szerzője: VÁRNAI ISTVÁ~_
Főszereplők: KAMJLLA HORN, JOHN BARRYMORE,

VÁRKONYI MIHÁLY.
Ezenkivül: két amerikai burleszk és hiradó.

Előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor.
Rendes helyárak.

A nézőtér fütve van.

vigyék keresz/lii azt, hogy
Oyomán li9rgyallassanak az
adófelszólalások a kél köz
ségból delegált bizol/ság" ('lótl.
Hát nem könnycbhen jöhelne
ide Békéscsabéiról a kincstár
képviselője, mint cl sok felI.<~b,

bezó a~ófizetó és a bizottsági
tagok innen Békéscsabára ?
Endrődi anyakönyvi hirek.

Születtek: Ait Apollonia, Gyu
ricza Elelka. Lakatos Katalin,
Szakállas Ede, fakus jános,
Nándori irma, forgács Margit.
Elhalt :Lakatos Katalin 2 na
pos, Munya Mihály 94 éves,
Csuvár Mihályné-Bacsa Anna
55 éves, Kurilla Tamás 76 éves,
özv. Csincs;ala Andrásné
Eperjesi Erzsébet 75 éves,
Hdl1vecz Irén 12 éves. Smíri
András 80 éves, Homok György
63 éves. Házasság: Sztanyik
Máfyás-Szmola Rozáli. Herda
19nácz Oáspár-Hegedüs Esz,
terrel.

./

11. dr. szentjóbi BSlrtha
János.

12. Varju Fülöp.
1D. özv. 5zücs Istvánné.
14. Varju Imre.
15. Szabó Imre.
16. Hanyecz Vince.
17. Uhrín M. Imre.
18. Iványi Imre.
19. Kalmár Imre.
20. Varju József.

PóUagok:
1. Kalmár Károly.
2. Bácskai István.

Endrődi küldöttség
a pénzügyigazgatónál.

Olyan hih,:lclIenül hangzik
és rnégis igaz, hogy él 14 ezer
lakosu Endröd község részé
ról senki sem volt tagja a csa
bai adófelszólamlási bizo1iság
nak. pedig ez a bizottság bi
rál!a el cl gyomai és endrő(H

sérelmes adólöve!ésekel is.
EzI a tiirhellen helyzetet kérle
az olvas<.o)cg'{esületek által él

gyulai p:nzügyigazga!óbo zki,
küldött bizottság' megváltoziat·
ni. Spól1cr l{ároly pénzigaz"
ga!ó az ó meg"értő lapin la/ával
azt cl megoldást váiasztotJa az.
C'nc!rődiek sérclmének orvos
lására, ajánljanak neki egy
gazdát. egy iparos! és egy ke
reskedőI, majd ő a három kö
zül cf.n'et kiklöl az adófelszó
!amlá:-:i bízol/ságoa a Kovács
Lajos fópostamester lemondá,
sával megüresecletl Jagságra.

A jelölési november 30-án,
tartol/ái< meg és a gazdák kö
zü! UlJrin Máiyá~t, az iparosok
közül Dinya Vilmos /eslüleli
jegyzó/. a kereskedők közül
Sc:hloszárik lsjván/ jelölték.

Szükségesnek tartanánk, hogy
Endrőd és Gyoma összefogva

hírek.Endrődi

- Bohn Mihály békéscsabai
téglagyáros a francia Rivierán
december 2-án meghalt.

- Kondoroson Jelen János
házánál leégett egy szalmakazal,
mit a gyermekek gyujtottak meg.

- Brém Lőrinc prelátus ka
nonok Orosházán 53 éves korá
ban szivszélhűdésben meghalt.

- A vármegyei tisztifőorvosi

állásra hatan pályáznak.
- A vármegyei pótadót

"19.64 százalékban állilpitoltameg
a belügyminiszter.

- A vármegyei kisgylilés
december 6-ib helyeit lOén lesz
megtartva.

Csöd. A Sztanyik Lajos(Endröd)
ellen nyitott csődöt él gyulai kir.
törvény;zék megszün tette.

Véres családi dráma Me
zőberényben. Sl.ombulon este
Wolf Púl bádogos !'lcster és
felesége öngyilkosok 1121rck, A
férfi meghalL 'u asszony j su'
ly~)s t'r.:j:-;ehhc-! cl hékéscsclhai
kórllj;.--ha sztilliiojják,

Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váitókölcsönöket ház és földingatlanra bekebelezé::, mellett, vagy személyi hiteleket kezesség'gel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellettfolyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket díjtalanul eszközlik. A bekebelezési költségei méltányosan és a leg-

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsönc van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek

"üzlethelységeit, ahol a szükséges felviJágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,
hogy a felvilágosítás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

MindennemU bankári megbízást vállalnak és azok(lt azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesítik.

Betéteketa legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős;
WAGNER MÁRTON.

VIII. Baross-tér lO. Szemben a Keleti
Pályaudvar érkezési oldalával.

NEM TRÜKK,
VALÓSÁG I

árból

10 százalék
engedményt kap Ön, mint ezen lap

előfizetője

BUDAPESTEN
a

PARK SZÁLLODÁBAN

yilt-tér+)
Nyilatkozat.

Bőséges, izletes, házi

ÉTKEZÉSI

zsófia-majori ingatlan" Bárdos Sándor
(nős_ K. Imre Máriával) egyedüli duIaj
donát fogja képezni a 8439/ 18 és 8431/20
hrsz. alatt felvett 1491 és 900 négy
szögöl terület. Kiskoru Bárdos Róza
egyedüli tulajdonát fogja képezni a
8439/19 hrsz. alatti 1491 négyszögöl
zsófia-majori szántó. Bárdos Sándorné
K. Imre Mária egyedüli tulajdonát fogja
képezni a 8430/21 hrsz_ alatti 2 hold
388 négyszögöl zsófia-majori szántó.

Beinschróth Ádám nős Weidmann
Magdolnával, megvette az 5319 tkvi.
betétben 9281 hrsz. alatt felvett 152
négyszögöl pusári szántót 80 pengőért
Nádudvari János budapesti lakostól.

árból

20 százalék.

Sziráczki helybeli végrehajtó ur sOr
gelett járandóságomnak pósta-ulalvá
nyon történt megküldé~ével kapcsola
tosan, az utalványnak az irásbeli köz
leményekre szánt helyen azt irta, hogy;
"Ön az én pénzemmel tavaly 3 hónapig
tartozott nekem 1"_ Mivel e merőben

valótlan állítás csakis az én köz előtti

megszégyenítésemet célozta, nevezett
urat feljelentettem a biróságnál. Az
ottani eljárás eredményét illetőleg el
terjedt valótlan hiresztelésekkel szem
ben ez uton vagyok kénytelen leszö
gezni és közétenni azt, hogy nevezett ur
az eljárás során, a biróság előtt kije
lentette, hogya használt kitételeket
tévedésbéSI irta, azokkal sérteni nem
akart s ha azokat én magamra né'7.ve
sértőeknek találoJJl, azokért bocsána
tot kér. Ez a valóság.

Dr. HÁZY IMRÉ
ügyvédjelölt.

*) E rovatban közöltekért,felelösséget
nem vállal a szerkesztőség.

Meleg, barátságos, tiszta

SZOBA
il4

Gyomán:

Mrena Jánosné szüL Gál Juliánna
megvette az 587 tkvi. betétben 927 hrsz_
alatt felvett 303 négyszögöl beltelkü
lakóház és udvar 316 részét 1475 pen
gőért Vizsnyai István, Vizsnyai JÓ7sef
és id. Vizsnyai István, mint kk. Vizs
nyai Eszter törvényes gyámjai, gyomai
lakosoktól.

Ingatlan forgalom.

Munkácsi Mihályné szli!. Ágoston
Eszter megvette a 966 sz_ tkvi betétben
1719/1 hrsz. alatt felvett 162 négyszögöl
területü beltelki kertet tartozékaival
együtt 280 pengőért Tokai Lajos és neje
Seprenyi ZsuzsánnátóL

Kegyes István és neje Kocsis Róza
megvették a 60 sz. tkvi. betétben 58 és
59 hrsz_ alatt felvett beltelkes lakóházat
Varga Ferencné-Vegnyár Róza debre
ceni lakostól 709 pengőért.

1V1észáros Kálmán és Szelle Róza
mezőturi lakosok megvették az 1063
sz_ tkvi. betétben 3726 és 27 hrszám
alatt felvett beltelkes lakóházat özv.
Szeretö Mihályné KlucskóAnnától.

Bátori Sándor és neje Dolecskó Kata
lin budapesti lakosok vették meg a 433
sz- tkvi betét 3164 és 3615 hrsz_ alatt
felvett 597 illetve 989 négyszögöl cifra
kerti szántót Rákóczi Gyulától 1500
pengőért.

Csik Imre és neje S;cabó Rozália
megvették a 3818 sz" tkvi. betétben
10163/1 hrsz_ alatt felvett l hold 236
négyszögöl kölesfenéki szántót Szujó
Imréné-Uhrin Eszter endrődi lakostól
800 pengőért.

Fekete Jánosné-Oláh Eszter aján
dékba adja az 1009 sz. tkví. betétben
5182-83 és 84 hrsz. alatt felvett in
gatlanokat, valamint 2040 sz. tkvi be
tétben levó 5185 hrsz, alatt felvett in
gatlanokat 14_000 pengő becsértékben
férjének Fekete Jánosnak.

Birtok elkülönités: Bárdos Sándor
ceglédi lakos, Török Gergelyné-Bárdos
Erzsébet ceglecti, Takács Lajosné
Bárdos Eszter budapesti lakosok egy
másközött egyenlő arápybani tulajdo
nukat fogja képezni a 8439/17 hrszá_l
alatt levő 2 hold 1273 négyszögöl

A "gy" betUk alatti négy szám gyorsvonat, a tobbl pedIg személyvonat.

Az egyik 19,
a másik egy híján 20.

Imok - (az ablakon kinéz egy
épülő házra).

- Már /zárom óra óta nézem
azt a kőmivest, de a fickó ez idő

alatt semmit se csinált. - Sze
retném tudni, hogy miért kap az
ilyen naplopó minden szombaton
este fizetést.

Kőmives - (az irnok ab/akára
néz és monologizál).

- Már három óra ófa nézem
azt az irnokat, aki az ablakon
kikönyökö!, de még egyszer se
nyult az irótollhoz. Kiváncsi
vagyok rá, /zogy ez a naplopó
mMrt kap fizetést.

Gabonapl~ci jelentés. A nemzet
közi· gabonapiacon szilárdító momentu
mok érvényesülnek, bár ezek árban
nem jutnak kifejezésre, inkább az áru
könnyebb eJhelyezésében érezhetők_

Argentiniából jelentik, hogya rozsda
károk a privát becslések ellenére lé
nyeges károkat okoztak, valamint hogy
Franciaország buzatermésének cca 25
30 százalékát csak takarmányozási cé
lokra lehet relhaslIlálni_ Rotterdamból
jelentik, hogy az orosz eladások szü
netelnek, bár a kikötőkben tartózkodó
hajókban meglehetős ménnyiségü ga
bona tárol.

Buza piacunkon az elmplt héten
11.80-12_20 között mozgott.

Sertés piac. Irányzat változatlan~

Jó érett uradalmi áru 122-124 között
kelt el Budapesten. Helyi piacon 95
UO kelt el minöség s7erint.

Baromfi és tojás piac. Az enyhe
időjárás miatt sok áru kerül piacra ;J.mi
lanyhitólag hat az árakra, mely ha to
vább tart, elrontja a karácsonyi piacot
is. Külföldön az áru eladása vontatott, a
meleg időjárás miatt nagy felhozatalok
vannak. Tojás ára 14-15 fillér drb-ként
piacunkon. -dor.

Közgazdaság.

rt
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ÉRDEKES ESETEK.

Bizonyítványkiosztáskor.
Tanitó: .Itt a bizonyitványod

fiam és el ne feledd, hogy hálá
val tartozol nekem_ Ha én nem
volnék, te lennél a legnagyobb
szamár a világon.

Mekkora eső kellene?
A piacon munkátlan tömeg áll.

Beszélgetnek.
- Akkora eső kék - mondja

az egyik - hogy a nagytorony
csillagját cs6nakról gereblyével le
hessen megtalálni.

Az nem is volna elég - táciitja
a másik. - Olyan nagy eső kéne,
hogy a kiskacsák csak guggolva
tudjanak átbujni az ég alatt.

Hencegés.

Szánalmasan összetépve, törve
és Zllzva ballag a vasllt felől el
nyomoritott biciklijét maga· előtt

tolva Kohn.
- Szent lsten, mi történt ve

led? kérdi egy ismerőse.

- Nekimentem amorvonatnak,
- nyögi Kohn.

- Rémesen nézel ki ...
- Az semmi - vág közbe

Ko/m fölényesen - látnád a mo
forost, az hogy néz ki!

FeItaIálta magát.
Nagysád, én őrülten szere

tem magát de . ..
- Beszéljen amamával.
- De nyakig el vagyok adó-

sodva.
Akkor beszéljen a papával.

Becsületsértés.
Nyerges urat becsületsértés

miatt elitélte a biró, mert a szin
házi ruhatárban a ruha kiváltása
közben egy hölgynek azt mondta:

- Liba!
Az itélet kihirdetése után Nyer..

ges udvariasan megkérdi a Mrót:
- Hát nemszabad a hölgy

nek azt mondani, hogy liba?
- Persze, hogy nem!
- De a !iMnak szabad azt

mondani, hogy nagyságos asz
szany?

- A libának mondhat, amit
akar.

Nyerges erre oda fordul a pa
naszos hölgyhöz és igy szól:

- Bocsánatot kérek; nagyságos
asszony!
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" ElÖFIZETÉSI 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.
Megjelenlkmindel"l vasárnap reggeLI

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivata! :

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, 'Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötsi:öri
hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél15 százalék, 1
negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hird.etés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Négy pályázó
Békésmegye alispáni állására.

Gyomaiak látogassátok
a helybeli gözfürdőtl

jS~~ D~~;~i:~~n:n~l~:l ~::~~~e1:;~ere~~~~e~i~
val megüresedett alispáni megyegyülés tölti be.
állásra értesülésünk szerint Báró feilitzsch' Ber-
a tegnapi határnapig 4 thold főispán, Békés-
pályázat érkezett be. vármegye törvényhatósá-

Az alispáni állásra a gának kisgyiHését decem-
következők pályáznak : ber hó 18·án délelőtt 9

D:-. 1'v1árky Barna vm. órára a vármegyeház kis
főjegyző, jelenlegi alispán- termébe illésre hivta össze.
helyettes, Moldoványi Já· A kisgyülés tagjai ezen
nos békési főszolgabiró, az ülésen a következő

dr. Schauer Gábor szarvasi napra összehivott téli ren
főszolgabiró és dr. Kiss des megyegyülés tárgyait
László orosházi főszolga- készitik elő és azokra
biró. vonatkozólag határozati

Az alispáni állást és az \. javaslatot terjesztenek a
ennek betöltésével meg- törvényhatóság elé.
üresedő egyéb állásokat a

kedv. Azonkivük a hiivös viz
lemosások, zuhanyalakjáhan
kiiiönösen ideges, álmal}all
egyéneknél, csillapitólag, álom"
hozólag, üdítőleg halnak. A
vérkeringés, vérnyomás, léleg"
zés mind feltűnő módon javul
a hűvös, lemósások illelőleg

fürdők uJán. A szervezet ereje
növekszik, az ellenállóképes"
ség különféle betegségek:
meghülés, léghuzam, néÍlha
ellenében fokozódik.

A langyos, iIlelólcg meleg
fürdőkben egyrészt könnyebbcn
szabadulunk meg a bőrl e!lepő

íiszlátalanságoktól, másrészt
!<ülönösen él sziv és a vérkc·
ringés egyes fajaira van jó
halása az emlilelt fürdóknek.

A forróviz, illetőleg gőz ha·
tása - egészséges sziv melleH
- él csúzos, rheumás beteg'sé l

gek gyógyiJásánál szembeötlő.

Mindezekből látható, hogya
gyakori fürdés az egészség
megóvásánál milyen nagy fon·
tosságu, azért nem lehet eléggé
hangsulyozni, hogy gyermeke...
inket már a családban, ele kü"
!önösen az iskolában szok
tassuk hozzá a gyakori fürdés
hez. Mert a betűvetés, számo
lás elsajálUása melleJj épen
olyan fontos, hogy tanulja meg
az él gyermek már kiskorában:
"van neked egy éle1fontosságu
szerved, (amelyet bizony él

nagyapád, de még az édesapád
is csak évenie egyszer, ugy
cséplés után ugy-ahogy mC2g'
lölyögtetetl a - nehezen felfede
zett - Körös folyó hullámai...
ban s azt hil1e, most már egy
évre elég lesz a fürdés ből) s
ez a szerved a bőröd, amely
nek rendes ápolását, ha elha
nyagolod, épenugy megbeleg
szel, mintha akár a gyomrodat
terheled meg nem neki való
zsíros eledelekkel, akár az
agyadal butílod mértéktelen
szesz ivással vagy aszivedet,
tüdódet erői lel ed meg súlyos
lesti munkával".

Most erre azt feleihetné va...
laki, hogy a fürdés okos dolog
ugyan, de pénzbe kerül, tehát
nem lanácsra van szükségünk,
hanem olcsó fürdójegyre. Hái
igaz. De ugy hiszem ezen a
bajon is lehel segileni. Fürdő ..
igazgatóságunk elhatározta lud..

rünkel, ellepi a por, baktériu..
mok tömege, bepiszkolódik,
keliemetlen szagot kap és kü
lönféle makacs bórbeteg'3égek
ütnek ki rajta.

E fenH ártalmak kiküszöbö..
lését s igy belegségek megelő..
zésél célozza a bőr ápolása,
gyakori fürdés ulján. A szap·
pannal hideg, de különösen
meleg vizben lekoplaljuk, Ic"
dörzsöljük ezen ártalmas anya
gokal él bór felüleiéről s friss
nek, tisziának, ' rugalmasnak
érezzük magunkat, jó az ét
vágy, fokozottabb a munka..

amikor a miniszterelnöki fi
zelésből bizony nem tellett
ilyen passziókra, mert az
élet és a három fill nevelése
mindent felemésztelt" . És
ezalatt a tiz évalalt hány
szürke ember kapaszkodott
fel a politika dúsan jövedel
mező uborkafájára és tekin
télyes vagyont szerzett a
képviselői elfoglaltságával a
képviselői fizetéséből.

Az emberi lest hómérsékletét
szabályozó berendezések kö"
zül a legfontosabb szerep jut
a bórnek. Dehogy ezt a fel·
adatát teljesithesse, szükséges
megfelelő módon ápolnunk is.
Erre szolgál többek között a
fürdés. A bór ugyanis izerepet
játszik az izzadság vagy verej
ték elválasztásánál, a faggyú
kiválasztásnál, a természetes
hámlásná!, a sók, zsirsavak
kiküszöbölésénél, ugyhogy, ha
ezen működésében megakadá.
Iyozzuk, betegségekel kapunk.
Ha nem tarljuk tisztán a bő·,

jük, hogy Magyarország
Kormányzója 10 évi kor
mányzósága alatt egyik bir
tokát eladta, a mostanit pe
dig 100 ezer pengőllel ter
helte meg, Magyarország
miniszterelnökének a felesége
férje 10 évi miniszterelnökös
ködése után olyan kijelentést
tesz, hogy most már a maga
iróijÖIJedelméből gyakrabban
ufazhafik - "mint régebben,

Politikai izeIitő.

A búdapesti városi válasz
tások előre vetik az árnyékát
a közeledő képviselőválasz

fásoknak is.
Annyi párt, annyi je/ölttel

harcol a hatalomért, az em
ber önkényteleniit arra is
gondol, vajon akad"e Pest
nek olYfln választó polgára,
aId nincs valamelyik pár/nál
jelölve? Bizonysága ez an
nak is, hogy nálunk nagyon
sok ember, ha egy kicsit
beletanul! a politizálásba, egy
szép napon felfedezi magá
ban a honmentő vezéri ké
pessségets misem könnyebb,
mint egy-két seglfőfársat

találni s már is kész a párt.
Mennyit ártanak ezek az

akarnokok a komoly célki
tűzéssel a ·közért dolgozó
embereknek! Látjuk őket,

amikor a hatalom elnyerésé
ért könnyelmü igéreteket
tesznek, amikkel hiszékeny
embereket eltántoritanak. A
gyanusitásaikkal a becsületes
emberek iránti bizalmat meg
rendítik. A harcmodorukkal
a kimélellenségnek, a gorom
báskodásnak olyan iskolát
teremtenek, hogy nagyon
sok értékes ember, - aki a
tadásával, a becsületességé
vel, a rátermettségével 
közmankálkodásra vo/na hi
vatva, a jóizlésével nem
birja ki azt a toriurát, amit
az ilyen ellenfelek ellen való
harcolás jeleni, kik előtlleg

többsz{}r még a család, vagy
a haza fogalma sem szent.

S ha a megtévesztetttöbb
ség képviselethez juttat ilyen

. embereket., a tisztséggel járó
tekintélyt; befolyást a maguk
anyagi gyarapodására hasz
nálják ki.

A mai közerkolcsiséget
nem ' lehet beszédesebben
szemléltetni, mintha fel~mlit-
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képviselői jelÖJőgyülés.

V,ik tized:
Erdei Lajos,
Szabó Lajos,
Krucsó István S09 házszám,
Baráth Albert.

Póttagok:
Kőzsegi Lajos,
Lukács Gábor.
Értekezlet elhatározta még,

hogy fenti jelőlölést nytlvános
ságra hozza a helyi lapok utján.
és hétjőn, IS-én este 7 órai kez
dettel az Alsórészi Olvasóegylet
ben ujabb értekezletet tart.

Az értekezlet résztvevőit a pon
tos megjetenésükért· és az értekez-
leten tanusitott higgadt, komoly
viselkedésükért meg kell di
csérnünk.

Megemlitjük, hogy a Németvá
rosrészi· Olvasóegylet kiküldöttei
az értekezlet elején bejelentették,
hogy a megbizatásuk szerint nem
vesznek részt a jelölésben. A kö
vetkező előljárósági választások.
nál azon kérésük figyelembevéte
lét kérik, hogy a lV ik tizedben a
tradicionális esküdN állásra 3 né
metajku jelöltet állitsanak.

. . . A jelölések értékéböl sokat
vont le az, hogy ötletszerüen ve...,
tették fel sokaknak a nevét.
Amennyire egységes volt az érte- .
kezlet hangulata addig, mig sze
mélyi dolgok nem voltak szőnye

gen, annyira kirívó volt ai egyes
ef5yesiilelek jéltékenysége egymás
sal szemben a jelölésnél. Kár pe
dig, hogy az egyesületi érdekeket
nem tudják. a községi érdekeknek
alárendelni. Akinek megvolna fl

rátermetfsége, hOgy a községi
képviseletben helyet kapjon, ez ne
jüggjön oltól, hogy az illető me
lyik egyesületnek a tagja. Az a
benyomásunk, !zogy az egyesiile
teink köziigyi tevékenysége önzésre
hajló, aminek nagy kárát vallja
a községünk.

Az egyik felszólaló helyesenje
gyezte meg: vigyázzunk. nehogy
ennek az értekezletnek "önjelö/ő"

látszata legyen. Szerintünk ennek
az egyedüli módja csak az lehe
tett volna, hogy az értekezlet nem
ejti meg a jelöléseket, hanem a
kiküldöttek az értekezlet általános
hangulata felől tájékoztatták volna
az egyesületeiket, otthon a maguk
jelöléseiket megejtették volna és a
hétjőn tartandó értekezlet állittolta
volna össze a közös !isztát, de
hangsulyoZZllk, nem kaszinói ér
dekek, hanem községi érdekek
szerint.

A hétfői értekezletre a külteleki
.egyesületeket is meg kell hivni és
a Németvárosrészi Olvasókör is
vegyen részt a jelölésben, mert
csak igy remélhetjük, hogy egy
ilyen módon közösen összeállitott
lisztával lehet győzni.

A magunk részéről még mindig
meggondolandónak tartanánk azt,
hogya közös érfekezlethétfőn

mindenik tizedben csak két ielől

tet állitana, érdekképviseleti ösz
szeállitásban.

A képv;selőtestületi választás e
hó 18.án, az alakulás 27-én és a
tisztlljitás 31·én lesz.

eként végzet! lelkipásztori mun
ka boldogságot fog nyujtani
mindenki számára, békeséget

a község lakosaira s áldást
magyar éleWnkre.

Tiba András és rokonsága
szombaton délután fél 3 óra'
kor fognak megérkezni, Har,
sányi Pál esperes pedig s ki,
séretében él gyulai egyház Fő

gondnoka, Gondnoka és nyolc
presbiiere vasárnap rqjgel a
háromnegyed 9 órakor érkező

gyorsvonat/al fognak megér,
kezni. Ugyancsak az Esperes
kiséretében jön a gyulai refor
mátos énekkar válogatott tizes
csoportja, kik versenyeken nag'y
sikereket aratlak s a beiktafó
ünnepélyen szép énekszámok
kal fog'ják emelni a lelkeket
lsten trónja felé.

Délben az Uri·kaszinóban·
közebéd lesz az ünnepelt lel,
kész tiszteietére, melyen bizo·
nyára igen tekintélyes számban
fog részJvenni községünk kö·
7önsége.

Ipartestütetben.

a választásba, melyen összesen
csak 10 jelölt lesz - az értekez
let szótöbbséggel elvetette és el
határozta, hogy azonnal megejtia
jelöléseket.

A jelölés eredménye a következő:

I-ső tized:
Kiss Lajos 432 házszám,
ifj. Gecsei Sándor gróf. Tisza

István lItca,
Oláh Sándor 77 házszám,
Veres Sándor

Póttagok:
Garai László,
Kiss Pál.

II-ik tized:
Vincze Andor,
Oláh Lajos hentes,
Oláh István,
Répás Pál.

Pótiagok:
Molnár Albert,
Horváth józsef.

III-ik tized:
Krucsó Lajos (Templom utca),
Batári Antal,
Herter Ádám (Rózsa utca),

Balogh Imre.
Pótiagok:

Komáromi Lajos,
ifj. Wagner Ádám,
Czeglédi jános,
Bácsi jános.

IV-ik tized:
Krucsó István S09 házszám,
Aiter Márton,
Kéri Gábor.
Nyiri Sándor.

Póttagok:
H. Kovács Gábor,

.Pa)1er Imre.

református lelkész
beiktatása.

Tiba András
ünnepi

Községi

Az adventi várakozásoknak
kellő köZepén, december hó
14"én, vasárnap kedves és
nagy ünn<?pe. lesz a g'yomai
református egyháznak s egész
kőzségünknek. Fzen a napón
délelőtt félI Oórakor személye
sen fogja beiktatni Harsányi Pál
békésbánáti esperes a gyomai
reformátusegyház szeretet/el
megválasztoft és reménységgel
várt uj lelkipásztorát, Tiba

Andrást, a református templom
ban tartandó istenJiszte!et ke 6

retéhcn. E helyen és mi is kü'
lön is köszöntjük a müködését
körünkben megkezdő Tiba
András református lelkész urat,
kiről tudiuk, hogy minden ed,

digi szolg'illatában és sokszor
felettébb igen nehéz egyházi
megbizatásában ugy szolgált,
hogy mindenült osztatlan szel
retet és megbecsülés kisérte
munkálkoclását.Bizonyára igy
lesz ez Gyomán is. Kölcsönös
szereletben fog találkozni Ielki 6

pásztor és gyülekezet s az

Népes gymés az

Szerdán este 7 órakor az Ipar
testület nagytermében Oláh Lajos
elnöklete alatt a következő egyesü
letek kikiildöttei tartottak értekez
letet : Ipartestület, Ud-Kaszinó,
AIsórészi-, Felsőrész;-, Egyetértés-,
Kisréti-, Polgári- és Németváros
részi Olvasóegyesiiletek, Munkások
Köre és Rokkantegyesület. Nem
kapott meghivást a Kereskedők

Egyesülete, de igéretet nyertünk,
hogy a jövőben ezt nem mulaszt-
ják el. .

A megnyitási formaságok után
komoly, mindvégig nyugodt eszme
csere után az ott voltak részéről

egyhangu helyeslésre talált az a
felvetett eszme, hogy a december
18-án betöltendő 10 rendes kép.
viselőtestüleH tagságból érdekkép6
viseleli megosztásban S kisgazda,
1 tisztviselő, 1 iparos, 1 kereskedő,

1 ipari munkás, 1 földmunkás
je/öltessék. Az értekezleten tulsuly
ban jelen volt kisgazdák ezzel bi
zonyságot tettek, hogyakisgaz,
dáinknak is van demokratikus

. érzésük és tul vannak már azon
a régi felfogáson, hogy községünk
ügyeit kizárólag csak kisgazda
felfof5ással lehessen intézni.

Az érdekképviseteti eszmével
kapcsolatosan tett inditványt, hogy
az egyes képviseletek külön-külön
rr.aguk válasszák ki számszerüen
a jelöltjeiket (a kisgazdák S gaz
dát, az iparosok 1 iparost és igy
tovább) és az igy beérkezett ie/öl
teket az értekezlet légjobb belátása
szerint az egyes tizedekben ielölve,
igy egy közös jelölő lisztával megy

D.....r.

Ötletes· játékokat csak a
cserkész játékvásáron sze
rezhet be.

lommai, hogy leszállitja él fÜr$!
dőjegyek árát Az elemi és
polgári iskolás gyermekek
csoporios fürdés e eselén, ha
30-50 filléres kedvezményes
jegyeket lehetne kieszközölni,
azl hiszem a kedves lanitó és
tanár uraknak igen jó és hasz
nos, nemzeti szempontból is
hálás szerep jutna egy !ds fi6
gyelemfelhivás, a szülőkkel

való meggyőző megbeszélés
árán. Tudtommal egyes helye·
ken a tandijbefizetés alkalmá 6

val egy jelentéktelen összeget
- ahogyan a mozi céljaira ilt
is megteszik - szednek be és
igy egy egész idényre - 8
hónapot számítva - kb. 2 P
40 fillér, illelve 4 pengőért

havonta egyszer megfürdenek
a gyermekek, ami azt hiszem
itt is keresztül vihető volna vala
milyen módon. S igy lehetne
nevelni a gyomai fürdő részére
is nehány év mulva rendes
törzsközönséget a jelenlegi
iskolás g'yermekek olcsó für
detése árán. Akkor nem kellene
csodálkozni, hogya mostani
fürdőidényben helybeli vendég'
alig akad, hanem a környék
községeiből látogatnak el a
gyomai fürdőbe és bizony
csak akkor tudnánk meg mi
is, hogy mit jelent helyben eg'Y
gőzfürdő, ba nekünk is szom
széd községbe kellene utazni
egy meleg fürdő, zuhany vagy
forró gőzölés végett.

GY0!1laiak látogassátok a
helybeli gőzfürdőt!

Az üzletek
karácsony előtti

zárórája.
A szegedi kereskedelmi

és iparkamara előterjesz·

tésére a kereskedelemügyi
miniszterium most kiadott
rendelete szerint az egész
ország területén azokat a
nyilt árusitási üzleteket,
amelyeket köznapokon este
7 óra előtt kell bezárni,
folyó évi december 5·től

december 24·ig bezáróan
este 7 óráig nyitva szabad
tartani. December 21-én,
vasárnap a nyilt árusitási
üzletek reggel 7 órától
délután 4 óráig nyitvatart·
hatók. Az égetett szeszes·
italok, valamint a husne
müek forgalombahozataIát
korlátozó rendelkezések
rintetlenül maradnak.
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.. napl ,Becher Erno, " l,
Becher Hez,so 1,
Glück AnDl,1l 1,
Orúsz Zo1tan ?

. janác -,l1artenstem b 1.
'te'zHaviárGyula 1

VI '. ,. Sandal
KIem . er Albert l,
dr.Messmg . Nacry
.. dr sarkadl b
oz~.. l,
Ernőné napl f 1

Józse ,Pétermann . j,

Spitz Jakab 1;
. 'tes Gyula

dr. SZlI 'f' J, .er Jozse
Wagn . Mártoll 1,
ifj.Wagnel. 1,

Wei) Sánnd~, r 2,
Záhonyi Ala a 1
K r Izidor , '

he h" A\bertneözv. Kruc 10 .

hetenként 2-szel ként ')-szer
Pál heten. _Balassa " I 1,

-trecskó Karo y ,
S, . f Béla és Csapo
SZige 1 '.. .. n J,
Gábor közo~e 1,
Iványi AIada;
.. H Kovacsozv, . ,
Gyuláné

hió Ferenc
Kruc b' Imre'd Cs, Sza o :.
1, , t 5-szor
hetenken . 24 pengő

' s LaJOS
Kovac. O fillér
ebédenkent 5 oő

t"let 10 pen"Ipartes ,u, O fllér
ebédenkent 5 l.. ? pengő 'd

szky Jeno - 4 ebe ,
Bolehov. 50 fil~Il.::!ér__'--;;::ml

bédenkent ~ 230J eb~d.
e Összesen... Ó S Zc*

'J"'k hogya JOv
Reme JU : bh adakozók !l{?*munkban uJa

veit hozhatjuk.
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hírek.

-féle

Endrődi

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

(Endrődi tudósitónktól.)

A vármegye
közgyülésének

határozatai.
A viirmegye kisgyülése szer

dán délelőtt tartotta december
havi rendes iiIését, mely~n a
bennünket !,özekbbről érintő

ügyekben a következő határo
zatokat hoz/a:

Az endrődi katholikus isko
lának a község határozatával
szemben 8000 pengő segélyt
szavazolt meg a kisgyiilés.
Endrőd községnek hal rend;

őre és egy káplárja van. A
belügyminiszter ezt sokallolta
és léfszámapasztásf rendelt el.
A község azonban, tekintettel
az endrődi legények lobbané·
kon y természetére, a rendőr·

legénység apaszlását veszé·
Iyesnek !átja és ilyérlelmü ké·
rést inlézet a belügyminiszter.
hez. A kisgyülés a kérelmet
pártolja.

Endrődi kisorsoIt községi
képviselők. I. kcrül,zt: hurilla
Mihály, Hunya Antal, Róza An
tal póttag. ll. keriilet : Kalmár
Vince, Uhrin Jőzsef, Czikkely
János poHag. III. kerület: Hunya
Máté. ifj. Uhrin Sándor, Kiszely
Lajos póHag. IV. kerület: Sa.
Iamon Lajos, Vaszkó Mátyás,
ifj. Hunya Mátyás póttag, V.
kerület: Varju Imre, Hornok
József, Polányi Lajos póttag.

Anyakönyvi hirek. Születés:
Venczák Mária Katalin, Kiss
László Tivadar, Papp György,
Timár Mária._ Házasság: Nem
történt. Halálozás: Tóth János
89 éves, Oláh Borbála 3 éves,
Timár Mária Magdolna 1 éves,

Paroczai Jánosné fekécs Má·
ria 40 éves.

ftftAftftftftftftftRAftAftftAftftAftAftA
. Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
UU~~UUUUWU~~UUUUUUUU~U~

Mert
Mert
Mert
Mert

sütöporral ?
MAGYAR GYÁRTMANY,
az egész világon közismert,
anyagot, időt és tüzelőt takaritunk.
a sütemény Dr. OETKER-féle sütőporral

mindig és mindenkor biztosan sikerül.
Kérjen füszeresénél k.izárólag Inagyar
gyártmányu, VILÁGOSFEJÜ

Dr. OETKER-féle sütőport

és vaniHincukrot !

Dr.

ifi Miért süssünk csak

-

Az Ipartestület hivatalos
órái : hétfőn és szombaton
18-20 óráig.

Közművelődés.

sékeljük, hogy szerényebb jöve
delmil polgártársaink is állandóan
olvashassák lapunkat és azt hir
detéseikre is fe/használhassák.

Árainkat a következőleg álla
pitjuk meg:

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre 5.20 P
Fél évre 2'60 P
Negyed évre 1.30 P
Egy lappéldány ára 10 fi/ér

HIRDETÉSI ÁRAINK:
5 cm. magasságig egyhasábos

hirdetés:
l-szeri közlése 1.- p
2-szeri közlése 1.75 p
3-szori közlése 2.50 p
5-szöri közlése. 4.- P

lO-szeri közlése 7.50 P
PUBLIKÁCIÓS HIRDETÉS
25 szóig 30 fillér

minden további 5 szóig 10 fillér
rel több.

ALKALMI HIRDETÉSEK:
Egyesületi vagy magán

elszámolás soronként 0.10 P
Reklámhir soronként 0.20 P
Nyilttér 0.20 P
Eljegyzési, házassági, orvosi

és más személyi hir 1.50 P
Köszönef-vagy

gyászjelentés 1.50 P
jótékony intézmények közérdekü

hirdetéseit és a névnapi mel{vál
tásokat ingyen közöljük.

A GYOMAI UjSÁG
szerkesztősége.

A Gyomai KözmÍÍvelődésiEgye
sület soron következő előadásai:

December l 7-én, szerdán a 48
as Olvasóban, előadó: dr. Vincze
Endre községi orvos "Sziv és vér
keringés".

December l8-án, csütörtökön a
Kisréti Olvasóban, előadó: Szőke

Ferenc rej. igazgató tanitó "A
törvény".

December 18-tól, január 7-ig
az ünnepekre való tekintettel szü
netelnek az előadások.

Szabó 5 órakor elment otthon,
ról és mikor 9 órakor ha
zament, rémülettel.látta, hogy
valaki feltörte él lakását. Ha
nem él rémülete azonnal el
múlt, mihelyt a kis szilkét Je
velle a szekrény tetejéről és
abban meglalálta a disznóárát
az utolsó fillérig. Most már
nY1lgodlabban vizsgálta ki,
hogyahivatlan lálogaló mégis
mit em~1t el. Elvitte a szek
rényben megtalál! pénztárcát I
benne 10 pengővel és más
apróságokat. Az udvaron már
érzékenyebb nyomot! hagyott
a betörő, a tyukóIból elemelte
az 5 darab legszebb leghorn
tyukot. Minden iel arra mutat,
hogy a betörést a helyzetlel
teljesen ismerős eg-yén követte
el. A nyomozást megindította
a csendőrség.

Anyakönyvi hirek. Született:
Kakati Erzsébet, Dzurek And';'
rás, Lukács János, Gecsei Ti
bor, V. Kovács Erzsébet Ilona,
Szabó Lajos Sándor. Házas
ság: Kun Sándor-Szabó Li·
dia, Cselei László-pólus.Te:.
rézia, Harmati Lajos-fésiis
Ilona. Elhaltak : Lukács And·
rás 86 éves, Megyeri Györgyné
Nagy Regina 47 éves, Kovács
Lajos 73 éves.

Előfizetési felhivás !
Amikor a Gyomai Ujság ha

todik évfolyamát nyitjuk meg, há·
lásak vagyunk a mellettünk kitar
tó kedves olvasóinknak, kik támo·
gatásukkal lehetővé teszik, hogy
a lapot továbbra is fenntartsuk.

A jövőben is községünk, járá
sunk és el>yéni ügyeink elfogu
latlan hirdetői és birálói kivánunk
lenni. A napi életünkben most
olyan sokszor előforduló sérelmek
szószólói, a becsületes emberek
támogatói, a haszontalan szédel
gők leleplezői, ostorozói leszünk
ezután is. Válogatás nélkül védjiik
az igazságot, akár a szegény,
akár a gazdag oldalán van az.
Orködünk . a munkás, iparos, ke
reskedő, gazda és tisztv~selői meg
becsülés mellett, de kiméletlenül
támadjuk a hatalmi visszaélést,
ha bármilyen magas helyről is
jön az.

Ebben a nehéz munkánkban
azonban csak ugy tudunk ered
ményt elérni, ha erkölcsi és anya
gi támogatást kapunk olvasóink
részéről is.

Az utóbbi időben örvendetesen
szaporodó olvasóink táborát még
mindig fokozni szeretnénk, ezért
január l-től kezdődően előfizetési

és hirdetési árainkat annyira mér;

Elhizott egyfneknél \ ~

a természetes ~Ferenc Jó...
'Z1if"fii> keserüvízkúra hatalm él'

san előmozditía a bélmüködésl,
a testet könnyeddé teszi s
lisz/a fejet és nyugod I alvást
teremt. Az orvosi szakirodalom
kimutatja. hogy cl Ferec Jó'"
z1ief viz a máj és a végbél
felé irányuló vérlódulásoknál,
valamint aranyérnél é-s pros
tatabajoknáÍ is áldásos hatást
fejt ki. A Ferere Józ1ief
keserüviz gyógyszerlárakban,
drogériákban és füszerüzletck
ben kapható.

A karácsonyi cserkész Ja
tékvásár december 21-én d.
után 3 órakor a polgári is
kolában.

A békés-bánáti reformá
tus egyházmegye közgyülése
az egyházmegye teriiletét misz
sziói körökre osztotla fel. Az
öcsödi református egyház a
gyomaI missziói körhöz tarto·
zik s ennek vezetője Marjai
Géza, békésszentandrási ref.
lelkész. Öcsödön kivül ebbe a
misszÍói körbe tartoznak:
Gyoma, Békésszentandrás,
Szarvas is. A missziói kör
lelkészei s segédlelkészei no·
vember 28-án gyülekeztek ösz·
sze Gyomán az első értekez
letre s oH egyutlal megállapi·

- tották az egyes missziói napok
helyét és idejét. Az első misz-
sziói napot Öcsödön fogja
tartani a misszió kör 1931. ia·
nuár 15·én, amikoris nem kQ'
vesebb, mint hat református
lelkész fog imádkozni, prédi,
káIni s előadásokat tartani.

Közalkalmazottak gyülése.
A Közalkalmazottak Orsz.
Egyesiiletének ügyvezető igaz·
gatója Juhász Kálmán elnök·
lete alait december 7·én déle
lől! Oyomán a községháza ta
nácstermében a gyomai járási
közalkalmazottak gyülést tar·
tottak, melyen az elnök ismer·
tette a kormányhoz beadoH
memoranGlum szövegét és a
községi háztar/ásról szóló IIj
lörvényjavaslatot. Ugyancsak
december 8'án Békéscsabán
tarloHak Békés vm., csonka
Bihar és Arad vármegyék ki·
kiküldöttei közgyülést, melyen
megalakították a Békésvárme 4

Ilyet Egyesületet is. Elnök me...
leg köszönetet mondot! Kner
Izidor gavalléros támogatásáért,
ki az egyesület részére 1000
pengő értékU nomtatványt szál
litoH és egy iparmüvészi kiál·
Jitásu diszoklevelet küldött Dr.
Koncz János részére. Ez az
oklevél Budapest müvészi kÖ 4

reiben is nagy feltünést keHel!.

Becsapódott betörő. D. SzaA
•

bó János a Gyoma-Endrődi

Hitelszövetkezet szolgája va·
sárnap délután :2 hlzót adott el,
mit ki is fizettek neki. Este D.
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DUBLIKACIÚ.

HAzTARTÁSI ROVAT.

Használja ki az állam szövet akci
óját és ne ítélje el látatlanul. Jók a
kamgarnok, a lódenek erősek és olcsók
a ceigok már 1.75-ért kaphatók, dupla
szélességben. Elsőrendű hozzávalók
már 8.50-től. Pontos. szakszerű kiszol
gálás Szilágyi szabómesternél.

Sonka pác. 1/8 kg. magyar

bors. 1/8 kg'. szekfű [:01'3, 10
nllérér! korifIllder. 4 fillérért
feny(J mag,;:SO fillérért salétrom.
(t-\ b, 'rs meg/örve). Az egészet
5 fej ?lpróra vágoa hagymával
felfőzJ;j és ha lehUll, ráön!iiik
a ké! nappal elóbb besl'/oU
húsra ,-'s a tetejébe annyi \izel
önlLirlk, hogy a hust elfödjc.
Ennyi pác elé:,2' c~y el2ész
disznó husána\;. (sonkák is
benne) és szalollntIitlllak.

Az apró hús és szcdonna 2
hétig maradhat él páchan. ét
sonka 3-f, hétig', csok Köí:bcn
kell/jen forg-assuk és hideg
helyen iarísuk. Husz kiló húsra
125 deka sót veg'yünk.

Nyúl pástétom. A nyúl elejét
mq;;tiszliljuk a hár!yálól és
zöldség-clve husleves módjára
főzni kezeljük, 1'vlikor a hus
már me~wuhull, leszedjük a
csontról, finomall meg'diJrÉlliuk,
adunk hozzá 2 darab tejbeáz'
tatot! zscmlyét, sót. kevés ma
gyar borso! lörve. kevés szegfű

borsot törve, kevés reszelt
ci/romhéjat, l citrom levét, 2
kanál mustárt, 3 tojás sárgájái,
kevés majoránnái, 1 fej zsir·
ban pirHotí vöröshagymát és
25 deka darált füslölt szalonnát.
Az összegyur! masszát zsírral
kiken! .formába tesszük, mor~

ZsávalbeszÓrjuk és kéi óra
hosszat gőzben főzzük. Hide
gen tarlármárJással találj uk.

A nyúlhús levét vékony rán·
tás sa! berántíuk, átszűrjűk, ke·
vés rizskásá! főzünk bele, íz·
letes levest kapunk igy. Z. j.

rr

musora

kákat nem !<ell hasznavehetet~

lenül eJdobálni. l)átran álliJhaló
tehát, hogy ifj. -Slcfáni György
egy nag'yon h,b:hnOS és fontos
készülékei taltlii fel.

Békés pörli az oláhokat. A
hágai. maid a később megkö#
lött párisiegyezrnények módo!
nyujJoHak Békésnek arra, hogy
az oláh kincstár ellen, él köz,
ség' tulajdonát képező 2700
holclas birtini erdő ügyében a
keresetet beadj;:l. A képvisclő#

testiile! utasítására dr. Vilrga
István községi üg'yész elkészi
telle a francia nYí?lven szer~

keszlell periratot, 'amell'e! 8
példányban Párisba küldtek cl.
A kcreseiben a per értékét kat.
holdanként 600 aranykoroná~

bon jelölfék meg. A perirat el
küldése után magyar·román
vcg-yes döntőbiróság fójjjkára
eg'y francia nyelvLi értesí/ést
kiildöll. amelvben elismeri,
hogy Békés község keresete
az oláh állam eilen beérkeze1t
és az! lajstromozták. Az érle·
sités közli, hogy il községnek
2250 franeiafrankot kell leten·
nie az eljárás kö!tségeire.

Az "Apolló" fllmszinház
1930 évi december hó 14-én vasárnap:

Z~öro-Huru·~ -
és a görlicék

falrengetö vígjáték 10 felvonásban.
Rendezte: LAU LAURITZEN.

A feliratok szerzője: FODOR SANDOR.
Főszereplők : ZORO és HURU.

Ezenkivül még egy kitűnő slágerfilm és híradó.

Előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor.
Rendes helyárak.

A nézőtér fütve van.

állitólag azzal él szándékkal lá
iog-atla meg' volt szerelmesét,
hO~2Y szaki! vclc, Erre azonban
neIJl JH~rüll1cteJt SOl", mert Gól
Eszter radikálisabb megoldás~

hoz folyamodolt és szive eg'y
kori lánosát olyan előirásosan

ön/ötle arcon egy bögre jóféle
lugkőoldattal, hogy Máté János/
sulyos sérliléssel azonna! be
kelleH szállítani a csabai kór·
hcÍ;:[)(J. ahol ápolás alá vetJék,
azonban bajOSan hihető. hogy
a szerelmi [iniJlé nyomait el·
tudiak Ji.intetni arcáról. A ve·
sl.cdelrn('s rnenyasszonviclölt
ellen az eljárás megindnit.

Egy szarvasi kereskedő

találmánya. Ifi. Stcfálli György
sl.élrvasi kcreskedö egy nagYOll
ügyes kis szcrkuetet konstru
ált, mell' arra való, hogy az
élesztót hygénikusdn pLlszta#
kézzel való érintés nélkül le
hessen vágni, másrészt pedig
praktikus él kereskedőknek is,
mert az élesz/ő hatékonyságát
óvia a szerkezet és mindig a
kivánt mennyiséget tudja vele
levágni, miáltal az apró darab-

MEGYEI HIREK.

- c Közigazgatási bejárás.
Az orosházi-kondorc>si és
orosháza-nagyszénási utak
közigazgatási bejárása megtör
iént. A vármegye részérőlPánc
zél józsef vm. II, főjegyző je·
lent meg, él kereskedelmi mi
nisztériumot Kémícsonyi mii·
szaki fótanácsos képviseHe. Az
államépilészeli hivatal állapítja
meg. hogy ('g'y'e~n' községre
mennyi hozzájárulás esnék az
emliletl utszakaszok megépi
tésével.

Egy hónapi fogházat kapott,
mert megzavarta az esketést.
Október folyamán tar/otta es·
kűvőjét Kornidesz Gvörgy
szarvasi fiala1ember. akinek es'
küvőjét Adamik Anna nevU
s7.éIfva,:i leány meg' akarta aka
dályozni. A leány a vőleg'ény

nászcsokrát akarta lQ.lépni, mire
a pap kiutasitolb él templom·
ból. Adamik Anna ellen emiatt
eljárást indi/oltak és a szarvasi
járásbiróságon a vallás szabad
gyakorlara ellen elkövefeli vét
ség miatt vonlcík felelósségTe,
A fótárg·yaláson a leány· laga
doH. azonban él tanuk ellene
valloltak. mirc él biróság .,egy
hónapi fogházra iklle. A leány
él biinösség ITlcgállapilása miaU
fellebbezést jelentett bc és igy·
áz ügy cl gyulai törvényszék
elé kerül.

Maróluggal .. öntötte le az
udvarlóját. JVlóté János mező·

berényi fiatalember régebbi idő
óla udvarolt a köröstarcsai ha
járban lakó Gál Eszter nevü
leányzónak. A fiatalok közölt
annak rendje és módja szerinl
kivirult él szerelem és már ugy
is látszoJt. hogy hamarosan az

. anyakönyvvezetőre is sor kerül.
Azonban valami közbejölI és
erre él valamire - am0-ly egy
másik leánynak való udvarlás
volt állítólag - Gál Eszter fi)'
jöj!. A hütlen fiatalember nem
sejtette, hogy mátkája már
mindent tud és a köv~lő este

A ékésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölesönöket ház és földingatlanra bekebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és él forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitani:'lk. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket díjtalanul eszközlik. A bekebeJezési költséget méltányosan és a leg·

minimálisabb összegben számitják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel .az intézetek
uzlethelységeit, ahol a szükséges felvilágositásokat a legnag-yobb készséggel megkapja anélkül,

hogy él felviIágositás-kérés az érdeklődőt bármire is köteiezné.

MindennemU bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.
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e olcsóbban és gyorsan folyósit kölcsönöket
a

Ir
,

SEMMI

FOGALOM

költsége sem az érkezéskor, sem az
elutazáskor, mert szemben vagyunk

a Keletipályaudvarral.
Magyaros vendégszeretettel várjuk

családL szállodánkban..

a közönség körében az a tisztaság,
rend és előzékeny kiszolgálás, melyet

20 százalék engedmény
adása mellett nyujtunk ezen lap elő

fizetöinek,
legolcsóbban

nálunk étkezhet, mert olcsó áraink..
ról külön kedvezményképp (P., 1.56

-es menüt kivéve)
10 százalék kedvezményt

adunk.

Közgazdaság.
Gabol'lapiaci jelentés.

Változatlan inkább gyengiilésre hajló
irányzat mellett telt el az elmult hét.
Az export a megadott pramiummal
egész jelentékeny mennyiséget expor
tált, csak az a sajnos, hogy tulkinálat
lépett f8l, amely árban nyer kifejezést:

Buza piacunkon az elmult héten 12,
12.20 között. mozgott.

Sertés piac. Irányzat emelkedő_ I.
a_ uradalmi áru 124-126 között kelt
el Budapestell. Piacunkon 1.-1.10 kö
zött mozog minöség szerint.

Baromfi és tojás piac. Változatlan
nagy kinálat az árak lemorzsolódása
mellett igen nagy forgalom. Tojás pia
cunkon 14-16 fillér darabonként.
Pulyka exportálás Angliába megkez-
dődött. -dor,

Este aztán igy szólt az apa:
- Gyerekek} akinek van 20

fillérje, kap vacsorát,

Oyorsvonaton.
Utas: Van még annyi időnk,

hogy e!búcsuzzam a felesé-.
gemfől?

Kalauz: Az attól függ, hogy
hány éve tetszik házas lenni.

Csalódás.
Feleség: Ugy-e, nem haragszol

szivecském, ha megmondom ne
ked, hOgy az egyik szemem üveg
ból van?

Féri: Nem tesz semmit szivecs
kém ,. a brilliánsok is abból van
nak, amiket neked ajándékba
adtam.

HUMOR.

Ebzárlat.
Az egyik kereskedő kérdi a

szomszédjától.
- Mondja csak Kohn ur} fa

lán megint ebzárlat van?
- Hogy-hogy?
- Mert egy hét óta klltya sem

volt az üzletemben.

A szellemes idegenvezető.

Egy angol ur idegen vezető ki
séretében bejárja a Hortobágyot.
Az idegenvezető megáll egy .kis
csárdánál.

- Emellett a csárda mellett va·
lamikor egy szélmalom állott.

- Na és mi történt vele? El·
pusztult ?

- Igen, de csak a malom, a
szél még ma is megvan,

A furfangos apa,

- Gyerekek} - csőditette ösz
sze a szépszámu családot az apa
- akinek nem kell ebédre hus}
az kap 20 fillért.

A gyerekek belementek az üz
letbe.

Drága orvosság.

Két barát falálkozik. Azt kérdi
az egyik:

- Hát te miért búsulsz ?
- Azt mondta az orvos, hogy

vacsora után vegyek be egy asz
pirnt.

- Na és, talán nincs aszpi
rined?

- Az van} de vacsorám nincs,

Ünnep.

Tanitó : Mondj fiacskám egy
minden évben visszatérő ünnep
napot,

Tanuló: A nővérem eljegyzésé
nek napja,

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5;.lől-
gy. gy, gy. gy,

Autóbusz 3'5312"4617'3020'45 i Gyoma é 7'2412-IQ 16'4721'45 Autóbusz
lU 5'30 4'2113-1417'5821'13 é D" i 6'5311'3916'1821'14 6'00 g'....

evaványa é 6'4811'3316'1321'09"o 6'30 4'2613'1918'0321'18 i 8'00 ~'o....
9'00 4'5713'5018'34 21'49 é S i 6'15 11'01 15'41 20'36 IQ'30 8:"o

4'5813-51 18'4521'50 i zeghalom é 6'13 lD'59 15'40 20-34::: 11'10 12-00 (3,tU
12'50 5'17 14'10 19-0422'09 é Vésztő i 5.5310'3915'2120'14I 1'40 ...:o 2-20 7'27 20'58 é Békéscsaba i 4'05 13'3018'24 2-40 -2....

"t1:l
4'55 5'40 oE 6'1611·0214'0019'00 i Szeghalom éo 7'20 8'30 9-50 15'25 18'42 7'40 ~->. 7'5012'3418'0420'36 éPüspökladányi 5'30 S'15 13'50 17'08 --t

O ~

..

6'15 9'4513-3617'3020'45 i Bpest k. p. é 4'5710'40 11'4519'10 19'45
11'06 12'4218'1920'29 2'10 é i 0'32 5-34 8'5214'2816'52

6'41 11'1412"4718'2920'34 no i - Gyoma é 0'17 5-26 8'5114'2016'51 19'25
7.3412-08 13'25 19'2721'11 3-23 é Békéscsaba i 23'15 4'34 8'1413-2616'141826

- A villany a legmodernebb
tejgazdaságokban. A New Jer
sey állambeli Plainsboroughban
egy tejgazdaságban uj gépet
állitottak fel, amely egyszerre
50 tehenet mos, lisztit és fej.
A teheneket villamos erővel

hajtott forgó korongra helyezik,
amely az állatokat él gép meg~

felelő rekeszeibe viszi. Edison
a világhirü feltaláló, ~Iélboraló'

riumából egy gombnyomás
sal indította meg az első ilyen
gépezetet.

Autótelefon a bajbajutott
autósok részére. Az autófor
galorr: növekedésével mind
gyakrabban előfordulóautóbal·
esetek inditolták arra él gondo
latra Kőnig Károly egri nyom
daigazgatót, hogy megoldást
kcrcossen, ha nem is él bal ese·
tek elhárítására, de arra, hogy
a bajba jutott utasok} akik a
csekélyebb forgalmu ország...
utakon esetleg órákig hiába
várakozhatnak segítségre, a'
zonnal közvetJ en összekötte
tést találhassanak a legköze,
lebbi mentő áIJomással. Hosz·
szas munka után sikerült meg...
szerkeszteni egy olyan készü ...
léket, amely e célnak megfelel.
A készülék az "aulóte.lefon"
nevet viseli és olyan a kons
trukciója, hogy bármily helyen
bekapcsolható az utmentén el
huzódó távbeszélőhálózatba.A
találrnányra KőnigKárolynyom.
daigazgató már szabadaImat
is kapot. A 5>zabadalom, mint
értesülünk, már az illetékesek
előtt fekszik elbirálás vége It,
akiknek szakvéleményéfőlfügg,
hogy megvalósul e a gyakor.
latban az egri feltatáló ötletes
nek látszó terve.

~. ÉRDEKESSÉGEK.

Cigány iskola nyilt meg Szé
kesfehérvárott Huszonnégy
kis Fáraó-ivadék tanulja a be
tűveíést. Nagy változás sza'
kadt a fehérvári cigánysor éle'
tébe, A város végén szellős

sátrakban és barakokban lakó
fListösök gyermekeit ugyanis
iskolába fogják s megtanítják
őket imi, olvasni, hogy kie...
emelkedjenek a vadőc sorból
és hasznos tagjaivá legyenek
a társadalomnak. A cigányok
nem fogadták idegenkedéssel
az iskoláztatás gnndolatát, sőt

maguk is üdvösnek talál1ák a
gondolatot.

- Hideget jósolnak a ma
darak. Bonyhádon a kerteket
egész rajokban lepték el a pi, Park Nagyszálloda

B uD A P E S T, vm., Baross-tér 10,
rók madarak. Ez él fenyveselí... szemben a Keleti-pályaudvar érkezési

ben élő madár itt igen ritka s oldalával.

él nép azt tartja, hogy megje' A "gy" betuk alattI négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat. Szerkesztésért és kiadásért felelős:
Jenésük kemény hideg előjele, WAGNER MÁRTüN,- .

~.~~....~-~~
Nyomtatta ~ "HUNOÁRIA" könyvnyomdai vállalat Oyomán, felelő3 cégtulajdonos ; TeKeT SÁNDOR. ...

A new-yorki "World" ugyan
cSélk keményen nekimegy Ford
nak, aki most érkezett vissza
Németorszagból. A "World"
vezércikke szerint Ford ha
akaratlanul is, kényes helyzetbe
hozta Németország kormányát,
mely drágasági front á1törése
céljából a munkabérek megfe'
lelő redukálását viszi keresztül.
Ezzel szemben Ford németor
szági telepén a munkabéreket
felemelte. ford abból indul ki,
hogya maga" bérek és az a'
Íélcsony árak az egyedilli esz'
közök, amelyekkel a depresz'"
sziót meg lehet szüntetni. A
"World" szerint fordnak ezt a
leóriájál nem németországi
gyárában, ahol aránylag kevés
munkást foglalkoztat - hanem
amerikai telepein kellene kipró'
bálni. Amerikai gyáraiban egy
pillanatig sem habozott, hogy
a munkások százezreit eressze
szélnek, akkor, amidőn a ren'
delések visszéJesést tűntettek

feJ. Németországban a munka
bérek feljavilása alig számot·
tevő, ezzel szemben nehéz
helyzetbe juttatta a némel kor·
mányt, melynek sulyos gazda...
sági és pénzügyi problémái
közismertek.
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ELOFIZETÉS~ ARAK:
Negyedévre - - - - 1 pengő 80 fillér
fét évre - - - - - 3 pengö 40 fmér
Egész 6vre - - - - 6 pengő.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

felel6s szerkeszt6: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal ~

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J om a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

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.
=

főispáni látogatás Gyomán.

Dr.. Márky Barna lett az alispán..
Dr.. Pánt:zél József lett a főjegyző ..

D.II.·.. Uhrin I ..ászló lett a II....od főjegyző..
Amint előre látható volt, Moldoványi János 70

Márky Barna már az első 5ehaner Gábor 36
menetben 30 abszolut töhb- A főjegyzői állásra Pán-
séggel lett alispánnak meg- ezél József egyhanguiag, íj

választva. A szavazatok H'od fójegyzői állásra Uh-
aránya a kövcfkező volt: rin László földink szó-

Márky Barna 217 többséggel leHek megvá-
Kiss László 81lasztva.

E hó 16#án délelőtt 11
órakor érkezett autón első

izben Gyomára báró F eiD
litzseh Berthold főispánki
séretében Horthi Béla
szánwevöségi főnökkel és
r-Ieinrich Dezső főispáni tit
kárral.

A községházánál elsőb

ben dr. Pálka Pál főszol

gabiró üdvözölte a főispánt

íj járás nevében, utána
Pétermann József főjegyző

Gyoma község nevében.
Főispáounk örömének

adott kifejezést, hogy Gyo,
mára is eljöhefett és kilá
tásba helyezte, hogya jobb
időjárás elkövetkeztével is
mét ellátogat Gyomára,

amikor majd alakossággal
is megismerkedik.

A levente és tüzoltó egye~

sületek vezetőinek tisztel,
gése után megnézte a fő

ispán a disztermet és fő~

jegyz6i irodát, mely helyi
ségek megnyerték tetszését.

A főszolgabirói hivatal
megvizsgálása délutánig
tartott és értesülésünk sze
rint a főispán mindent a
legnagyobb rendben talált
és a legnagyobb elismeré
sét fejezte ki főszolgabi

rónknak.
A főispán kiséretével él

késő délutáni órákban
ment vissza Gyulára.

ünnepét, szeretettel szolgál
juk a testvéri szeretet szo/
gálatát! Ragyogjuk bele e
sötét világba szeretetünk ál
tal az életnek jényét!

A kétszer kettő néggyel
egyező igazság az, hogy az
ezredéves szent határok kö
zött kell eljönnie annak a
karácsonynak, melyben boldog
és zavartalan örömmel mond
hatjuk mi még:

"Dicsőség a magasságban
az Istennek

Békesség és jóakarat e
földön az embereknek!"

GYlzfán 1930 karácsony.
HARSÁNYI PÁL

esperes.

kanyhók és paloiák felett az
angyali üzenet! Az imádkozó
lélek meglátja az egek di-

kiáltott az égre a szenve- csőségébőlaláözönlő fényt és
désnek és nyomoruságnak megérzi ennek éltető melegét.
halálhörgése: - karácsonyi Nagy népek lelkiismeretében
himnuszra volt szükség, hogy is látjuk már az igazság
megértse e világ "egv afyá- hajnalhasadásának derengé
nak a gyermekei, egymás- séf, amikor reáeszmélnek,
nak pedig testvérei vagyunk", !zogy Magyarország trianoni
- kiknek az a hivatásunk, sorsával Európa békéjét öl
hogy dicsőséget .adjunk fs- fék meg, az isteni igazság
tennek és békességet szerez- és szeretet karácsonyát pusz
zünk az embereknek! titották el és a boldogtalan

Ma két ezredév után, mintha békélelenség örök izzó tüz
betü szerint válnék valóra a fészkét teremtették meg.
bibliának örök igazsága: Nem lesz ez mindig igy!

."Semmi uj nincs a nap alatt, I Nem lesz ez sokáig igy! l
mert amelyek 1;~oltak, ugyan- . Hittel Ünnepelfük karácsony
azok lesznek".

Egy nagy l'ifágégésben és
után a szivek megromlottak,
a jobb lelkek tépő szomoru
ságba estek, a karok aláha
nyatlottak, - egy nagy vi
lágégésben és után setétség
és homály boritotta be a né
peket, - egy nagy viiág
égésben és után népek és
nemzetek nyögnek zsarnok
ság rabbilincsei között, drá
ga, ezredéves magyar éle
tünkre és földünkre lett va
lóság a zsoltáros király ke~

sergése, hogy" husok te szen
tidnek, ételül vettettek a me
zei vadaknak és évezredes
dicsőségből rabszolgasorsra
vetett magyarság millióinak
ajakán sir fel és kiált az
égre egy csonka földön és az
elrabolt határokon a szen
vedésnek és nyomoruságnak
halálhörgése!

De, imé ma megint kará
csony van. Onnepe a földre
szállott égi szeretetnek, 
és ünnepe a szeretet által az
egek dicsőségébe emelt em
bernek! A fehér !zótakaróval
boritott föld feleti ott lebeg
a békesség Urának-Istené
nek Lelke! A harangok zen·
gő harmóniájában tovaszáll

A karácsony angyali üze
net az lsten szeretetének
mennyei üzenete!

A karácsony éjszakáján
felragyogott fény az Isten
békességének . és jóságának
mennyei káprázata!

A karácsonyi himnusz a
szeretet Fejedelmében uj te,
remtésre, istenfiuságra .elvá
lasztott. emberiség himnusza,
mely azt mondja: Dicsőség

a magasságban Istennek, 
békesség és jóakarat e föl
dön az embereknek!

Ez angyali üzenetre, efel~

ragyogott mennyei káprá
zatra, e mélységet és ma
gasságot betöltő himnuszra
két ezredév óta soha nagyobb
szüksége nem volt kornak,
az emberiségnek és nemzet
nek, mint amilyen szüksége
van a mi korunknak, a mi
emberviiáganknak és ebben
a mi szegény magyar nem
zetünknek ma!

Két ezredév előtt a szivek
megromlottak, a jobb lelkek
tépő szomoraságba estek, a
a karok aláhanyatlottak egy
szörnyüséges letargiában : 
angyali üzenetre volt szük
ség, hogya lélek magasba
szárnyalhasson ismét az ég
felé!

Két ezredév előtt "setétség
és homály boritá be a né
peket", holott még amaz
egyetlen Jehova tűzoszlopa

fényét is sürü, nehéz köd
homályositotta meg az em
berek előtt: - mennyei káJJ
rázatra volt szükség, hogy
ennek fényében és melegsé
gében ajuljon meg a világ,
békességre és jóságra a
földre szállott szeretet által!

Kél ezredév előtt rabszol
gák millióinak és zsarnokság
rabbilincse között vergődő

népeknek ajakáról sirt fel és



Az evang. egyház és az izrae
lita hitközség küldöttei, a
tanitótestület és a környék
beli ref. egyházak képviselői

üdvözölték az ui papot, aki
válaszaiban erőtez;esen hang
sulyozta, hogy a szeretetet és
megértést, a békességet hir':'
detni és gyakorolni tartja
főhivafásának.

Délben az Uri J(aszinóban
a 160 teritékes ebéden cl
szebbnélcszebb jelszólalások
tőmege tette emfékezefessé
a napot. .

Az istentisztelet alatt a
gyomai dalárda adott elő

finom kidolgozással és nagy
Izaiással két darabot.

No meg aztán a gyulai
ref. da/karnak egy nyolc
tagból á!fó "különifménye",
amely az ebéd alatt és után
az esti vonat indulásig va·
lósággal szikfazva szórta
magából a müvészi gyönyö
tiiségeknekaz özönét. Több
hasábot kellene ennek szen
telni, de itt csak annyit ir"
hatunk, hogy egyik csodál-
kozásból .. a másikba. ejtett
ben.,nünket <ez, mÜltészl
"különitmény" az ő kedves,
temperamentumos karnagy'
nak született karnagyával.

Hálásan köszöniük. Egy·
hamar nem fogjak elfeledni!

Póttagok:
Ágoston József 74,
esete István 65,

I-ső tized,
Szabó József 49, .
ifj. Gecsei Sándor 44,

Póttag:
ifj. Hajdu Jánvs 42.

ll-ik tized.
Oláh Lajos 89,
Vincze Andor 86.

Póttag:
Padani Jár,os 68.

Ill·ik tized.
Balogh Imre 89,
Paraizs Imre 73.

IV-ik tized,
Seprenyi Lajos 73,
ifj. Toldi Gábor 75.

Póttag:
ifj: Molnár Albert.

V-ik tized,
Nádudvary IV1iháJy50,

.Kru(1)j Ó István,AR, .. ,' ...
,\.•. , "... .".' PÓttag:"::;'"

Haibach György 40,

nak asszisztá!ása mellett ma
gas szárnyalásu beszéd ki
séretében áldotta meg és ik
tatta be állásába az uj lel=
kipásztort. A hivatalos aktus
után az uj lelkész tarlotta
meg első predikációját, mely
alaki és tartalmi nagyszerü
ségével valóban jelemelőleg

hatott a templomot az utol
só helyig megtöltő közön
ségre.

Ez után disz-presbiteri
gyülés következett, melynek
keretében az esperes, Répás
Pál elnöklelkész, a helybeli

drás ref. lelkész beiktatása.

iselőtestületi választás Gyomán.

Tiba

i'(épviselőíestületi választás Endrődön..
Nagy izgalmak között. folyt le szövetsége aratottfé.nyes diadalt.,

a képviselőtesfületi válas~.tás En~-I A. megvál:szt~tt r~ndes tagok a!i......"""""''''''''''.. "",,"__m·.

rődön. Kü!önösen az I-so keru- nevsora : Kalmar Vmce, Hunya A k" fh'd II '
letbenvolt erős küzdelem, ahol ,Máté, Lesniczky József, Hanyecz .. azu I-I pa 0-
Endrőd község két volt birája: Pál, D. Timár Nlihály, Varju l\1á- burkolata januárban
Hunya Máté és Kovács István tyás, Pap György, Uhrin A Jó- lesz kijavitva.
állottak ismét szembe egymással. zsef, Véha Máté és Homok lst-
Kovács mellett a kisgazda-kör és ván. Póttagokul megválaszttattak: Amint értesü!tünk a hé
szociáldemokraták. Hunya Máté Balázs Istváu, Vaszkó Mihály ipa- ten, talán már megérkezik
mellett a Kath. Népszövetségi ros, Pintér Bálint, Varju Sándor, a, közuti-hid pallózatához
Kisgazda-Ke}f s a Kath, Földmun- Fülöp János. Az egész községben szükséges íöIgyfaanyag és
kás-egylet vonult fel. A· győzei.v nagy örömet szerzett az eredmény,

igy januárban megindul amet Hunya Máté aratta, A többi mert a választottak igen értékes
összes kerületekben is a katholi- tagiai az endrődi társadalomnak. régi rossz pallózat kicse
kus egyesületek és Ipartestület rélése. Bizonyosan áltaIá~

nos megnyugvást fog kel
teni, hogya már veszélyes
lyukak rnegszünnek a hi·
don.

A körösladányi ut kija
vitásához szükséges ka
vicsanyag szállitása való·
szinüleg februárban kez.,.
dődik meg.

Isméíelten figyelmébe
ajánljuk hatóságainknak és
a megyei képviselőinknek,

hogy idejében forszirozzák
ennek az egyetlen kiépitett
utunknak a kiszélesitését
és ujra hengerelését, ne;
hogy az erősen .megnyír:
bált vármegyei költségvetés
kiviteléből kimaradjunk.

Szép és lélekemelő ünnep·
ség keretében történt meg e
hó 14-én Tiba András ref
lelkész beiktatása.

Az ünneplés tulajdonképpen
már szombat délután kezdő

dött, amidőn az uj pap ifju
jegyesével aharangok zu
gása között nagy tömeg ki
séretében vonult be az állo
mástól a paróchiára.

A beiktatás a vasárnap
délelőtti istentisztelet kereté
ben történt, ahol Harsányi
Pál esperes az egyházmegye
lelkeszei és világi tanácsbiráiD

Átlagosan "8.6 százalékban szavaztak ie,

ElőHünk nem az a fontos kül, hogy ezzel mérjük ki előre

mostan. hogy milyen foglalko- a képvise16tesEileti működésüket.

zásu vagy milyen pártállásu egyé- EJőlegezzükJ hogy mindannyi a
nek kerültek be. a . kép~'i.selőtestü-.. il községnek javára kiván és fog
letbe. hanem azt allapltjuk meg. működni.

hogya csütörtöki választáson A részletes eredmény a kö-
Gyoma község szavazati joggal vetkező:

biró 4058 polgára' közül csak
761-en szavcztc:.k le, Az L és II-ik
tizedbe:n 20 százalék, a IV. és
V-ik tizedben 19 százalék, a lU-ik
tizedben csak 15 százalék.

E számokból sok mindent ol
vashatunk ki.·

Az első rápiliantásra az volt a
véleményünk: aki annyira sem
becsüli a szavazói jogát, hogy
szavazni elmenjen, aHól el kell
azt venni. Nem érdemli meg.
Nem jog kell az ilyen embernek.
aki lus:.'! eLr2nni a szomszédba
szavazni; hanem kötelességek su-
lyát kell arra rárakn:, hátha ros- I

.kadás közben ráeszmél, hogy jó
volna egy kis "jog" is, amin~k,a
révén egy kicsit javithatna a hely
zetén.

Ez szól a nem szavazott 80
százalélmak.

Hogya Jeszavazotí lS'6 száza
lék helyes . érzékkel gyakorolta-e
a jogát, majd az idő mutatja
meg,.Uj embeliek .. ker.ÜJtekbe

;nagyrésztj kiknek a'külső szerep
lését nem vesszük zszinórmérté-

ispán. l
Valamely' előkelő állást I

a köz javára hasznosan
betölteni a legnemesebb
feladat, melyre mint leg
méltóbbra férfi törekedheíik
és ily fontos munkakörben
a közbizulom és szeretet
nyilvánulásait tapasztalni
és átérezni él legnagyobb
kitüntetés, me!y öntudatos
férfiut érhet.

A vármegye Törvényha~

tóság'j Bizottsága részben
honorálni akarta Márky
Barna eddigi értékes munD

kásságát, de bizalmat is
előlegezett neki, amikor ve
zérévé választotta és ke
zébe adta a vármegye ösi
dicső lobogóját, mcly az
ig'azság, köztiszlesség, ön
zetlen munka- és izzó, á!~

dozatkész hazaszeretet se
lyemszi:11aiból van szőve.

Meg vagyunk győzödve,

hogy az uj alispán t nem
a magas pozició dísze, nem
él szereplés fénye ösztönzé
magas állásának elfof~;a~

lására, hanem azon vágy,
hogy e most még határ;
széli vármegyében erejét,
képességeit, tudását, hölcs
célkitüzéseit él megye né~

pének és iQV közvetve a
magyar ha;~ javára kifejt=
hesse.

Ciceró mondja, hogy
két dolog kivánatos él köz
bizalom megnyeréséhez és

.megtartásához : az igaz;
ság és a bölcsesség. Nem;
csak él közszeretetnek, de
a haladásnak és céltudatos
munkának is ezek az alap p

pillérei.
Tudjuk és hisszük, hogy

az uj alispán nak ezeIe a
viláuító csil!élQai és az ö

~ v

szakszerü és erélyes veze-
tése alatt vármegyénk egy
johb kor hajnalhasadását
látja meg.

Adja lsten, hogy Márky
Barna alispán kiváló szel
lemi tehetséggel párosult
erős faj- és praktikus lllun
kaszeretete, nemes gondol;
kodása, egészséges szociá
lis érzéke az értékes és
üdvös alkotások egész so
rozatát keitse életre és mi
fl vármegye boldogabb jö~

vőjének reményében sike
res müködéséhez az lsten!
áldását kivánjuk.

CSERNUS MIHÁLy
apátplebános.



i 9M. dée. 21. GYOMAI UJSÁO ;) oldaL

Közművelődés.

dr. Tardos Gáspár 1 74 ebéd,
N. N. I 74 ebéd,
Bácsy Géza hetenként 2-szer 22 ebéd,
Herter Mihály borbély 7 ebéd,

Gálos Gyula 7 ebéd,
Szombatos Antal társaság
5 pengő 10 ebéd,

Összesen 2749 ebéd.
!tt emIiljuk meg, hogy Schu

lek Béla egy elemi iskolás és
Kner Imre egy polgári iskolás
gyermeknek adnak naponta
ebédet már szeptember ótél.

Reméljük, hogy a jövő szá
munkban ujabb adakozók ne
veit hozhatjuk .

Szegények karácsonya.
A Gyomai jótékony Nőegylei

ez évben is gondoskodik él

legszegényebtJek karácsonyi
öröméről. Amint értesüllünk
100 szegény család kap az
az ünnepekre hust, lisztet. sza
lonnál, cukrot és f1and ruhára
való anyagot. A Nóegylet 500
pengől tud áldozni. erre a cél
ra, amit az agilis és fáradha
tatlan vet:etőknek, másrészt
él jószivü gyomai közönségnek
köszönheíünk. Legyen nekik is
boldog karácsonyi ünnepük,
mint a megajándékozott szgé
nyeknek.
A kiosztásban a következő

számunkban számolunk be.

Adomány.
Az Első Budapesti Gőzma

lom r. t. gyomai telepe Ma
daréls Gyula igazgató elóter
jesztésére a Gyomai Jótékony
Nőegyesiiletnek 25 kg. O-ás, a
Vöröskereszt gyomai fiókja
részére 25 kg. O·ás, él Gyomai
Jfjusági Vöröskereszl Egylet
részére szintén 25 kg. O,ás
lisztet adományozott.

i:Q·magyar. ipar &

20 ebéd,

48 ebéd,

90 ebéd,

84 ebéd,
84 ebéd,

24 ebéd,
24 ebéd,
84 ebéd,

4 ebéd,
ISO ebéd,
74 ebéd,

82 ebéd,
82 ebéd,

60 ebéd,

90 f!béd,
90 ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,

180 ebéd,
84 ebéd,

dr.MessingerAlberi t,
özv. dr. sarkadi Nagy
Ernőné napi I,
Pétermann József 1,
Spitz Jakab I,
dr. Szirtes Gyula I,
Wagner József l,
ifj. Wagner Márion l,
Wei! Sándor l,
Záhonyi Aladár 2,
Kner Izidor l,
özv. Kruchió Albertné
hetenként 2-szer
Balassa Pál hetenként 2-szer
Sitrecskó Károly 1,
Szigeti Béla és Csapó
Gábor közösen 1,
Iványi Aladár l,
özv. H. Kovács
Gyuláné I,
Kruchió Ferenc l,
id. Cs. Szabó Imre
hetenként 5-ször
Kovács Lajos 24 pengő

ebédenként 50 fillér
Ipartestület 10 pengő

ebédenként 50 fillér
Bolehovszky Jenő 2 pengő

ebédenként 50 fillér
Feiler Ernő 2
Kató L.jos I

is dicsérendő. A s7.avalók közül
legelsősorban K. Molnár Mária.
azután Fittinger jános, Molnár
Gyuszika, GirÍil Mariska, Dobó
Mária, Nyitrai Eszter, Schwartz
testvérek, Szántó Bözsi. Tótka
Teréz, "Bartalis László, Krucsó
Eszter, Dancsó Hugó, Heimfarth
Irénke, Bujdos Mariska igyekeze
tük érdemel dicséretet.

Egy-egy novellát; Batári Mi
hály, Batári István és fekete
László tolmácsoltak hatással.

KilIönböző szórakoztató és több
nevelő hatásu jelenetekben; Mol·
nár Gyula rend,ezö, Haíbach Ár
pád, Tandi Imre, Nagy Lajos.
Lacti Miska, Imre Lajos, Izsó
Pista, Tandi János, Breuer László,
T. Domokos Piri, Nagy Teréz,
F. Nagy Eszti, Tokaji Eszter,
Schwartz Ilonka, Kiss Margit,
Schwartz jolán, Batári Ella, Bődi

Rózsi, Vatai Mariska szereztek
sok felejthetetlen, derüs estét a
az állandóan nagyszámú gyomai
közönségnek.

Az 1931 évi sorozatos előadá

sok január hó 7·én az Egyetér
tési Olvasóban veszik kezdetüket,
melyeknek első előadója Domo
kos János ref. tanitó. A második
előadást Kner Imre tartja január
8.án aNémetvárosrészi Olvasó
körben, este 7 órai kezdettel. Az
1931. évben előadásokat tartat
nak mé~ : dr. Singer István,
Szőke Ferenc ref. ig. tanító, l:ner
Izidor, dr. Balázs László, dr. sar
kadi Nagy Pál, Nyisztor Péter
tak. pénzt. igazgató, dr. Seffer
Erzsébet, Klein Sándor, vitéz Pa
jor Gyula gazd. isk. igazgató, dr.
Vincze Fndre.

90 ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,

ISO ebéd,
90 ebéd,
90 ebéd,

1, ÖSSi!.

l,
l,
l,
2,
l,

I"

Szegény iskolás gyermekek
étkezési akciója.

December iB-án, csütörtökön
este a 48-as Olvasóban tartotta a
Gyomai Közművelődési Egyesü
let ez évi 22-ik előadását, mely'
nek fö e'őadója ezuttai dr. Vincze
Endre községi orvos volt, aki a
"Sziv és vérkeringés "·ről tartott
komoly és igen hasznos egész
ségügyi előadást. Községilnk kul
turegyesülete ezzel be is fejezte
ez évi előadásainak sorozatát.
Mérlegét

M
olyan erkölcsi haszonnal

zárhatja, amilyen haszon csak
kevés ilyen egyesület évkönyvé
ben szerepel. Önzetlen, hazafias
munkásságáért a legteljesebb el
ismerést érdemli ugy az agilis
vezetőség, mint a derék előadó

gárda, akikben egy-egy kulturha
rcost- tisztelheWnk: Pétermann
József főjegyző. Slőke Ferenc
ref. ig. tanító, dr. Balázs László,
Domokos János ref. tanitó, vitéz
Pajor Gyula, dr. Singer István,
Hartenstein Ignác, Nyisztor Péter
tak. p. igazgató, dr. Seffer Er
zsébet, dr. Vincze Endre, dr. sar
kadi Nagy Pál, Koer Imre és
Molnár Gyula.

Őszinte elismeréssel kell még
megem Jékeznünk mindazokról,
akik majdnem minden előadás

kisérő műsorában a szép és kul
turális dolgok iránti fogékonysá
gukról tettek tanuságot. GySC.,
az Iparos Önképzőkör és az
E~}letértési Olvasókörmúkedvelő

ifjuságáról. továbbá a többi mű

kedvelőkről, akik közül: 19récz
Ede, Kéri Lajos, Váczi Gábor,
Kiss Lajos. hegedű kiséreteivel,
szépen énekeltek : Bődi Rózsi,
Papp Aranka és Szilágyi Ilonka.
Szép igyekezete Csikós Rózának

A heli beszámolónkkal is",
mél gyarapithaljuk anames
adakozók névsorát De még
mindig nem vagyunk elegen.
168 éhes gyermeknek heten·
ként 476 ebéd kellene és da
cára él szép eredménynek, még
mindig csak 208 ebédet tu
dunk adni. Nem paláslol}uk·
bizélkodásunkat, hálha él kará
csonyi áhitat leolvasztja az ér
zékeHenség hályogál azok
szívéről, kik nem akarnak lu
domást venni arról, hogy sze
gény magyar iskolás gyerme
kek éheznek.

Az eddigi adakozók a ké
sőbb csatJakozottakkat együtt
él kövelkezők ~

Becher Ernő napi
Becher Rezső

Glück Ármin
Grósz Zoltán
Hartenstein Ignác
vitézHaviár Gyula
Klein Sándor

Kultur eSirt
él tanyá.n.

Minden héten olvassuk a bely
beli lapQkból, hogya belterűlelen

hetenként kétszer tartani szokott
közmOvelési esték milyen hangu-.
latosak~ milyen tanuságosak és
főként igen kedveltek, amiről a
látogató személyesen is meggy6·
zödh~tik. Egy azonban tény, hogy
a benti esték férfi látogatója ke
vés. KruchióMihály községi ta
nitó kollégám szives meghivása
folytán tanuja lehettem a f. hó
ll-én a halmagyi községi elemi
Iskola tantermében tartott közmíi
vetődési est lefolyásának, amely
nek én is szerencsés résztvevője

lehettem. Ugyanazt a kellemes
bangulatot, közkedveltséget és fi
gyelmet láttam ott is, mint a vá
rosban tartani szokott estéken, de
a férfi hallgató a több mint. 70
jelenlevő felénél több volt. Éppen
a szóban levő estén pedig áldo
zat volt azoktól a tanyai emberek
töl, hogy csepergö esőben, vak
sötétben és cupogó sárban kilo
méterekröl bejöjienek a iskolához.
De ott voltak s gyermekeik ügyes
és kedvessza\7alatait, énekeit, de
a komoly tárgyu megbeszélést is
a legnagyobb figyelemben része
sitették, A barátságos beszélgetés
6 órától fél 9 óráig tartott, s hal
lottam megjegyzést, hogy éjfélig
is szívesen eldiskurálgatnak. (Igaz,
hogy a megjegyzést asszony tette).
.Meg van az önképzésre való haj
lam a magyar emberben, csak
meg kell a lehetőséget annak adni.
KülÖn köszönetet mondok itt is
Sc1)walm Mártoll gazdának, aki
áldozatot nem sajnálva s tekintet,
nélkül a rossz idő és utra, lófo
gatat bocsátott: rendelkezésre ugy
a ki, mint a visszaszáHitásra. Az

. lsten tartsa·meg mindnyájok jó
szokását. P-r.

Mire készülnek
múkedvelóink.

A gyomai műkedvelő egyesGle
tek a karácsonyiés ujévi ünnepekre
egész sereg kitünő szindarabbal
kedveskednek a közöségnek. Az
erkölcsi siker mindenütt biztos.
Az anyagi seholsem.

A GySC Orbók Attila "Fiacs
kám" címO kedves, derüs vigjá
tékát hozza, ujdonság gyanánt.

Az Iparos Önképzőkör, Farkas
Imre sok sikert ért, t> Tul a nagy
Krivánon" cimü operettjével szó
rakoztat

A Levente Egyesület, szilvesz
terkor vidám műsoros estélyt tart,
melynek főbb számai: "Hel a
gondom parányi, mer a babám
iadányi" (Fehér rózsa) Hetényi
Heidlberg és KeUér Dezső egy
felvonásos opereItje. "Egy kis
1nzeset" Molnár Gyula trefája. ,,6
és Uj esetendő 41 Revüjáték stb.

Az Egyetértési Olvasókör mű

kedvelői, Abonyi Lajos "Betyár
kendőíe" cimü népszinmüvéveJ
lép a deszkákra~ melynek kitűnő

szereposztása máris biztositják a
nagy sikert. A szindarabokat Mol
nár Gyula rendezi.
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Megjegyzé~.
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4. oldal

A reklám hasznos
és szükséges 

mondják asze'gedi
kereskedők.

Mindennapos §zék,,,, '\
szorl.dá§~ vastqgbélhurul,
felfuvódás, oldalfájás, légzési (End.rődi tudósitónktól.)
zavar, szivdobogás, fejfáíás. Itt, van ujra a keresztény ditó, hanem' hófehér' parl .
fülzugás, szédülés és !charl e Egyik hétfői ,.' fővárosi lapban. vi!áQ' egyik le~'szebb (s nákor1' á l'an'}.'.os bq.'.Jcsőb,e,r.l..

en'drődi forrásból származott; .de ,~ .' .
goH'ságescleiben a, természe 8

' '. ' . legkedvesebb ünnepe a A császár tapsolt, mire
tes ~Ferenc .,'J6~§eíót> kel pesti profeJc,ciól:al támogatott kiro- .'

h.an'ds ;iete.nt m~!! "az endrod.i Karácsony. Mennyi, de szoh;áiél"a1~ia szomszédserüvíz a bélmüködést rendhe- ~ , ,
katolikussag harca plebánosa el- mennvi ártatlan öröme je- scobában várra paran-esai't-;'hazza és megszabadHja az ' , . ,.., ,

embert él keIlemetleh'/erzése~~/ len" cimeh..Valósziflüle!{megté-· het' ilyenkor onnét,k. aki merie!erH a 'császár elött. ,",
tőL NClgynevIT" orvosok él vesztéibOl közölte a fővárosi lap sze.rető szivvel, meg'értö A császár" stóilélkül muta.- '

. a., du.rva' kb.'zleményt. rn'elynek sok:' l l k l 1 l O . ' ' ..' '" '.' ;' "Ferenc Jozslf':f Vizet: fé... ' . é e '}(elnézi az é eter. tr tatt. az. ?g... Yik na.gy gyertya-
valótlanságát mi láttuk légjobban, '. ., " ,

nyes eredménnyél alkalmazzák. Vi:1i'Inak példáu! 'a' család íar:tórél,meJyel aszoig~,
A FerencJÓz~:ef.kescrüvíz akik a helyi viszonyokat is Cser-
gyógll S zerf6rÖkban,'dfogériákl nus Miluify értékes egyh'ázi és kedvencei. ,a gyermekek. sietve emelt .feléstlránilk:

közéleti míEködését J·ó..I. ismeriii.k., Micsoda,~rtallan mennye.i eQv, uj'abb intésére e·lindnlt:ban ésfűsterüzhifekben kap... J,., •

ható. Érdekes, hdgy ugyanakkor lát vi~ öröm sugárzik )12. 'a~, a!l~' a folyosókön\.iegig az uj';;:>
"""""~"""",",~~~~~~~",.~."""""""",,,,""~ lágot a támadó .cikk, , amikor a . gy~liafcocskáiukróL arni- szülött tró!1c5rök6s riikószq

700 p~i1~~~.a~Q~imy :;~7~~!á~~;j~~~:~~Yhn~;;dg~é::~l kor kedves egyszer-ljségg'c,] !alya felé. if :~~9,b~.ba l.épv,e'
szegénY9yermekl!:S~n~~: atra kértefel Csernus Mihály kérdezik napokkal,: hdek- a c5ász~regyetJeó kézl~,;,;;

A Ha,ng-Yél :Szövd~éieí,(J:ü- apátpfébárlOsf, hogy egy naftyóbb ,kel előbb :" Édesanyam 1 'gyintéssel megnyug'tatta .'az·
mölcsertékesHó :Szövetkezet, kerliletközlbizottság összehivásá· Hcin'yaf qludunk még :mire 'álliwkból,' feiria-dt' dadákal '
r-ogyasztási ~sÉrtékcsit5Szö':";' val tegye lehetővé, hogy a kerület .. jön a'J~zuska?Mikor I~ozza ~selgbndolködvaállt'még :'
velkezeJ;"Kovács János"ésneie választó .jJ·ol'''',~.Jrsáf!a' . tudomdsá,ra ' l ' f"t') \' ll' .cl" 1'; t"'1' '.i." '" !'';'t' .' 'A"., ~ . mara' carqcsony a. . '9 ~. 1Janal': l!.CJiCSOJc eo L '" ,.
közösen 52 gyermekei lá!nck adjá Bethlen' Istvdn miniszterel- juk csak be őszintén miis rórná.\'i::ir·ály· alsZik..: ',A :
el decemb. er. 28-án."cgy rzök urnalc,l1ogyamennyiben ez, b .. ....,' ,h. " ,... ,

.... ..,.. .,.. '. '. felnőttck,h.ogy azt a: ol,· ,hab.frzhél.·....·.nijrna.·ko.n, mintpót, i pill' hari~Í1Yál> .. párt meg akar;a tartani a gyo-
dcnik"2'yermek '!'i1ég' >mai kérmetet,az .esefbeii !Tujs~ doksago!, ait éi lefki békét, ' . piros v.érfolyarn Jut veglg
retet csomagol is kap, Értékl politikai' iekinfetbellsulyo~abb hl-," azt a III ín dent m.'egbocsójtÓ .. a becsiJletre-nd skarláJpirús
ben körűibelőí 700 pengő! tesz vatalosjelöltről gondoskodlék. A .szeretetet ohr kevésszer. sel}'ern széiíagCja;minthaazf
ki ez a nemes qdorrl~ny. .rugaszkodások éspiszkolór/ások talán azóta. ~em éreztük:' a' pirö's .';iért 'akarná jeleil-'

A;szövetkezetekv\2:zet'Óséll<C' ·.f'olykatnl1k. továb,bmindad.dig.,. mig k' ll" . ' "1' ' '. . ,"'k" '
- JI CS él , a regi gyermc{ \.Ori teni, ame )Tet, . CSa" azért

Kovács Jánossal az é!énmin-' a biróság lakatol nem tesz il Imrácsonyinapokon.. , De . ont.a.n.a.k.-:,b~g. Ir ebbe akiCsi
den alkaíommal szerénven le... rendszeresenköpködők szájdra,. . y.

róvja a jótékonyság adójili, --=" ~ .'_ ezen a szent es/én -hiába kézbe, ame:]v': :most csak-
amivel a szeg"íny emberek há.· " is tagadnák - még él hi': nemcit!álszÓ'n pihen a' fe';'
lájcH, a megértő emberek elisI, Kiépü l-e a tetIeneket 'is '~illtegy s,zi" hértakaróc~l: l11~jd~n avflÁ:g ..
rnerését érdemlik meg, Aló' , v0nüti ' az, a fenSéges ün-, !eg.nagYob!~.b'at~ln}6t;te~
tékony célra adoH összeg' kondoros -.- ~nd rőd nepi hangulat, amely. ilyenI hessék le,'. A" császár to-
nagyságéT' maga helyeit beszél. _.. _ mezőtu ri ut? kor átlcngj a vil.ágot. vább fűzi' go'ndokÚait' és

Napóleonrói jegyezte fc! magában·' nlihtegYmegfo.; ,
Azoroshá.la-kondorosi egyik hírneves tÖTt~netirója, . g'adJa, hogy' a \!iiágÖsszes

ut most már 1931,ben ki.,. hog:y1811~ben aI;<ará~sOpyt, jogarát.é~ 1~()ronáj;q.J IlJGg~
épül' áIiamiköltségen.Ugy a' p~risi TI.úleirál<ba~· fü]:" , fogj,a szerezni fia számára. '
tu::juk, a vármegyénk ig'é, '. ' . , 'f' "1"" . ,

,jötte, ~. ragyogó énoye Mel\kQ izmirje! India csá"
' retet tett, ha az orosnáza-" berend.ezett királyi, pa10t4:-., szárjal):ze!( a elmék rn~J~ ..

kOnéIOrOsf" Szakaszt aZ ban. A térképet és a be- tól't:.~a rómtl,j,j{irtllyhgz:t;,·.
A Szegedi Kereskedők :Szö:- állam kiépüi, éik~o~. a y~rl küldötV'katbnai jelentéseket GyermekI~t~kul ,. o~aadta

veísége gyűlést tartott, amelyen megye is kiépíti akon9o :, tanulrpán.yqztp, amelyek se. n'eki szent P.éterv<5'rosát...
dr. Landesberg jenő kamarai rosvendrőd-mezőturi sza- ' , , . , d '," k' t' ' ., .
fótitkár hangsulyozta a reklám recrei állását . tüntették fel e meg .eze e IS megszerll...
fontosságát, kaszokaL az

D

orosz hómezókön. Ter;;" sz~6Ú:lra.,; ,c., ",., .'. ~ .,

Korda Jenó az összes ke- Az első lépé.s megtéte- vezett' számHottlíiszen Ö . A, csá;szár, ébrefl:á!mp-:-.".:
reskedők nevében kijelentette. tett.' j!. második és harma- a vir~~ uta aka;f lenni. De di~... S á1rnéÍQan n"In, láJja"
hogy az ujságrekJám, a hirde- dik lipést Endrődnek . kell nem' 'is O'ondolt' 'arra áki- f11JIlt pusztu! el. serege ' az· (.
tés igen fontos dolog éppen, haladéktalanul megtenni. ."d'.oo. ;p'e'volt azo.n~stén oros.z hómezöÍ<é)n. Minr
ugy szükséges az a. kereske-Min.l..de.. n,.';,·' irányu b.efolya,s,·'.t.· n '\. unn .,', ""k I . G " d .
dőnek, mint ahogy szükséges . , , k II . f d aki szinténm.e:g,hóEiitotta.Q.'· SÖpri dt e .a ,.. ' ..ar~V mf~"" '"
üzletének a betörés. és tü.z ell 1genyoee venm.·ára - . világot. Gondolataiból ha· mara ,roncsaJt .. ' áter o ..
leni hiztositása. ságof -n'em szabad ismerni. :rangzug'áshalkzenéje éb... náf· a 's,zöve~sé'g'e~c:lc sor~

Az egyik kereskedő arról.be- é~ azonnal hozzá kelLfognireszfette'fel,minthaa nehéz tüzei... Es nem látja aJc;;g~
szélt. hogy nem lehel meg l a kÖ2:s,~g vezetősé~,év.eraz kérpitókba hil11Zett· arany 'szomorubbat.a sch6nbruni
akadályozni azt, ha valaki ol· élén az érdekeltekkel elő- 'méhek kézdtek' volna züm-' pm'kot" ahol' a sápa~t. Ősii .
csón vesz. olcsón ne adjon, a készi.ten.i mindent, ho.gy el.'mÖgni... A csás~ár felfi.,- napfén'yben egy v~znqb~~
kiskereskedői árakat nem Je- k ' k N f I d" k . f' l b . k l
het és nem szabadkarlelliroz- ne ·essün. ,e e ejU, agyeit. .. Ah igen.." Kará~ t~ges g'lta em erjcjrá ,~, .
nL Ma már az egész világon várm~gyei közuti költség' csony... Az éjféIí mise... ,Es ez aJiü aZ ö· fia ..... S'
tudják, hogy milyen fontos él vetés' összegei alapjáp aZ,6gyszerre ellenálhatatlan nem látja a ~,agányossli~
reklám. Aki még most is a áIlamépité5zeti hivatal nem vágyat érzett, hogy gyer· ,getet.ahol 'C), ma~iJ., "is'·
régi "nem hirdetünk, ugyis ell lijdott uj utaképitésétve;.. mekét láthassa, aki mint számúzve fejezi b~ életét,..
adunk" elve alapján áll, - <Íz leményezni, dé dacára en· párhónapos csecsemő oH:A hararigokpedig JovaDJ)'
elvesztette a játékot. Azt ajánl nek, a legrövidebb időa!udta számára berénde~ 'zengn'ek. dicsöségéthird~t.,.
Jotta, hogy él kereskedők szer- alatt' elo kell. kés~ii~ni' a ·'zett:.Ja,·kosztáIyban, n?mjá- ye a betlehemi kisgyermek,:vezzék meg él reklámót és tari-
sanak előadásokat él helyes szükséges adatokat és,szolban és nem sZéllmán,n~k, aki meghóditotta a
éskorrektreklámQkról. megindulni. minLaz a másik'világhó-"viIágof,' . <Kt.-::-fi ..)
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Fiatalság.
Irta" Dr. CSÍZIK BÉLA.

Az állami szervezet cél *
tudatos és eredményes ve
zetéséhez erős központi
hatalomra és ennek a köz
ponti hatalomnak bizonyos
stabilitására 'lan szükség.
Enélkül világos célokat ki
tüzni és a kitüzött célokat
megvalósitani nem lehet.
Enélkül az állam hajója
szabad prédája a hullámok
nak, melyek sodrának nem
állhat ellent s amelyek ösz
sze is csaphatnak fölötte.
Jelentős történeti szerephez
él mult idők folyamán sem
juthattak az államok eré
lyes és következetes irá-

nyitás nélkül, annál inkább
fontos tehát ez a mi száza
bandunk, amikor az állami
szervezet sokkal magasabb
fejlődési fokot ért el. sok
kal szétágazóbbá nőtt, az
államok kÖZli érintkezés
pedig sokkal sürübbé. úgy*
szólván mindennapos'3á
vált, ugy hogy az államok·
nak állandóan résen kell
lenniök, ha érdekeiket nem
akarják feláldozni. .5 még
sokszorosabban fontos ez
Magyarország esetében,
mely a háboru óta ellensé
ges államok fojtogató kar
jai közé zárt kis állam,
melynek minden erejét össz
pontositania kell a kiWzött
célok érdek<iben. hű élni
akar.

A stabil központi irányi·
tás azonban nem öncél.
hanem csak eszköz az or
szág szolgálatában s nem

jelenti azt, hogy egy ter
mészetes fejlődési és ki ..
cserélődés i folyamatra ne
lenne szükség programm
ban és emberekben. Egyes
célok megvalósulnak. má
sok rnegvalósithatatianok
ká válnak: ui idők uj prob..
témákat vetnek fel, melyek
ui embereket kivánnak.
Magyarország· talán eltünt
volna Európa térképéről,

ha 10 évvel ezelőtl nem si
kerül a szélsőséges szen..
vedélyek és áramlatok vi
harában megtalálni azt a
szilárd pontot. melyre a
jövő fejlődés alapjait le Ie
hetett mkni. Azóta azonbem
10 esztendő telt el! Azok
az emberek. akik akkor a
politikai tevékenység hom
lokterébe kerültek, azóta
10 évvel idosebbek lettek.
Láttunk tehetséges embe...
reket. akik közben kifárad,
tak. láttunk fíatalos ambí
ciókat, melyek a komoly
erőpróbáncsődötmondtak;
kevés, nagyon kevés har
cost láthat maga körül a
vezér a 10 év előtti gárdá
ból olyat, aki ma is oly
erőt. értéket, lendületet, in
venciót képvisel. mint egy
kor.

Pedig talán soha 10 esz
tendő annyi változást nem
hozolt, annyi uj problémát
nem vetett fel. mint a leg·
utolsó. Egészen uj szem
pontok, egészell uj köve
telmények merültek fel s az
elmult idők emberei ta
nácstalanul állnak a leg...
égetőbb feladatokkal szem
ben. Miért ragaszkodni te
hát a régi emberekhez. a

fásuhakhoz, kjártakhoz,
bukottakhoz ? A fiatalság
itt áll a kapu előtt, az a
fiatalság, amely ebben a
mozgalmas korban, él há
ború idején vagy azután
nevelődött és érett emberré.
amelynek ez az eleme. Ez
a tiz év a háború és a for~

radalmak likvidiLlásának tjz
éve volt s ebben van tör
téneti jelenfőség<;? De fe,
jezzük be végre a likvidá
lást és fogjunk a pozitiv
munkához, alkotáshoz.

Ehhez emberek. uj em
berel<, fiatal emberek kel ...
lenek. Minden értéket meg
kell menteni az ország
számára a multból s nem
kell messze mennünk cl

péld~ért annak igazolására.
hogya fiatalság nem min
dig a fiatal évek privilegi
uma. Még kevésbbé privi
legiuma azonban az éles
látás és az itélőképesség

az öregeknek. Nem lehet a
fiatal generációt elzárni az
érvényesüléstől ; az ország
érdeke, az ország jövő bol
dogulása kivánia ezt.

Napoleon 27 éves volt,
amikor mint generalisszi
mus olaszországi győzel

mes csatáit megvivta s· 33
éves korában Franciaor
szág korlátlan ura volt.
Vagy minálunk. idősebb

Wekerle Sándor 38 éves
korában névleg államtitkár.
valójában azonban Tisza
Kálmán mellett a pénzügyi
tárca vezet<5je. kevéssel
utóbb valóságos pénzügy·
miniszter, s a következő

kormányválságnál millsz
tere!nök. Ne féljünk hát a

fiatalságtól, hD az valóban
kvalitásos, l1yitssuk ki az
ajtót elötk:. engedjük be s
vele Cf2yütt él friss levegőt,

életet. erör és j ilvenciót!

Régi
karácsonyi történet

Endrődről.

Hogya "régi jó időkben" mi..
lyefl hatdssal volt a Karácsony a
le/!,egyszeriibb emberek lelkivilá·
gára is, mutatja az alábbi régen
történt karácsonyi eset.

Az 1830·as években Lábos Já
nos volt Endrőd érdemes lelki
pásztora. Hires, eszes} nyers em
ber volt "Okigyelme". Prédikációi
messze földön hiresekvoltak, ame
lyekre különösen nagyobb ünnepek
alkalmával messziről is szivesen
eljöttek a régi jó endrödiek. Külö
nösen hiresek voltak a karácsonyi
éjfélimisén elmondoti szentbeszédei.
Egy ilyen alkalommal bejött az
éjfélimisére néhány pásztorember
is, mivel a jószágtenyésztés akkori
ban még nagyon elterjedt foglal..
kozás volt és igy többen vol
tak, akiknek ez volt a fogalkozá
suk. A szabad puszták viharvert
emberei kissé szerénykedve a
templom hátsó részébén, a kórus
alatt, beültek az egyik utolsó
padba. Megkezdődött az é;félimise,
maid evangélium után a plébános
a szószékre lépett. Beszédét a kö
vetkező szavakkal kezdte: "Kelje
tek fel pásztorok1" Me/!, szeppen
tek erre a jó szűrös atyafiak,
- azt hivén nekik szól, mivel
gyakran megszólifotta a rendet-'
lenkedőket - és csak még jobban
huzták befelé zsiros fejeiket a
szürgalérba, melyeket féltettek a
szappan nélkül való megmosdatás
tól. (Mert hátha tudja az" Öreg"
a multheti birkalopást ?) Lábos
tisztelendő azonban tovább foly
tatta: JJ Keljelek fel pásztorok1"
"Nem halljátok f" Most már csak
ugyan megrettentek a pásztorok.

TÁRCA

Majd.
Sugaras tiszta, tavaszi reggel
Mi szép az Istenre vdrni.

. Elejtett fejjel, szomoru szemmel,
Szivünk mélyére felejtett sebbel
Mi szép az lstent csodálni.

Ldzadó, szent iüz lobog még bennünk,
Dobog még fiatal vérünk.
Örők fakóra vénülő ldzzal,
De most még ifju, szent akardssal
Minden virágoi leiépünk.

Öregek, vének nem értnek minket,
Guny is kijár, .ha szárnyalunk.
Nem igy volt ha;dan, később sem igy lesz,
Vildg. ha szép volt, talán még szebb lesz,
Talán még szebb is általunk.

De most még ifju, szent akarással
Beszivunk minden illatot.
Riadt szemünkre csodák borulnak,
Aranykehelyből szivünkre hullhat
Minden, mit lsten adott.

Öregek, vének mi is leszünk majd,
Nekünk is lesz majd ezüsthajunk.
Okosak, bölcsek mi is leszünk majd,

. Feledünk minden szerelmet, álmot,
De addig élni akarunk.

Öregek, vének mi is leszünk majd,
Fogunk majd Istenre várni.
Elejtett fejjel, szomoru szemmel,
Szivünk mélyére felejtett sebbel
Az Istent bizva csodálni.

Öregek, vének mi is teszünk majd,
Bölcsebbek tán mint most va/!,yunk.
Szelidek, szépek leszünk, de vágyunk,
Szeliden, szépen elalszik álmunk,
.$ csendesen, szépen meghalunk'

Király én.
Kegyelmet nekem sohase adjon
Sem lsten, ember, soha senki.
Nem ért meg engem, soha sem éri meg,
Ki nem tud álmokat szeretni.

Kegyelmet soha, soha sem kérek.
Nem kérhet az, ki fejedelem,
Hatalmas koldus, vágyak királya,
Százszor is ur az lelkeken.

Dobhat az élet bárhova engem,
Sujthat a porba, verhet a földre.
Kacaghat rajtam emberporonty száz,
Ur vagyok, ur én, az, örökre.

Szivembe gyilkot akárki dobhat,
Piros sugdrba folyhat a vérem,
Király, én, örök álmok királya
Kegyelmet sóha, sohasem kérem,

Meghalok egyszer, meghalok én is,
Hideg lesz most még forró szivem,
De a sok álmot, amit megéltem,
Amit megéltem csunyán, vagy szépen,
Magammal viszem.

Gál György~
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A vallásnevelés szükségességéről.

Az emberi lélek már ter
mészeténél fogva keresi Is
tent, mint akinek lételét kö
szönheti és akiben csen
des nyugalmát mindenkor
feltalálhatja. Az lsten után
való vágyakozás már az
ősemberbál is kilángolt,
hiszen ő ts állitott magá
nak ösztöne sugalla.tára
Istent, akit él maga módja,
szokása szerint félt és imá p

doH.
A vallás közös szüksége

az emberiségnek, melyre i
szüksége van az élet mil1 p

den viszonya, körülményei
között. Nincs más élőlény

az emberen kivül, mely Istent
ismerne. Nincs olyan em..
berfaj. amely vallással nem
birna, bármilyen vad és tu
datlan legyen is az.

Szellemi tudásun}<, müp

veltségünk koronája az ls
ten eszme, akihe7 sziv és
lélekben emelkedünk épen
lelki tehetségünk, szeliemi
fejletlségünk áttal mi em p

berek.
A vallásos érzés reléb",

resztése és ápolása korán
történjen a család körében,
mert ez a nevelésnek aiapja
és legfontosabb eszköze.
A szülők legszebb és leg
nemesebb kötelesség'e a
vallásos érzelmeket korán
elhinteni a gyermeki lélek- i

ben.
Különösen az édes anya

vezetése és irányitása szük
séges ahoz, hogy a gyer~

mekének egyszerü, tiszta
és ártatlan lelke figyelmessé
tétessék Istenre azonnal,
amint lelkével, eszével is
élni kezd az.

fejleszteni a gyermekben
a szülők és testvérek iránti
szeretetet, ragaszkodást;
átszármaztatni ezt az örök
jóságú Istenre, akitől mind
azon jók származtak, a
melyekkel őt szülei el·
árasztják; hogy szüleit is
Istennek köszönheti; igy és
ekként vezethető Istenhez
él kicsiny gyermeki lélek
már zseng? korában.

nag?,:sága és atya.i irgalmas Imeg ujra lakóhelyünket, 1717
vollara vonatkozIk. Mlhdszent hava 8-án, amig aztán

A valláserkölcsi neve- lassankint kitakarodtak.
1718-19-20 és 21·be Jeges

lesre a mai időben. midőn Máiyás nevezetü ember volt mind
cl hitetlenség divattá lea; a biró, mind a nótárius. Ez idő-

midőn a vallás köteléké- ben készült az els6 templom, de
ből szabiJdu!ni oly sokan csak nádból. Abban az időben

igyekeznek: midőn az er- önnény birta Félhalmot. Birta pe
kö!cs] jellem hanyatlását dig csak 30;,forint árendáta fize-

tés mellett. FélhaJmot a gyomai
áhalában szemlélhetjük; mi- egynéhány gazdák is ki akarták
dőn az ifjak cl szülők iránti venni 40 forint árendán, de Je-
tiszteletről·és engedelmes- ges hirt adott az örménynek. Ezt

ségről oly sok esetben 121= megtudva a gazdák annyira feI
feledkeznek, fo]wzoTtan fegyverkeztek Jeges ellen, hogy
nagy szükség van mindenütt. maguk közt meg sem szenved-

heHék. Körös!artsÍtra ment lakni,
A hit ereje könnyíti meg

ahol máig is vagynak maradékai.
vállainkon az élet terheit U' ??tana 17~~--23--24--25-beKós
és a hir ragyog-ó csillaga, ferencz lett a biró, a .nótárius

a remény tündöklik előttünk Nagy Pál Ferencz. Husz eszíen
földi vándorlásunk ideje l. dókig. Ez időben készült a má
alatt, hogv bízó reménnyel sodik templom, "de tsak sövény.

'- ~ "' bőr és- 5srból (c. 1726-fó! 28-ig
tudjunk hinni egy szebb, vala biró Nyilas Gergely. 1729.
egy jobb világban és egy I től 31-ig Biró János. 1732.től
másik, egy boldogabb élet... ' 33-ig Szabó Péter.

ben. Szabó Péter biróságában vető-

A vallásos életre való dött fel a "taksa" alakosokra.
nevelés eivét követni a legP Mert ennek előtte nagyon kevés
főbb és legfontosabb sZü- . volt a helység jövedelme. Ezért·

oszián Szabó Pétert nem marasz-
lői kötelességnek kel! te- tották meg abiróságban eszten-
kinte;;j a cS3JÉÍdok Icöréhen. dőkre, mintha ó leH volna oka

Legszebben fele! meg a taksa felvetésének. 1734-tő/

magasztos feladatának a 37-ig Csath Nagy János volt a
jó édesanya, kinek szivében biró. Az ő idejeben készült a har
lsten lakozik, akinek imá.d= madik templom, de csak vályog-

ból. Ekkor voit a Rácz Petro
kozó aikairól először hallia

támadáEa, mdy cS2khamar lecsen.
lsten nevet elrebegni a kis desedett s ir:ditói Budán halálra

gyermeke. itéltettek. 173S-tóJ 40-ig Kovács
Magasztos tüneményegy Mártony l{övetkezett. Ez idö

ilyen édesanya, aki meny~ ben Törökországban nagY dög
nyei atyjának ismeretére halál uralkodott s csakhamar Er

délyben és l'vlagyarországon is
vezeti ártatlan gyermekét! elterjedt. A fa torony ebben az

SZŐKE FERENC időben készült, akkori prédikátor
ig. tanitó. Zágonyi Mártan)' altal.

1741-t61 42-ig Oláh György
volt a biró. Ennek abirósága
alatt lett 1741~ben Berzétai István
nótárius. Szolgált 39 esztendbkig.
1743-tó! 45.ig Takó András,
1746-tól 49-ig D. Kováts János,
1750·{61 52-igSzántai Nagy And
rás. Sorba következtek utána
Nagy János és ujból D; Kováts
János. 1760-ban Bódür János, aki
török atyától és keresztény anyá
tól származott. Ennek biróságá
ban készült a negyedik templom
nagy faragott fából ~s sárból.
1761-t61 62-ig Oláh György, 1763·
tól 64-ig Biró János volt soron.
Ez utóbbi meg is halt a nagy
sárostélkor. Kis Csapó András,
$zántai Nagy András következ
tek ezután. Szántai Nagy András
biróságában osztották szét Páhal
mot szántóföldeknek, ]771-72
ben. G. Szabó János biróságában
készült az ötödik templom, de
csak égetetlen tégJábóles mégis
fenállott 39 esztendeig. 1775
76-77-ig Biró Péter volt soron.
Ez időben készült a kánfotiális

Régi irásokból.
Közli: MÁNYINÉ PRIGL OLGA.

Mikor ezernyoIcszázötvenöt folyása,
Február hónapnak volt ~ számlálása,
Akkoron lett ennek ilyen leirása,
És jó Barátomnak kezébe adása.

Jegyeztetett 1682-töl .1836 esz
tendeig, amennyire ki lehetett

nyomozni.

Gyoma helysége több szom
széd helységekkel a török és ta
tár által az 1682. esztendőben el·
pusztittatván, lakossai elszéledtek
s pusztaságban állott n1integy 35
esztendőkig. Ezen állapot történt
l-só Leopold római császár. s
egyszersmind magyar király ural·
kodásának 25-ik esztendejében,
melyben Tököly Imre támadást
intézett s Felső Magyarországot
elfoglalta. Azonban a maga ere
jében nem bizhatván teljesen, a
törökökkel egyesült. Bejövén a
török Magyarországba, az or
szágnaksok nyughat<!-fJanságot
okozott. Ez időtől kezdve ülték

endrődi pásztorok, hanem Ti, I
bethemiek és jertek ma született
üdvözítőnk imádására J" És tovább
folytatva egyikét mondá legszebb
beszédeinek. Kt.-fi.

A természet körébe ve·
zetve ki a gyermeket, mu;
tassuk meg- neki Istent aZ

ő csodálatos müveibell.
Hogy ezek nem véletlen
ségből álloHak elő. hanem
kell lenni egy Alkotónak,
egy Teremtőnek, aki a
nagy mindenséget előálii'"

toHa egyetlen szavával.
A vallásos érzetek fel;

ébresztésére a leghatha-
,.' b' J -. "d· d'losa . D eSZKoz a pel aa .as.
lia a kör;'iyezet olyari a
gyermek körül, amilyenné
nevelni akarjuk, aidwr ke~

vés buzditó szóval is célt
érünk. Ha az édes anya
lelke az imádkozásban el
merül, a gyermeke, egé
szen megilletődve, szintén
áhitatos érzelmekre készen
követi Istenne! való társal p

. gásában édes anyja pél·
dájáL

Ne halljon' gunyolódó
szavakat él vallásról a gyerp

mek otthon. Sem a maga,
sem a másokéról. Szeresse
a maga vallását, tisztelje
azonban a másét.

Valamelyik egyházhoz
tartozunk mindnyájan. Az
édesanya Illegtanitoíta gyer
mel\:.ét Imádkozni. amely
ima a vallásos lélek szár~

nya és legszebb < virága.
Gondosan keH vigyázni,
hogy az üde és gyenge
virág el ne hervadjon az
ártatlan gyermeki sziv ta
lajában.

lsten nevét hiába fel ne
vegyük ajkainkra. Ne ká
romkodjunk, mert ezen hi-I
bák, v~tkek nehezenirlha
ták aztán ki a gyermek
szivéből, ha otthon, már
kicsiny korában, napró!
napra él környezettől az
Istent káromló szavakat és
beszédet hallja.

A fiatal lélek könyen ve'"
zethető és igy látásból, haj·
lásból is készségesen kö
veti a vallásosság utján is
azokat, akiket szeret és
tisztel, megszokja a pél
dából és megtanulja tisz
telni azt, ami lsten hatalma,

Ez a felszólitás már csak nekik
szól J Felálltak és elkezdtek a
padból kifelé jönni. Észr"evevé ezt
Lábos, mire igy folytatta beszédét:
"Ne ti keljetek fel, tolvaj, betyár,.
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oskola és h.elYSég istállója. sza-I
lóki Nagy András idejében
1178-79-ben öntötték a kis ha
rangot. Szalóki Nagy András bi
rósága alatt 1782-83-ban osz
totta el a kormányzat az
egész országban a földet. Berzé
tai nótárius úr meghalálozván a
39 esztendei szolgálat utín, he
lyébe Fábián József következett.
1785·ben Szilágyi László biró
sága alatt készült a nagy "lwtsma".
Bodvai István biróságában 1790
ben oly nagy szükség volt, hogy
1l) Pengő forintokon ment el egy
köböl buza. 1791-tő! 93-ig Szi
lágyi Mihály volt a biró. Akkor
tették le a mostani templomnak
a fundamentomát. 1791-ben olyan
bőtermő esztendő volt, hogy még
a Bánomkertháton is sOfszéna
vontató k voltak, amely egy szá"
zad lefolyása alatt sem történik
meg. Ekkor vágattak a hkinak
való fák. Boldvai István bírósága
alatt 1794-ben készült el a hid.
Biró János, Moln~r Mihály követ
keztek a biróságbon, majd 1798
november elején Nagy Sándor úr
lett a heiység nótáriusa és szol
gált 17 esztendőkig.. lS0ü-ban
Szílágyi Mihá!y, majd Szendrei
János leH a biró. 18ü4-ben me
gint Szilágyi lv';ihály. Csapó lvli
hály 18ÜS-ben. 18Ü6-1808-ig
Debreczenyi András következett.
Debreczenyi András 1806· ban
rakatta le ezen mostani hatodik
templom fundamentomát. 1809
ben Biró Péter, 18II-tőI 12-ig
Cseri János volt a biró. Ezen
időben kész.ü1t a helység háza.
1813·ban Molnár Mihály birósága
alatt szeníelődöH fel a hatodik
templom, mely Isten segedelmé
ből fennáll és kevés reperáczió
mellett épségben vagyon. Jsmét
Debreczenyi András következett
1815-17.ig. Majd Szilágyi Já
nos biró és Kóródi József nótá
rius következtek. K. Szilágyi Mi
hály biróságában lett Petz István
nótárius 1818-ban. Ebben az esz
tendőben letelvén az árendális
esztendők, már tovább nem bir#
hatván a terhes árendát, a kegyel
mes urbáriumot kénytelenitettiink
felvenni. Ezen esztendőben töl
tötték a körözsladányi és mező

turi országutjába eső gátakat,
amelyek érnIékezetet érdemelnek.
18I6-han volt az a rettenetes
szélvész és fergeteg januáriusnak
29-dik napján, amely számtalan
jószágokat még az istállókban
rakásra ölt és sok toronynak a
tetejét ledöntötte. Ugymint a gyo
mai, okányi és mezőberényi tor·
nyok tetejét. Ennek tavaszán volt
a rettenetes vizáradás, hogy csak
nem szinte elmerült a föld és a
házakból naponként dézsával kel
lett kihordani a vizet. 1819-ben
Biró B. János, 1820-han G. Szabó
Ferencz, 1821-ben Debreczenyi
András lett a biró megint, ki ak
kora 75-ik esztendejét taposta.
Ez évben a póhalmi egyik for-

duJó ugarföldünkhöz tartozó úr-l
báriális földünkről elrriar(idtunk,
mely még most is processus alatt
vagyon. J822 junills hónapjában
volt a rettenetes nagy jégeső.

Biró P. János. Fekete István, O.
Kovács Mihály következtek a bi
róságban. 1828,ban Biró P. Já
nos bírósága alatt 12 esztendő

óta álló, de a szélvész által le-l
dőntött toronyunknak uj teteje
készitődött. Egy nyolc öles "élet
tartó ", vagyis Granárium is ké
szült ezen esztendőben. Ugyanez
év elején 1828 januárius első

első napján 7 és 8 óra közt a
földnek észrevehető megmozdulása
volt, hogy akik székekenültek,
ugy tetszett nékik, mintha a fejük
elszédült volna 3 mozdulás miatt.

I

1830 ban l'v1arjai István birÓSága,'
alatt oly havas tél volt, hogy két
"sukk" vastagon boritott be min
dent. November 15-én leesett és
március végén olvadt fel. 1831-ik
esztendőben a döghalál nyavalya
uralkodott Magyarországon, 3 féle
vol. Elsö hányás, második has
menés, harmadik epemenéses
kinos" korcia u. G. Szabó Fe
rencznek biróságában 1834 októ
ber 15-én reggeli 7 órakor a
földnek ismét érezhető mozdulása
volt. Kalocsa Istvány úr akkor
lett nótárius. 1835 ben Fekete
István lett a biró, 1836 ban Ne
mes Kruchió István ...

*
Itt megszakad a feljegyzések

fonala. Az elsárgult lapok ugyan
még néhány oldalon jó puha
"plajbász"-szal rendesen megvan
nak vonalozva, de a papir titok
zatosan, üresen mered reám. Haj
togiltok a kemény fedelü, de idő

ré1gta vén füzetben tovább. Em
iékképen el van benne téve leg
idősb Debreczeni András a még
1806 ban megválasztott község\
biró fetett tartolt halotti elmélke
dés és egy gyönyörű, hosszu
búcsuztató" 1830 old. 20-án te
mették el öreg Debreczeni Adrást
életének 84-ik esztendejében.

"Sok szükölködőket és sok szegényeket,
Akik nem találtak másutt segedelmet,
Ö vagyonaiból gyakran részeltetett"

ismétlik a versezetek ujra, meg
ujra. Ennek véletlenül ép száz
éve. Számos leányától, vejétől,

sok sok unokájától búcsuznak
"kékülő ajkai és dermedt kezei"
mindannyia felsirt, felzokogott a
neve hallatára. Fia nem volt az
öreg Andrásnak, unokáját, Sári
Andrást iratta nevére. Ö tőle ered
hetnek a íeljegyzések. Sári Deb
reczeni András volt, ki később

utóda lett a biróságban s hogy
j61 kormányozta a "helységet"
megmutatta a legfelsőbb elismerés:
az arany érdemkereszt. Talán 25
évig ült egyfolytában a birói szék
ben. Fia Endre volt Gyomán a
legelső főszolgabiró.

Régi idők, elmult idők... Zö
rög a deres fü, húl! a fagyos
ákác levél odakint a süppedt

halmok között az enyészet csend-I
jében. ,

Ne haragudjatok kedvccs, szép
nevü magyarjaim, hogy álmotokat
megzavartam ...

A régi
százegyesekről !

. " Leg"kevésbbé sem vagyok
elfogult, és ig'V tisztában va
g'yok azzal is, hogy ezuHal

na:;n' fába vág"lam. az irodalom
berkeiben eddig" s7.erényen
nycseg"etó bieskámaL midőn a
dicső cmlékü "sárga rig"ó re
giment 1" régi békebeli mélta·
lásóhoz fogtam ...

Egyben arról is mcgvag'yok
győződve, hogy egy ilyen
munkához eg"észen más irói
kés7.ség kiván/dlik meg, mint él

milvennel jómagam rendcI
kezem ."

Azonban mint régi vágásu
volt ö/cg katona, még a vaN
lószíníílcg' kedvezőtlen krilika
árán is megkisérlem, sajnos a
már mull cmlékü, volt szép'
séges szép ezrerlünk ese·
ménydus életébŐl egyet#másf
leszögezni. Hogy félre ne ért
sen él nyéljas olvasó, sietek ki.·
jelenteni, hogy eszem ágában
sincs talán ezrec!lörténetet imi
- egy ilyen nagyszabásumunka
jelentékenyen meghaladná sze·
rény képességeimet.

Ez alkalommal csak a viIág-
háboruban olyan szivós bátor...
sággal verekedő, harci eré...
nyekben olyan gazdag hires
"sárgarigók "né!lány már ré·
gen feledésbe ment tagjairól
óhajtok pár sorral· mcgemJé...
kezni ...

Bizony jó messzire vissza
kell nyulni él mult szép időkbe

- mert hiszen régen volt 
nagyon régen volt!

Ma még élünk egypáran a
régiek közül. De él mennybéli
Uristen szándékát kifLirkészni
tudvalevőleg nem leheL .. Nincs
tehát mit vesztegetni - ig"y fel
szeretném használni az időt.

ami még a "nagy behivóig"
hátra van és megpróbálom
összeszedni szanaszétszórt,
lassan-lassan homályosodni
készülő em!ékeimet ...

!vIint tejfölös képü fiatal bad
nag"yot, egészen váratlanul he
lyeztek át 1895. év november
1'én, él győri 19 sz. gyalogez
red hercegovinai "Bilek"-ben
fekvő zászlóaljáfól, az akkor
igazán fénykorát élő és Zág··
rábbal1 állomásozó hires száz
egyesekhez . . , Mintha ma tör
tént volna - olyan tisztán és

élénken emlékszem erre az
időre!! A kis hercegovinai tiszti·
kaszinóban, különösen az idő

sebb, sokat próbált és dus tB.'"
pasztalatokkal rendelkező tisz-

fek, mind élénkcl1 gTu!uJóltak
ehhez a szerencsés áihe!ye~

zéshcz. És pC::c1iQ" nem csak
azé~·t. mert r-Iorvútorsz(íg" !<ÖZd

isme!1 szép fckV(_~sii fővárosa

ZágréÍb. a h(?kehl~lj garnizorwl<
sorrendjébcll mmdjárt Bées után
következel! (az akkori időkben
"klein Paris"-nak hiviák) - ha
nem I; ülönöscn aúr!. bogy
ilyen h:áló himcvü és sxép
ezredhez L'riiltem ...

Már előzőleg löbbsz(:)r hal·
lottem nagyon bi7clg"ó biráJa
Jokat, hogy a 10 1#cs ezred
egyike a monarchia lcg'c!itchb
és le);"nwlalósabb gyalogezre
deinek ... Hát még az a gyö·
nyörli élénk sárga paroli, rajía
ezüs! gomb, czüsJ csillag és a
magyar ezredek 11C1gyományos
ísn1l'rtciő jele, él 2sodaszép
ezüst "liczni"' ...

Az ezrQd akkoriban két
zászlóaliávaí Zágrábban állaN
másozolt, egy zászlóalj Zág·
ráb közelében levő kis mezó s

városkában Pelrinj6n és egy

zásziöalj pedig él hadkie~r~szi!ő

kerület székhelyén BékéscSék
bán volt elhelyezve.

Az ezredparancsnokunk éi

kiméjetlen szigoréÍról hirhedt
Páva ezredes voJt.

A legénység - él hires hé
késmegyei fiuk - aránylag
kedvező rmyagi viszonyok köp
zött volJak és igy elég sokat
költöttek. Mindamellett azon
ban megbizható jó katonák,
kik - mi tagadás benne 
bizony nagyon is ellentétben
állottak a zágrábi háziezred
(53. sz. gyalogezred.) legény
ségi anyag"ával, meiy ezreddel
egy laktanyában voltunk elhe
lyezve.

Ez az ezred ugya.nis részben
zágrábi, részben azonban Zág
rélb környékéről (Zagoria stb.)
valók voltak. Földhöz ragadt
nagyon szegény emberek, kik·
nek minden vágyuk egy-két
deci pálinkáből állott.

Érdekes volt például a "Ié·
nung" kifizetéskor alaktanya
kantinját megfigyelni. Itt nagyon
elvétve lehetett ilyenkor cgy'
két megyszín paroli s bakát
!átni (ez volt ugyanis él zág...
rábi 53 soknak él hajlókája) 
de annál inkább hemzsegtek
ilyenkor a. "sárga rigók".

Mondta is nem egyszer az
öreg kanlinos őszinte meggyő

ződéssel; hogyha a tOl-esek
nem volná.nak akaszárnyában,
már régen becsukhatla volna a
bolljáf ...

Hát még az a rengeteg sok
világhirü finom csabai kolbász,
szalonna, sonka és hasonló
pompás csemegéket tartalmazó
hazai csomag, ami apóstán
érkezeit cl hadfiak számára!
Sokszor, különösen a nagyobb
ünnepek idején, kocsiderék
számra hordták haza a pós~

táról.
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a beve
Régen
régen

a fele ...

is egy különlegesség volt az
ezrednéJ. Ugyanis ő volt ar.
egyedüli hddnagy, aki nős volt.
Ez nagy ritkaság volt abban
az időben. mert hadnagyok él

legritkább esetben szoktak há·
zasodni. Löhnert kedves, fiatal
feleségével sokszor látta ven ..
dégül kiilönösen él Ii~ztikar

fiatalabb tagjait.
Páva ezredparancsnok ulódil

posertvei Drasenovich Raimund
ezredes lett. Hatalmas. atléta
[ermetü, dus koromfekck haiu
ember volt, ki óriá~i nagy lo
ván, szinte egy mitológiai
alaknak lünt fel előttünk. Tor
zonborz, vastag, fekete sze
möldöke, nagy lelógó bajusza.
valami sajálságos marcona és
vad kinézést kölcsönzölI egész
megjelenésének. Pedig alapjá...
han véve a világ legmelegebb
szivü emberei közé tartozott,
ki lehclcSleg senkinek sem akart
ártani. Roppant nyugod!, meg
fontoll, csendes hangon beszélt
és ami a legérdekesebb volt,
beszéde csakugy hcmzsegeH a
válogatoli szavaktól és külö...
nös előszeretettel használta él

francia szavakat.
.4.Z ezred népszerüsége nőt....

tön nőtt. Még a szerb vallá
sllak feltámadása ünnepén is
csak él 101·esek adták a disz
csapatokat. Nagyon megsze·
relték a békési fiukat. A pol ....
gári lakosság és a mi fiaink
közöH surlódás vagy pláne
verekedés ismeretlen fogalom
volt. Nem csoda lehá!, hogya
lakosság bizony fájó szivvel
látla a kedves "sárga rigókal"
1898 év ószén a befejezett
nagygyakorlatok után - örökre
távozni Horvtítország fóváro
sából!! !

... De hál mird már
zetésnél is mondJam:
volt; bizony nagyon
volt. " Ma már lassan
dés és elmulás komor árnyai
borulnak a szép mult rózsás

.emlékeire ...
A [Eljdani daliás parancsno

kok, a kedves jó bajtársak, az
ezred kiváló pompás altiszljei
és legénységének legnagyobb
része sajnos már nincs az élők

között.
Dus rendet vágott közöttük

a halál. Az olasz és galiciai
harctereket bőségesen öntöz
ték meg hősi vérükkel és kö...
zülük nagyon sokan ieltelen
sirban alusszák örök álmukat.

Az ő megdicsőüll hősi ern
léküknek óhajJotlam e pár
igénytelen sorra1 adózni, azzal
a hő fohásszal, bár adná él

Gondviselés, hogy legnagyobb
kincsüket, az életüket nem
hiába áldozták fel szeg'ény.
guzsba kötött, csonka, kis ha
zánk oltárán t! I

mitternburgi
MITTERPACHER Gu:'\zTAv
volt!Ol-es t. szds., Máv. föinté~ő.

induló, él lakosság apraja-nagyja I
eszenélkül rohant ki az utcára
"Jönnek él WI-esek! Jönnek a
mag-yarok l" járt szájról-szájrél
és a város közönsége - első·

sorban él sok szép leány és
asszony - leplezelIen kedv
teléssel szemlélte végig a nyal
kán lépdelő és magukat feszer
sen kihuzó, keménykölésü bé
kési Jeg·ényeket!!! - lsten
lália a lelkemet nem elfogult,
ság beszél belőlem. de volt is
ebben valami ! ! ! Mindegyik
baka nagyon jól tud/a, hogy
itt most a magyar emberi, a
messze idegenből ideveródött
magyar katonát bámulják ben
ne, nem csuda /ehát, hogy
mindenki olyan keményen lép·
dell, hog-y csakugy dongott az
utca kövezete a sok tükörfé
nyes, patkós bakkancs alatt ...

Ezzel szemben közisrnerl
tény volt, hogya zágrábi házi
ezred korántsem keltett ilyen
kedvező benyomást

Pongyola tesltar!ásu, lomha
járásu és eléggé rosszul táp
lált anyag volt ez, mely bizony
alaposan elütöt! a jóképü "sár...
garigóktól". Ezt különben maga
az akkori hadtestparancsnok
gróf Bechtolsheim táborszer
nagy is /öbbször kifejezésre
juttCltla. Az öreg kegyelmes ur
nagyon szeretle a 10t-eseket
és kiilönösen a feJtünő szép,
sárga paroli tetszett neki. De
ennek a különös eiőszeretetnel<

is meg volt azért a maga külön
magyarázata. A hadtestparancs
nok fialal éveiben maga is
hosszabb ideig a Lichtenstein
dragonyosoknál szolgált, kik,
nek ugyanolyan szinü hajtóká
juk volt, mint a 10 t-eseknek.

Az ezredzene - küJönösen
a téli hónapokban, minden hé
ten kétszer-háromszor· hang
versenyeket rendezett a na·
gyobb vendéglőhelyiségekben,
melyek ilyenkor állandóan
[112gteltek előkelő közönség...
gel. Persze az ezred lisztikara
részérQ külön asztalok voltak
előre lefoglalva és bizony sok
feledhezlellen deriis órát töltöt
tünk ezeknél a fehér asztalok
nál, él kitiinő zene hangjai mel
lett, meghitt bajtá rsi körben.

Magától értődik, hogy a sok
nyilvános szereplés a zene...
kar vagyoná! tekintélyesen
gyarapitotta és talán sohasem
volt olyan kedvező a vagyoni
helyzete, mint ebben az idő...
ben Zágrábban. Igaz, hogy ugy
flélsehka főhadnagy, mint
Lőhnert hadnagy - az akkori
élelmezési és zenealap keze...
lők - nagyszerüen irányitot
ták az anyagi ügyeket és fá
radhatatlan buzgalommal, teljes
igyekezetükkel azon voltak,
hogy minél kedvezőbb ered,
ményeket érjenek el.

Lőhnert hadnagy különben

részben alakja, részben pedig I
állitólagos galáns kalandjai
révén ...

Lehetetlenség volna az álta
lános közkedveltségnek ör
vendő, Gullán százados - cl

kedves jó "GoIJán papát" 
kihagyni! Nemcsak közvetlen,
barátságos egyénisége folytán
szerelte mindenki, de mint éi

Hszti takarék<?gyesi.ilet kezelője

határtalan megértéssel és me
legen érző szivvel kezelte kli,
lönösen a fiatalabb tisztigene
ráció mindgyakrabban előfor...
duló ..pillanatnyi" pénzzava
rait ...

A nagy nőbéll'át Rakasovic
(vulgó "Raki"), él mindig kOf'
rekt, komoly Hirschfeld főhad

nagyok .. , Na és az akkori
arany fiatalság??? Sehr franci
él szepességi derék Bartsch Leó,
az örökké vidám, tréfás kedvi.i
Stotz Karcsi, Kárpáti Tibor,
Krauss, Spitzner, az elegáns,
mindenre kapható König Franci,
Báró Tunkl, Moldaur, See·
mayer, a horvá.t anyanyelvii
Pogledic ~irkó, Rom stb. stb.

Mosl látom azonban, hogy
majdnem lehetetlen vállakozás
volna az akkorI ifju százegyes
tiszt gárda megfelelő méltatása.
Hiszen kötelekre nyulna, ha a·
liszt!kar minden egyes tagj á!
megfelő kommentárral ilt most
mind fel sorolnám !!! Kijnnyen
érhető, hogy majdnem mind
egyik személyéhez füz6dik itt
ott, hol egy deriis, hol pedig
egy komoly esemény.

Az ezred-zenénk kiilönösen
abban az időben valóban mü...
vészi nívón állott. Igaz, hogy
karmeslerünk a fiatalObertor
maga is kitünő muzsikus volt,
de a zene kedvező fejl6dé'3ét
nagyban befolyásolta akkoriban
a konkurencia is. Ugyanis tár
gyiiagosan meg kell állapilani,
hog'y az 53-soknak is nagyon
jó zenekaruk volt, melyet főleg
a jóhirü Dworzsák karmester
lanitotl. Igy azután a két zene...
kar nemes versengesre kelt, ki
tud szebbet és jobbaj produ';'
káini. .. A mi zenekarunknak
elsőrangu zenészei voltak, kik,:,"
nek az élén a nagy népszerü
ségnek örvendő nagyhasu Lo
rene Kubisla, a ki/ünő Reg·i...
metstambour állott. Ha ugy
vasárnaponkint zenével vezet
tük a templomba a legénységet,
rendesen mosolyogva jegyezte
meg harcsa bajusza alatt 
persze ékes német nyelven:
"Na gyerekek! Most azután
azérl is csak magyar indulókat
játszunk, hadd pukkadjanak a
krovótok '''. .. Pedig nagy té·
vedés volt ilyesmit feltételezni.
mert dehogy is "pukkadtak iC,

szó sem volt róla, sőt ellen...
kezőleg, amint felharJSant a
Jaktanyából kivezetőPrilaz szé
les utcáján az első ma~yar

Az ezred akkori tiszfikara l
- lehet, hogy valami különös
vélellen folytán - de egyt61
egyig kifogástalan megjelenésü,
nagyon jóképü tisztekb6J I

állott. •
Az elegáns, karcsu Olberl

6rnagy volt majdnem minden
parádés kirukkolásnak a pa
rancsnoka. Valami baleset kö
vetkeztében, a jobb keze kissé
béna volt, legfelsőbb engedély
folytán, soha sem kelleti neki
kardot huzni. Nagyon szép
paripái voltak és emellett el
s6rangu kitünő lovas volt.
~ahr sz~zados szörnyen

imponált nekünk fiatal lisztek
nek amellét diszitő első osz
1ályu nagy vitézségi éremrnel.
ami abban az időben megle.
hetősen ritka látvány volt egy
tényleges tisztnél. Kuimann
századost nagyon szereHc a
fiatalság. Mint agglegény és
rendezeIt anyagi viszonyok
között élő idősebb liszt, mint
fáradhatatlan kitünő táncos, ő

voU az összes tiszti mulatsá
gok, reprezentális estélyek stb.
főrendezője.

Dietrich százados - mind
végig az én századparancsno
kom - az ezred kimondott
paradés kapitánya. lia egy
diszszázadnak ki kellett vo...
nulni, ugy annak biztosan ő

volt a parancsnoka. Megteste...
sült tipikus alakja volt a régi
világbeIi sná.jdig, fess tisztnek,
nagyszerü harsány organum...
mal. Csak ugy harsogott az
egész hatalmas Zrinyi#tér, ha
ő vezényelt. Igaz, hogy egy
kissé hirtelen haragu ember
volt, aki azonban nem csak a7
alantasait tudta keményen
ráneba szedni, hanem maga...
sabb rangu fellebbvalóval szem
ben is megvédte bátran mindig
a ma igazát. Alapjában véve
rendkivül jóindulalu ember volt,
ki bájos, tősgyökeres magyar
asszony feleségével együtt
meglehetős nyilt házat viH. Egy
egy családi vacsorán vagy
teán sokszor még a legfiata
labb kadétgyereket is, min!
kedélyes, figyelmes házigazda
kitüntető szivességgel fogadTa.
A világháboru végét követő

összeomlás alkalmából 1918.
november közepén találkoztam
vele utoljára Csernovitzban,
ahol mint ezredes sokadma
gunkkal szorongott az ukránok
és oláhok által hermetikusan
körülzár! városban ...

A kissé "telt iqomu" Bőhm

-századosnak behizelgő, szép
ienor hangja volt és a tiszti
étkezdében, különösen pár
pohárka jóféle hegynedü mel
lett, sokszor gyönyörködve
hallgattuk zengő dalait.
Mayer főhadnagyot - ezt él

hirtelen szőke, monoklis, vö'
rös dandyt a fél város ismerte,



VidéJd magántanulók efcc!
ményescn vizsgázhatnak a
Waller magántanfolyam u/ján,
mer! az inlézet lehetővé teszi,
hogy rendes elfo'g!aHságuk
melIeJt lakóhelyükön levelezés
utján sajáiithassák el él. sz ük
ségcs ismereteket. forduljon
felvi1ágositásért az országszer
te ~Oc!őnyclsen ismert Walter
magánlanfo!yamhoz. Budapest,
Rákóczi-uf 51.

Heiyitani-fóegyesüIet alakult
Kondoroson. A kondorosi is·
kot,ák összes tanitói hétfón
megbeszélésre gyül!ek össze
a községi iskolában. Itt elha
tározták, hogy megalakitiák a
Helvi Tanitóegyesülelet,a mely
nek einöké\C~ Lukoviczky Emil

• igazgatót választották meg. Az
egyesület elsősorban az uj
tanterv alapján vala. gyakor- .
lali fanilás bemuta!ásával fog'
foglalkozni.

A 'legcsodálatosabb élmény.
Minclen ember a legszíveseb·
ben gyermekkorának azokra
az óráira gondol, amikor mc
sekönyvelo!vasol!. Mennyi íz
galmas és csodálatos élmény
ben volt részünk, amikor egy
egy érdekes mesekönyvet vagy
jfjuság'i regényt olvasfunk. Tol
nai mesekönyvei és ifjusági re:"
gényei a legszebb és a leg
pompásabbkö'nyvek. Ha eze~

. ket tesszük a kárácsonyfa alá,
gyermekeinknek végtelen örö·

,met szerzünk. Ezekhez él ~öny~

'. vekhez mindenki' hozzájuthat,
mert két-három pengőért egy
garmada Tolnai mesekönyvet
lehet vásárolni. Minden könyv
és papirkereskedésben kapha.
tók vagy megrendelhetők Tol"
nai, Világlapja kiadóhivafalában
Budapest VII. Dohány utca 12
szám alatt.

- Kapi püspök szeghalmi
beszédéből "Minden nemzet
nek annyi életereje van, ameny
nyi hite V.iHl ~',

Süssünk Kará,csonyra

Néhány kipróbált recept.
VANllUA-CSÓK:

2 egész tojást, 24 dkg. porcukorral és egy csomag ·dr. O E T K E R-féle
vanillincukorral habosrakeverünjl;, 12 dkg. lisztet, egy késhegynyi
dr. O E T K E R-:féle sütőport adunk hozzá, ?-sirozott tepsire kis Jmpokat

rakunk és lassan sütjük.

Dr.
Sütőpor és vanUiincukorból.

A gyomai ev. Hjusági Egye-l·
siHet dec. 20 án él Nérnelváros
részi Olvasókörben müsoros
leaeslily! rendez. Örömmel üct
vözöljijk az Ev. ifjusági Egyec

sli!zl megalél!<ulásái és miikö
c!ésében sok jól kiván unk. Ez
zel ~gy régi óhaja vált valóra
az evangélikus híveknek. m::'
méljük és kivánj uk, hogy az
egyesület mUködése ugy egy
házi, min! társadaimi téren is
mielőbb éreztesse jótékony
haJását.

Békésvármegye Testnevelési
Felügyelője a vármegye terü
lelén 1929-<30 évben a legjob...
ban Jótt iC'icl1!coktalókat és

levcnté.kcl "Lcveníe-Lövészek~'I
ké" nevezte ki és lövészzsi-'
nórral HinteIle ,ki. Oyomáról ..
Vincze Lajos és B. Szabó imre.
leltek kiiünlcjvc.

[ «-

IRE

Sorban álltak· Budapesten. "Tiizrendészetn Hiradó" ci· I
Néhány nappalezelő1t B.uda~ men ]931 január hó. 1;íói I
pesten a Oohány utca 12. kezdve !üzo!lói szaklapot in
számu ház előtt hosszu so· dit mozg Békésvármegye Tiiz
rakban álltak az emberek még ollószövetsége. A lap ha~

pedig azért, mert idő előt! meg vonta jelenik meg és évi elő.·

szerelték volna kapni_ Tolnai fjze!ése6 P<2ngő , müködŐ!iíz.

Világlapja karácsonyi számát. oltóKnak 4 .pengő. Alapnak
A viltlghirü és népszerü ér/ékes és neves múnkalársai
képeslap karácsonyi Szill11iH él I vannak, kik cikkeikben gyára
ichcrmr!ók. társzekerek és kal, mülmokat, iiZelTIckel, ha~

posiaautók véglelen sora száHi· tóságokal, sőt magánosokai is
totiB napokon keresztül él pá· érdei<iő !üzrC'[uJészeti kérdé-
lyaudvarokra ugy, hog-y most sekről ,és más hasznos I
már e~-ész Magyarországon tudnivalókról irnak. Az első

kapható, Tolnai Világlapja ka· szam január közepén jelenik
rácsonyi száma él négy nag'y- meg-.Erőfizeté~Ne a helybeli
értékii m,~Jiéklettel együtt 970 füzo!lóparancsnokságnál és él

oldal teriedelmLi és egy, kijó Hungária nyomdánál (Wagncf .
sulyu, Ára a négy mellékleHei fatelep) khei jelentkezni.
"g\rüt! 1 pengő 90 fillér, holot!

J . Karácsonyi segélyezés. Az
csak c~yik rr:ellékletének bolli endródi.szegény iskolás gyer,
él'!0:ke 5 pengő.

meÍí.c;k karáCsonyi segé!yezésél
Kubikosmunkások figyel- és feli'ul1ázását 'dec. 2<3,án esz

mébe. Az országos !-\.özpontí közli a segélybizollság. Az is
tiitelszöveikezel kéreIme foly- kolai mulasztásol< bÜi1ielési
tEm az alispán megkereste a pénzből <35, gyüjlés ujján 25
hatóságok vezeJőit annak köz- és Csernus Mihály adományá
hírré tételére, hogy cl kubikos' ból 30 szegény ,gyermeknek
munkásoka nipszámláJás al~ jut ruha és cipo segély, 
ka!máva! magukat kifejezelten Ezen, kivül. az endrődi hivek
mini kubikOStllunkások vallják adományából n1iniegy 60 sze
be. Az intézkedés célja. hogy gény t részcsitcMk élelmiszer.
a földmunkásol< számát hitele- é~ penz segélyben. A nemes
sen megállapithassák, azért, SZiVU' adakozóknák ezuion
hogy ezen adai ok alapján az mond köszönetet - szegény
őket sujtó munbanéiküliségról . felebarátaik nevében is a sc'
helyes adatokat nyerhessenek. gély""bizoJtság.

A borbélyiizletek zárorája Gyomai anyakönyvi hirek.
karácsonykor és Szilveszter- .Születtek: K. ImrelstMn.Er
kor. A kereskedelemügyi mi- 'dei Mihály, Liptai Mátyás, P.
niszter elrendelte, hogy él bor· '. Szilágyi Erzsébet, KéJlona Má·
bély- és fodrá.'>züzleleket az ria. Házasság: Kovács Imre-'
ország egész terüietén decem' Cs, Kovács Juliannával. Elhal-

. ber 24'én reggel 6 órától este tak:' ÖZv. Biró Sándorné Mar
7 óráig és december 31-én -jai Lidia 57 éve!3.

reggel 6 órától este 9 óráig Endrődi anyakönyvi hirek.
szabad nyitva tartani. Születtek: Li ziczai Sándor,

Gyoma község borlermése. Hegedüs Miklős; Pelyva Etelka.
Községünkben 62 kat, hold és Házasság: Baranyai·' András
1280 négyszögöl területen van Kö\es Etelkával. Elhaltak :Az Ipartestület hivatalos

órái: hétfő" és', szombaton szőlóülletvény, melyen az,idén SÓCz.ó János 5.2 'éves, özv.
140hekioliter must termett és l{urilla Imréné Gyuricza Erzsé·

18--;-:-20.,óráig.
iiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiii~·30,000 kg. szóló. 'bet 67 éves.

Előfizetési felhivás !
Amikor a Gyomai Ujság ha

todik évfolyamát nyit;uk meg. há...
lásak vagyunk II meUettüak kitar
tó· kedves olvasóinknak, kik támo·
gatdsukkal lehetővé teszik, hogy
a lapot továbbra .is fel1ntartsuk.

.A jövőben is közsésűnk, járá
su~kés eg,yéni ügyeink el/ogu-.
lattan hirdetői és birálóikivánunk
lenni. Anapiéleiiinlcbe.n . most
olyan'Sf1kszor ,előforduló sérelmek
szószólói, a be~ületes emberek
támogatói,.a haszontalan szMel.
gőkjeleplezői, osforozói leszünk
ezután. 1.$, Válpsafás nélkül védjtik
az igazságot, akár a szegény,
akár a gazdag oldalán van az.
Őrködülik -. a-mun/r.ás,iparos;ke
reskedő, gazda és tisztviselői meg
becsülés melfett, de kiméletlenül
támadjuk./1 hatalmi visszaélist,
ha. .bármilyen magas helyről is
jön az.

Ebben II nehéz munkánkban
azo.nban csak ugy tudunk ered
ményl elérni, ha erkölcsi és anya
gi, támogatást kapunk olvasóink
részéről is.

Azutóbbiid6ben örvendetesen
szaporodó olvasóink táborát még
mindig fokozni szeretnénk, ezért
január 7-től kezdődőene[öfizetési

és hirdetési árainkat annyira mér·
sékeljük, hogy szerényebb jöve
delmü polgártársaink is állandóan
olvashassák lapunkat és azt Izir
detéseikre is fe/használhassák.

Árainkat a következőleg álla-
pitjuk meg: .

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre 5.20 p
Fél évre 2'60 p
Negyed évre 1.30 P
Egy lappéldány ára 10 filér
, HIRDETÉSI ÁRAINK:
!5 cm. magasságig egyhasábos

hirdetés:
J-szeri közlése l. - P
2':'szeri közlése 1,75 P
3~szorl közlése 2,50' P
5-szöri közlése 4.- p

W-szeri közlése 7.50 P
PUBLIKÁCIÓS HIRDETÉS
25 szóig 30 fillér

min(jen további 5 szóig 10 fillér
rel több.

ALKALMI HIRDETÉSEK:
Egyes.iileti vagy magá,n

elszámolás soronként 0.10 P I
Rek(áFlf1!klr soronként 0.20 p
Nyilitér . 0.20 P
Eljf.gyzési. házassági, orvosi

és más személyi hir 1.50 P
Köszönet-vagy

gyá:jzjelentés 1.~50 p
J~!ékony intézmények közérdekü

hirdetéseit és a névnap! megvál
tásokat ingyen· közöljük,

. A GYOMALUjSÁG
szerkesztösége. '



10. GYOMAi UISÁO 1930. dec. 21.

Nagy

Magyar ötlet t

HAtTARTASI ROVAT.

A "Gyomai Vjság" Endrődön;

6zv. Hrabovszki La.josné,
Keresztény Fogy. Szövetkezet,

Sámuel Sándor,
Forgács Mátyás '

trafik üzletében k a p h a t Ó,

ahol lapunk számára

hirdetések
is ,felvétetnek.


Endrődi

Olvasóink)

Káposzta leves.
- Magyarország /iz leggaz- Egy liter káposzlalcvet egy

dagabb emberre: Esz/erházy l/2 liter vinel és jó kél marék
Pál herceg. fril-!yes kir. herceg, káposztával egy óra hosszáig
festdich Tasziló herceg, Ktl. főnii!<. azután helevágunk ka
~olyi László gróf, Pallaviciny rikára jó füslöll kolbászt és
Alfonz őrgróf, Eszerházy Tél"- azzal ismet tovább főzzük 10
más gróf, Klein Gyula. Schiffer percig. majd vékony hagymás
Miksa, Weisz Jenő báró és rántást készítünk s azt hid<?g ...
Széhenyi László gróf. káposztával fel"reszljük. A fel ...

eresz/eit ráP.fásf cl !evesbe önt- Özv. gróf Ferry Lipótné
jük s egy kis sól betetéve egy

nagyértékü csipkegyüjteményét kissé forrni hagyjuk és jó tel.
végrendeleHleg az Jparmlívé... fellel tálaljuk.
szeti Muzellmnak hagyta. Egyes vidékekell ez uagyon

- Egész pesten most már . kedvelt karácsony csli ebéd.
csak két konflis és egy fiakker Mákos guba.

van tÍ7.l2mbcn; Egy liter liszihez 2 deka

élesztót veszünk és azt vizzel
ngy di'1ga.'3zljuk meg, mint ii

henyér tés7.rál. ivlikormegkell,
egy tepsil zsirral bckenünk és
abba a megkelt lésztából ujj...
nyi vastagságra sodort tésztát
teszünk. Egy kissé kelni hagy
juk', majd éles zsíros késsel .(,1

tepsibe helyezd t nyers tésitál
kockára vagdosSlIk s mikor ki..
sült és kihülr, él kockákat széj
jel törjük. (körülbelül 5 tepsi·
vel kell hogy legyen') Karó·
csony este tálalás előtt 5 perc....
celleforrázzuk és a vizből egy
lábasba kiszedjük és tejjel lc..-·
forrázólt mézes mákkal ösz...
szekeverve találiuk. A g'libát
pár nappal elóbb is kisüt...
hejttik.

·WALTER
MAGANTANFOLYAM

legolcsóbban készit elő középiskolai
magánvizsgákra, érettségire. Vidékiek-·
nek levelező oktatás. .A juniusi és
szeptemberi ,vizsgákra mármost jelent-

kezzék. ,
BUDAPEST, Rákóczi ut 51.

- A világháboru előtt 9
nagy selyemfonógyár és 18
gubóraklár müködött az or,
szágban. Ma fi fonoda és <3
gubóraktárunk van.

- A budapesti honvédtör
vényszék sulyosé!11 eJitélte a
katonai takarmányszállitási pa ...
nama bünperének vádloltait.

- Lázas mohósággal gyüj ...
lik az ezüstpénzt Oroszor.
szágban. Az aprópénzt él ci·
gan~Ha helyettesHi. az ezúst
váJlópénz eltünt a forgalombóJ.

A lapok megjelentetése. A
belügyminiszter a törvényható
sághoz intéze1t leiratában kiie
ienli, hogy időszaki jellege va-

· Jamely lapnak vagy folyóirat...
·nak csupán nehány példányban
való el6állitása és esetleg az·
előáJlitottpéldányok megőrzése

utján fennt nem lartható. Ennél
fogva utasítja a miniszter az
alispant, hogy ha megállapitást
nyer az, hogy valamely, haló...
ság területén megjelenő idő'

szaki lap publicitásának meg
nem felelően, csupán ugyneve
zett szükség péJdányokban ie
lenik meg, vagy ha folytatólag
megjelenésében az egy hóna·
pot meghaladó idő állott be,
azil1előlap időszaki jellegé...
nek elvesztését az 1914. XIV.
t....c. 3. § ...a értelmében végha ....
tározatban hivati:llbóf mondja ki.

- A szerbek tovább folyta/
ják a magyar optánsokkiulasi":

· tását.

- 4500 éves temetőr fedez
tek fel Szeged környékén.

- UJ magyar exportcikk
a boIella : él románok már el·

. készltelfék a bolettatörvényt, a
bolgárok most készitik a tör:"
vényt.

- Szabolcska Mihály 1'i
szakűrtön születell és. nem

:Ókécskén,amint a Révai lexi..
kon irja.

- Olaszországban tizenkét
százalékkal leszállilják él kép·
viselők lisztele/diját.

- A kuituszminiszter még
4441 uj tanj~rmet és tanítói
lakást akar épiteni. - Az el·
mult 5 esztendő alatt több is·
kolát építettek, mini az elmult
50 évalal!.

- A királykérdésen hiusult
meg l1élfőn délefőt! él nagy...
aládi kisgazdapárt zászlóbon...
tása.

- A magyar borexport 200
hek/olilerrel csökkent a mult
évihez képest, ezzel szemben
a szőlőexport 72.000 mázsával
emelkedett.

- Mibe került az ország
első felhőkarco16ja: a Társa
dalombiztositó székháza. A
napokban elkészült a f6város
első felhőkarclója. amely egy·
uítal az ország legmagasabb
épülete is: az Országos Társa...
dalombiztositó Intézet székhá
za. Az épület 70 méter mag'as
s egy négyemeletes palotából
és egy tizennyolc emeletes to...
ronyból áll. Az építkezés költ·
sége eddig 4 és félrr.IiHió pen·
gő. Az épitésné\ 96 vagon Vél

sat, 300 vagon cementel és
másfél millió darab téglát hasz·
náltak ",1.

- Ötvenhét kérdésre keH
felelni az 1930-as népszámlá.
Jás során.

- Ujpesten több sulyos
megbetegedés történt silány,
piaci cukorkátóI.

- 55.000 méter akciószöve
tet, 20-30.000 bakkancsot oszt
ki a Hangya a vidéki szövetke...
zetek utján.

- Az angol textilmunkások
szövetsége beszüntefte a mun..
kanélküli segélyek fizetését.

- Kétszáztizenöt-ezer pengős
perköltség megfizetésére köte
lezte a biróság a Tudományos
Akadémiát él gróf Vigyázó fe·
renc hagyatékéiból.

- Szászvár község (Bara...
nyamegye) a hősei emlékére
esecsem6védő intézetet emelt.

HIREK MINDENFElŐl.

- Százhuszonhárom millió
lakosa van az Egyesült Álla·
moknak 1900,ban száznégy,
1910p ben s7.áztizenkét millió
lakos volt.

- Kiskunhalason az OfB.
910 hold földet jut/atott a re
formátus egyháznak kárpótlá
sul a kisajátitotl és házhelyek
nek kiosztott 38 holdérI.

- Nagy Magyarországon
kétmiliió kilogramná! löbb se·
lyemgubót terme!tünk egy év
alaIt, Csonka Magyarországon
csak ölszázezer·kilogramot ter
meltünk. Japán is, Kina is é
venként 350 millió, Olaszor
sTág 50 millió kilogram 'iC'"
Iyemgubót termelt tavaly.

- Magyarország 1928·ban
13.419 métermázsa selymet
hozott be 57.855.000 pengő

értekben és kivitt 5261 mázsát
21.407.000 pengő értékben, ke...
reskedelmi mér1egúnk terhét
tehát a· selyem 36,448.000 P-vel
növelte.

- Mezőtur városának 960
hold 999 négyszögöl földje,
tég lagyára, jéggyéra és villa ...
mos üzeme van, de él póla·
dója mégis 111 százalék, me...

Iy"t 123 százalékra a.karnak
felemelni.

- Egy turkevei borbély
mester három egymásután kö
vetkező kedden az üzletében
szegénysorsu gyermekeknek,
rokkantaknak és öregeknekin
gyen vágja le a haját, igya...
karván leróni az inségakcióra
az adóját.

- Magyarországról t930.
január l-től októberig 4600 ki
kivándorló ment ki.

- Egy párkánynánai segéd ...
lelkész meglátogatott és utolsó
szentségben részesített négy
tifuszbeteget, kiktől megkapta
él betegséget és három nap
mulva 34 éves korában meg
halt.

- Málta szigetéről Zalai
szárvasmarha iránt érdeklőd...
nek.

- 250 ezer magyarnak több
mint kétharmada munka nélkül·
teng6dik Newyorkban.

- Oyermekétkeztetési ak...
dót szerveznek Egerben és
összeirják azokat az iskolás
és óvodás gyermekeket, aki~

rászorulnak az· ingyenebédre.

- Az olcsó áru nem mindig
jó, de a jó áru mip4iz oJésó.
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1930 évi december hó 21-én. vasárnap:

Rinaldófilm ! luciéilnO Albertinivel !
Szenzációs látványosságok! Pazar kiámtás!

Hajsza a milliók után
kalandor dráma 10 felvonásban.

Főszereplői: lUCIANO ALBERTINi, HILDA ROSCH,
-VEREBES ERNŐ. - .

Hálás motivum a holtnak hitt lordról, aki· váratlanul
ismét megjelenik az életben és igen furcsa helyzetbe
kerűl. Hatóságok és bürokrácia uívesztőibcn bolyong,
amig bebizonyítja személyazonosságát és jogosultságát
egy milliós hag·yatékra. Közben folytonos harc egy
bünszövetkezettel, ugy, hogy a nézőt az első pillanattól

az utólsóig izgalom tartja Jebilincselve.
Ezenkivül egy kitünő burleszk es hiradó.

Előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor.
Rendes helyárak.

A nézőtér fütve van.
Az előadások ezeniui pontosan kezdődnek.

Az "ApoHó's filmszin áz

Hangya Vezetősége.

SZENZÁC!Ó! SZENZÁCiÓ!

A agya
ujab árleszáIli ásai!

Aki még tegnap nem akart tudomást venni arról,
hogya közszükségleti els6rendü fogyasztási
cikkeknek az árletörését a Hangya indította meg
és folytatja ezután is fervszerü;zn, annak ma már
be kell látni, hogy a mai nehéz háztartási gondok
eddig okozott ráncaiból egy-párat máris leíörölt a
Hangya. A Hangya nem végez fél munkát: Me
gyünk tovább az árletörésben és semmi áldozatot
nem kímélve megáliás nélkül megyünk az árainkkal
lefelé.

A multkor hirdetett cikkeken kivül 1 liter petró
leum árát 36 fillérrőJ 30 fillérre, 1 KilÓ MÁK
árát 120-180 fiBérről' 100 FiLLÉRRE és 1 liter

. tiszta borpáriaiot 480 fillérre számtottuk le.
Tervünk volna még a cukor árát is leszáHitani,

ezt azonban csak a T. Közönség hathatósabb.
támogatása után tehetjük meg.

A leszállitott áraink a következők:

1 kg darált és kősó 38 fiHérr-
1 l{g rizskása 58 fillér
1 kg kö1eskása 30 fmér
1 kg lencse 38 fillér
1 kg bab - 38 fiUérr-
1 kg méz - 150 fillér
1 liter rum 280 fillér
1 liter seprőpálinka 280 imér
1 liter törköly 350 fillér

. 1 liter bor 60 fillér
1 csomag élesztő (viszont eladóknakis) 70 finér
2 deka élesztő 3 fmér
1 csomag gyufa 52 fillér
1 zsák csabai korpa (50· kg-os zsákban) 450 fmér
1 zsák takarmányliszt (70 kgqként) 735 fmér
t liter petróleum - 30 fillér
1 ldló mák 100 fillér
1 liter tiszta borpárIatot 480 fillér

Ezek az áraink nem beszélnek, ILmem messze
hangzóan orditanak.

Siessen a t-~angyába és segitse elő a további
árleszállitásainkai:.

. Ujév napján minden vevőnknek ingyen-naptárt
adunk.

rr

musora

I
A postai küldeményeken hir

detéseket szabad közölni. A
pClstavezérigazgatóság közlése
szerint éj pOSl"! megengedi,
hogy a feli1cló a postára adott
levélpostai küldemények és a
csomagok külsejére, valamint
a szállitólevelek és posfautal
ványok szelvényeinek az irás
beli közleményre fenfartoH ré-

, szén a jövőben nemcsak saját
üz!clérc vonatkozó, hanem fel
szésszerin1t üzleti hirdetéseket

.vagy egyéb reklámokat is 0.1
kalmazl1at. A boritékban pos
tára adott Levélpostai küldemé
nyeknél azonban a reklám leg
feljebb él boriíék előoldalának

balfelóli egyharmadrészét. to
vábbá él hátoldal felerészél
fog'lalhatja el. Acimoldal két-
harmadrészé! pedig postai elő

jegyzésekre szabadon kell
hagyni.

Emelkedik a magyar zsir
export. A Magyar Mezőgazd

dasági Exporlintézci kimutaJása
szerint a magyar zsirkivilel az
előző (>sztendővel szemben
kétszeresére emelkedett Amig
1929,ben összesen 12.985 mé-
termázsa zsírt expórtáltunk, ad...
dig ez év első kilenc hónap ...
jában ennek közel kétszeresét.
23.115 métermázsa zsir! vittünk
ki kUlföldre. Szeptember havá,
bAn egyedül 3168 q. volt a
zsirexport. Októher első felé
ben. pedig 2283 q. volt a kivi ...
tel. A szalonnánál ugyancsak
emelkedés mutatkozik a kivi ...
felben. a mult évi 21.580 q ... va!

szemben. a f. évben 28.112 q·át

vittünk ki. Szeptember hónap ...

ban 4394 q-át, októberben pe

dig kb. 4x600 q-át exportáltunk.

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
,Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Gyomai Takarékpénztár-Nagytakarék)
és endrődi fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank R.-T.)

váltókölesönöket ház és földingatiam'a bekebelezé~ mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg és a forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanak. Másutt fennálló drágább kamatozásu kölcsönöket konvertálnak és az ezzel kapcsolatos
törléseket illetve kikebelezéseket dijtalanul eszközlik. A bekebelezési költséget méltányosan és a leg~

minimálisabb összegben számítják fel.
Akinek tehát kölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönre konvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol a szükséges felviJágositásokat a legnagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemü bankári megbizást vállalnak és azokat azonnal a legelőnyösebb

feltételek menett teljesítik.
Betéteket a legmagasabb kamatozás ellett gyümölcsöztetnek.
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A "gy" betUk alatti négy szám gyorsvonat, a többi pedig személyvonat.

Bőséges, izletes, házi

ÉTKEZÉSI
árból

10 százalék
engedményt kap Ön, mint ezen lap

előfizetője

BUDAPESTEN
a ...

pARK SZAllOoASAN
VIII. Baross-tér lO_ Szemben aKeleti

Pályaudvar érkezési oldalával.

Szerkesztésért és kiadásért felelős :
WAGNER MÁRTON.

Közgazdaság.

NEM TRÜKK,
VALÓSÁG I

Meleg, barátságos, tiszta

SZOBA
árból

20 százalék•

~~fiftA~HM>~

NyomtatványoJ<at lapunk
nyomdájában készittessen.
~·~&.H.JUlli"U&Mj~~lit

HIRDESSEN
lAPUNKBAN.

Gabonapiaci jelentés.

Az elmult 11éten is szü!c keretek kö
zött mozgott a gabona forgalom, bár a
buza eladá~a a pramium miatt ösztön
zést kapott, a szomszédainktól nem ér
kezett vételi megbizás. Kinálat is szü
netel, mert az utak járhatatlansága miatt
a beszállitást fix időre nem garantál
hatják az eladók. A ('seh vámháboru
miatt a buza exportja Cseh-Szlovákiába
egyelőre szünetel. A világpiacon általá
ban a buza kínálat gyengült mindannak
dacára az árak nem igen változtak.
Unióban sok buzát etetnek fel a gaz
dák és ez reméljük a tavaszi árakllá!
kihatással lesz.

Buza az elmult héten piacunkon11.80
és 12 pengő között mozgott.

Sertés piac. Az üzlet prima, vala
mint öreg és prima szedeH közép sulyu
sertésekben kellemes, egyéb minöségek
ben változatlan_ Öreg sertés tekint ette
a szalámisok husvásárlására keresett.

Szedett prima piacunkon az elmult
héten 1.-110 között mozgott.

Baromfi és tojás piac. Az elmult
heten is a szilárdság jegyében folyt le.
A kedvezötlen időjárás következtében
a vidéki piacokon a felhozatal szünetel
és ez kihatással van az árakra_ Ezzel
szemben bár ugyanez áll a tojáspiacra
is az árak csökkentek, mert eddíg a
14-16 filléres árral szemben ma csak
10-12 Iillérért kel el darabonként a
l<ereslet hiányában. -dor_

I

i
......4f....5'....Sl*=O

pontos kiszolgálás!

bevásárlási forrás!

Szolid es

Olcsó

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-től.
gy. gy. gy. gy-

Autóbusz 3'5312"45 ]7·3020-45 i Gyoma é 7·Z4 12'10 16'4721-45 Autóbusz
<lJ 5-30 4'21 1314 17'5821'13 é i 6-5311'3916-1821'14 6-00 c'll
"- Dévaványa é 6-48 1l'33 16·1321-09 :::
'o 6'30 4'2613'1918'0321·18 i 8'00 E;-'o 4-5713'50 18-34 21-49 é i 6'15 ll'Ol 15'41 20'36-O 9'00 10'30 g
~ 11-10 4'5813'51 18·4521·50 j Szeghalom é 6-13 10'59 15-40 20'34 12'00 ó<, 12'50 5'1714-1019-0422'09 é Vésztő i 5.5310'39 15-21 20'14 l-40 ..:o 2'20 7'27 20-58 é Békéscsaba i 4'05 13'3018'24 2'40 f:d"--m 4-55 5-40 g
ö 7'20 6'16 1l-0214'OO 19-00 i Szeghalom é S-30 g-50 15-25 18'42 7'40 ;;;.,
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Ifigyele~r esités. Uj! I

I Tisztelettel éresitenl a tisztelt
~I vásárló közönséget, hogy

Ivas-, fűszer-, festék-, I
I rövidáru üzletem,et I
I a Horthy Miklós ut és Rozsa I
~ utca sarkán II (a Németvárosrészi Olvasó-I

I körrel és Hangyával szemben) II

I
~- jane 5-án megnyitome I

: A nagyérdemű közönség- szives '
I pártfogását kérve vagyokI kiviiló tisztelette!:

~ Platz József.

Szenzációs árak l

GLÜCK ÁRMIN
üzletében hócipők, ncu
és férfi divatos cipők,

játékok és karácsonyfa
diszek és egyéb cikkek
mélyen leszáUitott áron

árusitiainak.
Szép u j é v i n a p t á r r a I

kedlleskedünk
vevőinknek !
~~~

A gyomai kir. járásbíróságtól, mint
tkvi hatóságától.
5459/1930. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Dithrich és Gottschlig végrehajtató
nak özv. Timár Mihályné szül. Urbán
Anna végrehajtást szenvedő ellen indi
tot! végrehajtási ügyében a telekkönyvi
hatóság az ujabb árverést 177 P 48 f.
tökekövetelés és járulékai behajtása
végett a gyomai kir. járásbiróság terü
letén levő, Endrőd községben fekvő s
az endrödi 2670 sz. tk'!i betétben A. t
l sorsz. 4779 hrsz. a_ l hold 769 négy
szögöl területü szántónak a Homok
düllőben özv, Timár Mihályné sz. Ur
bán Anna nevén álló 1/2 részre 830 P,
ugyanezen betétben A. t 2_ sorszám
5859 hrsz. a. 480 négyszögöl területu
a Parajhegyen levő ház és udvarnak, a
B. 2_ a. özv. Timár M.ihályné sz. Urbán
Anna nevén álló 1/2 részre 650 P ki
kiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1931. január gRált d.
e. 11 órakor Endréd kCizségl'iázá
nál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiálltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c,
42_ §.-ában meghatározott árfolyam mal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek eJöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX, t.-c. 147" 150_,
170, §§. 1908: LX.: t.-c, 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni

Gyoma, 1930, november 25. napján
Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró..

A kiadmány hiteléül :
Elek

irodasegédtiszt.

Nyom~mta a ~HUNOAR1A" könyvnYQmlilai v~lalat Gyom6Íl1. Felelős céljtulajdonos : TEKETSANDOR. .
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. ELOFIZETÉSI ARAK:
Neg~ed6vre - - - -1 pengéS 80 tmér
FeD wre - - - - - 3 penge» 40 ftlhit
Sg6$z 6vre - - - - 6 peng6.

L~~ p ÉN TE K déli 12 óra.
. Megjel~1k minden vnérnap regge1.

Fefelős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség ás kiadóhivatal:

"HUNGÁRiA" KÖNYVNYOMDA
G, om a. Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetései{ diJszabásai:
Egyhasábos l em.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
hirdetésnél, 10 százalék, tizszerinél JS százalék, 1
negyedévi hirdetésné! 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

kedves jeleneteknek voltam tanuja
kliszülődésünk ideje alatt. Mekkora
heroizmus kell ahoz, hOkY 9-10
éves gyermek lemondjon a lek
kedvesebb bábujáról, félre rakja
ozsonna kiflije 5 fillérjét, kocka
cukráMl lietenként néhány dara
bot, csemegéje legkedvesebb fa
latjai! és nyujtsa a szeretet do
bázába. Legtöbbnek szépen ki
pingált, feldiszitett volt a doboza
és nap-nap után boldogan szem
lélte gyarapodását. Milyen kipi
rult ragyogással hozta fel a kis
hós ajándékát a szeretet ünnepére.

A nagyobbacska leánykák meg
már anyáskodó szeretettel várták,
javitgatták, mosták és vasalták a
ruhácskákat, hogy jó, meleg, ren
des es tiszta legyen, közben meny
nyi boldog tervezgetés, készülődés

a csoport legnagyobb napjára. Ha
mindezt mások is láthatnák, tán
még többen siettek volna segitsé
günkre és ~. megajándékozottak~

megujitani tudja az egyedekIgünk. hogyan tekintenénk az
összeségét: a beteg társa.' erkölc!i. és vallásos élet hegy-
dalmal is. oromjazra? !

Az 1931. uj esztendőben . Pedig lelki reneszánsz, az
az elcsüggedt, nehéz sorsá- ősi magyar erények ápolása,
val viaskodó magyar milliók erő~ '}lu~ka é~ t~ka.rékosság,
várják a megváltást jelentő pun/an elet es oszmte ösz
karácsonyi csillagot. Lehet, sZ,e!ogás nélkül - még so
hogy az öntudatos lelki élet kazg nem dereng a hosszu,
magaslatain már látható az sivár magyar éjszaka s az
elsŐ fénysáv, de mi, akik a uj év nem hozza el a ma
modern dekadencia és hitef- gyar remények valóra válás~t!
l ' '. , CSERNUS MIHALY
enseg mocsaraban fetren- apátplebános.

Dr. MárkyBarna alispán életrajza.
Vármegye uj aJispánjának gála/ra. 1915-ben orosz hadi..

életraizi adatai: 1886-ban szüle- . fogságba esett, honnan csak
tett Ofosh~zán. Középiskoláit 1920 őszén tudott hazajutni.
Orosházán. Nagyváradon és 1922,ben jegyzőnek., 1927·ben
19lón, egye/emi tanulmányaíl főiegyzőnek, mig mosl alispán..
Kolozsvárott végezte, ahol nak választották meg. Ht em'
1906-barl avatták az államlu-· litjük meg, amig az alispán'
dományok doklorává. Köz' válaszfó gyűlés lartoJt, dr.
igazgatási szolgála/ba 1907,' Márky Barna lakási1n betörók
ben lépett és három évvel ké- jártak, kik az alispán felesé,
sóbb szolgabiróvá választották.: gének ékszereit és készpénzt
A világháboru kitörésekor ön' loptak el.
ként jelentkezett katonai szol..

•gondolatoUjévi
A világháboru szörnyű vi- ' A tadomány, művészet,

hara alapJában recsegtette . vagyon mécsese gyengén
meg a társadalom évezredes' pislog, a legnagyobbszerii
épll1etéf, 'döntött nemzetek je-. vivmányok csak rikoltóbbá
/.ene es jövője felett és meg- teszik a nemesebb; jobb és
szabta. - ugy lehet, hogy boldogabb .' élet után vágyódó.
sztizadokra -. a világ fej, emberiség tátongó lelki sebeit.
lődésének további irányát. S e koromsötétségben fel.

Azt hittük, hogy az uj' tűnik a keleti poganyokat ve
áramlat - .levonva a világ-' ze/6 bethlehemi csillag fénye,
luióoru tanulságait -' át- hogy rávilágitson a meg
ménti a inult igazi értékeit,' elégedés, az öröm és bol-'
jogi és erkölcsi javait és uj dogság ősforrására - a betn
ideális célok beál~itásával a temi jászolban fekvő isteni
békés haladás és megelé, gyermekre. Kétezred év dia
gedettség horizont;ába állitja dalmas történelme: a ke- .
a boldogabb élet után. reszténység világátalaki/ó,

. vágyakozó emberiséget, de, megsemmisito és üdvösségre
csalódtunk. vezeto munkája leghitelesebb,
, .. A lélek szilárd meddősége, ' megcáfolhatatlan. tanuja an
az.egyén és család erkölcsi nak, hogy az első Karácsony'
lezüllése, hihetetlen anyagi éjjelen az emberiség Meg,'
romlás-kisérő következmé- vdftója, a béke Fejedelme, a
nyel az u/modem iráPy· lelkek Királya szállott le a'
zatnak. ! Szabaditót váró bűnös földre..

A béke nem szűlt gleg'" i Közénk jött, hogy a ké-
nyugvást és megelégedést" tely sme! ingoványában bo-:
jaftyuhajtása: a minden ide- torkálbk lelkét az erős hit: Az Ifjusági Vöröskereszt
'álls eszményt és morális alap- és biztos remény fénycsóvá- :
igazságokat· arculütő radi-' jával beragyogja, alászállott, szeretetünnepe.
kalis anyagelviség a boldog:- hogy örök igazságainak ne, Dec. 20-án d. u. tartotta szo·
talanságés elégületlenség mes hetüit nemcsak a bölcsek kásos karácsonyi szeretetcsomag
forradalmi elalát adja a régi kofJonyájába. hanem il nep·. jainak szétosztását, kis ünnepség·
jÓ. idők uMit sóvárgó milliók egyszerű szivébe is be!evésse ,~. keretében, ti helyb. polg. leánYIs-
a
,iká

rn
, , b . 1 ti h kola Vöröskereszt csoportja.

.., IV em erre le, . ogy d sze-
Az élet nagy problémájá- génység és nyomorátélésével . Sokan nem tudnak e csoport
k létezéséről, egyébként sem nagy

na megolelásáta kalOnféle példat adjon a türelemre és az érdeklődés iránta, pedig· van
vilő.gnézletek egész sorozata egy boldog természetfölötti és csendben dolgozik. Tagjai mun
kisére/te meg. A vélemények, élet után' való törekvésre .. · kálkodnak saját lelklik kialakitá-

'cdJolatok és támadások, ta- testvérűnkké lett, hogya kö- sán, kulturális önképzésen ,. ké
pogatóiJzasok és erőszakos', zös származás, életsors és szülnek az életre, hivatásuk helyes
kisérletezések bábeli zürZQ- végcél tiszta beállitásával II betö/tesére; kimélyitik a társas é
varábabeleszédiili az ember k"l . letlegfőbb kellékeit : az összetartás,() csönös megertés, vonzalom . megértés, segiienl tudás és akarás
lelke, mely nem gyökértelen és szeretet láncáva! fűzze szociális érzéseit, a caritativ sze- '
rendszeretet, elvakitó}átsiti- össze a föld bus vándorait. tetetet.
tokat, hanem h.aidroiotf célt, . Az élet ezer eseménye iga- Mennyi melegsége a szeretetnek,
egyenes utaf, biztos irányt zolja, de magunkon is ta- heteken keresztül mennyi lélekkel
óhajt. Lázas, nyugtalan éj- pasztaltuk, hogy Krisztus a telitett szorgoskodása hozta létre
szakájában . napsugár után legnehezebb viszonyok között eme igazán felemelő megnyilatko- .
esen.g, 1nelyiől világos lesz is bizakodást, élli erot tud zását a gyermeki léleknek, mely-

ben annyi báj, szépség, jóság van,
a lét, aszenvei1ési (il jövő {jnteni a lelkekbe s az egye- csak hozzá If"ell segiteni az érvé
Ilogy kérdése. dek iéletének megjavitásával nyesfilésé,.: Mélyen fflelható
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egyegyűlés'.
A decemberi· megyegyü.

lés második napjánsiombaton
az előző napi 40Q taggal
szemben csak 30 tag· vett részi.
E gyiilésen·. fogadták el él jövŐ

évi,. közuli ':<öltségvetést, mell"
ben tudtunkkal Gyoma és End
rőd nem s7erepe!t;l:Jjabbbefu
házásokkal vagy javításokkal.
Még nem volt alkalmunk' utá'"
nanézni, hogy ·az előző nap~

·választó gyülésen igazán szép
számmal Gyulára .urazott n)e.
gyebizottság·i tagjaink közül
ezen a gyiilésQn volt-e a ket
községból csak egy Jagúnkis,
aki felszólali és kérte .volna.
hogy legalább a körösla<;Jányt
utat szélesilsq I$i, él; kél híd
közöm szakasz! állandó., bur
kolalial épitse ki a' vármegye.
Szóvá kell tennünk, hogy a
nép bizálmából elnyert es vál·
lalt /.isziségek bizony nemcsak
iogokból.· de kölc!ességekből

is állanak. Tudjuk, hogy e kö
telességek lcljesilése idő vesz
teséggel és pénz kiadással jár.
Akinek semideie, sem pénze,
sem kedve nincs e tisztség be
töltésére az ne vallaIja, mond-
ion le rófa, majd válasz/únk
olyan megyebizo1tsági tagokat,
akik be is mennek .a ·gyülé
sekre és törődnek is a közsé
geink ügyeivel a mel;l"yén.

inséggyűlés!
December bó 20-án tartbtt

gyülést a vármegyei köZponti
inségbizo/tságafőispanelnök
letcalaH, mely .gyüI~sen dr.
Pálk.a Pál fósz;olgabiró Jelentet
te, hogy él segélyezéseket
Oyom~n é$. end~6dön m~g
kezdik. Jelentelte még, hogy
Gyomán több család 1-2-3
h6napi ebédeItefésre vállalt
szegény iskolás gyermekeket.
Együlésen ielentették, hOgy
Ángyán Béla békési képviselő

közbenjárására a népjóléti mi
nisz!erium a békési szegények
nek 15 rend ruhát ,és .. 15 pár
cipőt, valamint TemesvárI' Im
re szeghalmi képvis·előköz

benjárására' a szeghalmi járá~

szegényeinek 40 pár cipőt é.s
30 öllöny ruMt küldött;

gon barack, S)O vagon
vagon l
és 1 vagon
f~szerint e!sz;ClJ,Ul;lo.SI
ÖS'3zesen 545
(s 336gyümöles.
nyiség· rendeli
szerint aköve11kezőkép oszlik
meg :f/lagyarország-: zöldség
496 vag"'.")!]. g-~·nmölcs150 va
8on~ Ausztria: zöldség 9P Va·

· gon, gyümölcs 81 vagon.
Csehszlovákia: zÖldseg2 va
gon,gyümöles 13· véfgbn.iNé
metorstág: zöldsé'g- 12 vagon,
gyümöícs 26 vag-on,EgYé:~

· kp1fö1c1: zöldség!~va~pnrgyü;,
mölcsi6 vagoi1. ·······.;:11 ' .

ertiterrn~ny'

e.

pszárnlálásról.

Dr. Tardos Gáspárné: 3 db.
iskolatáskát, játékot.

Wagner Mártonné: ruhanemű.

A po19, isk. tanulók ajándékai
nak elszámolását az ünnepek
utáni számban közöljük.

. PÉTERJVLL\.:r-mÉ
a csoport tanárelnöke.

zöldpaprika. Gyula: 4 vagon
salátakáposzla, 2 vagon zölq
ség· és egyéb friss főzelék, .2
vagon paradicsom és 6 vagon
dinnye. Kistelek :51 vagon sa
!álakáposzla, 17 vagon alma, 9
vagon szilva és 12 vagon
szőlő. Orosháza: 2 vagon
zöldpaprika' és 14 vagon
hag·yma. Szarvas: 3 vagon
zöldpaprika. Szentes :32 va·
gon salátakáposzta, 153 vagon
zöldpaprika· és 3 vagon
hagyma. Tótkomlós: 56 vagon
hagyma. .szeged: 7 vagon sa
lálakáposz1a. 5 vagon zöldség
és egyéb friss főzelék, 4 va,
gon zöldborsó és zöldbab, 17
vagon zöldpaprika, 49' vagon
cseresznye é,~ meggy, 47 va.'

Optáltvagy visszahonositott magyar
állampolgároknál az erre vcnai!wzó
igazolvány. Föld és házbirtoko
sokra vonatkozó pontos adatok.

A népszámlálás alkalmáyal
féle statisztikai lapotallitanak ki
él számlálóbiztosole

IVlindenkiről aki 1930 december
31· én éjfélkor életben van vagy
él háznál tartózkodott akármi·nt
CS? Jádi'!?:, akár mint vendég
·szárnláiólapot.

Ndnden 12 éven felüli fiu gyer·
mekről· zöld másolati lapot.

Minden iparosról, minden ke~

reskedőről szines kérdőivet. Ni.in~

den 18 éven felüli férfi vagy nő

országgyűlési képviselő válasz
tói kérdőivet.

És minden házról és az abban
levő lakásokról egy házi gyiijtő

ivet.
lvlindcnkiaek érdelce tehát

miután az összeirást 193 L ja:
nuár W·ig feltétlenüJbe kell fe
jezni, -' hogy az fennakadás
nélkül folyhasson és a kivánt
adatokat a számláló biztosok meg"
jelenése alkalmával rendelkezésére
tudjuk bocsájtani - a bármi ok
nál fogva távol Jevőkre vonatko
zóan is - mert a számlá!óbiz
tosok senkit két részben feJ ke
resni nem kötelesek, :.- és ellen
esetben nemcsak maguknak okoz
nak felesleges ídővesztességet, de
mint emlitettük, ez esetben a ki
lüzött napokon és órákban bün
tetés terhe mellett a községházára
idézik be az illetőt a kivánt ada
tokkal együtt, ami elkerülhető.

a

ha

oda-

egye

iehetöleg
c:),3ci:3ldból

é'.rninek

a

amelyekre

napon az eiső 10
elvégezni.

J

es

nleg
,",,"w,'-,un. A kérdésekre minden·

ada-

Dr, sarkadi NCQV Ernőné:TU-
halzemií. . w

Nőégylet: 3 pár cipő.

Nyisztor Péterné: ruhanemü.
Nyisztor Péi'er ~/örijskereszt el-

nöke: 25 kg. liszt.
Oláh Lajos: 2 kg. szalonna.
Schulek Béláné: gyermek}áti

kal .

ilácUöt fe}

is

Az illetve 1931. l
l- én csütörtökön indulnak I

el 2 számlálóbiztosok, hogy meg
kezdjék a népszám
13Jt:s~. J.\z utasi~ás<L átnézve él kö-

rövi
.... !-:::rü-

ld él

népsz2unhilás a.lkaID-nával szükség
vall, ilyenek: mindenkinek a
i f" / b l ,. c •. ,KereSZaevele, "vagy -e {ell ,UQm I
mondani él születési évet, hóna- I

~é' házass~gköí~S~ i
tudna, al{KOr haza~sagl I

kivonata. Iparosok és
kereskedőknek iparigazolványa,

a számláló JapoD kitünte
tendő az jpaTigazoh'ány kelte és,
száma, mtiy alatt az kiadatott. I

1etekrevan osz.tVél- s nT~ndegyj}(

!áiG biZtosok a Ilivatalos titok
tarjásra esküt tesznek és senkinek

. ar: 2d2 fait sem sem I
"adózás ra vagy más fele- 'l

h 'l' 1 ] .... ). aszna nl nem SzaOl3.ü. hagyon.
elö.ké-szitse mindenki'

. ~ok3t

csa/-e{lelni tárz
l~.z netTZ- icItet sO/2atad.

van. Sz,zoen, és

megalázó, ezt ezfogadnisoha nem
nehéz. Az ajándékozó
is gyernzek alakot ölt és ez teszi
a karácsonyi oly meghitté, ez avatfa
igazi családi ünnepi.

És én kérem ezt az isteni Kis
dedet) álC!:ia meg kis növ2na"'élezirn
milldegyikét - áldja meg mind
azokat, akik se!!,itségünkre jöttek
emez öröm-űnnepűnkhöz, -
meg ártatlan kezecskéje n1inden
áldásával, a jótett nemes érzeté
vel és adjon mindnyájunknak
még főbb, még nagyobb szerete
tet, hogy szegény sorsüldözött,
lnegt~'Jdesett llwgyar hazárik meg
érdemelhesse a sokat hőn

ahaitoti szebb és jobb jövőt.

'fr

Kiosztotlank: 60 kg. lisztet, 25
db. kenyeret, 15 db. kalácsot, 12
kg. szalonnát, 14 kg. wkrot, 20
pár cipőt, nagy mennyisé!5ü ru
hát,. játékot és 30 csornag édes
ségef.

Az adományozók névsora:
Becl/er Rezső: 4 méter flanel,

4 pár harisnya.
Berkovics Adolf: 1 kg. szalon

cukor.
Bucsek József 1 méter !syolcs.
Dr. Chrisztián Kálmánné: ru

hanemű.

Feller Ernőné: ruhanemű.
. A [vláv. szcg-edi üzletvezető-

Glück Armin: ruhanemű, cu-
Stzg0uek ada~ai ~zer'int a sz~ ...

karka, játék.
ka.mara területéről

Grosz Salamon: 6 méter flanel.
Bácsbodrogmegye kivételével

Grosz Zoltán: 300 kg. tfizifa.
- az 1930. év folyamán a kö-

Hartenstein Ignácné: cukorka; .
veikező gyümö!cs- és főzelék-

füge. mennyiségek kcrüilek elszál~
Vitez dl. Haviár Gyuláné: ru- litásra.

hanemű, cukorkák. Algyő: 30 vag'on hag·yma és
Kató Lajosné: 6 kg. liszt. 2 vagon szilva. B2késcsaba:
Kiss Imre: mézeskalács. 3 vag·on :iaitJtc,49 vagon zöid-
Kner izidor: 10 pengő. paprika és ;) vagon dinnye.
Madarass Gyula igazgató: 25' CsongTád: 7 vagon saláta, 52

kg. liszt. vagon zöldség és egyéb friss
lHáday Aladárné: gyerme!{(u- főzelék, 4.:5 vag·on 7öldpaprika,

hát, babakelengyé[~ játékot, cu-, 8 vagon cseresznye és meg·gy,
karkát. , 23 vagon barack, 91 vagon

Mészáros Mihály babicipő. alma, í 9 vagon szilva és 15
. Mosolyg6 Agoston: cukorsiite- vagon szőlő. Csorvás: 5 va,

mény. gon hagyma. Gyoma: t vagon

igazán
&yerme/{

nak is nagyobb öröm és melegség j
lopódzott volna a szivükbe. Akt I

"megfigyelte, észrevette, milyen bol- I
idog volt az a gyermekcsoporí~ I

hogy felragyogott a szeme minden I
szeretet csomagnak odaérkezésen I
ahová szállva volt. Én hiszem: .,1

az igazi, tiszta, szent öröm az.
övéké volt. Adtak, .- de kaptak !
ene bőségesen. Tudom, hogy I
egy sem lesz közülök, aki az éfet- ~
ben meg ne látná támaszra sza-I
ruló embertársát, érzékeilen lenne'
mások boldog~alansága, szeren-:li'
csétlensége iránt. Nem a i

",pm n'7 ri Ml01'; rT b I ': r.".,..',;., iIL, c.;.~ e"SJI'~, éS, ue e,SC-uLcL!t-'.J, í

~elkik~nysz::. hat~s~ alat~ " c.se- i
ieksZlIé a jor, men lesz SZlliilkoen i
megértés, szdnalom és sze- !
retet, kerül !
jukon tulra is. I

Az GJia'n,dék.nu· '70 ,'/'al(- re ;;llr5~7oi{) l.<;,...-...- .....' i '" L,<..rÍ.- .... v ...... <-l.t:. i



1930. dec. 28.· GYOMAI UjSÁG 3 oldal.

J..

- •• lY

~.~~

D fönt

-

Anyakönyvi hírek. Születtek:
forgacs István, Szakálas Amb
rus, Oláh Mária, Guth ferenc
András, Valuska Gizella, Pelyva
Piroska, H. Juhász Piroska Er
zsébet Etelka, V. Kovács Er#
zsébet, Valay 110na.Elhaltak:
Kalina ferenc 57 éves, özv.
Klein Hermanné Steiner fáni
60 éves, Paróczai Mária 8
éves, Tólh Elekné Szakál as
Etelka 21 éves, Szabó Sán#
dor 79 éves.

A legszebb asszony is csak
ugy szép; ba elegáns a toa#
lelt je, a szép toa!etthez pedig
nem kell sok pénz. A Párisi
Dival,a legnépszerübb ma
gyar divatlap él legdivatosabb
párisi toalettek rajzát közli és
a lap olvasói ezeknek él ru
háknak a szabásmintáit is meg
kaphatják. A Párisi Divat 01#
vasói olcsón és divatosan öl#
lözködnek. A gyönyörü ké,
pekkel diszitet1 divatlap uj
számában szá~ltaran toalett és
kézimunka rajzát közli, de
ezenkivül száz és száz jóta#
nácsot közöl a háziasszonyok
kaI. Egy szám ára 1 pengő

20 fillér. Előfizelési ára ne
gyedévre & fl engő 50. fillér.
Kiadóbivalal: Budapest, VII.
Dohány-utca 12 szám.

A szegedi kamara a Társa
dalombiztositó adminisztrációs
költségeinek csökkentését kö'
vele li.

- A csehekkel nem tudtunk
kereskedelmi szerződést kötni,
igy most nem vagyunk velük
szerződéses viszonyban, va
gyis "vámháboru" van közöl~

tünk.

,j+]'UÖVff HÁLÓlATI

A.!~i fri§s és eqészsé...
qe!§ akar ienni is nem
akaría, hogy kemény legyen él

széke, folyton fjjjoll a feje és
bőre tele legyen mindenféle
péltlaná~sCll, a~; igyék hejenként
egyszer·kéiszer reg·gelizés
e1őlt egy pohár természetes
~Fe:teniC J@zsef~ kcscrű6

. vizd. Közkórbázakban végzetJ
orvosi megfigyelések szc>rint a
Ferenc József vizet kLi\ö
nösen gyomor-, bél-és máj#
betegek használják szívesen.
mert ez minden kellemetlenség
néikül biz/oson hat. A
Ferenc' Józ@>ef keserűvíz

gvógyszcrtárakban, drogériák,
ban és füs7erüzletekbcl1 kap'
ható.

- A gyulai törvényszék
fischer Gyula endrődi vaske~

reskedő ellen· elrendelte a
csődöt.

Mezőbetény legközelebbi
vásária január 9 és 1O·én lesz.

- Mogyoróssy Mihály me#
zóberényi gazclalcgényt lest·
vérgyitkosságért másfélévi bör#
lönre itéItélc

-December28:..án megala
k(ll a "Mezőberényi Baromfi..
tenyésztők Egyesülete".

- SzeqIelvények aZ alis
páni jelentésből: "Nem hagy
hatom meg'emlités nélkül, hogy
egy községben· az ősz folya
mán nagyobb számú múnka#
nélkiili jelentkezett, ugyanakkor
az uradalom által meghirdetett
cukorrépa múnkára alig ielen/#
keztek, ug',! hogy az uradalom
más községből hozatott múnl

kásokaj".
17 Az álla/forgalom a jelentést

magában foglaló időszakban

eléggé élénk volt, vasuton élő

állapotban 1952 szarvasmarha,
259 ló, 2829 juh és 28631 ser,
tés száJlittatot! el a vármegye
területéről".

" A gyomai Hármaskörös#
hid fapallós pályaburkolatának
kijavilására pedig 18 mS ui
lölgyfapalló szereztelett be,
mélynek vasúton Gyomára va'
ló szálIiIása a napokban fog
megtörténni".

Hogyan ismerkedtek meg?
Hires közéle1i férfiak, poli1iku'
sok, müvészek, irók feleség'ci
arról nyilatkoznak Tolnai Vi#
láglapia legujabb számában,
hogy hogyan ismerkedtek meg
férj ükkel. A népszerü képeslap
uj száma gazdag tartalommal
és 64 olda! terjedelemben je
lent meg. A lap közli a "Ma
haradzsa szerelme" cimLi S2:en#
zációs regényt, amely a vérző

indiáról szól. Ára 24 fillér.
Tolnai Világlapja minden 01#
vasója 10 pengő boltiár helyeJl
2 pengő 90 fillérért bérmentve
megkapja Tolnai Világlexikona
és Világtörlénelme egy'egy
diszkötésü kötetét.

Helyreigazitás. "Szobalüz l
haláleseftel" eim alatt f. év
december 14-iki számunkban
hirl adlak arról, hogy decem#
ber 7#én vasárnap Bárdos JÓ 6

zsefné házánál iüz volt s a 86
éves öreg Lukács András, ki
az egyik szobában lartózkOI

doH f. hó 9-én füs/mérgezés
következIében meghalt. Mint
utólag megállapilottuk, nevc#
már év<'k óta betegeskedett és
a haloltvizsgilla1i jegyzőkönyv

adatai szerint nem a füslmér·
gezés, hanem szivszélhüdés
következtében halt meg.

Egy cikk "Ignotus'~ után. A
köze[multban jelent meg él

l-<ner cég kiadásában Osváth
Ernő hátrahagyoil mondásai·
nak gyüi!eménye, melyet Con
rád Ottó jelenletell meg. A mű !
előállitását művészileg készi#
teile el él Kner cég, amelynek
munkájáról nagy elragadtatás
sal irnak a fővárosi lapok. A
könyvről. mint könyvművészeli
munkáró! emlékeznek meg. A
többi közt a következőket

irják:, "Francia betük, mik már
magukban világosság, elefántl
csont papiron, !nj már magá#
ban melegség, minden egyes
oldalnak tükre külön egész:
mintha eleven lény volna, mely
azzal. hogy van s olyan ami
lyen, elmondja azt, ami rá van
nyomtatva. Nincs ebben a
könyvben belü, irásjel, kikez
dés, vél-?·. sorformálás, mely ne
volna kiszámitoit, tudatos és
összehangolt s hüség, szépség
és stilus érzékenység okából
odatett, ahol van. Mindebben
három él csoda: az, hogy
ilyesmi van és megletIáltalál
ban a mi közönségtelen or#\,
szágunkban, hogy meg van
még ma ís s ilyen remeket
mível e trianoni földön s hogy
ezzel iti meg lehet állni s meg
lehet belőle élni. Micsoda hit,
micsoda tudás, micsoda forró
magabízás kell ehhez l A kö
zépkorban s a renaissancei
időkben élhettek ily múvész#
mester emberek s mester csa·
ládok". Igy irja Ignotus aNyu"
gat főszerkesztője. Mi tudunk
egy negyedik csodáról: A
Kner nyomda életérőllegke'
vese bbet a gyomaiak tudnak.

LeszáHitottak egy garázdál
kodó utast a vonatról. A Bu
dapest felől érkező hajnali sze·
mélyvonat kalauza panaszt tett
a rr.ezőberényi rendőrnél, hogy
a vonaton egy jegy nélkül
utazó düh0ngő részeg' utas
van, aki fenyegeti az utazó
közönséget. A rendőr megáll
lapitotta, hogya veszedelmes
utas Balázs István monoki
marhakereskedő, akit ittas álla·
pota miatt él vonatról leszálli#
tottak s kijózanodásáig a me
zőberényi rendőrség fogdájába
helyezték.

Előfizetöinknek,olvasóinknak

és munkatársainknak boldog
ujévet kiván .

. a Szerkesztőség.

Előfizetési felhivás !
Amikor a Gyomai Ujság ha

todik évfolyamát nyitjuk meg, há#
lásak vagyunk amellettünk kitar
tá kedves olvasóinknak, kik támo·
gatásukkal lehetövé teszik,. hogy
a lapot továbbra is fenntartsuk.

A jövőbe.n is községünk, járá
sunk és eJ;yéni . ügyeink elfogu
latlan hirdetői és birálói kivánunk
lenni. A napi riletünkben most
olyan sokszor előforduló sérelmek
3eószólói, a becsületes emberek
támogatói, -a haszontalan szédel
gőkleleplezői, ostorozói leszünk
ezután is. Válogatás nélkW védjűk

az igazságot, akár a szegény,
akár a gazdag oldalán van az.
Őrködünk a munkás, iparos, lce~

reskedő, gazda és tisztviselői meg
becsülés mellett, de kiméletlenül
tárqadjuk a hatalmi visszaélést,
ha bármilyen magas helyről is
jön az.

Ebben a nehéz munkánkban
azonban. csak ugy tudunk ered
ményt elémi, ha erkölcsi és anya
gi támogatást· kapunk olvasóink
részéről is.

Az utóbbi időben' örvendetesen
szaporodó olvasóinktáborái még
mindig fokozni szetetnénk, ezért
janufÍr J-től kezdődően előfizetési

és hirdetési árainkat annyira mér#
sékeljük, hogy szerényebb jöve
delmil polgártársaink is állandóan
olvashassák lapunkat és azt hir
deféseikre is fe/használhassák.

Árainkat a következőleg álla
pitjukmeg:

ELŐFIZETÉSIÁR:
Egész évre 520 p ..
Fél évre 260 P .
Negyed évre 1.30 P
Egy lappéldány ára· 10 filér

HIRDETÉSI ÁRAINK:
5 cm. magasságig. egyhasábos

hirdetés:
J-szeri közlése J. - P
2-szeri közlése 1.75 P
3-szori közlése 2.50 P
5~szöri _közlése 4.- p

!O-szeri közlése . 7.50 P
PUBLIKÁCIÓS HIRDETÉS
25 szóig 30 fillér

minden további 5 szóig 10 fillér
rel több..

ALKALMI HIRDETÉSEK:
Egyesületi vagy magán

elszámolás soronként 0.10 P
Reklámhir soronként . 0.20 P
Nyilttér 0.20 P
Eljegyzési. házassági, orvosi

és más személyi hir 1.50 .P
Köszönet-vagy

gyászjelentés 1.50 P
jótékony intézmények közérdekű

hirdetéseit és a névnapi megvál
tásokat ingyen közöljük.

A GYOMAI UjSÁG
szerkesztősége.
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BA~ER Csak,9'flS9yszertárban klllPI'Í~~
R Aspirin feiü/mulhatat!4lIn. .

H~gy<\n'~iJen a szívbajos em
ber? Szí"baj-él"elmeszesedés
vérnyómás. Irta: Dr. Bodol1 Károly
egyetemi magántanár. Novák Rudolf
és Társa Buda.pest kilidása. Ára
A kitünŐ szerző, kinek a sziv es' ai:
erek betegsegeinek kezelése a speci
alitása, nagyon dicséretes munkát· vég
zett, amikOr e népszerü könyvet meg
irta. Az idősebb emberekilek több'
mint fele szenved szivbdjban $s érel
meszesedésb~n és rengeteg ember ha.i
meg ideje előtt, mert nemeit úgy,
ahogy gyengült szive kivánta volna.
Égető szükség volt tehát oly könyvre,
mely az életrend minden ágára,
sportoíásra, dohányiásra, szeszes ita
lokra, nemi életre stb. kiterjeszkedve
táplálkozásra, munkára, pihenésre,
pontos és világos szabályokat állit fel.
Nagy szakértelemmel állitja a szerző

szembe a valódi szivbajosokat a kép
zeItekkel, ami rendkivül fontos dolog,
hisz se szeri se száma az olyanoknak,
akik szivbetegnek képzelvén magukat,
sokat szenvednek felesleges módon és
orvosuknak nem adván elég hitelt,
előbb-utóbb lelkiismeretlen kuruzslók
kezeibe esnek. - A szerző behatóan
foglalkozik a magas vérnyomással és
az érelmeszesedéssel korunk e két nagy
rémképével és a kellő életmód ismer
tetésével rávilágit - már amennyire
ez laikusok számára irt könyvben le
hetséges - azok kezelésére is. - A
könyv világosan, könnyen, érthetően,

mondanók élvezetesen van megirva és
nagyon megnyugtatóan hat, mert az
olvasó megtudja belőle, hogy a leg
több gyógyithatatlannak tartott
szivbaj tartósan 9y6gyithat6. A
könyv nagyon tetszetős és olcsó kiál
litása a népszerü kiadó ügyességét és
áldozatkészségét dicséri.

- Békéscsaba rendőrhafó

sága eltiltolta a főutcáról a
leherjármúvek közlekedését
Csak az ott lakókhoz járhat·
nak teherrel.

- BeHczey Gézát ujabb hat
évre az O. M. O. E. alelnöké·
vé választoHák.

- Békésvármegyében él tör
vényhatósági és vicinális utak
hossza több mint 1000 kilo·
méter. Ebből 1929 év végéig
349 kilométer van burkolattal
kiépitve. (277 km. makadam).

Kiakarják tiltani a forga
lomból a hIgkövet. Csonka
magyarországon évenként
ezer embert mérgez meg a
lugkő, akik közül ötszázan
meg is halnak. Ezért a szak
emberek körében felmerült az
a terv, hogy a lugkövet von..
ják ki a forgalombóJ és a ké·
miai gyárakat valamilyen lug·
kőpótló anyag- készítésére és
forgalombahozatalára szo...
rítsák.

Néptanitók Lapja és NéP-I
művelési tájékoztató. A val·
lás és közoktatásügyi minisz
ter közli a Vármegyei Tör·
vényhatósági Iskolánkiviili Nép
művelési Bizottság utján a helyi
iskolánkivüli népművelési biO'
zottságokkal, egyéb népmü·
velési szervezetekkel, intézmé
Ilyekkel, hogy 1931. január 1·
től fogva az eddigi Néptanifók
lapja: Néptani/ók Lapja és
Népművelési Tájékoztató cí·
men jelenik meg és Q.zentul
népművelési közleményeket is
rendszeresen kÖ7öl. A lapot
1931. január hó 1·től 'kezdő...

. dően felruhána a népmúvelés
ügykörére nézve a hivatalos
közlés jOl?hatályiival. A lapot
tehát a fenIjelzett időponHól

kezdve a törvényhatósági is..
lwlánkivüli népművelési bi-

. zoHság-ok részéről hivalél los
lapnak kell tekinteni.

- Eteken dr. Csepregi Imre
plébános és vitéz Zsák Antal
igazgató-tanító indilvványÉlra él

gazdák több mint száz külte
rületí szegény iskolás gyer·
meket házaiknál naponta ebéd
del látnak el.

Kilóra mérik ezentut a to
jást? A lojáskereskedőérde

keltségek azzal a kéréssel for
dultak él kereskedelmi minisz-
terhez, hogy rende[je el a fo...
jáskereskedelemben a kiIog...
ram sulymérlék használa lát az.
edrligi darabszámítás helyetL
Értesülésünk szerint él földmi ...
velésügyi minisztérium is fog
lalkozik ezzel a tervvel és a
tojás márkázásiinak bevezeté·
sével egyidejüleg tartanák szük...
ségesnek él sulymértékre való
áttérést.

:-Érdekes kisérletek a rádión.
A bécsi é-s müncheni rádió kö
zös programmol adtak. Bécs...
ben egy müvésznő énekelt és
MÜ(lchenbőlkísérték zongorán.
Ezt él számot párjelenet követte.
amelynek férfiszereplője Mün
chenben, hőlgyszereplőjeBécs..
ben beszélt. A közremüködő

müvészekfejhallgatón hallgatták
partnerük játékát.

Nagykőrös hizlalótelepén
százezer csirke hizik. A nagy..
kőrösi baromfigyüjtő és hizla...
lótelepeken mintegy ezer em
bernek adnak kenyeret. A kő

rösi hizlalótelepeken százezer
csirke hizik, melyből napon...
ként tízezret vágnak le. Ang
liába, a mostani karácsonyi
pulykaexport idején, naponkint
négyezer pulykát szállitanak
Nagykőrösről.

Öngyilkosság. Szabó Sán...
dor 79 éves gyomai lakos de
cember hó 23,án éjjel felakasz
totta magát. Irást nem hagyott
hátra. Öngyilkosságának oka
ismeretlen.

HHár bácsi mesél.
Dermesztő hideg van. A va'

kitó fénnyel tündöklő hó most
alig fehérlik. ráfeküdt az esti
sötétség. Bent a bélrakbéll1 pis,
lognak él lámpák, mpog a lüz,
él felső priccs szélén pedig
egy negyven év körüli fekete
Kossuth szakálas férfi, Csül·
nakos Hilár ol. Ideges ránga...
tódzással lóbálja az egyik lá
bát, él másikat maga alá huzva,
ujjai közt sodoría mahorka
cig~rettáját s közben figyelme
sen széjjel néz a köréje gyü
lekezeti fogoly bajtársai felelt
és magában számlálgatja él ma
esti esedékes mahorkák szá
mát. U. i. Hilár bácsi odahaza
műszaki mérnök és mint ilyent,
respektáJják itt az orosz iro
dán is, nem hajtják munkára,
de nem is keres ellY veszeke
dett kopekel sem, mégis, hogy
dohánya legyen, esténkint fo·
goly társainak mesélni szokott,
fejenként egy mahorkáért.
(apróra vágoH dohány kóró)
igy aztán összegyül Hi/ár bá·
csipak annyi mahorkája, hogyha
egy kicsit kevesebbet dohá..
nyozna, el is adhatna belőle.

A mellelte ülő egyik fogoly
társa, eg'v csupa!'>z képii bos
nyák gyerek, tiszteletteljesen
gyufát gyujt neki, egy-két mély
szippantás, aztán Hilár bácsi
mesélni kezd:

Odahaza a mi fővárosunk

egyik színházában, az első

felvonás fináléjának a végén,
mint valami hirtelen kerekedett
bősz vihar, oly hatalmas erő..
vel harsog a zene, méljd a
nagy hangzavarból szeliden,
lágyan kibontakozik egy nő és
egy férfi kellemesen csengő

duettje. A zene gyorsabb üte..
mére aztán egy ügyesen be..
állitott tánccal ellejtenek a ku...
lisszák mögé. A közönség taps
viharára kidugiák maszkirozott
fejüket, bókolnak jobbra-balra,
aztán a nehéz p]üssfüggöny
leesik és a nézőtéren kigyul ..
nak a lámpák.

Az első emelet egyik páho
lyában egy szép szőke haju,
mosolygós arcu, nagyon ele·
gáns fiatal asszonyka figyeli
látcsövével a beszélgetésnek
indult közönséget. férje ebben
a pillanatban hagyta el a pá.
holyt. Most azonban ujra nyi
lik a páholy ajtaja és egy nyu
Jánk, napbarnitott. fiatal ember
lép be rajta, udvariasan meg·
hajtja magát, szúrós tekinteté.t
a szép szőke asszony szeli...
den kéklő szemének szegzi
- Nagyságos asszonyom en·
gedje meg, hogy bemutatkoz...
zam, Benő Bálint bankár va·
gyok Brazilliából - az asz...
szonyka ijedten és zavartan
néz rá .~ igenis nag.ys'ágos

asszonyom egészen jól tetszeIt
érteni, én Benő Bálint bankár
vagyok BraziIIiából és nem az
a sikkasztó szélhámos, akivel
kegyed ezelőll hat hétlelmeg
esküdölI, aki most a' bí.iffében
issza a sörét és szivja él Sí;i

varjál, mitsem sejtve, hogy' a
kezeim közé került és bár
mely pillnnatban letartóztéltha~

tom. Bocsásson meg' nagysá...
gos asszol1~'om, de kénytelen
vagyok - bármennyire is rM.;
jon ez önnek, ~ a leg6sziú"
tébben és a legrövidebben tá..
jékozta/ni erről a szélhámos
gazemberről, aki kegyedet is
éppen ugy becsapta, miót
ahogy engem meglopotl es
becsapott.

Ezelőtt négy évvel került kl
hozzám ez a gazember, ná.. '
gYOD jó ajánló levelekkel fel.,.
szerelve. en mint honfilársllák
végtelenü! megörül1em~s rOg
tön alkalmaz/am, sőt már a
m~sodil( évben vezetőszerep

hez is jullatlam. Eh agazem·
ber azonban arra használta fel
bizalmamat, hogy egy alkal...
Olas időben a J.egraffináltabb
mélnipulációval magához ka.
parilolta a bank egész pénz';'
készletét az én irományaimmal
együtt és mcgszököH. Én utána
vetettem magam két detektív.
vel, vég'ig üldözIük egész Amé.
rikán,F:uropánkeresz{ü{ be'
i\.iséizsiába, mig azlán Egyip...
tomban ezelőH egy évvel fel';"
jescn nyoma veszett. Ezen si·
kertelen hajsza után én vissza';'
men Icm Brazilíába s igyekú..
tem a rajtam eseti csorbát
helyrehozni. Most .aztán f2

magándetektivjeimtől értesitest .
kaptam, hogy az én sfkkasz:",
tóm itthon van Pesten,meg.'
nősült és elvezi az éleI' ÖS7-

szcs örömeit, amit az énpén..
zemmel szerzeH meg. Méltóz
tassék csak egész nyugodtan
végig hallgafni, rögfön befe..
jezem.

- Nagyságos asszonyom l
Mivel kegyed törvény szerifH
Benő Bálintné, Benő Bálint Pel':'

dig én vagyok, eszerint tehát
kegyed az én törvényes és
hites felC2ségemés mint ilyent
arra kérem, jöjjön velem. /az
autóm lent Váf benniinkel il
kiiáratnál. elviszem Bra;i{i1iábö
az én oHhonomba, ahol ~
pazar fényüzéssel berendezett
palota és a legnagyobb boi...
dogság várja. Méltóztassék
ide nézni. itt él zsebórám, pon
tosan egy perc gondolkozási
idői adok: velem jön-e él tör
vényes és hiles férjével és
azonnal elhagyjuk él páholyt.
De hogy semmi néven neve...
zendő kellemetlensége ne Ie·
gyen. ezt a gazembert futni
hagyjuk. figyelmezteinem kell,.,
azonban, hogy ~nenke7.ő eset...
1?",n, vagyis ha nem <;IZ én 1a~

\
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~ Dr. Vogel Károlyné Dr. Seffer Erzsébet
folyó évi október hó 29-én

az Egyetértés Olvasókörben megtartott
egészségügbji szabadelóadása.

1gen lisztelt hallgatóság' Mai egyes fertőző belegségeknél
elóadásomban egynéhány ferló- különböző; pid. kanyarónál
zó betegségről} azok okozójáról} 9-11 nap. himlónél 1ő nap,
terjedési módjáról s az azok ellen ri'tkán kevesebb, bárányhimlő.;,

való védekezésről fogok néhány mH 14-20 nap, vörhenynél
hasznos. szÓt elmondani. Te· 1-10 nap. Ugy kell ezt érteni,
kinlejbe véve azt, hogy Ma- hogy pid. aki ma himlóvel fer...•
Q"vafországon minden n~gyedik tőzódik, az kb. 1z:; nap mulva
ember halálát fedőz.Ő betegség lesz himlós. A lappangási idó
okozztI, fontos, hogy mindenki szak jelenségei: sápadtság,
iparkodjék a fertőzö betegsé· b'ágyadtság, fejfájás, tagfájdal...
gek lénye~évelmegismerkedni. mak, étvágytalanság, hányás.
fertőző vagy rcigadós beteg.. hasmenés. szivdobogás, ke
~égeknek azért hivjuk ezeket, délyhul!ámzás. nyomtalan álom.
mert mintegy ráragadnélk él be· kisebb gyermekeknél feltünő

tegrol az egészséges emberre. dacosság. A gondos anyát
sóf ncmcs~k d betegről köz- ezek a tünetek már arra kész
vellenü!' hanem él beleg kör... . felik, hogy gyermekét a követ.
nyezetében levő tár~yakról. kező napokon Jüzczlesebben
iíllatokról. sót néha maga a megfigyel ie. Párszóval rámuta
~eteB'Szoba levegője is fertőzött. tok néhány, fontosClbb. fertőző
Köztudomásu dolog, hogy a bl2tegség kezdeti szakaszának
redőző betegségek egy nagy.. jelenségeir~. Influenza és tifusz
részélbizonyos. a növényvilág. gyakran kezdődik heves fejfá
ba tartozó, szabadszemmel nem jflssal. gerinc és végtag fájdal..
látható apró lények okozzák. makkaL Hólyagoshirillő kitö'
melyeket baktériumoknak neve- rését heves derél\lályi fájdal
zünk~ Hogy fogalmai alkothas- mak elázik meg. diftéria és
sunk ezen szervezetek parányi vörheny gyakran kezdődik é.
volláról, meg12mUtem. hogy 250 mclygéssel és hányással, ki
millió nagyobbfaita baktérium sebb gyermekeknél él difftériál
€~yüt1es $ulyaegy milUgramm. néha fellünő köldöktályi fájás
I;:zek az apró survezetek nye- előzi meg. Minden fertőző be..
réssel vagy belégzé51sel az em.. tegségnek kisérő tünete él ki..
ber szervezetébe jutva. rész- sebb vagy nagyobb láz. azon·
bent~5tükkel.níszbefl a tes- ban a láznak az egyes fertőző

tükból tiiimeU méreggel sulyos. betegségeknél való viselkedése.
néha halálos megbetegedést nem tartozik jelen előadásom

okotnak. Sajá·tságuk, hogy ne- keretébe. A kanyaró és vőr

kik -k~dveí!ő viszonyok közt heny, bárányhimlő. himlő, has.
pid. sötét és 'nédves lakásban tifusz, kiütéses tifusz, kiütéssel
rendki'ljülgyór~an etszaporod- járó megbetegedések. Vannak
nak és sokáig meglartják fer.... aztán betegségek, melyek nem
tŐ2tŐ képessé~üket. Az" emlitett járnak kiütéssel és mégis ép
módönaz ember szervezetébe. pen olyan ragadósak. pid. a
jutv~. - feltéve. hogyfogé- torokgyikés szamárköhögés.
konyságavan az iiletónek ~ A fertőző betegségek elején 
be1egséggel szemben. - ott különösen akiüléssel járóknál
.elSzaporodnak és deintcáifa· - piros és fáldalmas a beteg
lános f(\SSZ közérZet j~lei mt:l- torka, mert a kiütés mielőtt a
iatközÁak;Uyinkor szokta 'az • bőrön jelemkezne, előbb a
él8:iódóanya orvosának .azt- nyálkahártyákat, első sorban
mondanr. hogy gyermekében ' él szái nyálkahárlyáját lepi e!.
lappang valami. Mi orvosok is Ki:zárólagaz orvos feladata.
a fe~~óző betegségeknek ezt az lJyenkor eldönteni, hogy ka..
időszakát lappangási idűszaknak nyarő, vörheny. torokgyik. vagy
neyez~ük.Ezen idós7'élk' az . pedig egyszerü mandula gyul~

,vamradönfene. úgy ezt II szé!
)lámosl lefqgatom és igy ke·
gyed is a legnagyobb kelle ..
~ctl~ségbe kerül. Asszonyom
tessék nézni at órámat. eltelt
~z egy perc. kérem nyilat·
kozzék!
, - A sz~p szőke asszony·

kának szeliden kéklő szemé..
bőr megindulnak a könnyek. a
mosolygós arcra szineket ját·
szó hideg félelem ült, majd
síró görcsök között kinyögte

valahogy: "Önne! megyek". I
- Nagyon köszönöm l1agy

ságos asszonyom. de a ke....
gyed férie igazán a legdere·
kabb ember él világon, ő az
igazi Benő Bálint. meg tetszik
nekem bocsátéHli, de én csak
a felvonás közti tiz percet
akartam egy kis izgalmas szó·
rakozással eltölteni, ajánlom
magamat.

B.Oábor.

ladás kezdetél ielenti'e él to.,
rokfájás. Az anya gondosságát
bizonyitja, hogv ugy szoktatja
gyermekéI. hogy az mindenkor
minden ellenkezés nélkül meg'"
mutassa torká!. Nagy jelentő..
ségü g~lermekeknél a torok
vizsgálat. mert kiHönöscn él

diftéria ez a gyilkos betegség,
ha idejében fel nem ismerik,
bizony sok áldozatot szed az
apróságok közül. A kanyaró·
nál él kiülést jóvéII megelőzi él

gyakori tüsszentés, a szemek
könnyezése} izgatott, száraz
köhögés, mely néha valóság
gal ugatóvá válik. A szamár
köhögés sem kezdődik mind
járt rohamokkal, hanem csak
izgatott köhögéssel. ugyszinlén
él gégekrupp vagy torokgyik is
igy kezdődik. Egyik másik fer
tőző bétegség nem csak a lap
pangási szakban és a virágzó ki·
ütés idején ragadós, hanem olyan
kor is, mikor már a kiüfésból
semmi sem látszik, csak a bőr

hámlása emlékeztet rá. Igy pid.
a vÖrhenyes beleg él hámlás
idó:Jzakában rendkivül fertőző.

A fertőző beteg környezetében
élő egészségeseket csak úgy
óvhatjuk meg, ha él beteget
idejében elkülönítjük, mert mint
tudjuk, a betegnek fertóző le
het a köpde, a hányadéka, az
ürüléke, vizl?lele, sőt mint már
említettem gyakran, a levegő is
fertőző csirákkal telHett. Minél
korábban történik az elkülőnités,

természetesen annál eredményesebb.
Az elkülönitésen kivül a járvány
megakadályozására leghatható
sabb fegyverünk a fertőtlenités}

még pedig il beteg váladéka·
inak. szennyes fehérnemiijének,
a környezetében levő lárgyak
fertőtlenitése. A beteg ápoló
nak pedig saját magával szem·
beni kötelessége is, hogy ke·
zét minél gyakrabban' mossa
szappannal és száját siiriin
öblögesse fertőtlenitő folya.
dékkal.

Az orvostudomány kimutatta,
hogy ij férgek, rovarok és egyéb
kártékony állatok nagy szerepet
játszanIlak a fertőző betegsé
gek terjesztésében. sőt előidé

zésében is. Tudjuk pId. hogy
fl férgek megmásszák az em..
beri váladékot, mely igy rájuk
tapad. vagy felfalják azt, vagy
a beteg embert megcsipve,
annakferlózött vérét magukba
szivják, aztán tovább viszik ti

esirákat ételeinkre, használati
tárgyainkra stb. Számtalanszor
'Iéitjuk. hogya légy az istálló...
ból, pöcegödörről,trágyadomb...
fóI egyenesen kogyhánkba
száll. Ezért nem véletlen, hogy...
a kolera, hastífusz, vérhas.
csecsemők bélhurutja a legyek
szaporodása idejében, tehát la
'vasszal és nyáron a leggya
koribb. A légylestén nagyitóval
megtaláltáka ko/erat hastifuszi

vér/ws, visszatérő láz, lépfene és
tüdővész fertőző csiráit. Az Af
rikában dul6 nálunk igen ritkán
előforduló álomkór! is egy
légyfajta közvclifi. A whatetii,
amely csak éhsége csilapitására
keresi fel az embert. igen ve...
szedelmes, mert a kiütéses li ...
fuszt JLrjeszti. A szunyogok
közül az ugynevezett foltos
szárnyu szunyog csipésével a
váltólázal terjeszii. .u.. bolhák
közül pedig a patkány bolhája
él pestis ragályának közve1itője.

A férgek elleni védekezés
alapja kizárólag a tisztaság. A
testi tisztaság, a lakás lisztal
sága. világossága és jól sze~

lőzöltsé~fe_ A ragály t terjesltő

kártékony állatok közt jelenté
keny helyet foglalnak el az
ug'ynevezell élősködő állatok,
melyek - miként az emberek
közt is sokan - kerülik a be
csületes, fáradságos munkát,
befurakodnak mindenhová,
ahol fáradság nélkül lehet sze
rezni. vagy lakmározni. Az
egyik terjeszti a betegséget,
mint például él szunyog. ruha
feW. bolha. gazdájának tár·
anyagát fogyasztva. él másik
vérét szivja el, vngy vörÖs
vérseitjeit pusztitja és egyesek
mozgásaikkal, vándorlásaikkal .
okoznak a szervezetben sok
kellemetlenséget. Ezen csoport
ba tartoznak az ember vörös
vérsejtjeiben lakó és azokat
pusztító apró élősködők, me...
lyek a vállólázat okozzák és
melyeket - mint már emlitet...

tem - bizonyos szunyogfajta
olt az emberbe. Az élósködők

különböző nagyságuak és ala·
kuak. Meglehetósen gyakori
betegségokozó a galandféreg,
vagy köznyelven pántlikagiliszta.
Pántlikagilisztát ugy kaphat az
ember, ha megeszi olyan sel"
tésnek, vagy marhának él hu·
sát, ameiyben borsókák vannak
és ezek a borsókák fejlődnekki
az emberben pántlikagilisztává.
Ugy értsük ezt, hogya galand
féreg peléjével megfertőzö/i

állatban fejlődik ki a borsóka
és a borsókával fertőzött em
ber belében a galandféreg,
mely nyolc·tiz méter hosszu·
ságura is megnőhet. A máj
mételyt beteg sertés husának
fogyaszJása idézi elő. Az em
berre legveszedelmesebb cl

kutya galandférge} mely él kutya
belében néha százával talál ..
ható. Alig pár mm. hosszu és
ha az ember ilyen kutya által
megfertőződik, akkor kifejlődik

szervezetében a galandféreg
borsókélja, mely az ember má
jában, vagy tüdejében néha
emberfej nagyságura is meg
növe életveszélyes megbetege·
dést okozhat. Ebbe a csoport
ba tarroznak az ugynevezeIt
trichinák is, melyek olyan sertés·
hussQl )utbgtnak az ember
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Mit hozott él,

Jézuska,?

SM

A,gyomaihatárban levo "Nyulak
Szakszervezete'" a helyLvadászok
egynémelyikének, a ,kő'i(etkezo (1.~

jándékok,k,alkedveskedettkarácso~y
estéjén:'

Két igére/ben.. nem fukar tag
olyan szérumot kapott, melytől az
igért birkák szaporodnak.

A vadászmester aranyszegélyü
figyelmeztetést kapott: Vigyázzon,
hogya társasétkezéseknél, ne . le
gyen a bor olajos.

Az egyik, tag fájdalomcsilapitó'
nyúlhájat kapott a, "beÜ(förodésre";
ha a társasvacsorákon 'Ónagysá
gáék ezután is otthon vacsoráznak.

Egyik tag reformált napMrt
kapott, -melyben a fársasvadásza-,
tok mindig szabadnapJa esnek.

*
A becsülel~sség::'üljQa leg'::'

biztosabb:~ Mtd~n saját.qiagun.
kal üsztelelben 'tartjuk és em';
heri mélróságunké'.lf bünnel nem
engedilik bemocskol(li; midőn

embcrtársair1k irántí tisztelet él
hCl1l1ünkés ez vezelminden 8

kor életünkben; akkor iárunk
a. becsüli2t utján_
Midőn a vallás. abi! paran:,

csáinak és a7. állam !öt'vényeic
llek eilg'cJclmeskedtink. a be
csülelesség. az erkölcsösség
tiszteletet érdemlő harcosai Va
gyunk.

A lelkiismeretlen ember, aki
a más javaira, vagyonára, pén· '
zé re éhes, az nem gondol em~'
bertársaira, hanem csak a maga,
előnyére és' hasznára, amely
parancsol neki és viszi a rab,
Jás, a lopás bűnére.

Az igazán becsületes embu
nem a büntetést61 való félelmé
ből nem nyul él mások pénze
hez. jószágához, hanem azért.
mert a saját tiszta lelkiismerete
azt ugy kivánja.

Az ilyen C'mber nem másnak.
hanem önmagának becsületes,
a lelkiismerete megelégedeH az
ő tetteivQ\.

Ez a magunkér! való becsü
letesség megszerzi a mások,
megbecsülését, tiszteletét és
szeretetét is,amelyekn2 ai em
bernek feltétlenül nagy' szük,
sége van az életben.: ,

SZÖKE FERENC
ref. ig. tanitó.

lopás bünére ragadja és so'
dorjf).

Az igazság'szoIgáltatás ,ezen
Jörvénysértők.ct üldözI és bün':'
teli. Ez kötelessége is az ál,
lomnaI<, mert a' rend és a bé·
kés munkálkodás lehetősége

ezt megkivánja. A ?aúlrtalan.
Jlyug-odl biztonságban dolgozó

-polgárokat 1iwnktrjok gyümoi
csélől megfosztani nem en
ge,dheli az államhatalom.

A lopás.
Az erkölcsi törvenytói való

eltéréseket hibának, nevezzük.
Magával hozza az ember az
életbe él bünre. a rOS"Zfa való
hajlamot, melyek egesz ~lelén

át elkisérik és akaratára. an
nak irányára Ilagy befolyással
vannak. Ha azt akarjuk. hogy
lehetőleg elkerüljük ezen em
beri"hibákat, szükséges már

. kor:á(l,a Isisgyermeki ...)zorban
figyelni és vigyázni azo~nak

ébredését és< keletkezését,
azoknak elöieleit és okos,
céltudatos nevelési eljárás
sal iranyilani, vezelni, ren...
des mederbeuf.at szabni a
g-vermek akaratának, fejlődőér·
te! mének .és érze! meine'k.

Termé'3zeles. emberi fogyat
kozások vannak mindnyáiunk
ban. melyeknek forrása az em
ber természetében rejlik.

Ez alkalommal röviden rá
akarok mutaini egy, a mai ko!.
ban oly nagyon elharapózott
bünre, am<2ly ma falun és .vá,
rosonnagyon "j van terjedve.
Ez a bün: a lopás.

A szerzési vágy. a szerzesI
ösztön kielégitését célozza a
lopás. Minél inkább csökken a
becsületérzés, a tisztességtudás,
a józan munkásság iránti kedv,
az egyszerü, mértékletes élel
mód a mai. idők gyermekeinél.
annál inkább szaporodnak a
tolvajlások, a lopások.

Mások jogai és mások tuJaj
donának tiszteletben tartása az
igazságszeretet voltaképen,
amelynek lelkünkben való ápo
lása képessé tesz bennünkela
jogérzet felfog-ására és annak
követésére az életb~n. '

. A tÖl'vénytiltja a mások jo,
gainok 'megsérléséf. Egyéni
szabadságAt a társadél.lomban
csak ugy használhatja. azzal
ugy élhet az ember, ha senkit
jog.aiban nem sért és. ember
társainak tulajdona, javai, bir
lokél ellen nem tör.

A jogérzet csak olyan em...
berbenél, akinek tiszta fogalma
van az enyem és tiedről. Amit
nem akarunk, hogy mások
cselekedh~nek velünk, mi se te
gyük azt másokkal.

Állalános napjainkban a pa
nasz, hogy él mások vagyona,
tulajdona eHen elkövetett tol,
vajlások, lopások mennyire
gyakoriak mindenütt. A lelkiis
meretes, tisztességes. becsüle
tes dologgal, munkával, kitar,
tássa! és józan takarékosság,
gal való gazdagodás, vag'yon'"
szerzés egyenes és bíztos ut,
járól ma már mindíg többen és
többen letérnek. A hirtelen és
munkanélküli gazdagodás, boI·
dogulás féktelen indulata, ösz
töne és vágya e szerencsétle~

neket él sikkasztás,' tolvajlás,

*

Endrődi

Olvasóink!
A "Gyomai Ujság" Endrődön:

özv. Hrabovszki Lajosné,
Keresztény Fogy. Szövetkezet,

Sámuel Sándor,
Forgács Mátyás

trafik üzletében k a p h a t Ó,

ahol lapunk számára

hirdetések
is íelvéíetnek.

Ezuttal is, hálás köszönetet mOhdunk
,dr. Vogelné Őnagyságának, kérésü,nkre
a szabadelöadását irásba foglalva le
közlésre rendelkezésünkre bocsátotta.

SZE,RKESZTÖ.

szervezetébe, melyben az iZ'" ket, részben ajánlatos minden l
mok közt ugynevezeIT izom- husfélét fogYélsztás előtt jól
trichinák vannak. Az orsógiliszta, megfázni, vag'y megsülni. A hus
mely husz.negyven centiméterre mérgezés, vagy kolbászmérgezés
nő' meg, igen elterjedt, küiönö 8 neve alat! ismert gyakori meg
sen gyermekeknél és leggyak· belegedések onnan erednek,
rabban ősszel fordul elő, ami hogy él hus beteg állatoktól
arra vall, hogy a fertőzés nyá 8 származik, vagy eredetileg ki
fon ti5rténik, mert ennyi idő kell fogástalan vol! ugyan, de el·
az orsógiliszta kifejlődéséhez. fogyaszíás előlt beszennyező

Rendes helye a vékonybél, de dölt és meleg helyen áflva a
néha más szervekbe is elván- kórokozó csírák elszaporodtak
doral és sok zavart és kelle- benne és veszedelmes mérge,·
metlenséget okoz. Az ember-ket lermellek. Lépfenés állat
ben rendesen csak néhány or- husálól lépfenét i'3 kaphat az
sógiliszta van. de elmebete- ember. de a betegséget a
gekben. kik nem képesek ma- beteg állattal véló érintkezés
gukat fisztán tar/ani, néha száz' is okozhatja. ha az embér bő

nál is jöbb. Jól ismeri az apró re sérült és ebbe él sérülésbel
kukacgiliszta, mert alig van em- jul bele a lépfene okozója.
ber, akiben nem lakolt volnél. Ilyenkor a fertőzés heiyén po
Különösen gyermekek szen- kolvélr keletkezik, mell' gyors
vednek tőle. orvosi beavatkozásra rendsze-

Amikor az ember egészsé- rint meggyógyul ugyan, dc el r

gének védelméről van szó, is- hanyagolás eselén általár.os
mernünk kell az említetteken vérmérgezéssel halált okozhat
kivül azokat az egyéb fer/őző A nyáron nésa járványos száj
álld/betegségeke!, melyek e- és körömfájás! a beteg tehén
gészségünket veszélyeztelhetik. nyers tejének fogyasztasa ut
Ezek közt első helyen kell em- ján szerLi az ember. Különö"
litenem a tuberkulózist. Az/ az sen a fiatalokat veszélyezteti
alakját, mell' a legtöbb áldo, 'ez él betegség, mely sulyos száj
zatot szedi, a tüdővész!, főleg és torokgyulladást okoz. azon
beteg embertől kapja az egész- kivül a kézen és lábon hólya
séges ember, de a másik alak- . gos kiütés támadhat. Védekez
ját, mell' skrofulozis neve ni ellene csak a tej felforralá
alatt ismeretes s a nyirokmi 8 sávaJ lehet. Ismeretes a lovak
figyek, ~ csontok és izületek takonykórja és él sertésorbánc ra ...
hosszadalmas g-ennyedésében gálya, mell' az emberre szin·
nyilvánul, többnyire beleg te- tén átterjedhet. Ezenkivül tu
henek tejének fogyasztása 0- hesség, kosz és egyébb bőrbajai

kozza. A szarvasmarhák közt az állatoknak ,is megfer/őzhetik

él tuberkulózis vagy gümőkór az embert. Ezen felsorolt pél
nagyon elterjedt és igy renge' dák arra illtenek. hogy gon
leg fertőzö!t tej kerül píacra. dozzuk és tartsuk tisztán álla'
A budapesti piacon egy alka- tainkat és a vel ük való érint,
lommai a megvizsgált tQjek Ji, kezéshen és a tőlük szárma
zenhárom százalékát találták zó tápláJékok fogyasztásában
gümóbacilussal fertŐzö1tnek. [eg-yünk óvatosak.
Egyetlen védekezésünk az Igen tisztelt Hallga/óság!
eselleg fertőzött tejjel szemben Ha előadásom kapcsán a fer,
a tej felforralása. Az embert tőző betegségekkel szemben
más gümőkóros állatok is ve- való védekezéskénl a fokozott
szélyezletik, ig-y a kutyák, tisztaságal és óvatosságot vá
macskák, szobai diszmadarak, laszlják élelmódjukban irány
melyek a lakásban élve a tü- eJvüi, ugyelőadásommal cé·
dübajos ember köpetét felsze, lomat elértem.
dik és ettől megbetcgedve a
maguk kóros váladékával vi
szont a velük érintkező em,
,bert fertőzik meg. A veszettség
ragályát veszett kutya, vagy
macska 011hatja belénk, ilyen
esetben ne mulasszuk ej, hogy
azonnali védoJtást adassunk
magunknak. Ugyancsak kutyák
terjesztik a már emlitett rendki
vül veszedelmes galandféreg
fajtát, ezért nagyon vigyázzunk
arra, hogya gyermek 'kezét
gondosan megmossul>, 'ha elŐd

zőleg kutyával játszott. Szóltam
már a sertés és a marha ga
landférgéről, valamint a sertés
írichinájáró l. Ezen betegségek
kel szemben részben a köz
vágóhidakon végzett hatósági
husvizsgálal véd meg bennün'
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Hangya Vezetősége.

SZENZÁCiÓ! SZENZÁCiÓ!

A Hangya'
ujabb árleszáIlitásait

Aki még tegnap nem akart tudomást venni arról,
hogy a közszükségleti elsőrendű fogyasztási
cikkeknek az· árletöresét a Hangya indította meg és
fol.ytatja ezután is tervszerüen, annak ma már be keH

hogya mai nehéz háztartási gondok eddig
okozott ráncaiból egy-párat már is letörölt a Hangya.
A Hangya nem vegezfél munká!.: tr1együnk JováblJ
az árletörésb.en és semmi áldozatot nem kimélve
megállás nélkül megyünk az é1rainkkal lefelé.

A multkor hirdetett cikkeken kivül 1 mer petró
leum árát 36 fiHérről 30 fillérre, 1 KILÓ MÁK
árát 120-.180 fillérről 100 fH..LÉRRE és 1 liter
tiszta borpárlatot 480 fiHérre száUitottuk le.

Tervünk volna még a cukor árát is ieszá.llitani,
ezt azonban csak a T. Közönség hathat6sabb
támogatása után tehetjük meg.

A leszállitott áraink a következők:

lkg darált és kősó 38 fillér
1 kg tizskása 58 fillér
lkgkölesl{ása ;;-0 fmér
lkg lencse 38 fillér
l~b~ ~m~

1 kg méz ·150 fmér
1 liter rum 280 .fillér
1 ··liter.seprőpálinka 280 fillér
1 liter törköly 350 fillér
1 liter bor 60 fillér
1 csomag élesztő (viszont eládóknak is) 70 fillér
2 deka· élesztő 3 fillér
l csomag gyufa _.. 52 fillér
l zsák csabai korpa (50 kg-os zsákban) 450 fillér
1 zsák takarmányIiszt (70 kg-ként) 735 fillér
1 liter petrióeum - 30 fillér
lkitómák 100 filtér
l liter tiszta borpárlat 480 fillér

Ezek az áraink nem beszélnek, hanem messze
hangzóan orditanak.

Siessen a Hangyába és segitse elő a további
árleszállibisainkat.

Ujév napján minden vevőnknek ingyen·naptárt
adunk

.Drágább lesz a tüzifa. A
tűzifa vámját m:'tzsánként 58 fil
Iéi-rel felemelte a korm,;íny.

__ Eddig 90 vagon kiHföldi
gyümölcs érkezel! Pestre.

A Békésmegyei Általános Takarékpénztár
Részvénytársaság

gyomai fiókja (ezelőtt Oyomi:1iTaKarékpenztár-Nagytakarék)
·ése.oGrőcli fiókja (ezelőtt Endrődi Népbank <R:-T.)

váltókö!csönöket ház és földingatlanra.beJ{ebelezés mellett, vagy személyi hiteleket kezességgel
bármily összeg ésa forgalmi érték legmagasabb százaléka erejéig a legelőnyösebb feltételek és kamatláb
mellett folyósitanCl~.Másutt fennálló drágább kamatozá~3U köTcsönöke{konvertálnak és az ezze.! kapcsolatos
íörléseket me~ve kikebelezéseket dijtalanuleszközlik. lS. bekebeIezési költségei méltálJyosan .és a Ieg-

minimálisabbösszegben számítják feL
Akinek iehátkölcsönre van szüksége, vagy akinek már magasabb kamatozásu kölcsöne van és ezt
saját érdekében olcsóbb kamatozásu kölcsönrekonvertálni óhajtja, keresse fel az intézetek
üzlethelységeit, ahol· a szükséges felvilágositásokat él legr:tagyobb készséggel megkapja anélkül,

hogy a felvilágositás-kérés az érdeklődőt bármire is kötelezné.

Mindennemü bankári megbizást vállalnak és azokat azonnélla legelőnyösebb

feltételek mellett teljesitik.
.. Betéteket a legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztetnek.

Egyik tag olyan szótárt kapott Alakuló közgy.ü1és. Gyoma
melyben a "bejeléF' szó forö!ve község képvi~elötestülete dr. Pálka
van. Pá! főszolgabiró elnöklete alatt

Három tagnak az őz-társada- 27-én g órakor tartotta me~ ala
lom dtiratát kézbesiteiték, melyben kuló kÖ7.gyÜJését, melyen az ujon
több kiméletet kérnek az őznők nan behivott virilis és ujonnan
írti.:nf. választott tagok a régi tagokkal

Egyik tag ketetes pápaszemet együttmajdnem teljes számmal
kapott, mellyel feljés biztonsággal jelentek meg: Répás Pál hosszabb
lehet a nyulat a foxitól megkü- Ibeszédet intézett az uj kégviselö
/önböztetni. testülethez, melynek a!ényege.az

A "Szombatosok" legifjabb tag- volt, hogy az egye~\. ~átsada!n1i

ja egy zsebbenhordozható szesz- osztályok összefogva épiteni-,
mérőt kapott Egerből, melyet csak széthuzva pedig rombolni.. fognak.
első látogatási. alkalmakkor sza- _ Az 1931-ik évben a te ...

bad has:nálni. ., "nyészállatvásárt március 20.fó[
Utolsanak egy vadaszmergekbol 25-ig tar1iák meg.

font "kör" mintát nyujtottak át 12' f') '.". l 'kk l l
. .. ..' I 1 •• d ' - es e szaza e a e-

az elnoksegnek, me V ,wrva a- 'II't' 'I" k' " l-k f' I' 't.... k lk I . l sza I Ja, a ep\ Ise o Ize ese.
szato a 'a mava - CI gyen- ." .,
gébbekre és zsákosokra .való te- ~ ~7 ptrOsb~tus unoep lesz
kintettel - nélkülözhetetlen. Nincs a JOVO esztendoben.
többé kopasz fej! Nincs többé - Arad magyarsága meleg
elrontott kör! Nincs többé harag! ünneplésben részesitette dr. Ba",

rabás Bélát 75·ik· születésnapja
alkalmával.

- gróf Somssich J..ászló
O\~GE elnök beszédéből:

mai sulyos válság egyetlen
megolpása a nemzetkő+:igaz,,:,

deisági megérlés és összefogás.

'JI 'Ii t
bünügyi történet 10 fel/vonásban.

Rendezte: .Harry.Pie1.
P{5szereplők: Harry Piel, Albert Paulig és Betty Bírd.

ötletek, fr~ppá"~beámt~s.izgsi1mas cselekmény.
Ezenkivül kifünő kiegészítő műsor.

Előadások kezdete 4,.6 és 8 órakor.
Rendes helyára~.

UJÉV NAPJAN NAGY MOSOR.

Az "Applló u filmszinház műs ra
1930 évi december hó 28-án vasárnap,

HARRY PIEL szenzác~ós filmje
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Legolcsóbban és gyorsan foly gr sit kölcsijnökét
a

h'

József.

n

Platz
Szolid és pontos kiszolgálás f

Olcsó bevásárIási forrás!

A nagyérdemű közönség szíves
pártfogását kérve vagyok

kivá.ló tiszteÍettel:

VASUTI MENETREND 1930. október hó 5-t61.
gy- gy- gy- ... gy-

A l)~" betük alatti négy szám gyorsvon~t, a többipedi~~zem.élYVl}~t.

Autóbusz 3-53 12"4617'3020-45 i Gyoma é 7-24 12'10 16-4121--45 Autóbusz
'" 5-30 4-21 13-1411-58 21-13 é - i 6-5311-3916-1821-14 6-00 t'l'l...

4-2613-1918-0321-18 i Devaványa é 6-4811-3316-1321"09 ::'.I
"o 6-30 8:00 l;I.:o

4-57 13-50 1S-34, 21-49 é i 6-15 U-Ol 15'4120"36
..... 9-00 10-30 o>"o 4-5813-5118-4521-50 i Szeghalom é 6'1310-5915-4020-34 Q. •

::= 11-10 12-00 ..,
roa 5-17 14-10 191)4 22·09 é Vésztö i 5_5310-3915-2120"14 cl>, 12-50 1"40 ,..
~ 2"20 7-27 20-58 é Békéscsaba i 4-05 13-3O U~-24 :t40 l~...
~ 4-55 5-40 <:)
E ~:16li-02 14-00 19"00 i Szeghalom é ~8-30 9"50 lS-251lN2 :3.',
~. 7-20 NO llI>O

O 7-50 12'3418-04 20-36 éPfispökladányi 5-308"1513-50 17'Üll at.

6-15 9-4513-3617-30 20-45 i Bpest k. p_ é 4-57 W-40 11-4519-10 19-45
n-oo 12"42 IS-19 20-29 2-10 é i O-32 5-34, 8'5214-28 IS-52

0'41 n-l' 12-47 lS-292O-34 2-20 i Gyoma é 0-17 5-26 S-51 14-20 16-5119-25
7_3412-0813-25 19-2721-11 3-23 é Békéscsaba i 23-15 4-34, 8-1413-2616-14, 1826

I Figyelem!
~I Értesités.
I Tisztelettel értesitem a tisztelt

~ vásárló közönséget hogy

vas-, fúszer-, festék-,
rövidáru iizletemet
Horthy Miklós ut és Rózsa

utca. sarkán

(a Némeívárosrészi Olvasó
körrel és Hangyával szemben)

jane D-án megnyitom.
SEMMI

költsége sem az érkezéskor, sem az
elutazáskor, mert szemben vagyunk

a Keleti pélyauc:tvarl"al.
Magyaros vendégszeretettel várjuk

csáUdi sz~l1odánkban_

Park NagyszáUóda
B U D AP E S T, VIII_, Baross-tér 10
szembenaKeleti-pályaudvarérkezéliii

oldalával.

,

Olcsó földvétel.
760 ma.gyar kis hold

jókarbart levő szántóföld
CsudabaUán uj épületekkel
egytagban vagy parcellák
ban is eladó. - Eladó a

a vevők számára
7.32 százalékos
48 évre szóló

törlesiféses kölcsönt szerez a
vételár felére.

Bővebbfelvilágost a "Gyomai
Ujság"· kiadóhivatala ad.
~~

Szerkesztésért és kiadásért feléi&s ::
WAGNER MAkrON, .

FOGALOM·
a közönség körében az a tisztaság,
rend és elózékeny kiszolgálás, melyet

20 százalék engedmény
adása mellett nyujtunk ezen lap elő-

fizetöinek, .
legolcsóbban

nálunk étkezhet,mert olcsó ~raink
ról killön kedvezményképp (P_ 1.50

-es menüt kivéve)
10 súHlék kedvezményt

adunk_

~~ftA~Á~R~ftftftft~Rftft

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában késziUessen.

=::==~:::::==::::::==:::

~~~

Minden igényeknek megfelelő

fehérnemü varrást
váUalok. Házakhoz, sőt vidékre
is megyek. Oyönyörfi monog
rammot, kéziazsurt, cakkozást,
gomblyukat készitek. Ugyanott
plissirozást és géphimzést

váUalunk.

SVÉD ELLA
O Y O M A," Selyem utca 407.
U~~U~UUUU~UUtiUU~

Közgazdaság.
Gabonapiaci jentés.
A belföldi:terménypiacokon a buza

kinálat tulságosan megcsappant_
Kis kinálat mellett a forgalom is s7űk

keretek között mozog_ Cseh vámháboru
tovább· tart, miért is: a szóbanforgó or':'
szágba kivitelünk teliesen szünetel.
Ausztria igen:kevés csak"~kimondoltan

egész nagy sikér tartalmu buzákat ke~

res és vesz fél, miért is az export ál
lás itt is szük keretek között mozog_

Az:elrnult héten:'a buza piacunkon P
11.60-12.40 között mozgott. .

Sertés piac_ Az e Iheti budapesti
felhozatal 2200:darabbal kevesebb volt
az elmult hetinél mért is az irányzat
a hét közepe felé megszilárdult és a
prima~áruért:a mult hetiJtlanyhaság
előtti1árak a:akultak:ki_

Prima szedett piacunkon 1.05 elvétve
LOB.

Baromfi és tojáspiac; A hipeg
időre, valamint a közelgö ünnepekre
való tekintettel a szilárdulás tartós.
Igen érdekes törvényt akarnak megva
lósitani Angliába ahol csak olyan tojást
szándékoinak beengedni, amely már
kázva van és a márkázás a tojás liéj
ján kell, hogy feltüntetve legyen_ A
tojás ára váUozatlan maradt, mig a
baromfi ára szilárd_

._~~~~ ...~ FIwt- .. ::;p.:w_*,_,,~
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