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Szérkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTüN.

Akik\'i!ek kedvezményes rézgálicra
van szükségük, azok jelentkezzenek
febr. hó 20-ig a főjegyzői irodában.

Egy smokil'lg, egy frakk öltöny, egy
fekete télikabát plüss béléssel - alig
használ!ak, eladók. Gróf Tisza István
út 57.

EUer Józsefnek 1 ballai részvénye
őrökáron eladó. Ért. EIler Ádámnál
Luther Márton u. 22 sz.

Ha azt akarja Ön, hogy évek
hosszu során át emlékezzenek Önre,
akkor ünnepi, névnapi vagy nászaján
dékul szép fali képet, vagy' tükröt ad
jon, amelyet mélyen leszállitott árban
beszerezhet B a r i P ál I l.ivegesnéi
Endri5dön az Ipartestület mellett.
SzakszerLien és olcsón vállal képkere
tezést, ovál, kör és szegletes keretbe.
Ugyanott nagy kétkirakatos üzlethelyi
ség lakással és berendezéssel együtt
kiadó.

Olcsóbb EI bor! Kerekes Károly
borkereskedönél a kitűnő 7.amtu kadar
bornak literje 40 fillér.

Lakodalmakra, eltíadáSiokr8, mu
latságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavi!
Ionban 5 fillér kölcsöndij mellett.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

KACPUB

A beteg ágakat és gallyska
nemcsak al gyUmölcsfákr61, hanem
a diszbokrokról és diszfákról is
le kell vágni és el kell égetni.

Szeged környékén Fehérl ón
elkészül az ország legnagyobb
halas/ava.
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Nyomtatványokat lapunk
l1yomdájában késziUessen.
~&rS~!d&l~liW~~

liiffli.......ff••
KŐ ST ReS
a vasutáHomás és k ö ves u t

menett
40 kishold tanyásb~rtok

l{edvező fizetési feltétele li
mellett e 1a d ó .
Érdeklődni lehet

Dr. REISZ JÓSZEF iigyvédnél,
Béliéscsaba.
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Meghivó.
A Gyomai Református Ifjusági Ön

képzőkőr

évi rendes k6zgyfilését
február hó 19-én, vasárnap délután
tartja 2 órai kezdettel az egyesület
központi iskolai helyiségében. Határo
zatképtelenség esetén a gymés fél 3
órakor lesz megtartva, mely it tagok
számára tekintet nélkül határoz.

Tárgysorozat:
1. Elnökség jelentése az 1933 esz-

tendőről.

2. Pénztárnoki jelentés.
3. felmentvél1yek megadása.
4. Tisztikar megvá\asztása.
5. Esetleges inditványok.
Gyoma, 1933 évi február hó 5·én.

Imre Lajos sk. Arany Gusztáv sk.
titkár. elnök.
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A drága áram miaH ldréikal~

kivilágitási sztrájkot rendeznek
a pesli kereskedők.

A sáskajárás éhhalállal fe;
nyegeJ 18 ezer argenliniai
mezögazdál.

A monIlia elleni védekezés egyik
alapvető feltétele, hogy télen a beteg
ség által megtámadott száradó és be
tegeskedő ágrészeket eitávolitsuk és él

fán levő összeasszolt gyümöicsl11úmiá
kat leszedjük és megsemmisitjük. A
moniIia ugyanis ezekben telel át. Ha
ezek a növényrészek, amelyek maguk
ban hordozzák él gomba áttelelő részeit,
a fán maradnak, vagy lehullva a földön
hevernek, a spóráknak millióit fogják
létreho:mi, amelyekkről aztán majd a
szél fog gondoskodni, hogy azok gyenge
növényi részekre kerüljenek és ezeket
megfertőzzék. Tehát hiába minden per
metezés, mert ez csak akkor fog ered
ményre vezetni, ha a gombának átteleló
szerveit is megsemmisitjük, hogy ily
módon a tavaszi újabb fertőzéseket

megelőzzük. Tekintettel arra, hogy az
áttelelő szervek mindig összehasonlit
hatatlanul kisebb számban vannak je
len; mint él nyári szaporodó szervek, a
legtökéletesebb eredményt ezeknek az
összegyüjtésével és megsemmísitésével
érjük el.

Hollandiában százezer ma
lacot akartak elégetni. (O. H.)
Hollandiában i:l seriésárak 10'

vábbi csökkenésének megaka
dá!yzása céliából él sertés
közpon! 100000 malacal vá;
sároH fel 2 forinlos állag áron,
110gy (l további nevelés és hiz
lalás alól kivonja és jjymódol1
a k'isőbbi Jl.llkjnál~lol megoKa.
dályona. A közponl él 100.000
tllalClCof cl akarja égetni, hogy
El piacoj érfékcsilésiikkrl cc
rontsa. A köz\'élcmc~ny azon,
inm oJr éics"11 fO}Jlali állásl
ezen len'vcl szemben, hogy
végül is ai{kénl haláro:dak,
hogy él városi munkanéfkiiii.zk
és szegény lakosság részére
!{cdvczménycs éÍraD hozzák
forgDlomba. A s'.~rlésáilomállY

esókenjése éi"íJcLeben feihiv!td{
a rl:1g\lcnyészlökcl, hogy álio;
mányukat csökken/sd<, egyben
nagy mennyiségíi hasas kocáf
fognak fcdvásáro!ni exporJcé
iokra, hogy ifymódon gáloliák
a serléslélsztlm további szapo,
rodásáf.

A szaporitóágyakat, amelyekben
gombl1lbetegségek mutatkoztak,
forrázzuk la 56s viz;:rel.

A békéscsabai m. kir. mező
gazdasági szakiskola ifjusági
gffzdaköre Endrőd községhen
rendezeH léli gazdasági lanfo"
lyom záróvizsgája alkfllmaból,
1933 febr. 19-én, vasárnap d.
u. 2) órakor az endrődi Korona
szálló nagytermében vándor
gyülésl- este fél 8 órakor tea
estély t rendez él Kisgazdakör
helyiségében.

Kilencszázan mondlllk fel a
rögziteH adót Ekkéscsabán és
Gyomán?

Ingyen borotválja él szellemi
szükségmunkásokat egy derék
hódmezővásárhelyi borbély.

Rovarponrirág termesztése. A
növényvédeJmi iroda igazgatósága el
határozta, hogya rovarporvirág han.i
termesztését meghonositó akcióját, me
lyet a mult években folytatott, ez évhen
is folytatni fogja. Tekintettel aronbilil
arra,. hogya mai gazdasági viszonyok
között vigyázni kell, nehogy valamely
termelési ágban túlprodllkció álljon be,
tájékozódni kívánunk az eddig már
betelepitett területek nagyságáról, fek
vésérö~ stb. Erre való tekintettel f.o1
kérjük mindazokat, akik a mult évben
rovarporvirágot telepitettek, szívesked
jenek közölni akár a szerkesztőségünk

kel, akár pedig a Növényvédelmi 11'0

dával a betelepitett területek nagyságát,
a magvetéS idejét, a terület fekvéset és
az esetlegeS' multévi hozamol.

Évi 37:;000 pengő többlet ki·

adást jeleni él parlélme.ntnek él

délu/áni i.ilésezés.

T.ermef:l-Q-nkman4uJét~ Magyar
.Gyula, kiváló gyümö!csszakértö javas
latot tesz, hogy mandulafa iiltetésével
szoritsuk ki az évi egymilliÓ pengöre
tehető mandulabehozatalt. Régi, rossz
szokásnak mondja azt, hogy még min
dig csak magról szaporitják a mandula
fát fi a kertekben nem találunk két fát
sem, amelynek egyforma nagyságll,
alaku és minőségű termése volna. A
rendesen csak keverékárut adó magyar
mandulát nem szivesen veszik a ke
reskedők. A nemes mandulafajták te
lepitése egyedül csak faiskolában ne
velt, fiatal, egy-kétéves oltványok üIte
tésével helyes. Az apró, keményhéju
félvad édesmandula éppen olyan jól
megfelel alanynak, mint a keserűman

dula. A mandulafa előnye, hogy igény
telen s olyan száraz, köves hegyoldalon
is diszEk, ahol más gyümölcsfa nem
él meg.

Beteg, száraz gallyakat mindig
úgy vágjuk ie, hogy egy araszny/t
az egészséges részb61 is eltávo
litsul'lk velUk a fáról.

Aki az oroszlánokat hipno.
tizálja. Eg'ész Amerikát léhba
hozta egy frank Murray I1cdi
arlista, aki a legvadabb 01'057,

lánokkal megrakott ketrecbe
is fegyver nélkül mer bemenni.
frank Murray - aki azt mondja,
hogy hipnolízálja az oroszltJ
l10kaf - magyar származtJsl.l
és mielőtt kiment volna .4mc;
rikába, Murányi ferencvoli él

neve. Murányj ittholl előfizetó

kel gyüjtöíl Tolnai Vilá~·lapjá"

nak és öZ igy szerzell pénzen
ulai';üH az EgyesilIt ÁJla~

mokba.

Kenyereslány volt-e Molnár
Vera? Molnár Vera, él szép
szinésznő,akiről sokat beszél
lek az e/lünt Rólh Jani ban·
kárral kapcselatban, mint ke·
nyeres~ány kezdte pályafutását,
bár ó rnagél ezl:mindigtagadla.
A Délibáb uj száma rendkívül
érdekes cikket közöl erről az
érdekes élem szinésznóról.
Ezenkivül pompás képekkel
illusztrált premierbeszámoló·
kal, színházi plelykákat, nagy"
szerü rádiómüsorokat, regényt
és szindarabot talál az olvasó
él népszerü lapban. A Délibáb
egy száma. 20 fiHér.

Ad-ótartozások igazolására
kiáUitott bizonyitványok ille
tékmentesek. A kereskedelem
ügyi mioiszterium mos! közöl/e
él kamarávi;il, hogy .él pénzügy
miniszterium rendeleje szerint
a közs:zállHó vállalko;lók ré..
szére kiállitoH és adéfiz.etés
megförléntél igazoló bizonyit,
ványok. amelyeket ezeknek cl

közszállitásból eredő iárandó·
ságaik kiulalása elótt (IZ utal·
ványozó hatóságnak, hivatal·
nak, stb. be kell mutatniok il·
letékmentesek.

Gyümölcsfák tisztogatása. Min
denki szivesen tartja kertjében a gyü
mölcsfákat. Tavasszal virágja örven
d~ztet, nyáron árnyékába húzódhatunk,
nyár végén, összel gyümölcsével szol
gál nekünk, ami nem lebecsülendő ér
téket képvisel még a kis házikertecs
kében sem. Télen csupasz ágai érde
kesen hatnak, hóval, dérrel boritott
gallyai igen szépek. Azonban ilyenkor
a. fa megmutatja fogyatékosságait is.
Mindaz, amit nyáron lompos állapotban
nem láthatunk meg, azt most szemünk
elé tárja. Vegyük a kerti fürészt, lás
sunk hozzá. Szedjük le mindenekelőtt

is az összes száraz ágakat, az összes
törött farészeket és pedig mindig úgy,
hogy az élő részig, egy eIágazásig
szedjük le, csonkokat ne hagyjunk.
Mult évről visszamaradt száraz ág
csonkokat is fürészeljük le. Azután
járjuk körül a fát, nézzük meg, me!y
ágak nőnek a korona belseje felé, me!y
ágak nőnek egymásra, melyek keresz
tezile egymást, hol sűrű a korona és
ahol ilyen gallyakat találunk, azokat is
távolitsukel. Né~zük meg a fa Jpvét, s
ha ott tőhajtásokat találunk, azokat is
tőbő! szedjük el. Nagyobb sebeket 01
tóviasszal kenjük be. Ezt a munkát
fagy mentes időben elvégezhetjük mind
addig, amig a fák nedvkeril1gése meg
nem indul. Évenként, vagy ha sok fa
van úgy két-három évenként végrehaj
tott gondos tisztogatás esetén, nagy
sebeket sohasem kell ejtenünk a fán
és ha a törzset is lekaparjuk, a fát meg
permetezzük, úgy nyugodtan várhatjuk
a tavaszi virágzást, mert kötelezettsé
günlmek a fával szemben is eleget
tettünk.

A zsizsikes bors6ban és lencsé.
ben el J:sizsikeI legeredménye,seb
ben szénkénegezéssel ölhetjUk
meg.

A gyomai Református ifjú
sági Önképzők6r Kulturestje
A református ifiúság február hó
IB-án, szombaion es/e 6 órai
kezdeltel cl közponli elemi is
kolában ismeretterjeszlő estet
tart, melyre ezuton hívja meg
Oyoma község közönségél az
egyesület vezetőség·e. Az eslre
belépődíj nincsen. Ha az este
iráni kQllő érdeklődés mulat
kozik, ugy az egyesüleI ifjúsága
azt tervezi, hogy ezen estéket,
illelve elóadásokélt minden va
sárnap délutánonkénl bevezeli,
hogy községÜnk lakosság.a
minden vasárnap meg/alálhassa
el maga kellemes és nemes
szórakozását ...

MCitrégyáb61 El nitrogél'ltartalmu
csUisalétl'omot csak a fakadás
előtt szórd szét. A slrupel'foszfá
tot, kéllt és mészl'lltl'ogént már
i5sszel, vagy Igen korán tavasszal
sz61'asd az árokba.
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Fe!e~<3$ $zeiMf.~sztéli: ifj. WAGNER MARTOhl
Szel"keszU~ség és kia(!iÓl'lill'atal:

»HUNGAmA"' KÖNYVNYOMi)A
G 'iOm a. K@ssuth' Lajos utca 64.

Telefon: 22. '

l,'
Hirdetések d1jszabásai:

Egyhasábos(55 mm széles) i cm. magas hird~tés

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tiz:szerinél
15 százaIék, l negyedévI' hirdetésné! 20 százalékés

I I'férMihír(fetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
. ,. .

i=::U::&& Ili

ElőFlze-rÉSi ARAK: I
Negyc'"'é'lre 1'30 P, fél évrl:) 2'60 P, Egész évre 5'20 P. , I'

. Beiizeté"ek postacseklcen: I
.Hungária-nyomda űyom<tc csekkszám i8.2ElfL

Lapzárta c s ti t ör t ö k este 6 ór", ' I,

MegJelenik mÍllden szombatonfeggel. .

ms

25

menilyiségen felü! cSé1k380 m 2_

rel, mig· be!onkivileUel 830
n:égyzetméterrel !eh'z/ne löhbei
mcgepiteni a 24 ezer pengővel.

A b'élonnaK még meg' lenne
az al előnye is. hogy simább
felü!efél könnyebb volna tisztán
tartani és ez' egy csírkepiacmíl
elégfonto8 ís.

Az sem lényeglelen, hogy
kiskólerf,lktisa képesHéshez
kötölI mesterség, ezl cl mUl1l\ill
vidéki köv('zökkeJ kZI!Cí1i? ,!é~

gez!etnL A kövez;,)k munkéldH,~

pedig mintegy 750 ;pengő! tesz
kL Belonburko!al épitesénél
egyelJen Idegen mlmktlsj sem
kellene alkalmazni, . mert liI Z

egész munkál helybeli munk'á·
sok négy kómüvesse-I szépen
elvégzik. A mái inséges időben

750 peqgó.mull!<~l?ér.is ll,agy
iej~!hjéGégü'a' fjwom~i.mn~kél"
nélkiilieknél.

Csak igy tovább
ezzel a becsületes igyekezeiiel.

A Kossulh Lajos úlca kő·

pályáia teljes szélességében
érvényesij'I, olyan tisZi{1rClV~n

az !etakarítva. Nem kis m~nka

vol! él sok felhordotlés • ráta
padt sari;lt lelapálolni, de ~ZOf

galmas igyekezi2ttel. me~bi~kó
zoH vele az ,,\(öz'ségiúfász".

Azt rrisszük, él belterüleii útak
tisztán lartásában'újrendei ve'
zet be él község és ab~tllÚi6tt{
.úléÍszokkal első sorban az, útélk

épilell 535 folvóiméterscZ~l-&<oSZj:l,

A kiskóburkola! '15
cm. '"aslag belon, !-;öbmei12ren g

kénl 160 .kg. cemel1! hOzzá
adásával van lcrvezvc. A be.
!onú! alsó rélege szinién 15
CnL vaslagon, de köbméteren
ként220 kg. cementtel van
tervC'zve. khál a iJelonúl
megépilésével megmaradl3200

Tenletés után,

őrizzük meg A
dalom könnyeit letöröljük.,'
Ujra felvesszük cl keresztet.
és cl magyar igazságfeltáma- l

l
dá8á.nak hitével tovább jár l.

az elnyomatás országg
mert janatikushitiel!

. bizunk benne, hogy az q arégio(szághat4rok között
nagyszerű munkáját hama-" fifJlgoz,zuk' a magyar 'UJrté-+

il számottevő nemzetek, rosan befejezhetjük és ismét nelmef.
részlJéttel voltak és mind . . ... .... , ....

~"::::.?"'2!~~-:!!.- __' .~_~ __==_"'!!!!!!!!:'!!~_.__~._._

elismerték a nagyságát5 az'

emberi nemességét, magyar il Versenytárgyalás
nemzet a sokfelé széthúzós-

.ban megtu.d~:t ~.!ln~egy ma- i a piactér burkolásá~a.
gas.'ltospllfu/wna tS; egybe A legolcsóbb 8.tánlat16.525 pengő.

tudott magasodni a nagy fia Szomb~lon déldŐ!i órai pengő! él fél~vell1kénlh)késitell
e".v.e~ztésében ért gyásza fen~ 'I' Kor Dootolltík fel az: aíón!aloköl 5 ~zilzalék ké1lmaios kamalával,
segeben. él piadér burkolbsáré! 1'\ mini: csak 20 évi fariamál If~ve 'll

Akiilső gyász jeketeségé- egy 1500 négyz!2lméízi kiskő· betQnút fe!sórélegénck, ez a2!
nél csak a nemzetek jövő;e Irel való beburkolúsima nC~y összeg 8600 peng6re szapo,,:
bi'lony,talansógátjellemzőjel~. ajánlo I érkezeH be. Wa&:l1cr rodik és ha a.ddigra nem tal

lvltirlon f'!éJi 19.843.74 P. Mátbé lálnak fel megfele!őbb és ol.,
feketesége nag}!obb. 06060 bb b I I t r • d'György Bélcéscsaba19.". csó I1nW alo, a meg mm 19

L V·V".' J a tomboló fe!getegben P. Termelő Szöveíkezel és 15 cm. ~astag .alap rendelkej

eddig, .hogy, fodor kővezőrnesfer Gyula zésre sól erősebben, mert
'cSi~sséf!e, nemzetközi 120 420.82P. Csuc;sheg~'iBa., ebben köbmélerenkértnem

az irány/iink, I zaflbánya24 84705p. . 16iLkg., hanem 220kg.i cer:nel1lt
(/i!l~lo'lmícia" Márion Fiai 'l/an0siá8600peflg'óvéllin'r?!1"'~"1

tiv aiánli1101 is azt akiskockilt lehelrilrélkni.
tegü betonút épitésére. ugyan- mint éi mosl tefvezellel,csak-
o1Yan területen 16..525.30 hogy <l most. rárakoH kiskő

A m.ár aldwr 20 éves lesz.
'Ezeket csak azért resilÍ2íezg

:Zük ~nnyire1mert él község
péritlelefls~gébel1 erőriyö

sebbnek laiáljuk ..:l.belOhbufa

kofa! megéPitésí?i.Haaz· ~Iő~
irányzotf24 (>zerpengól' mind
tel,élKarí'ja 'haszliálni l'lközseg,a
belon ·kivHeHel az egész csirke
piacol ki lehCI építeni, per"Jze
él Rákóczi· ú1caisZakasztb,
de ezt csak S méter széles
ségben. Kiskóburko!ól kilii!e!g
lel az efóirimvozűlt 1486 m2

írta: HAAN LAJOS 1870.

Csudaballa.
(Folytatás.)

A XV. században Csudabalíát már a
Buda feletti Szent Lőrincz kolostorban lakott
Paulinusok kezén taláJjuk. Ugyan is ezen
remeték SoHa nevU özvegya!5szonynak
szomszéd póhaJmi birtokán némi fogJalá
sokat tettek volt, mi ellen az özvegy beadta
el!enmondását 1479 eszt Ezen özvegy Csuda·
ballának egy részét is birta s 8. Csuda csa·
ládból való volt, amint kitetszik egy 1476 eszt.
határjárásból, melyben világosan említtetik,
hogy Bala falut Csudának fiai birják. A ha
tárjárási okmány szerint Bala ekkor annyira
vízzel volt körülvéve, hogy a hatarkijelő!ő

bizottmány oda teljességgel nem mehetett.
Ekkor Hevesvármegyéhez tartozott

BÉKÉS EGYE HAJDANA. A következő századbán Csudaballa falut
már abozitai' Bojriicsith vagy Horváth csa
ládnál találjuk. A birtokos,bozitai Bojnicsith
Máté, bizonyos feltételek alatt eladta örök
áron ezen faluját testvérének Jánosnak 800
forinton. Volt ekkor, az ökmányszavai sze,
rint, Cliudaballán tiz népesitett házhely és
egy külön nemesi telek.

De csakhamar ismét uratcseré! Csuda
balla. Ugyan is már a XVII. század elejen,
neje jogán birta azt Zthrucz Ferenc, fülek
várialkapitány. Ettől Belhlen· Gábor erdélyi
fejedelem, valószinü1eg hűtelenségi okon, a
birtokot elvette és Házy Jánosnak adomá
nyozta. Zthrucz nem hagyá abban a dolgot,
11. Ferdinándhoz folyamodott birtokának visz
szaadatása véget~ s Bethlen halála után a
belháboruk .folytán ·z3varba jött birtokviszo
nyok rendbehozásá'f(l kinevezett birtokosok
meltett~ei ~rna Qyörgyés osg.yániBakos

István csakugyan komo,lyan felszólitották Beth
len özvegyét, hogy Csudaballát. Házytól
Zthruczra, mint annak törvényes birtokosára,.
ruházza vissza. Zthrucz Ferencz valószinűleg

magta!ánul halván el s rokvnságban lévén az
Aszalay (Zlhrucz Ferencz 1625 eszt. 'Aszalay
Erzsébetnek Asza.lay Ferencz árvájának gyámja
volt. Nagy Iván I. 70.) családdal, halála után
1646 eszt. lll. Ferdinándtól Zthrucznak ro-·
kona,Aszalay István szerezte meg Csuda-

'balját. Ez, ugy látszik, még ugyanazon 'évben
magtalanul meghalt, mert már a nevezett
1646 évben CsudabalIát . AszalayErzsébet,
Ferencznek leánya és Vámossy Istvánnak'
neje birta s azon szeretetért, betegségében
való gyöngéd ápolásért, mellyel férje hozzá
viseltetett, .. férjére iratta át etenbirtokát
Aszalayakról Vajaiakra, ezekről végre a széki
gróf Teleki családra ment át Csudaballa.

(Vége.)
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Tele uradalo
alaegyára

Köszönetnyilvánitás
Az endrődi "Honsz" fiók vezetősége

ezuton mond hálás köszönetet az alul
irottakoak a f. hó 12-én tartott társas
vacsorának a megrendezésénél fárad
hatatlan buzgalmukért.
Első sorban is Jancsó Pndrásnak, ki

sulyos testi fOl1yatkozása dacára ön
~etlen lelkesedé, ből napokon keresztiil
fáradhatat,anul végezte és irányiiotta
a szükséges előmunkálatokat. Ezen
munkákban kitünő segitő társai voltak:
KuriHa Tamás és Varga Sándor.

ft. házigazda tisztet Szabó Bálint,
Dinya György, Tóth István, farka
sinszki Vincze alelnök, Fadgyas 'István
pénztárnok és Porubcsánszki Ágoston
vállalták, akik a vendégek elhelyezését
közmegelégedésre végezték.

Az izletes pörbölt Harnos Vincéné,
Szakálas Mihályné, Paróczai Józsefné,
Timár W6sl1é, GyuriCza Imréné és

cim aiaIti mult cikkünkból nem
tűnik ki, ső! laltm szakemberek
előtt az a lá/szat, miniha az:
Urddalom a s(;r1éskerl<'sztezé.
sekre rendeszkedeft volna be.
Nem. Teiek·uradéliom meg.
marad a iól beváll és már or
szágos hírű mangalica lenyé8
szele melle!!. A kefeszlezése~

kel csak cl háziieny'Í.szele ré~

szére végzi és csak kisérlel4
képen.

Mindenben elismeriük Csers
mák Kálmán Iis71tarló büszke
Ség'21, hogy nála a mangalica
kocák is állag helet fiainak. de
mert tavaly már egyszer h(z·
lallunk él tóle vett mangalica
és yorkshiri keresLlezésbó! és

azzal nagyszerű eredményl
éri ünk el, isméíellen fe!
serléshíLlellóink fjgyelmél u
Ivlk i· k eres? fezések re.

--

fejtegette él hadirokkantak igényeinek
jogosultságát és az egyesülés szüksé
gességét

Szabó Bálint ellenőr pénztár állapo
táról tett jelentést.

Róna Károly űgyv. igazgatója össze
lartásra, megértésre, szeretetre buz
ditja a b<ljtársakat.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésé
vel véget ért.

Ezután a Hősök szobdiho'l vonultak
és megkoszoruzták.

'Ezután dr. Forrai és Róna központi
vezetök több bajtársnak a panaszát
hallgatták meg.

Este bankett volt, melyen a vidéki
bajtársak és Endrőd társadalma szép
számmal veH részt.

ft. bankeHen Swrovecz elnök, majd
Róna Károly figyv. ig. kérte Endrőd

község társadalmat, hogy tanusitsoll
érdeklődést hadirokkant kérdés iránt.

Felszólaltak még Szabó Gyula, Klá

rik jános, Hudák mezöberényi kikül

dött, Vaszkó Pál albiró, Orbók József,

Szabó józsef és Hanyecz Pál.

A bankett után hl'jnalig maradt

e~1Utt a közönség,

Iyosabb beszámilás alá nem
esik - kihágás és 15 naplR
terjedhető elzálással és pénzbün
tetéssel bilntetendő.

Az elitjftls a közigazgalási
hatóságnak, mint rendőri bÜll
letóbiróságnak hatáskörébe tar
fozik, harmadfokon él földmi~

velésügyi miniszter dóRdójá
nak részvételével III be!ügymi·
niszteriumban szervezeti Kihá
gási Tanács biráskodik.

Jelen relidelelem hihirdeiésé
nek napíán lép élelbe.

Budapest. 1932 április 12.
A miniszter helyett
Or. MAYER s. k.

állam titkár.

Viléz Pajor Gyula mele~

tanílós/ívvel, SI;\( fárad: ág !,l Cll
laoílolia be cl különböző te
he1ségú növendáekeL A siker

.megérte cl fáradságol. A darabol<
kiváJ.aszlása is él· hQzzáérló
mester Jó iziésére. vall. A

közönség lelkes ünneplése Minden ezes
ner:ncsélk cl szereplÓknek, ha·
!;lern minden egye,; számnái jUlalmal fog kapni él Oy. s. C.
vi!ézPcijor Oyulanal< is szölt. jelmezbá!ián. Lapunk helyszül,e

Aszereplók' kbzúl kieme!· mia!! né;-n tudjuk leközölni t1

,kB·,zO;~d;tlf;kJ;.••.o·~'zHS;~.:fr.teA.'~·:·'iio'~"'./b~~.c~. '07.. e{~.,a~_P:I';O~i~ I diia/últ, e/len ben azok egy r{f-
';; M lJ. ;) _ .;; l" szemeglekinlheJö Breuer Lipót

is meg:íHlfákci llelyiiket:' Helv' órás és ékszerész kirakatábal7.
szűke miatl csak névleg sorol· .A. iclmezesek megjutaim('!j
iuk fel él többi szerepiókel : zásá!Joz eddig a ezó
Dobó Margil, Pálinkás ivlihály,. cégek jánillak

mzi'Z Etei, Pöjer Irén, P(íjer Rezsó, Berencsik
Böske. Slégmáier Sándor, Vjn~ kovics Adolf, Breucr Ll?nke,
eze Endre, Kruchió Emilia és Cinkóczky Dic;:y mű!c-

még iöbbek, rem, Ollkk , Honn AI1-
fJőadás ulán sorsolás és [{ád·ár Laios, Kiss

lánc köveikezelL
hölgyfodrász, ~'Í.oloh An Ma!-
lak MtIrian, cs j, Béla,
Szere1ó ~vlaiild és Végh
gyomc'i kereskcrJ :'j~: és iparo~

sok, valamin! Magyar Asphall
R.aT" Panacea Vegyipari k-T..
Schmoll és Eallós, Tündérujjak
szerk. és dr. der gyógy- és
lápszergyár.

adirokkantak gyüiése.

.A .Gazdasági Népiskola estje.

Az endrődi Hadirokkantak Egyesülete
f. hó 12-én tartotta évi rendes köz
gyűlését a községházán.

jelen voltak tagok közül 179-en.
Megjelent dr. Forrai Lajos "Honsz"
központ elnöke, Róna Károly ügyve
zetö igazgató, több vidéki "Honsz" fiók
küldöttsége is, Finta Albert főjegyző,

dr. Tóth István, Csernus Mihály apát
plebános, Kresznerics Gy. Ferenc, Si
monovánszky Ödön altanácsnok, Walt
hier György polg. isk. igazgató és
Orbók józsef el. isk. igazgató, a köz
ség előliárósága és képviselőtestület

több tagja, valamint szép számmal az
érdeklődök.

SZll.rovecz András elnök üdvözölte a
megjelenteket. Utána Szabó Gyula
jegyző, majd dr. forrai Lajos szép
beszéd keretében kifejti, hogy meg
alakulása óta figyelemmel kiséri az
endrődi "Honsz" fiók fejlődését, örö
mének ad kifejezési, hogy rövid mű

ködési idő és a nehéz viszonyok elle
nére is mily szép eredményeket ért el,
további összetartásra buzditja a tago
kat és ismerteti a Rokkant törvény
tervezetet.

Utána Szabó Gyula jegyző az egye
sület múlt évj beszámolóját tartotti. é~

Szpmbajon este kiadós mú
sorral sikerüll estélyI rendezell
vijléz Pdior Gyula igazgaló és
Biró Teréz lallilónő növendé p

keikkeJ. Az ipariskola lanler·
mél zsufo1ásig meglöltó kö
7.Ön~ég haJas volt él kis sze
replóknek, ki.k mi!1dannyian
pecsiileles igyez~lIe1 mulallák
be ludasukaL A ··ielmezek is
e~yszerü:>égükben vollakcsj·
Ilosak. Küiönösen iól halolIa
mosl;;ITláJ:i v,aLdban csak él szín ..

pa~~o~j~J'h~!~-J~,~ete~c§ijf1gQ' .
kalárisokkal díszífeU selyem
főkötő._: Igy megy ki lassan,

de biztosan, népviseleHink egy
egy darabja éli liivalból. Most
mégcsak megszellő,íeljiik e
kölcsön kért régi ruhadlllrobo
kalegY'e~yelóadáson. később
márelkopnak s akkor már
végleg lemondunk róluk.

arzénes tartalmu növényvédelml
szerekkel való poro:aását eltiltom.

M.zgállapilá:sl nyeri ugyanis.
hogy ilyen szerekkel végz~lt

porozás a méhek tömegesiJusz
lulásái okozza.

A községi elóliáróságok fel
adala felügyelni. arra, hogy a

.gyümölcsfák a virágbimbók
feslésétó! él szirmok !ehullásái~

arzéntarlalmu szerekkel ne ke
zelfessenek. A lilalrríi idő alali
észleli arzJnes porLás .esetében
él felielenlést az emilieB helyi
haló~ágoknál kell meglenni.

Erendeletbe ülköző cselek·
mény - amennyihen az sú-,

•14. m. kir. földmivelésügyi mi
niszter 48. l OO/IX. 2. 1932. sz.
rendelete a virágzó gyümölcsfák
arzéfles porozásának tilalma tár
gyában.

A gyümölcsfavirágok meg·
lermékenyilését nagymértékben
elósegiló méhek elhullásának
megakadályozása céljából a
mlZzógazdaságról és mezóren·
dórségról szóló 1894. XII. t.·c.
58 §-ában nyerI felhatalmazás
alapján a virágzó gyümjjlcs/áknak

Rendelet.

lIsztántarlásál végezteli, télel'l
nyáron egyaránt, másodsorban
pedig az útdkmenli fákat ke
zelleli az úl~szokkal s ezen·
kivűl mási nem is kövelel lólük,
de ezl aztán vegezzék lelki·
ismereie'len.

Ipal tesltueti közgyilles.
Vasárrli'lp délulán larlollaaz

IparleSlüiet évi rendes közgyü-
léset. .

A gyiilés ml?gnyilása után a
zárszámadas ésköllsé~velés

olvasIolOlI fél, mely illclorna~ui

véle/ell. Élénk vilál Válloi! ki
(lI zárszá madélsbemfell ünlel·eli'
készp~nzmaradvány, amil F.·
Kiss Gabor. kifogásolt A fel
világo,>iiás megadása ulán ez
isludomásul véletel.!.

Elóijárósági pöltagoknak
megváléi5zlaflak: Puskás fe·

. rene, Podani Pál, Szabó Imre
és SLebeni Laios. .,

Nagy vHál provokáll még .a
vezelőség iavaslalaa fi/eleSek
mí!'gállapilásánál, különösein a
23~ pengós iegyzói fi z~lés,
melyel, azElőJiarósáll220pl'n
gőre ,iava~oll leszállitonL Indi!
v~ll.y}éfelell .25~o/o~'fJQ}!o .J~,

s2:álmá]sra~va'liHTlfiúloO'·p~~i

fizetés megállcipilflsára: Az et~

nök állal fellell kérdést sokan
tévesen félre értellék - és lar·
tózkodlak a szavazástól, vártak
atöhbi indifvál1Y tárgyalását és
igy épen azt szavazták meg,
amil nem általánossághan óhai
tollak, az előljárösági iavas·
lalol.

12 iparágban megváiaszlot-
ják CI vizsgázlató bizollság
tagiait.

Végül BeinschrÓlh Márton
éilelnök terieszlelle elő indiivá·
nyál, melyela közgyülés Leim·
dörfer Zollán indilványával ki·
egészilve - egyhangulag ei.
fogadoU és kimondta hogy a
sulyos adóztatás és az iparos
sá~ sérelmei miaU memoran
dumot intéz él kereskedelmi
miniszterhez.
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lA 9yUm.;slcsös t21laját, vagy i<a9~

alább is a fák :alját egészen ~

cSi.llrgóig sohasem nn.llass:II:l.Ilk ei
felásnl.

Figyelem! A . S. ie1#
mezes báljára a köv,zlkezó
helyeken lehel be!épöjegyci
elővélelben vásáro!ni: Breuer
UpÓ[ órás és ékszerész, Végh
Béla könyvkereskedő,Etumann
Henrik keresl<edő és Sl.ere!ó
MCllild női kalapos i,12:!clétlZn.
Akik tévedés\:;lól meghivól nem
kaplak és arra igényt tarIClná"
nak, forduljanak éi fenli elé:ru·
sitóhelyek bármelyikéhez. ahol
kérésük elintézési nyel'.

~~,,~~.ft~iJi'?I.~

Az Országos Mezőgaz-,

stalicska.bi csiny tüzek és él levegóben
hamarosan szerles;úlll alészlc:l- ,

t:~ész :vlallYBiOr''lzágo11l a !evesés belyáros szaga. főzik
szentesi lalicska vezet és jog-. a reggelit Főzés, evés nem
gal, mert laJicskál készilenek tart egy órahosszáig'. Azután
másik és I(ibb helyen is. de a uira kezdődik CA pergés és !i,
szenlesivel nem !udnak versel hegés délig.
nyezni. Csak oU !urliák az 12m· Az ebédidő kissé hosszabb,
bernek él Ií?s~magasságához Egy kis pihenés is jár vele. de
!1ozzá!szabni a: ialicsk~t. Meri azért ez sem hosszabb másfél I
ez is fontos. Magasabb em~ óránát Azu/án ujra tovább.
bemek hosszahh, alacsonyabb estig, mlg él nap maidnem étlá·
embernek rövidebb talicska kell. bukik. Akkor van :. fáironL
A jól megválaszloll talicska Megint meguiulnak az apró.
azulán törtós is. Van olyan is, tüzek és az alkonyatban vé,'
amelyik már husz év óta pereg. kony füslcsikok szállnak mesz-.j
De iB már ki k,z!! tén12m... sze. fő a vacsora. Többnyire I

,. 111indenki, m.agának főz,. de azt I[mert c~ak pí?regne ...
Más vidéken, de meg iH is, lehet lálni, hogy hárman-ném

egyesek furi,nak és bindusz. gyen együU főznek és együt!
nélk is nevezik. Állalánosságbi'li1 esznek.
azonbem csak kucikosla!icska I Vacsora utáll ill is. oli is
él li2ve. összeverődik egy-eg'ycsoporl

Ha valami munka' kerül, - és beszéIgelés indul. Hogy mi
merI memaps6g már csak ugy, ről,.,? há! él l1Iehéz helyzeiről; I
"kerül" ~ összeszede!6zki'dik I - ami ill ne.m képlet, hanem
egy cSapat kubikos és í1 i(!lál~ IIiSZiél valóság - és néha egy·
koz6he!yről együt! indulnak;· ről-másról is. Ezek El beszél Q

egyes vagy Kellőssorbém i::I getcsek e<zonbélfl, amennyire ~
munka felé. Ha il:?: III jó és kubikos megélhetése lell'edukti
nincs messze a munka,'· kibal- ! (ódütt annyira, vagy talán még
logl1ak szépen. De bizony ... · jobban veszi/eitek erkölcsi szin
sóros., vagy kemenvre fagval! vonü!ukbóLÉs nem is nyulnak
rogös ulon, él munkához oda- bele {j késő eslébe.. Fáradl
jutni egy féil1öpi vagy még mindenki és hamarosanelkö..
hosszabb szenvedés. Gyakran . szönneK'egymástó!, hogy: lóc·

, .. 'n 'cakói!' .... ,.- d.as.á.. g i.'.. Kiáll.itásra 1933..
él iCH •. hidcg· ellenére ,e~$o~· , I'." .' . . • "

dul ai fiia.dlság-' 'akÚ'hlkos 'J1~jjiEgV'k~,bi~Ö~<, é'yi~fu,~fci~~'17-töl aprUI:5
h~[~l!okárÓfa szemébe, És ·n·l~g 2 . ' 2-ig érvényes ingyenes
lelöröini sem mindig lud/J,mert 1..-1IR,..'E+.· visszautazásra jogositó
ke! kézzel is keményen .. k~n jegyek a Gyomai Ujság
markoll1i él lalicska szarvót· szerkesztőségében
~vleC'i]llni is csak' akko.r khet,· D L T"b M • .<! "

<5 r.. ege.za t or l.llgyveu a Wagner Márton Fia.
ZlZ c1ső és igy az egész jelenti, hogy' ügyvédi irodáját ·fa·t·elepe'n ka atók.

sor megáll, meri ha közbeeső .,...d- k' B
megriYllolla es ugyve Igya 'or- I .....d~ ..........'"A ~""~

áll meg. lefartia az ulfma ha· l ' O ' III S b d' --_ ,..""."---alat yomcm. . za él sag l
ladókal is. Télen II munka tér 4 sz.ölatt (Csendőrség Az Orszá~os Családiház-
kezd<::te ióval nllpkd.le előtt melleHi Iványi házban) meg l IÉpitö Takarék-Szövetkezet
van, meri rövid él nap. Nyáron l,ezdle. fiGl nem mondhajó kama!men
pedig nélpkehe Illán mindiiut Gyoma és a mostélni héltá~ les kölcsönöket foiyósil családi

A li~zt/j reggeli levegőben rában volt községek iörlénelél ház épilésére. Felvilágilással
messze hallhalóan megperdül Hélon Lajos 1870-ből Békés- szolgál: Kriszt Mihály Mező~
valahol egy lailcska és élesen, Vármegye Hajdana eimü köny- berény.
mintegy scd,,\2nfve pcr:.:g, ZÖm 'Iéból mai számunkban befe=~~
rög. Nyomhan rá az e~rész iezzük. Kivánalos volna. ha az Kitűnő k o r p a kapható
vonal végig rr.egmozdul és a azóta elteli időlől napjainkig a FUTURA gyomai
gödrökben mintha hosszu, sűrű megirná valaki GyomCl töné.. raktárában.
szemű lánc volna, mozog él nelét, meri mosl lalán még .....-......,...,~
sok Imbikos. l d

sok értékes adatol meg lehetne A munkaügyi szem e kiél •
BeszélO'elés ilyenkor alig van V l ..

~ menteni él még élő öregeillk 'lányai soraban " eszé yessegl
és napközben is kevés, merl ev b . '" .

bemondásánök anyagával. jövó Táblazat és ULem esorozas .ez a munka nehéz. Mindenki I; k
számunkban Endrőd történetét eim alall megjelenI szai\mun a

liheg az erőfeszítéstől. A han· . kezdjük meg, ugyancsak Haán úlmulalóul szolgál a munkadók
gulal pedig többnyire nyomoti, Lajos leirásaban. nak és felöleli a balesetbizío.
merI az alacsony köbméter ill' Érem kiosztás. Vasárnap silásSdl kapcsolatos tudnivaló
és a sulyos munka Kevés 1<12· délelót! a község házán él já- kal. A könyv ára 3 P. Meg'
reselet nyujt és ez nem felvi- Ml·S I

rási testnevelési felügyelőség rendelhetó a un <aügYJ zem e
ditó. Nem ugy, mint ezelőtl, B d

vezelője 32 gyomai lakosnak szerkesztőségénél u apcs/,
mikor még jó kedvvel nyomta ünnepélyes kG?relek kőzöll adta (VIII. fiumei ut 19/b).
él kubikos a furit, merI birt lel· át az ulólag kiérkezett sebe.~~
iesileni és ára is jobban volt. e: t ...

sülési érmekel. Az ünnepélyen .... Z e m e s e n g e r 8 II"
Most szinte léleknélküli csend·

él község vezelósége és sok 8. Futura a legmagasabbben megy il munka, mig va·
érdeklődó jelent meg. napl áron vásárol.lahol fel nem harsan, hogy:

A darázsfészkeket mi§g a télen .....~_
Fröstök t Akkor leállmJk li keressUkmeg és e bennük 'ElJ-' A trágyázáshoz mélyre készitsd
csapatok és eJókerülnek a t6zködö daruu.kkal e~}(Utt PI.,I$Z- . az árkokat, A sekélyen elhelye:zolttt
bográcsok. felláogolnak a ki- tlwuk el, . t.,liiev. csak gazt nenl.

űkedve!ő előadás.
Minden tekinteiben szép és

élvezetes i?s!ébcn voll része
február hó 5·én íJI gyomai kö
zönségnek. Este 8 órára zsu-

meglel! az Url Kaszinó'
él gyomai Refor

Le~fJY Egvesüleí larloltél '
ez évi első mükedveÍő előadá

Az előadot! szindarabok i

vallásos és hazafias érzésekről.

bizonyságol és méllóan
propagáltilk az egyesület szép
nemes céljait. Ugy él szereplő,

leiwykák, mini cr figye.lmes rCll
dezőség kivétel nélkül becsü m

•

leles ku!lurmunl<ál végeztek.
igaz lelki gyönyörüségeI Sr-12' I

rezI/e af: ~gybeléil'yUl!eknek. .
(:... mUsor első számaiban két

szindanjb foglalt helyet:
Fénykép - Hélmupipóke. SZ12Q

-iJénk derül sugároztak
é.s in e!öádásbéln dicséretes

érdemeltek: ÁgQston Piri, I

Glzik:e. Domokos·
.bórqc.s Irmi'!, EUer BCj;o

.Ilonka,. Cs_. Nagy
ágyi Zsuzsika,Ágüs
Matyi Teréz, Pető

Piroska és éj két férfiszereplő

CsapÓ GcrRely és Biró János. :
Varga Pöszi magyar szóló,

jtinccö.1 nagy sik!2fi ér! el. Rám,
jermeUs.égélnagy laps'!ihar dO'l..
kumemal!öl.

.A nemesi íevél cimű színmű I
két \'CZl2iŐ szerepéoek köZ"et-j'
len alakilásEiérl Gecsei Ida és

Csökönyi Eszlikc érdemelnI21, l
6szinle elismerést Gecsei Ida·
kellemes énekhűngjlJ szépen
érvényesült ci dalbetétekben.
i\lakcsa!i uliska természetes, I
élé,nk játékával v.onla :nagá~a I
a ligyelmel, dc reszeSC'1 a Sj·

kernek : HarmaHw Gizike. Vizs·
nyai Margi/, Tuba Ilona, V.
Balogh Bözsike és Pető Pi,
roska is.

/'

Kedvesen i!leszkedlek az
együllc::3be Vaskor Lenke és
Od, mint gyermek szereplők.

A müsor befejező s7áma
"Gyu1a diák" derűs élelképe
vol!: Késik a vonal. Szereplői:
Varga Pöszi, Cs. Nagy Juliska.
lvlakcsali Juliska, Biró János,
Kovács ferenc, Makesali Már
ion kivétel nélkül élénk szine
zéssel játszollalc

/l, belanijás és rendezéséri
Molnár Gyula szinmüvészt iJleH
elismerés, kit már nemcsak
mint kiváló 5zínészJ és rende-
zőJ, hanem mini szindorab iról
is elónyösen ismer a gyomai
közönség.
Előadás után reggelig larló

lóne volL

HC'''!','':; Tajo2né elsőY(,l1dU M7iilg;;Zú~ l K
't"d' " "':71\' i I í..h':' ;t.·~a· . ]c~;(:'r1.€.

,\/ i?:ic,ccs G\te:ci< lebzoJgálását Po
ruks:'inszld !' Esztike, Csuvár Maca, I

Par(jc~;ü Ma;git, Díi'ya Margit, Timár'
Regina, Fadgyas Margit, Paróczai Esz:
tik;:;, Szakálas Margit, Hanyecz Esztike,
HegedLis Margit, Vaszkó Cecilia és
Katon" Jusz'lilca végezték dicséretet
éi'dernJu módon.



PUBLIKACIÚ.
Egy szép butorozCiU - kmön

bejáratu - utcai illzoba kiadó. Horthy
Miklós u. 30 sz. a Német templomma!
szemben.

KO$iluth I..f!jolll utclÍban butorozott
utcai swba azonnaJra kiadó. eim a
kiadóban.

Ha azt Őn, hogy évek
hosszu :során ál emlékezzenek Önre,
akkor linnepi, névnapi vagy nlÍszaján
dékul szép faJi képet, vagy tükröt ad·
jon, amelyet mélyen leszállitott árban
beszerezhet Bari Pá I Uvegesll'lQiiI
El'IIdródön az Ipartestület mellett.
Szakszeriienés olcsón vállal képkt're~

tezés t , ovál, kör és szegletes keretbe.
Ugyano~t nagy kétkirakatos üzlethelyi
ség l~k lssal és berendezés!!el egytltt
kiadó.

Olcsóbb el bor! KerekM Kliroly
borkereskedönélakilÜnö zamtu kacllill'
bornak literje 40 1mlir.
j ! It il I It lA mFt I ]( I II K j ti l'i{- i t ijct

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON_
X'I#IIIKiljIUj'ljlifXXXY

Baromfikiállltás az orllizág@$
mezóg8zdlss;!igi klállitás kereté...
ben, Az Országos MagY<lIr Gazdag~i

Fgyesület által folyó évi március hó
23-,..,..21-ig rendezendö országos me!:ö
gazdasági kiállitás kereiében al; idén is

. nagyobb ba.romfikollekció kerülbemu
tatásra, amelynek a megswr'irezéaérelll!
lBar.omfitenyésztök Ornágo~ Egyesülete
vállalkozott A baromfi kiállitás iránt
igen nagy érdeklődés nyilatkozik meg
országs1.erte és bár beje!~ntési l1at&r
idő,reÍJruárhó 25-re van megállapitvti,
'már sokan jelentkeztek a tenyésztók
baromfiakkal, \"alami"t galambokk~l és
házinyu!akkal. Ki fognak állilani évente
25ü-'-300-at tojó leghorn tyulwkat, még:
Tennél ig nagyobb toJáshozam(1 indi1'1R
futókacsákat, különbőz:ő fajtájú prém
l1yulakat: rex-, nyest-,"róka~, alaszka-o
hermelin-, orOS2:- és angóra l1yulakat.
A számtalan bjtát felölelő, kedn:s és
szines galambcsopart a kiálhtás virii
goskertje lesz_ Érdekes és tanulságos
lesz a baromfilenyésztésben szükséges
gépek és eszközök bemutatója is, .;>:

melyn idéfí kűlönösellérdekesnek

igérkezik, mert egyes gyárosok kilá
tflsba helyezik, hogy egyszerre ezer
tojást keltő gépeke! is fognRk bemu
tatni. MCianyák és naposcsibék is ki
lesznek állitv3. Érdeklődök közvetlenül
a Baromfitellyésztök Ors:>.agos Egye5ü
letéhez (Blldllpest, IX., ünői ut 25.sz.
l. em. lO.) forduljanak.

UJ I

Magyar Jánygy6z6U egy
,amerikai, szépségversenyen. A
.Brook!ynbenmeglélflOll szépa
ségversenyen nagy meglepe
tésre nem amerikai, OaD(."m
:magy.arsz;ármazósll nő győzöl!.

Azsüri 1'l22év€s Elisabeth
·Mar/ont jelenleIle ki győzles

nek, aki es'Y brooklyni v61lalal
s:z:egény gépirónője. MarIon
Erzsébet elmesélte, hogy győ",

zelmél nemcsak szépségének
.köszönheli.Kiderült, hogya
ruh&! möga varrla, mégpedig
egy magyar diva/Iap, ri Párisi
Divalszabásminláia ulán. A
Párisi Divat e!?y~záma60

fillér.. Kiadóhivalal : BudClpesi
VII. Dohány u. 12.

Anyakllnyvi hirel{, SzDlettek:
Bartolf Maria, Kis Sándor,
Pólya Ilona, Szerelő Róza,
Dzurek Erzsébet. Tólh Mária,
Solus Laios Olló. Házasságot
kötl»ítek: Bucsi Laios-Cs.
Nagy Julianna, Bácsi Imre
izsó Lidia, Wolf Ádám-Szi...
ltígyj iloncI. Elhaltak: özv.
.szabó Mihálvné-Batori Re·
beka 79 éves, Miklovic Imre 58
éves, Homok' Margi! 6év,"s.

" .. mrI

-;Értesitem cl n. é. közönséget, hogy Gyornán,
'Édesapám házában (Brreu.er Lipót órás. és ék

,szerész) március h6 1Gén

NÓf KAL.AP
KÉZIMUNKA és ELŐNYO DA
üzletet nyitok. Állandóan nElgy raktárt tartok
divatkalapokból, kézimunkafonalakb6~ és

.elönyomda mintál'Cból.
Kalapalakitás't vá lado!<.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri
tiszteletlel :

BREUER LENKE Gyoma. Horthy M. u. 31. sz;.

FordUó iroda, létesült ft

MEFHOSZ kebelében. A Mth

gYelrEgyelemi és Főiskolai

Hdligalók Országos SLövelsé·
ge hULilimosabb ideig külföldön
járt és volt ösztöndijas tagiai
közreműködésével egy fordifó
irodál61liiofi fe! él, szöveiség
kebelében. A forditó irodd

:mindelll1emü szövegnek aI;
:összes európai nyefvről és
,nyelvre való sz~kszerüés gyors
fordításál vállalia, ---: hi!elesilésl
ig<Ínylő forditásók!1ak illetékes
'helyen való hitc1esilésé! kŐI:·

velitési díj felszórni/ása nélkül
IW~~elilL Fe!ln!(Ígösilásikész
ségge! ny ti il (vidékre viilasz
bélyeges 'levétekre) a l-.1EF
HOSZTordiió irodáia, Buda
,pesi, IX. Roda·v LlCCél 3,.). T{'
idon: 865-16.

A Tlszántull Mez~gazdaséglKa·
· mara fellüvja a íiszántuli gyümölcs-

termetök ;figyelméta' nagymértékben
, elszaporodott ,galagonya pille .. ;hernyó
· fészkeire,.aminek gyűmö!csfárólvaló

'gondos leszedéseés elégetése által
lehet II l1emyö rendkivíllikártételétöl
megmente'il1í gyilmölcstermés!lnket. A

, hemyófészkeket már fehruár hónap;vé
i gén okvetlenül le kell 'szednLa - fákról,

mertesetieg a korán ,b-eá Ilómeleg
napokon a fészkekben ,áttelelö apró

I l1emyók a telelő fészkeket ei 11agyják és
'. il! t~ vesszőin. rfigyek lövében helyez

kednek el, ahol már a rügyek hasadása
alkalmávallerágják az összes rügyeket
sa fák nem hajlhalnak ki; hanem vesz
szóik elszáradnak. A fészkekben levő

és még ki !Iem.· kelt petékböl tavasszal
kikelő hemyókat s minden más rovar
kártevöt megjelenésük alkalmával ll.

· tömény gazdanikolinoldatával meg
permetezve, azonnaL eUehetpusz tilani.

A: Gyomai Iparos és Keres
kedö Ifjak Önképzököre t hó
12-én larlolta jrllme/lZs lánc
esiélyél. Az estely mells7okol1

l na~y sikere ismét nagyszámu
közönsegel' hozotr össze. bizo e

nyitva,' hogy azOllképzókör
tárSndalmi téren is számottevő

tényező. A kö7öns'ég pompás
iókedvveHáncolt és szórakozo!f
reggelig. AmegieJenlielmeze-

.sek közül CI következők ne;..
vei! sikerüH feljegyeluünk:

,Lechniizki Ilus: zsoké,Baiogh
Efz~lke: .cserkész, Szilag Vi

illonka: UroH!ltóny. Izsó'-Teréz:
l hozomány, Oyuricla-Mariskll:
f?kokÓ, \ie~edHs.,I::rz:;;~k~: b~

,adl2r,Ke,r;lé~z'~ös~e : Rákópi,
Báthori'Piri: torockói meny·
asszony, Szell?iJ,ózsd:,~ZoTo,

'Huiker ,Józs~f: Huru, Balogh
Böske: gárdista, Kéri Ilonka:

ménecske,üöilcs6Lica:pie;
reile, . Bódi István : Tom- r.,1ix,
BódiRózsika: rózsa,RlZisz
Ella :diClk,Reisz Maca: gigerli.
Krue-hió ..5arika: libapásztor,
ValaL Mariska: skót leány, Mol.
nár Böske: cigányleány,Csapó
'Bözske: .oroszleányéstl.erler
DUl1csi:dr. i Faust A leadoU
szavazatok alapján az l-só díjai
Bódi, Rózsika rózsa jelme7ével,
allik dijal Vajai Mariska skót·
Jeányje!mezével,a III-ik .dijal
Reisz Maca gigerli lelmezéve!.
A férfi diia/ Tom... Mix jelmez'"
zel Bódílstvánnyerle. Nagyon
telszell még, l:l dr. F aus/,Ii·
rolileány, hozomány, rokokó.
méhecske,oroszJeány.g<Írdisfél,
Rákóczi és libapászlor jelmez.

~~líI8lft

KÖRÖ STARCsA N,
a vasuiáUomás és köves II t

meJJett
40 kishold tanyásblrlok
kedvező fizetési feltételek

mellett e I a d ó •
Erdeklődni lehet

Dr. REJSZ JÓSZEFügyv~dné],

Békéscsaba......-...

Magyarzenealbum:cimerta
ma·gYdr zenei ,éleI8zemponl
jóból nagyiele[Jló~égükollll'"

gyiiílemény 'áll s:zervezésalaH,
mdvben helyei é1dnökminden
komolymagyafZenesz12rzonek.
Az akdóelé nagy érdeildod:és
sellekil1i éi zenei világ..A."iMa
gyar,Zeneallbum" ,kiadóhivalala
(UIPesl, gr. Apponyi u.20.)
s;tivl2'sen' fog.adia ci zeneszer..
zók megkeresesél.Válaszbé'"
Iyeg melléklendő.

A gyümölcsös teiepitésének
költségeiröl ir a Növényvédc..
iem és Kerlészel leguiabb süi'"
ma. Cikkeket közöl még cl

torma múvelésér61, a szabad
földi korai zö!dséglermesztés
rői, él kipusztull őszi barackfák
póllásáról, éi melegágykészi ..
lésről, él gyümölcsfa üllelö
gödrének IrágyázÉJsáról és él
helyes i.H!etésről. A dusan il,
lusZ:lrált két szöklapból a Nö·
vényvédelem kiadohivéltala (Bu
dapesl,földmivelésügyi Mi·
nisrlérium) e iapra való hival
kozással egy alkalommal dij·
talanul küld n111talvál1yszámol.

Gyakran hallatszik a PSIl'UllliZ,

hogy II lapunkban ajánloltpermetezési
módok és a gyári ,prospeklusok, által
elóirt permetezésieljárások lköz.ötL,el
térések vannak. Ezek az eltérések
egyebekfől eltekintve abból is származ:"
inak, hogy ,lapunkban, kizárólag ,;csakis
'Glyan védekezöszertajánlu!\k"amely
állall~i'ag ,111ár.. több ,éven\<eresz;t~I,IÍgY

II laboratóriumi vi7;sgá1afOk, utján. min~
a-szabadföldi gyakorlatban ki;v:an
pr6báLva ,és minden .tekintetben. m~g

állta a helyét. Azonkivül tennészetesen, ,
anol·csak lehetséges,a házilag kéSzit
hető szerekbasználatát jgyeksziinka
köztuda!ba átvinni, mivel ezek lépye
gesen olcsóbbak és igy ezek, alkalma
zása. ,meIJett a gazda termdése:;kifize
tödőbbé válik.

Magyarország nagy halottja.
Appollyi Albert grofol százez
rek kisérlék ulolsó utjára. Egész
Mdgyarországgvászoll és ugy
Buddpeslen. mini az ország
mindiZn részén fekete lobogók
hirdették a nagy magyar fáj.

dalmal. Hetvenötezer kil aka! ball
leHék ki ugy Budapeslen mini
vidéken a llagyméreHi Apponyi
emléklapot, amelyel Tolnai Vi
láglapia a nagy nemzeti gyász
alkalmából késziteltés OSZA0t!

kiteiiesen diilalaoul. Magyar·
ország mind.en _üzlete gyászolt
él Tolnai Világlapiá!ól kapoli
gyászkereles képpel.

AUamigépjárómüvezetökép
ző .(sofför) tanfolyam nyílik
meg leszállitoit tandijakkala
m. kir. Technológiai és Anyag
vizSRáló lnlézel kerelében,már·
eius 6 ll. este félJ órakor, az
intézet Budapest, VIII., József·
körUl 6. szám ala Ili helyiségé
ben. Bl2irás naponlad_e. 9-1
óra közölt az igazgatós.,gi
irodában, ahol a félvélelhéz
szüksé~es ürlapok él hivéllölos
órtJk alalt előzetesen .besze,
rel nel ők. Igazgaloság.



VHf:.';tvifölYflm 9. szám.
-*--.-Mrz= id - ......-

Gyoma, j 933 febJ;uár'~5.

ET) L fi61ÉS t{ÖZGAZDJ, T AR S AD A lPOLITI

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'3O P, 'Félévre 2'1}0 P, Egész évre S'20 P.

Befizelésekpostacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ti 't ö r t ö k este {3 óra.
Megjelenik minden szombatoll regge1.

."

FeleJös szerkesztő: ifj. WAGNER MARiON
Szarkesztösés éskiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
iG y c im a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

. Hirdetések cUjszabásai;
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, ] negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalékkedvezményt adunk.-

Aiispáni jelentés.

2!U&______

féisitásáról és az ingYC'1l cse..
meték lüulalérsárÓl.

Legyünk ott minél többen,
tanuljunk az elóadásból, hasz
nát veheJjük.

Az ebéd idejét 12 órára ál
lapitsák meg ol/hon gElnlurő$

mék most vasárnap s akkor
már meg is van a ráérő idő'

az előadás meghallgatására.

d fás"ftása.Az
Galambos József kir. el'dó~

mémől{, ki él vórmegyénk íásf
tási l11unkálajuiban el hivatalos
munkateljesftést túlhaladó l'á..

radságga! szerzi meg a híveket
és közüle/eket él fásitásnak,
most vasárnap délelál! 3/4 II
órakor él 48,as Olvasóegylet~

ben előadásIlart az Alföld

Szík digózás. l mllel jóvoltából, immár száz Iosszák el évente úgy, hogy
éve ismerjük a Jóságá.!. . a meg nem javitoft szikföl-'

A mai vfirme~yei gy ülésC'n
A ha/árhaJl ián.JG, evdJl- Tény, hogyasziknek akár del< után 10-30 százalék! dr. Márky Barna alispán jclcn-

évre újabb földhál1yásokat' pénzbeli, akár munkáva/való nagyobb adó essék il' már I téséből a kövclkezókel közöl,

lát az ember ősszel és félen. megjavifásál'al az illető tu- I javított földek adója javára. I jük: A közbizlonság ldclé~jjő.

Ujabban keskeny, mély árkot lajd07ws gyarapHotta az ál~ I Ebből azonban az uradalmi, Az ószj.vetések és jószágá1! 0

ásnak, lemennek kéi meter i lami vagyont, mert. jobb.' földeket sem szabadna ki6 mány jelelése ellen ninc'3 ki-
mélységig is. A kiásott föl- I. termővé tette a földjét. (Ed# vonni. fogás. Az áliall2Qcslségügy is

L-- kielégitő. Állalkivilelünk a mult
det eltalicskázzák) szétterifik dig sehogyan sem jutott az Ezzel az adózással.().i11ely hónapban a következő voll:

a jó/dön, eltemetik vele a I állam részéről kifejezésre, a.z államnak vagy községek- ' AmarharakodÓ vasuli áilo

szikei. A ráhordott földből hogy ezt avagyongyarapi- nek egy {illé/jébe sem ke- mÉlsokról 2209 vasl1!i kocsiban

nyert rétegböl szorgos trá- tást kézzel foghatóan elis-; rülne, a szíkföldek javHását· 2594 szarvasmarba, .' 758 sz 0

gyázással, o!cszerií .megmű- meri. KÖflnyií .volna. pedig. nagylendiilettelvihetnénkelő- pós borju, 461 ló, 4736 juh,

velésse: egészen jó termöföl-' Minden községben a szik- re, .egyben a nemzeti vagiyonf 49.059 hizo!! sertés,. 28.391

det csinála s2'orgafmas kis- földekre mármegjavitot- és jÖIJedelmet is gyarapita-sovány sertés, 3060 süldo, 947
f!azda S }'oO'Qal tartia maold I~ takra is} kipetett összes adót nánk. W malac száHilIaloll el, melyek kö-
~ 6~ CI ts Y . zül 211 szarvasmarha, 285 ló,

gazdának a szom#· 3668 juh és 2856 hizo!l serlíis

!~~~!€f;jqnál,4kiaz őszi~féli időt K . I"t t i t" k ' l{ülföldre irányiHatÜH.
ílkC1dfCJI}M1.iki')]' őr verej.. . épvise oes üle lözgy es. .A vágóhidakon közfogyasz~
ff a l/(emény!őldcsá- Gyoma kö~;Sí2:gkép;riselőlc~- . állam! köt2:S6rlkieszlá5z1ésL' lásra56t4 starvasmarha;12.803

1<á,l1v/')ZG1Sával De meg is van lükte r: hó 28-án kedden kőz- . A kastély. telek bérbeadása. szopós borju, 9 bivaly, 11.074
a ter# gyülésl tart, mQlyre a meghivók Szilágyi Sándor rok4.al1f ké.. juh, 2498 barany, 17 kecske,

a napokban mennek syéf. ..elme ujabb trafiI< bódé fe!áili.. 23.881 serlés, 503 malac ésna-
A gyülés főbb lárgyai a köp I [ása iráni. Számvizsgáló bizoli- 163 ló vágaloH le, melyek kö-

v-efkezők : sági tag-ok válélsz!ása. GyáIT1- zü! közfogyasztásra alkalmal~

Az O~válh.. féle lelek mq;p!~· pénztári közös l~amatku!Csmeg- lannak találtatott és elkoboz·
lele figyében határozat né\'sl~· állapitása. latolt 155 szarvasmarha, 11
rin!! szavazással. Rézgálic req' Ahozalt ba!ároztltokról jövő borjll, 5 juh és 89 serlés.
(lelés. Bika vásárlás és ehhez szómul1kban sz.ámolunk be. A vészl6i Tói-hidnak, melyet

Wagner Márlon fiai és Tevan
. Rezsó épitésl épileliek és a

tótkomlóSi Szárazéri hidnak él

közigazgatási bejárását meg·
tarlottá!c Gyulán,Endródön és
BucsaIelepen végeznej, inség
munkákat. A további inségmul1 g

kákra elókészilik a gyoma
mezóberényi, szarvas-mező'"

berényi és vészlő-mezőberé

nyi úllervekef. Az inségmurlA
kákra 34 ezer pengő áll ren"
delkezésre.

funk elterJedni)
nélklilnem lehet keresztül
vinni} sőt a kis emberekI
bizalmat/anok is ezze! az el· .
járással' szemben. De ennek
talán nagyobbrészt az az
oka, hog-p a mésziszap- al
kalmazásállOZ pénzbefekte- I
lésre van szükség, mig a
digózáshoz csak szorgalom
~kell; no és ennek az· eljá-
rásnak; a korát inegelőzött,

kiváló szarvasi Tessedik Sá~

BÉKÉS VÁRMEGYE HAJDANA.
lrta':HAAN LAJOS 1870.

Endrőd.
Népies magyar falu, GyomávaJ csak

nem átellenben, a tiszai vaspáJya .jobb ol
dalán, ettől m. e, félórányira.

Helynevek: Nádassziget, Kisrét, Ör-
. dögoldal, Kis Kondoros, Kügy, Őrménykut,

Pólyákhalom; Zöldhalom, Farkaszug, Kap.
lonka, Udvarnok, Sz:-Miklószug, Csejt, Sima,
Simai berek. E három utolsóról, mint haj
dani faluról, alább lesz szó.

A mi az Endrőd határán talált régisé...
g~ket illeti, a forradalom előtt a Kőrösből

roppant nagyságu álJatfogakat és lábszárakat
l1uztak ki. Soká őríztettek e csontok a falu~

házán, végre 1848 eszt. a Kőrósbe vissza·
dobattak. 1835 eszt. két vörösréz kereszt
ásatott ki. A leirás szerint XIlI. századbeliek
lehettek. ,1858 eszt. csatorna ásatáskor a
Kügyben egy vaspáncélba öltözött vitéznek
csontváza találtatott, oldalán vertarany (?)
markolatu karddal. A találók e becses talál
mányt széltördelvén, egymásközt .felosztották.

Dicséretet érdemel <lZ endrődi lakosság
tisztaságszeretete. Jól esik az utasl1ak e csi
nos falunwégigmenni; látni mind 3') házakat
tisztán kimeszelve, mind' a házak elejét és
az. udvart tisztán" kiseperve,.

Mit más} sokkal .nagyobb községek
sajnosan nélkülöznek, azzal .dicsekedhetik
Endrőd, t. L hogy szegénY'ekeJ ápoló háza
van. Alapitotta az 1806 eszt. urad. praefec
tus Vida Imre, eredetileg 32 ezer forintnyi
tőkével, meJy azonban devalvatiók következ
tében tetemesen csökkent, ugy hogy már
185/1 év végével csak 19976 frt. 30 krt. tett.
Ekkor a vármegye vette felügyelete- alá. s a
vármegyei pénztárnok .által kezelteti. Van a
jótékony intézetnek saját háza, melyben je
lenleg 12 szegény férfi' és nő- vegyesen kap
ellátást. Az intézetre felügyel a lelkész, ki
évenként kiildi jelentését a megyés püspöknek.

(Foly. köv,) ..
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Fe ruár 25.
.A Gy. S. C. jelmezes bálja

cl farsang utolsó szombatján
pazar, eddig még nem láloii
fényes kivilágilás és rendezés
mellett zajlik ie az Uri {(a,
szinóban.

A Gy. S. C. jeimezbálak
mindig a lcgsikerüllebbek közé
lanoziak. lI/Héri? I .. ' Bátran
felelheljük, hogy aGy. S. C.
ezen alkalomkor anyagi áldo
zatot nem kimélve. minden
eszközt rneg-ragadoH. hogy él

megjelentek jól érenék magL
kat és 2ue1 egy i'c1cjllietctlcn
emlékkel legyenek gazdagab
bak.

Amint l,czi.inkbc vesszük a
mostani meghivól, arra az ér
delces felfedezésre jutunk, hogy

él Gy. S. C. nem akar megál
lani a muli sikerei mclkll, ha
nem az eddigi oálaknál még'
szebbel éstöké!etesebbel akar
produkálni.

.ló lesz tc!1ál aie!mezcseknck
készülni, mert. ma eSlc min
denről meggv6?ődhelnck. A.cl~

dig is iürelemmel várakozzunk.

nem iS G

ikóiai és .nvnnlnk

metményeinek ujabb
szabályozása.

A hivatalos lap keddi száma !(özö!le
a vallás-és közoktatásügyi miniszter
nek ál nem állami elemi iskolai tanítók,
óvónők és állandó gyermeicmenedékház
vezetőnök Uletményeinek ujabb szabá
lyozásáró! szólo rendeletét.

A nem á1iami elemi ísl{olai tanitók
1933 március l-Wl kezdve a következő

fizetésre jogosultak:
Az l-ső fizetési fokozatban (megfele!

a Xl. fizetési osztál)~ 3-ik fokozatának)
havi 119.50; a 2-ik fizetési fokozatban
(Xl. 2) havi 126; a 3-ik fokozatban
Xl. 1) 132.50; a 4-ik fokozatban (X. 3.)
141; az 5-ik fokozatban (X. 2) 149; a
6-ik fokozatban (X. 1) 157.50; a 7-ik
fokozatban (lX. 3) 162; a S-ik foko
zatban (lX. 2) 174; a 9-il, fokozatban
(IX. 1) 186; a lQ-ik fokozatban (VilI. 3)
204; a l i-ik fokozatban (Vm. 2) 216;
a 12-ik fokozatban (V1ll. 1) 232; a VlI.
fizetési osztályba kinevezettekné! 257,
284.50 vagy 312 pengő.

A szerzetesrendi tanitók havi fizetése
függetlenül a szolgálati időtől ] 19.50,
II segéd-, l1elyettes- és kisegitö-tanitóké
havi 100 pengő.

Az óvónők fizetése:
Az l-só fizetési fokozatban (lX. 3)

havi 119.50 pengő és II tanítók fizete
sével egyezően emelkedik a Xl. fizetési
fokozatig.

A . szerzetesrendi óvónők fizetése
119.50, a segédhelyettes- és kisegit6
óvónöké 90 pengő.

Az állandó gyermekmenedékházveze
tőnek fizetése az I-ső fizetési fokozat
ban havi 90 pengő és a 7-ik fizetési
fokozatig a következőképpen emelkedik:
9S, 100, 107.50, 112.50, 120, 127.50
pengő.

A rendelet intézkedil{ még az állami
fizetéskiegészités kiszámitásáról és az
értékegységekben kifejezett természet
beni javadalom ki$7-ámitásáró! is.

-y.

leotkezhetnek. Az előadások

mindig este lesznek.

Akik a tanfol~'amon részt
akarnak venni, iden!kezzcnck
Kató Lajos jegyző, méhészköri
elnöknél.

gem ... el ne mulassza meg'

nézni ezt él búfelejló, remekbe
készült filmet, meri ily",! nem
látolt és nem halIoH".

Hatóságaink és lelkészeink
fig'velmébe ajánlom él méf} most
is a kerifésekcl1 diszlő plakálo!.

Református lelkészeinktó!
kérdezem: ugyanabban az új
ságban az első old.alon "Halál
vergődés". ida: dr. Baltazár
Dezső, a 3-ik oldalon pedig
"Kicserélem él feleségem'" 
nem':c arcpiriíó, ha bármilyen
ostoha mesének is a cime . ez

·az erköfcsrol1!ó kiléteL

uradalmakat exporlparadics0n1
termesztésére serkentik. A
meleg, szélvédeli, kötött ho,
mokos lalajokon még ön1öző

berendezés nélkül is meglcrem
. a paradicsom, amelynek kiül·

tetéséhez fészektrágyázás szük
séges. Az egyes konzerv~yitrak

hajlandók a magvakat is ren
dalkezésre bOf=siit'llfli.

sze.lszcrülegkialakllH

•nem hatalmi
l~pe!J1eg.v~vf\i'l,hj:\n~m

·sitsék aMÁV•ol
:vám~k, fele~leges személyzell
terhek és "lmperial olajak"
sallangjál61 s azuJán jöjjöQ a
nemes verseny.

... Addig pedig, mig e VCI"

seny igazságos megvivásá!'o
·megérik a hivatalos felfogá:;,
kialakul alófogaill ftwarozási
díjszabás, mely aulóadó és

. kövczeti vám nélkül mégis csak
csökkenli él lvlÁV bevételét, de
a közutak igénybevéledével csak
hozzájárul él munkaalkalmak
előidézéséhez,a közutak kop
tatásával.

PolWkai hasonlallól ezl igy
mondhatnánk: él ~t&.V cl kor'
mánypárt, az autó él független
Kisgazdapi1rl, él lól'ogal él SZOl

cialislapárl. A választáson az
aulót, ilIelóieg' él Kisgazdapártot
kell nyomni, merI a szoeialisJa
párt nem veszedelmes a Míi,v
ra.

Pedig!? ..

..

____c====_

Erkölcsrontás plakátokkal.

Fellendült alófuvarozás.

zetéséi ingven válfallák el, az I
tehát senki részére megterhelést
nem jelent. I

Alanfo!yam helyé! és idejét
később !zözöljük. Jelenlkczni
március 2·ig lehet. Nők is jc'

Valamelyik napon ké! isl<o~

Iásfiú az iskolából jÖllel han?
gosan olvasta a kerítés desz'"
kájára ragasztoH filmszinházi
hirdetést "Kicserélem il felesé
gem" eimmel. Nem kérdezlern
a fiúkar, hogyan értelmezik ezl
él cimet, mert aitól féltem, olyan
formán fogják fel éi dolgot, hogy
ez a "Kicserélem cl feleségem"
olyan lehet, minI amikor vala...
melyikőjüknek az apja már
ráunt él pipáiára és azt kicse'"
réli él szomszéd pipájávaL

A másik helybeli lapban ol
vasom ugyancsak vastag be...
!ükkel "Kicserélem él felesé-

Az állam a MÁV védelmében,
valamint a már idejét mult köz~

. úii adózás és vámsze'dési'j6·
gük fenntartásával amolorikus
szállilást megbénilolía, ·lel1etcJ
lenné leHe. A sok leálloll te
herautó rozsdásodása közben
azt. gondolhdjjilk a fm'arozásl
ellenőrző új állásba került
funkcionáfiusok, temetői csend
borult al közutakra, nincs már
szállitási konkurencia.

A sok költségge! újonnan
épite!!, vagy kiiavított, kisz éle
sHell közúlakról lekerüllek al

teherau!ók, melyek ulán mégis
befulotI az állam pénzlárba egy·
két millió pengő s helyeHük
álvei/ék al lávfuvarozásf a ló·
fogalu jármíívek, melyek után
alig valamennyi, vagy egválta·
lán semmi sem kerül éi köz
pénztárbel.

Micsocla visszaélése gazda·
sági felfogásunknak, bogy mes
terséges akadályokkal kiszorít
egy jobb közlekedési alkalma·

. tosságot és beenged helyelte
egy primitivebbet. HoloH a
MÁV és aufók közölt íermé-

Méhészeti
tanfolyam.

Idézetek.
KáHay Miklós földmivelésügyi
miniszter keddi képviselőházi

beszédéből.

" . " Clzok mellett a terme...
lési költségek mellett, ame- I

Iyek a magyar gazdát sújt....
ják, termelni tulajdonkép·
pen nem !ehet. Az árak
Clzért oly magasak s nem
vagyunk versenyképesek cl

viltlgpi acon...
"Furcsán hangzik, de így

Véln: jó mezőgazdasági

megélhetés egyedül az ipari
tIlIamokban van ma."

"Ezért az agrártermelés
terén a belső fogyasztás
emelésére kell figyelmünket
fordflani. A mClgyar nép
rosszul él. Keveset fo ..
gyaszt."

"A bolettarendszert nem
kivtlnom tovább fenntarta
nl. Lehetetlen, hogy a bú... ·
zánál 12112 pengő terhelje él

fogyasztót, lehetetlen, hogy
10-..12 fméres .húzaárak
meli~tt 40. filléfes kenyérár
legyen~"

Lapunk egyik számában fel·
vetetliik az eszmét, nem lehet·
ne·e Gyomán is méhészeJi tan
folyamot rendezni? Tudva azt,
hogy van a községül1kben Mé
hészkör és vannak úgyelmé·
leti tudással felfegyverzeH, mini
nagy gyakorlattal biró és e
téren szép eredményekel eléri
méhészeink - felhivásunkat
egyenesen a Méhészkörhöz
inléztük.

Örömmel jelentjük kedves
olvasóinknak, hogy felhivásunk
nem volt hiábavaló.

A tanfolyam megrendezését
és vezetését elvállalta a gyomai
Méhészkör, melynek elnöke
Kató Lajos jegyző, alelnöke
Schusztek Sándor tanító. A
tanfolyam előadói is ők kellen·
lesznek és pedig Schusztek Sán- . Export-paradicsom termesztése.
dor a méhek életéről és cl si· A paradicsompalánták ler,
keres méhészkedésről tarI el· meszlésének ideje megjött.
méleli és gyakorlati előadást, Most kell elvetni ci meleg...
Kató Lajos pedig a kaptár ké· ágyakba él paradicsommagva·
szilésről tart elméleti és gya' kal, hogy él fagyos szentek
korlali bemutatót, mint aki él után (májusban) kiültelheiők

mostanában erősen felkarolt legyenek él paJtmfák. A hazai
"préselt gyékénykaptár" készi' konzervgyárak a főváros kör.·
tésének nagymesfere. nyékén, de főbb vasuli u!vo-

Al. előadók éj tanfolyam ve... naJal, körül levő gaJtchikat és
lf
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Amezőgazdasági termények
értékének devalválódásáí mu
tatja egy most megjelent ki~

mutatás. A báboru előlt a
gazda vagy él munkás eg'y' pdr
csizmáérl 65 kiló. búzát adotl,
ma ellenben csak 2 mázsáért
lud ilyen! kapni. Egy öl1özet
falusi férfiruha azelőH 125 kiló
búzába, ma 450-be kerül. 100
kiló pelróleum ellenér/é1ce 166
kiló búza volt. lvIa eilenben
296 kil.ó. Egy nyári karlonruha,
parasz/asszonynak való, lOkiló
búzáért volt megszerezhető,

ma ugyanazért 30 kiló búzát
kérnek. Egy· hizoit scrlésért
azelőtt 263, ma csak 168 kap
páf lehel venni. Egy tehén árá g

ért élzelól1 8 ruhát adtak, ma
pedig csak egy ruhát.

Kanada almaexportja. Ka~

nada t932-ben 1.569,384 bar.
rel almái exportált közel 65
millió dollár ériékben az előző

év almaexporfjal.504,221 bal"
ral volt értéke pedig 6.32 millió
dollór,

~~ljW~~~'llf,~lirilit~

Fényképsorozat Apponyite~

metéséről. ,/),pponyi ."".iberl gróf.
ról a nemzet nagy há!olljáról
és nagy !emelésérőla ragyogó
képek egész tömegét közli
Tolnai Világlapja uj száma,
amely gazdag tartalommal je
leni meg. Pompás rézkarcszerü
képeket él világ minden csc·
ményéról, cikkeket, riporlokat.
beszámolókat, valamint folyto·
lásos regényt, érdekes rejtvény
rovatot közöl még a népszerü
képeslap. To!naiVUáglapja e~n'

száma 20 fillér.

A római magyar kövels'zg
litkárát, Herlelendi Andrást su·
Iyos repiilógépkalaszlrófa érje.

A szolnoki ármcotesiló tár..
sulalaknál a vizsgálat 250 ezer
pengős hiányt találJ.

Romániában vasárnap töme

gesen larlózlaiiák le a kom n

munistákal.

M ••lll!lfKIt8~~

Az Országos
clasagi' 192>5.
évi március 17=to.láprUis
2-ig érvényes ingyenes
visszautazásra i o g o sitó
jegyek a Gyomai Ujság
szerkesztőségében

a Wagner Fiai
fatelepén kaphat6k.
Egy jegy ára. 1 pengő.

Szemestengerit
a Fuiura a legmagasabb

napi áron vásárol.

A kecskeméti piac mult évi
forgalma. A kecskeméli java'
dalmi Ilivalal kimutatása sze·
rinl a kecskeméti piac forgalma
a muItévben él. kövelkező ké
jJctnmtalta. 71.(541 q .gyilmöl.
esöl,1 7,456l<ocsigabonáJ és
'7~~p~.~rl:l,iPl!lyki;1~ hozlpkftZl
a. ,piacokr.a. Az €l:llalpÍacokra
5.991szarvasmarhál, 2381 drb,
boriul, 3854 drb. loval, 5470
birkát. 5068 bárán yl és kecs'
kél, 4589 kövérseriésl. 11.807
soványsedésl hailoilal, fel. A
baromfipiacokra 36.410 drb.
ludElt, 7B.~20 drb. pulykál, 2.050
drb. kappanl, 20.460 dfD ka·
esél!, 100.000 pár csirkét hoz#
lé:k fel. A gyümö!cspiacokol1
17.641 q gyümölcsöt és 2,195
kocsi dinnyél árusilo!fa!c Az
élógyümöicsfapiacon 28.000
drb. fa után szedtek helypénzf.

Egy millió bold erdőre volna
.szükség az Alföldön - állapi,
laBo meg dr. Tuzson János, él

Duna·Tiszaközi Mezőgazda

sági Kamara alföldi szakasz·
i<ilya elé lerjeszfeít memoran·
dllmában. Az Alföld beerdősi·

tclt rc?sze ma csak 270.000
holdat tesz ki s ennek tovább
fejlesztése nagy nemzelgélzda.
sági jelentőséggelbirna. Gesz
telyi Nagy László kamarai
igazgató ismerteile ezután az
alföldi termelés specialiiásait,
s megállapitolla, hogy az Al...
föld népe az ármentesitéssel, a
hornoklerületek gyümölcsösiié..
sével valóságos honfoglaló
munk~! véizelL

Kitűnő k o r p a kapható
a FUTURA . gyomai

raktárában.

Nóta est. Folyó évi március
hó 5·én Farkasins7ky lmnc és
zenekara magyar nóta c~lel

és reggelig tarló láncmulatsá
got rendez a Holler vendég
lőben. Bek'pódii személyenként
1 pengó. A közönség szives
támogatásáJ kérik.

A téli permetezést az erős tő

ménységU permetező szerekkel
csak· addig lehet elvégezni, amig
al fák nyugalmi állapotban vannak,
bimb6ik, rügyeik nem duzzadnak.

Halpropaganda a hadsereg
ben. A7 export nehézsé.gei
következtében súlyos helyzeibe
kerültek a haltermelők. A fo~

gyaszlás fellendülése érddH?#
bell CI tógazdaságok memoran
dumot intéztek CI, honvédelmi
miniszlcl"iumho7, amelyben azt
kérik, hogy akafonaság helcn
ként egyszer fog~'asszo!1 hal·
félékel.

A Gyomai Református ifjú
sági Önképzökör március hó
4·én esle 7 órakor él Polgári
Oh'asókör Rákóczi utcai he·
lyiségében ismerellerjeszjó elő·

adási lart, melyre mindenkit
szereleilel várunk. Belépódíj
nincsen. Adományokat !<öszö#
nctlcl fogadunk,

A gyiimölcsápolási tanfolyam
f, hó 27-én veszi kezde/él. Je
Jentkezni lehet a községházánál
Kató Lajos jegyz6nél.

Uj iizlet nyitás. 1\ közeli
napokban Gyomán, a Kovács
József· féle házban uj üzlet nyi
lik meg, mell' méllán lal'I szá
mol a közönség ércle!dódésére.
ló minóségü kés7 férfi·, női

és gyermekdpők,valamini azok
mellékcikkeinek árusitása kez·
dódik március elsején.

Veszélyes intimitások. A
színházi lnlimilásokról rel1dkjM
vül érdekes cikkben számol be
a Délibáb ui száma, am.e!v.
váliozatos és gazdag tarla
lommaI jelent meg. Pompás
blldapesli és külföldi rádió'
müsol'ok, Wmi'jporlok, ('gyfel~

vonásos szindarab, folytatásos
regén l", novella, keresztrejtvény,

·120 kép és sok· p je'jyka vall
i !1épszeriiké'l~cslcipo<úH ~

.oldalas Déliháb egy száma 20
fíIi ér.

Nyulfarm a gazdasági tan
intézetben. A szan'asi Tessc·
dik Sámuel gazdasági .Ianinlé...
zel nagyoob. mcnnyiség(í házi
nyula! váséÍroH és f,razdaság'fl·
balJ nyulfarrnol !<.?tcsi!cJ!, hogy
ezá!!al Szarvason egy fajtát Ic
nyésszen ki. amely a helyi ViM
szonyokhoz alkalmazkodik.

Egy biztos tip. Fejfáiás ellen
halásos szer az Aspirin! De
iudja-e, hogy igen jó hatásu
más eselel{beo is? Erósili a
szcn'ezelcl él meghüléses meg
betegedés elleni védekezésben
és megszünleti a rheumalikus
fájdalmakat. Hogy azonban csa·
lódás ne érje, kérje mindig az
eredeti csomagolásJ a Bayer
keresztJeI.

A Békésmegyei Közlöny feb·
már 17~iki száma arról ir, hogy
dr. Forray Lajos békéscsabai
ügyvéd lesz a gyomai kerület
képvisel ójelöllje, .

A Ouna-Tiszaközi mező...
gazdasági kamara kezdemé
nyezése, hogya magyar gyü
mölcsöt él pályaudvarokon és

.vonatokon apró csomagok ban
is árusiihassál\.

A Turkevi "Ecsegi Közös
Bérlő!ársaság" cl holdankénti
11 pengós haszonbérI 9 pen ...
góre kérle Ieszállijani, de a
város ebbe 11íi:11l ment bele.

f· A gylhnölcsös téli kezeléséról
sz616 I.Itmutatónk Ismételtel1l meg
jelent s ed minden érdeklődő 10
fillér válaszbélyeg bekaldése el
lenében dijtalanul meg kapja a
Növényvédelem szerkesztőségé

ben. Budapest, V. Főldmivelésűgyi
mil1iszterium.

Szórják a trágyát.,

lj

::7-

A télen át lermell értékes
isfállólrágya kihordására most
van alkalmas úl. Szorg'oskodik
is a gazda. hogya tavaszi
esózések elótt kikerüliön él

Jrágya. De nem árfanó egy kis
utána nézés, mielóli a szekér
elindul a trágyadomb mellől:

a letején tornyosuló mennyisé
get tapossák le, a széleken
lógó mennyiségel pedig pisz,
kálják le s akkor nem förtén
nék. hogy az úlcára kijutolf
szekérről hosszu vonalon hull
az értékes anyag, mely ?l ~az·

dán ak vesztesége, merI nem
kerül él földjére, a községi Ja·
kosságnak pedig az út porá·
val a Jüdejébe kerül az, ami
lulajdonképen a föld többler·
meiésére volna hivalolL

Egy kis körültekintés, egy
kis jó <Ikaral s akkor megszü
nik ez a pani:lSz.

Társadalmi tükör.
!')údöpes! egyik lörvényszéki

1crlll'iiwl1 egy hét óta, előkelő

lalluk vallomásából meg!udhalja
az eg'é~z világ, hogy CI magyar
legmagasabb társadalmi: kö·
rökben erkölcsi megboJránko
ziis és társadalmi megforlás
nélkül nyi1t bázasságiörésben
éli egyelókelő állásu kalona·
tisz!. ki könnyeimü életét sze
relóje lakásán egy revolver
golyóval befejezie,

A szereplők egyénenként nem
fontosak, Az eg'ész esemény
kélségbeej:ő Hinetc társagaImi
felfogásl1nlulélk, melyból siváran
ordít ki az a tény. hogy még
azokban a körökben sem, me
lyek szeilemi és anyagi hely
zeiUkból kifolyóan hivatva vol
nának CI tiszlullabb, erkölcsö·
sebb életel szemléitelni, oil
:,üncs meg CI társadalmi össze·
tarlás, mellyd az eltévelyedet!
embereket vagy visszaaclhat·
nák cl társadalomnak, V(:lgy lü·
közösitcl1ék margllk köztit

Ebben a társadalmi halálindu·
lóban a f6városi lapok cl nagy·
dobos szerepél jálszol/tik, ld
cl zenekar (Iársadalom) pőrére

velkóztelett pirulása alkalmá val
még nagyobb iármára kínozza
cr na~Iydobol és olyan terledc-
, ben fáialja fel ezt a szé'"

[i,g-yel, hogy él mi szerény,
falusi eri,ölcsHeifogásl.ll1k már
már faggyugyertya· érléki.inek
íünik iZ mellett a szégyenteljes
görögtűz melleU.

';.
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DUBLIKACIÓ.
A gyo~61i Méhészkör ingyenes mé

hésztanfolyamot tari felnöttek számára.
A hallgatóknak nem kell fizetni sem
mit Akik a tanfolyamon részt akarnak
venni, jeientkezzenekminél előbb Katé
Lajos jegyzönéL

Dutkol"l Lászlónak a CifrakertIJen
egy láne földje elad6, Sólyom ut 943.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

Egy szép butorozott - küJöJl
hejáratu - utcai szoba kiadó. Horthy
Miklós u. 30 sz. a Német templommal
szemben.

Kossuth lajos .utcabahbutorozoll
utcai szoba 3wnnalra kiadó. ·Cim a
kiadóban..

Ha azt akarja Ön, hogy éveR
hosszu során át emlékezzenek Önre,
akkor ünnepi, névnapi vagy nászaján
dékul szép fali képet. vagy· tükröt ad
jon, amelyet mélyen leszállitolt .árban
beszerezhet . B El 11' i P á I üvegesnél
El'ldr6dön az Ipartestület· mellett.
Szakszerüen és olcsón vállal képkere
tezés!, ovál, !{ör és· szegietes keretbe.
Ugyanott nagy kétkirakatos üzlethelyi
ség lakással és berendezéssel együtt
kiadó.

Olcs6bb a. bor !Kerekes Károly
borkereskedőnéj akitünő zamtn kadar
bornak literje 40 fillér.

UJ,
Értesitem a n. é. közönséget, hogy Gyomán,
Édesapám házában (Breuer Lipót órás és ék

szerész) március hó l'én

Ől KALAP
KÉZIMUNKA és ELŐ YO

Tisztelettel hozom b. tudomására, hogy március
hó l-éri Gyomán, él tlorthy Miklós-ut 15 sz. alatt,

Kovács József kereskedő házában

CIPÓOZLETET

HIRDESSEN
lAPUNKBAN.

nyitok s igy cipőszükségleténekbeszerzése végett
nem keH többé Csabára, vagy Pestre utaznia,

mert üzletemben bő választékban minden
igénynek megfelelő,

a I e g j o b b a n y fA g ból kés z ült .
női, férfi és gyermek cipőkef, valamint·

azok meUékcikkeit
a legolcsóbb árban szerezheti. be.
Igen örvendenék, ha alkalmat adna ennek bebizonyítására.

Szives pártfogást kér;

. KEREKES KÁROLYN É.

jiiijijilljjVI*#jiljiiiiiX$jiiiii

üzletet nyitok. Állandóan nagy raktárt tartok
divatkalapokb61, kézimunkafonalakból és

előnyomda mintákból.
Kalap aJakitást vánalok.

A n. é. közönség szíves pártfogását kéri
tisztelette! :

BREUER LENKE Gyoma, Horthy M. u. 31. sz..

~<fi'H~IjlNl~M

Meghiv6.

~mtftftftfi'"'••ftR,",R. 11i\1i! !!tlil' lI l!t Jl11 !lJ(IJiI II! !I i1 lill
Nyomtatványokat - lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTüN.
uuuU~~~VUUUU~ti 1IIIIIIkl';'#il'Xllj",'

A Gyomai Dalárda folyó évi február
hó 26-án vasárnap délután 2 órakor az
Iparostanonciskolában

évi rendes líözgyiHést
tart, melyre a Dalárda t. tagjait ezen
nel dalostestvéri szeretettel meghivjuk.

. Kelt Gyomán. 1933 évi febr. hó 21-én.

Szabó Ferenc s. k. Nyisztor Péter s. k.
titkár elnök

Tárgysorozat:
L Jegyzőkönyvvezetö és két jegyző

kőnyvhitelesitő kirendelése, a határo
zatképesség megállapitása.

2. Az 1932 évi zárszámadás előíer-,

jesztése.
3. A számvizsgálóbizottság jelentése

és a felmentvény megadása tárgyában
határozathozatal.

4, Titkár jelentése a dalárda 1928
évi működéséről.

5. Gondnok· jelentése.
6. Az. 1934 évi költségelőirányzat

eíőterjesztése és ennek elfogadása tár
gyában l1atározathozatal.

7. Esetleges indiÍí'ányok.

~Utifi~~~

Meghivó.
A Gyomai Sport Club f. évi március

hó 5-én, vasárnap délután 2 órakor,
határozatképtelenség esetén 3 órakor
az Uri KaszinóbaJ'J tartja

évi rendes közgyűlését,

amelyre a t. tagok ezuton hivatnak meg.

Gyoma, 1933. február hó 18.

Szeretö Elemér s. k. Tiba András s. k..
titkár elnök

Tárgysorozat:
1. Elnöm jelentés.
2. Tisztikar jelentése
3. A felmentvény megadása.
4. Uj tisztikar választás. . .
5. Esetlegesinditványok:

WUUUUUUU~UUUUUUUUUU~

Kamatmentes kölcsön apa
állatok beszerzésére. Községi
apaállalok beszer2iésére a m.
kir. földrnivelésügyi miniszter él .

magán!enyészlóknek iSélz ál
lawé!elre !\i:ImalmenJes hBel!
nyujla f. évi március 23-27..
l11eg!arlandó .mezőgazdasági

•kiáUitás .alkalmából. amelyre a
·venni száqdékozók igényeiket
mtífcius·hó Hg az . Országos
Mezőgazdasági Kiál'litás ren#
dezóbizoltságánál (Budapes!,.
IX., Köztelek u. 8.) jelentsék be.
Az igénybeveIt hi/el ]933. no·
vember 30#jg és 1934. szep'
lember hó 1,lg két részletben
törlesztendó és csupán él folyó·

·silásért és kezelésért iár évi 1
százalék julalék.

Bank
Hi·iki
millió

A Magyar-Nemzeti
jegyforgalma .a :február
kimulatás szerin! 19.6
pengóvel. csökkent.

Nagyértékü .:teuyészáUatok
lesznek abudapesti'mezőgaz

dasági kiáUitáson•. A vásárral
egybekölött mezőgazdaságiki
állitás sikeres megrendezése
biztositva van már. Minden ál·
latcsoportban az összes l1i:lgy
értékű fajtáI< szép számmal
vannak képviselve. A szarvas
marhák csoportjában szimen...
tháli, magyar pirostarka, parlagi
marhák és bronzderesek több
száz példány. Mangalica, yor",
ksir mintegy 200 drb. Merinói
juhok. Angol fé!vér és· arab
felivérek, lipizzaiak; nóniusok
és gidránok fogatok eló!1 és A veteményes kertben minden
nyereg alatt elólovago!va. A 'lIisszzmaradt növényrészt gondo~
kutya kiállitásra vadászeb és sangyUj1:slik,össze és semmisit·

sUk meg, mert ezek mind tovább
rendőrkutya bemutatóra is sok terjesztő! a betegségeknek.
beielentés érkezeIt. A diiakért

A Tiszántuli Mez3gazdssági Ka-
tehál erős vetélki?dés lesz. mara felhivja a gyümölcstermelők fi-
A kiállitáson csak elsőrendü, gyeImét a kaliforniai paizstetű irtására,
kifogástalan tenyészállalokat amely szórványosan bár, de sok helyen
állitanak ki. előfordul. Ennek a paizstetiinek agyü-

mölcsfákoll kivűl a vadon élő fák és
Irtsuk cl gy.omot, még pedig cserjék, valamint az erdei. csemeték

l!lnnak nemcsak a földfeletti ré.
között mintegy kétszáz gazdanövénye

szelt, hanem a gyökereit ls. vall. Éppen ezért e rvvar terjedését

A vasuti lázadás miatt 670 , fékezni figyelmes, nagy munkába kerül.
letartóztatott embert hallgatnak Figyelmesen meg kell vizsgálnunk
ki Romániában. gyümölcsfáinkat és a gyiimölcsbokrokat

s különösen az éves vesszőket és haj
Nyolcezer pengőérf kelt el tásokat, mert leginkább ezeken szeret

Nagy Péter cár smaragd gyü'" a fiatal nemzedék megtelepedni. Télen
rüle egy londoni müárverésen 10 százalékos gyümölésfakarbolineum .

·40 tankot és 12 páncélos oldattal lehet a telelöpetéketelpusz-
titani, tavasztól kezdve egész éven át

hadiaUlól vásaroll Lengyelor.. pedig a tömény nikotin.. oldilttal, amit
szág Angliálól. ugy készítünk, hogy liter vizben egy

Félárú :mlitrágyaburgonyaalá. ·kilogram káliszappant oldunk fel il ta
A földmivelésügyi miniszterium, hagy a padás fokozása céljából s ebbe az 01-

"gazdaközönség részére a különféle bur- ... datba 10-100 gram tömény nikotint
gonyaműtrágyázásikisérletekbeállitá- "keverűnk. Ezen oldattal mindannyiszor
sát a mai nehé"/: gazdasági viszonyok meg kell gondosan permetezni gyü
között is lehetövé tegye, félárú műtrá- mölcsfáinkat, ahányszor az ujabb sza
gya kioszlástengedélyezet1. A kiosztást porulatot észrevesszük. E'Z a szer az
a földmivelésügyi miniszteriumban szé- . összes levéltetvek, vértetvek, hernyók
kelő Növénytermelési Hivatal végzi, és rovarok pusztitására alkalmas, CSLl

ugyanezen hivatal fizeti a műtrágyák pán némely szivósabb fajo!c pusztitá
vasutifuvarköHségét is és ad a kiosz- sára erősebb oldaíot kell alkalmazni.

tásra vonaíkózólag bövebb· felviiágosi- Gyl.lmölcsfák átoItatáseU a . fa-
tást. gyok elmultával már február 'll'é#

A francia lóke Svájcba me... gén megkezdhetjUk. Legelószöra
n~kül.'clJcntmagu:fákatoltsuk.

Budapesten 90 mozi van,Kéí- fejü,háromIábu gyer..
.ezekben az ülőhelyek száma meknek adol! életet egy alex-
köriilbelől 42 ezer. -, andriai asztalos .. felesége. A

Orosházán egy bécsi cég szömyszü!őHmeghalf.

fiókot akar· létesiteni baromfi,ft"fiRfilftftftf5"RftRftft«Hft~M

tojás és méz exporlálására.

A fákról lehántolt kéB'get, zuz·
mót,· mohiit, levágott száraz ága
kat gondosan gereblyézzUkössze
égessiJ~ el.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Szerelő Róza, Zdusek Erzsé...
bel, Tóth· Mária, Solus LajQs
OltÓ. Elhaltak : Miklovicz Imre
58 éves,· Homok Margit 6 éves,
özv. Csáki Mihályné-Csapó
Lidia 81 éves; Házasságot kö·
töttek: Wolf Adám-Szilágyi
Ilonával, Zöld János-Kallivoda

. BorbálávaI, Makesali Ele'k
Csapó Máriával.

~~~~~Z;JIt;t'it:.sfhJ;11t#. ~~""~~~~..~~~.i;td
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ET II PGIÉS KÖZGlp O l ~ T I K I,

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre S·20P.

Befizetések postacsekken :
.Htmgária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

lapzárta c s ü t ö r t ö k este () óra.
Megjelenik minden szombaton reggel,

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkeszteiség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o.m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdelés
20 fiUk ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

kóiyavetyélniink. ugyanakkor,
amidőn fáért súlyos milliókat
kell g·azdáinknak kiizadniok,
hogy sziikségleliikeJ fcdezhes
sék.

Az 1923. XIX, L,l'. kimondja,
hogy az Alföldön minden 50
I<. holdnál nagyobb szántó és
legelő, vagy 20 le holdná l na;
gyobb rél és kaszáló, valamint
a tanyák fasorral iilJc!endők

be. Amennyiben ez bármely
oknál fogva nem lenne keresz~

ml viheíő, ugyabirlok leg;
kevesebb 2 százaléka fásilandó,

Gyoma haláráró! a szüksé·
ges összeirások már el is ké-

. szültek, azonban sokkal helye
sebb lenne, ha fásitások nem
halósá~i rendeleirc, hanem ön
ként történnének. MinI ahogy
Vésztó község lal{Qsai csak él

muH évben töbh mint i500ezer
fát ültettek, vagy Gyula, Békés,
Kétegyháza slb, lakosai neki;
fogtak a fásitásnak, ugyan azt
Gyoma lakossága is megle
hefné. Az útcáknak az akác
mellett hárs fával és szoforá·
val való tervszerű fásilásÉlval,
ki.ilönösen ez ufóbbi esetében
julius-augusztus bónapol<ban
tudnánk épen megfelelő méh;
legelőre szerI lenni, mikor esel
leg a nagy szárazságban a
méh sehol sem tud gyiiileni s
különben eteini kellene.

A vármegye Alispánja is, be
látva a fási/ás nagy közgazda
sági jelenlóségét, a legnagyobb
ambicióval sieJ az ügy táma·
ga!ására, minek eddigi credh
ményekép a mult ősszel több
mint 60 km. megyei úts7akaszl
fásittatotf be, amellett, hogy él

közel multban a főszolgabirók*

nak és községi elóljáróságok
nak elrendelte, hogy a fási/ás
haladásá.ról neki minden évben
jelentés! legyenek, mivel néhány
év alatt a fenti törvényben "lő;

. ir! fásifást az Alispán úr keR
reszlül akarja vinni.

Mivel a békéscsabai lD, kir.
Erdóhivatal alá tartozó 5 (kh,
50 k. hold összterüleffeJ) cse·
melekerlból a szükséges egy;
két éves erdei facsemetéket a
helyszínen ingyen lehet kapni,
különösebb kiadással az üIJe
tés nem jár. A nagyobb (3-6
éves fák suhángok) ára drb."

fásítása.
pasztalf mulasztásokat pótolni
tudjuk.
Megdöbbentőstaíiszlikai tény

ként közölte, bogyaközelmult
.10 év átlagaként évenként 22
millió pengővej jöbbet adtunk
ki a külföldnek fáért, mint a;
mennyit buzánkér! bevelWnk.
Pedig az alaH az idő alaH jó
ára voH a buzának. .

Ma is az a szomol'U helyzet,
hogy nagy tengeri felcslegiinH l
ket szinten áron alul kell el·

Gyoma

Képviselőtestületi közgyűlés, I
bérért az ajánl.aio! tevő virágI I

ker/észnek haszonbérbe adio.
l-\iler András iéglagyárosnak

él kért kövezet vámmem'ességeJ

engedélyezte. I
Jóváhagyta a köteles, tüza!

(óság f~láJHjására vonatkozó
szabályrend elctet.

kk. Novák lmre iJletőségét

l11egta~radla.

A tőkepénzek elhelyezése
1árgyában hazait halározaioi a .
vármegyei kisgyülés feloldol1a ..
Ismét ugyanaz! a haiározalol
hallák. A felmondás űgyrben

pedig, ha az útépitési alap
betétje öS5zeg"ét mére. 10-ig a
bank benzeti, akkor a többi
betétre vár szeptember 30-ig.

~<ató Lajos jegyző lizeiési
előleg iránti kére!mét te!jesilelfe
él közgyűlés.

A várm.l\:ertészeli EgyesiilQtH

be való bciépést elhatározja. I
Számvizsgáló bizotlsági la

gokul BaráJh Mihály, l{aJó fc~

renc, Nádudvari lvlihá!y, Oláh
Lajos, Wagner Ádám válasz3

taHak meg.

van.
A k.özség lulajdonát képező

kastélykertet 150 pengő évi

Galambös József m. kir. erdő
mérnök, : a békéscsabai m. kir.
Erdőhivalal vez,ztője folyó hó
26-án 11 ,kor a 48·as OJvasó
Körben min/cgI,' 100 hallgató
előtt előadást tarloH az Alföld
fásitásának jelentőségéről. Az
idő rövidségére való tekinlef/el
tömören ismertethefte csak a
legszükségesebb tenni. valókat,
melyek szerint éppen a fátlan
gyomai halár! mielőbb fásitani
ké]], hogy az ez(?n a téren ta-

Gyoma község képvisdő~

!eslüh2ie február 28·án larto!t
közgyiilésén a következő ha 3

lározatokal hozla:
Bácsy és társai állal felaján.

loHOsváth féle telel< megvéte- I
Jét névszerinti szavazással egy' ,

hangulag' elhatározta 5160 P
vételárérI.

A villanyáram leszálHtása
ügyében, mielőtt a község él

l11inlsz! Cri. CI ön tóbizollság- I< öz*
belépését kérné. a viHanybizott,
ságg'al karöllve a lelep~'H?l való
békés megoldást keresi.

A rézgálicot rcnd121ókért a
!{épviselőíeslülcl az anyagi fe;
lelősségel vállalja.

Elhaiározta, hogy 8 darab
bika beszerzésére az állam/ól
kamalmer:fes 4000 pengő kö];
csön! kél".

Sziiágyi Sándor trafikos ké
relmét, hogyaközségháza
sarkán irafikbódé l'elálli!ására
adion engedélyt, elulasilolta,
meri aJ: útra a gáton sziikség

vagy

A községi ,e-vtülWiCS1JSltnJ,C-
ben hagyjunk a regl gaz-
dálkodással, mert abban va- I
lami hibának kell lenni. I

Mi a község'i gyűmölcsös
nek a rendeltetése? Az-e,
hogy más gytimö!cstermelők

kel versenyezzen lakosságunk
olcsó gyiimölcs ellátásában,
vagy okszerű gyümölcsla Ü/g

tetésse!, kezeléssel és terme;
léssel iskola- és kisérletező

helye legyen a gyümölcsta
me/ő lakosságnak, hozamá
val pedig fedezze a költsé
geit!? Szerintem az ulóbbi
Q rendeltetése és ebbe a mai
szállifási és kereskedelmi le
hetőségek mellett még azt
sem lehet belemagyarázni,
hogya régi gazdálkodás
hangoztatta olcsó gyümölcs
eIlátás legyen a cél, mert
ezzel csak továbbra is ámi
tanánk magunkat.

A községi gyümölcsösnek
irányitó és fanffó jellegünek
kell lenni, tehát szakember

Közséoi l vezetése alatt álljon. Meg I· részeért, akkor isméilős gyer; i

'u"mo~:u..·c<'o·~skrnrI' kelltaláini a lelwtőséget, hogy· mekeink alaposan elsajáiit;·
0\1 . i ~ .::;" "-', ,1 l b
b; J l szakszeriÍ vnetés mellett ön- I hatják agyiimocsös, en meg- I

.. A :l,é~e~ ta,:·toa:-Z~}iimö~csfap !magát feJlessze, de ~nya~i-· kiVánt. mlmkák. v~gzéséhez 'I.

lllteresl es apo/asl tanjolya- l akban is. Ha nem tudnank· sziikseges tudmvalokat. .
mon itt l)Olt kertészeti főinté- vele községi kezeléssel boI;. Vagy ha ennél jobb meg;
ző a tanfolyamraJelentkezetl, dogaini, adjuk át a gazda- 'l oldást lelIet találni, ne kéS3 i

hallgatókkal a községi gyü- sági népisÁola.'nak k~zel~sre, ·1 sünk, vde, vá[:ozta.s~uk, meg
mölcsösben kezdte meg hétjőn bizonyosan megieszl a tiszta .. kozsegl gYllrnolcsosunkoen a
szemléltető oktatását. Ugya haszonnak egy elfogadható mostani állapotoi. 'YV.,
fák iiltetésére, az ültetési
sorrendre, a fák ápolására,
karbantartására vonafkozó p

lag mindlmtalan az volt a
f5intéző megjegyzése: "ez
rossz" "igy nem szabad".

kifejezve: mindazt,
egy szakértelemmel ke;

Z?il~VllrnOl~(ISD,ennemvoma

,[fWYiNiiS4'tJtlJ.,(ld ta!{]!fi.'l, azt a mi köz- ~

gy.urt1QI(;sősiiJ'1klJen mind



Minden rendszerű akkumulátor

szakszerű t ö i t é s é t vállalja

..--_-""'~_._-"",,-

II ker. Fegyverneki utca 7.

-~-----

akar
éhész enni?

Aki méhészzHel akar fog~

laJkozni és a méhész.e:tet
akarja , az ie-

len!kezzen Kató Lajos jegy~

ző méhészköri eJnÖknél.
A felnőtJ:ek részére tar

tandó méhészeli előadások
az iparostanoncisk a he-

rw1agyarörszág
vetés'lertHete 1931-32.

gazdasági
Összes bevetett termet 7,886.000

katasztrális hold.

A mult évi statisztikai adatok
szerini 1931-32. gazdasági év
ban katasz1rális holdakban be
volt vetve buzával : 2,760.000

.(előző évben 2,897.000), rozs
zsal 1, l 05.000 (1,063.000), ár·
pával 818.000 (837.000), zabbai
408,000 (434.000), kukoricával
2,047.000 (1,933.000), buq;:to->
nyáva1520,OOO (499.000), íakar p

mányrépával 228.000 (218,000).
Az elemi csapások káriéiele

csak buzában volt ie:leniéke·
nyebb és ez 93.000' ka.L holc!

nu!.ba

uiU: ='i

mielőbb, hisz Íla husz-har
minc évvel ezelőíl kezulük
volna, ma már annak gyümöi··
escit é!vezhC'illénk 5 fi<'lÍnk haló
pOJ"é1inkban is áldással gondol
nának ránk.

A gyümölcsös téli kezeléséról
sz61ó utmutat6nk ismételte" meg·
jelent s ezt minden érdekléJd6 10
fillér válaszbélyeg bekUldése el
lenében díjtalanul meg kapja a
N6vél'lyvédelem szerkesztöségé
ben. Budapest, V. F61dmlvelésUgyi
míniszterluM.

a farsang.Elmult

Alföldünk egészségügyi VÍ#
szonyaira is előnyös befolyást·
gyakoroi él nagymérvű fásitás,
azonkivüllanyánk épül elei I véd
jük általa él szé!vihaj·ok elicn.
fogjunk hozzá él fásiláshoz l

Balassa Pá! útbiztos nyugaJ
191O-ig. Az endrődi vasbeton
bíd épHése 216 fm hossz ban
1912-13~ban.

Úlépilésck: ~2'voma-körös' lyiségében lesznek r1ieg~

ladányi Ct!. endrőd-szarvasi, tartva. a tervezet su~rint

enclrőd-kondorosi úi cl Sós'· heti 2) órán át, nég"}! héten
ha!omig, mc,=óluri úl cl juhász ~.eresztüJ. Az előadások az
lanyáig, A, mul! esztendőben esti órákban 7 órakor kez
elvégezlék cl földrmmkáJaiait él

kondoros - endrőd _ ITlczóJuri' d6dnek, ugy, hogy azokon
úlnaK. mindenki napi munkajának

Gyoma község bdleriiletén:· elvégzése után akadály
a Hősök Emlékútja és a Vásárn nélkül vehet részt.
lérszéli út.
Endrőd beiterülelén: él kon. . Az első óra most szer-

dorosi ül és szarvasi úl bel. dán, március 8-án este 7
terOIete. órakor lesz megtartva.

E közmunkáknál Balassa Pál -'~-~"",,~~...'

állandó felügyeJeHe! volt megn, levente Egyesü let
bízva cl vármegye részéről.

Balassa Pál 40 évi szolgála-l üsoros esté ye,
tából 30 ével Gyomán töHölI.' A Gyomai Levente Egyesület f-

A jől megérdem(Z1t nyugdijba évi február hó 26-án a Hallel"
VOfllllá.s alkalO1ával fjgyomai szálloda nagytermében táncmulllt
járás lakossága is azl kivánja sdggal egybekötött tniikedvc[ó e{ó
Balassa Pál útbiz!osnak, hogy adást rendezett. Szinre került: I,A
szép családi körében soká.ig· lJén bakancsos és fia a huszár'

élvezhesse még a pihenést. [Ímű énekes népszinmü. A Levenie
A gyomai járás útbizlosi len I Egyesület sorozatos műkedvelő

endőil id~ig!enesen vitéz Varga. előadásaillal oly rutinimzott míi
András szarvasi útbizlos lálja eL kedvelő gárdára tett szer(. hogy

!!!!!!!""!!!!!!!""!!!!!!!""~~~~!!!!!!!"""!!!!"""'~~~!!!!!!!""~~""!!!'!~~~"!!!!"""'!!'~".".!._~._.~.."""._!"."'.-"""_.......~.. I bárhol is megállja a helyét. A
l főszereplők meglepóen ügyesen
.1· mozognak a szinpadon, hogy a

legszigorubb kritikus eiismerését
mében. A mindenre. is képesek kiérdemelni.
kapható orosz rém szélesen Az előadás jól sikerült, 11 kö

vigyorog s futárjaivallelket= zönség iól mulatott és a jelen
lenül készíti elő a polgáre v~lta!c eg~ élménnyel gazdagabban

h
.b 'I. f h terteK ha"a.
a Oflh\al. - .'-\ magyar T//. < . • f l' kt '. • fl.uf, nagy az ln erle . uel-egye-

parlamentben valaszfásj nek fávaltartják magukat és nem
csonts'2relmeken 7 r ágódllak tám~ratják levente ifjainkat törek-

- a visszaélések '"olaj"- =eu(be~,:_, nn., ~
ügyei messzevilágítanök -
stb. stb.. L I

S ebben a rulfütött leve
gőben megkezdjük a nap

tári bőjtöt s arra kérjük az

Istent, csapjon le a népek

tehetségtelen vezetői közé

s világitsa meg a népek
látását annyira, hogy ne a
tévútra vezetőkre bfzzák
magukat.

Nem volt igazi jó kedve

már régen a magyarnak.

Most még kevesebb oka

voJt erre. Szerencse, hogy

nem a kedvünkhöz van

szahva: legyen-e farsang,

vagy ne legyen, mert fiatal~

ságunkat még ettől a napg

fáradta szórakozási lehe#

tőségíö! is elütnél{ a re~

ményvesztettek. Tehát volt

farsang és az el is mult.

Hogy milyen lesz a jövő

farsang?? ?

." A német kommunisták

hushagyá kedd éjjelén fel

gyuitoHák a német biroR

dalmigyülés épületét. - lee
holban teljes erővel folyik

a harc - ford felvette a

harcot az amerikai ban·

kokkaL A kisantant

örömmámorban támolyog

a Magyarország ellen meg·

~ötött szerződésfeletti örÖg

Balassa Pál 40 évi úlbiztosi
szolgála/a után még a mult év~
ben ilyugdijazását kéde. A tör' •
vényha!óság' 1932. december:
31#ével jóváhagytö a nyugcliia
zásá!, de a hivatala átadásának l
el615észilésére január és febru~

árra helyei lesi megbizást kan.
poti él vármegyé!61, melynek I

lete!tével február 28-án vég'lc 4

ges felmentést kapoIL A I"el,
mentő hivatalos ira! többek
közölI ezt irja:

"Ez alkalommal egy ember ö!tőn

át feljesitett lelkiismeretes" gondos

és becsületes szorgalommal kifej·
tett tevékenységéért a hivatal nevé

ben Őszinte elismerésemet és kö
szönetemet fejezem ki· azzal .az
óhajtdssal) hogy a jól megérdemelt
pihenést még soká) egészségben
élvezhesse a.

Balassa Pál gyomai iárási
útbiztosi szolgálafaalatt 1903
noveniber 1-IÓ! él következő

híd· és (Mpitési munkákal vé~

gezlék járásunkban :

A gyomai Harmas#Körös fa·
híd átépilése 216 fm. hosszban
rácsos vasszerkezeire . 1908-

kén! 4--8 fillér. Ajánlatosabb
csemetet ülteni, mert az bizto-
sabban megfakad. amellett,·
hogy ültetése jóval kisebb fá~

radságbaJ<crüJ, cJeahova, főleg.
jószág károsilása miaH, csak
suhángot ültethp/ünk, Jegyük
azl; fon/os azonban, bogy a
fa!övé! minél nagyobb ferUlelen
a talaj kiszáradása ellen kapá
lással védjük, ami mindenképen
kevesebb munkával iár, minlaz
ültetvények pótlása. Az ültetés,
különösen akác ese/én, már
egy#két év ulán haszonnal jár,
meri rengeieg rőzsét ad, ké~'

sőbb karól, rudal, kerilésosz!o
pot, kutágast slb. Azért in'kább
sürün ültessünk (1-1 méterre)
s amint egyik fa kezdi elnyomni
a másikat, az elnyomollat
szediük ki. Nedves talajra fŰ7.

nyárfa és magas kőris, esel leg

tölgy valő; szikes területre
vadköne, szil, tamariska és I
olaifúz. E két utóbbi ugyan
érlékes faanyagot nem ad, de
kapálás mell eit él legrosszabb
sziken is megél és csak más
a képe egy fásilolt tanyának,
mint egy teljesen kopárnak.

Egy kataszteri holdnál na·
gyobb fasilás. eselén 20 évre
adómentességet is lehet kapni
II beülteteU lerület után, az Er
dőhivalal ujján. A csemele

igényléseket az őszi üJleiéshe?
julius hő végéig, vagy a köz·
ségi előljáróság, vagy a gaz·
dakörök, vagy a Gyomai Ujság
ulián eselleg közvetlenü! kell az
Erdőhivatalhoz elküldeni. A
tavaszi ülletéshez december hó
l-ig. Később is lehet kérni, de

mivel a kiutalások a fenti idő

ben megtörténnek, aki később

adja be igény!ését, esetleg már
nem kaphat.

Mivel az ősszel az Erdő·

hivatal 3.5 millió csemetét és
86 ezer darab suhángot kia·
doH, most tavaszra már csak
tölgy· és akiic-csemetét és
akác·suhángot lud adni agyo·
mai cselTlelekerlbó! és Békés
csabáról amerikai kőris·cseme
tét és magas kőris~suhángol.

jövő őssze! azonban ismél
kerül kiosztásra : akác, tölgy,
cser, gledicsia, szofora, juhar,

. kőris, szil, hárs, vadkörte, vad
alma. makiura, fűz, kanadai·
nyár, jegenye·nyár, tamariska,
olaifűz csemete.

Mivel a fentiek szerinl könnyü
szerrel vihető keresztül a fási
tás. lássunk neki, hogy ne
kelljen gazdasági szerszámfá,
ért, tüzelőért a jövőben pénzt
adnunk, hogy ne kelljen szal·
mával tüzelnünk, hanem az
megmaradjon trágya készi·
résre,
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Dalárda közgyülése.

gató él tanfolyamon lal1ullakkal
Endrőd mezőgazdasági életé·
ben muJatja majd meg, hogy
alanfolyamon töltölt idő t3-·

Le a sapkával.
A művelt népeknél nemcsak

a nők szabadiloHák fel magu
kal fejükön "konly" elnevezés- ,
sel hordoH haj!?~leg', visel~Jc l
alól, hanem a ferfJak IS, dacara l
a röviclebb IJajviselelülmek, l
megszokták a nyári kalapnél- I
kü· ~iség'~IJ m~:1 0, fejbórnek, él il
halljak lS szuksekJe van a leve- :
góri?, él szellőzés re. '

Társadalmi illem 522rinl is,!
ck a fenli cgészség'épolási lu-1
daHal is a szobában, 1élcn fű~

1ölJ helyiségekben nem korlá
tovu\< a fejbórlink szcllóz\(ö
Mss! és levesszük akalcpun
l,a1. a sapl,ánk:d,

És rnégis azJ lapasztaljuk a
népllagyobb részénéL hogy él

fiÚnak. fiúgyermekek szobában
vagy más fú!öii helyiségekben
is állandóan él fejükön tmilák
a kalapo!. sap\\~L Igy úlnek az
olvasókörbell, a községhiiza
cliszlermében, hol gyűlés! akélr~

naktarlani, vagr al isko1álnm.
Talán akólclm~k többen, akik

tudalában vannak ennek a rossz
szokásnak, de merj nincs, aki l

kezdené a sClpkalefc\'ésl, ők ís -j'_'

ülnek feltell k<Jlappal.

IGilönben is nagy ~yeng,esé~e -I

népünknek a szeHozlcles es
imnek a tetejében lálni a felicll
sapkát, ha: bemegy az ember
q~'Y polgári lal,ásba és ba
illendóségből kVQssziik .a ka·
lapunl,elt belépéskOl', a sapká.. '
ban ülő házigazda, ahelyett,
hogy lelenné szintén cl sapkát,
arra nógalja él vendégét, esni<·
hagyja fenn ó is a kalapját.

Az egyesiiletek házirendjük~ I
ben vig'yék kcresz!íil, hogy a l
belső helyiségekben "fejfedő"

nél!di! le~n'enei< él jagol<. Ol!- I
hon pedig, akár magunk va·
frliunk, akár mi nlegyiink ven ..
ciégségbe, tuddlában annak,
hog'y ezt az illendóség és az
egészségünk is megkivá[.jja: a I
szobában tegyük le a katapot, I
sapkát.

A békéscsabai mező

ga~dasági szakiskola
endrődi vándorgyülése,

Febniár 19·én tartotta meg'
a békéscsabai szakiskola ün
nepélyes befejezésél a január 6
tól kezdeU Jéli ianfolyamának.
A tanfolyamon 28-an veUek
részI. Előadók voltak: 5enc~

dek Pál igazgaió. Végh Gyula
gazdasági tanár, Polgár László
keriészeti i1l1éző és Ludány
Béla ~razdasági gyakornok.

A délelőlt és délután larió
ünnepéJyen és vizsgán Endrőd

minden lársadaími osztálya
részl velt.

Nemcsak egy kellemesen
föltött nap emléke maradi meg
Enorődön, hanem cl 28 hall·

A Gyomai
Mult hó 28-án délután 2

órakor az Iparoslal1ol1dskoiá~

ban tartol!a meg él Gyomai
DaI€lrda évi rendes közgyülé"
sél.

A. múködólagok ma'(1 nem
J,i."élel néikül mcgjcicn!ck és
meglehel6s érclcklódés ll)'i 1vtJ·
null mqz a rendes és párloló
lagok részéről is ugy, bogy a
közgyüIés l1aiározöJ!;épes voll.

Nyísz/or P(~ler tal,arékpénz
tári igazgató, él Dalárda elnöke
él mcgjeieni közgylilési lagokal
meleg SZu\'éJkkaJ i.idvözöh',>, a
közgyülésl megnyiloHa,

A jegyzőkönvvvezeiö és kél
je~yzókö[1yvhilelesílö kirel1de~

lése IlléÍn a lárgysorozal többi
ponljaí JárgYll!taHak Ic. Az elő

lerjes7leH 1932 évi zárszáma
dás cgyhöngulag !udomásl1! vé
íclel!, a felmcnivény oZ me!é~

kes tényez6knck megadalo!!.
Ti/kár jelen/cse cl Dalárda 1932
évi müködéséról, gondnok lel·
tári jelentése egyhangl.llag lu,

domásu! vélefcH,míg az elnök
ál!alsíOkrjesz!eit 1933 évi köll
ség'e16iráflyzal Qg-y/1angulag el_'
fogadlaí()it. Eseilcges indiIvá·
nyok ponljai alali eini;ik meg
'?mlékezeíí t\ladarass CJyu!a
maiomig'azgaíó, a Dalárda zász
!öalapja javára leit pénzbeli aelo·
mányáról s annak bejelentése
!uJpcsán, hogy él Dalárda vá·
lasztmánya még mult év no
vember havában jegyzöl,önyvl
köszöneJe! szavazoít meg s
erről adományozó! jegyzó~

könyvi kivonat!al érlesi!ellc,
indítványozza, hogy a közgyü~

lés is ~dadarass Gyula malom-
ig'azs'alónak álclozajkészsége
elismeréseül jegyzőkönyvileg

köszönetet szavazzon meg,
hogyezállal ez a körülmény
a közgyülési jegyzőkönyvben

is mcgörökiJlessék. A közgyii·
lés elnök indilványát egyhangu
lelkesedéssel magáévá léve
tvladarass Gyula malomigaz
gatónak adományáért jegyzöK
könyvileg hálás köszön elet
szavazolt meg.

}'1ás inditvány az alapsza·
bályok vonatkozó intézkedései
értelmében nem futolt be, igy
elnök megköszönve a közgyű

lési tagok íürelmét és nyugodt
magatartását, a közgyülésl -be,
rekeszleUe.

Elnök azután kÖ7.gyÜJésen
kivül megkérte a jelenlévőkel,

maradjanak még' egy ideig
e~yü!t, meri szeretne még
egyet-mást közölni, ami a laN

gokat érdel<eini fo~ja.

nu!ságaíból anyagi haszna is
lesz nemcsak él résztvevők nel<,
hanem cl községnek és az or'
szágnak is.

Nyisztor Péiere!nöi< felol·
vasta az Országos l'v'lagyar
Dalosszövetség tájékoztató ér..
tesitésél az idei országos da
losverseny előkészüleleiről.

Az országos dalosverseny
ez ,iv junius havában lesz
meg/arlvéL A versenyen c!ö
adandó miivekrc kiirl pályázal
már lejár!. él póIpályáza! is be,
fejcúsl nyeri, ug-y, hogy a
zsüri él póJpályázaion hefll~Otl

műveke! is i2-cn rövid idó alat!
eibirálja,

A ímÍvészi bizo/lság központi
válaszImányi i.ilésen be fogja
ieienleni a pályadiia! nyeri mű~
ve!<ct és él váiaszlmánVí üiés
ezen halározala alapján ki
fogja irni az országos verse~

nyel\ daikarai!. A dalkaro!<at
rövidesen kiadják, hogy él da..
losoknak idejük legyen azokal
március, április, májIls és ju··
Ilius hónapok folyamán bela'"
l1ulnL A benevezési dijakat oly
alacsonyan szánclékoznak meg
állapítani. hogy minden dalos
számára hozzáférhető iegycn

vi2rseriy.

A mai gazdaság-i belyzejnek
megfeletőfeg olyan elszálláso·
lási és élelmezési ldwlóségek
megteremléséről tanácskozlak
az érclekeHségekkel, hogy mi~

nél több dalos és hozzátartozó
jöhessen fel Budapeslre az or
szágos versenyre. Tanácskozás
folyile a Máv. vezetóivel is az#
iránt, hogya Yóvonalakon fil 4

léres gyorsvonatokl<al hozzák
fel a fővárosba él claJosoka! és
azok hozzátartozói/o A filléres
gyorsvonalok ugyancsak visz
szaviszik él verseny befejezése
napján éJ !<öz(1nségel. 1\linden
remény meg van arra, hogy
anyagia.kban is a. legolcsóbb
árakat tudják a fővárosi ellá
lásná\ bizíosiiani a dalosok
részére. Ugy a versenyrende
zés maga, mint az elszálláso
lás és az élelmezés kérdései
hamarosan a dalosok Illdol11á
sára fog jlllni.

A dalosok a felolvasot! tájé
koztatóban foglaliakat örömmel
tudomásnl velJék és ennek kap
csán eszmecsere indul! meg él

versennye! felmerülő kiadások
mikén ii előteremlésére azon
eshetóség-re, ha a verseny
időpontjáig a köl/ségvelésileg
remélt bevélclek nem fQlynának
be. Nónay Ferenc rendes tag
indHványt tel! arra vonatkozó,
lag, hogy a Dalárda női tagjai
díjtalanul \{ézimunkákal bocsás
sanak a Dalárda renrlelkezé,

sére, melyek valamelyik illLdat·
ság vagy Jeaeslély alk<:,]ilJ6\c11
kisorsollaJnának. Az idl?o eifu
gadJaJol! s megvalósilásél ér ..
dekében az elnökség a szük~

séges lépéseket megleszi.
f ekele Gáhor daloslestvér

egy alkölomra szóló loltó-el1~

gedély megszcl'zésé! larlaná.
célszerünel<. 1500 drb. sorsjeg'v
kibocsálásáról lenne szó a 1 P,
melyek ellenértékéból kifize'
résre kerülne az engedélyi díj,
továbbá él lüsorsolásra kerülő

;) drb. nyereménylárgy vél(:lál'él
cea 500 pengő összegben. Egy
női va@-y férfi !dIL'lnó milrkájll
kerékpár, egy modem lJélílg
szórós rádió készülék és egy
varrógép lennének él nyere·
mény!árgyak

Ha mind az 1500 clrb, sors
jegyej érlél<esUeni S erncllei! az
engedély mcgszcrczhc!ésérc
hiz!osan számHani lehelne, nem
volna rossz idea,

Elnök bcjelcnH, hogy dr.
Márky Barna vármefn'énk !l,j€H'
rabecsüll alispánjtilJoz szándéK
!eozik fordulni és cl CJyomaj
Dalárda részére cl versenyre
való lekinlellei sqF:ll'l kér.

A dalosok elnök beiclcniésél
örömmel tudomáSUl veszik és
e lépést helyesnek larlják, mert
tudomásuk szerint az Alispán
ur megértéssel a muliban is
egyes dalárdálmak meghQláro~

7:011 összcgü segélyt IdulaJj már.
Felo!vastaloii Vigh Andor

keriilen elnök megkeresés",
mely szerinJ a Daiárda köz~

,gvliléséről részletes referáda
küldessék eimére, bogy cl szcr~

kesz/ésében és kiadásában
mcgjelenő "Dalos l!jsáR" cimü
lapjában közzélehesse.

Az elnökség' a megkeresés..
nek elegel fog tenni.

Elnök bejelenli, ho~.rY él Da
lárda müködó fagjai egyönJclü
meg'állapodás ér/elmében egy·
forma öltöny és sapka besze~

rezheíése céljából lőkegyüjt~st

indifoltak heti 50 fíllércs alapon,
ami az együvé tartozás, meg'"
értés és harmonikus egyleii~

élet megnyilvánulása. Ehhez az
összcségnek csak gra!ulálha
tunk.

BcjeJentelell továbbá, hogy
Husvétkor a Dalárda mül<ed c

veló gárdája él "Muzsikus le·
ány" cimii opereilel fogja elő

adni és él szereposzfást Bein ...
schró/h Gábor él vigaImi bio
zollság elnöke rövidesen esz"
közölni fogja,

A Gyomai Dalárda, mint
kultur...tényező intensiv tevé...

kenységel feil ki, hazafias kö~

lelezeitségeinek is mindenkor
készséggel eleget lesz, minden
nemzeti ünnepen évek óta fra
dicionálisan közreműködik és
igyekszik azok fényét emelni.
Most is l\ízszen áll ci l(özmü'"



a,

febb mcgiclenö 57ámában kö~

zőlni fogiu!" de rnál' dőre ki
jelenibetiük, hogy az csiéiy
fcJcjlllc:lciicil élmény marad.
mindazok számára, kik a hang- •
vcrS;inycn résztves! l1ek.

/4 ~\iadá.sok c5ökJ~cn';~~sc ér$
dekébcll mcgl1ivókcsak 1((1r

lálol! szárnban Izii]dc(llck szli
de az egész la!iOssá g mcghi
vásál érinlocn p!ai,átok is ki~

ragaszlalnak, 19y. ho:;.;y Iliif]'

denki él hangversenyre nyu
gocJiall enö!JQi.
Amiclőna l'v!agyar Vöröske"

reszt Egyle! gyomai fiókjának
hangversenyé! iSl11crJellük, kér~
jük községünk lakosságái, jöj· I
iőn el, halJgassa meg él sZí2:bb-j
néj· szebb, legnagyobb részben I
magyar agy szliile dal és ze-·
IleeJaraboka! és. egyben nyujj·
son anyagi támogatásI él jólé p

konyság gyakoriásáróI közis
meri országOs intézmény helyi
fiókjának.

\'vlinél többen leszünk jelen,
annál többel rernélhelnek szc- l
gényeink iskolás gyermekei
segé!ykénL

ban részesülnek Ugy a bej·
földi, mini él [díiföldi csere
akcióra csak olyan 7 ':vcsnél
idősebb i C?inC?k fel, EÍkik
nek szülei önálló gazdasággal

-birnak és egy magyar vagy
külföldi csereifiu család 60!

való bcJogadásá! vállal.i.ák. lJ,
bcje\cnlésck (1 szülők részérö!
törL~nnek; dc éJ. jelcnjkező!

(liánlania kcii él szülők lal(6·
helyén lévő Faiusxö\.'cisc\rnck,
Gazdasági egyesüleinek vagy

. !gazdakörnek, iovábbá a rÜiI1~
--..,...".-- I gya vagy HitelszÖvelkeze! \'C~

zelóség·énck és ezen kivül fl

kÖ7_ségieiőljárösBgnak is. f.\
. bejelentés alkalmávöl l\özlC'nd6

cl fiu éleJkora, vEllíása, iskolai
végzelIsége, éJ szli1öi bíríok
nagysága, végül az utolsó

előforduló áazdasánj lliLmi,ák, :
'" Eo I'ostf'l és lJasuláliomás.

b"n. Ezen cl révén arén\iía o· "
u ) b h Lell'öldi csereakció rész-

clenyész0 kiadássa! minden· véizli dija uliköllség nélkül 8
magyarg-azdá!kodó ifju megk pcngö. t.z ifjak beosztási hc~

ismerhetné a buzatsimá alföldi lyUkrc mérsékclt áru vas\lli
rónaságol, él szép északi hegy- ieggyel ula7lwk, amely:?! min
vidéke í, él Baialon környékét den résztvcrö alakóhelyél'ó!
és él kies dunántuli dombos l' I' l I lva o cme uás aika máv,~ll11agi)

'JidékeL Ósszel pcdi n "azdaQ' "
• (;. r;. ~. Véll! meg. ;.\ némeiországi

lapaszlalatokked !érnc ViSS7il a csereakció részvéíeli dija 150

szülői házba. pengő. mell! összcgbcn bcnn~
Akik a külföldi országok fei~ fog·lal!al\k az oda- és vis.sza-

iett mezőgazdasági viszonyait U1BZás. valamint az öszi haza
is meg akarják ismerni, erre térés alkalmáva Berlinben való
szintén alkalmal ad ci falu- .. három napos tartózkodás lelje s
szövetség. l\ nsmel földmüves . "'11' ,KO· sege IS. OZ ÖSSZE'g.

, szervezelek mosl érkezel! fel, ből 60 penRő a fe!vélcl alkal#
kérésére éi Faíuszövetség je, m11va1, 90 pengő pedig az őszi
!enlegi igazg'alóia dr. Tölgyes hazal;2rés elő:! cnuő.

íslván g"t'lzdasági tanácsos az sor.!ó összeg·be fog kerülni aJ:

állala évekkel ezelóll sikerrel OJaszorszfiJgba iervezell clbe-
vezeteH gazdaifjusági csere· lyezés is. Az Olaszországból
akciói ebben az évben ismét haza/érő ifjak több napol fog~
megrendezi. nak löl!eni a nevezelesebb

Hasonló akció iebonyolilása olasz váro'3okban.
érdekében a faluszövelség az jelentkezési határidő 1933.
olaszországi földmüves szer' márius 25.
vezetekkel is már- érinlkezés- A cserea!<cióra felveti ifjak
ben van, április hó folyamán utaznaK cl

A csereöli:ciókban részlvevő beosztási helylikre.. Bejelen/é
ifjak mérsékeit vasuti jeggye! él sek ugya beI-, mint a külföldi
Faluszövetség tisztviselőinck cscreaKcióra él falu Országos
kisérele mellet! csoportosan Földmives Szövefség eimére
utazhatnak külf01dre, ahol fél Budapest, V. kerület BiJihorYh

. évig- iarlózkodnak és mint az. utca 24, szám alá. ki.ildendÓk.
ottani gazda családot lagjai "A cscr'eakcióra lJonaikozóan
részt vesznek élZ összes elő-! minden egyéb feívilágosilási is
forduló gaZdaSágimunlzákban·IUí?yanou nyerhetnek az ércJek
Ezen idő alaH dijlala.n elJálás- JÖJ.ók

azdaifjak
csereakci

falysz:öyeiség

kuJíurá!is. kölelczeils,zgeirrck
ludélJában, Kodá!y Zcl!án . il;
luszJi is dal és zeneszerzóllk·
50-ik szüle1ési édordul6jái
rnegül1nep!endő f. hó 18·án
fél 9 órai ke;~detiel, az Uli
~<aszinóbéH,1 láncmu:!alsái:!ga!
egy bekötőtl hangverscnyj rcn·
dez, melyen l(od~ly sierzclllé
nyeken kivül más szerzők da;
rabíai magyar nóláik is e!őadás

ra kerülnek. A hangversenyei]
közren1üköc!nc!( : Bi?cher jolán
békéscsabai zong·ora nJ üvészn Ö,

Vigil Endre cscHómúvész, élZ j.

Országos tvlagyar Dalosszö
velség szolnoki X. kerü(<?lének
szereteff elnöke, Kiss Juliska,
Ki"s Manci, Varsandán László
és ~)zinger Aladár cl Gyl)m~i

Dalárda müködő tagjai mint.
soHs/ák, zongorán kisér Hanlz- !

mann ferenc, él helybelJ polg.
iskola ifiusági énekkara: kar
vezető Ruszka Sándor polg.
isk. tanár, továbbá a Gyomai
Dalárda férfi és vegyes-kara
Haidu Béla és PánczélEmi!
kamagyok vC'7énylelc aialt. ·1

. A müsort lapunk Jegköze; .

. A haza! fő!d'jTánli szerele!
nek abban is kifejezésre l<:c!!
iutni, hogy ennek megművelése

több ludással történik, mini ed
dig. A jelenlegl nehéz giJzda·
sági belyzeten kivül erre kény
szerit ·nennÜnkcJ még az a
körülmény is, hogy él magyar
föld áldása világversenybcll
csak akkor tud megfelelő áron
érlékesiilni, ha a magyar föld p

müves is alkalmazkodik a
fogyasztó igényeihez. Ehhez
azonban több tudásra és la
paszta!alra van sziikség·, Saj
nos ezen a téren nagy eltéré
sek mu!olkoznak csonka or
szágunk batárain belül. Egyes
vidékeken feilellebb él gazdáI.
kodás, mint az ugyanolyan
éghailali és talajvis7011yokkal
rendelkező szomszédos rerÜ·
lelen.

A Faluszöveiség a fetleH me·
zőgazdasággal biró nyugali és
északi államok helyes példáját
kivánia csonka hazánkban
meghonosiJani, midőn ebben
az évben első ízben nálunl< is
megrendezi a ga:zda- és főld~

müves ifiak belfölrii csereakció
iál. A cél az, hORY a magyar
gazdálkodó ifiak tavasztól az
ősszi ,betakaritásig a szülői

háztól távol fekvő· lerüietre
menjenek .ugyancsak gazdál s

kodó családokhoz, ahol teljes
ellátást kapnának es minl csa
ládfaf?ok részl vr;:nnén'Zk az

öröskereszt
Egylet.

A Magyar Vöröskereszi, Egy
let gyomai fiókja f. évi ianuár
hó 25-én tartotta meg évi ren
des közgyüléséf melyen él

tárgysor07ali pontok lelárgya
lásim kivül megejlelle azel~

nökség, választmany; l1sz1íkar
és számvizsgá!6bizollság meg
választását 3 évre.

A közgyi.ilés elnöknek: Nyisz
for Péter lakp. igazgatóI, női

iárselnőknek; Pélermanll Jó
zsefné polg. isk. lanárnőt, al
elnöknek: dr. Vincze Endre
községi orvost, női alelnök 8

társnak: Wagner Márlonné okI.
polg. isk. lanárnői, jegyző-Iif·

kárnak: Nónay ferenc ny. áll.
110nvéc!századosl, pénztárnok
nak : Gálos Piroska lak.·pénz
tári lis2:tviselől, eilenőrnek:

B.zncsik László rőszolgabiró

sági irodaliszlet, orvo;:;1151<: dr.
sarkadi Nagy Pál a Slefánia
Szövetség helyi fiókjának fő

orvosát, rendes válaszImányi
fagoknak : dr. Tardos Gáspár
né, özv. Lukács Aladárné, Kner
lzidot', Pánczél Emil, Péter
mann József és dr. Szilágyi
Ferenc fiókegyleH jagokat, póI·
tagoknak : Kiss Géza Máv. fő
Hszle! és Szőke ferenc ref.
elemi iskolai igazgató-taniiól,
számvizsgálóbizoHsági tagok·
nak: Kaló Lajos községi jegy
zől, Biró Béla községi ellenőr!
és Horválh József ny. Máv.
főkalauzl, fiókegyleli tagokat
válaszlollfi meg. A vármegyei
választmányba lagoknak Nyisz
for Péter fiók-egyieti elnökót és
dr. Vincze· Endre fiókegylefi
alelnököl delegália.

A Magyar Vöröskeres~lEgy
Jet gyomai fiókjának i?lnökséEfe

velődí?si Egyesület marc. 4-. é il
me~·!ar:andó "Má:rcius 15"-re
emlékeztető ünneplő eslélyére,
melyen ugy a krfí -, min! él

veQye~kar szej-epe!ni fog. Majd
március J5·éna "Hősök em
lékszobránál tarlandó emlék
ünnepen is 011 láljuk él Gyo
mai Dalárdál.

AGyomoi. Dalárda, mint éi

magvaI' dal egyik harcosa,
!öbb megértést, nagyobb mérvű

támogalásl érdemel a larsiSda
lom, illetve él lakosság részéről,

mert a Dalárda nem magáéri,
hanem él hCJzáérl és e réven a
község lakosságáért él. Mü·

. ködésével csak községünknek
szerez hírneve!, dicsőséget, te
hát va!liuk a Da!árdát. él ma
gunkénak, meri. az tényleg
községünké.

Viseltessünk tehát érdeklő·

déssel, több megértéssel a
Dalárda iránt, támogasslJk oda
adással. meri megérdemli.
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Szemestengerit
a Futura. a legmagasabb

napi áron vásárol.

-

Köszönetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik drága jó

feleségem, felejthetetlen angyali
lelkü gyermekünk, szerető test
vérünk

Dl'. legeza Tiborné
szül. Iványi Mária

szomoru elhunyta alkalmával,
velünk való együttérzésűkkel,

részvétüknek kifejezésével fájdal
munkat enyhiteni igyekeztek s
kik drága Elköltőzőttünketutolsó
utjára elkisérték, vergődő szívünk
minden hálájával szeretetével
mondunk ezuton is köszönetet

Dr. Legeza Tibor
Iványi Aladár nejével

és gyermekeivel.

Ragadós áliatbetegségek a
megyében.Lépfene: Kélegyháza.
Veszettség: Békéscsaba, Gyula,
Kétegyháza, l\oncloros. Lóriih
kór: Békés, f\öröslarcsa. Sertés
pestis: Békéscsaba, Békés, Csor
vás, Gyulavárí)<'ondoros, Oros
háza, Pusztaföldvár, SzenJeior
nya, Ujkigyós.

Az Országos Mezőgaz

dasági KiáUitásra. 1933.
évi március 11atől április
2-ig érvényes ingyenes
vissza.utazásra i o g- o s 1t ó
jegyek a Gyomai Ujság
szerkesztőségében

a Wagner árton Fiai
fatelepén kapn k,
Egy jegy ára 1 pengő.

WtiWYWWV~~

Kitűnő k o r p a kapható
a FUTURA gyomai

raktárában.

A földmiveIésiigyi miniszter
a mull héten 1300 mélermázsa
takarmányrépamagnak Némel
országból való behozalallál cn
g'edélyezle német cégek.nC"k
itIeni konyhakerti mag-termclk
léséve! kapcsolatban.

A békéscsabai országos áJ4
latvásár áreredménye. Bika
26-30-34 fillér, ökör 26
34"""":36 fillér, tehén 22-26-50
fillér, borju 50-67 fillér, juh
32-36 fillér, hizott sertés 76
84 fillér kilogramonkénf. Ökör
párja 280-380 pengő, tinó
darabja 140-230 pengő, fejős

tehén 100-200 pengő, növen
dék 35-70 pengő, bika egy
és fél évesig 50-130 pengó.
Féléves siildőmalac párja 45
60 pengő, egy éves sedés
párja 74-100 pengó, válasz·
tolt malac párja 16-26 pengő.

Ig'ásló darabja 70-200 peng-ó,
vág-óló kilogramonkén1 8-12
fillér, csikó 10-16 fillér.

A Gyomai Sport Club febr.
hó 25....én jelmezbálja alkalmá
val az a!anH feliilfizelésekér!
CZLllon monel hálás köszönetet
a Vezeióség. Kner 1zidor 20 P, '
clr. Neményi Honn lOP, Csel'
mák Kálmán, junker Aríhur,

Kner Endre, Tiba András, !iar~ '1

j~nstcin_ Ig~ác, vité:: dr. liavi~r •
CJyula 0-i) P, lvladay Aladar·
3.80 P, Nyiszlor Péter, dr. Vo
gel Károly 3-3 P, Madarass
Gyula, cl r. Szilágyi ferenc,
Záhonyi Aladár 2.60-2.60 P,
Szőke Ferenc 1.80 P, Czin g

kóczki Lajos 1.20 P, Bakos
Géza 80 L, dr. Sing'er István,
Fried Géza, Kószegi István,
özv. Horválh Sándorné, Becllel'
Rezső 60 f., N. N. 10 fillér.

Fa rka s i n s zky I m re
és zenekara március 5"én
íj Holler....vendéglőben ma'
gyar nótaestet tart, mely
után táncmulatság les"l.

Magyarország háboru előil

325.411 négyzetkilométer ferü 4

112m volt, most 92.963 négyzet.
kilóméter. 191O-ben Magyar~

országnak 20,886.487 lakosa
volt, ebből 7,615.117 lakos ma
radt háboru után, most 1930.
december 31-én 8,688.3 j 9 la'
kosa volt országunknak.

A vagyonváltság búza ára.
Március hónapra a vagyonvált,
sági búzát métermázsánként 14
pengőben állapitoHák meg;

INCS MÉG ITT A TAVASZ I

Gróf Apponyinak szobrai I

akarnak felá!Hlani él parlament

környéken.

farsang a polgári iskolában.
A helybeli polgári fju~és ieány
iskola növendékei tanárnőik és
lanáraik betanifása és felügye
lete meHetl nagyszerüen sike
rült elóadást tarloltak mul! hó
25~én, szombaton délu/án. A
szereplók mindannyian kifo,
gásíalanul megáIlták helyüket s
nagyon szépeket produkálJak,
ugy az előadoft kis színdara
bokban, mini a jáncokban. 
Előadás ulán éjfélig táncolJak
a növendékek, kipirulva, boI·
dogan] hogy legalább egyszer
egy évben felszabadul/ak az
iskolai hangulat komorsága alól
és élvezheJlék a boldog far·
sangi szabadságol. A tanárnók
és tanárok fáradozásáérJ ez
uton mondanak köszönelef a
szLilók,

Magyarország nagybil'iokosai _
15 millió pengő kölcsönl bOI

csálanak a !{Ormány rcmlelke;
zésérc.

Békésvármegye nél)számlá~

lási eredményei szerin! 1869
ben 212.973 lakosa voH,1880
ban 229.757 vol!, 1890·hen
258.386 volt, ! 900·ban 278.731
volt, 1910-ben 298.710 volt,
192ü,ban 51 L 109 voll, 1930;,
330.656 lakosél vol!

Dr. LEGEZA TIBORNÉ

Alig volt lwszonöt éves. Alig de a i
öriilt még 3 éves gyermekének s, lEGU BB DIVATÚ NŐi KAL POK !
máris kiragadta a kijiirkészfzetet- már beszerezhetők: SZERETŐ ATllDN l I.•
len sors szerettei köréből. I

Mikor az itthoni orvosi diagnó p Gyoma, IpartesUUeUel szemben I
zis vakbélgyulladást áUapitott meg, KALAPALA TAsa M o d e; I és I
azonnal bevitték Gyulára, hol még Divatlap után! II

tizenkét napig vergMöit, mert se- .
aileni már nem tudott az orvosi !
tudomány, az üszkös ritfuródott ásfél hónapra itélték ádudvari ihályt ll•.'.
vakbélgyulladás kioltoita fiatal .
életét. és pénzbirságra Gál György tanárt. !

Holttestét hazahozták s hézfőn - lA gyomai járás közönség'e I f\rLlchió István a Vange],párl I
nag}' sokaságál'Ol cl részfveFliknek I l

c!11l(ke~z IK,' ik, n.lég.. _él.Z,_ .cm.. soro.' g·YOmai. el II O." ke e_Ile.n.kö\.'el1ek ~I.,kisér/ék utolsó utjára. a helybeli . .' . _ I
zalos es ou! van :::>CllO Idmada· A februar 2i)'lkl Jar~n:alas l

római katholikus temetőbe dr.
sokra. melyeke! a "Gyollla- alkalmával egy a CsernusMi-

LeQeza Tibomét, született Iványi I
~ Endród-l\:ondoros" c. lap in- ~ hály ellen irt cikk támadása'

Nláriát. léze!! a Vangel·párt vezelői minI! jndilott perben felmen!el-
Tildy Zoltán lelkészi beik- ellen. ték a vádloilakat, két másik

tatása. Vasárnap iktaHa be E sullfos becsi.ilclronlások I ügyben a törvényszék kiegé.
Harsányi Pál esperes Tildy miatt egész tömeg sajtó per in, szi!ést rendeli el, mig a Kresz- ,
Zoltán! a szeghalmi ref. egyház I dult ncvezelt [ap szerkeszlósége, nerics Gy. ferenc v. miniszteri·
lelkészi állásába. A beiktatás ellen. biztos ellen intézett cikk su
lItáni bal1kcllen Kun Béla, Te~ A gyulai kir. Törvényszék Iyos támadása és becsiiletsér
mesváry Imre, ivluzsa István és: eddig hé~ ügyel tárgyak iviin! tése miatt - Nádudvari Mi
di". Zcóke Anlal országgyűlési már jclezlük, 5 ügyben pél1z- hálytmásfélhónapi fogházra,
képviselók is j·:dv(.izöllék Tildy birságra itélték él cikk szerzói! : Gál György tanárt 60 pengő

ZoltánI, ld cgn1Jia! él fiiggellen Gál György tanárt és Nádudvari pénzbirságra és ezenfelül a
Kisgazdapárlnak alelnöke. I Mihályt. Ezekel Csemllslvlihály két vádlottat ISO pengő költ-

Rétgazdasági tanfolyam. A. apálplebános, ifj. Wagner Már4 ségre ítélte a Törvényszék.
Békésvármegyei Gazd. Egye.. 1011, lapunk szerkesztője és A vádlottak fellebbezle!<.
sülel a földmivelésügyi minisz-
ter lámogatásával má.rciusban .
BékiscSabim nlo1cnapos ré!'
gazdasági tanfolyamol tari, me
lyen Gyomáról részlvesznek:
Gaál Endre, Na~y K~áWly, Pl:t-j
noki Anjal. Erdos !-ercnc es l
ifj. \Vag'ner lvlárl()l1. l

Sepreflyi Lajos községi kép
viselói meg'bizatásáról lell1on~

elotl.

A Gyomai Sport Club köz·
gylHésél nem március 5·én, ha
nem a vásár miaU március 19
én délután 2 órakor, halározat
képtelenség csel én rél 3 órakor
tartia, melyet ezuíon hoz 'a
tagoknak szíves tudomására a
Vezetőség.

Iiiségmuflka. Gyoma község
gOl1rloskodik a munkanélküliek
ról. Az elmuli hét szerdájálól
kezdve öt napon ál 100-110
munkási foglalkoztaloll a Ke
selyűsre vezeló úl megjavi:á
sáva!. A mlJnl<á! köbmé/eren
ként 55 filléres árban fizették,
amí a munkásoknak napi 1.62
P keresete! eredményezett. Öt
napot dolgozott egy munkás
és igy nyolc pengő keresethez
julott. Közben még a Hszl,
viseló-Jelep úljál is megjavilfatja
a község.

Békésvármegye alispánja
pályázatot hirdet a Ludovika
akadémián létesileIt alapiiványi
hely helöltésére az 1933-34.
fanév kezdetén történó bejöl;
tésre. KéreImeket március hó
i5-ig ke]] beadni.
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A gyomai Méhészkör ingv~l1es 11112
hésztanfolyamot tart felnőttek számára.
A hallgatóknak nem kell fizetni "el11
mit. Akik a tanfolyamOll részt aiwmak
venni, jelentkezzenek minél előbb Kató
Lajos jegyzőnél.

Dutkon lászlónak a Cifrakertbell
egy lánc földje eladó. Sólyom ut 943.

Fegyveme~(i utca 7. sz. ház eladó.

Egy szép bliJtGl'02Dtt _. külön
bejáratu - utcai szoba kiadó. Horthy
Miklós ll. 30 sz. a Ném8t templommal
szemben.

Kossuth utcában butorozo\!
utcai szoba azonnal ra kiadó. Cim v
kiadóban.

Ha azt ak:éI&"ja Ön, hogy évek
hosszu során át emlékezzenek Önl-e,
akkor ünnepi. névnapi vagy nászaján
dékul szép fali képet, vagy tükröt ad
jon, amelyet mélyen leszállított árban
beszerezhet Bari Pál ihfegesnél
Endrődön az Ipartestület mellett.
Szaks7.erLien és olcsón vállal képkere
tezés!, ovál, kör és siegletes keretbe.
Ugyanott nagy kétkirakatos üzlethelyi
ség lak;Íssal "és berendezéssel együtt
kiadó.

Olcsóbb a bor! Kerekes Károly
borkereskedönél a)itünő zamaru kada!'
bc,mak literje 40 fillér.

üz1etet nyitoHarn. ÁiJandóan nagy raktárt tartok
divatkalapokbó~~ kézimunkafona!akból es

eIŐi1}fOmda

Kalap cdakitást vá ~~dok.

A· n. é. közönség szíves pártfogását kéri
tisztelettel:

BREUER LENKE Gyoma, Horthy M. u. 31. sz.

UJ!
Értesitem a n.é. közönséget, hogy Oyomán,
Édesapám házában (Breuer Lipót órás és ék-

szerész) március 1~'in

KÉZI

nyitottam s igy cipőszükségletének beszerzése
végett nem keH többé Csabára, vagy Pestre

utaznia, mert üzletemben bő választékban
minden igénynek megfelelő,

a legjobb anyagból készült
női, férn és gyermek cipőket, valamint

azok meHékdkkeit
a legolcsóbb árban szerezheti be.

Igen örvendenék, ha alkalmat adna ennek bebizonyitására.

Szives pártfogást kér:

KERE ES KÁROLY É.

melyre a t részvél1yeseket tiszt.eletteJ
meghívjuk.

~••ln6ilii46
Meghivó.

AZ ENDRŐD-GYOMAI TAKARÉK
PÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1933. március hó l2-én, vasárnap dél
után fél 3 órakor Endrődön a kath.

Népház nagytermében tartja

XXXIX-IK ÉVI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

~J.ll! IlUJlXI:Jt:OOO: )( i l«~XD"J1C[J!OO{

Tisztelettel hozom b. tudomására, hogy március
hó 1- én Gyomán~ n Horthy Miklós-ut 15 sz. alatt,

Kovács József kereskedő házában

C I Ó LE ET

T á r g ys o r o z a t :

L Elnöki megnyitó.
2. JegjTzőkónyvvezelö és jegj\zőkönyv

hi~elesitökkijelölése.

3. Az i~azgatóság jelentése a lefolyt
1932 lizletévről.

4. Az 1932 évi mérleg és eredl11ény
számla előterjesztése a lefolyt üzJetév
rő! a felügyelő-bizottság jelentéshel,
valamint a tiszta nyereség felhaszná
lása iránti javaslat és az ig3zgaíóság
valamint a felügyelő-bizottság részére
a felmentvény megadása.

5. Igazgatóság választása.
6. felügyelő-bizottság választása.

Endrőd, 1933. február hó 13.

Az Igazgatóság.

~~0I'tr~~ Xl!! Jill I 1l)j{111 l! III III l! 1J(XlOl 'll lfl:i!U

Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős;

nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
~~~~ XXlillXXXJXlflllUOCXIJJllxg

.kk. Cinkóczki Anna Mária gyomaI
141;:os. vett 4 hold 441 négyszögöl elő

halmi szántót RaJfai András és. neje
Solymosi Borbála kalocsai lakosoktól
1800 P-ért.

KáNai ferencné Laci.k6 Sára gyomai
lakQs vett 2 hold 1041 négj\szögöl és
2· hol(ii 441 Ilégy.szögöl \!,usári szánt6t
Raffai And.rás és neje Solymosi Borbála
kalocsai, Weidmann Adám és neje
Rm;zik Anna gj\omai lakosoktól 1025
P-ért.

WeigertJózsefné Frey Magdolna gyo
mai lakos vett 415 négyszögöl és 449
négyszögöl szántót Csík Imre (nős

Szabó Rozáliával) gyomai lakostól 250
P-ért.

Flittinger János és neje Gál Eszter
párisi lakosok vettek egy beltelkes la
kóházat haszonélvezeti joggal terhelten
özv. Gál Imréné Bus Eszter, Gál Li
dia B. Szabó jánosné, Gál István (nős

Táborasi Máriával) Gál Róza Tandi
Jánosné, Gál Jolán Gecsei Lajosné és
Gál Erzsébet Mé~záros Jánosné gyomai
lakosoklóJ 1000. P-ért.

Ailer Márton (nős Herter Magdolná
val) gyomai lakos velt 133 négyszögöl
matakerti ingatlant Bogár István és
neje Aranyi Erzsébet gyomai lakosok
tól 3000 P-ért.

Czinkóczki János (:nősZvara Anná
val) gyomai lakos vett 3 hold 1253
négyszpgö! tany:ai szántót özv. Fekete
Lászlóné fekete Eszter gyomai lakostól
3000 P-ért.

Márton András és neje N; Ková-es
Ilona rákoshegyi lakosok velitek 2 hold
1126 négyszögöl félhalmi: szántÓi Mar
tiLlák Katalin gyomai lakosoktóJ 600
P·ért.

Katona Lajos és neje Bátori Zsu
zsanna gyomai lakosok vettek l hold
400 négyszögöl pusári szántót Kállai
FerencnéLaczikó Sára gyomai lakos
tól 700 P-ért.

~fHlHltftftftG'llft~~

Pk. 1983. és 2ü69 sz. 1932.

Árverési hirdetmény.
Dr. Leopold Elemér ügyvéd által

képviselt Schell Kőolaj Rt. (csatlak ;
Dr. Hoczmann István 151'60, Kisbirto
kosok Biztos. Int 32'07, Dr. Házylmre
28.) 400·-t239 P. 68 f tőke és több
követelés járulékai erejéig a gyomai
kir. járásbiróság 1931 évi 159/8, P 156/
13 sz. végzésével elrendelt kielégitési
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőktöl 1931 évi okt 21 és nov. hó
17 n. lefoglalt 3155 P becsült ingósá
gokra a gyomai kir. járásbiróság fenti
számu végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1905. évi XLl. t.-c.
20. §.a alapján a fent megnevezett s a
foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő

más foglaltatók javára is az árverés
megtartását elrendelem de csak arra
az esetre, ha kielégítési joguk ma is
fennáll és ha· ellenük. halasztó hatályu
igénykereset folyamatban nincs végr.
szenv. lakásán, üzletében Gyomán,
Rózsa u. 1066 házsz. aiatt leendő meg
tartásárahatáridöü11933- évi ·márft
eius hó .30. napjának délel6-ft 9
órája tüzetik .ki, amikor abiróiJag
lefoglalt butorok, gazdasági gépek s
egyéb ingóságokat a legtöbbet igérő

nek készpénzfizetés mellett; esetleg
becsáron alul is- dea kikiáltási ár
kétharmadánál alacsouyahban nem 
el fogom adni~

Gyoma; 1933. évi febr hó 2án.

GLtJOQVÁCZ FERENC
kir. bir. végrehajtó,

mint bíróságí kiküldött.
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Ingatlan forgalom.A fehér fakir. Bombay villa,
negyedében él a "fehér fakir",
akii a hinduk valóságQs szent
kén/ liszleloek. A "Fold!''' gyó·
gyilással foglalkozik és vala·
bányszor m8ggyÓgyif valakit, a
benszülöHek azt mondják.. hogy
csodát tesz. MQst egy Indiából
érkező levél leleplezi. a "fehér
fakiri" . Kiderüll, hogy éj hinduk
bálványa magyar származásu
és él neve Barabás Kálmán,
szegény egyetemi hallgató vol!
Budapesten és azzal tartolta
fenn magát, hogy Tolnai Világ
lapjának elófizetóket gyüjlött.

Sertéskivitel Csehszlovákiá
ba. A földmivelésügvi minisz·
terium értesilése szerint, ameny
nyiben keresztezett mang-alica
vágóserlések vitetnek ki Cseh·
szlovákiába, az állatorvosok,
illetőleg marhakezelók a marha
Ieveleken kizárólag csak él

kövelkezó két nyelvű záradé,
kat alkalmazhatiák: A tuloJda,
Ion leirt állatok mangalica (ke
resztezés) sertések. Die innen
beschriebenen Tiere sind Man
galica ([{reutzllog) Schweine.

A 64 éves táncosnő titkai.
Az örökiflu Mislinguellról rend,
kivűl érdekes cikket olvasha
tunk. CI Déliháb uj számában,
amely gazdag tartalommal ie·
lenl meg. Pompás szinházi be..
számolókal, filmriportokal, bu
dapesti és külföldi rádiómüso
rokat, telies operaszövegqt és

folytatásos regényt közöl a
népszerű. színházi képeslap,
amely 84 oldal terjedelemben
és 120 képpel jelent meg.

Épitő ipari munkások ked
vezményes vasuti utazása. A
kereskedelemügyi miniszter
megengedte, hogy a munka
vállalás vagy munkak'2resés
céljából legalább öl tagból álló
csoporiban utazó épitó ipari
munkások él társasutazásoknál
szokásos menetdiikedvezmény
ben részesüljenek. A szükséges
igazolványokat a városi elsó·
foku közigazgatási hatóság díj·
menlesen adja ki.

k kisantant háboru eselén
Magyarország megszáJlására
készűl.

Vay Kázmér bünteJését, egy
évi fogház, a Kuria helyben.
hagyta.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Szabó Margit, Putnoki Imre.
Oyebnár Károly, Braun Eszter,
Illyés Róza. Varga Lajos, Fran
kó Gyula, Schulek Mária Te·
rézia Anna. Házasság: Zöld
János-Kalivoda Borbálával,
Makesali Elek-Csapó Máriá·
val, Varga Lás7ló-Timár Mo·
nikával. Elhaltak : Illyés Róza
19 órás, Timár István 47 éves,
özv. Csáki Mihályné sz. Csapó
Lidia . 8T éves.
I'1L?A~_._~~~~~~~·"'b1t:»e~~~S't:;a,.e-. '\;,~~

. . .. NyomtaUI a ",HUNGARIA" kpnyvnyomdai vánah~t Oyomán. Felelős cé\IJ!ulaidoflQs: TEKET SANDOR.,
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E LŐ F ! Z ET É. 5 I Á R AK :
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'50 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 5 óra.
Megjelenik minden szombaton regge1.

felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y 10 m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabása.i:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdeté3
20 fillér. Ötször! hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

it keH tudnunk a diphtheria
(roncsoló-toroklob) elleni védő-oltásokró ?

és a nagyszerü eredmény alap
ján az egész országban, ig-y
nálunk is rendszeresen be fog
juk vezetni. E71 az o!tószefÍ él

diphteria-bacillusok mérgének
formalinnal való gyengitése ál·
tal nyerik, azérl forllloloxidnak
is nevezik.

Lássuk most, milyen káros
haiBsa és milyen haszna van
az emlitett anatoxin védőoltá

soknak ?

Az oltást kövelő narwkon
bizonyos százalékban ugync 6

ve7ell "oltási-redctio" léphet
fel, kisfoku fájdalmas duzzanat
és esetleg muló IfJzas állapot
kiséretében, de ez soha sincs
olyan foku, mint pl. a himlő

elleni védoolfásoknál elő szo
kott fordulni. Sőt, minél fiato
labb korban kap a szervezet
ilyen oltást, annál bizjosabban
nem jön Iéire semminemü reacn
fió! A magyarországi tapasz
talatok azt mulajják, hogy a
2-o éves gyermekeknél igen
rilka ugya helyi, min! az ál
talános reaciió. J1yenkoru gyer
mekek a védőoltást mindcn
kellemetlenség nélkü! Hírile Ná
lunk először a 2 éves gyerme
kek oltását fogjuk megkezdeni,
ezeknél semminemi! reacJióvö]
nem kell számoln unk.

Az Országos Közegészség
ügyi Intézet csaknem az egész
országra kiterjesz1cJt oltási sla
tisztikája szerint kb. 70.000 a
diphtheria iránt fogékony gyer
mekek száma, ezek közül az
elmult években kb. 10.000 gyer.

kal, néha védó-olJásokkal kiiz
e1öttünk. A gyógyitó adagok
azonban a már kitört betegség

idején igen sokba (]0-'-15 P-be)
kerüJlek, amellett a betegek
6-8 hétig az iskolától, il1.
munkájuktól el vollak lillva. A
védó~oliás kevesebbe került
ug-yan, de hatása csak o-4
hétre terjedt ki. sót a nagy
adag- g-yögyitósavóval oltot1ak
is évek mulva ujra megkap-·
halták a beteg'ségeL A véde
kezés módjá! jehá! más irány·
ban kelJelt keresni. Az ecldigi
gyógyitó-vérsavóhan a szer
vezet készen kapta a betegség
mérgének ellenszerét. Most
megpróbálták ez! a g'yógysavó1
a bacillusok e]gycngiteit mér
gével adni, de a várt siker el
maradt. Legujabban, amit ná·
lunk is már évek óta igen jó
eredménnyel alkalmaznak; a
bacillusok legyengilet1 mérgét:
a Ramon tanár állal először I
használt anatoxint próbálJák ki

eiusi ifjúságot, mely ma nem
a nemzet szabadságáért, ha
nem a "Revizió"-élt, a test
véreink felszabaditásáért so
rakozik a zászlók alá.

Erre a nemzeti szent napra,
a Revizió megvivására ké
SZÍtsük elő magunkat és if,
jainkat lélekben és testben.

A cliphteria (diphJheritis) vagy
roncsoló loroklob-megbetege
dés az egész világon OlthOllOS.
A Népszövetség 1928 évi sial
tiszfikája szerint Európában
arányiag legtöbb dipbteriás 6

g-vermek Dániában, a legkeve·
sebb Gi'.rögországban vol!. Dá·
niában 100.000 lakos közül
16o, Görögországban cSök 7
be!<zíledeJt meg ezen betegsé~

gekben, Mag-yarországon pedig
109 gyermek..4 megbelegc
detiek kÖzLil a Icglöbben 
100_000 Ia!<osra számitva 15·
an - hazánkban puszlul!ak el,
Görögországban és Romániá
ban csak 1 (egy) gyermek!
l\lindczekhóJ következik, hogy
e bajt a mag-yarság szem
pontjából egy olyan kOI
moly ellenségnek kel! lekinte 6

nünk, amely ellen minden ren
delkezéslinkre álló eszközzel
küzdenünk kell.

Eddig a diplherilis ellen
gyógyító - vérsavó - ollások-

mények távlata nem elég
erős már benniink a szabad
ság fenséges érzetét ébren
tartani. A közelebbről ért
nemzeti csapás fájdalmát ál
lítsuk ez ünnepnap központ,
jába s ünnepelni akaró sze
münkkel a multból lássuk
meg a lelkeseclni tudó már-

rlPl/{1lI ?? ?

A nemzetei szinte
mind fe/szabadultak,

sZcabadok lettek. Hogy a fel
szabadulásukkal millió más
nemzetiségiieket fosztottak.
meg nemzeti szabadságuktól,
ez a mai "szabadság" értel
mezéssel nagyhatalmi jóvá·
hagyással történt meg velünk
is. EIszakítotiák testvéreinket
a"szabadság" hazugságával.

A nyolcvanöt év előtti ese·
Ji. _mm

Március 15. I
I

A magyar szabadság ÜI1- I
nepének nY0!clJanötödik év
fordulójában vagyunk. A
magyar ka!endáriumokban
most már piros betükkel ün;
nepnek jelzett március fizen
ötödikét az év többi napjai
közü! megfelelően emeli ki a
hivatalos ünnepi iellege, nem
úgy, mint hajdanában még,
amikor a bécsi hatalom meg~

tiltotta és üldözte e nap meg
ünneplését.

Hová, mivé lett az a bécsi
hatalom? ??

Hová, mivé lett az a lopva
ünnepelni, emlékezni tu-'
magyar szellem, mely ma

a napi élet fengőclő fenntar
tásában minclen élet

akarások·

BÉKÉS VARMEGYE HAJDANA.
lrta: HAAN LAJOS 1870.

Endrőd.
folytatás. (2)

Létez azonkivül még Endrődön a Kal
már Mihály-féle alapitvány, eredetileg 4285
frt tőkével, melynek kamatjai évenként sze
gények és koldusok közt osztatnak ki.

A mi Endrődnek hajdanát illeti, ez is a
régibb községek közé tartozik. Lakosai az
előtt egytől egyig nemesi kiváltsággal birtak.
Ez kitetszik Bethlen Gábornak egy 1625
eszt. endrődi lakos Pálffy György részére
kiadott nemeslevélbőJ, melyben azt mondja
Bethlen, hogyannál kevésbé késett Pálffy
részére a nemeslevelet kiadni, minthogy

Endrődnek minden lakosa, már ottan laká
sáná! fogva is nemes.

A XV. században Endrődöt az Endrődi

és Verbőczi osztályos családok birták. E két
család közt soká fennállott a birtok miatti
viszály, mely nem egyszer vérengzéssel vég
ződött, mig végre 1416 eszt. Endrődi Andn
rás, Tamásnak fia, atyjának és István nevü
testvérének nevében, másfelől Verbőczi Be
nedek ardói plébános s testvére Dávid, Pál
testvérük nevében is a nagyváradi káptalan
előtt barátságos egyességre léptek, a birto
kot egymásközt felosztották, hozzá tévén,
hogy a Berettyón lévő malomnak fele illesse
a Verbőczieket mindaddig, mig az Endrődiek

külön malmot épithetnek.
Ez okmány kelte után alig ötven év

mulva már Fodor, KamutlJy és Harangiak

kezén találjuk Endrődöt, nevezetesen a Ma
róthyaknak Királyság miatti pörében 146 I
eszt. tanuskodtak endrődi Fodor Barna,
endrődi Harangi Antal és endrődi Kamuthy
Pál. E családok több helyütt is voltak bir
tokosok Békésben s valószinűleg az Endrődi

vagy Verbőczi családba való beházasodás
által jutottak Endrőd egy részének birtokába.

A XVL században már egy része End
rődnek, valamely család magvaszakadtával a
kir. fiskusra szállt, mert az ]549 eszt. ösz
veirásban Endrőd ugy emlittetik, mint kir.
birtok. Más részét az 1561 eszt. öszveirás
szerént bírták:

Karozzi Péter (Bél Mátyás kéziratáÍJan :
Kesserü Péter.) birt 4 portát, fiz. 4 ht 40
den. adót.

Veres György birt l portát, fiz. 1 frt
10 de.n. adót,
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rendszerű mulátor
szakszerű t ts I t é s é t

CSa[~ai mezőgazdasági

állomás
működését.

eladtak 720 drbpol. Összes
felhajlás: 2771 drb., összesen
eladlak 415 darabot.

alárc!< :

Bika: kg.-ként 26-28 filér.
Tehén drbpként 100-250 pen·
gő. Borju kg·'kénl 40-42 fillér.

Ló drb,ként 50 Pp/ől feljebb.
Vágó Jó kg-ként 6-8-9 fillér.
Birka kg-ként 40 fillér.
Sertés: 6-7 heles malac

drbpja 9-]3 p··ó; fél éves
siHdö drb-ja 35-38 p~ő: két~

éves koca dri)lja 75 P'ő körül:
hi7.0li sertés kg-kén! 67-88
fillér.

,2".z ősz; vásárrB felhajtoliok
szarvasmarháI 819 c1rb-ol, clp
adiak 634 drb·ol; lova: 745
drIJ-ol, eiacilak 169 drb"oj; hir
kÉl 683 clrb-ol. ciacliak 226
urb-oi: kecskét 22 drb el.
adiük 2 darabol.

.A. vegykisérleli állomás mcg
volna most már, csak azJán
ludnak~e neki dolgol is adni?
l\li árak mclicll végzi az
állomils a vcgyviz'SgálalOka\,
bir'ja-e azokal a fölclhozam?

Jól lucJjuk, hogy egy ilyen
állomás pénzbe kcriil, dc meri
ors?éJgos érdek is, hog'y a
sokféle összelélclü földekről

pon los aclalai,nk le:;;;-)'c nck, mód
iát kell laláini, hogya legkisebb
darab föld lu!ajdollosa is ki*
birja földjének a vcgvclcmzési
költség·eit.

Oazdasági egyesiileleink ve-
fel az érintkezést az

ájIomással és ha hitelre is
:negy a rmn!\a, adjunk dolgol
eDnek él mcgycheli új hivaJaJp
nak, :mclynek munkaköréhez
csa!o!ták Békésvármcgyéi és
JászpNagykun-Szolnok vánnc~

gye tiszániuii részél.

van bőven,

(:rdeklódök. A
F'érő helY
einek nJ

a már megszokoU him- I
lő elleni védőoltás könnyü leP I
bonyolHására, nem álszik emez!
sem leheteHennek. C"ak a kö, i
zönség részéről belátás, jó- l
akarat, a ha/óság részéről jó P

indula!u lámo:;:tatás szükséges.

Bizvaorvosaink emberszerep
telében, az orvosi IllLJnkatcJje

sMs nem fog lemaradni a nagy l'

nemzetépiJó feladat előbbrevi·

Jelében.
Gyoma, 1932. március 7.

Dr. SZILÁGYI FERENC;
járási tiszti orvos.

l
nck1<e1 rajzolia a hallgatók clé, l

I
ha voit a hallgajók közölL alii I
'" ll" "b'll' dt lrajan csa ( ,{lVél!lCSlsag, o cvc,
be a méhészck közé, bizonyos,
hogya további c!őadáso:zra js
elmegy és méhész lesz bclőle.

A megnyiláson 21-en voJt']k
iden. A leg'közelebbi clóad6s
ma, szombaton este fél 7 óra·
kor lcsz. ismét csak az ar
iskoli'Íban. Az előadások min
den szerdán és szombaton fél
7 órakor lesznek.

ILJiaiclo peni szakclöacliÍs
mos! szombaton kezdődik.

A vasámapi kirakodó vásár
nag'yon gyengén indult, reggel
esc!J, később kidcri'l1t és
esij~' szép napsütés vo!1 és az
egész vásár feléiénkül!. A vásá
ron beszedeit helypénz 841.32
p vo!l, mig' az őszi vásáron
15] 7.96 P helypénz folyt be.

Az áliatvásár fmg'alma voll:
hajiojjak: Szarvasmarháj 762

orb-ol, c:ladtak 347 drb-ot, lo
vat O c) clrbffiol, eladtak 323
drb-o t; birkát 65 drb-ol, eladlak
25 drb· ol; sertésl 925 drb·ot,

IT .~esz t,aé

fogékony éktkorba kerüL1gy, l
ha feltesszük, hogy él 2-3 il

éves i<orban olloH ,iyermekek. !
nek csak 1Ü %,a betegszik il

I ~ , ,Imeg, a"l\or az egesz orszagra ;
kiterjeszte!! tömeges oltással i
az éven/e előforduló kb. 12,000
diphlheria megbetegedés szá p ,
mái le tudjuk szoritdni ] .200 ra ..

Ennek elérésére pedig' évente?
körülbelül ugyanannyi gyer
meke! kellene diphtheria ellen
védőollásban részcsiíeni, mi
himlő ellen. f-:z a szám pedig
évente kk. 200.000 volna. Te-

á
A lava.szi vasal' a környék

beli vásárok eredményéhez vj,
szonyi/va eJ ég forg'a!mas volL
Az á\L5tárak nagyon n"'n'~nL

tak vollak, kivéve a serlés árát
és dacára a magas ámak iJ

felhajlotl 925 darab seriésből

720 darabol vejlek meg. Az
idő elég kedvező vol SZOnl d

bajon reggelre voli egy kis esö,
de ez nem lar/olJa vissza az
eladókaJ s 1019 !ovat ál!ilollók
ki, de csak 323 darab cserélt
gazdái.

Szerdán esi e !lem reméii
számban tek meg az ipa'
rosiskolában a méhészjan
mon rész/venni szándékozók.

Kató méliész!zöri elnök
közvellen szavakkal üdvözölte
él hallgalókat és ia a
lanfoiyamot.

Sd:msztek méhész p

alelnök általános mcgvilá
gilással, törléneimi vissza
pillanlással ismericlle a méhé p

5zetet, a mézJermclés ii.özgaz
daság"i és népcg"észség"} jCI<?n-",

'~"',')r"",' cl multban <25 ma foko
zol/abban. A méhészkeclés
mcste,'"égét olyan vonzó szf p

mekeí oHol/ak háromszor és l
figyeljek későbbre is meg. Az
eredmény az volt, hogy abe
nem oltott 60,000 gyermek
közül 248 betegedett meg, a
10.000 háromszor aHol! közül
pedig csak 4! ! Tehát 1000 !lern
oliolt gyermekre kl>. 4 ezrelék, ,
1000 oHollra csak OA ezrelék'
esett, vagyis a nem oltol! gyer
mekek között lizszer annyi
diphtheria megbe!eg'edés for~'

dult elő, mint az oltoliak közölI.
Nézzük most meg, hogy ha

a védőoltással elJáloH gyermek
meg'betegszik, milyen lofolyásu
lesz a betegség? Erre is meg~

felel cl statisztika. Háromszor
oltoH gyermekek közül 102pllek
sikerül! a be~egségi adatait
megszerezni. A betegség lefo
lyása enyhe volt 75.5 Ofo-ban,
közepes 16.5 Ofo·ban és c5ak
8 O/ü-ban volt a lefolyás su
Jyosabb. Ezek közül halálos
kb. 3 %. Sajnos - teljes vé
delmet ez a mód sem képes
n.yujtani - de a módszer tö p

kéletesilése erre minden re'
ményi megad.

A nálunk elrenelelt 2 éves
gyermekek ol/ása a' tavaszi
hónapokban ve-'3zi kezíelé! és
minden gyermek 3 oltás! kap
2-ö hel1 időközben. Először

0.5, másodszor 1.0, harmaclp
szor 1.5 köbcen1iméler anato
xin! bőr alá. Az olióanyag
semmibe scm kerül, mert az
Országos Közegészségügyi jn~

lézcl ingyen klítdi. Az orvo,
soknak az egyes olfásokérf
pedig (szégyell em leírni) 20
fill. (husz fill,zr jár.) Ennyi! csak,
megér, hogy a gyermek az
i"kolás korra menjes lesz e
kegyetlen járványlól és annak
sulvos következményeitól. Kül·
földi adatok szerin! a védőol·

tás hatása 4-b évig ellarI, te
hát él 2-o éves, korban olto!!
gyermek mentessége megmélp

rad addig, mig már a kevésbbé

Boros János.
A fentemlitett kir. koronai birtokrész

egesz 1656 eszt. a fiskus kezén volt. Ekkor
Wesselényi Ferencz nádor és kir. helytartó
több más békésvármegyei birtokkal együtt
Gergellaky Jánosnak, Török Bálintnak és
Bekfy Bálintnak adományozta s ezek az egri
]{áptalan által nem ugyan a helyszinén de
Ónodon longa manu, minden ellenmondás
nélkül e birtokba be is vezettettek.

Ez a régi Endrőd magyar, reformált
vallásu község volt. Kik voltak papjai, nem
tudjuic. De 1637 eszt. a hivek, rongált tem
plomuk kijavitására hitsorsosaiknál segedelem
pénzeket gyüjtöttek. (Lásd Okmánytár a hÓ7

doltság történeteihez. Pest, 1863. 58. 1.) Lé
tezett a községben egész a XVII!. század
elejéig. Ekkor a magyarok ellen felbujtatott

ráczság Endrődött megrohanta s annyira fel
duJta, hogya lakosság felszedvén sátorfáját,
széjjelfutott s többé lakhelyét nem is látta,
csak maga a minden ékességeitő! megfosz
tott templom maradt a Kőrös partján, szo
moru emlékeül a romlásnak.

Igy hevert Endrőd düledékeiben egész
] 718 esztendeig. Ekkor kezdett épülni rom
jain a második, a mostani faju. Ugyanis a
nemeskerekiek, minthogy falujok folytonos
árvizeknek volt kitéve, feJszedkőzvén, töme
gesen átköltöztek Endrődre. Nemsokára hoz
zájok csatlakoztak Detváról} Zsaluzsánból,
Csabáról és Nógrádnak némely vidékeiről

számos tót családok, ugy hogya mostani
Endrőd eredetileg magyar,tót, rkath. község
volt, az iskolában vegyesen tanittatott a ma
gyar és nyelv, il templomban is az isteni

tisztelet magyarul és tótul felváltva tartatott
Azonban az uradalmi tisztek és a lelkészek
egyetértve s minden kitehdő eszközöket fel
használva nehány évtized alatt a községet
annyira megmagyarositoHák, hogy most máI
Endrődön tót nyelvet épen nem hallani, csak
a családi nevek (Vaszkó, Uhrin, Debnár,
]ánosik, Szedliak, Kiszel, Kurila Czemankó), ,
I1lUtatják az egyes családok 1ót származását.
Az utolsó tótul szolgált pap volt Bikályi Pé
ter. (1785-1788 esz.) Endrődnek lakossága
az utolsó névtári adatok szerint igy áll:

Rkatholikus 7929.
Görög n. egyesült 79.
Görög egyesült 2.
Zsidó 126.

Öszv, 8144. lélek,
(Vége,)
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Megjetent !az
transzferrende~et.

Csökke.nteUék ,a ,kötllérl~'adóssáQ

gok .p,engőben .vaJÓ k.;Jmatszolgál
tatását is.

A mult év december végén lejárt
traJlsz.fenendeleteta kormány annak
ide}én csakegykeretrendeletteJ hosz
szabbitotta meg, csak annvi ll1ódosi~

tásteszközöHérdemben, h"ogy a jel
zálogadóssággal terhelt birtokosok ka
matszolgálatát 5 százalékl'a mérsékelte.
A lllQSt. kiadott .transzferrep.deletezt .a
kamatmerséklést kiterjeszti az álla11l

adósságokon kivül minden záloglevél
es:.kötvényadósságra s azonkivül elő

írja,. ,hogy nündennem ü tőketörlesztés

egyelőre Higgőben marad. Eszerint a
kötvényadósok csak 5·százalékkama
tot és törlesztéses kölcsönöklJél az
annuitási kezelési költségeket és Juta
lékokat fizetik, töketörlesztesre nem
.kötelezhetők Nagykönnyitést jelent ez
.különösen a, házakra felvett jelnálog
kötvérweknéJ, de minden ·egyébcimJe
tesitet! adósságnál is. Az uj transzfer
rendelet szövege a következő:

l§. (1). A6900~l9-31. M. E. szá
mu rendelet l §.'a alá eső és a jelen
rendelet hatálybalépésekor még ki nem
s.orsolt fel nem mondottzálogJevelek
és - az államadósságikötvenyek ki
vételével - más kötvények után járó,
a Jelen rendelethatálybalépése után
.esedékes kamatra a kibocsátó adós a
zálQgJevél vagy kötvény névértékeévi
5 százalékának eUenéríékét, ha pedig
a kikötött kamat 5 százaléknál keve
sebb, az ennek megfelelő kisebb ösz
szegellenértékét köteles a kikötött
ia.öpontokban ésrészJetekben a Ma
gyal' Nemzeti Banknátpengőben letenni.
Ez. a rendelkezés nem éri a kibocsátó
adósának azt aköteJess.égét, 110gya
jelen rendelet hatálybalépése előtt ki-_
sorsolt vagy 'felmondott záloglevelek
és más kötvényeknévértéjét és az
.azok,után járószelvénykamatot a
6900~1931. M.E.. sz. rendelet 1 :§-ú
ban m~gszabott mértékban a Magyar
Nemzeti Banknálpengőben letegye.

(2). Ha a kibocsátó adós a 6900
1931. '.lVLE. sz. rendelet 1. §-a aláesö
zálogJevelek és más kötvények tekin
tetében a 6900-1931. M. E. számu

I

l
lobia, iuhbim!i5, tenyészhéna ..

. ság', ivarszervihólyagos kiütés,
a rühösség lovon, szamáron;

szarvasmarhán, juhon és kC'cs
kén,serléspesJis. sertésorbánc.
nyilt gümőkór. baromfi kolera
és baromfi pesJis. Ezen beteg
ségek Jüllet·eít a jövőben is'
merteini fogjuk.

Jutalolll és nyeremények :

300.000 5,0.,000 "25.00.0
200~OOO AO.QOO.20.0pO
100.000 30.000 15.0.00

stb. pengő, Qsszesenközöl

énekJi

M.K~R. 'QS'ZTALVSQR5JAT.ÉK .••~
Legnagyobb nyerel11 ény szerencsés esetben

-8 miUió ,:::7ő keszp:énzb-en
--84.0.00 sorsjegy ,közílI 42..000 kihuzatik, tehát

minden ~Qd,ik·SOl:ste9Y ny:er !

A sorsjegyek hivatalos ára o s z t á l Yo II k é n t :

Egész Fél 'Negyed Nyolcad
24 .p 12 PS P -SP

A.z első

osztály
hÚZas3

1933
április
7ésl0

'lltlll11mIIJ11jj

6. "rliszek eg'Y",
dalárda.

ha téigyön is vannak elválIo,
zá sok, iuhhirnlőnél, lógygüll1Ő4

kómál, szarvasmarha himlőnéi,

rossz indulatu vizenyónél, vér
é)mléses vérfertőzésnél,geny,

vérüségnél, éj tÖBYSugárgom
bás megbeiegedésnél, lőgy

gyul]adásoknál, átható SZqgu
vagy méreg'ként halógyóg'y,
szerekkel kezelt állatok tejét,
penészes vagy romloH és dohos
takarmánnyal etejeIt állatok tejét,
a boriazás elótLés után 8 napig
lejet, hasmen.éssel párhuzamos
bélhurutos állatok tejél, méh,
gyulladásos állajok l,?jéL Csak
felforralI állppoLb.anS.z.abad for,
galomba hozni a nyilt gümő'

kórosálJea!ök, a ragadós száj
éskorönifájasb'a n szen ved:ő

.állatok tejét, de csak az esel,

ben, ha tógyönelváilozások
Ili II csen ek. ·Megsemmi sHell dőa
tej keleti marhavész, lépfene,
vC'szeHscig és bivaJyv,észnéL Az
uj törvény szerint a nyii! gümő
kóros .szaI:\1a.smarhaállami.kár
l.alanHás melleJtkiirlhaiÓ. ·Min,
denki tarimikállalainak ej II ulp

Jásátaz elŐJiáró.ságnak beje

lenleniéséJ megbetcgc'dését,

ha a következő 16 betegségről

van szó. Keleti marhavész,
lépfene, serCegőüszök, bivalY4
vész, veszettség, takonykór,
ragDdós sz~j .és körömJájás,
szarvasmarhák rqgadós· jQdő~

!vltiTcius 14'c?n este 7 órakor
a 48 p as Olvasókörben él Köz
művelődési Egyesülel ez évi
záró előadását tartja, egyben
március 15-iki ünnepélyéL Be
·szidel mond Domokos' János
jani/ó. Szerepeinekmég él férfi.u

vegyeskar s azonkivül szaval-/
nak.

Délelőlfa felekezetek temp p

lomaiban lartanak ünnepi isien'
lisztele/eket.

áHate~észségügyi törvény.

M.árcius 15-énekmegünnetplése,
Gyonra közönsége 15·cn

délután 2 órakor a hősi szobor
előll ünnepéiyilarl a következő

mUsorral:
I."Himnusz", énekli ada~

Járda.
2."Magyar dsszh:fmg", irta

Falu Tamás, sza'ialja J!fissBáfi17i
levC'nle.

3. Ünnepi beszédeI mond
dr. Balázs László.

4."Talpra magyar" énekli él

dalárda.
5. "Nemzethez" ida Perőfi

Sándor, sűaval}a Papp /lanka
ovónó.

zöl! ingyenesen üc!ültette..Ml.·n-1
den oly város ésköz.ség, .
amely fővárosi g'yermekck
cSQpor/os nyaraltatásáJ illgye'
!lesen váJlalia,a nyár folyamán
ugyanolyan számúgyernleket
hozhaj felafövárosbaeseJen,
ként megállapHandóideiglartó
tanulmányútra. illetve üdUlé,SH?,
mely aH-~atomlT1.a1 a gyermekek
diilaJan sztJllás! éséLelmezé-st,
1anulmányi programot és fő'

városi tanerők szernélyében
hozzáértő kalauzokaI kapnak.

Jclcr,tkezók a köve/kező

cimre küJdjék szive:') érlesité-sü
kel: "Budapes! S;:c'kcsfőváros I
Gycrmckn\,örőiriJlösiAkcióia, I
[)UdapeSl ~V .. Cukor-u. 6. sz:" .

Az 1928. évi XXIX. L c, mety
az állategészségügyról szói,
ápri:lishó 1,én életbe lép. Tu,

vételvege!t 101110sabh
részei! ismertetjük:

Az uj törvényszci'inl az álla'
toknak gépkocsin, aulón tör
lénőszállilása, ha a szállítás
00 km-nél nagyobbfávolságTa
/ö-rlénik, llgym-'Oryan fellélelek
melleJt lörfénh.elik, mint avasuli
száJlités.A szálJilóféla ·szál!i-

)ást ajárási !1l.kir. állitlorvos,
n'ak dŐTe·hejelenteni tarlozik.
Minden gépkocsiJ,Dmelyetál,
laJszállifásrahaszná!nak, bir,
lokosa,. illetőleg.iizembenlarJója
kötele·saz L toku hatóságnak,
a f6szolgabirósá-gn'Cik bejelel1 p

ten i.
l\;l imlen áHatlulajdonos, aki

tejtermeJésseJ üzlctszerüLeg fqg·.

lalkozik, vagy aki lemenének
teiél tejcsarnokbaszálHjja ,kö
tele·s április tró 1-!őI30,jgösz'

szes hasiloit körmü állatait
nyi[vántartásba v'élel v_égeti az
előljáróságnakbejelenleni;s ugy
szinién .az .évközben beálJó
változási is. Egyesállalbeteg'
ségnéj a Jej fogyasziásra fel,
használása korliItozva van.
Tilos forgalomba hozni·a tejd
keleti· marhavésznéJ,:lépfenénél,
vagy gyanujá nfi I, veszeJlség.
vagy gyanujánál,bivaJyvészlléI,

l".a.i;radós száj és körömfájásniIl, I

A . j.zlenlggi küzdelmes élei

S.úIYO. s. he.. ly.. zel.db211 nem I.ehet l
észrevétlenül hagyni, hogy a
gY(2'rmekekna~y tömegei az
in?ég miatt nyomorognak Ól
csene'/észek .ksznek.

Az inség a lüdővészne!<, il

sokféle testi· és jeWi k(')rnák
leg-kedvez61)b (áiaLa. Ehből a

lalajból IW111 fog kivi(ágozni a
magyar boldo,l?ság igérele, az
erőteljes új nemzedék soha!
Ne ·nézzük Jéiicnüla nemzet
virá~Nsker1iénck puszlulásál!
Siessünk a gyermek megmen
tésére! Elsósorban megrongál!
egészségét állítsuk helyre. Jut'
lassuk őket napfényhez. jó
levegőhöz, c~tészséges kör'
nyezelhez ésió lápláJékhoz.

Nincs ér1ékesebb Jőkénk,na
gyobb nemzelikincsünk, mint
cl gyermek. Öbennc él Jovább
az egész nemze!. t"Jenlsük me.g l
ezt a pusztuló nemzeti vagyonI,
menísiík meg a jobb jövőnek

egyeJlen lehetőségé! és zálo4

gál, amig nem késő. I
Tizenegy éve cnnak, hogya I

fóváros megszcrvezJeö gyer'
meknyaraltalási akciói. Ez az
inté/Illény több mint egy év'
tizedes tevékenysége alatt nagy
értéket mcntelt meg a boldo,
~abb magyar jövő számára.
Hogy nemze/menJő harcát a
Jegmostohább viszonyok köp
z(i/I sem kényszerüll feladni,
az\elsősorban a bazQ4 és
gyerV\lekszerelő magyar tár4
s.adalom ~lclozatl~észségének
köszönheti.

A folyó gyerrneknyaralta'
tási akció tne-g;3.zcrvezésekor a
fóvekos ismét bizalommal for p

dul a magyar társadalom nagY4 .
lelküségéhez. Kéri a hazafias
érzésLí és jószivű emberek lá
nlO~atását. A gazdasági váls?ig
telőfokán a fóváros már nem
képes többé erején felüli áldo
zatot hozni. A magyar társa,
dalomnak kell meghallania. a
pusziu!ásra HéIl gyermeksereg
scgélykiálfásál: "Segitselek,
m er t eIves zü fl kl"

Az ]932. év nyarán csaknem
lizezer.g·yermek résT0sült az
üdülés áldásaiban. Minlhogy a
fóváros le\Ceg6je nemalka!mas
agyermeJdidiillctésre, szüksé,
ges lenne a gyermekek vidé,
ken valóelbelyczése.Támo
gassák teháta vidék teheJősci

a főváros gyermckmenJómul1'
kásságiIJ azzal, .hogy akár
e~yedül,akárközösl2nössze'
f(Jgva, legyék Ieherővé a testi
leg' leromlott· szegénysorsu' fó,
városig:yermekek csoportos
nyara I(Másé t.

A főváros a vidékáld.ozal
készségét ·áldozatkészséggel
viszonozza. Igy az 193:2. év
nyarán több vidéki városé"
község gyermekeit látta \ien
dégülBudapesten, ahol őke! a
l<ies fekvésii budai hegyek kö-
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is foganatosítandó hathatós ellenőrzés

során azt tapasztalná, hogy a jelen
rendeletem végrehajlása kör\i1 ? helyi
hat6ságot, a mező- és hegyöröket va
lamely mulasztás terheli, a mulasztó
közeg ellen a fegyelmi eljárás megin
dítása iránt haladéktalanul intézkedni
köteles. Az irtást közegeimmeJ magam
is elleJ1őriztetni fogom s ha tudomá
SOmra jutna, hogy valahol az irtás
kellő időben meg nem történt, a mu
lasztá közeg ellen részell1röli~ meg
torlásl fogok alkalmawi.

Budapest, 1933 január 12.

Dr. Kállay Miklós sk.
M. kir. földnJ.-ügyi nliniszter.

Közigazgatási szemle. l') c' u

k'zsvármq,tye lörvén aíóséÍf2'a
az 1902 év tavaszán az cncJrőd

me2ő!uri útszakaszon clvégzeU
röldmunkG és míílárgyak épÍp
tésének elbírálása vé1Jell dr.
Pánczél Józse! vi:Írm. fc5jcgyző

elnöklele mellett él mul! pénic 3

ken közigazgatáSi nelYSZllll

szemlét lartoJl, melyen részl
vettek dr. Pálka Pál fószo!g-a
biró, Safill-y László kir. míís7.aki
tanácsos. a folyam mérnöki hi,
valal ve7etője, Valasek Ernő

!(ir. mérllök, Bácsy Elek társuJ
lali igazgaló és több érdek.;;:1!.
Jelentőscbb észrevétel nem
voll. A nagylaposi lJradclo1l1nál
a regi útról az új úira lcreIlék
a forgalma! és a régi úlai el
zárták él forgalom elói és azl
az uradalom tulaidonába adlák
ál. Hunya Elek jcmyájánál egy
áteresztő épilésél határozták cl.

A Gyomai Relonnátl.ls
sági Önképzökö:r f. hó 22-én
esle 7 órai kezdeiici a Polgári
Olvasókör (Rákóczi ut) hl2lyi~

ségébc!1 népmüvc!ésj előadást

lart, melyre ezulon hívia meg- az
érdeklődőket. Deléptidij nincs.
Szives adományokol köszönc!
lel fog-ac! az Elnökség'.

Gyümöksösök létesitésével
sietteijii:k a gazdasági bajok
gyógyulását. Szakszerü uiha
igazitással és árjegyzékkel dij
ta!anul szolgál az állandó állami
ellenőrzés alal! álló Unghváry
László faiskola r. L Cegléd.
Budapest IV., Veress PfJlné
u!ca 8. félemeleI. Telefonszám
883-31. Legnagyobb készlet:
diszfák, diszcserjék, fcnyófélék,
rózs8.k, szőllóvess;z;ők slb$bőL

Értesités. A g'yomai rC'for R

má!us Egyház elnöksége jjsz~

jelei/eJ és szcrc:lellcJ hozza az
endródi e~n:házlagol\nökszh'es
ludomására, ko[.;-)' március hó
-12-én. vasárnap délelóll cl gvo
möi nag'y te;np!omhan urVo p

csoraosztás lesz s ig'y az end
rődi cg'yház!agok ré':3zérc End3
r6dön f. évi r:nárc,1us hó 19... én

h:sz iSlcntiszlclet a szokoH he
a gYO!11avégi községi

ovodában.

Rendelet

Ugyane § második bekezdése szerint
él késöb.b 111,1[atkoz6 kártékony hernyók
is llH=gfelelő módon pusztitandók.

Ezeknek zi rendejkezéseknek sikeres
a következőket

égetni".

,!í. m. kir. földmivelési.igyi miniszter
10.600. \1'11. 3. 1933. számu ren

delete El hernyék stb. irtása
tárgyában.

A mezőgazdaságról és mezőrendőr

ségl'őJ sz6ló 1894. évi XlI. L-C. 50. §-a '
szerint: biri:okos köleles a
fák rűgyeinek fakadása elötl, legkésőb

ben azonban lnárcius hó végé~gJ a
oe]söségekbeu 1 11lajorokban, szőjőkh'2n~

gyiill1ölcsösökbe:1 lévő fáit és bokraji_
a hemyókt6J, íllel5Jeg her
nyófész:!{ektöl 'és 1epr~etojásoktól rneg
tisztítani s az összegyűjtött h,p."·.",,'tc~t

hernyófészkeket és hernyótojásokat l;Í-

lésénél alsókeriiésre nasznál p

lovt:bbá zöldség'csa és
konyhakcrtcknek bekeritésere,·
Haía! szűllő karózására s ezek
nek lejárata uJán lüzelóanyaguJ

használiák. l
A napraforgó levelét annakp

idején !eszedve, iakarmtmyo-·
zásra használjuk s ugy a tehén.
mini a ló a naprdforgó!cvéltŐJ•.
mint valóságos abraldakarl
mánylól, nemcsak, hogy javul
hanem éi tehenek több teiel is
adnak és olajos tar!aJmánál
fogva régi tapasz1alalom az,
hagyateinek él zsirJartalma js

nagy'obb".

s a

kbrőJ-jc

szórako

TóJh P(~ter. a csongrádi jár8si
Mezőgazdasági 5izo/Jság cl#
nökc, a Magyar Rónáhol ín!é g

zell levelében a napr3'forgólllog
termc!éséról a kövelkezőke!

irja : I
"Nopraforg'ómag~oJajjaJ fó p

•

zünk paprikáskrurnplii, karikás l
krum I, kőtfesf, rétest, paia-
csiníái sülünk s igya mult évi I
maidnem 100 százalékos ser J

téwész clhulása folyján ebből I
élünk.

Szárá.ra vonalkazólag kije-!
leniem, hogy a követkl?zőkre I
tudjuk felhasználni: hilZ végét I
befüzni, istálónáJ és ól épí z I

l"'C -Kozon5eg'

bájos ma::::zkákaf
kézre adták.

iOD larlot/a él Oy. S. C. szo~

kásos jelmczlJálját. Be!é or
megle már él ),özönség-ci az
ízléses teremdisziiés és a pa·
zar világítás. A küiönbbzó
szinű lámpá.l< másodpercenként
vá!Jakozva gyuliak ki. S
közönség is gyUJ! eg':/be.
Jclrnczcs 20 VO]l\ férf:

pedig' 7. Az első F.iss előljáróság (poJgármes
Juliska ,Apród jcímczé'v'ci, a 1- lCr) köteles a herny6k stb. irtására

ik dijaJ Varga Pöszi Trianon vonalkozó törvényes kötelezettséget
. , azonnal kőzl1irré tenni. Ahol a dob-

jelmczéveJ, a ~H-Ik aj [,reuer
szóval való hirdetés szokásos, ezt a

László i\/Hss J-1UOQária ielmezé-~. hirdetést riigyfakadásig többször is
vel nyerte. .A férfi mezesek meg kell ismételni.

közü!: Szab ö Gyula jövcndő- 2. A herny6irtás elvégzésére záros
mondó, Papp Gábor Néger- határid öt kell kitüzni olykép, hogy a

árus és FacJg'yas jános Gliiek helyi és égalji viszonyok figyelembe-
vételével az irtás rűgyfakadás előtt

reklám jelmezévej nyerj I. okvetlenül foganatosittassék.

Ötle1es volt még: A v6ie~ 3. A kihirdetés alkalmával figyelll1ez-
gény és menyasszony, Zsákhél :etni kell az érdekelteket arra is, hogy

macska és I-<':arácsony ,iC1IllC-1 aki az irtást elmulasztja, az 1894. évi

k 5 ro l' l! - XlL L-c. 95. §-ának k) pontIa érteJmé-ze se . BjOS vo 1 a -- uszarön~ I,
ben kihágást követ el és a kiszabandó, I

kén!es, Háren! Atlasz. A büntetésen felül a községi előljáróság

(polgármester) az irtást a mulasztá
költségére el fogja végeztetní.

4. Az irtás végrehajtását a községi
előljiróság (polgármester) megfelelően

ellenáriztetni tartozik s az eJ!enörzés
sel megbízottak a l11CZŐ- és llegyörök
kiséí'etével az irtás kellő foganatosi
tásár61 személyesen tartoznak meggyő-

ződést szerezni. Tapasztalt mulasztás
esetében részben a kihágási el.ián;\s
megindítása, részben az irtás hatósági
foganatositása céljából a községi eJől

járóságnak (polgármesternek) jelentést
tenni tartoznak.

A mező- és hegyörőketutasítani kell,
hogya később mutatkozó hernyókról
il községi elöljáróságnak (polgármes
ternek) jelentést legyenek, mikor is a
községi előljáróság(polgármester) gon
doskodni köteles a hemyók stb. to-

vábbi irtásáról. l
5. A köztulajdonban lévő fákat é;;: .

bokrokat a községi előljáróság (pol
gármester) köteles a bernyéktól stb.
megtisztittatni. Az utak mentén, vala
Iamin! az uttesten az irtásrál az ut-
fenntartó köteles gondoskodni. I"

6. Ha a felügyelő hatósá~ a részérő!

egy 500 kép, vázla! és mellek- :1

Jel diszili, amelye!m2k nagy ré- '
sze iH jelenik meg először.

Külső és belső éllékének 'bc."]
szédes bizonysága,hogy három 1
olyan ajániással jeleni meg,)
amelynek mindegyikére fel fog l
figyelni a magyar közönség : l
nagybányai vlléz HorJhy Miklós j
kormányzó, vi!éz József kir. I
herceg tábornagy és iákfai vitézi
Oömbös G aminisz!ere!nök I
és honvédelmi miniszler facsi- :
milében közölj ajánló sorai
nemcsak él magyar kalona ki
válóságának lelkes magaszlop
!ásai, hanem egYlItIai hang'os
tanubizonyságok "A magyar
katoHa" nag'y ncmzetnevelő

értéke melleH.
Ez él nagyszabásu mü forró

val!Orl:ás muliunk dicső hagyo
má mene]; és w?idaadó
buzditás a íövendó magyar i

nc:mzcd,':':< számára.

a,3:lJ,uarvu

rendeletében, valamint a jelen § első,

bekezdésében megszabott letéti köte
lességét teljesiti, a törlesztő tervben
vagy egyébként megáilapitott köteles
ségei - az 1.290-1933. l\!l. E. számu
rendelet 2. §-ának 2. bekezdésében'
foglalt rendelkezés folytán- 1933. de
cember 22 napjáig bezáróan nem jár
nak le és ennélfogva a sorsolás is ez
idő alatt szünetel.

2 §.(l). Záloglevelek vagy kötvények
kibocsátásának alapjául szolgáló a
6900-1931. M. E. számu rendelet 3.
§-a alá eső kö!csönöknél az adós a
kikötöttkamaton a fennáiló töketarto
zás év~ :5 százalékát és ezenfelül az
annuitásban foglalt kezelési költségnek,
juíaléknak s más e féle járulélwknak
el!enértékét köteles a kikötött időpon

tokban és részletekben a zál0glevelek
vagy kötvények kibocsátójánál pengő

ben letenni. Annak megállapitásának,
hogy mit kell fennálló tőketartozásuj

tekinteni, figyelembe kell venni azt a
tökekövetelést is, amely a hitelezőt

azon a eimen illeti meg, bogy a zálog
levelekben folyósitott kölcsön esetében
a zálogleveleket az adóstól megvette
s a névérték és a vételár között mu
tatkozó kíilönbűzet erejéig az adósnak.
készpénzkölcsölIt nyujtOtt. n. név-
értékes kölcsönök.)

(2.) Ha az adós a 6900-1931. M. E
számu rendeletben, valamint a jelen §.
1. bekezdésében megszabott letéíeJi
kötelességét teljesiti, a törlesztö terv
ben vagy egyébként megállapított köte
lezettségei - az 1290-1933. M. E.
számu rendelet 2. §-ána k 2. bekezdé
sében fogJ alt rendelkezés folytán 
1933 december 22. bezáróan nem jár
nak Je.

3. §. Ez a rendelet kihirdetésének
alapján (február 28-án) lépett hatályba.

A magyar vitézség ezer éve
a tárgya allak a páratlanul dí
szes kiá!Jitásu kétköletes mÚa
nek,ameiy a Franklin Társula!
kiadásában most hagyja el a
sajtóL Csodálatos, hogy mindp
eddig hiányzoJt él magyar ifOp

dalomban olyan munka, amely
a magyar hadvezérek, /iszJek
és közkatonák önfeláldozó
kö!elességteljesilését, bátorsá
gál és hősiességél hiteles törp
téneli ?ldalokkaI és egykoru
illuszlrációkban bemutalla volna
a magyar közönségnek.

Ezt a régen érzet! hiány!
pólolta most négy kiváló ka J

lonairó, akik él magyarság
ezeréves harcainak tükrében
bcmulatjái< a magyar kalana
páratlan harci ér/ékét, önfelálp
dozását, húségél. Bár a nagy
mú a 112g'ujabb had/örléneti ku
Jatás mind12n adatát gondosan
felhasználja, mégsem válik se
hol szürke ada1halmazzá, meri
a könyv irói: Pi!ch jenő ezre
des és Oyalókay Jenő ezredes,
a Magyar Tudományos Aka#
démia Jagjai, lovábbá vitéz báJi
Berkó Istvan ezredes és Markó
Árpád alezredes - atollnak
is mesterei, uR'Yhogy a mű

nem szakemberek számára 
akiknek elsősorban készüll -'
él legélvezetesebb olvasmány.-

A syönyöríí két kötelet mint~
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Kitűnő k o r p a kapható
a FUTURA gyomai

raktárában.

Amerikában minclen bank
megszüntejje a kifizctésekel. A
zavar óriási. Európa ürcs zsc·
beibe mélyeszlí kezeit, (Igy
figyel át az Oceánon, hálha az
amerikaiak megmen/enék az
arany becsületé1? l

INCS

5zemestengerit
fi Futura al legmagasabb

napi áron vásárol.

akarja, hogy nyerjen
és szerencsés legyen,

s o r s j e g ye t csakis a
Bácsy-bankban vegyen.

Kuruzslásért három napi
elzárás. i<':ádár Sándor gyomai
lakos, fogtechnikus!. a gyomai
Járásbiróság kuruzslásért pénz#
büntetésre át nem változlatható
három napi elzárásra itélle.
Kádár fellebbeze1t.

Feihiviul< olvasóink figyel-J

mét lap unk mai számában
megjeleni XXX. osztálysorsjá-:
tékra. A huzás! már április 7
és lO-én mCR"tarjják. Igen alán
la!os volna, ha a nagy keresJ

ielre való tekinieltel az eddigi
résztvevők sorsjegyszámaikal
mcglarlanák s az uj vevők

pedi~ minél előbb rendeljenek.

Meghivó. A Gyomai Sport
Club évi rendes közgyüléséf
március 15-én d. u. 4 órakor,
határozatképtelenség esetén fél
5 órakor lartja az egyesület
Uri KaszinóbélJl levő c!ubhc#
Jyiségében_

Aki miHiomost talált ..• Va,
clász Károly ujpcsli iparos nép
hány hónappal ezefőít egy
fényképet látolt Tolnai Világ. 1

lapjában, amrly Jeffrey HunicI' l
amerikai milliomost, l~ooscwcl!

egyik bizalmasát ábrázol/a.
Vadásznak fel/ünl, hog-y Hunter
nagyon hasonlij a husz évvel
ezc!őlj eltünt bátyjához. Tolnai
Világ'lapja segiJségével kinyo
mozta az amerikai milliomos I
tarlózkodási helyét, levelei irJ
neki, amire most jöj( meg' a
válasz. Kiderül!, hogy Hunter
tényleg Vadász Károly báiyja,
aki addig- is amig Budapesire
jön, egy nag'yösszegLi csekket
küldöt! lljpesíre.

~~\M),,",~~

Az Országos Mezőgaz

dasági Kiámtásra 1933.
évi március 17-től április
2 a ig érvényes ingyenes
visszautazásra j o g o s i tó
jegyek a Gyomai Ujság

szerkesztősé"gében Ha akarja, hogy nyerjen
a Wagner I\nárlon Fiai és szerencsés legyen~
fatelepén kaphatók. s o r s j e 9 ye t csakis a
Egy jegy ára 1 pengő. , Bácsy-bankban vegyen.
,~~~ua~uulP~

A Weisz Manfréd Első Ma# Az országos mezőgazdasági

gyal' Konzervgyár RI. Olasz- kiáUitás látogatóinak elszáUá
országból megrendelt és már solása. Az ('zévben március hó
felállito1t új gépekkel makaró, 23-27-én redezendő országos
nil és eg'Y9b lésztanemlíeket mezőg'azdaság'i kiállítás láJo
szándékozik gyártani, még pe- Qatóinak elszállásolását a ki~

dig főleg kivileli célokra. §l/itás rendezőbizo1jságának

Vármegyei inségmunka üyo- felkérésér~ ez évben is Buda,
mán. Újabb inségmunkát en- pes! székesfőváros ldegenfor
gedélyezett dr. Márky Barna galmi Hivatala vállalta magára.
alispán a tervbe vc!! munkákon Az elszállásolás elsősorban él

kivül és elrendelte a mező/urJ budapesli szállodákban és
dévaványai útnak a csuclaballai penziókban történik, flhol min#
legelőn átvonuló szakasza újJ denki igényeinek megfelelöár
ból paniosan elbalároltassék, ban kaphat szállást és ellátásI.
hog-yez a tavaszi inségmunkák Vidéki tanulmányi csapatok
során felclomborílható l.zgyen. olcsó csoportos elszállásolásá
Ez a munka egy 4 kiloméler, . ról hasonló megfelelő gondos.
nél nagyobb szakaszon lesz kodás lörténik. Ajánlotos, hogy
végrehajtvcI. Az elhalároIási a kiállítás látogaíói száliás g

munkákat Valasek Ernő kir. igényüket már jó előre bejcJ
mérnök a mult hélen szomba- lenlsékBuc\apesl székesfőváros
ton fejezle be. !degenforgalmi Hivatalánál (BUb

üörögországban is forr a pest, V., Deák Ferenc 11. 2.),
politika s nem lehet tudni, mi amely azokat postafordultával
alakul ki belőle. Hirek szerini elintézi és választ ad. A vidéki
már lelövöldözik egymás! a és külföldi vendégek fogadá
különböző agi/álorok. sára, utbaigazHására és elszál

Az orosházi vásárra felhajb lásolására az Idegenforgalmi
tottak 1700 sertés!, elad/ak 891- Hivatal a kiállítás tartama alalt
et, 1500 lovat, eladtak 315-öt, a budapesti pályaudvarokon
1400 szarvasmar!lát, eladtak kirendeltséget fog fenntartani.
611·ct, 80 birkát, eladtak 32,őt. _~~

Összesen felhajlot/ak 4580
drb·ot, ezekből eladtak 1849
darabol. A pénteki kirakodó
vásár ott is gyenge volt.

~41f1:~V!O."'\,~J'V\;;J~~· ~~~~~~

Betörés Túrl(evén• .4 túrkevi
Tengeri export Csehszlová·ReL Egyház gondnoki hivatalá·

kiába. A magyar és a csehban meg-lékelték cl Werlheirr.
kormány közöl! létre jöjt áru·szekrényt, de él szekrényben
csereJmegállapodás keretében----..-~--- levő 1200 pengőig nem tudtak
60.000 q magyar tengeri exeljulni, nem futotla már az erő

porfálható, szerződéses vám-olyan rés kivágására, hogy ezl . . _, .. .
. I' . 'k M"k d 1- létel mellett szmdlkalusl Illetek

a penzi he enek 'k'k u e :re O' mentesen Csehszlovákiába. Az
betörők le ette, .1 en meg a , _ , . .

-V h' k" érdekeltek leplenek enn/kezes-
jó öreg 'vert elOl sze 'reny lS I' be a cseb beviteli engedélyek'
kifogott. A pénz megmarad!, de . _ .

az . a szekrényl m~grongálják. A .kel renclell<:zo Lande~rCgle#

leltcsekct kereSik, ~\ l'ungs Cenlrale-vel uzhur od-on.

Orosházán nagyszabásu bika
vásár! rendeznek márdus 18·
án, melyen csak tözskönyve
zett állatok vehe/nek részt.

Gyopároson 42 új női kabint
épiteIJel<.

Túrkevén megszüníek
ecsegi bérlőtárslllatolc

::~;:M~::~ .
de a IL E G U J A B B D I V T Ú N Ő I K l P O K is magukon

már beszerezhetők: SZERETŐ ATILDN l viselik való
diságuk jeléf:

Gyoma, Ipartestmettel szemben I s Bayer-

f , o d e U é s J keres:met. .I KALAPALAKITASOK: Divatlap után! ~ Megh~lés első jeleinél '
.. ma!mál ASPlIltIN-TAB
L,*YIlHlY~'~~iHHlH~HiHMII~~IlHI~~~~~W l!_~._R:II_1I

Ha akarja, hogy nyerjen
és szerencsés legyen'l

si o r s j e g ye t csakis a I
Bácsy-bankban vegyen.

Olvasóinkhoz. !<':özöljük ked
ves o!vasóínk!<al, hogya jövő

sZdmban megkezdjük folyla#
Jásos közléssel lovag Manz
üyörgy "Mezőgazdaság-unk

megszervezése" cimű, később

könyvalakban is megjelenő

tanulmállyát. Lovag Manz urJ

nak szerkesziőIJkhözirot! leve
léből közöljük a !l1~1Jészetre

vonatkozó véleményét: "Hogy
a méhészeli tanfolyamat meg#
indi/oHák, igen előnyösnek tar
10m én is, mert a méznek nagy
jövője van, mióla az orvosi
tudomány f<?lfedezte annak
gyógyhalását nemcsak a belJ

gyógyászatban, dc a sebésze1#
ben is. Egy pár év mulva olyan
nagy lesz a kereslel méz ulán,
hog'y eiig fogjuk g'yőzni a
szálliiásái ".

Felhivásl A Békésmegyei
Egyetemi lfjak !<':öre ez évben
husvé1kor ünnepli fennállásá
nak 40 éves iubileumál. Ez aJ#
kalomból Gyulán, a vármeg'ye
székhelyén és Budapeslen JUJ
bileumi ünnepségcket iar!. Ezért
felkérji.ik a Kör tagjai/, legyc#
nek segitségünkre abban, hogy
ezek az Unncqpségel~ a Kör 4q
, éhe;.', hagyományaihoz, vala

inI l\ör tag'jaihoz méllók le~

enek. TiszleleHel felkérünk
minden voU köri lag'ot, hogy

a saját, mint ismerős voll
lag'ok címeit március öl-ig l

a l<örrei Budapesi, IX., Liliom
ll. 13. sz. a. közölni sí"ives,
kedjék. Összes volt tagjainkat
szivhől kös·zönjji.ik. liazafias
üdvözleliel : Az Elnökség.

Szérumgyárat akar létesiteni
nálunk egy német érdekeltség.
Az új g'yár karl elen kivül mlí·
ködne s 40 százalékkal méc"
sékel né a moslanj árakat.

A békési kerese/képlelen ön
álló iparosok 350 pengőt kap
Jak a vármc~n'élől seg'élykénl.

A Bailai Legeltető Társaság
foiyó hó 17·én vasárnap d. u.
2 órakor cl gyomai községháza
nagylermében larlja évi köz'
gyűlését.

Árverés. Folyó hó 13·án
hélfőn árverésen elfog adaini
a gyoma-körösladányi lbgi
közut 13.3-13.0 kilométer
szakasza menlén kUermel1 12
elib. 30-60 cm. tóáímérőjü

3-5 m. hosszu füzfa.

Képviselőválasztói névjegy
zékbe való felvételi márc. 15
ig lehel kérni.

Körösladány beivizeinek el·
vezetését az Ivánfenéki Ármen
/esilő Társula! válJ alta el évi
750 pengő községi hozzájáru
lásérL



DA

19325 márc. 1 1.

A gyomai Méhészkör ingyenes mé
hésztanfolyamot tart felnőttek számára.
A hallgatóknak nem kell fizetni sem
mit. Akik a tanfolyamon részt akarnak
venni, jelentkezzenek minél előbb KatC>
Lajos jegyzőnél.

Dutkan lászhinak a Cifrakcrtbcl1
egy lánc földje eladó. Sólyom ut 943.

Egy szép butorozott - külön
bejáratu - utcai szoba !(ladó. Hortl,y
Nliklós u. 30 sz. a Német templommal
szemben.

Kossuth Lajos utcában butorozoti
utcai szoba azonnal ra kiadó. eim 3

kiadóball.

Olcsóbb a bQT! Kerekes Károly
borkereskedőnéla)dtünő zall,alu kadal'
bornak lilerje 40 fillér.

lakodalmakra, eloadásokra, llHl

latságokra székek, asztalok korjáBan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 fillér kölcsönclij mellett.

r:., gyümölcsös téli kezelésérö!
- szóló \riti1fll..liJ:aitónk ismételten meg

je!el'lt s ,ezt miflcen érdeklődő 1 (ll

m:ér válaszbélyeg beld.iidése el
lenében dijtalaNli meg kapj31 21.

Növényvédelem szerkesz·itőségé

ben. iBudapest, V. iFöldmivelésiigyi
mi<'liszterium.

KÉZI

évi rendes közgyiHését,
melyre a tagokat ezennel meghivjuk.

A tárgysorozat a zárszámadással
együtt a szövetkezeti lrodáb,m van
kiHiggesztve.

Igazgatóság.
~~~~~~~1ll;~~~

Tisztelettel hozom b. tudomására, hogy málcius
hó l-én Gyomán, fl Horthy Miklós-ut 15 sz. alaH,

Kovács József kereskedő házában

IPŐOZLE E

ÉrresHem a n. é.. közönséget, hogy Gyomán,
Édesapám házában (Breuer Lipót órás és ék-

szerész) március 1 c én

~

L

Igazgatóság.

nyitottarn s igy cipőszükségletének beszerzése
végett nem kell többé Csabára, vagy Pestre

utaznia, mert üzletemben bő választékban
minden igénynek megfelelő,

a legjobb anyagból készült

női, férfi és gyermek cipőket, valamint
azok meHékcikkeit

a ~ e g o I cs ó lb lb á. r lb a. n s z e If' e z h e t i b e.

Igen örvendenék, ha alkalmat adna ennek bebizonyitására.

Szives pártfogást kér:

E R E E S K R O L Y N É.

I' ,egmvo.
A Gyomai Gylimölcsértékesitő és

Központi Szeszfőző Szövetkezet 1933.
március hó 26-án délután 3 órakOI- a
gróf Tisza l"tván út 97 számu házban,
a szövetkezetek nagyterrnében tartja az
1931-32-ik üzletévről

üzietet nyitottam. Állandóan nag"y raktárt tartok
kéz~rT'Hdr3kafonalakból és

előnyolinda mi

alap a~akHást vá a~ok.

A n. é. kozönség szives pártfogilsá.t kéri

tisztelettel:

BRIEUER LENKE Gyoma, M. u. 31. sz.

A Gyomai Fogyasztási és Értékesitő

Szövetkezet 1933. március 26-án dé!
után l órakor

X-Bi évi rendes k:özgyiHését
az 1932-Ik üzletévről a gróf Tisza ísh'án
út 97 számu ház alatti szöve~kezetek

nagytermében tartja, melyre a tisztelt
üzleltag urakat meghívjuk azzal, hogy
a tagsági igazolványaikat hozzák el
magukkal. Ez a gyíílés szavazza meg
a vásárlási visszatéri!éseket, tehát min
denkinek érdeke, hogy eljöjjön. Fel
kérjük a tagokat, hogyazárszámadást
mindenki vitesse el a szövetkezet
ÜzJethelyiségéből.

~f\h~:l't~~~~ UJnnOC(]Uű'lJIII j! ll! lill 1\ li!! ji: Ili

Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésér! és kiadásért felelős:
oyomdájában }iészittessen. ifj. WAGNER MARTüN.
tl1~~~~>I!·~~ó~ :u::u:::JOlCl](]! II 11111 t ll: XI)!! J *)If i I

SI
márványból, fekete és szürke

gránitból
a legjobb és legszebb kivitelben

a legolcsóbb gyári árban kaphatók:

ROSENBAUM GYULA
kőfaragó;ipartelepén

Békéscsabán, Andrássy u. 46. sz. a.

A színésznők ·férjei és lovag
jai. Erról közöl rendkivül ér·
elekes riporto! a Délibáb uj
száma, amely g·azclag lar/alom'
mal jelen! meg. Riportok, cik,
kek, szinházi besZéÍmolók, bu
dapesli és külföldi rádiómüso
sok. pletykák teszik vá!toza~

lossá él 84 oldalas Délibábo!,
amelyben ezenkivül folytajásos
regényt, egyfelvonásos SZill·
darabot novellát és 120 képel
is lalál az olvasó. Egy szám
ára 20 fillér.

Legnépesebb tiz községünk :
Pestszenllórinc 30.611Iakossa1,
Békés 28.907, Törökszentmik·
Jós 28.503, Szarvas 25.561,
Orosháza 24.926, Csepel 22
ezer 901, Diósgyőr 20.858,
Mezőkövesd 20.806, I{jskull·
dorozsma 18.956, Kiskunmajsa
17.000 lakossal.

TeriHetátcsatolás Tolna- és
Veszprémváfmegyél, között.
Szilasbalhás község kezdemé
nyezésére mozgalom indult
meg aziránt, hogy él Siószar
bályozás iJeá1Joll úi
állapo! alapján a község egy
része célszerliségj okokból
Veszprémvármegyéi61 Tolna·
vármegyéhez csalolJassék.

A. házi fonóiparfeHendülése.
Az Alföldön löbb helyen. igy
Makón és Szentesen, ké'nytelen
a nép báziiparral foglalkozni,
mert kiilönben nagyon kron·
gyolódna él mai texlilárak
mellett. Szenlesen 200 munka'
nélkülinek kendermaggal beve
tett földet adlak, azzal a köte,
lezettséggel, hogy a leendő

termést kötelesek lesznek házi
iparilag feldolgozni. Az erre
szánt területeket most oszJja
ki a város a jelentkezők közölt.

Németországban a vasárnapi
választáson többséget kaptak
a nemzeti pártiak. Most még
a Hohenzollern császárság
visszaál1Hása van hátra, hálha
ezek után a franciák is okosabb
poliiikát kezdenek.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Gonda Teréz, Szász Margit,
Vaszkó Anna, Nádudvari La·
jos, Győri Vilmos Lajos, Koz
ma László, ({. Kocsis Endre,
Józsik István, Icsa Antal. El
haltal{: Munkácsi Mária 35
napes, Dobó Gábor 65 éves,
özv. Gál Sándorné-Csapó
Zsuzsa 77 éves. Házasságot
kötöttek: Farkas Mihály-B.
Izsó ErzsébeHel, Icsa Lajos
Kovács lion ával.

bocsátjuk rendelkezésére, melynek
beszolgáltatása ellenében a

BETHLEN-TÉRI SZINPAD
jegypénztára kettő darab 331h %-kal

olcsóbb jegyet ad ki.

Előadások mindermap fél 5 és fél 9
órakor.

jegyrendelés : 443-76.

"""""""~--"'-~A TiMOSA·t mindenkinek meg kell t
nézni! l

Hogy Ön is megnézhesse, ezen ~

UTALVÁNY-t ~

.Magyar nóta-est. Vasárnap
rendezte farkasinszki Imre és

zenekara magyar nóla,esljét. A
nagyszerüen megrendeze!i eSI
lélyen mindvé~igmagyaros han·
gulat, magyar levegő ural!w
dott. A mindnyájunk által szel
relelt és nagyra becsült Jmre
bácsi ujra laoujelét adla, hogy
hogyan kell ápolni nemzeli
kincsünket, a magyar nólál.
SZih válogatot! legszebb ma·
g"yar nótát füzötf csokorba és
cl közönségre biz/a kezdóso·
rainak eilalá!ás& - Ebben a
nemes versenyben a ranglisJa
a kövelkező: 1. Bakos József
97 találattal, 2. Szánlai Elek
92 találallal, o. Kiss Juliska,
Schvartz ilonka, Simonovánsz
ky Ödön 91-91 taláíatlal, kik
közül sorsolás utján Schvadz

!lonka nyerte a harmadik díjaL
Di;ak: l. egy üveg ll.
egy üveg likőr, JlI. "'gy üveg
kölni-viz.

A "Magyar lVlezőgazgasági

Társaság" elnöki lanácsa gyü
lésén dr. Nagy Ferenc ny. mi·
niszter elnök·lele alatt. S/ernád
István ügyvezető elnök beszá
moll a vidéld szerveze/ck edI
digi müködéséről, amelybólCi
tanács örömmel állapilotla meg,
hogy tagjainak száma roha,
mosan nő. Eloöld tanács meg'
bizta az elnökséget egy me
morandum elkészitésével, ame'
lyel a kormányelnökhöz kell
juHatni és amelynek lényege,
hogya külföldi valutára szóló
zálogJevelek mai árfolyamon,
pengőre szóló kölvényekke!
cseréltessenek fej, mert ennek
alapján sem a külföldi hitele·
zőket, sem a magyar intézete
ket károsodás nem cn, az
adós pedig lényegesen eló·

.nyösebb helyzeIbe kerül. Elnöki
tanács foglalkozoH még a Pénz
ügyminiszternek az amorJizá'
ciós kö!csönökre vonatkozó
legujabb renddelével is.

Hogyan lehet feifrissitel"li a régi
di6t '? A régi diónak könnyen víssza
adhatjuk eredeti friss izét, ha beáztat
juk 48 órán át langyos tehéntejbe, majd
száraz, szellős helyen kiszáritjuk. U
gyancsak jó eredményt lehet elérni ak
kor is, ha a diókat 4-5 napon át egy
cserépfazékba zárjuk. Hogy pedig a
régi diónak avas ízét megszüntessük, a
következőképpen járjunk el; a diót egy
kádba helyezzük, majd forró sósvizet
öntünk reá, majd leszürjük és meg
száritjuk. Az igy fe1frissitett diónak
teljesen az új dióra hasonló íze lesz.
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ÉS KÖZ G

Ára 10 fillér.

POLITIK 1,9 TÁRS D l

E L ci F l Z ET É s 1 ÁR A K :
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések po::;tacsekken:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra_
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAG-NERMÁRTON
Szerkesztőség éa, kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Gyoma, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdeíésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A magyar föld, mésből levonondó új adós~

ságot jelent, nem 6 száza
lékos adóhátralék kamattar
nem 5 százalék jelzálog
adósság kamattal, nem 8
vagy 6 százalékos váltóka
mattal, hanem azzal segit,
hogy a földet terhelő adós
ságot a föld mai árával, az
adóssági kamatot a föld mai
jövedelmezőségével arányo
sitja és az adóztatásnál
egyesegyedűl a te12erbfrás
fokát tartja eligazitónak.
haldokló gazdáknak pedig
legalább is az 1934-iki évi
termés betakaritásig feltétlen
moratórium! Hadd szedjék
rendbe a lezüllött gazdasá
gu!ml,a tönkretett egészsé
güket és a megzsibbadt,
megbénult, kétségbeesett lel
küket. Nem csak az okosság
diktálja ezt, hanem az em
berszeretet is. Talán még a
hazaszeretet is, amely elvégre
a pénzre is lehet talán kö~

feLező. A moratorium érde
kelt ellenzői gondoljanak
csak azokra a tisztességes
részvényesekre, akik már évek
óta igen sok banknál nem
kapnak osztalékat s fogösz
szeszorítva nézik a pénz
romboló hatalmát a magas
kamatokban.

A magyar föld gazdag
föld. A magyar nép jó nép.
Nem szabad engedni, hogy
a gazdag föld pusztává vál
jék, idegenre szálljon. Nem
szabad engedni, hogy a jó
magyar nép vérével s verej
tékével áztatott földjein. jöl
dönfutó bitang és a lJégén
gonosz legyen.

A Gömbös kormányban
van ;ószándék, hazaszeretet,
népszeretet, a maga mon
dása szerint van erő is.
Együttvéve a tényezők emez
összesége elég ahhoz, hogy
egy hónapon belül megnyilc

jék az ártatlan magyar föld~

mivelő siralomházánakajtaja,
Dr, Baltazár Dezső.

a javulás céljához nem elég.
Találóan jegyezte meg egy
nagy költő, hogy "a p o k o l
tornáca is jószán
d é k k a l van k i k ö v e z
v e." A magyar földmivelő

azt érzi, azt látja, hogy földi
sorsa a pokol felé közeledik.
Igen sok benne is vergődik,

benne is ég már. S ebben az
állapotban az a legborzasz
tóbb, hogy ártatlanul. A ma
gyarföldmivelő, magyar gaz·
da követte a kormány utasí
tásait l7iven. A tölJbterme
lésre a kormány felhívása
folytán berendezkedett ; a
szi.rzte reáerőszakolt hiteleket,
kölcsönöket igénybevette több
termelésre, földvásár!ásra és
a jólét esztendőiben szivesen
járult hozzá, hogya kormá
nyok alkossanak, gyarapit
sanak intézményeket, hivata
lokat.

Az állam igenis felelős a
mostani gazda nyomorúsá
gért és ha a felelősség teljes
sulyát nem is olvashatjuk reá
ennek a kormánynak afejére,
mégis haza iránti kötelessé
gének tartjuk, hogy minden
elgondolható rendszabályok~

kal: nem zöldhitellel, ami
majd pénzt alig érő új ter-

talan vagy bűnös cselekede
teikke! a magyar földre és
népére rázuditották a romlást,
Trianol1nal ta!<arózva tovább
folytatják romboló munkáju
kat. Ennek a rombo/ásnak s
a nyomában járó rom/ásnak
pedig gyorsan véget kell
vetni. Végefvetni rázkódás
nélkül, a törvényes államha
talom útján, mert a féke
vesztett erők a szabadulás
lázában, még ezt a kicsit is
lerombolják, ami megmaradt.

A Gömbös;kormány jóc

szándékában senkinek sem
lehet kételkedni, aki tárgyi/a·
gosan gondolkozik. A jószán

azonban magábanvéve

Nem költők virágos 5za- Távoli országok keresték
vaival kivánjuk meghaiároz- fel Európa éléstárát, Magyar
ni a magyar föld jelentősé- országot, amikor háborús,
gél és nagyszerűségét, hanem I vagy természeti szükségeik
a józan ész tapasztalati igaz-. miatt szűkében voltak az éle
ságaival. Világverő őseink lemnek. Hiitelen szövetsége
fegyveres vándorlásai folya~' siinknek, az osztrákoknak
mán ezt a helyet választották császári hatalmuk nlÍnden
ki hazájuknak. Választhattak erejéve! rajta kellett lenni,
volna más helyeket is, hiszen ~ogy. e;f.n" a. gazdart, fö!~ön
volt vitézséaiik és ereiük igaZi ;eJlodes ne Induljon

'd . b '. ]., ,_) , Jh II meg, mert akkor ez a gazdag
l,negve .em azt a Ile J el, a o fi"ld l tt ff U·

.• ., ,., • • c ., '. ,o e VOlna az r.
lel1t~ttel~ :ato:]aJuA~t s. le~ iHagyar véreink, a magyar
gelm tentettek m,eneselket, E,"ld' . k t .r

, • ,. • • J O nepe nem Ingyen ap af{
glilyazkat, nyajazkat. Nei~lk és nem né/klll biriák a
ez a jöld kellett, a Kar- viláO'tól ezt a Ep" _

a ,s" oJ!
annyit

kU2.:aott. nem szenvedett, nem
áldozott, mint a magyar nép.
Hány gyönyörli nemzedékéi
vitte csaták áldozatába török
ellen, német ellen v/vott küz
delmeiben, ki sem lehet mon
dani, számítani. Mennyiszer
volt szolga, mennyiszer búj
dosó, földönfutó, kivert Álltya
a maganJöldjén. Nem jó reá
gondolni sem.

De muszáj reágondolni,
mikor azt látjuk, hogy mivé
nyomorodott ez a nép a ma
ga gazdag földjén, a maga
áldozatainak megcsufoltatása
mellett. Én kirekesztem ebből

az irásomból az ország go;
nosz feldaraboltatását, meg·
raboltatását. Kirekesztem
azért, mert Trianon ófa FOlt

ám jóléte a magyar népnek
a magyar földön. Irtunk
1925;öt, 1926-ot, 1927-et,
arnikor nem hullott hiába a
magyar földmivelő verejtéke;
amikor minden becsületes fá
radozásából, gondos igyeke;
zetéből maga és hazájá gya
rapodását látfa. Nem lehet
tehát mindent az átkozott
Trianon rovására imi. Nem
is szabad, mert akkor mind
azok a tényezők, amelyek itt
belől belső könnyelmil vagy
vétkes mulasztásaikkal; okD

sik területen. Nekik
mert ez a föld

gazdag föld volt. A föld
nagy haszna miatt' válasz
tották ki ezt a földet. Azu
tán a lelkük nemes érzéseivel
is megszerették. Hazává ma
gasztalták a sok hősi vér
miatt, ami reá hullott,. az
ősök csontja miatt, ami ben
ne porladt; gyermekségük
próbálkozó lábnyoma miatt
és a sok nyi/ó virág,' ma:
dárdal és délibáb miatt, ami
gyönyörűség kereteibe fog
lalja s megeszményiti a
hasznot.

A mostani magyar föld
őseinknek bőséges kenyéradó
kanaánja volt. Oonosz szom
szédaink, álnok szövetségep
seink sokszor kapták innen
az éhenhalás elleni szabadu
lást. Ausztriáva! való hosszu
százados kapcsolatunk alatt
a mindig idegennek maradt
főhatalom leszedte évről-évre

a tejjelt róla, kiszedte a zsirt
belőle, sokszor letapostatta és
kiraboítaita és feldulalta és
jelperzseftette; ez a föld s
ennek a népe még is talpra
állott, meggyapjasodott, ver
mei ujra megteltek élettel és
legelői barmok sokaságával,
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Szemes·tengerit
a a legmagasabb

áron vásárol.

rlcdig az igdzgaióságnak és
felügyelóbizoltságnak megadja.

Elnök bejelenji, bogy az
igazgatóság- és fe)ügy,zlőbizojj

ság- mandátuma lejárt s köszö
Ilele/ mondoH az ig-azgatóság
és felligye[őbizoliság tagjainak
azért, hogy legjobb tudásuk
szerint és teljes odaadással
szolg-ál!ák az in/ézc! érdekeit.
kéri a közgyi.i!ést az igazgató
sági és relügyelőbizottsági vá
laSZ\d50k megejtésére.

I<.özgyülés az igazgaióság
és felügyclőbizo!lság tagjaiul
legnagyobbrészt ujból megvá
las:dolla a régi tagoka!, neve
zetesen: Az igazg-aíöságba
Csemus Mi II áiy t, Ecill1lá r Bá,
linloL Eiler Mártont, dr. Cseh
Józsefet, Gyuricza Imrét, jn,
I-Junya tvJá!yást, Uhrin Pétert,
Kalmár Vincét, Duda Lajost,
Szendrei Balázs!' Timár flóri'
ánt, Uhrin Mfllyást, Variu Jó;
zsdet, Wagner Józsefet, Fülöp
imrét és tvlí2száros Jánost,
a f81ügyclőbizollsá;:;ba pedig:
Timár Edéi, Gyuricza lmréi,
Varju Fercncet, :\/IoJnár lsivánt.
~{o';ács SándorI, Uhrin m. im
rét, Varju Elcket és Variu Ger-
gelyt. .

Ezek ulán Cscrnus lvlibály
ujbó! elfoglalva az elnöki szé
kei üdvözli az ujonnan meg·
válaszíulf igazg-atósági és fei;

óbizoi]'s<5gi al. majd
[«wács Ferenc és DitwaVil
mos fejezlék ki él részvényc g

sek köszönetél az ill!ézet igaz·
gajósága és fi2!fjgyelőbizollsá 6

ga, elc különösell elnöke iránt,
azérl az öI17cllell és fáradha
íaJléln tevékenység-érj, amelye!
az intézet érdekében lanusilof-
lak. -f-

közgazdasági

P)aranyai Islván ig'az'
galó jsnlerL?l1 ÖZ ig'ozg'aíóság

niésél. a mérleg és cred,
l11l'IlY-"SZ<§ lál, Tímár c pedig
a fclügyeí5-bizollság jc!cnlésél,
am cl él közgyülés Csernus I

~/;ihá]y elnök, Ubrin Vendel és
Wagner MBl"ion hOZÚlszólása
ulán egyhangulag elfogad s I

ehhez k 801.65 P"'nyercsé, I
ge a :(övcikező lizleiévre ren- I
dcl áivinni, a fe!menlvényckel I

ezekben az időkben is él leg
teljesebb bizalmat ranllsilol!ák
az in/ézel iránt. je]enlékenyebb
beté/elvonás csak községi rész
ről történi s ennck nieg-indilója
sem a tárgyi sziikség. mint ill- .
kább a személyi és klikkérdek
volt. Az a kÖI iiJmény, hogy at: .
iníézet 40 eszlendeie áll fenn,
mini cg-ycllcn önálló helyi pénz
intézet s dacol! él legnehezebb
péí-zügyi viszonyokkal - dc- I
valvációval, bankzárlaUal, mo~ ,
rafóriummaJ, azt mUlalja, hogy
a legszilárdabb bázison épüi:
és olyan missziói teljesít, ame·

a lakosság méHányof s

amely a mai nehéz viszonyol;
elrnullával további fejlódésél
bíz!osiliB, hogy missziója telje
sítésében még sok jó szolgá:

don os készilsen magának fá a l

silási tervcl,esetlcg tanácsérl l
Galambos erdőmérnök úrhoz
forduljon s az őszi és tavaszi.
faiR"énvlését mielőbb jelenlse

be~ es~íleg szerkesztőségünk: ll.

ben is_ Fele ük, hogy Ailcr
hilárion íég-lagyáros már egy l
hold fásításál10z szükséges fái
igényell őszre.

n1illden

mini az

zintézelieknek !aJot egyen a ét község né--

d-·_·6'yo a akárékpénzfár
ndes zgyülése.

Fill'il_ vJ

cl. tör;zkvéslJcn~

moHevö nyere s;;'
eiózó években.

sei és részvényesei azonban

iíz!eli hasznol részvényeseinek
jultasson és kilenc és fél
százalékos osztaiéko! fizelelL
mosi nem mUla ki oly sz?i~

. c:nöki megnyi
iójában a az elmu í üz~

leiév főbb eseményeil és rá
nlutat élrrc, bogy oZ ádatános
gazdasági he1yz'2 leromlása s
a hileJélcl sicgnálása azj
ered!llényc7~e, meg-s7ünl

a znek re dszeres Kc);"for-

~~z Endröd-Gyon~a1

rI. f. hó 12-én vasárnap délu
tán larloila XXXi)C évi rendes
közgyülésél El1drődön, a Nép
ház nagytermében.

Cseml1s !'vIi apál nos
igazgarlóséÍgi cínök megnyi!vB
a közfnü1ést megálla hogy
a közgyülés ősszehivása sza·
bályszerüen jörténi és hogy él

részvényesek baiáj"ozalképcs

számban vannak jelen. löJj

laki, csak vesz il! eg-yet-mást,
pénz! hagy iH, valaidnek kere
selel csiná! és Jőbb adó! fizet,
tebá! a leöznek is vön haszna l
belőle. Ezenkivül gyomai mUD- I
kások dolgoznak ebben EJ fa:!
iskolában, kü1önösen a mai!
rnunkanélküliségben ez is soa:1
kal jelent. l

Minden jeleka és főidiu]aj~ I

látaz

Amikor ezl kőzöljük olvasó
inkkai, la!án felesieges rámuq
talni, mily"n nagy vesztes
lenne külőnöscn a gyomai fá g

silóknak, ha eZI az iskoláj
megsziinlelnék. Majdnem in
g-yen kapjuk a suháng okai, a
csemelékel pedig ingyen és
még csak messze sem kell
értük menni. Községi forg-almaj
is csiná! ez az iskola, mert ha
fáért jön be a kőrnyékből va·

A mul! hélen meglekinielle él

Debreceni Erdőhivaja igazg-a':
tója az Weni állami faisko!áL
felelős szerkeszlőnk is kinl'
volt dl meglekinlésQ"n Král igaz- !
galó unal S igy ludtuk meg, II

hogy az Erdőhivalal Igazgaló- I
l,

sága meg- akarja szünletni az:l
illeni faiskolájáf, meri él gyo~ II,
mai és környékbeli lakosság I
[lern pártolja azl eléggé, hololt I
az állam azt áldozatok árán Jarl a ~

ja fenn. il

Azonnal lájékozlaHuk Král igaz-!
gatá urat, hogy kü1önöscn él 'II

gyomai lakosság részéről most j
indul! meg a fásilási kedv, me- "
lyel még fokozni akarunk azzal,
hogy Galambos erdőmérnök

ura! több fásilási előadás meg
téteiére k,zrlük mC'g. A tervbe:
veli mozgósitás ulán azl rc
méljük, hogy ősszel már meg
indulnak ci tanyai fásitások is
s csak győzze akkor a faiskola
az igényiések kielégítését.

Igy sikerlili az Erdőhivata!

igazgalójál meggyőznünk és
igére/él meg'nyernünk, hogy

egyelőre HUggőben hagy-

EZÖGAZDASAGUN
( 1\- )

lrta : lovag MANi: GYÖRGY.

Már a háboru előtti években hirdeHék 3. mezőpzdaság meg-
szervezésének szükségességét. Találunk itt ott is egy pár kisebb-
nagyobb szövetkezetet, de odáig sehogy sem tudunk
az egész ország végre egy szövetkezeibe Hogy ennek
mi az oka, tudjuk mind, de azért csak nem akarunk egy lépést
sem tenni, hogya sok széthuzást, egyéni ambiciókat, gazdasági
önállóságunkat és az esetleges apró kis !üilönhasznof reláldozzuk
annak a nagy célnak, amely nekiink mindnyájunknak biztosítja a
megélhetést. Mindenki félti saját szabadságát Nlost hM megérke
zett aL: idő, amikor az ország összes gazdái a tönk szélére jutot
tak, most már nincs se külön haszon, se remény a boJdogulásra.
Igy talán eljött az a pillanat is, amikor il magyar mezőgazdák haj
landók összefogni, egymást segíteni, csak hogy kijussanak a bajbóL

Azt talán most már mindenki belátja, hogy egyed iil nem tud
zöldágra vergődni , hogy szervezkednie kell a többivel. Igen ám,
de hogyan történjen ez a szervezkedés? Je!en cikksorozatomban
be akarom mutatni mindazokat az érdekeket, amelyek a mezőgaz

dasági termelés és értékesités terén számba jönnek és a szervez
kedés tárgyát képezhetik és be akarom mutatni azokat az eszkö
zöket is, amelyekkel ezt legjobban és legkönnyebben lehet meg
csinálni.

A szervezkedés kiterjed a mezőgazdasági megteremtésére l

a kúok elleni biztositásra, a termelés egységes irányitására, jeJen
lenlegi termelésünk á/szervezésére, a gazdasági tanácsadásra, a
telepitésre, a gazdasági szakoktatásra, a mezőgazdasági munka
megszervezésére, a falusi idegenforgalom megteremtésére, a szálli
tási lehetőségek kiépitésére, szövetkezeti kölcsöngépek és jármüvek
beszerzésére, a mezőgazdasági kisipar és háziipar fejlesztésére, a
gazdasági építkezésre, az állati és növényi betegségek és rovarok
elleni védekezésre, az állat- és növénynemesitésre, a takarmány
biztosításra, a termény- és állati termék-feldolgozásra, terményrak
tárak feláilitására, a mezőgazdasági szükségletek és kellékek be~

szerzésére és a ternlények értékesítésére.
Ebből máris kilátszik, hogy egy olyan szövetkezet, amely

csak egy bizonyos termelési ágat karol fel, nem képes az összes
gazdák érdekeit szem előtt tartani és hogy az a szövetkezet, amely
csak egy bizonyos bírtokosztály érdekeit szolgálja, szintén nem
felel meg a kitüzöH célnak. Szükségünk van egy országos egye
temes mezőgazdasági szövetkezetre, amely az összes fent felsorolt
szervezkedési tárgyakat magába öleli és ugyanagybirtokok, mint
a kisgazdák és mezőgazdasági munkásosztály összes érdekeit szol
gálja és megteremH a teljes együttmüködést az egész mezőgazda

ság terén a teljes kooperáció szellem ében, ahol sem az egyes
termel6k, sem a különböző birtokosztályok nem versenyeznek
egymás ellen, hanem a munkamegosztás révén egymás mellett és
egymással karöltve végzik munkájukat.

(Foly. köv.)
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Az Országos Mezőgaz

dasági Kiállitásra
érvényes ingyenes

visszautazásra j o g o s i t Ó
jegyek

pe őé
Wagner Márton Fiai
fatelepén kaphatók.
V~W"'"'UWUU~~

Az uj 30. m. kir. Osztály
sorsjáték iránt óriási a keres
let, mert 84.000 sorsjegy kÖtiii
42.000 nyereményi sor:'oll1al<
ki állami ellenéirzé::; meJleJI.
Tehát minden második sors
jegy nyer! Hatalmas összeQ'ek
300.000 pengő, 200.000 pengő,

100.000 peng'ó is nyerhetó,
összesen közzl 8 millió peng-ő

készpénzt sorsolnak ki. A hUg

zás április hó 7-én kezdódik.
Dembinsky B. főárusiló, Buda
pest Il. Z::;igmond utca 8. mai
lapunk hoz mellékelí egy karIon
lapot, melyről kérjük a rendelő

lapot levágni és ki/öl/ve még
ma postára adni. Fizetni van
ideje a huzás előtt. Jvlinden
egyes sorsjegynek rgyforma a
nyerési esélye 1 Véleí!enJőJ függ
az Ön szerencséje is! Könnyen
lehet, hogy az ajánloíJ szeren'

ese,sorsjegy által Ön is, 
mint már oly sokan, - nyer
nálunk és gazdag lesz! Ne
mulassza el az alkalmat! Aki
mer az nyer!

Hétfőtől kezdve
vizsgáltatja a község a
gyümölcsfákat. Aki nem
tisziitotta meg a 9Yü
mölcsfáit. azt megbün-

telik.

Gazdag ember! A mai világ
ban fogalom. Próbálja ld sze'
rencséjéí hátha önből is gazdag
ember lesz. Vegyen részt az
O s z t á I y s o r s j á I é k XXX.
huzásán és egész életében ál
dani fogja szerencséjét.

Ha akarja, hogy nyerjen
és szerencsés legyen,

s o r s j e g ye t csakis a
Bácsy-bankban vegyen.

Pelle István Mezőfuron.Mint
MezőiurróJ velünk közlik, Pelle
István kéiszeres világbajnok
április hó 1·én az ottani ref.
gimnázium Tornakörének Tor
naesiélye keretében be fogja.
mutaIni a los,angelesi világ
versenyen végzett gyakorlatait
a nyujón, korláton, gyürün és
lovon: továbbá müszabadgya.
kOl'lalát, amellyel egyik világ'
bajnokságál nyerte. A torna
estély este 8 órakor kezdődik

a ref. gimn. lornaesarnokábón.
Jegyek árai: 2 P, 1.50 P és J
pengő. Előadás ulán a Köz.
ponti Kaszinóban lánc, melyre
él megvállolt jegyek belépőül
szolgálnak,

Kitűnő k o r p a kapható
a fUTURA gyomai

raktárában.

Istentisztelet Endrődön. lvIár
eius hó 19-én, vasárnap dél,
előtt tizenegy órakor Endro
dön a.gyomavégi községi ovo'
dában, a szokoil helyen refor
málus isteniiszlelet lesz. Az
is!enliszJclelre él gyülekezés
már fél 11 órakor kezdődik.

Az iSlenliszleleten! imádkozik
és predikációt tart Répás Pál
gyomai elnök· lelkész. /:"z isten
tisztelelre mindenkit szereletlel
hív és vár az Egyház Vezelő,

sége.

kivánesian kérdezik azokt~l] I.

kikről azl hiszik, hogy ludJa, I
mi lesz a csatlakozással ? Mi- !

kor Jesz? Hogy les?? Gyomai
járás? Vagy dévaványai járás?
Vagy egyik sem? A legkép!e· l
lenebb kósza hirek lerjednek l
el. Pedig hál mi történik? I
Mindössze az, hogy hivatalos
eJiárásra terelődöH a dolog. l

A GÖmbös·lwrDlány 95 pont
iának közöl/e van él jó, gyors
és olcsó közigazgatás. A bü
rokraliktls eljárásra pedig a
legnagyobb jó al<araita! sem
lehel ráfogni, hogy olcsó, még
kevésbé azJ. hogy gyors. ria
pedig sem nem olcsó. sem

nem gyors, miért volna jó?
Ha pedig nem jó, miért tart·

iák fenn (?
A Bél<és,megyéhez való csat·

lakozás azonban nem mult ej,

legfeljebb meglassudall, de ha
mi akarjuk, kitartunk mellette,
egész bizonyosan meg ksz.

Március lS-ikét a mag'yar
szabadság ünnepét impozáns
nagY tömeg ünnepelte meg

szerda délután a Hősökszobra

előtJi léren. A szép tavaszi
. napsütés csak I?mcHe ezen

napnak a nagyságát. Mintegy
két ezcr ember veti részt a'z
ünnepség·en. A gyomai dalárda
énl2kszámain kivül ~(jss Bálint
levenie és Papp Ilonka óvónő

szavaltak. Az ünnepi beszédet
clr. Balázs László ügyvéd mon
dotJa, ki keresetlen szavakkal
és nagy hatást kiváltol! beszé
dével méllalta az 1848 március
15·én kivivo1t szabadságok
nagy jeTentóségél. Az ünnepély
a levente egyesület, cserkészek,
lüzoliók és a Honsz,nak a
Hósökszobra előtti diszfelvo·
nulásával végződött. Még csak
annyit az ünnepélyhez : meg

láiszo1t, hogya lakosság az
elmul1 jobb időkben nem sze·
rezfe be a zászlókat s igy azok
hiján küTsőségileg nem adóz
halunk az ünnepélynek.

! déklalanul "engedélyeztessék
vi7.müveikei". Mil vol! mil lenni,
neki kellelt fogni. Azóta eliel!
4 esziendŐ. hiszállások, tár
gyalások lörlén!ek. HeJyszin
rajzok, jegyzőkönyvek, mü'
sZöki leirások, végzések, szak~
vélemények nek olyan iömeg'e
kelelkezell] hogya legutóbbi
Járg'yaláson a kullurmérnökség
már nem is darabszám szerinl)
hancm igy Jlintette fcl: "Nkl,
lék!ej egy és négyJized kilo#
gram." .tu ille!őknek eddig is
benne Vélll jó néhány száz
pengőben az eljárás. De még
bizvás! ellar! egy,két évig,
mire vége lesz.

A másik eset valamivel egy'
szcrübb. Eg'yil< helyi körünk '
két esztendővel ezelőtt eJhalá
rozla alapszabályának 'módo,
silásál, mei)! hivalalos ulon a
1\L kir. BeJLigyminiszJcrhez hi!.
dendó. Az clkészí/ei! alapsza
bály legelőbb kiigazitás végejj
visszakiildcleH. Kiigazilvél uiból
ulnak IcU indítva. Az eg'yik
közbeeső hivaiaiban azonban
ugy megakadt. hog'y se clőre,

Si? hálra, sót azi S(7!ll tudni,
jelenleg elóre Vt1:1-C uthan. vagy
hálra.

Az utóbbi évlizcdek legjelen
iősebb lársaclaJmi megmozdu
I~'ia voJi Dévaványán a Békés
megyéhez -való csatlakozás.
Kezc!ődöll ugy, hogy egy több
száz aláirással elláiQ/t kérvény!
adtunk át személyesen él M.
kir. Miniszlerelnöknek. Meg·
döniheteiicn érvekkel bizonyi
loltuk az átcsalolás szükséges
ségét. Azután le lelt I<üldve a
képviselőteslülethez állásfogla
lás végett. Annak meglörténte
után felküldetett a 111. kir. Bel
ügyminiszJerhez. Közben telik
az idő, a köztudatban el nem
aludj eddig csodálajosképpen
az érdeklődés, ki,ki a maga
módján lalolgaJia az eshetó#
ségekeL

Jönnek a kétkedók, állitják,
bogy nem lesz abből semmi.
jönnek azután az u. n. jólérle
süHek, akik tudják, hogy ezen

meg amaz okok mialt már el

is IcH ulasiiva a kérelem. Jön,
nek azután a tájékozatlanok, l

jutalom és nyeremények ;

300.000 50.000 25.000
200.000 40.000 20.000
100.000 30.000 15.000

stb. pengő, összesen közöl

I;(IR. OSZTÁLYSORsJÁTÉK
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetbe'n

500.000 ARANY PENGŐ

8 '11" arany- k' , bml, 10 pengö eszpenz en
84.00,1) sorsjegy közü] 42.000 kihuzatik. tehát

minden második sorsjegy nyer!

A sorsjegyek hivatalos ára o s z l á I Yo n k é n t:

Egész F~l Negyed Nyolcad
24 p 12 P 6 P 3 P

i is az a
bürokrácia?

Irla: Z. NAGY FEI~ENC.

Az első

osztály
húzása

1933
április
1 és 10

Van a világon arisziokrácia,
demokrácia, pJlltokrácia és még
nem tudom mennyi mindenféle
rácia: De ez mind semmi a
blirokráciához képes!. Ha az
ember nem gondolkodik egy
kicsit feleJie, nem is veszi észre,
hogy mennyi hel\'cs gondola!,
életrevaló eszme kerékkölője,

sokszor megölője az a mód,
szere a közhivataJoknak, amit
bürokrácia nQven ismerünk.
Maga az elnevezés is mutatja,
hogy külföldről importált cso
dabogár ez. Bár ne ismernénk
belőle ma sem a nevénél töb
bet. A.z biszem nincsen, de
nem is lehe! erre helyes ma'
gyar kifejezésl találni. Lényege
az akta gyártás, az akláknak
hivatalos uton való hivatalos i
végig vándoroljalása, ahoi is az l
illető bivalalo~o)ak módjában
áll azokal bizonyos ideig he
vertelni, azulán formahiba miat!
kiigazitás végeU visszakiildeni,
szakvélcménye~delni stb. A.cI,
dig~addig. mig az illető egyén,

testület vagy község beje un,
vagy bele fárad az elkezde!!
dolog'ba.

Az utóbbi években a nélkü!,
hogy gyüjleni akarjam volna,
több kirivó esete él bürokrajj,
kus eljárásnak jutott tudomá-.
somra. Jellemző példának ér,
demesnek tartom megemJileni
egyik,másik esetet.

Ezelőll 5 esztendőve! a vao
vizes dévaványai halárnak e'

gyik részén, egy vizes alka,
lommaI vitáha keveredett egy'

mássa! négy szomszéd. Köl,
csönösen feljelentelJék egymási
a főszo]gabirónál. Mindegyik
ugy érezle, neki van igaza. Ki
íüzelet! a helyszini tárgyalás,
megidézieteiI, mini szakközeg
3 mérnök. Mindenik panaszos
nak igaza Jelt annyiban, hogy
senki sem leti megbüniclve. De
mivel a viz!evezelés ellgedé

Jyezelllen árkokon, engedéiye

ze/len módon történt, az ille!ők

f.zlszólitaltak, hogy különbeni
,?Uörnelés lerhe melleit halQP·
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGl-.JER lV\.ÁRTON.
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évi iendes l{özgyülését,
melyre a tagokat ezennel meghivjuk.

A tárgysorozat a zárszámadással
együtt a szövetkezeti Irodában van
kifüggesztve.

Igazgatóság.

A Gyo:nai Gyülllölcsértékesitó és
Központi Szeszfőző Szövetkezet 1933.
március hó 26-án délután 3 órakor a
gróf Tisza István út 97 számu házban,
a szövetkezetek nagytermében tartja az
1931-32·jk ü:'.:1etévrÖJ

Meghiv6.
A Gyomai fogyasztási és Értékesítő

Szövetkezet 1933. március 26-án dél
után I órakor

X-ik évi. rendes közgyiHését
az 1932-ik üzletevről a gróf Tisza István
út 97 számu ház alatti szövetkezetek
nagyiennében tar/ja, melyre a tisz.teit
üzlett3g urakat meghívjuk azzal, hogy
a tagsagi igazolványaikat hozzák el

'magukkaL Ez a gyűlés szavazza meg
a vásárlási Yísszatéritések:::t, tehát min
denkinek érdeke, hogy eljöjjön Fel
kérjük a tagokat, hogy a zárszámadást
mindenki vitesse el a szövetkezet
üzJethelyiségéböL

Igazgatóság.
'1YiZ~ftl~~~~-W~~li\!1'~~

L

Lidomására. hogy március
lós-ut 15 sz. alaH,

kereskedö házában

mennyiségben kapható:

m s igy dpőszükséglelének beszerzése
Csabára. vagy Pestre

bő választékban
igénynek megfelelő,

egjobb an agból készü t

eltel hozom
l-én Oyomán, f'1

Kovács ózser

a

végett nem
utaznia, mert

Igen örV2ndenél\:, ha ajkaimat adna ennek bebizonyitására.

Szíves pártfogást kér:

1< E R E E S I{ R O L Y N É.

A felUgyeJöbizoHság által ~l1egvizsgá!t

évi 11lérleg a főüz]'ciben ld va.n füg
gesztve és nlinc1enki által I11egtekint
heló.

Endrőd, 1933. ,llárcius hó l7-én.

A "Keresztény Fogyasztási és Édé
kesitő Szövetkezet Endrőd" 1933 é ,j

március hó 25-én délelöH II órakor él

polgári fiuiskoláQan tartja 1931 és 1932

évi rendesközgyülését,
melyre a tagok az alapszabályok 22.
§-a értelmében meghivatnak. Ha e
közgyűlés a tagok csekély száma miatt
határozatképtelen lenne, ugy a kö;::

gyűlés 1933 április hó l-én fog meg
tartatni délután 5 órakor, amely tekin
tet nélkül a megjelenő tagok számára
határozatképes l esz.

Napirend:
J. jegyzőkönYHezetó és hite]esitők

kirendelése.
2. felűgyelőbizottság választása.
3. Az 1931 és 1932 évi zárszámadá

sok, igazgatósági és fe1ügyelőbiwltsági

jelentés ismertetése és felmentvény
megadása.

4. 10 19azgatÓ~:2gi tag válasz~ása.

5 Ügyész választása.
6. Alapszabcílyok 8. §-ának lI1egvál

toziatása. (Üzletrész értékének 4 p<:n
göröl !o pengöre való felemelése.)

7. lnditványok.

női, férfi és gyernlek cipőkeL valamint
azok mz!lékcikkeit

,
,~".; "'-In.. ,'-', O

Az Igazgatóság.
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Nyomtatványokat lapunk
nyomd ájában }"észittessen.
f;[Mf1r1iihá;~i~C''lZ'&1{\t<:2j~~Hid~~~~t1{~fu.~~

fakereskedésében,

1W1~.!"W••8U.U:lIUIb• .ul!l~lU.1W

~'~O\"ács crzsé
ö MEI"

Kél~ t'eikert épl.m sarokház, modern
üz!ethelyiségekkeJ szabadkézből eladó
bővebbet Kossuth Lajos u.35 sz. alatt
Vata)! Gábor asztalosnáL

Egy ~'c§t5zobás lakás haszonbérbe
kerestetik. ]elentk. lehel: lapunk Szer
kesztőségében.

Am1o''1iai Méhész\(ör ingyenes mé
hésztanfolyamot tart felnöttek számára.
A hallga(ólmak nem kelJ fizetni sem
mit Akik a tanfolyamon részt akarnak
venni, jelentkezzenek minél előbb Kató
Lajos jegyzőnél.

DutkolJ1l lászl6nak aCifrakertben
egy lánc földje eladó. Sólyom ut 943.

Egy szép I:U.!ItOI'(I:20tt - külön
bejárata - utcai szoba kiadó. Horthy
Míklós u. 30 sz. a Német templommal
szemben.

Kossuth lajos utcában butorozott
utcai szoba azonnaira kiadó. Cim a
kiad6bal1.

Olcsóbb al bo~! Kerekes Káro!y
borkereskedől1élakitünő zam<J.ltl kadar
Domak literje 40 fillér.

lakodlalmakra, eWadás~,kra,111U

latságokra sz.ékek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphat6k él ligeti pavil
Ionban 5 miér kölcsöndij meliett.

rja. liötötte}[: Fer..
kas lViiháiy-5. Izsó Erzsébej·
icJ~ .Icsa La~os-1{ovác,3 Honá p

val. E!haHai-f:: .Ai1cr Laios 67
éves, Lac1ncli Lajos 21 éves,
KOVBCS Gábomé ]Vlegveri Sáp
ra 61 éves, Zdusek Sándor
25 éves, Oláh Sándor 05 éves.

A országos daROSVe;l-

seilY. Az Országos Magyar
Dd!oss7.övclség junius 24-én
és 25-én tarlja meg Budapesten
él XXIIl.országos dalosverseny!.
A dalosversenycn résztvesz
iöbbminl 500 dalárda, közel 15
ezer dalossa!. A vidéki várOD
sokban nem' lehet már a nagy
tömegek miatt meg!arlani a
versenyeket, éppen ezér! a
közponli válaszimány Buda;
peslel jelöile ki él verseny he
lyéiiL A versenyre való je[eíll~

kezés haláriclcie március hó
26-án felik Ie. A dalosverseny
nek legkiemelkedőbb ünnepe
lesz él Parlament elöi!i össz~

kari hangverseny, amelyen az
összes dalosok, 500 tagból
álló zenekar és 1000 cigányg
zenész fog' részlvcnni. A ln5~

gyar nótának ez az ünnepe az
eddig larloil ehhez hasonló
ünnepségekej, éppen a önJc,
g'ek részvéi'c!e mial!, messze
felü! fogja mulni.

A Gyomai
Szövelk. f. évi rendes köz~

gyülésél f. évi március hó 26·
án o. c. 11 órakor a a

községháza lanécslermében.
Déleló11 10 órakor váia:-ztmá~

nyi és fc!ügydóbizollsÉlgi egyÜJ·
IQS ülési tarl.

Ha akarja, nOOlQ

sOfsjegyet
Bácsy~b'31n~~b;!3n

Rétgazda'3ági tanfolyam Bé
Mscsabán április 2-9 között.
Ápriiis 2-én reggel 9 órakor
nyilíák m('g ünnepéiyesen él

Békéscsabai Kisgazdák Szék·
házában él nyolc napra lerve g

zeit ré/gazdasági tanfolyamol,
me!rrc Gyomáról eddig Gaál
Endre, Nagy Károly, Putnoki
Antal, erdős ferenc és ifj.

Wagner Már/on jelenlkez1elc A
hallgatók teljesen ingyen kap
nak eilátást és lakást, jehál
csak az úJikö!lségel kelL nekik
fizetni. Az élelmezés a l,isgaz#
dák Székházában. a lakás a
Mezőgazdasági Szakiskolában
lesz. Április 9-én lesz a tan
folyam zarovlzsgaja, mi2lh ej

kapcsolatban Jarjja az Alföldi
Zöidmező Szövejség első váo D

dorQyű1éséJ is.

Nagy, ehUielő rriiadóvána!at
keres amegye székhelyén
szenoz, megbizható urat, a
felállitandó megyei üg-ynnki
szervezetének az irányilására.

Ajánl%k "Jövő és nagy kere"·
sel i lehetőség" ie!igére. SzC?gő,

BudapesJ VII., Dohány u. 12.

S2jn3Jatra méUó
kik rr,eumáió! szenvednek
KÖn!1 'fen s lürü, azon bell
railuk néhány Aspirin-labieliá·?
val A iablettán láthaló Bélver
kereszt szavatol a valódiságéri
és jóságér!.

A faJuszövetség gazd8TIfi!-~

sági csereakdója. Alig néh
napja ieleni meg a Faluszövel
ségnek a magyar gazd5~ és
föid,11ives ifiak belföldi, vaJa D

mint külföldi cserea c!o]ara
vonatkozó fiZlhívása, amelyre
már eddig is igen nagy szám~

ban ielenlkeztek alanulniv§gyó
ifjak, hogya mostani nehéz
gazdasági viszonyok közö\! is
magukat tovább-képezhcssék.
A külföldre utazó magyar ifjak
csoportjai április IlÓ folyamán
indulnak Budapes/ró! a Faju~

s7:övcbég tisztviselóinek sze~

mc?lyes vezeté5ével Németr

illető!eg Olas7országba, ahol
mint családjag'ok hat hónapot
töltenek a vendéglátó német
és olasz földmives családolc
nál. A belföldi csere-akció
résztvevői máiusban gylilekez
nek Budapesten, ahol, miután
lalálkoznak csere r teslvérükkel,
folytatják uliukat beoszlá.si heg
lyiikre; a Dunánlu/ra, az AI~

földre, csonka országunk mjll~

den tájára, hogy ősszel gazdag
tapasztalatokkal térjenek vissza
cl szülői házba. A csere·akció
ra vonaikozólag felvilágosítás!
nyuj! a faluszövelség, Buda
dest, Bálhory ulca 24.

~-._---_.-_---""'-~~---~~~~
a ",HuNGÁRIA" SÁNDOf~,
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
l'\egyedéVf€ 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egészévre 5'2C! P.

Befizetések postacsekken :
..Hungária-nyomda Oyoma~ csekks:z:árn 18.280.

Lapzárta ·c s ü t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik minden szombaton re.?gel.

Feielös szerkesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkes:d15ség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA'" KÖNYVNYOMDA
G y o m lll, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyha'sá:bos (55 mm' széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hfrdetésnél 10 százalék, tizszennél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetí:ll 25 százalék kedvezményt adunk.

estje,odá!y
isl'enadla tehetségükkel művé~
sz\élvezetet nYlJjisanaknekünk,
községünk minden társadalmi

.osztályából azok, kik távol
maradtak, különösen a venctég
múvészeinkkel szemben vé!et~

Ic::!z cl magyar vendéglátás illeme
ellen, dalárdáinkkal kepcsülnt d

ban községünk egyik kulturté
nY'2zójéve! szemben nem !clicsí
icM!\ kö!e1ességüket, vég·czelü]
pedig egy jólékony intézmt'>
nyünket károsílotfak meg anya
gilag. Aki igényliart arra,
kuHurel11bernek tartsJk, az le
gyen is valami! cl kul/uráérl s
ha a csipkedő birálaton kivül
más szellemi munkál nem tud
kH'eHcni, legalább a személyes
megjelenésével bizonyHsa be,
bogy ennyivel akarja szol~á!ni

községi ku1turáni<al.
A gazdag míísor kiemelkedő

számai Dévald Józsefné zon
goramúvésznó és Vígh Endre
gordonkaművészelőadásavolt.

Dévald józsefné rutinos zon
gorajáléka és ízléses kísérete
igazi élvezetet szerzett a jekn
levőknek. Fogadja köszöne.
tlinket itt is érte.

lIígh Endre gordonkamüvész
- Dévald Józsefné zongora
míívésznó kiséretével ~ C.
Saint-Saens: A hatlyú; Ru ..
binsfein; Melodic; Pom"H2r D. :
'tvlagyar rapszódiáját és ma~tyar

népda!okat játszot!. Vigh End
rének már országos híre van,
A Desli zendóiskola na:tyterme
már sok forró hangulalu Vigh·
estél é\! _ál, mikorgordonkáján

s-Kereszt

az

T ' ?II t k"? 110t ?I;tiínők a gyöngyösi szőlő~ figyeImét a.z na/vó-horkoló
l enyesza ·a . la l as" mu~k~sok játékl!~u.rái. B~z~ ó/ra", melyben csupa két

. .... . tata lel, !1Of!Y a jatekszerem- mázsán felüli hizoft sertést
A megté~áz?t~..mag!ar I t~f tudtak klten~esz.te~~, llle- . ket ~agunk is e[őállifhafjuk helyeztek el.

áll~itenYészt~k .or~asl e~ofe-l toleg megJ1OfWS~!am:~ o!l~/w~ l a jÖLlőben) sőt ebből kivitelt . . .. A nemes sertések ki~
sztféssel az lden lS meg/en~ , ott sem lehetn~k so!:kal lob is csindlltalunk. Kereskedő/nk állifó óljában az egyik kanász
dezfék immár Európal7frif !J~k a ~akatmany. VlSZOf~?'0k, fiavelmél is fe/hivjuk a HelJes- kanásztársának oda kiáltot!:
tenYés~á~lat kiállitá~llk~t. A I mmt. nallu~~, j~gJana~f~~s~ze v6;megj'ei Gazdasági Egye- I" é l K o II e g a l"
mermYlsegben egy kiS ~l~s~a-' il fi!:l gazdamk lS, .,ol~Ja~ flieg sület gyöngyösi jáfékkéSzi-1 Kartárs, bajtárs, atyafi,
esés mrdafkozik, de mmoseg-: elsobb a lehetosegemkhez fő ire. testvér _ és még sok jó
ben olyan szép ,pé!dá~yok. mé;ten a legjob~ és leg?l- A gazdasági szakiskoldk magyar megszólitásunk van;
vefélkednekeg!massal, l1ihet- i, c~.ob~ . takarmanyt~rme.le~t, I és gépkiálliiók is szép anya- miérthasználrmk idegen szót.,
nők, talán mar szebbet (lem (ontozes) azzal egyuft terJe~ aot állitottak ki, tisztitsuk meg a nyelt-'finket
is tudutik kiteI1Yés~te~i. . . ,. l~e~ át a. sz~bb és nemese?b I to> Fel/1ivom még a kItogatók ezektől. W

A szarvasi'narhak lstal101~ , alwttenyeszfesreJ mert addIg) I .... - .......-.......""""'~""""'''''''''''''''''''''......'''!'''''!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''.....""....."".....",,'''''''''''''''''''''''''''!''''!
ban sZOrDscm egymás mellett· mig- a mostani állalállomány-
álló tájlajták szabályos csonf-: nyal rendelkeznek, senki sem
lJázra felépitett rostélyos ki-, hiszi el nekik, hogY' szeretf!:

Szombaton este \~evés Szél- l
rakatok 10. mázsáig ldte- a szép , . .. 1 Inu, deanná-l1clkcsehh kö~ I
nyészlelt súllyal. A tehenek I A Iókiállifásnál furkevei,' zönség elólt mutatla be él

t-qje.lési gm/ikonja az itthoni szarvasi, orosházi és kör~ Gyomai Dalárda. él Gyomai

silany viszonyokhoz nyékbeli kiáUifók is vannak, Dalárda vzgyes-kara, a lnomaí
szinte hihetetlennek de gyomai vagy endrődi ki-: áll. polg. iskola ifjúsági ének·

álli/ót hiába kerestem. kara és él helybeli magán sze-

A serlesek száma most· replók iellelségiiknek és SZOf

I galmuknalc eredményét, meHyelkevesebb, mint tavaly volt.
egyuífal, kLilönösen ipilros !ár~

A kiáUitoflpéldányok nagyon saclalmllnk zencf élelének ke.

szépek. Örvendetes fejlődést. l<eszltnei:zei~i is ~cllá,k. Hajdu l
mutat a mangalica tenyészet. Béla, Panczel Emr! es Ruszka
A nemes sertések között a Sándor karvezc!ók munkáját él

Csetei Uradalom Fédi az vendégként iden vol! lI~gh

Endre, az Orszí1gos Magyar
elsőbbséget il hazai bergshiri l Dalosszövetség X. kerii!etének
között szép kanokkal és ko· (melyhez (Jyoma is tartozik)

cákkal. - em/ifem meg elnöke, valamint Dévalcl ]özsef
gazdáinknak, amit talón ők tanár, a jászélpáli dalárda ve~

is megfigyeltek már, hogy az l zet6je, él legnagyobb dicsérejjcl
idei serféspiacokon a leg- ismerjék el. l{iilőnösen meg#

dicsérték a férfikar "Kodály;
szilárdabb árakat il bergshiri Borda!", a vegyeskar "Demény;

kanok és mangalica kocák Szerenád" elóadásáL Dalárdá
keresztezé$ének első ivadéka ink vegyék további buzdHásuJ e
érte el. Mangalica kocáink szakemberek őszinte elismeré
vannak, a kanokért csak a sét, ne lankassza le eddigi lel·
szomszédba kell mennünk. kesedésüket közönsegünk na

gyobb részének szinle tiinte·
Szép anyaga van még a Jésnek vehetó kövelkezeíes

jul1ok, baromfiak, nyulak és távolmaradása, amikor közsé

kutyatenyésztőAfle~. günk zenekuliuráját ~poJó da·

A méhészek most önállóan lárdáink nyilvános szereplései

áilHottak ki S reméljük,jövöre ról van szó. Ebben az cselben
több kidllitóval. annyiva] 5ulyosabban esik

u. I' .' . .' l ' latba ez él llínfetés. meri hirdetvena ak IS szep szamma l h '! . ..
., . . voI!, ogy orSZ61!,OS llrnevu

kepVlseltk a 20 ezer hold szereplők is jönnek, kik, amikor

terjedelmil fógaZ.dálkodásu.n-1 ideu.to.zási költségekkel <,:'S uta
kat. zásl kényell11etlenségeikkel nem

A háziipari kiállitéfsolZ/el E l törődve. elj6l1m:k hoz2tmk, bogy

csak.
tapogatádzva jelentkező egy
két kisgazda kiállitó ma már
megbecsülertdő számát von
zotta il kisgazda kiállitóknak
akiállitásfa, igy az Afs6du~

nántllti AlIaitenyészfők Szö- I
vetkezete, a Sonwgyvárme~

gyet Szövetkezet, a mi vidé
kűnkröl az Orosháza es Vi
dékes'zarvasrnarlJa Tenyésztő

Egyesület és a Hódmezővó- .
sárhelyi Szarvasmarha Tel
nyészlő Egyesület kisgazda
tagjai. Ezek a kisgazda ki
állifók nemcsak számszerii
ségben, de minőségben is
szep példányokat á/Utottak
ki, bizonyságul, hogy szeretik
a szép állatokat.

Alföldünk külterjes taknf
mányfermesztésében, állandó
takarmány hiányunkban lá
tom akadalyáf állattenyész
fésfink kifejlődésének és mégis
azt mondom: ha Orosháza
környékének kisgazdái össze d

fogással, egy országos' vi~

sZCJnyülf.{J(1n is Idvti16.titjfaj~
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. ínlézkc-

a d. Ó be-

ószén iilctékc-
sek ei ,-rtl is mcrkl1em e jervc~

ill c i. él lz iY j k-l n (' i 11

a . iR~'Q·\!aj()Sl\fjs·

vezetése"
/:o,mjkor

l'rl;'i;csilés clósegH,isén:,
VIj<tu"uc'l~ok Lavasu!í fnvdF

kedvezmények, 2_ .4 :szomszéd

orsz kaí - közszükségleti
ipari :':y(:rsJ:'l~,'agok,é 1cl"n~~é;nv

i:2S áíial<sl2rciizleick kölése. A
;xilozoil i nyersanyagokéJl
cL:3ö sor'b a II a z eElyes\' ánm:-
gy li2ieinck kC'z.l)onli
eios:(jö szerve velll1é á! C:c;

l,~ztaná ki beszerzési' iÚüíÍ -

cl \ielék közöl!. I~y

a l(í:,n r nlc"óbb .éW Yi'!I;Z hoz
julI Éi ll, oicsóbb ál·olJ adhainá
tCi'il1ékci!, IcháJ az Olsn':g fOl
grasz!ö lakossága is llc:mi

ck)!1yhöz i'.J111éJ pállal,
A boletta eltörlésével zi bu:: a

n c' 111

aság'Fezog
Az állaljnüs európéli köz j 50 százalékos ill tu

gazdasági vis:;~onyok lcrom' j öss~.:elásBi'ClH kÖlvéllyel< adó5~

lása, éi! régebbi, kü!önösen a l saíl1ak ferhlii 50 százalékával
rHJl.<í'1parl véd6 kereskl2deim; l ie s cl femlmi:Fac(, 50
szer.zödéS(,jnk rnininlálisrc; 'I. százű!'.'k wJóss ol 3 százo p

csökkenteHék az érlékesilési léko:". 50 éVQS amorlizáclös
iel1e~ö5ége!, leron!ollák cl me-I kÖlcsönre va!iO/IClSSiik ál. 
zógiSlzdaságilcrlnékek áráil,' Vegye ál -- kifí;.:e1és ciicnéhel1
annyira, hORY a mai lernlény - lCiesikudö inkze: a 111.
és állat árak rn'2lle!t adól, adós~ I osz/ályu vidéki !,znzil1íézcJck
sár:zainak kallli'llé1jj fizeJni, a táblázo,! ]{,i!cSÖ:l;::jj és Cll is
SU'-yo:-; termelési khilség-cf< fc- J 50 élcs ilO~,szLJlci6ri:Jlll clI1l01:~
c!ezctéról s ezenfelül élelméi'öl~ l tizCíci!Í'j köcsönrc váiio;,1assa
rllházaláról ílem bir gondos-. ál,

kodui cl hirIokos osztály. Ekeljós in!éú;ccJé::, - fcl-
.4 boleUa bc\czclésc az !-\1~ ! szabadítja ai' l ~d!:d;,itár~

föld-buzalermclő lakosságá.nak, sac1a\ma !x:niló és Iciies csöd~

a kamalláb mérséklés\? jeien- del fenycgclö sin]; helyze;\.>
tel! ugyan néPli könnyebbedé:;,:t, , böl, dc p'zl1zlicz juHa cl \ idéi<
de végleges me~oldást ncm. pénzi:llézeldJ é::; ezell ;(:zrcsz~

Addig pedig, mig CI lermel ó- I a vidl!k g cl t i s, a m j ~.

üszlál}' munkája jövcdcímezó- !nek kövclkezrJ1 é,iye . cl v:dék
ségél - CI jobb érh~kcsjiés 'l· kisipi'lrának és keresked'llni.i ....
!ehelóségének elösCfIH,:'sével· ,nek szanálásalc:nr,c,
nem láija bizlosiloUnok s ami~,1 2. rla
hos'3zuleiáratll olcsó kÖlcsön- .1 rc lldeH,c:,,:ésr:c,
nL'! Ilem konvcrz~!hana jekn- j áijam 4 '

'legi su~YÖSadÓSSá~F'ljl:,\.-lt)Ie;'l'fj'zcl&eslköiiH'
lemes es állandó közgazdasági •köf,'i',rll!'7ii,-;,V ,lY'"' "'.'""
iavulásról' kOlllolyafl'lwstélni 'adósság kOll\',z'f:zi(iibnak
nem lehe!,

A gazda adósság kÖni1?j
;'JéJ . kétféle rnórlolJcszközb·j':'
heljlik :

1. A NC!lfzell
,intézeti Központ' együlj \015\

egy kö%ősen e célra
p(?!Jzinl\'zclseg\fségévcl-- Hí
sárolj'l ö"sze il géizck:k leÜ!1 1··zmE:zésér,z
föleli adósságe.kÜÍ\-Jn eli 0()-~ iCC\,C·t· \.:111 u:\'c:~dan-L

étf éi t Ő I
vizsgáltatja a
gy.ümölcsfákat.
i:isztitoUa meg a gyü
mölcsfáil, azt megbün=

tetik.

a magyar d:Jivarázslalos sZéP-1
ségeH csak kevés embernek
islelladolí tehetségével jáiszolIéI.
Ez! a meleg hangulalo! fokoz.ta .
fe! mos! is Vigh Endre. A ma- .
gyal' rapszódia ulán már olya.n
magasrahangollkilörésben nyil
vánul/ llH2g' él közönség elís-,
merése, hogy csak ráadássaI I

tudot! Vigh Endre él pódiumról I
lejutni. A műsor másodjk felé- l
bell, él hangverseny bcfeic7.é~ I
scüi eigáDykisiireltel jál~zo1l1

szebbnél,sl.ebb magyar dajo~,

ICaJ, melyek közi.ii kiCSillan!ök.)
si:épségükkel a sajál sz.erze~ j

minyű Jalol" Nagy élvezet I
voH c zekel ha ini. .2d:.ík 0:1 l
vollunk, mindannyian villünk i

haza szivünkben cgI' esokrol
Vigh Endre nÓiáiból.

Kiss Manci és Kiss Juliska él l
iólük meg'szokoH bizlonsággal
és temperamentummal, Vaisan
dán László él divatos. de nem
szép éles "e" kiejtéssel, Szin-·
ger Aladár kellemes barilonján
FCodály népdalgyüjleményéból
é.nckeJjek Hantzmann Ferenc
zongora kiséretével.

A műsor u/án· táncra per
dül! a fialalság s reggelig
csuszlák él moderneket s néha
roj..J!ák a csárdás! is.

és

van
mjnél

rngy
igazgató,

több <~;::.

ség és becsvágy

széthu2Öd~k a

máskűzt

termelési ag;:1Í<t}a:1

a községek a .kcservrs 1raH~-

kájukbóL Nern is szólva emberek
fizetést is huznak, .il sok
is jelentékenyen

Ugyanez az cSC', ha elóbb felülről l,ezdik kiépíteni él SZÖ~

vetkezeteket. Láttam én már ilyen gazdasági szervezkedést, ahol
előbb megalakuH az igngatósági testület, az elnököt,
alelnököket, titkároka t, leszögezték il szövetkezet alapszabályait,
megáUapitoltá!\ a vezetőség dijiiit és il tagsági meg felvételi cJijakat
és csak azután fogtak hozzá ct szervezetneK tagokat is roborozni.
Egy szöve[!.,ezet nagyon sokba kerüL· oH, a\101 a tagok
száma még kevés és nincs tennivalója él vezetöségnek.
A vezetőség a gazdasági szervezkedéslíéí az utolsó mozzanat,
az épi!ésnél a teleje, Ha azt elsőnek épitjük, a. levegőbe

épitünk es meginog az egész.

A falu és tanya a szervézkedésnek első és tulajdonképeni
talaja, minden egyéb csak eszköz, mellékes kellék, Az Országos
Mezőgazdasági Szövetkezet a falvak, ma,id a kertijetekkiépílese
alapján amikor már éil orsHíg falvainak zöme egy-
m~kőzi b~ van ~Z1erv~zv~, -

lJ. szervezkedés megindHása.

Irta: lovag MANZ GYÖRGY, (2)

A szervezkedés egy épitő-munka, amit nem Jehet erőszakoini

vagy siettetni, annak meg kelJ legyen El természetes kiinduló
és folyamata. Minden mezőgazdasági szervezkedésnek ki;ndulö
pontja a falu, amint él falu és tanya a termelés és mezőgazdasági

értékesités színhelye, Külföldön és itthon nyert tapasztalatain~ sze
rint mindazok a gazdasági szervezetek, 8.meJyek ezen él

létesültek, kezdettől a legnagyobb nehézségekkel küzdenek és töb
bé-kevesbbé életképte!enek.

Ha sikerii! egy pár gazdát meggyőzni, járnak,
ha egymással karöltve dolgoznak, a szervezkedés eisö fe1téteíe
megvan. Nem, fontos, hogy mivel kezdik, az álJaitenyészlés, I1Ö

vénytermelés, szakoktatás, hitelszerzés, épitkezés, betegségek elleni
védelem, gyümölcstermesztés, baromfitenyésztés terén vagy más
közös érdekek kiépitésében, A lényeg abban rejlik, hogyelhatá~

rozzák, hogy lassanként minden termelési ágban létrehozzák az
együttműködést és nem nyugszanak addig, amig munkájukba
belevonják az egész községet és összes tanyáit Igy létesűl egy
községi szövetkezeti alakulat, amely kiépítése után arra törekszik,
hogy más községekkel is megteremtse az érintkezést és lassanként
a kölcsönös együttműködést is.

Az alapfeltétele minden szervezkedésnek a siker. Ha a község- .
beli szomszédok látják, hogy a szer",:ezkedó gazdák haszonn.al
dolgoznak és hogy ennek a sikernek oka a helyes szervezkedés,
hamarosan hajlandók csatlakozni és ebben a munkában résztvenni.
Elhibázott dolog, ha ilyen esetbeil a már megszervezeH gazdák
elzárkoznak az. uj jövevények elől abban az önző elgondolásban,
hogy ezek most már osztozkodni kivánnak az általuk teremtett
e!önyökben. Éppen ellenkezőleg, abban kell keresniök él nagyobb
hasznot, hogy minél többen csatlakozzanak mozgalmukhoz, mert
ezáltal válik lehetövé nagyobb arányokban il szervezked~s elönyeit
ldépiteni, ' .
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tásc'ivdl az orszá::; cgyc!cmcs
érd~kél is.

E nagy munkálatok végzé
sére áHami l,ölcsön'fe van
szükség!

Az áliam évenként leg-alább
50.000 kal. hold beboritásához
nyuilson kö.\csönl. A birtokos,
ság saját igáiának, másrészt

pedig a földmunkásolz léjl, tCe

hát olcsóbb fog!u!koztalás6val
- 240 P befe!dclésscl 10-12
cm. vastag'ságbal1 Jud bebori·
lani l kal. hold földel.

Évenkint tehát 12 millió P
kölcsönre volna szükség. Ezl
még a mai viszonyok közö1!
is clő tudja teremteni az állarn
halaJom.

A kölcsönt. a kÖ/ségek clól
járósiÍga igénybe
él bi~t()kosok llgy.hoblY éll1Jlélk

l'egalább ké!hantwdát él Imblk
munkáI végző munkások, e:;nr -"

harmadát pedig az igáj6val
dolgozó birtokos kapná ké?
ha az el61járóságlól ellenőr'

zöl! munka végeztével.
A kölcsön! igénybevevő bir

tokosok a második évlói kez'
dődőleg 6 évalalt fizelnék
vissza él kamalnéiküli vagy az
utolsó három évben ZS százalék
kamatlal adaI! kölcsön!.

0-10 év aiaH l\'lagyarol'sl:ég'
összes szikterületei lermókké
válloznának, addig él munK6s
segélyezés megszünne, a bir~

lokosok uj jövedelmi forrilse
hoz, az állam ujabb bevételek~

hez julna. - 500.000 kal. hold
íerméstöbbleie az egész or,
szág munkásságának kellyerét
biz!osiíaná.

Ha a kormány végrehaília elzi
az állaíános kivánságoJ, hogy
a csapadék ban gilzdag Dunán
tulon és kisebb fajsu!yu buz<'it

termelő vidékeken korláiozHI
a buza vetését, e megjavilott
terüleletek manilóba iellegü
buzái csak elŐsegitik a magyar
buza világhirét és· érlékesiJésl
lehelős1zg·éi.

Ugyanezen idő alat] az allom
visszakapná az e~'ész kölcsönt,
tehál fölösleges kiadása nem
volna slZ'mrni.

Annálinkább I11cgvalösi!andó

ez, mer! él szikes területek meg
javításával az erdősités is l$yor~

PENGŐ

megoldása,

l
jának befizetéséi! i

Szerény 1crvczclemhez az 1
illetékesek kritikáiát lisz/elettel l
kérem. l

Endrőd, 1933 március 15.

CSERNUS MIHÁLY
apálplebános, v. képviselő.

tlilmagas dotációja, adrnio.isz' I

lrációs!dadásai f~12mésznk.a

iársllialok.jDvedelménck nagy
részét, anélkül, hogy .kü!Ön
állami· segély \(dg!"y kőic"öl1

nélkül! jelentősebb s.a munká:
sok nagy tömegél I'og'lalkozta
munkálvég:ezreinének,

SzigOHI rendeleHel kellene
szabályozni, hogy él társulatok
költségvetése és zárszámac!ása
körültekinió állami ellenőrzés

melleit késliitessék, hogy azl
áUáshBlmazás kizárásával él I
lisztviseiókfizctésc - él hasonló.
végze!fségi.i és szoigálaíi idejü l
állami lisz!vise!ók dolációiCival 'I

egyenlő legyen! - Ha m'2g' az I

adminisztrációs kiadásokat is .
kellóképpencsökkelliik, blzo p

nyos az, hogy él mDi nagy á!'~ ,

lúi adó mdleH igen nag'Y szá~

mu munkást tudnának fogla!·
koz!atni vizmiiveiknéL

2. A munkásság kereseJi le~

betőség-ének alapjál az ország
szikes területeinek termöréteg- :j

gElI való borilása képezheti. I

Békésvármegye több helyén
(Endrőd, Gyoma, Szarvas s/b.)
évJizedek óta eredményes ki- I
sérIelek lör!énlek e célból és I

nagy darab !eriileieket vará,·
zsoltak jó minőségű szántókká
azállal, hogya 160-240 cm.·
mélybói kitermel! sárgafölddel
boritolták be - a még liba'
legelőnek is alig alkalmas,
csaknem érléldelen terülelekel.
- E 10-12 cm. vastagságban
boriloft földek a legsulyosabb
és legmagasabb sikérlarlalmn
buzát termik, másrész! pedig e
sárgaföldön a szik ujr'a áilőrni '
nem tud.

A taJajjavíli-1s nagy anyagi
elónyhöz julia/ná a tulajdonos!,
de szoJgáJná a föld er!ék javi~

Jutalom és nyeremények :

300.000 50.000 25.000
200.000 40.000 20.000
100.000 30.000 15.000

500.000

. !<IR.
Legnagynbb nyeremény szerencsés esetben

8 mmió ~~76 készpénzben
84.000 sorsjegy közü! 42.000 kihuza/ik, tehát

minden második sorsjegy nyer!

A sorsjegyek hivatalos ára o s z t á 1Y o n k é n t :

Egész fcl Negyed r,yolcad
24 p 12 P 6 P 3 P

A munkás-kérdés

Azelsö
osztály
búzása

1933
április
7 és 10

[11111111111111111

Az "adoblJZa" ára befolyá
solná a buza belföldi ára\akll~ .
lásál, megaltadálvozná jórész' I

ben a tőzsdei spekulációkat,
mcgszobadHaná a gazdái ier
méseegv tekinlélyes részélól
és biLJosilanil a gazdák adó,

rassanak ki abból, hogy csekély I
minőségü buzáikkal Jeronjsák
a magyar bUla hirnevét és fö
lös kinálással letörjék a buza
ár'akal.

Viszont a Tiszánlul hires
buzalermó vidékein maximáJ
lassanak a cukorrépa, dohány,
len és más oly· Jermények ler
mesztése, amelyek az elól>bi.
ferülelelccn jobban tenyésznek.

Az állam megengedné. hogy
a fFlzd"tár~adalom buzában
tehát lermészcibcn rója' le
adóját.

Minden járáshan kiielhlnénck
I-:? ,.ilfJió"<igi 11Ic1111,ol", ahol
az adófizető gazda ponk)s,

hivala!os bárcál kaDlla a be
szálljloH buza,mcnnyiségéról
és minö5égéről.

Az igazságos és megbizható,
eljárás! - a járási g·azdasági·
felügyeló vezetésével - l-l
forgalmí hivatalnok és községi
es:.cüdl ellcnórizné.

A bárcát bemutató gazdának
_. az adóügyi hivatalok a 11
kg-os fajsuiyu buzáért 18-,
a 78 kg-osért 18.25-, a 19 kg- Az. államhatalom, közületek
osért 18.50-, a 8() kg-osért és társadalmi egyesületek 
18.75', a 80-on felüli buza 3-4 év óla - 5'2gé\y és"il1ség
mázsájáért 19 pengöt szá- munka" eimén oly. hatalmas,
molna el adókönyvébell. összege! fon:Jiloliak a munk·ás' :

Ismerve c. magyar gazda ter- ságnyomoruságos helyzetének
mészeiéi és köklességh.H.lását, enyhilésére, hogy az! a köz'
j·ly fellélellel adóJerheii 90 sz-á- utak, csatornák földrnunkrá1atai' .
zalékban pontosan leróná. I ra, szikes talaioK megjavítására.

De mi Jörténjék a~ igy kö!lve ~ igen nag\' értékhez
összegyült buza quanlummal? iutlaHák volna a magyar köz'·

A 79,cs falyslllyu és gazdasági élelet, amC'llell, hogy·
kis<zbb sikérlarlaimu buzák bel- rendszeres munl; adii fizeiés
t:~~kli, fogyasztásra kiőrlésreke- j ellenében nem szoklaHák volna
J ulnenek. rá cl munkiissáj,:t nag'y tömcgét
~ "halós~?i mal~m" minde.n j munkállanságra és lu!zotl kö,

mő?:sa 1)uzaeri 60 l,.g. kenyer j vele/ödzésrc, amelyeke! az ál
és 12 kg. főző-lisz/eladna.-- 111ene/i segélye7és és leg·több,

Aés korpél szoig@alná Iször eélialan " inség' munka"
él málom rnunkól- és üzem nyujlással el6idézlek.
köllségéL t: korpa mennyiséget I A földmunká"~kérdés oh'an l
cl m(!lmok Jeg'feHebh 6 pengós megoldást igényel, amely éc'eK- !
áron a lakosságnak íariozná-· re nyugalmi állapoloi lereml a
nak rendelkezésre bocsátani társadalom Jegsu!yosabb vi,.
áIla.Henyésztés céljaira.· Ezl is szonyok közöl! éló oszíályá
(] g'azdasági felügyelő irányi- ban és lehetőségel nyuj! arra,

kmá és ellenőrizné. hogy bccsüleles, szorgalmas
Az állam é~ vármegyék - flllmkával az éleI fCllnlörtás

tisztvlselőik fizetésének! OSÚ1- minimális követelményei !delé,
zalékáig liszlh<>gyet utalna kl, githetők legyenek,
melyet él tároló "hatósági mal, A józanabb munkástömegek
rnok" válianának be. A ke' rájöllek arra, hogya téli bó,
nyérllszlel 25, a fózőliszjet 30 napok napszáma (októbcr
fílléres áron számHhatná tiszt- március) - -él mai nehéz gaz'
viselőinek az á.lIam. - Olcsó gasági helyzetben - legfeljebb
iíszthez juinának a lisz/viselők 6-10 kg'. buza ára színt.ién
s él 77-79-es .buza 18.25 P mozoghai.
állag ára mcHet! 18.60 pengőt E redukált napszám mellett
veone bc Q,kéni az állam. ' - hosszu évekre bizlosi.fani

,.:.\Z esetleges fennmaradó lehet alábbi tervek megvaJósi'
Iiszlmennyiséget kőzmunkák tásava! - a föidmunkásság
végeztelésére fordí1hainák a
lwlóságok. szerény megélhetését.

A 80 kg..os fa1vsulyu és cn- L Az első és legsürgósebb
nél kilűn6bb buzát küJfőldön leendő az ármentesitö társu,
éríékesitené és a kisiparosság Jatok áUamositása vagy leg~
részére ipari nyersanyag és alább is szigoru állami eHen- .
[Hás közszükségleti cikkek cse- őrzése volna.
rélésér(' fordHaná az állam, E iársulaiok személyzeiének
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Mezögaz
itásra

érvényes ingyenes
u;:a1~~~sra i. o g o si t Ó

jegyek

szemben.

belfd'atu -
]\íik16s l,j~

!\ és Útékesilö
Szövetkezet 1933. március 26·án dél~

után j órakor

Két telken sarokház, mocl,em
üzl~lhelyiségekkel szabadkézből eladó
bővebbet Kossuth Lajos lL 35 sz. alatt
Vatay. GábtH asztalosná.l.

h,old él

és taka\"
niánnyaJ -·hat t2vrr: kiadó 'bu·z,ct-h3sY.:onber
n!el~e~t~(}yoina~ól 9 idnL 'a ,körösiad3
nyi kÖVeSl1l nlenett. Bővebbet a 2voll1ai
,,1-1ons7." csopnrt Einöks~g'éí~éL '., ~ ,

111elyre a r:1gokat e~-:ennel 111-egh1Vjuk.
A a zárszfímad(h~sJl

együtt il· S7.tl\'eikezctí Irüclában v~~n'

és
Szesz\:ö;·.ö Szövetkezet . 19~{).

lnárC1U~ hó 26-án délután 3 órakor a
~rlsza 1:: 'l '/án ti t 97 szánnI

a SZt~'v~.tkezetek nc'syierp-1éb~n ta:dJa
1~r-;j-·--31 ... ik Liljcu~Vrl}l

két5zob~s lakás haszonbérbe
kerestetik. kliei: lapunk Szer.,

Elacld> há~. A volt Fried ·~.H'Za"re'lc

l)OC:S';;ly Ll tc;)] ház :.;000 pel1gö k-é:.:zC:
pénzzel~ olcsón. fizetési és ka-
mat . eladó. 'Érci~kJö.-

fz,J(e-

A gyomai ,\ \éIlészkör ingyenes rlH~-

rart felnőttek 57.ámár<l.
1:\ nern kell fizetni
mit. Akik il részt ',lr~"'-'n,,íc

ven Ili, j:,;c'ltkezzenek minél eliitih Kató
Lajos jeg'vzönéL

X-ik évi rendes közgytHését
az 1932-ik üzletévről a gróf Tisza lst\táh
út 97 szcímu ház alatti szövetkezetek
nagyterrnében. tartja, Inelyrea tisztelt
üz!ettag uraJq( meghívjuk. azzal, hogy
a tagsági igazolványaikathozzák el
magukkal. El. a gyűlés szava.:áameg
a vásárlás! visszatéritéseket, tehát min:.
denkínek érdeke, hogy eljőjjön. Fel
kérjük a tago),at, hogy azárSzámadá"t"
mindenki. vitess.e •el .a' szövetkezét
üzletheiyiségéböl.

. Igazgat~§ág.

~~~~~~t~ ..

rJD:"]'1rD:)t1pOcn:ncr~

Szerkeszt~sé'rt és kiadá~érÚ~lelö~':
ifj. WAGNER MÁRT01'-!. .

Jn II' IltU:JXJ:lll.llll;Jl";X~

Ha
és

Ápriiís vesz-
mt a régi k-
jegyek. z;, ~,lag'YiF N'21TJZC ('lani,
az 192(1. f11c1:"cius (:1.SCfC~ kelet·

\cl clli:l!oll s bönk·
iegyckc i 1C)3,~).iiis ()o- dig él

I'orgalomból kivonia. l~z idő

ponlig lehál élZ emlilcll kibo
csáiásu régi sZBzpcn;:;6siik fi
zeJésiil még clfogo1!ljdlók, Ap
rilis 30'a ulán azonban köz·
forgalomban mar nem :-;z.;r(
p.zlhC:'lnek. E;: időn Iul a

százpcllg'ösiikef csak él NCfTJ h

zeli l'Jünk pénz!tlrai cserélik be.

eszkimók val] él eg\ma~

gyal' szánna:;:ásu orvos Dr. Ur
bán Ervin. 1928-ban illeni ki
Kanadába és azóla százezer
négyzc-lkih) Ilj~te I"es Inülck' n.

lávol mindell kuilurilc:iVJöl fo!y~

Jaija áidásos miiködéséJ. lhbán
dr. állan La.i"c::bali ,~Il az esz
kimó ktirnzslóf4'i!(ai. de azér!
jól érzi nl i:':s hoc:~zu esiéi!

\:lt.ágld Y-u5tl5ával
tölli. Csak éj/Iso

sok ídöbc leli!; örniQ Il

hozzáiu!' dc ha kó;ón js. min
den ha za i és vii (3g J! sc nlén yró.)

Gzódik.

Es:eJdmók él egy
mag)rar orvos. [\1C5:3Ze [(aniJc\a

északi 1észén. a-ho! nlár c>-:ak

A gyl.lmö!csös téli ~(s4!9Iésér3j

sz616 utmutatónk ísmetelten meg
jelent s ezt minden érdeklődő 10
fillér válaszbélyeg beldUdése el
lenében dijtalal"li1!1 me9kapja. éi

Növényvédelem . sz,:;,rkesztőségé
ben. Budapest, V. FőidmiveléS!.ígyi

minisztel'iul'I"l,

A kis :td1ijSZenve-
d.éseL ,~> t,~ijs u,áncosnók "él
rcndkh'iil érdekes cikkei öl
a báb uj szc"Íma, (ll1lcly
vclíÓ.'3á;~os Járházi1 élZ \.;rdckC:3~

S,2j:<cktKk. SZi[1!lázi,
rádi,) cs fílm·o'",',n,<',,·,·,·r,1

s közöl, po
p\.'sli és kii di rádión;
kal ad. Sok cik)-:,
kép. ['olvlajá:::o:; rc~."~:n , qrY~

kl vonásos szí il d(Jra b, k ercSi" j.

,-ejtvén,,- j,.::,,:~i váiio;UiiOSS[i a

L),ili.bab ui számál. ''.gy SZálil

'dra 20 nHér.

magában hordja
szerencséjét!

I la osztálysorsjegyét nálunk megremJeli
és az ellenértéket április 6-ig befizeti.
Ön is nyerhet 500.000 P-t!
A nagy fönyeremények zümtSt nálunk

nyerték!

Élete örömteljes lesz,
Ha nálunl, sorsjegyet vesz.

BElVÁROSI VÁLTÓÜZLET R:-T.
B u d EI pe s t, Teréz·Körll.lt 37.

Kinevezés. ~,·lélló kiliinklés
érle CSCrJHlS Mihály endrődi

EllYálplcbánosJ, d,ij S"rédi jusz
tiniá!1 bíboros hcrcí2gpril11ás

1933 számu leiralábéln az
Aelio Calulica szociális és !<o
rilaH'V szakoszlalyáoak lana,
cSDssává nevezeH ld. Ó:3zinie
sz[vbói gralulálnnk.

Ezüstlakodalom. Dr. I<on
koly Tihamér ügyvid, I;Y. vm.
fojegyző 2S felesége, IlögYl<ni

és gyári Torkos Sarolia c hó
2t-én lartoilák' családjuk és
kilerjedl rokonságuk körében
házasságuk mcgköi<2s-ének 25
évfordulójál.

--_-.--...."""""""......"""
Aszályos év lesz: az A.

25~00 éven!cénj nálul"lk iSil1<it,
ládó aszályos esz.lQqdókheJó
séglz az idej és él évre
volna esedé!ke"i. A száraz lél
is ennek volna már az ciöielc,
(\·líndenes!Zlre ré:::en kell lenni.
A föídhclJ len) nedvességet
védjUk, él lakarméÍnnyo] lc!ka~

rékoskodjul1k,vi7szcrxé~j Ic~

hdóségeinkcl készi/sük elö,

Még részt vehet <ll XXX-ih:
OsdáJysorsjátékbat1. Haladék#
talanul vegyen Osztálysol"sj".>
gyeL f-\ huzásl '!Hír éÍprilis j

és 10-én megtarliál·\. SO;'5ic~

g'yei! él hllZás elöli mindenki

I1zesse ki. hogy a nycl'Ci112'
nyekre való jogál még idejé,
ben biztosítsa.

Bika-vásárlás, ma ki)/~

ség Elóliárósága az OrOSI1aZJ

bíkavásáron .5 clrLi. l(:nyésí:bí~

kiSI vásiiro!l 450 lj áHélgárol1.
Mini éricsüÍíünk Pánczél frni!
főjegyző és a községi gazda a
bpesti mezőgazdasági kiá;lj~

tásra is fdntazJak vásárlás
céliábói.

A gyi.ímőlcsős tavaszi és nyári
kezelését ismertető táblázat a Növény
védelem áprilisi számában jelenik meg.
E tábl.áza!ball gyUmi:l!csnemenként rész
letesen ismertetik a tavaszi és nyári
védekezési és permetezési eljárás<lkal.

A Gyomai ÁUaítenyés;dők

Szövefk. f. évi rendes köz·
gyűlését f. évi március bó 26·
án d. e. .11 órakor tarlja él

községháza tanácsJennében.
DélelóH 10 óralwr váiasztniiÍl1yi
és fe!ügyelóbizofbéÍgi egylilil2s
ülési tarI.

egcsufoiása
árcius 15-nek.

sabb lcmpóban indulhat meg,
ami szintén nag'y közgazdasági
érdek.

Évenkint 50.000 kal. hold
száoló 5.000 iJraió párnak Ilyuj

tana aralási munka Gelkalma!,
ami szintén fi'gyel'2mreméíló
segítség volna él mezŐ'gazda·

sági f'llUlikások nehéz sDrsában.
Olél'szorszá'g tüdoll él mocso,

takból, mtir! ne tudna: Magvar
ország a szikes teriiletekl:ló1
termÓ"földet teremteni.

Kockázat nincs, több ezer
hold megjavitott föld garantálía
él bízlos sikert 1
Endrőd, 1933 március 15-én.

CSERNUS MIHÁLY
apátplebános, v. képviselő.

Annyira általános lell már az
egész ország'ban él március
15-iki szabádság' ünnepének
olyan megünneplése, hogy él

legkisebb Olvasóegyleiben. kis
kocsmákban is összegyülnek.
jól be!aknak, nagyol isznak rá
s fekele kávé helyei! összeg
vesznek s a vérmesebbiei fejbe
kóliniják egymást. Csodáljuk,
hogy ezt az elfajult ~ünnepg

lés!" eddig is mr/ék. Vannak'
rendelkezések, melyek cl külső

vallási szerlariások zavarlalan
ságál még ilalmérések ideigu

lenes szünete!J(>lésévcl is biz g

tosi/iéle Miért ne lehelne él

tvlárcius 15-iki ünnepnek is
biztositani az ünnepi jelIegéJ
és megtilIani, hogy e napon
ünneplés iirügye ala II ne tart
hassanak olyan társas össze,
jövetelekel, hol részegeskedve
megcsufoHák a Márciusl5-ild
szabadság ünnep évfordulóját.

Különösen az vállja ki be

lőlünk ez! él megbotránkozás!,
hogya Kisnyilasi Olvasóegylet
március 15,iki verekedé<;ének
egyik hóse belehalt sérüléseibe.

A.nyakönyvi hirek. Születtek:
Kiss !stvtín, Lehoczky lvlário.
Erdei Piroska, Kovács Cecilia
Erzsébet, Kató Lajos·· József,
Szilágyi Erzsébet, Kató Mária
és Kató Eszter. Házasságot
kötöttek: Ailer András. Joó
Juliannával, H. Kovács István
Ungi Rózával. ElhaJtak : Ko'
vács Gáborné-lvlegyeri Sára
61 éves, Dzurek Sándor 28
éves, Oláh Sándor 35 éves,
Köhler .Adám 74 éves, Suszter
Istvánné-Izsó B. Eszter 54
éves, Már/on Erzsébei 4;) éves,
.szalóki János 81 éves, B. Mariai
Lás'zló 74 éves.

Kossuth Lajos balálának ;)g
ik évfordulóján, hétfőn az egész
orsziigban megemlékeztek,
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fillér.

lMI ÉS KÖZGAZDRSAI, TPOLITIK

ELŐFIZETÉSi ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hlrdetése!< dijszfElbásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ

1 15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
I. félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Az ÁllatbiztoSító Szövetkezet
közgyülése.

Akinek a szellemi és anyagi I Ehhez azonban az ke!!, I

képességet csak egy-két gyer- vessük le az álarcot, tegyük
mek telnevelésére elégségesek intézményesen le12etővé :alei
és mégis hat-nyolc gyermeket kel az IsteTl képessé tesz,
hoz a világra, vagy nem hogy utódokat hozzanak a
tudja ezeket felnevelni, vagy világra, ezek számszerűségét

ha azok jelnőnek, a társa- ők határozzák meg, ez ne
dalomnak vajmi kevés öröme csak a gazdagabb emberek
van bennük. Ha ezt az elvet kiváltsága legyen, akik pedig!
okosan tudja majd a társa- anyagilag jobban győznék,

dalom alkalmazni és min-. hanem a szegény emberek
denkinek csak annyi gyer~ is segithessenek magukon.
meke lesz, amennyit becsü- Ezt a támogatást azonban
leltel lel tud nevelni, ak/wr csak a törvényes házasság
kevesebb rendőrt, csendőr! és ban élőknek adják meg, igy
fegyházaf kell jenntartanunk, az nem fajtalanságra vezet,
több pénz marad népegész~ hanem igenis a fajunk meg
ségi és nevelési intézmények- erősödésére.

re.

tosi/ás szükségé: és elónyét.
Amikor valamelyik gazdálkodó!
állatkár éri, akkor érdeklődik cl

biztosilás mibenléte felól, de a
meg"gondolásnál tovább már
11em jut az illető. Az elmult 10
év alaiti káresejek pedig eléggé
bizonyiiják, mennyi kárt /ériiell
meg a Szövetkezet. Biztositva
vo11 10 év alai! mintegy 2500
darab szarvaslllBi"ha. Káreset
80 alkalommal fordul! eiő. A
Szöve/kezet kárél'! kitizelelt :
194 mázsa buzát, 10.598.600
koronát és 11.200 P-Őt. Gyógy
szerért 4000 pengőt fizeteit Ei

SzövejkezeI. Az álla/orvost
évenként mintegy 120 esetben
vették igénybe, ezenkivül 30
40 esel ben ellésllél és Jöbb p

szöri ollásoknál. A Szövelke
zet december 3 ;jki .vagyona
volt 117.65 pengó készp,znz,
401.05 pengő dijháJraJék, 985.40
pengő takarékbelé1i tőke és 1
drb. 50 pengő értékü üzlet
résziegy.

Örömmel állapitia meg elnök,

hogy a Szövetkezct tagjai sza

pOl'odnak, ső! több endrődi

tagja van már és reméli, a

g"yomai áIla1tarfók a sajál ér

dekükben belépnek szintén s

ha löbb tagja lesz a Szövejq

kezetnek, kevesebbe kerül a
biztosítás.

Közgyűlés a jelenJésl és zár
számadást elfogadta és a lejárt
tisztségekre egyhang u felkiále
lással megválaszlollák elnök
nek Papp Zsigmondot, iigyvezc·
lőnek Molnár Istvánt, igazgaJÓk·
nak Kovács Gergelyt és ~<:'ovács

Gábort, pénzlárnoknak Arany
Lajost, felligyeJőbizoltság"j faq
goknak Balárj Aniail, H. Kovács
AnJall, Gál An/alt, Kocsis La#
josi, Kaló ferencet, vá!aszl
mányi /agoknak Aranyi Mihályl,
Oá! Endrét, I,:iss Lajost, Erdei
Lajost, Kruchió Lajosl, Kovács
O, Lajosl, Nag"v Károlyt, Szi~

lágyi Istvánt, Szendrei Balázsi,
Vincze Endrét.

Az Állatbiztosiló Szöve/kezei
Papp Zsigmond és Molnár
István ügyes vezctésével érje
el azt a szép eredményt, mely
község"ünk gazdasági éle/ében
máris elónyösen volt segitsé
gére az állal káros tagjainak,

nkát.

án alakul/ meg a Szövetkezet
62 taggal és ug'yanannYI uz
lelrésszel. Ma 359 tagja van
a SzöveJkezetnek s a biztosi
toH állatok száma 350-380
között váUakozik. Sajnálal/al

állapilolta meg. hogy cl g"azda·

/ársadalom még mindig nem I
ismerle fel elé~gé az állalbiz p

.

csupán gyomai munkásokkal.
l<:.cdden a hizolJság kin/ volt

a mezőiur-dévaványai úl Oyo
ma halárába esó csudaballai
szakaszán, hol 4200 méter
hos"zban mintegy 9 ezer köb
méter föld megmozditásával
csak akkor kezdik meg a mun l

kát, amikor az érdekel1ekkel fl

a csereterületi kérdésben meg P

állapodtak, 'mert il! az ú! át l

helyezését vclték tervbe. Ennél
cl munkánál csak endrődi mlInp
kásokal alkalmaznak majc!.

E munkákal ValaseJ< Ernő

kir. mérnök vezeti, ki hé/főn

reggel Gyomára ér[,ezik, hogy
a mezőberényi úton megkezd
jék a munkál.

Közigazgatási szemle.

Megkezdik az inség

Vasárnap tartotta a Gyomai
Állatbiztosíló Szövetkezet évi
rendes közgyűlését, melyen 10
éves fennállását is ünnepelte.

Papp Zsigmond elnök vissza
pillantást vetet! beszédjében,
hogy ezelólt jjz évvel Oláh
Sándor Széchenyi utcai lakos
kezdeményezésére április 20 p

Hélfőn regg'el közigazg"alási
szemlél larlollak fl gyoma
mezóberényi úlon dr. Pánczél
József vármegyei fójegyző ell

.nöklete alalt Bálini Imre kir.
műszaki főtanácsos, a gyulai
kir. állami épitészeli hivatal
vezelője, Valasek Ernő kir.
mérnök, Safáry László kir. mü
szaki tanácsos, a gyulai kir.
folyammérnöki hiva1al veze16je,
dr. Pálka Pál főszolgabiró,

Pánczél Emil közsé2"i főjegyző,
llhrin ls/ván községi mérnök
és Kovács Gábor községi biró.

A bizoltság 3200 méter hossz
ban, minkgy 12 ezer köbméter
fiSld megmozditásáva! április
3-án megkezdi a munkát, ilt

Dr. Csermák Béla, vár
megyei tiszti jőorvos héfjőn

délután egy alkalmilag ösz
szehivott nagyobb számú érI
deklődő társaság előtt beje
lentette, hogy dr. Márky
Barna alispán a vánnegye
támogatását helyezte kilá
tásba, ha a község egy szülő

otthont léles it.
Dr. Csermák főorvos meg

győző érvekkel mutatott rá,
milyen óriási nemzeti veszte~

ség az, hogy kü!önösen a leg
szegényebb embereknél meny
nyire nagy a gyermek- és
anya halandóság, megfelelő

kezelés és ápolás, de megfe
lelő - d siüléslfoly"a"rizdt ide
jére kivánatos hely és be
rendezés hiányában. Ezeket
II hiányokat pótolnáa sz,ülő-

szinte kiegészltvea
Stefánia egyesület már is
előnyösen érezhető miíködé.;.
séf. A szegény emberek in
gyen vehetnék igénybe az
otthont, a többiek méltányos
összeg jizetésével.

Biztosra veszem, képviselő
testüle/ünk lehetővé fe$zi,
hogy ez a nagyon szükséges
intézmény mielőbb megkezd
hesse áldásos működéséf

Dr. Csermákjőorvos egyik
kijelentése az volt:" Nem az
a nemzet érdeke, hogy egy
anya 8-JO gyermeket szül
jön, de ezekből hozzá nem
értő szülési és azutáni keze
zelésből, vagy anyagiak hiján
csak 2-3 gyermeket tud
felnevelni, hanem az az ér
dekünk, amennyi gyermeket
hoz egy anya a világra, azt
lehetőleg mind fel is tudja
nevelni. "

A régi mondás ma is áll,
hogy a gyermek Isten áldá
sa! - de csak annyi gyer;
mek, ahányat a szülője tisz
tességesen fel tud nevelni,

Szülő-otthon.



OYOMAI UlsAO
iM$Z 7: 'rtr:mt=ltt!iiWY%t1"S123pr:-mnc

i 93;). apr. 1.

Az rszáigos
ezögazdaság kiíállitás

vásári forgal a

'llliiiíiiitíAii

Ármentesitő Társu
i mun ataL

Emlékezés.
A március 15 P j nemzeti ün

nep megüJésében Kondoros'
tanya hazafias közönsége is
részt ve/t. A reggel 8 órakor
megfartoJl istentisztele! után a
helybeli Hangya Szövetkezet
nagytermében Bencze- József r.
k. kántor/anHó ünnepi b.zszéde
után - melyben a magyar tör
ténelmet vázolja óseink bejö'
vetelélól napiainkig ; az iskolás
g-yermekck szebbnél'szebb sza
va!alai és énekszámai köve!1
keztek. Egy éve már, hogy
utoljára adtunk arró! a jó'
akaraiu népnevelő munkáró!,
amely iH ebben a Jóisten háta
mögötti lanyaviJágban folyile
í(lilönöscn mély nyomoka! ha
g-yoJt a lelkekben az elmult
év május havában meglartolt
Anyák napja. Ez alkalomra
Bencze .Iózsef és neje Tihanyi
Mária tanitók, megszemélyes!c
jetlék a "lVIegfagyolt gyermek"
eimü drámai !(öllcményL Aminl
él kis árva oU a színpadon el
helyezel! sirok közöfi járva,
keresle az édesanyja sirjá! _..

Oll '3zem nem maradt szára·
zon. _. Azonkivül több izben
vollak a bárom isko!ában az
emlitet! kél janUó és érdemes
kortársaik, Paróeza! Gergely
községsori és Ciábriely Irma
"Pogány" iskolai lanifók ren
dezésében ismerejjerjeszlő elő

adások. Ezeken szó volt a
gyermekek szavalatai után köz
érde!zi.i dolgokról: Baromfi/el
Ilyésztés, g'yümölcsfaü1tclés, fá
silásról. A nyár folyamán él

régi jó népszokásokat fcluji'

munkákat végezieleJt, mely csa
íornamunkák sem programban
nem voltak, de nem is vollak
szi.i;Cségesek él Társulat vizlc
vezetésében, azonban meg·
hozta a Társula! ezt az áldo,
zalot, hogyenyhitse.az endrődi

munkásság mllnkanélküliségé
ből eredő nyomorát.
Endrőd község js jól járt,

mert a nyujtolI összege! a
Társulai!ól visszakapja_

pócn nagy volt az érdeklődés

ebben az évben a kocák iránt,
amelyekei az előző években él

kiállításon alig vásárollak. Mig
a mull évi kiállításon csak 30
darabot veltek, az idén 180
koca keH ej, 150 peng-ós állag
áron. A TOSSZ: gyapiuárak ej· I

len érc: jó voll a vásárlási kedv
a juhok csoporljában is, ahoJ
80 százalékos értékesítés mel,
lett 120 darab kos! adlak cl,
100 pcngő köriili állagárbön_
Feltünóen nagy árakat érlek el .
a kj él lÓlcny;;;szJő gaz:
dák, amennyiben 35 ménl1825
pengős, 8 kancát pedig G1O
pengós állagáron adrak CL

A ménei-: nagy részé I a föld
miveJésügyi minisztérium vásá q

rolra meg- a köztcnyész/és
számára.

né
end

.Az I

Ez év január 15'élól End,
ród munkanélküliségét nagyban
csökkeníelle, hogy az Ivánfe
néki ÁrmentesHő Társulal na·
pon/a min/egy 300 embert fog·
lalkozla/oll és igy március 25
ig, amikor e munkálatokat
befejezték, mintegy 9000 pen- I

gót fizetet! ki. Ezl az összeget'
Endrőd köséglől kapta él Tár·
sul at, de azt 3-4 évalal! visz·
szafizeli a községnek.

A Társulat ez eselben olyan

mÍnden várakoz<'Jst felülmulJ. A j
kiállitás e!sórallgu minőségü I

és gazdag válaszléku lenyész I
anyaga iránt minden esoporl' I
ban olyan nag-v kereslet mulalI :,
kozol hogy azt él kiállított
anyagból nem is lehetett telje- i
sen fedezni, ugyhogy a kiállilás .
kapcsán ollbonról, a gazdaság·
ból is nagyarányu eladások
lÖrléntek.

Elkell 260 bika, 662 pengós
áílagár mellett. Hascn!ókép- i
pen ériékesül!ek él kisebb I
számban felbozolt iebenek és!,

!
üszók, amelyek közü i 350 da-i
rabol adtak el 460 pengós álD!
la~áron. Igen nagv vol! a for, !
galam a seríésekné! is, ahol a I
kalloknak több mint 90 százop!
iéka, 490 darab cserélt gazdát, ,
180 peng-ős átlögáron. Meg!e- I

Csei'nus apát
a munka alkaloméri,

(Endrődi tudósitónktóL)

A szociális gondolkodásáról is
mert endrődi apátplébános fárad
ságot nem kimélő utánjárással ke
resi az endrődi földmunkások
részére a munkaalkalmat E na
pokban a Körös-tisza-marosi ár
mentesítő társulathoz intézett ké
relmet és erre a következ6 választ
kapta:
Nagyságos és főtisztelendő

CSERNUS MIHÁLY
apátplebános urnak

Közöljük t. Olvasóinkkal, hogy
Csernus Mihály apát ur a mult
számunkban közölt ') A munkás
kérdés (( cimü cikkéb~n saját- és i
nem a lapunk véleményét írta meg. I

Endrőd.

Az endrődi védgátak magasitása s
ezzel kapcsolatban az endrődi föld· i
munkások munkaa!kalomhoz való jutta- I
tása tárgyában folyó hó IS-án kelt I
megkeresésére van szerencsém értesi- !
teni Nagyságodat, hogy az endrődi,

védgátak erősitési és m21gasitási mun
kálataira vonatkozó tervek készen van
nak s azok kivitele programba is véte
tett, azonban a munkálatok meginditá
sát ezideig anyagi áka\{ n:ltraltatták.

Társulatunk az általános töltéserösi
tési és magasitási munkálatokat a Kö
rösi szakaszon kezdette meg s succes
sive halad az alsó szakaszok felé, hogy ,I

most már az endrődi szakaszra a folyó "
év folyamán, vagy esetleg a felveendő

kölcsön kapcsán sor kerül-e, határozott
választ nem adhatok, - az esetleg
meginditandó munkálatoknál minden
esetre figyelemmel leszünk az endrődi

földmunkások helyzetére és nekik a
község érdekeltségi arányának meg
fele~öen_ munkaalkalmat igyekszünk
nyujtam.

Szentes, 1933. évi március hó 24-én_
Tisztelettel:

PALASOVSZKY
igazgató-főmérnök.

EZÖ ASAGUN EG5ZERVEZÉSE.
Kooperáció. (3.)

!rta: lovag MANZ GYÖRGY.

Összefogás, kölcsönös támogatás, együttműködés, ezek azok
a jelszavak, amelyeket ujságcikkekben és fe!olvasásokon állandóan
hirdetnek a magyar gazdáknak, de vajmi kevés eredménnyel, mert
ezeknek a szép elveknek érleime még mindig homályos a falusi
nép előtt. A magyar termelő, aki ézer év óta magárahagyatva
csakis saját erejére számilhatott és ennélfogva bizalmatlanná vált
mindenkivel szemben, a legutolsó évek eseményei által még óva
tosabbá lett. Az összefogás alatt gazdasági önállóságának felhaa
gyását, a kölcsönös támogatás alatt mások által való kizsákmá
nyolását, az együttműködés alatt pedig idegen beavatkozási sejt
magángazdaságában.

A legnehezebb feladatnak tartom az összefogás szellemét
belevinni a falu lelkületébe. Mert ez nem egyéb, mint a gazdasági
fegyelemnek megteremtése_ Szükséges, hogya mezőgazdasági ter
melés és értékesités egy olyan programmal induljon meg, amelynek
minden egyes részletét a gazdák megbiráini és ellenőrizni képesek,
szükséges továbbá, hogy a kitüzött célok és eszközök tisztán lát
hatók legyenek és hogy ezeknek megvalósitására szükséges idő

pontosan meg legyen jelölve, hogy tehát a szervezkedő gazdák
tudják, hogy meddig kell várniok, amig céljukat elérik és látniok
kelJ, hogy tényleg gondoskodva van arról, hogy addig is bajaiknak
orvoslása iránt minden megtörténik, hogya mostani nehéz idő·

ket megusszák. A fegyelem nem egyéb, mint a gazdasági céltu
datosság által megteremtett bizalom a vezetőség és termelötársak iránt.

A kölcsönös támogatásnak alapfeltétele, hogy biztosi~va le
gyen, hogya bajbajutottak megsegítése tényleg az összes szer
vezkedő gazdák aránylagos hozzájárulásáva! történik és hogy ez a
támogatás a támogat9nak is hasznára válik, teh~t dombQ-

ritanunkazt a rendszert, amely a kölcsönös támogatást az érdek
közösségre épiti fel. Addig, amig nem sikerül a termelést és érté
kesitést ugy megszervezn ünk, hogy az egyes gazdák egymásnak
ne konkuráljanak, hanem egymás mellett és egymással érvénye
süljenek a termelésben és értékesitésben .és egymásra legyenek
utalva, egymást kiegészítsék, nincs semmi háttere ennek a támo
gatásnak. Mert gazdasági szempontból a felebaráti szeretet ott
kezdődik, ahol ennek hasznát is látjuk. Tudnom kell, hogy ha
nem segitek a másikon, akkor magam is megbukok és ha segitek,
abból reális hasznom lesz akkor is, ha magam nem szorulok -má
soknak támogatására.

Az együttmüködés elve a modem gazdálkodásban nem csak
abban áll, hogya gazdák szükség esetén nagyobb munkákban
együttesen dolgozzanak, hanem legfőképen abban, hogy meg
egyeznek egész termelési rendszerüket egy egységes gazdasági terv
szerint berendezni. A mai értékesitési lehetőségek ott használhatók
ki legjobban, ahol nagy tömegekben tökéletesen egyforma cikket
tudunk a piacra vetni. Ez azt követeli, hogy egy nagy országos
termelési terv szerint minden gazdának meg legyen pontosan adva,
hogy mil termeljen, mennyit és mily minőségben. Ez nem föiös~
leges beavatkozás a magángazdaságba, hanem egy kölcsönös meg
értése azoknak az előnyöknek, amelyek csakis az egységes mun
kában nyerhetők el. Az együttmüködést tehát akkor fogjuk megg
teremteni, ha kezünkben egy olyan országos termelési terv van, amely
minden egyes gazdának biztositja az önálló szerepet, megadja
arra az anyagi és szellemi lehetőségeket és megteremti az igy
termelt cikkeknek piacát is.

Bele kell vinni a féjlu és tanya tudatába, hogy kooperáció
nélkül ma már hiába remél jobb napokat.

(folyt. köv)



A lmltu§z~wrmáI1Y ferbe vei1e
a kir. !allfe!li8vc!őségek leépjg
léséL

Mussoihili clisNbédet adolf a
*magyar kü!ügyminiszier lis21e~

letére.

Ukrajil.áb~m ő5 ll1ezógazda p

sági munkás eilenforradalmárt
agyon)övcleti a szovieL

l. .202 pengős pénzbün p

lelésj szaboi ki a szombathelyi
invedéld biróság.

Digózással javitják meg
a szikes földeket.

tanclö "Arató·ünllepef" rendez- 20 esztendős 5 és fél százalékos ' A Magyar Mezőgazdasági~ ,:;:-~~

Eink, ifiuságunk több ízben amorlizáciáskölcsön formájában ren- Tá.rsaság ez h.ó 29~én vitaiilés!..·~.; jl~:~,U
delkezésreo Kata;;ztrális holdanként a . 0// VJ

1ar teil i mükedveló előadá~okat. "digózás legfeljebb 129 pengőbekerül, ,tartott )JA boleila pöJlása" ei<~~,,, (~, :11"",. i""-~'.;~,rt
A rnosla.ni március L5~i ,.nap ami annyit'jelent, hogy"kb. 1 q, buza . mén, Előadó dr. Nagy fcrenC:l~~}_:, ','
hcfejCl.ésél'e esle ugyancsaJl< árából a kölésönképpeli nyujtott összeg nyo miniszfer, él Társaság cl~li"':~- mil'1djJJ~ag,á~ vjs~li
Bcncz.elaniJÓ ur es neje ren-'l 20 év álattvisszafizethétő, Az erre vo- nöke -JaIt. A Társasá~ lctZkÖ~il t -=~=--- a gyarl-o veCijegyef.

llezésében, e,Lóadfák a "t?§C,S~9j .natkozó'.I~in~s7:te.r~ rendele~anapokban 'Úlebbi programja: A mcző-!l \~ ~~~:;~~I~~~'I11
l ' k""" d ., o d ~fog meg~l;keíéDl G~ azt· a, varn.1€"\ e aJ- , . . . o . 'f" A ep ~ 00"" il, 'u .':ll"'~'Iil" '~'"aFWO. clmu 11'1'(;' enia SZIn a- .~., ~"',. , '~', b,.. gazdasac'1 szakoktalas re orm-'r~J, .lJ.i!l.~h '! !lliJi'""J:l'J:i>'lJj

o,,,,, ~·I"-". ;-'. ,:0.,. ,;:' ,)spanja""fQ,S,I;;J. ,:;yegr~l1ajtam,. 1~1Jetoli".g , < "'.. _ ,. o i ,j .
eJ", ",DO:.· h'C::Z.bX f

.
1 ,a.~ .. I.:,kol~s olyan módpn/ h()gy~ mypkal.l.éWüliségre l 1. 0 ' .4 l1lezo.g. azdasagl lel me':~:OI.f.js van vaIÓ.C'J.';,.

gyermekek szep. h,B,zatJös aa· is tekintet!el,' -ezek' 'a m1!hkálatok tervszerü irányiJása. Termelcsi~sági véd}eg~'

lok~t:é?e!\(?H~I:.". ·Bé~ejezé.sül \ leh:tőle:":Í1ég ,mátlIS -hó vég'éll? befeje:é- i. !S7.erző. d,ések. A mezőgazd,a~~g'riaz !smer~ .... '
pedIg az "lmad~oz;tanak a . hetok leb) enek. '! ''lietyzele a rekompenzaelOsNBo)er-h"reszt.

hazáért «',kez~~1i.~ f?!lászt::.,: ~ , o. , J'o ,:;:;;P::. J sze~ződése!(llél. ~. meZÓg,é17: ~Meg1"lhése~&őj'~!~inél.és
/Igoyszova1, aki fei ~ .j.~.nY~ol" 'dasagi cseledek gyogykezele5'e-m~knál!~SPIRlN

életfől,vag'y atrii még rosszabb, nek orsz'ágos megszervezése. .--.mm_ """''"''''"'

len, éZi".azí, iÖJJO!1 ki. k?Ú;é,n,k, o Az áJ1atbizt. szövetJr. a 1. lj: Me,gjöHek a ~ólvál{ és mil-
·1 a . l·, I Április elsejétőL iiezdve a - - .Jugy n",l , nem bO jal, sna] évben a vécJőoliási ápro hó ő~ I scm törődve az emberek mac

iH mindiQ' a7 élei gyomai posta~ivatahüH a te-' I
~ - , ,,, . án lő-án és 24-én eszközli a . rakodásával, fészket raknak,

FÜLÖP IMRE lefon szolgálat regge18 órától lrla:r szokolt hnlyc!<e'll, B 0 11c',"L"1- !_ '- "'! szaporodnak, rendel csinálnak
kisgazdao' este 6 óráig tart. I

..._"",."".,_omm...,: ....., """'!'" Jelen: lvlázsaháznál, kiilJerülc- • a békalársadalomban sósszel
Harsányi Pál ref. esperesi a len: (Jál Antal, Pfeiffer Mihály! megint itt hagynak bennünket,

hódmezővásárhelyi reformálus és Béres Lajos tanyájában. I hogy tovább mariuk egymást
fógil1lnáziul11 érettségi elnöké- i("zdole 1'oooel 7 o'ral\.'or. Bl'7-1 "G" .. , t .,--, "'"'H. ~ ~ ~66" - - .... " yumo,cserme,oJi{ vl's2ágcs

Abban a nagygondban, amely az in-· nek nevezlék ki erre az évre. I lositás is lörténik. I Egyesülete" szaktanácsának és
séges lakosság létfenntartása kérc!ésé· Nyugdijazták Szenlkcrcsz!y I Tavaszi 9yilmölcsfaültet.éskor j igazgatóságának illése. Az össz
ben a hatóságokat terheli, nagy segitoo i Ti vada r 1< i r. i a n fí? ili gy cl ó I. M ep I lehetőleg iszapolással telepitsün k, az i. kOi'mányzat, de külőnösen a Földmive-
se'aet j'eleJit a Jl1 l{ir' 'o" idnll"'e'e'SU"g\'I' i ' I' Iésü.gyi Minisztei'ínm hathato'" prko"lc~I'~- , ,. l "I ~j g'yenk tanilósága egy meleg' az a beliitetett fákat négy kanna vIzzel - ~ - ~

1111'nl"z(e1°1'lJll1 va'l'atlan 'o'yors e's reno' , f"l j t ! tánlO2'atása mellett alakult ,)GY'U"1110"lcs-
ó> , '" -,.. '-I" " 1 k" J I öntsük meg, hogy a VIZ a o ( e a r ~

k' "1 ", d l t Ih (" 1]' SZIVU elo jarojana { 'lvan {e.' ! termel ök Országos E2'v esülete" f. "'vJvn jom u a II e· a' arozasa, me y e- gyökerek közé iszapoijao .' _ I' v vJ <::
nyeges mén'ben járul hozzá) hogy ez a le!1les pihenést negyven évi . április 4,én d. e. 10 órakor szak-
kérdés a vármegye területén megnyug- szolgálata ulán, Kitűnő k o r p a kaphato tanács-ülést, ugyanaznap délután 5
tatá módon megoldható legyeno A na- KI· A b l ' óral(or pedig igazgatósági ülést tart

. ner lZluor - clegsege gU"1'ma; E"1 t h' t I l . ,pokban a várlllegye alispánja kapott a:; u , az gyesu e lva 2. os he YJsegeiben.
mialt - nó2vnapi váltsÁg'u! bar- 'VII A d ' 8meghívást a földmivelésiígyi miniszter- raktárában. ' o, n rassy-ut ,) A szaktanácsülé-

hez egy értekezletre, mell' értekezleten, mine pengőJ jultatol! a \'ör('ls·~~~ sen a vidéki Fiókegyesiileíek által de-
Mayer Károly államtitkár közölte il m. ker('sz! Egyesület helyi nól,já· Harmincnyolc állás van, legált szakértők, de !JivatdJból az ösz-
kir. földm, miniszter azon elhatározá- nak. I szes főispánok és o. "Gyümölcstermelők

iiresedésbe, ezen állásra ie-I O ' E l L'"sát, hogy különös tekintettel a várl1le- Helyreigazítás. Március 4.ild . l h. " rszagos gl'esü ele -nek igazgatósági
gye földmunkásságának nehéz helyze- 1entkezhetnek bárme y lvaiasU: tagjai is résztvesznek. A szaktanács-

számunkban tévesen kUrLlzs- .tére, de agazdatársadalom érdekére férfiak vagy nók. Egyellen kel p ülés a már 18 megyében megalakult
is, a vármegye területén munkálatokat lásnak közölIük ámbár köz-! Iékaz intc1ligl:ncia.Az eddigi· fiókegyesületek tapasztalaté:it és ten-
indit. A vármegyén kivül ezen munká- egészségügyi kihágásérf ilc?lJék í nivaJóit terjeszti elő, mig az 19azgató-gyakorlat szerint, hosszu évek- - ~
Jatoknál mé2' Szol.nok és HaJodu vár- 'ei Ka'da'r Qa·nc·jo,. f()O'leehlll'kLI~j . ság határozatot fog hozni ol"2.n kér-

~ • ~J., 15 :O" ről van szó, nag'! jövedelem. - J
megyék vannak érdekelve. A miniszter E 'bk' t l' T'" '1 J désekben, amelyekben a szaktanács

o ....,. g'ye en a 1<11'. orvenysze ( me1. A fOQL lalkoúls egy része ']' .
ugyaJ1ls, elozo evek soran szerzett "'. ~b' .' , . '151 I' l '1 alast toglalt.
tapasztalatok alapjál)-a~r a .megá!l2lpi- i ajara::; llosag I ~ (' Cl e le en pénzbcs:zedésbóJ álL nyugták =_
t.á.S.t..t ....et.te., _l.l.O~y a.~ ...~1...11.1.•..I...t....e.t.,:}.i~roll1 vár.- i le:záll,i,!O. lia, es ~S.. ?k 60 P~I~gÓ I ellenében. Csakis olyan ajánla- a~'(arja; nyeljen
l);e,gye terul,eten,.s?~i ~ .. ,?~;l~es,Jal~J, !p&:nzbynletcsTí2.!ielteo Az Jlelet tokaI veheJLink figyelembe, ahol' • I
l)lélye~ rnegfelej()111,9q9\lJ11J;~HvÜ]1iJ.tO\{,',J.,9gcros" . ! az illelő minden részletre ki- es szerencses egyen,
é~~'.r'tzibbt~rn.W\é;;,'s7J~1&~);'!tA~tál!i{~. :!.,' ABékésbánát~~gyhá,?fmegye s cl r s j re g ye t csak~s a
hatok IeJ1l1er1gk. i;\.;1;r,J1~~talalG-k .. ;rnegr, 'owi., , "l:'" ';; T' kriecIóen megirja az eddigi I Bács ba I h
javítására kétn14d:,:ilII.r~ngelk€j;;;é.sre,),~01aq.é!t es "~o )jI O~j:'1~p!; ,)~(?q ..~:? lili.iködés, kori,. esa~ádi á,llaP?-I. y~ .. rn~ilJan vegyen.
A.z:'egyi~.Jnóclá.íliéifiszcí.p!?~l. 1\alö.. 2.i).:..re, :;;zegedr~ blvla~ ossze, fol, képzeltsége!. A loglalkozas, A kukorECamO!yeilel1i védekezes

kezelés,mi're vonai~§zdla~r~',j1iil)-is~t~~ fővárosb-an tartott n;c7ő- mindig az ille1ő lakhelyének a . céljából tavas'ug minden csutkát, !(arót
rium mál'éV:k ófa.ak?ióf)?~y~liLie;, 'g-azdasági kiáJliláson __ csáI(ói szomszéd városában tör!énik, fel kell használni. Ezt a törvény is
melynek soran a gazdakkeqvezo f.e l- G ..... r: . 'I' . ' .' l "( l" j"" .
tételekjnell~tfkaplültiül.ka'éhk'org~~~, .. ~l\?zf ):'t~Fla b~{esmeg'yel blr- Leveleke! tv1arton Józscfcimére, l (o e ezoen e o Ifja.
rak ezen rneHéktermékéböl. ',i lokos I'l"jhBI"Íe ej a legnag-yobb Budapest VI!., Dohány ueea 14. l Lebontották a gyulai Gön-

C~~(té~:~S:t~~,R~b:~fQ:~r~~t~~zfJ~d~~":'I~~t~E:~e1<~~~~JtY(r~<i~ó~~~;~,~ i\~:::~::a/~~:~kU~~~:b~~r~\~~~.1 dÖ~:;~so:!~O;~engŐSÖkés ha-

~~~t~~tás;na~a?:r~t~6tá~~~sz~;~~e~~~""GrÓfRinaldó" dmü Bakonyi sük a fákat, azonban ne feledjük el, I mis ölvenfilléresek vannak for
ter.ületekreke])sZálr-ita.,.n~,'·~;gye:zolyan--:?zirJl1aiopereli 1116, hogy afaiskolákból hozatott oltv~nyok goalomban Békéscsabán.

. -- I" d' l I mindig későbben rügyeznek, nunt a.
tekintélyestoobI égé'íjélent, - amit C Ga -- asa esz a .1LlS·· Békéscsaba 156 ezel' PCI-IQo-1. ~ . termőfák, tehát az ültetésükkel mál'Ci- I ~

a szikes terüle tulajdOl~O$ai. nehe- véii ünnep~k eseménye, mely- usban, április elején még nem késtünk Iforditolt inségmunkákra.
zen birnak,o· el. E.z:'.<t"t.·,a.pasz.taJat vezette ról cRak a~nYií irIratunk, hogy el. I

t fId t t I !~~-mos a· O nJ.' .111lJllS.Z...c.rJumo . arra., ió . Vel! cégér" ' ..Bu··ve'.szek iskolá;a. A modern. S t
hogy a vasutivoll~Ia~tór 5 km-nél tá- ", . , .' .. .... > " J Z e m e s e n g e l' i t
volabb. eső SZik.es XiJ.'ldek megja.. VjtáS.ára Ja/szak a" yom~~ ll-~aro_s ,cs Ill1ágUSOk, a biivészek iskolájá- ' a Fu!ura El legmagasabb
egy másik és l"ülánös~n vármegyénk- Kere.skedo Ifjak Onkepzokbre ról, rendkivül érdekes cikkei

. ., "k él ll' naloi aron va' C:~"'''"'''!.ben Szarvas kcizség környekén be- mu e \le Ol. . közöl a Délibáb uj száma. A -<;il. ""ill
v~lt, már éV,ti~eclek ólá~~l~tatott eljá- AGyomai Egyetértés Olvasó- i népszerü szinházi képeslap
rast propagal]ao Az elJaras az u, n. 1 t ',.'\' h' 1-' "I d 'l' ct k t b 'I ' d
digózás, ami abbarrMJ, hogya szikes egy~e I BI/:] l~ O,. en ~u~(e,: szamJa an er e. ese)· nel er e-
talajokalatt található szénsavas mész- vel o foprobat, 2'Bnpedlg I1lU- kese bb cikket, riportol, 120
tarta!mu fqfdréteg kiemeltetik és a kedvelő elóacJást rendezo Utána pompás képet, nagyszerU bu p

szikes területen eHéritíetik. Eztel az reggelig tartó tánc lesz, A dapesti és küii'öldi rádióműso

eljá~ássa] ta~aszt~l~t~~ sz~rin~oa szikes Rendezőség. rokat közöl. Beszámol minden
talajokat belathato Itiore slkerult meg- . .
javitani annyira, hogy azok 2-4 qo bu- Rózsabál lesz április l-én szinházi és filmeseményról, de
zával az aze]őttiéredményeknéltóbbet szombaton a Nyugoti vetldég- egyfelvonásos színdarabot.
mutatnakfel. 60.000 pengő! kiván lóbeno 5clépiidij személyenként folytafásos regényt és kereszí p

a fáIdm, miniszter kisérlet képpen Bé- 60 fillér. Aszépségversenyben rejlvényt is közöl. A Délibáb
késvármegye területére digózási mun- " ~ -'.' . ' 20 j' II
kák eJvegiéséreaz- Altruista Banknak nyel le::; no el fekes Jujaimat kap, egy szama lj ér,
rendelkezéséfl~bocsátani. A bank adná Zenél Dógi Elemér zenekara Bevezetik BuciapestC'n a
az összeget a jelentkezŐgazdáknak , szolgáltatja, filléres félszakaszjegycl.
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Szerkesztésért és kiadásért felelső :
ifj. WAGNER MÁRTON.

Örömmel értesitem nb. vendégeiIttét,
hogy az első tavaszi hordósör szállít
mjnY0!n megérkezett és f. év április l-től

AZ ElSÖ MAGYAR
H:SZVálV SERFÖlDE
k4zkedvelt udvari sESl'e csapól\illl

ismét állandóan kapható.

S.:ives pártfogást kér

HANTZMANN FERENC
vendéglős

Gyoma, Holler siállö.
••ú••••••u.uuwu.~••••u~

márványból, fekete és szürke
gránitból

a legjobb és legszebb kivitelben
a.legolcsóbb gyáriárban kaphat6k:
ROSENBAUM GYULA

köfaragó:iparteJepén
Békéscsabán, Andrássy u. 46. sz. a.

ERTESíTÉS!

DUBLIKACIÓ.

SIRKÖVEK

Két telkel'l épült sarokház, modern
üzlelhelyiségekkel szabadkézből eladó
bővebbet Kossuth Lajos u. 35 sz. alatt
Vatay Gábor asztalosnál.

Egy kétszobás lakás haszonbérbe
kerestetil,. JelenIk. lehet: lapunk Szer
kesztőségében.

Egy szép butorozctt - külön
bejárahi - utcai szoba kiadó. Horthy
Miklós u. 30 sz. a Német templomm~1
szemben. .

Olcsóbb a bor! Kerekes Károly
borkereskedőnéla:kitünő zamatu kacaT
bornak literje 40 fillér.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 .pengő kész
pénzzel, olcsón előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dök forduljanak Wagper József fake
reskedöhöz Oyomán.

ECWUéz m,gyar hold föld a
R~kl!-ntak· tQid!!'!· . tanyával és takar
mliiHlral.l1tllt ~'!i! ~i~dó buza haszoribét
~H~t~ "4t«M .!il ~H'n. lJ. kÖföslin1á.:

. . . B;öliebbefaáYom81

2\n~~,'''~~~ mel1ékb~ly~ek..
kel 'flyti«)~~~f q!lVarral kiadó. ert.
lehet BirÓ ~~~~ astta10snAt
EgysUt5;!.~'~ I'szénvoh6 és l

tiíZfJi5zk41~ E:I~~() .Kossuth ufca 37 sz
~ "', .. i, .. , 1- " : .. ,

11"'1'111'1'*1.1 "111111

""""11"11"'1'11'11

féle

Minden mennyiségben kapható:

a ner árton
fakereskedésében, GYOMAN.

.'....-

Legjobb és
legolcsóbb a

drótfonat

közöt! Békésvármegyére is ki
Icrjed. Az él gazda, aki mész'
szegény kő/ölt, szikes szántó
földjét meszezéssel javítani
akarja, legkésőbb- 1933. május
l-ig jelentkezzék; a község
elójáróságánál és olt ielenbe
be, hogy hány kat. hoh:bzikes
szántóföldet szándékozik meg'.r
javítan\. Off tudhatják meg ti

részletes fe.ltlitcleket és tudni·
vli\ókat is.

A. mtt!res gyorsvOMfok sfa
tisztilalja.· A Magyar Statiszti,
kai Szemlel~gutóbbiszámában
érd,ekes összeáHitást közöfl II

filléres gyorsvonatok 1932 évi
sla!iszlikájáról. Eszerint éÚ ef·
mult évben Budapestróf vidékre
III filléres gyorsvonatot indi
tollak E50.05Ű utassal, a vi
dékról pedig Budapestre 45
vonatot 55.000 utassal. Ezen
kivül vidéki városok közöl!
közlekede!l 47 filléres vonal
36.545 utassal. Az összes fil·
Jéres gyorsvonatok 73.642 vO g

nalkiloméler le!jesifmény mellcIt
769.118,70 Rcngá. bruHó b3vé
ieH eredményez/ek. Az egyes
vonatokala tavaszi idöszakban

.- - -, -_. L. _

állagosan 1106, az ószi idó g

szakhan pedig 1074 utas hasz~

nália. E slaiiszlilca szerint Buda g

pesiről él vidékre kétszerrel
löbb vonalot indijailak, mini él

vidékről Budapestre és ehhez
képes! él vidékre ulazók szá
ma is több mint duplája volt él

vidékről Budapestre utaz6knak.

Az angol bankok nem akar.
nak karnato! fizetni a betélek
ulán.

Az ujonnan életbeiéptef€tf
törvény szerint Franciaország.
ban, két fet~~gef feh~tf8,ltll1l.

KallforDI'banarö(dreng~$
virágzó városokat pusztított et

HAIDEKKER

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

men !

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
UWUUU.~~W•••~UUU.WU8U

Rend.elet a szíktalajja\'itás
akció folytatásárój. A földmi
velésügyi miniszter rendeletet
adotl ki, melyben közli, hogy
az 1923 évben meginditolI ál.
lami szíklalajjavifási akciót, bár
szűkebb keretekben, az 1933.
évben is folytatni kivánja s
mindazon kedvezményeket, a
melyeket a7 annak idején ki·
adott rendelet a mészszegény
kötött, szikes területek meg'
javilásánál a gazdálkodó bir.
tokosok (bérlók) részére biZI
fosiloll - kivéve az úgyneve
zett "B" kötelezvénnyel való
jelentkezés lehetőségél - él

birtok nagyságára való tqkintei
nélkül a folyó évben is minden
jogos igénylőnek nyujtani ki
vánja. Az akció halá/ya és a
kedvezmények nyujtésa többek

A hitelezők és adósok kö
zötti egyezkedést közvetiíö
ipar módositása. A kereske·
delemügyi miniszlerium most
kiadott rendeletével mC'gen·
gedte. hogy él hitelezők és
adósok közötti egyezkedést
közvelitő iparosok űz!elszer,

zés céljából névre cimezett le
vélben ajánlkozhassanak olyan
kereskedőknél,iparosoknál. kik
maguk ellen magánegyezségi,
csődönkivüli kényszer(Zgyezsé
gi eljárás megindilását kérték"
vagy akik ellen csód nyíllatolt.
EzeIméi él kereskedőknél vagy
iparosoknál tehát cl hitefezők

és adósok közötti egyezkedést
közvetiló iparos kizárólag ne
vűkre cimzell levélben ajánl·
kozhalik. A rendelet a szóban
lévó egyezkedést közvelitó ipa·
fosok könyvvezetésére nézve
is tartalmaz intézkedést.

lehet-e értékesiteni a gyom
.növényeket? Olvasóink gyakran ér
deklődnek aziránt, hogy miképpen
pusztitható ki a néha tömegesen elő

forduló fekete nadály, tövises iglic,
gyalogbodla, gyermekláncfű, tarack
gyökér, zsurlófű stb., vagy pedig taná
csot kérnek a kőrisfákat és orgona
bokrokat ellepő kőrisbogár pusztitását
ílIetőleg. Bár a gyógynövények fontos
sága benn van a köztudatban, mégis
sokan nem tudják, hogy a fentebb
emlitett, de ezenkivül még számos más
gyomnak minősített növény, továbbá a
kőrisbogár is a bennük levő hatóanyag
tartalom miatt a gyógyászatban hasz
nálatosak, tehát értékesithetök. Bár
ezek a növények és a kőrisbogár túl
nagy értéket nem képviselnek, mégis
gazdaságosabb azok gyüjtése és érté
kesitése, mintha a gazda tüzelőnek

használná fel, vagy pedig trágyára hor
daná azokat. - Mielőtt tehát a gazda
e gyomnövények és a kőrisbogár meg
semmisitésére, vagyis irtására határoz
ná el magát, intézzen a gyűjtést, szári
tást és értékesitését illetőleg kérdést li

Földmivelésügyi Minisztérium Növény
védeimi és Növényforli;almi lrodájához
(Budapest, V., Kossuth Lajos-tér ll.).
Ha a gazda ismeri a növényeket, elég
séges, ha a levélben azokat megnevezi,
ellenkező eselben célszerű azokból
mintát beküldeni, hogy annak alapján
megallapitható legyen a növény.

Szeged.i ipari vásár. A sze'"
gedi iparteslűlel ez évben má
jus 27-junius 5 napjain ren'"
dezi tőbb éven keresztül miÍr
közismerHé váll és sikeresnek
bizonyult ipari vásáriáL A vá'"
sár előmunkálatai már megin ..
dulrak és az eddigi jelentkezé
sekbői ítélve az idei vásár a
nehéz gazdasági viszonyok
mellell is meg fogja haladni iJlZ

eddigi vásán:)k kereteit. A vá~

sár sikerét kétségtelenül elő

fogja mozdilani az a körül·
mény is, hogy él látogatók ré·
szére él kereskedelemügyi mi...
niszter vasuli utazás kedvez·
ményél helyezte kilátásba. A
vásarra vonalkozó mindennemű

felvilágositásért a szegedi ipar·
tes!ülelnél működő rendező·

séghez lehet fordulni.
Oltetőgödör tl'ágyázása. A tekin

tetben, hogy az ültetőgöctörbe trágyát
tegyünk-e vagy sem, a szakértők vé
leménye eltérő. Az amerikai (kalifor
niai) gyümöJcstermesztők szerint egy
gyümölcstermesztésre alkalmas terület
nek annyira termékenynek leel! lenni,
hogy az első évben trágyázásra ne
szoruljon. ft z ujonnan ültetett fák az
első évben olyan gyenge gyökérzetet
fejlesztenek, hogya trágyát nem az
első, hanem a következő években hasi
nositják. A magyar szakértők nagyrésze
is arra az ál!áspontra helyezkedett,
hogy ültetéskor a gödörbe nem szük
séges trágyát rakni, hanem inkább jó
felszintalajt vagy komposzföldet kell
tenni. Aránylag száraz éghajlatunk
mellett kü\önösen a friss trágya a
gyökereket még égetheti is. Mások
igen jó eredményt érteI< el a gödör
betrágyázássaI. Mindenképpen fontos,
hogy a trágya ne kerüljön mélyen a
gödör fenekére, hanem körülbelűl 30
cm-re a talaj szintje alá és a trágya
a beültetett fa gyökereit ne érje. Álta
lános tapasztalat, hogya fiatal fák
erőteljes fejlődésére a talaj forgatása
van kedvező hatással. Tehát ne kis
gödörbe, hanem 70 cm mélyen és 120 .
cm szélesen megásott gödörbe ültessük
a lat. Nem használ semmit a trágya
sem akkor, ha csak oly kis gödröt
ásunk, melybe a gyökerek éppen el
fémek. Amennyiben rendesen megásott
gödörbe bőven trágyázunk, úgy azzal
is számolni kell, hogya sok trágya
2-3 év alatt korhad el és akkor esik
össze, vagyis az ültet~s után következő

évben a gödör talaja még lényegesen
jobban süpped, mint ;l nem trágyázott
gödörben. Tehát a fákat ennek meg
felelően magasabbra kell ültetni. Igen
jól bevált eliárás az, hogy ha az elül
tetett fákat a következő ősszel trá
gyázzuk meg, éspedig úgy, hogy a fák
körül egyméteres körzetben a földet
istállótrágyával meghordjuk és azt
nyomban egy jó ásónyom mélyre alá
forgatjuk. Ez esetben a trágyát a már
begyökeresedett fák a következő évek
ben sokkal jobban hasznositják.

Körmenetek alkalmával be
kell zárni a kocsmákat és
vendéglőket. A belügyiniszter
elrendelte, hogy egyházi' kör·
menetek alkalmával él körme
net útvonalán 50 méter körze·
ten belül él kocsmáknak és
vendéglőknek be kell zárni
üzletüket s addig zárva tartan
dók, amig a körmenet utáni
istentisztelet véget nem ér.

NVQmtaH~ a ...HUNGARIN' könyvny~rodai ván~lat Gyomán, Fel~IŐ5 cégtulliIJdOflQ3: TeReT ~ANPQQ!
- - , I
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La al m,
Jelképes régi magyar gazda lakodalom

szegény iskolás gyermekek javára.

A gyermeki szeretet és hála mil1-

.. den s:?ent fájdalmával, de cl jó

'lsten örök Ifegyelmes akarotán

imádkozó elpihenéssel jelentjiik)

hogy cl szeretetben és élete á!do

zásában oly véghetetleniil gazdag

édesClnJlG; nagyanya és dédanya,

ki gyermekeiben 7 pap családot

nevelt fel református anyaszent

egyházunk~wk) özv. HARSÁNYI

SANDORNÉ szül. Sziget/li Vass

JvIarg it életének 88-ik évében, 62

évi boldog lzázasság és 7 évi

csendes öZl!egysp,f; után örök fény

nyel sugárzott leikét 1933. ápriiis

Izó 6-án visszaadta Urának istené

nek.

Drága luzlottunk porsátorát Deb

recenbelw Nagytemplomban április

hó 8·án, délelőtt 10 órakor tar

tandó imádság után Turkevébe

szállitjuk, hol a templomban ápr.

8-án délután 2 érakor tartandó

gyászszertartás után fogjuk édes

jó Atyánk mellé elhelyezni s az

édes anyaföldnek átadni.

Valának pedig mind a ketten

igazak Isten előtt! (Lukács l. 6).

özv, Kecskeméti Ferencné Har
sányi Gizella; Harsányi Sándor
nejével Schmiedt Emmával, néhai
Harsányi István özvegye Bertók
Ida, özv. Répész Mihályné Har
sányi Etelka, néhai Harsányi Mar
git férje Horváth Imre, Harsányi
Pál nejével Teleki jankával, He
teyné Harsányi Ilonka, Harsányi
László nejével Nehéz Boriskával
gyermekei, veje, menyei,

Harsányi Andor, Harsányi Ida,
Révész Ilonka féíjével Dienes
Bamával, Révész Agnes férjével
Beczkoy Józseffel, Horváth Erzsé
bet féJjével Szabó Zoltánnal,
HOl:váth István, Harsányi Irén,
Harsányi Janka férjével Nagy
Sándorral, Harsányi Margit, Har
sányi Katalin, Harsányi Mártha,
Hetey Gyula, Ha rSáJ1Y i Sándor,
Harsányi Etelka, Harsányi Margit
unokái, llTlokavejei.

Dienes Ruth, Tarnóczy Éva
dér,iuno ká i.

mökórban 3 egyén. Má70sságol
Gl'omán 5. EncJródön :2 pár
kölölL A község'j 01"v0501,01
Gyomán 220, Endródön262
igazol! szegény- beleg kereste
fel gyóg'yszerrendclés eeljabó1.

Fcl kcll még hivnunk ,iakos
ságl1nk figY<2lmé! löbbcg'ész o

ségQllc,nes állapol mQ:gszünlc~

tésérc. igymosó- és szennyviz,
szappanlé nem az ukára ön~

lendó, hanem benl az udvaron
léglaf(llu Cl1J'.?szlólS'öc!örbe, Dél~
elólti szobaía!<arifásnál nem
szabad a por!örlő-rongyol az
utcára kirázni. A Javaszi trá~

g'yakihordásnál nem szabad a
kocsiról a liágya felél az ul~

testre e]szórni és elhullo!j apró~
jószágai lilos az árokba ki·'
dobni. tvlindC'zen rossz szokásl
ig'cll kis fáradsággal el lehet
hagyni és községünk Jalaiá/,
levegőjét s vele együtt a saját
magunk eg'észség'ét kiméljijk,

Dr. SZILÁGYI FERENC

járási tisztiorvos,

a ref leányegylet leányserege
szolgált fel. Paprikás után a
násznagy a vendégkos2orut, cl sült
után pedig az ifjupárt köszöntötte.
Majd Harsányi Pál esperes az
öröm szülőket, a nöegylet buzgó
és áldozatkész tagjait kiemelvén,
hogy ezeket az ősi magyar szoká·
sokat, milyen szép megőrizni és
megmenteni az utókor számára.
Azután bejött a sánta szakács a
vőfély karján a nagy főzőkanáUal,

majd éjfélkor jött az uj asszony
tánca, kit kézből~kézbe adták, de
le kelleit róni nzinden táncolónak
a salláriumof-

Felejthetetlenül szép volt mind
az elgondolás, mind a meJ;;valósitás,
melyet érdemes volna ily nemes
célra egy kis buzgósággal másutt
is megrendez/zi. I

!

Az clmull !1]i'rrcius hónap!
közq}é:-Z5é\;!'ü\:!'yile~ (l rossz I
hónapok közé lorlozik, 19az,
hogy sulyosabb járvány meg#
kiméli bennlinkel ~az influc!17B .
is lassankén! 1,'2zc! kivonulni
községiinkb61, de él helyzet·
sulyosságá! az . aránylag ala· I
CSOllY s:diielési és ig-Cfl magas
ha!álozósi arányszám leszi
l1yilvállvalóvá, 1vlárcíus hónap
ban Gyomtl!l16 éives7ü!e!és
és 22 halálozás, elHL'ódöll 20
élvcszüleJés és 32 iJalálozás
fordulI eló. Szóval a lakosság
fogyolI 6, illclvc9 lélekkel!
Ha!vas7ük'lés GyoméÍn 5, endl
ródön 7 történL

FerlózóbiZlegkimu!alás szerin!
Gyomán március ll. kié ben 4
hasi· hagymáz, 2 difteritisz, 1
vörheny"és 1 kanvaró'esel,
endróclön 6 roncsoló~loroklob

megbelegedés voll halálozás
nélkü!. NyilvánlarlolI Irachomás
beteg van endrödöll 267, Gyo
mán:~. egy éven aluli cse~

csemő összesen 9 halt el, gü'

gyomai járás közegészségügyi áiiapota
1933 Inárcius hóban.

A Gyulai Református NŐegYlet-,'

nek szép elgondolása nyert mek,
valósulás! az elmult vasárnap este
Gyulán. Egy régi gazdálkodó
család lakodalJ'i1l1t ujitották fel
egyik kaszinó termeiben, csiga~

levessel) paprikással, tyuk pecse
nyével, kaláccsal és minden verses
rigmusokkal. Több mint 300-an
vettek rajta részt. A /iemes célra
a gazdálkodó családok adták össze

a lyukakat kalácsokat ugy, hogy
a befolyó jövedelem il nélkülöz"'
hetetlen kiadásoktól eltekintve mind
a szegény gyermekeknek jusson. A
násznagyi tisztet dr, Kiss László
arvaszéki elnök töltötte be nagy
szerii rátetmettséggel, volf felkért

.menyasszony és 1Jőlel;ény. A nász
nagy előszörasztaláldást mondott,
majd a 2 vőfély verses szavalatok
kal hozta az ételeket s nyomukban .

az Ú~~ié;~k~~SaS~~dját, I
hogy a bármilyen gidres
gödrös, de mégis csak jár
ható útatfeltöltik, helyenként,
egy méteres fölféssel is s j
aztán átadjákaforgalomnak. l
Aki kiváncsi rá

J
hogy milyen l

út lesz ebből, az menjen vé
gig kocsin az endrőd-me

zőlllri úton.
Bizonyos, hogy tömeget

foglalkoztatni az' útépités
nagyon alkalmas. S most
már rendszert kellett csinálni,
hogy az ép bizonyos szaka
szaiban, legtöbbször az ilt-

, épitésnek nem alkalmas év- I
szakban kell a sok embemek I
!(ereseti "l
javitása", vagy "útak-épÍ~'
tése" eimmel.

Időszerűnek tartjuk ezt
felhozni most, amikor a hé
ten meginditDftáka gyoma
mezőberényiútnak ilyen fele'
töftését. Ezek a munkák csak
úgy lesznek köz!ekedési vi
szonylatban is valamennyire
kielégítők, ha ezeket az úlae

kat a megépités után karban
is tartják. Elég sok munka
nélküli van még, állitsa
nak vagy kétszáz embert 'a
nagylaposi útra, törjék szét
a rögöket, temessék be a
keréknyomokat s aztán /zen
gereljék le, mert igy ezek az
útak nem a mai közlekedési
igényeknf!k valók.

Az állandóan sajgó út
probléma ezzel a kivitellel
nem a megnyugvás felé ve
zet. Jól tudjuk, nincs annyi
pénzünk, hogy állandó bur
kolattal épitsük meg útjain
kat, de annyi bizonyos, hogy
nemcsak a kiépitetf útakat
.kell karban tartani, javítani,
!zanem a jöldútjainkat is
gondozzuk, azokra is jusson
annyi, hogy a tavaszi szállf
tások, közlekedések ne legye
nek éietveszede!mesek em
berre és állatra.
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Minden rendszerű akkumulátor
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Ú esete

arival.
A Noszti

Tóth

Bagi Sá.ndor minI báró ~(ope'

reczky. Csonti István minI
. Noszly képviselő l1yujloliák cl

Kockázalos vállalkozásba ludásuk legjavát és értek cl
kezdell az Egyetértés Olvasó- nagyon szép siker!. Ugyön
kör Vezetősége, amikor elha. csak 'Sok lapsot kaplak és
tározla, hogy közvetlen a bus- eredeti alakok vollak Nagy
véli ünnepek elóll f. hó l.én. Bözsikc mini süket ~\ulcsárné.

és 2-án műkedvelő előadáSI D. Síefanovics Terike mini Ág'j

rendez. De a vigaimi bizottság néni. De éppen ugy kive~le a.
élelrevalósága, a már megszo4 részél a sikerDól ~{éri Piroska
kott. közkedvelt műkedvelői fo- is minj l<ozálkaés kedves iá·
galma.l meghaladó sz..erCPlők, Ilékáé,'1 virágga! ajándékQzta' ót
valammi él belépődijak leg- is a hálás közönség. [lviind·
m.zsszebnmenő leszállításának l amellett mégse leH volna teljes
gondolata. él darab helyes! cl siker, ha nem iárullak volna
megválaszláséI, az egész vezc-l hozzÉl legjobb ludásukkal
tÓSégo:k p.árallanul !,cdves lá.! nagy eifoglallsága alialt 
mog~'asa es a nagy közönség. Slromm ezredes rövid szere
hálás szerelele rnégis meghozla! pében Nagy Lajos, az intelli

él lelje~ anyagi..és erk~!csj Si'! gens, kedves megjdenésii Imre
kert, varatlan feny~s slker'- Ferenc minI t~ialinka főispáni

Az előadoif darab Mikszájh·! íUkár, Lukács László mini Ko
Harsányinak a Noszty fiu csele l zséhuba l1anldgazgató, Nemes
Tóth Marival cimü 4 felvoná~ Iistván mini az Amerikátjiirl
sos vigjáléka vol!, e]sőrangu Tóth Mihály, Petneházi Sándor
szereposziássCl!. mint Velkovics polgármesler,

Az eddigi játékukat is felLil# B. Stefanovics T. mint Velko·
mulva játszottak: Tokai Esz,_ vicsné, juhász László mini fő

like: mini Tóíh Mari, Nagy pincér. Kéri Lajos mint primás,
Terike mint Tóibné, T. Do. ki Id-iiön ~lismerésl érde.me! éj

mokos Pirike mini Vilma. - zenéérl is és végül Domokos
Alakitásuk maga az élelhüség," Elek mint lvJihii'Jymej;;>vci hedclu
nagyon sok lapsot kapjak és állta meg l cl helyéL A su'
sok \·írágol. A derüllségel ál., gásérl minden clisme,'és hbs
landóan fokozta a Tandi Imre I Dánielt illcli. Az iig'yes masz'
jáléka, aki él minden Iében ka· I kirozás éJ lvlolnár Gyula szin·
nál Bllbeí1\'ik szerepél JöltölJe i müvész érdeme. A régi pís.z
be kifogástalanul. Mélió part-I! kos szinfalakbó! Cson li István.
nere voll Kovács Aranka mini' Biró lsJván és Kiss Dániel va
[{alí. - A férfiak közül Biró I rázso!lak uj főuri szobáI.

Islván mint Noszly főhadnagy. I .4zelóadásl 30 ieritékes Vél-

- már il kaszinó helyének szem-j
pontjából is - senkit ki ne zár
jon. Igy történhetett meg az, hogy
nagyon sokan jelentek meg olya
nok, qkik csak nagyon ritkán vagy
sohasem voltak még a kör helyi·
ségében. A verekedés tényleges
résztvevői közül egy sem tagja az
olvasókömek.

Az események másik része, a
mely minden igaz magyar embert'
oly mélyen elszomoritó következ-'
mények!cel járt, il köri helység
tulajdonosának Katona Sándornak
magánlakásában történt, ahol az i
azóta elhunyt Torma Imre aludt.
A kör vezetőségének és tagjainak
ehhez csupán annyi közük van, I
hogy azonnal intézkedtek a nagyon
sulyosan sebesült orvosi ellátását
s az akkor még ismeretlen tettes
kinyomozását illetőleg, mely utóbbi
a nyomozást vezető csendőr·járőr

kitünő teljesitőképességének ered·
ményeként két nap alatt sikerült is.

Az ünneprontó verekedő legé.
nyek, valamint az alvótársái orvul
holtra verőnek ügye biróságunk
előtt, tehát jó kezekben van} de
hol a kéz, mely a hiénakacagó
kárörvendők undok csapata közt
karikással üssön szét?! I
. Fogadja igen tisztelt Szerkesztő
úr megkülönböztetett nGi?yrabecsü~ i

lésem kifejezését, maradtam l
. Gyomán, 1933 ápr. 5. I

mély tisztelettel I
KUUK ISTVAN .

elnök. II

;:;TRDESS EN--------------- :

LAPUNKBAN. I

Kaptuk
a következő levelet:
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!

A folyó évi március hó 16-án
hajnalban a Nyi/asi Olvasókörben
történt eseményekkel kapesQlatban
még mindig egész sereg valótlan
hir van forgalomban. EnnéJrfo~rva

tiszteletteljesen kérem Szerkesztő

Urat, kegyeskedjék eközleménynek
nagybecsü lapjában helyet adni.

Legnagyobb nemzeti ünnepünk,
március 15-e meJ:,ünneplésének
rendezésében a vezetőséget az az
elgondolás irányitotta, hogy abból

Megkezdték
amezőberényi

út építést.
Kedden kezdlék meg a ki

tülésl, szerdán áliolI be 90
gyomai és csülörlökön 64
endrődi munkás. Ali5páni ren
delkezésre megváltozlallák azt,
hogyamezőberényiúlon csak
gyomai munkások dolgoznak.
Az arányl 60 százalék gyomai
és 40 százalék endrődi fOlllal.
koztatásban állitoliák fe!. Való
szinűleg ennek a fordi/oll ará·
nyában állitiák. be majd a csu·
daballai ulon Gl kél község
munkásait.

A munkások nagyobb része
szakmabeli kubikosok, él föD'
biek iparosok és más foglal,
kozásuak, de eddig ezek is
megelégedésre dolgo711ak.

S·~

Egy országos mezőgazdaságiszövetkezet váza. (4.)

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

Amint már hangsulyoztam, a mezőgazdasági termejésnek,
értékesitésnek és evvel együtt a szervezkedésnek tulajdonképeni
talaja a község és annak tanyavilága. A mezőgazdasági szervez
kedés csakis a teljes decentralizálás eJvén építhető ki. Minden
effektiv tevékenység a termelés színhelyén lesz lebonyolitva, egy
felsőbb vezetőségnek feladata ebben a nagy egység·tömegben mint
szabályozó és irányitó szerv müködni, hogy minden egységnek
megszabja az értékesítés által diktált munkakörét. Alapelv, hogya
vezetőség nem parancsol, hanem csak tanácsol, utbaigazitásokatad
és előkésziti, egyengeti a szükséges munkának lehetőségeit. Nem
kivánhatjuk minden egyes gazdától, hogy áttekintse a piac igényeit
és országos viszonylatban megszabhassa magának a ráeső termelés
méreteit és anyagát. Erre van hivatva a központi vezetőség, akinek
az összes kÖ7,;ségekről megvannak a termelés lehetőségeinekpontos
adatai és aki ilyetén ki tudja dolgozni a mindenkori termelés ter
vet és ki tudja osztani minden termelőnek a maga feladatát.

Minden község hozzátartozó tanyáival egy fiókot képez. Ha
son termelési viszonyok szerint ezek a községek kerületekbe cso
portosulnak és al összes kerületek együtt képezik az országos
szövetkezetet.

Az országos mezőgazdasági szövelkezetnek azok lehetnek
tagjai, akik a mezőgazdasági termeléssel hivatásszertien foglalkoz
nak vagy a mezőgazdasági termelés és értékesitésben mint hiva
tásos segédmunkások szerepelnek. A tagok mint egyének számí·
tanak/ nem pedig gazdaságl.lk nagysága szerint A tagokat a

EZÖGAZDASAGUN EGSZERVEZÉSE. községi fiók veszi fel, Dllvel a községben domborodik ki a ko
operáció, az áJlandó érintkezés és együttmi.iködés.

A szakszerü munkálatokra, tehát a hitelügyek lebonyolitására,
az irányiíására, a szükséges munkálatok előkészítésére stb. eoy
adminisztratív szef'lfe van szükségünk, amely szakemoerekből áll.
Ez az adminisztráció teljesen külön választandó él tagságtól. A
szövetkezetnek adminisztrativ alkalmazottai nem lehetnek a szö
vetkezet tagjai.

A központi vezetőség a megválasztott tagokból áll. Minden
fiók megválaszt egy testületet, amely a fiók müködését és a tagok
által vállalt kötelességek betartását ellenőrzik. Ebből a tesfületből

minden fiók kiküld két tagot a kerületi gyülésbe a közös ügyek
elintézésére. Kerületenként két tag lesz beválasztva a központi
gyülésbe. Ez a gyülés a szövetkezetnek tulajdonképeni vezetősége,

amelynek az adminisztrativ közegek felterjesztik javaslataikat, mUI1
kálataikat és beszámolóikat. ft. központi vezetőség dönt minden
szabály, intézkedés és ujitás fölött, megcsinálja a· szövetkezet
költségvetését, kinevezi az adminisztrativ testületet és ratifikálja az
évi gazdasági tervet.

A kerület adminisztrativ szerve a kerületi titkár, aki a kerü
letben szükséges munkálatokat késziti elő a központi adminisztráció
segitségével és gondoskodik a kerületi intézmények és berendezések
feláJJitásáról és fenntartásáról.

A fióknak adminisztratív közege á fiók.vezető, akinek a fiók
pénztárosa van alárendelve. A ~zükséges munkát a fiók üzlet
helyiségében és mühelyeiben a szervezett mezőgazdasági munkások
végzik szerződés szerinti dijazás mellett.

(Folyt köv.)
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P€!l1,!Z()I§ noveHa-pályázat.
.f';. "Magyar Szépmiv(2s Céh"
kiadásában III elenő "Sziv:ár

irodalmi és kritikai folyó v

áprilisi számában k.özli
pengős novella-p~~TIyázatá

nak fejlélelcii. A harmöclik év~

folyamái lapozó foiyóirat ezzel
ismél íanújelél él cél
iál a fiatalok szóhozjullalását,
nem lévcszli szem elóI. A"Szi
várvány" elófizcksi ára 1 évre
4 pcngc'i, f,'1 évre 2 pengő.

MegTcndelheló a "Magyar
Széprnives Céh "-nél Ujpesl, gf.
Apponyi ·ll. 20. tvlula1ványszám
40 fillér bélyegTIJenében.

Feihivás. A. szegedi ípar p

testület május 27-junius 5 Jcö
ZÖil rendezi meg az ötödik
szegedi ipari vásárJ. Ezen él

vásáron rész1 veheinek él helyp
beli iparosok i:", akik részvé 8

teli szándékukal április lu-Ig"

közöi!Kiik B f7egcdi iparleslü
lelle!. A szegedi ipari vásár
ideie alalt kedvezményes áron
lehet Szegedre," utazni. Felvi!á m

gosíL:lsokal cl szegecii ipar e

testület vásér jmc!ája ad. Om:
Szeged, r-Iorválil Mihály U1Céi O.

Vakmerő nőrablás, izgalmas,

forró s:rcrclcm, bájos kalEllld
zürzavara és holdog befejezés
teszi élvczcles::;é az Iparos és
Keru:i-;cd6 ]fiok Önképzőköre

husvéli műkedvelő előadását,

Hl1svet vCJsbriJapién d \'ic1é!d
uroác'riák CS Waiszeri.L:!elek
ret:úiel 7-JOl déli l ón'Ííg nyi!vél
lehelnek.

nyuj! arra, hogy rövidebb· hosszabb idő

alatt országunk fizetőképessége helyre
álljon és a magángazdaságok renlabi
lissá váljanak.

Közérdeket l<épviselünk akkor, ami
dőn fáradságot nem ismerve fd~]alko

zunk fenti témák kal ; közgazdasági
kiválóságaink meghaiJgatása után hatá
rozati javaslatot juttatunk a kormány
tagjaillOz. Társaságunk ezentul is, mint
eddig, minden olyan javaslatot tárgya
lás alá vesz, amelyet tagjai juttatnak
hozzá. Éppen ezért ewto!! is felkérjük
Tagjainkat, hogy eJgondoJásuikat kij
zöljék EllJökségünkkel.

Hazafias üdvözle!teJ:
Magyar Mezőgazdasági Társ<l.sai~.

magJar bUla l11inőségemiai! is és hát
térbe szorult a mi buzánk az amerikai
és utóbb az orosz buza mellett Az
egységes kivitel lehetővé tenné az ex
port bu~a minőségi megválogatásár,
hogy csak a legszebb, a sikértartaJol11
és faJysuly alapján elsörendü buza ke
rüljön kivitelre, amelynek mindig köny
nyebben akad vevője és mindig világ
paritáson felüli árakat fizettek érte.
Könnyen meglehet, lwgy igy még ma
is tudnánk piacot szerezni buzánknak.

A boletta pótlása a R-I.- on keresz
['ül akként történnék, bogy vásár!ás2il
mindenkori világpiaci ár figyelembc:é
teJéI'el a Kormány által l11egszabolt
többlet (3--6 pellgö) hozz3.ccdásáral
kezdené meg és foiytatná, ezáltal au
tonomikus árszabál)'ozó hatást fejlene
ki a belföldi piacon. A többlet 1l1egál
lapitásánál nagyon óvatosan kellene el
járni, nem lehet figyelmen kivül hagyni
a termés eredményt és gazdag termés
esetén semmiféle érdekből sem szabad
pár pengőnél mágasabb artöbb1etet en
gedélyezni, mert ha kevés az export
lehetőség, a lecsökkent beiföldi fo
gyasztásmelleH igen nagy elad21tlan
készletek gyiilhetnek össze, vagy pedig
megáll a felvásárlás és ezáltal az el
adási lehetőség. (E kérdések tagolásá
nál ugyanis nem szabad megfeledkezni
arró], hogy az utóbbi három, de főleg

kél év il1séges év volt és legalább 3-4
millióval kevesebb buza termett.)

Hogya közérdekü R-I. által fize!ell :
árak szükség eselén minimális árakként
.íelentessellek ki, vagy hogy az ár ha
vonta bizonyos százalékkal emelkeclőleg

áliccpiilass"k meg, stb., számos ily
részletkérdés merülhet fejl l11ely mind
konkrét elbirálás tárgya lehet

A lényeg az, hogykol1Jplikált, J11erev
s levegőben 16gó költséges rendszerek
helyett a Kofniány egy ;Zákszerü; első"
rendü, ·mozgékony szerVvel rendelkez
zék, mellyeJmindig könnyebb volna a
változó helyzetekhez alkalmazkodni s
bár ma már a közvélemény előtt a
rengeteg visszaélés miatt minden ily
kezdeményezés kompromittáJva van,
mégis lehetetlen, hogy az ország küz
delmes helyzetében annyi hazaszeretet
és önzetlenség ne találkozzék amennyi
egy ily váJlllkozás becsületes' és lelki
ismeretes mül<ődtetéséhez szükséges.

Az export ráfizetések, 4 111illió q-ál
véve alapul, - melynél többre alig
számilhatunk, - 16 milJiót tenne ki. I

mely iegnagyobbrészt a megtakariilJató
export pramiumban taláJna fedezelet,
részben minőségi buzá k jobb értékesi
tésében s többletfedezetiil a földadó
bevételt lehetne felhasználni. A legter
mészetesebb fcdezeiü! kinálkoznék ez
zel az összeggel az importot megler
hejni, de azt itt ezért nem javasoljuk,
mert az export-import ügyek ma any
nyira kuszáltak, hogy azok közérdekü
rendezése, összpontositása ugysem ha
lasztható sokáig s akkor az import
belföldi árkérdéseivel kapcsolatban le
hetne ezt is elrendezni.

A R-t.-nak az üzleti lebonyoJitásához
mintegy 50-,60 millió pengőre lenne
szüksége, melyet állami garancia mel
lett, mivel reális áruhitelről van sz0,
bizonyára szivesen nyujtanának nagy
pénzintézeteink, mert itt nem lehetne
szó akihelyezés bizonytalanságáról.

Fenti beadványunkkal az ország, de
különösen a mezőgazdaság szomoru
helyzetét véljük javitani, mert ugy ez,
mint javaslataink mindegyike a nem
zetépitő munkaprogramm egy-egy pont
ját képezi. A kormány elé juttatott
javaslataink, mint:

1. telepítés parcellázas,
2. baromfitenyésztés helyes irányitása,
3. terményértékesités,
4. Külkereskedelmi Tanács felállitása,
5. földtel1errendezés

megszivlelése és keresztülviti;:Je módot

-Ó-n.

érdekében
tagjainak
toHa át:

sokára.

ból olyan szépen megvendé-

gellél\. !
A vac:"oráJ kiviJágos-virr-o-,

daJig larló tánc kÖv\2llc. A lá
nyok kézről-kézre jiJrlak. Örök
ké sainálhatia, aki nILIlJ voll 011.

És mindez 60 és 80 filléres
belépöclíiérl. l\lás cgyesiilelek
is lanuihi1lnának az Egyekr
téstő], - A viszonllátásra, nem

gabona érték,esitésének
e ökségünk a ány
az alanti beadványt ny

lamokban sokkal drágább ugyan a buza. j
de sokkal olcsóbb i!Z iparcikk. egyeb:j
közszükségleti cikk, min! vilHany. gáz,
szén, stb., magasabb a tisztviselői fi- I
zetés, nagyobb a munkabér, számot- I
tevő a munkanélküli segély, stb_ lVIiná
lunk sokkal olcsóbb volna a buza, de
a leggroteszkebb ellentmondásul alig
olcsóbb a liszt, a kenyér, mert hiába
kap a gazda 15-16 pengő! a buzáéri,

lHég.is 44 fillér ~ t.élbama.. ken~ér. kiló}a, l'

stb., sokkal dragabb az IparcIk es mJn-
den közszükségleti cikk, ellenben ke-l
vesebb a fizetés, a nyugdij, a l1lunkabér,
a napszám,fehá! szükségképen rosszabb!
és nehezebb a tömegek élete,ijesztö .'
mérvben csökken a fogyasztás, peo!g
minden gazdasági ágnak és igya me
zőgazdaságllak is legfőbb érdeke a
belső togyas!'tás megnövekedése volna.
Hovatovább a belsö piac lesz a leg~

. fontosabb, mert' a külső egyre Iobban
elzárul tölünk független okokbóLJlz
árak ]eszáJlitási\eiz'~ a belső piaco!
erősíti és ennek igazsagát egy gazdag. ,
jó termés esetén fogjuk tapasztalni ...
Az erősödő mezőgazdaság meg- fogja
erősíteni az ipari termelést, . levegőhöz
juttatja a kereskedelmet és megkez
dődhet nyomorult megköiözöttséglink í

kibontakozása. !
Ugy éreztük, kötelességünk ezt el-\

mondani, látva azt a nemes idealizmust.
me ly Nagyméltóságod minden konnánv~ "

c ~ I

z~ti tevé~eny~~gé: á~halja, .személ?~ és I
lllvatottsaga IrantJ bizalommal kerJük, l
m~ltózta.ssék .ez.eket nagyb~csli . fig!,e~- l
mere lIleltatm cs az elhatarozo lepe
seket a drágaság letörésére mielöbb I
megtenni, hogya nemzetre kiáradó
szerencsétJenseg árvize a mult Inedréhe
visszatérhessen.

2. Átmenetileg a boletta pótlására
legalkalmasabbnak tartjuk a gabona
kiviteli monOpóliU!1lot, mely állami !1l0
nopolium lenne, de annak gyakorlása
egy közérdekü részvénytársaságra ru
háztatllék. Már-a mult év március l-én
Nagyméltéságocl hivatali elődjéhez in
tézett felterjesztésünkben is ezt java
soltuk.

A közérdekii R.-t. részvényeinek több
ségét az állam jegyezné, a többit az
érdekelt exportkereskedeJem, gazdák,
pénzintézetek, stb. A vezetést egyik
legkiválóbb gyakorlati kereskedő szak
emberre kellene bizni, a %yakorlati
tapasztalatoknak kellene érvényesülni
az egész vezetésben, az önzetlenségnek
és becsületességnek.

A gabona export a sajnálatos és tő

lünk független körülmények miatt ma
sem szabad kereskedelem tárgya, vol
taképen néhány nagy cég szokott arra
megbizást kapni, vagyis ma lényegében
a protekciós rendszer áll fenn. A R-.t
on keresztül lényegében miuden ex

. portőr dolgozhatna és összeköttetéseit
hasznosithatná, viszont kint állandóan
csak egy kéz kinálná a gabonát, ami
csak előnyösen hatlJa.

Sok panasz volt az utóbbi időben a

csora követle, melyen a sze
replók és a vc/clósé~L hozzá
iarlozóik!<al cs barátai!z!<al vet
tek részt A vacsorán Szabó
József alelnök lllondoli felkö
szöntó! a szercplókre, majd a
szereplók . k.ÖszÖnlék meg a
Vezefóségnek a kedves támo
g'Ji6s::!, öszinJc szerelelét, arni· ,

ért őket vacsorával, borral,
siilcménnycl asajál jószárduk- ;

"Társaságunk f. él' március 29-én
tartott ülésében tárgyalás alá \'etie azt
a kérdést, hogya boletta megsziiute-'
tése után mily elvek alapján történjék
a termés értékesitése, ilietve a terme
lök részére a világparitás felett álló
gabonaár biztositása s erre vonatkozó
.iavaslatunkat az alábbiakban bátorko
dunk Nagyméllóságod elé terjeszteni,
hangaulyozván, hogy mint mindig, most
is kizárólag az ország nagy érdekeinek·
kivánunk szolgálatot tenni:

1. A boletta megszüntével ismét a
gabonaárak emelése került előtérbe,

mert a világpiaci eladási árak nálunk
a termelési költségeket sem fedezik. A ..
gazdák kivánságainak jogosságát elvi-

_ tafni nem is iehet, Társaságunk mind
azonáltal kötelességet vél teljesíteni,
amikor rámutat arra, hogy az ország
tegelsörendüérdel,e mégis csak' az
volna, hogy a drágaságnak és a drá
gitásnak az a rendszere, mely rendkivül
suiyos, helyzetünkben egres .kormány
zati intézkedések (VámemeléS.. ipari vé- !
dövámok, kartell tulkapasok, monopoli- .
ul1lok)kihasználása folytán stb. kialakult, .
fokozatosan lebontásra kerüljön, hogy
a tömegek megélhetése könnyebb és
el11berségesebb, a nemzeti társadalom
erősebb, e1!entáJlóbb legyen.

Nem kellene a buza árakat mester
ségesen emelni, ha p. o. az iparcikkek
és más közhasználati cikkek árai is
alkalmazkodnának a viJágparitáshoz, ha
p. o. a hitel itt sem volna drágább,
mint azon államokban, melyek irányit
ják tömegexportjl1kkal a buza világpiaci
árát. A buzaárak mesterséges emelése
nagyon egyoldalu és igazságtalan előnyt

jelent a mezőgazdaságban is, mert p.
o. a kisgazdák abból alig látnak valami
hasznot, mert nincs, vagy alig van el
adó buzájuk ; az a közép- és főleg a
nagybirtoknak kedvez. Sokkal többet
érne a mezőgazdaságnak is, ha a Kor
mány meginditaná a drágaság leépíté
sét, ha nem avatlwznék agabonaárak
mikénti alakulásába, de diktatórikus
inlézkedésseJ 30 százalékos árcsökke
nést rende1ne el iparban, kereskede
lemben, főleg a szén, vas, cement, tégla,
textiliák, stb. árukban, ha továbbá le
szálJitaná egyidejüleg a Nemzeti Bank
kamatlábat s ha a kamat maximum 6
százalék lenne s a vasuti tarifa 30 szá
zalékkal mérsékeltetnék.

Nagyméltóságod előtt nem szükséges
bővebben ismertetnünk, hogya gazda
sági élet nJÍnden ágában - a külföld
től függetlenül - lábra kapott speku
lációs árdrágitások mennyiremegrcmtják
a megélhetési viszonyokat, nyomorba
döntik a tömeget, minden foglalkozási
és kereseti ágat tönkre tesznek s ma
gának az államnak is léifenntartását
mindjobban megnehezitik. Végered
ményben egy ördögien szövevényes
halózatot boritanak a társadalomra,
mely alatt megszünik minden mozgás,
kímaradnak az élet jelenségek, lassan
sorvad el minden élet". Az ipari á.l~
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A gyo';lai kir. járásbíróság, mint tkv
hatóságtól.
897/1933. tkvi szám.

Arverési
eimény-kivonat.

Kállai Ferencné Laczik6 Sára végre
hajtatónak Kállai Ferenc végrehajtást
szenvedő ellen inditott végrehajtási
ügyében a [kví hatóság az ujabb ár
verést 750 P tókekövetelés s jár. be
hajtása végett a gyomai kir. jbirósag
teriiletén levő Gyoma községben fekvő

s a gyomai 58. sz. betétben' A t l-4.
sorsz. 4072. hrsz. a. foglalt s Kállai
Ferenc nevén álló Csepüskertben fekvő

:2 hold 630 öl terü!eíü szántó fele ré
szere 1302 !P. a 4079;3, hrsz. a. 261
négyszögöl szántó fele részére 88 P
50 f. a 4079/5. hrsz. a. 241 öl szántó
fele részére 82 P. a 4080. hrsz. a. 625
öl szántó fele részére ;190 iP SO f. kiki
áltási árban. továbbá il. 739. sz. !Jetét
ben A t -2. sor. 4079/2. hrsz.· a.
Csepüskertben fekvő 850 öl szántó fele
részére 289 P., a 407914. hrsz. a. 241
öl szántó fele részére 82 P kikiáltiÍsi
árban és il.

. 2U8. sz. betétbcn·; pi t L sorsz.
4079/1. hrsz. 600 ö! . területű' ingatlan
fele részére 204 PkikiáHási' árban el
rendelte.

Az án'erést 1933; május 1'16
12 !'lapján d. e. 9 órakor a tkvi
hatóság hivatalos helyiségében :fogják
meglartant

Az' árverés alá keri'ilő ingallim a ki
.kiáltási ár kéthéitmadánál alacsonyabb
áron nem adható el. .

Az árvereini szándékozók kötelesek
oánatpénzüI a kikiáltási ár 10 száza
lékátkészpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42. s-ában meghatározott árfo
lyammal számitott ó\"adékképes érték
papirosban a kiküJdöítnel Jetenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállltott letéli elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az arverési
feltételeket aláirni. (1881 : LX. t-c. 147.,
150., 170. §§; 1908: LX. t-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltás i
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni.
(1908: LXI. 25. §.)

Gyoma, 1933 évi március hó 21 11.

Dr. Ladomérszky s. k. kir. járásbiró,

A kiadmány hitelélil :
PULUGOR
tkvi. kiadó.

ag
inden mennyiségben kapható: ...

drótfonat.
féle

legjobb és
lego!csóbb' a

A rádió kuruzsló. Ez él leg
furcsebb e;merikai foglalkozás,
de vannak rádió-jósok, akik
fantasztikus szé!hámosságok
elkövetésére használják fel él

rádiót. Ezekrő! az alakokról és
írükkjeiról szól cl "My. Ori!"
cimü bünügyi szerelmi regény,
amelynek közlését most kezdIe
meg a Délibáb. A Népszerű

képeslap 84 oldélion 120 képet,
pompás budapest! és külföldi
rácJiómüsorokat, rengeteg szin
házi cikkel és filmriporiot kö
zöl. Egy szám ára 20 fillér.

Két ite~~;el'l sarokház, modern
üzlethelyiségeR{kel szabadkéZböl eladó
bővebbet Kossuth Lajos ll. 35 sz. alatt
Vatay Gábor asztaloSlláL

Egy kétszobás lakás haszonbérbe
kerestetik. (ehet: S'ler-
kesztőségében.

Egy szép butorozott kmöl1-
bejárahi - utcai szoba kiadó. Horthy
Miklós u. 30 sz, 't! Némeltemplommal
szemben.

Olcsóbb :a bor! Kerekes Károly
borkereskedőnél,(kitiinö 7.amatll .kadar
bomak literje 40 fillér.

E!adó ház. A volt Frü;d Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeldö
elök forduljanak Wagper József fake
reskedőhőz Gyomán.

Egyszáz magyar hold föld a
Rokkantak földje tanyával és takar
mánnyal ÍJat évre ki,Hló bm3 haszonbér
mellett, Gyomáiól 9 kIm. a körösladá
nyi kövesut meJie(t. Bővebbet a gyomai
"Honsz" csoport Elnökségénél.

Egy sütőlapát, I szénvonó és 1
tűzpiszkáJó eladó Kossuth utca 37 sz

I-akodalmakra, előadás,okra,nlll
Iatságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 fillér kőlcsöndjJ mellett.

Bakulya Pálnak takarmány répája
eladó, ért. VI. 78. sz. a. Tari Albert
kovácsl1ál.

Béres Endrének I hasas tehene el
adó, ért. Deák Ferenc u. 5 sz. a.

Fekete Endrének 1 fattyasi tehénjá
rása és 2 sertésjárása nyári haszná
latra kiadó, ért. Körösi Cs. S. u. 2 sz.

HAIDEKKER

~~~~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~·U"UU~

fakereskedésében,

W~"••~I!JWIW~.
J :",<: ~ ':. '_

A "Magyal" Mezi5gazdasági Tár
saság" figyelemmel a kereseti viszo
nvokra, aggodalomrnal látja az áreme
léseket és legelsöbben is arra hivja fel
a Kormány figyelmet, hogya mezögaz
daságnak az alacsony árakért az ipari
anyagok és iparcikkek árainak 30 szá
zalékos leszállitásábl11 és a kamat to
vábbi mérséklésében nyujtson e1Iell.
szolgáltatást. Ez a gazdasági politika
előseglh,né minden vonalOK! a belső

fogyasztás erösbödését, amelyre nem
csak szociális szempontból van szűk·

ség, de azért is, mert kérdéses, hogy
a gabona export az altaíános elzárkó
zás következtében (l f. évben l<\nyege
sen fokozható és egy gazdag termés
esetén a belfogyasztás már- lecsökkel1!
mértéke értékesitési katasztrófát okoz
na. Bolettaszerü, mesterkélt kisérlete
zések helyett, alkalmasabbnak tartanánk
a gabona exportot egy közerdekü oly
szervezetre bizni, melyben a gazda és
kereskedő érdekeltség helyet foglalna,
mely a szakkereskedelem utján s elsö
rendü szakféríiak vezetese alatt bürok
rácia nélkűl, de az országos érdekek
szemelőtt tartásával bonyolita.ná le a
gabona kivitelt a kormány felügyelete
mellett s alkaimazkodna a változó
piaci helyzethez. Ennek il szernlek
vásárlásai irányitanák a belföldi árakat
és sokkal egyszerűbben lehelne elérni
a belföldi gabonának kibirható és köz
érdekü emelését, mint p. o. a bolettá
val. Mivel az export előreláthatólag

aligha fogja meghaladni a 4 millió q-t,
ha a belföldi ár p. o. 6.- pengővel

állana a világparitás felett, ez 24 millió
pengő ráfizetést jelentene, mely il föld
adóban fedezetet találna, esetleg az
import feHétlenül bekövetkezendő egy
séges szabályozásával kapcsolatban le
het majd fedezetet találni. Az egységes
kivitel lehetövé tenné a legjobb buza
fajok megválasztásit, ezáltal kedvezőbb
ár elérését s a magyar buza régi jó
hirnevének visszaállitását. Társaságunk
nem ujabb kartellszerü alakulatra, ha
nem a gazdasági erők összefogására
gondol. Távol áll tőle minden keres
kedelem ellenes tendellcia.

A mezőgazdasági kiáUitás
eredménye. Az osztrákok kü
lönösen él tolnai pirostarka, a
jugoszlávok pedig a magyar·
podólíai bikák és mangalica
kanok iráni érdeklódlek. A
románok és csehszlovákok is
viisárol!ak kisebb tételeket.

Anyakönyvi hirek. Szmettek:
Kató Mária és Eszter, Baranya
József, Tari Imre, Zöld Mária,
Csakoczki Veronika, Bak Teu

réz, R. Szücs Mária, Varsandán
László, .Ádám József, Kun Elel
ka, Julis Ilona, Braun Erzsébet,
Csuvár Erzsébet, Szilágyi Jáu

nos. Elhaltak : Krausz Sámuel
71 éves, fekete Lajosné Erdei
Eszler 48 éves, Kruchió Mária
10 napos, Zöld Gergely Ele
mér 5 éves, Fekete Bálint 76
éves, Biró Lászlóné Vizsnyai
Ágnes 58 éves, Putnoki József
4 t éves, Porcsalmí László 64
éves, Lukács Imre 8i éves,

Birő Lászlóné Szilágyi Zsuzsa
82 éves. Házasságot kötöttek:
1-\. Kovács István-Ungi Rózá
val, Wolf ~ihály-Rósz Máriá
val. Czakó Mihály-Csapó VjJ~

mával, Faragó Isiván-5uszlik
Erzsébeitel.

Ha akarja, hogy nyerjen
és szerencsés legyen,

s o r s j e g ye t csakis a
Bácsy-bankban vegyen.

Közismert az Aspirin-Tab
letták fájdalomcsillapíló hatása
minden meghilléses m<2Rbefl2'
gedésnél. De nem mindenki
tudia, hogy hamisilványok is
vannak forgalomban és gyak.
ran pÓIszerekel is kínálnak
megvéleire. .Hogy magunkat
káros ú1óhatásoklól megóvjuk,
ügyeliünk A~pirin·lablelták vá
sárlá~ánál mindig az eredeti
"Bayer" csomagolásra (a zöld
szalaggal). meri csak ebben
kerülnek forgalomba az ere'
deli tablellák.

Akinek ezer baja van. Ezer
baiom van - irta valaki - de
ezek közül cSdk él következő

ket sorolom fel: gyermekem
csalánkiüléses, ki/esznek él

lakásomból, fiam házasodni
akar, megsérteHem éi sógoro·
mal, leányom lanitónő akar
lenni, felöllőmet megeite cl

moly, a konvhakertben elpuszu
juHak a relkek, a feleségem
haia hullik... Mil legyek? ...
Adjanak tanácsot! És mindu
ezekre e kérdésekre kilünő

fe\világosilást adoH a Tolnai
Világlapja szerkesztősége,mert

a népszerü képeslap minden
olvasóját ellátja hasznos la;
náccsal.

Tövig lenyírják a peslmegyei

kóborcigányok és vandorlegé
nyel< haiát.

Amerika készül a sörivásra
és a gazdasági válság miaU
bezárl hatezer mozi! sörcsar,
nokká alakitiák át.

A békacomb propagálására
asztallársaság alakult Szenteu

sen,

Prágában megszavazták a
munkakö!csönről és szelvény
adórói szóló javaslatot. Prágai
jelentés szerin! a szenátus a
munkakölcsön és sze!vényadó
ról szóló javasiaiokat megsza·
vazta. A s/ónokok közül Jan
csák András szlovák néppárli
szenátor fcZlszólalása emlitésreu

méltó. jancsák kijelentette, hogy
a régi Magyarország azért
épilelle Sz!ovenszkón az ipari,
hogy az osztrák ipartól magát
függetlenilse. Csehszlovákia
megalakulása ulán azonban a
viszonyok megváltoztak és a
csehek Sz!ovenszkóval szem·
ben nagvon igazságtalanul jár
tak el, különösen az által, hogy
a szlovenszkói ipart. ahol csak
leheteit elnyomták. Ez él politika
idézte elő a mai feszült viu
szonyt Szlovenszkó és él tör....
ténelmi Csehország közötl.
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Befizetések postacsekken : I I
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280. ' i

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 5 óra. ! I
l\legjelellik minden szombaton reggel.
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Felelős szer!cesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkes:ztéSség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Gy (I ma, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22. ..

Hirdetések 'dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10' százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésl1él .20 százalék éji
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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selőfestÚleti

közgyülés~

Készenvedő jézus példájától
büneink miatt, de mégis kö
zelebb más nemzeteknél ár·
tatlan szenvedéseink, szen- Gyoma község képviselő·

vedő ál:tatlanságaink érde- !e<sWlele április hó fl~é!1 .rel1-
des közgyülésI jerlojj, melyről

méve!. Nekünk sokszoros az alábbiakban szárnolunk be.
hOSszl1sággal· és pasfagság- Csuda b aJ! a közIgazgajási

gal mérték ki .a keresztet; szükségletének bizlosit~sa Ü~

nekünk élesebb és tiizesebb gyében egyelőre akkénl in!éz

szeget adott minden mások· kedeH, hogy ne!cnkénl egyszer

nála lJilág igazságtalansága.· egy tisztviselő ki fog oda
szállni.

Az igazságtalanszenl'cdtetök A l10rmálslálussal elrendelt
nem csak fi kerítésen kivül

tisztviselői á.llásokal (végrelwj-
lJannak. "Köz ött ü fl. k j ti 'ló l!clyeUesés pénztári ellenőr)
a I II d á s l e l k e". il kö- beszünleHe és az elrendel! 4
zöttünk levő judási lélek nem dijnoki állás megszervezését
dobta el, nemszórla kimol1dotla. Balogh Imre, Szabó
a nép java elárulá- József és Beil1schrólh M. a ja-

vaslat eHenszavazrak.
~q"lab: vérdi/as.." .. ....~.. Nagyobb vilá! váltot! ki a n.
ezzel pénzzel sz. Vadásztársaság haszonbér
és rosszabbitja mérséklés iránH kéreIme. Az
gotánk kínjait, Előljáróság cl kérvényben fel.

Ez il judás-pénz soroltakal méHányolva 40 szá-
össze hata lommá. Ez kemé- zalékos haszonbér leszállitilsf

nyedelt kősziklává. Ez gli/'- javasoli, a községi fÓiegvzó
dült az elt'emetett boldogsá-pedig annak eil1iasHásáJ java,

It. '. ,. 'h E soHa. Harlcnsíein ignác, Répás
gun t. slfJaszaJo OZ. Z 11 Pál él leszálliliís mellcit. dr.
halál.· Ez az átok rajtunk.

Chrislián Kálmán, Kató Lajos
Nagypéntektőlnem fogad- jzé pedig cl leszállitás ellen

el, hogy meghaltunk szólaltak fel. A képviselőle5lil-
A magyar nép él. lel 19 szavazal/al 6 ellen ak,

magyar nép fát, érez, gon- ként halározott, hogy cl ha,
dolkodik, emlékez/kés elsor- szonbért 40 százalékkal Ic,

szállilja.
vadt kezeivel is jegyez. Papp· József szeszfózdci
a napokat, amelyeket az ő üzemvezető kérelmére, hogy

rovására vesztegelnek hivatalos órán tuli mUnk~lko'

amelyeknek hosszuságát dásáél't él liszia jövedelem 15
Ő kárára nyujtják. jegyzi a százaléka adassék részére, az

beszédeket ésszenvedése keJ előljáróság. javaslata értehTl(z·
resztjén összeméri a csele- ben részére tO. százalék sza~

vaztatolt meg.
kedetekkel. Az· erejét pedig Főjegyző kérelmére cl kép-

a sirban is gyüjti, mert még viselőfestülel él fizelési osztály
sirjáui is édesnek és Izaia- szerin! járó kő]tőz!<öd{si sec
[omnak, vigasztalónak és. gélyf egvhal1 g111ag megs2avaz-

jeltámasztónaktatfja a ta.
p: l E" C<;onli István községi· kŐ!12-

gyor .,0 det. s hlszi, hogy l 'kh . J' r' -j I- k'
".... . . 112 te va o elvele ej Imon'

e~.bol a fOld~O.I.7 eze~ a !~l-f! dalia s Beinschröíh Márlon fel.
don lesz meg {eltamadas , . szólalására a lakositási

rrtago elejénekosszejogá a .1

1
S peoBóre· mú,;ekeltc,

sávalelőszöJ'abból a sirból Grimm Lajosné illi2JÓségéi,

tör ki, amelyet ástak íi?k~nfve, h~).gy. 40~v óta_ i1I
neki; aztánezzela'f-elébredl adot tl,emf,zctcH s \eszprem,

" , .. " ...:".';. ben bcrlete voU - megtagadtiS.
er~l~etl ..a. T~lGno.n.slfrlakb~I.~,s\. ~d.~.".Buc&j Is.i.VáD. i1lclós(f~-éI
JJ fí..l O! es ege ... .~ e r. sZinten me2Lal?iZldt~...

\ .•_. • .' '. • _ : _ "I, ~_ .• "

S ÉT.
Irta: Dr. BALTAZÁR DEZSŐ.

millió kétkedőivel egybe sér
tett lelke önérzetével, nyilt
sebeinek bizonyságaival térd-

Milyen szép lenne, ha átal- re kényszeritette ; végignézte
adhatnánk lelkünket teljesen a nagy sivárságot, amely
annak a boldog lelkiségnek, halála nyománálalsepert a
amit a husvét ie/enl. Milyen hitet valló lelkek világán is.
felemelő lenne lerózva min- Szóval a történelmi husvét
den jöldiséget a jeltámadás 1wlc is voltak bőséggetárnyai.

hitének, valóságának szár- Micsoda mértjöldesekké
nyain jelemelkedni oda a nötlek meg amostmii husvét
fényes magasságba, már ámyai! Legömyed a lélek,
kimarad a boldogtalan föld ha számbaveszi a nyamoru
a szem távolából és csakaz ságnak azt az setét·
Isten dicsőségének minden' ségét, amely' a husvét örö
homály és setétség felett dia- mének dertijével szemben

. dalmaskodó győztes világos- jelsorakozik. Inkább nagy
sága littszik.· De nem péntek, mint husvét felé
Husvétkor isa földön ih"'H"'/Ú' hajlik el a világ állapotának

.jelző· irány/il/e. Nems a jőldeszlinklJe
végleges baj ez sem, . Ize! aden gondot, bánatot, bajt.

Husvétkor sem tűnnek el seb- nagypéntek jelemelő, meg-
helyeink, amelyekben dicsőítő áldoza/ától, Jézus
nehéz, küzdelmes,· szenvedé- példájától tonulnának azok
ses élet főJó nyomai látszt1- jóságot, szeretetet, akik mint

Ezzel az érzésünkkel és! a világ s aZ.iországok vénef,
megáltapitásunldml nem főpapjai, irástudói Dit álla-

!J.ütlenek a Wrténelmt nak, ülnek, .hivaikodnak és

hUSFét je!entményeihez. pompáznak il hatalom szé·

l
kén. FáJdalom, sem

a megho t nagypéntek, önfeláldozó
dait Jézus, a halál felett dája, sem husvét dicsőség.
diadalmaskodó egyetlen Ki-

szerző utmutatása nem fog
sem szállt a sirból egyé- Eiek ma is a Bara-

nesen a mennyek országába, básokatbocsálgatják szaba
il sirtól a Tiíborhegyéig ve- don s ha nem is harsogják,
zetö utra /ézlis is szánt negy- mégis cselekszik il
ven napot. megtötfént ,,feszitsd meg"-et mindennel,
is a husvét története anya- ami a Jézus szent szerelmé-
got, testet, jöldei lenyűgöző, hez tartozik. Ezek ma is
felülmuló, legyőző hatalma nyomják bibor! és bársonyt,
szedni, Jézus mégis visszalé- fényt· és drágaságokat tartó
peti aföldre. Beteadta magát vállaik minden erejével a

a kételyek bántó, a földi sirszájánál levő sziklakövef,
élet fárasztó zavarodottsá- hogy valamiképen el ne in
gaiba. Utánament vérző ag- dulhasson feltámadásra az
godalomma[ azoknak, akiket igazság és.kikeletre nezsen
szeretett: a vakon maradt dülhessen a népboldogság
siemek jelnyitásának szoma- eltemetett reménye.
man dicső munkáját végeZd NekiinkmagyarokJlak az
getfe az emmausi uton: a tán a husvét bánatából, nyo
félelmek mőgött moruságából, sefétségéböl
kon magát; TCl,;., legbőségesebben· kijutott.
mást a millió meg is messze !1!lY(ln a



inden rendszerű akkumulátor
szakszerű t ö I t é s é t vállalja I
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Szövetség.Alföldi Zöldmez

méltó jubileumi mUsor ulán· Dezső urnál, Békésgyula, Nagy- . előadása egy percig sem voll
tánc lesz reggelig. váradi ur 1 sz. alaH. unalmas vagy fárasz/ó.

Megbivók igényelhetők; A Mindenkit szivból köszön' Dr. Piukovich józseffőszolga-

Kör eimén. Budapest, IX. ker. mnk és szereteHe! várunk.! bíró él gazdasági, de különö'
.Liliom utca ,t 3. és dr. Blahó I Elnökség. 5120 él rét és legelőkre vonal,
""""!'~'"."'!!"''".'''!!'''''''!''!'''~'''!'''''!!!!!!!'''!!!!!!!''''''''''''!'''!'''!!!'''!!!!!!!!!!!!!'!!!'''''!!!!!!!'''!!!!!!!~~~~~~~~''''!''''''~!!'!''''''''''!''''''~i kc~zó törvények ismerlele~sévol=""'"' ~i - "-

! és a gazdaszervezk.edés erköl-
csi és anyagi előnyeinek feltá
rásával világilotia meg él gazda-

Ezzel a szép névvel alaki-, folyamol halJgaUák. A tanfolyam érdekek megvédéséhez vezcló
tolták meg lelkes emberek tal1anyaga volt; Rét és Jegelő. egyellen lehetősége), a gazda
azt él Szövetséget, mel\' a Duna- gazdaság 10 elméleli és 6. szervezkedésI.

Tiszaközén már érték"es ered·' gya.korlati óra; ál!alegészség# J.. Benedek Pál ige;zfraló és vit8z
mél1nyel vezeHe rá az oHani ügy 2 őra; állattenyésztés 6 Végh Gyula lönár szin/én hasz
gazdákat legelőik és rétjeik i elméleH és 2 gyakorlati óra; nos útravalóval látták ci él

szakszerü gondozására s ezzel :, növénytermciés 4: elméleii és 2; hallgajókat.
lehelővé tellék él nagyobb szá·. gyakoriali óra; 1örvényísmer- I Vármegyénk II Kozségé.

mu állattenyésztésI, ennek vel~- t4et~s c.'s gazdaszervezkedés 1- II ból vetlek részi a tö.nfolyamon.
járójaként a több trágyaterme· l ora. . Az alapos előkészítés után hj.
lést s végeredményében elérik Előadók voltak: r-IníWschka I ' hogy e . község p

él föld nagyobb fel'mőképessé' Antal m. kir. gazdasági fel· I ben a k6zieQ'cJók kezeiése él

gél. Nem álH meg a Zöldmező ' ügyelő, dl'. Piukovich józsef lb. l jövőben ~ ke,
Szövetség a Duna-Tíszaközén, főszo!gabirö, az Alföldi ZöleJ' I rül. Nem 8let-
.hanem áldásos múl,ödésél ki· mező Szön~tség ölclnöke,Be, , lell, költség'cs kezelésre, h,mem
terjesztelle az egész országra nedek Pál földmÍyes iskolai csakannylra, amennyila li1(jj

és él földmivelésügyi miniszte, igazgató, v. Végh Gyula föld, i közölt db!!" a
rium támogalásával . lanfolya· . míves iskolai lanál" közbhtokosság. Hogy csak egy
mokat rendez, melyeken megla' . Az előadók mind kiválóak mJs! id6szerü dolgai is emlll-

. nítják él gazdákat él legelők voltak. Az öreg diákok és sünk :l<özségi vezetóségün!\'
kezeléséresaz állaUenyészlés- előadók az elbucs1!záslwj' me- nek: 11,zmkis okozoli, El

sej kapcsolatos hasznos tudni, leg barátságga! váltak ei egy- Horl és Hősök Emlék
valókHL Ilyen tanfolyamai ren· mástóL az úípadkákrö! össze-
dezlek április 2-9 közöH Bé- /J.z els6 napokbdDkOlönösen g'yüH kaparékkaJ mi! csinália'
késcsahán is, melyen Oyomá, . Hnilitschka Antalgazdasági fel· nak? Eddig mintegy 115 kocsi
ról rész:f vetlek; Nagy Károly, ügyel"ő volt állandóan El c5abai kaparékot, kocsinként 50
Putnoki Antal és Erdős Ferenc. öregga7.dák kérdezési· pergő- ú!cák fellölíésére fOl"
Békéscsaba legelő gazdái kÖ-li Hize alajj, ele 6 a gazdasági dito!!ák. Akik alanfolyamon
zül 13-an, Békésr61 2, H.örös·anyag elméleH· és gyakorlali rész!vc!lek ezl cl

farcsáról 2. Csorvi'isről 1. I<ö· I felkészüllségévd még él hiíc!# kaparékcd, nJ . az
rösladányb"ől 1, Öcsödrőll, IIenked6 gazdák js nagy em/ell' óBaíi !nígyából,
OYllláról 3-an vellek részi, igy tekinlélyl éri el. .4. záróvizsga elhul!oH szalmá ból, fa!evelekb61
CI négy gyomaival együll 27-en nagyszerü eredminre is nagy- és föld keverékéből álL keve
kaptak él vármegyénkb61 .bizo- részi az ÖV2 Világos, kö' réktrágyakédltfe!d()l~tOzni

nyilványi arról, hogy él tan, velkezetes és állandóan dcrüs és ug'Y érlékcsiteni. FeÍlöltésfc

Békésmegyei
Egyetemi ak

Engedélyezte a szükséges
kiadások fedezetérc függóköI'
csön felvéleiéI.

Janeesek Irén kéreimét telje
siletIl? s il község kötelékébe
valő felvéteiéi kilátásba he·
Iyezle.

Na:pirenden volt ujból él köz,. i
ség betétkövetelésének bizlo··
si/ása. Ez ügyben ti község
mindenről határozotl - halár
idői szabolt meg, 15 napot, az
érdekeit Takarékpénztár javas·
lala ellenére, - bekebelezési'
okirat s egyéb biztosilékok
adéÍlsáró\ határozott - csak
arról nem határozott, hogy él

Takaréknak a kibontakozásra
irányuló javaslatát elfogadja-e,
vagy nem? Igy szerintünk az
iigy végleg-es megoldást most
sem nyeri s nyugvó pontra
nem julolL

Kisebb segélyezési ügyizk le'
iéírgvalása után az összes is-.
kolákzéÍrszamadásaii tárgyalta
Je s azokat elfogadla. A gyü,
lés délben éri véget.

husvét vasárnap este tartja 40
éves jubileumi műsoros esljél
a Békésmegyei Kaszinóban .
Békésgyulán. Ezuton is tiszte·
leltel meghívjuk mindazokat,
akik CI Körnek tagjai voltak
vagy él Kör és él jubileum iráni
érdeldődést tanusilanak,mert
mindenkinek a eimét nem tud·
Juk megszereznL

A Kör 40 éves mulljához

J\iHnden gazdasági szervezetnek első gyermekbetegsége a pénz
hiány; Ennek oka rendesen abban található, hogy alakulása alkal
mával máris tuhnéretezi adminisztratív apparátusát és hamarább
alakul meg, mint biztosította volna a megfelelő tagok számát. A
pénzhiányon ugy szoktak legalább átmenetileg segíteni, hogy ugy-
nevezett részesedési jegyeket bocsátanak ki, amelyeknek száma
képezi később a tagok méreteínek indexét, ugyszintén az esetleges
haszonosztaléknak kvótáját is. Ennek következménye az, hogy ha
a szövetkezet üzeme emelkedik, nem az élvezi ennek hasznát, aki
a nagyobb forgaimat teremtette, hanem az, aki kezdetben megfelelő

tőkével rendelkezett és elegendö részesedési jegyet biztositott ma·
gának. A szövetkezet ügymenete pedig teljesen egy pár tőkeerős

tagnak kezébe kerül.
A legmodernebb szövetkezetek teljesen külÖl1váJasztják a be

ruházási tökét a tagságt61, azt mint kölcsönt vagy dologi hitelt
kezelik és megfelelő hosszulejáratu törlesztés mellett kamatot fizet
nek érte, ahaszonbóI származó osztalékot pedig kizárólag á for
galom szerint utalják ki az effektiv termelöknek és munkásoknak.
az általuk létesitett forgalom százalékarányában.

Egy gazdasági szövetkéietnek elsö jövedelemforrásai a tagok
altal fiietendö belépési dij és az évi tagsági dij. Az elŐbbi elvileg
az adminisztrációnak első felszerelésére és berendezésére, az utóbbi

az személyz~t és az admini§ztrá~ió

Irta: lovag MANl GYÖRGY.

A szöv{;ltkezet j6vedelemforrásai.

EZÖGAZDASÁGUNK EGSZERVEZÉSE,

(5)

dologi kiadásainak fedezésére szolgáJ. Itt tehát megvan a
szoros nexus a csatlakozó tagok száma és a beálJifandó admi
nisztratív apparátus méretei közt. Nincs az a szövetkezett,
megengedhetné magának azt il. luxust, hogy kezdettő! fogva egy
költséges igazgatósági testületet, nagy személyzetet es fényűző

felszerelést tartson és szemé}yzetét tetszés szerint javadaLmazza.
Hazánk mai viszonyai szerint még "egy országos mezőgazdasági

szövetkezetnek egész apparátusa igen szerény keretek közé lesz
szorítandó és éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy a
szervezetek sokasága és sokfélesége helyett csak egy szövetkezete!
létesitsünk, a már létezőket ebbe beohasszuk vagy megsziintessük
és evvel az adminisztrativ költségeket egy minimumra csőkkentsük ,

De egy mezőgazdasági szövetkezetnek, amely a konstruktiv,
produktív és merkanW irányt magában egyesiti, bizonyos financi-
alis elaszíicitással is keH bírnia. SzükséQ'es hoav eov

~ b~ hJ

jövedelemforrást rel számara, amely lehetövé teszi ct szük-
séges közhasznu felszerelések és berendezések beszerzését is. Erre
szolgál a forgalmi százalék. A szövetkezet ugyanis a tagok részére
eszközölt minden tranzakcióért levon a kiutalandó összegbő} egy
a vezetö közgyülés áital megállapHandó százalékot, amely mint
szövetkezeti tartalék szerepel és amelynek Ílüváforditását sziiítén a
vezetőség határozza meg minden évre előre. Az év végén fenn~

maradó összeg a szövetkezet· áltaJ teremtett haszonnal egviit:
. osztalékképen kerül vissza a tagok számlájára. ~,

A belépési dijak, év~ tagsági és a százalék
képezik' őz .



egy elcserélt gverl11e:ke~t.

her/ész Gyula vizvezelék~

szereit") scg'édjének, Orvos Já
nosnak felesége áldoH álla
ban a bábaképzőbe hol
meg is szülelet! a f!yermeke.

Az intézetben él gyermeke,
ket - amin! az másult is szo
kás - együtt fürdeiik, együl!
viszik orvosi vizitre, mind,
egyiken van azonban valami
külső jelzés, .an1elyról az anya
is. az ápolónő is felismeri
őket.

Mégis nJc:glör!énl él rifka
esel: Orvos János kis gyermeke
összecserélödijll egy másik
csecsemővel és anyai érzés
ide, Salamoni bölcsesség oda:
sem az egyik, sem él másik
anya nem flldla kiv<'iJasÍtani az
elcseréJl gyermekek közül él

magáét.
Nagy voll a rémülel, perSzít

a belegek ijedten kérdezgeHék.
hogy lesz mosl, mint

at fa~sko~ák.

A GyümöeslerrncJók O):,:ú,
gos Egyesüle1e, mely cl Filcl·
ll1üvclésügyi miniszter CJ ki:csi
wmogatása meJlcH mül.0cJik,
szaldanáesi alakuló ülési lől"

tott.
Az ülésen G mörey GYÖJ;gy

alelnök főispán ismJ2ríeile az
egyesülej eddig kifejlet! tevé·
kellységél és eredményes mii·
ködéséL majd arról besz,'ll,
hogy milyen szabályrendeleic'
ket sürget a gyümölcstermcló
társadalom a védekezés és a
védőszerek lekinielébcn, 1-1a 11

gozlatla, hog'y a leg-,ürgösebb
tennivaló a földmLivelésü~n'i

közigazgatás átszervezése, ker
tészeti felügyelők kiképzése,
hogy él g'yümölcs termelés ha
zánkban meg'felelö nivóra emcl
kedjen.
Sürgős teendők közé Jarlo a

zik szaktanfolyamok létesitése,

amelynél figyelemme] ken lenni
él gylimö!cs!ermelés uJ á!s%cr a

vezésére. Szükséges uZ is, a
g'yiimökslermeJés érdGkében,
h'ogy az összes. faiskolákal
állami ellenőrzés alá vegyék.
Az ülés javasIafára elhatározta,
hogy az egyesület 'kebelében
négy szakoszlályl lélesilenelz:
1. Gvümöicstermelési ésfais,
kola ügyeinek szakosztályáL 2.
Növényvédelmi szakoszlályL O.
ClyümöksérlékcsMsi szakosz

vég'üI 4, Propaganda és

lapszerkeszlési szakosziály!.
Az elnöki eláterjeszlésekcl Q

több, min! negyven kikiildöH
egyhémgual1 elfogadia.

zoH .eL
A vendégek él

gyorss31
pestre,

erői a gazdaközönségnek teljesen ki
merülőben vannak, amikor hiányzik a
tőke, akkor kétszeres erőve] kell 111 eg
ragadni a termelésl1ek másik tényező

jét, a munkát,

Gróf Teleki lvJihály beszédjeben
többek: között ezeket mondotta:

Rablógazdálkodást folytatlmk. Le
aratjuk a termést, de a talajerö pótlá
sáról nem gondoskodunk. Ezér! az ál
laHel1lyésztestikcll a gazdálkodás a~ap

jává tennünk. A mi szövetségünk célja
az állattenyésztés fellenclitéséhez sok
olcsó takarmány termesztése. Ehhez
elég a szorgalom, a munka és CI tudás.
Sok apró-cseprő dologgal lehet a rét
hasznát és a széna minöségét javítani.
j\ JegeJő is mostohagyermek Itt első

sorban a pásztorokat kell kioktatni a
szak?szcs legeltetésre;, stb. Aho1 pedig
tenyészáJJatoka:t nevelnek, be keH ve
zetni ct szántóföldi Takarmánvtennesz
tési.

Gyülés l!lán bankett me~

édékes felszólalás nal1g-

. . .

Szteré.l1yi háróv,zíi:-!eg visz ..
szavonul a közszereplésíóL Le·
mondot! az országos iparfa ..
nács clnökség'érőJ is.

il·l1mdó sör! iitöIJek
!~Ir" <OH n." Ir ba 1'1.

Olasz küldöttség érkezell
BudapesJre, hogy mqirJárgyaJja
a magyar de!egációva] él

gyarország és OlaszorszáQ'
közötti árucsere forgalom élén:

, fse"

A napokban megjelentek községünkban az utca fa!án;kirakatúkban és
a legküJönbö7-óbb irodákban május hó 6-án· megnyi16 Nemzetközi
Vásár ieziclei J'lakáljai. A háttérben füstöi~ó gyárl,émény, .d:i1 fehér

~zfll1 merkm'boHal a (sörében. A gazd?'iági közel~dés, a ke-
reskedelmi együttmüködés szimboluma ez, mintegy jelzője annak az utnak.
amelyen halad'Ja jobb gazdasági viszonyok közé kerülhetünk. a regl
francia közmondás is azt tartja: nle commerce c' esf la paix" s ebből indul
nak ki a magyar közgazdasági élet vezetői is, amikor a Budapesti Nemzet
közi Vásár renc1ezé,;évcl utat kivánnak nyitni Magyarország és a szomszéd
állam közi-Ht való gazdasági forgalomnak.

A nehéz gazdasági viszonyok ellenére a magyar gyáripar, ct kisipar és
a mezőgazdaság ujMI mindent elkövettek arra,,!logy a nemzetközi kereske
delem nagy ünnepét és propaganda-akcióját, a Budapesti t'remzetközi Vásárt
méltó keretekben kialakitsák. A vásarol1 ez évben is, több miu! noo kiállitó
vesz. részt. Felvonul benne az egész magyar termelés, kiegészHve szám!..;;
Umöldi céggel l11ódon, hogy ez a vasár ma szinte minden termelt árunak
hiánytalan piaca.

Az általános és mezőgazdasági bemutatót közel 20 külön
egészíti ki., közíil megemlitjük az állandó dhlatre\lü~t, al széll:l'$ill~g

és egészség kozmetikai k (allités.á'lr, 1'J a
repmtigép idállitá:!irt, a borcsoportot, amellye! kapcsolatban borkósroló
vel senyeket is tartanak, a és a vásár legterjedelmesebh
csoportját, az éipit5ipari kiá!!ltást.

Nagy jelentősegű :az érdeklödök szempontjából az a számos . kedvel'
mény, amely a minden látogatt"> rendelkezésére álL
r~ z utazóközönség ujMl vizum nélkül utazhat Ni.agyawrszágra és a vlzumot
utólag válthatja meg, ezuttal csak 250 pengőért a vásár területén, Az 11ta
zásra 25-50 százalékig áll rendelkezésre. nemcsak avasutalwll,
hanem a Duna-hajózási váJlalatoknál is. Ked11ezményt nYuJtanak a

vállalatok. Az utazás május l-töl-<W~ig érvényes.
i\ vásár!átogatóit Budapesten gazclag programm várja. /\ vásár hetében

tartják a nemzetközi Lis7.t Ferenc hangversenyeket A vásár :illatt le
szárntalan gazdasági kongresszLlsy a~port-él,,:;t nl1nden spürt- -
esemény. A budapesti "zinház::k e:3 ml1latók diszelGadásokat r",ndeznclc fel- .
készülve az érkezöket Budapest sziimtalan egyéb látváliyossága is. S
mindez kedvezményes "b·on áll a vásárigawlvármyal érkező kötö'nség rendel
kezésére,

c[!yébként illa Középeurópa fővárosa. Hafnyolc
pengőért már a legjobb penziók teljes napi ellátást és szállást nyujtanak, A
szállodák is elsörangl.lak és olcsók. A menu ebéd 1.~ pengő és 1.60,pengö
KGzőtt kapható, 2.40 pengöért már a dunaparti száHodák terracál1 étkeihetik
CI közönség. Egyszóval felkészülve, olcsó ár~kkal várj i a n,;ijus 6
án megnyiló Nemzetközi Vásár nagy nemzetközi közöiJségét.

12'00 kiállitó, 20 klJlöl'l cs·oport, iJt~zásj kecÍ11<€01l;mények, zienei,
s~ii!'lhá2i és Iii vásár és Budapest

programmjában.

]]311gathattal1l és bepillantlíatt.am a le
hetöségeimek abba a tárházába, ahol a
teeJldőknek számta:anja vár és csupa
olyan teendők, amelyekllez egy fillér
sem kell. Olyan teendőkről haHoHlInk
a többek között, amelyekhez nem kell
más beruházás, mint egy-kt! ócska
.kazáncső, vagy máshol meg egy-két
rossz dobsl!], Hát ez igazán nJÍnden
faluban akad és menten arra gon
doUan1_, hogy ezen az akción, igyazt'itál1
igazán nem fognak h~resni a bankok,
meg akarteHek l ezeket haHn,
él bizalmatlanságolll reménnyé és bi
zalomma Vált(lwtt. Legyen szabad azt
mondanom, hogy itt most tulajdlonkélJ
ppn nem a ta nf.()~);anl vizsgaz
tak le, hanem maga a Zöldmező Szö
v,~tség ,és pedig avval a
miután egyrészt rámutatott a hiányos
ságakra, Jnás!'észt fclszólitoít nJiIlket
azokra ct megnevezett és felsorolt te
endőkre, még a mai viszo:l1v{)!:
mellett is megl'alósHhatunk, minden
bcfektetendö nélkűL - l1nwká
val. kitartássa! é,; ak"rássa1! Meg
mondták, irli kel! és 111 i az, amit
tenn1 ieheL Ehez pedig én a n1aga~n ré
széről csak azt teszem hozzá, hogy
amit lehet, azt viszont meg is kell
csínálni! J'vlert akkor) rt'111ikür anyagi

- Uj eszmékkel, uj irányza fokkal. uj
crnberekkel szemben h,IzallTlatlanok '..'2-

és ehez minden jogunk megvan,
ITI ert hiszen rt háborut köveió években,
egészen a D13gyar ga2(~a

csa16dhatott olyan irány
zatokban és l111ndenféie akciókban, <~

melyek a befektetett tőkével együtt
sokszor még a gazdát is elvitték. De
ma, <) !l!ezögazdasági válság méJVJ:lont
ján, 21aptermészeUinktő! függetlenül, a
,józan ész is a legmesszebbmenő óva
tosságat és bizalmatlanságot tanácsolja
a gazdának Ósúntén megmondom,
hogy függetlenm attó! a nagyrabecsü
Jéstől, tisztelettöl és elismeréstőL a
mellyel a Zöldmező Szövetség vezetö·
sége iránt viseJtettem, - éJ! magam is
némi bizalmatlansággal tekintettem a
Szövetség működésének tényleges, gya
korlati lehetősegei elé, - azon egy.
szerű oknál fogva, merthiszen pénze

sehol. semmire nincsen. Ma
azonban a tanfolyam néhány e16adás:í.t

A Szövetség V~ltu;li()r(r4J~:íI",;:p

A tanfolyam hallgatók vizsgaJa
után az Alföldi ZClldnH':zö Szövet
ség eJsö vándorgyülését
melyen Beliczey elnök
megnyitó beszédjében többek kő,

zött ezeket mondotta:

ez a keverék !Jcm is megfelelő,

mert sok szerves anyag van
benne, de Jq.:clöirá~'yázására

nagyon jó. Lripésckcl tellünk
már, bogya további úll·;aparék
egy Jétesitendó kcvcréldl'ágyod
lelepre keri.iljí':'lIl.

Megemliljük. clr. jJiukJvicb
Józse; főszoJgabiró CiÓéldásá'
bói, hogy a Duna-Tiszakü'
zén !?lóf(JrduJ!, mikor a fétd és
legeJőlanfoJyamról hazakerült
emoQrek a tanfolyamon lannl,
jakat olíbon Iba akar,
ják vinni, Jeszavazlák,
lák ókel: hatósági lámo l

galással mégís kcrcszlül ludiák
vinni a közjavára a váliozJa
Jásoka! :" amikof a lakosság
évek mulva beJ átla. hogy a
Janfolyamoi végzell emberek
tanácsa szerint a lcgeiők meg'
javultak, a gáncso:::-kodólüÓI
elfordu]! és él tanul1abbak mellé
állol!.

A béI,éscsabai kis;?ilL
pél1Yl2ken kocsijaikkal kjviilék
a hal a véros1
önlözö!tpréj és él közbirioko5p

ság legelőinek megtcldniésérc.
I-Iog'/ oH mit láHak, majd mc
séHék cl iHhon lS Nagy ~<..árojy,

Pulnoki i4nial és Erdős Ferenc.

A tanfolyam záróyizsg'áján cl

földmivelésiigyi minjszlel'meg
bizásából dr. Lenek JenS rlii,
nisz/cri Janác::;os elnökölt.
l~és7Ivci)clz még: gróf Teleki
lVIihály, az "AJföJdi Zöld,
lllező Szövetség" elnöke, ba~

iczai Beliczey Miklós, a Bél
!zésmegyei Gazdasági Egyesü p

lel rél, és leg'eiőjavitö szak,
oszlálvánakelllökc, KOfOSSY

Oyörgy főispán, dr. Márky
öarna alispán, dr. Tüköri Jó,
zsef nagybiríokos. Lehócz'ky
i\ároly gazdaságj felügyelő és
még sokan.



eBenörzés-

a Bayer-keresztreJ

3. i\ kihirdetts alkaln~3.val lH,ve;:Jle:;:
tetnl kell al erdekeHekct arra
aki az irtás:[ el:l1Uiiiszlía,
)(1L t.-c. 95. kj ér':e.l !11é-

ben kÜ:á9::ást e~ és a ldszalJ8nd.6
büntetés,in felül a községi
(pclls;:lm-,es'ter) 2Z irtás! a

A lnezögazdaságról és 1i11ezőrendőr

ségrőJ szóló 1394. évi Xli. t.-c, 50. §-a
szerint: birtokos köteles a
fák rakaüása legkésőb-

ben azonban március hó végéig, a
belsőségekben~ szülőkben,

leQö tájt és bOkrai"
a he.rn'ióklóL Iler
nyófészkektö! és lepkelojásoktól meg
tisztitani s az összegyüjtött hernVók;t,
hemyófésüeket és Ilernvólojáso'kat el-
égetni". ~ -

rendeLem:

azonnal közhírré tentl!.. Ahol a dob
szó'lal \"aió hirdetés siokásos~ -ezt .a
hirdetést ~l;;~~;.~~~~~dásjig ~6bbször is
111eg keH i:

a
is l1le.gfe!!elő

sel D1egbizottak a ~i1ezö- és
kiséretével az irtás keUö foganatosi
tásár61 szenlé!yesen tartoznak '-'meggyő..
zödést szerezni. niu~aszt.ás

esetébe? részben a kihágásl eljárás
megi!i1düása, részben az irtás hatósá.0'1
Ioganatositása céljából a községi előr
járóságnak (polgármesternek) jeIentést
tenni tartoznak.

A mezö- és hegy6röket utasitani ken)
hogy a később ·mutatkoz6
a községi előljáróságnak (polgármes
ternek) jelentést tegyenek; InHcor Ís él

községi e]őf;áróság(po]gánnester) gon
doskodni köteles 3, l1erl1\rók stb. '- to-
vábbi irtásáról. .

5. [S, k6ztulajdonban lévő fákat és
bokrokat a községi elöljáróság
gármester) köteles" stb,
megtisztiHatnL lAl. utak' mentén. vala.
]amint az uttesten az irtásr-61 az llt
fenntartó köteles gondoskodni.

6. Ha a felügyelő hatóság a részéröl
is foganatos1t0ndó hath2..tós ellenőrzés

során azt tapasztaln R, él jel,en
rende]eteiT! ";légrehajtása körü! a
hatóságot, 3. mező- és hegyőröket 'ta
lamely mulasztás terh:eli. a mul::sztó
közeg eBen a fegyelmi eljárás _rrlegin~

ditása iránt haladékt~iJanul intézkedni
köteles. Az irtást közegeirnm~l maga111.
is ellem5riztetni fogom s 113, tudomz
sornra hogy valahol az irtás
ke}jö időben ~ne~ n~rn történt, a EH1-

lasztó közeg eHen reszemről 'is 11H:g
tothí.st fogok alkalmz,zni.

1933 január 12.

2zekTlek C~ rendeikezéseknék sikeres.
a következöket

akarlia,
és szerencsés~egyenj

sorsjegyet a
Bácsy~bankban

Felhivjuk olvasóink szives
figyelmét él budapesti Baár
Madas ref. Leányneveiőinl,éu!

lapunk mai számában megje
leni hirdetésére.

raktárában.

Kitűnő korpa
a

Csemege tengeri magját április~
ban vetji.llc Ezt is érdemes kéthetJ
időközben vetni, mert különben a ter
més hírtelen megérik és a zöldben való
fogyasztásra kevés idő marad. Étkezésre
csakis csemege tengeri magot vessünk
dacára, hogy ennek csöve sokkal kisebb,
mint a takarmánytengerié, azonban izre
össze sem hasonlíthatók egymássa1.
Még a budapesti piac, illetve a nagy
közönség sincsenl,ellően hozzászokva
a nemes csemege tengeri fogyasztásá
hoz, különben nem lehetne il pesti
piacon an'nyi takaril1ánytengerít cse
mege tengeri néven árusitani. Éleumes
közeli gazdák a korai termés egy ré
szet behozzák éi piacra zöld értékesí
tésre. A es"mege tengeri CSÖ1'2 kisebb, ól

szára is ;:::yengébb növés6; degvorsabb
fejlöt'léSiii~és '·l1.amarctbb is i •~~ík be.
Gyengen,övésénél kis háziker
tékb~·is akadály nélkül vethető. Ülte
tési távolsága 6(J!x60cm, 3-4 szemnéJ
többet egy fészekbe ne ve-ssünk4 li. ki
keH palántákat egyeljük, gyakran ka
páljuk, majd ha erősebb, Ha
a csö _bajusza rnegszáradt 'Ugya
feJ nyitjuk és az érettség fokát mega:IJ3
pitjuk, Vannak, akik egész fiatal, mások
a fejlettebb, keményebb szemli csc\-e
ket szereti!c A szines fajiák csöve is,
mig a szem egészen fehér. körűl

beliil mikor már kissé színesedik, fő

zésre akkor legjobb.

Székesfehérvár vág6hidat-,
mújéggyáral és húlőházai épi!.

...... AtP' """"__~

Szemestengedt
a Futura a. ~egmagasa.bb

nape
~~

~~~*,111l"i'i~~~;f~'2'd'~i'!'l'~

NE KÜLDJÜK T
KŰLfÓLDRE!

A külföldi iskoiáknál többe! nyujt a
budapesti

A A
református leánynellelőintézet. Alapos
nyelvi kiképzés. Internátus. Liceum.
Továbbképző, Gyors- és gépíró, főző,

varrótanfolyam. Buda legszebb és leg-
egészségesebb· helyén.

11., Lórántrf Zsuzsánna ut 3,
Teljesen modern berendez·és.

Mérsékelt árak.
Kivánatra értesitöt küld az Igazgatóság.

~.~i!il~~<!ll!r~~~';l;;il

Anyakönyvi hirek. SziHettek:
Csuvár Erzsébe!, Szilágyi Já~

nos, Bolos Károly, Domokos
Erzsébet, Kövér Magdolna.
Házasságot kötöttek: I=aragó
lslván-Suslik ErzsébeHel. EXQ
ha!tak: F. Kiss Bálint 1
napos, Pál János 63 éves,

EleHu!

li. "Gyi.lmöicstermelök Országos
Egyesületé"·nek elnöksége fiókegye- I

stiletei bevonásával elhatározta a Ma- .
gyar Gyűmö]cstermelőkOrszágos Szö
vetkezete megalakitását és az olakuló
közgyűlést az Egye5ü1et hivatalos helYi-1
ségébe (VI., Andrássy-ut 8,) fo. hó 20
án délután 5 órára hivtaegybe. A I:

esem.e.geszölő és gyümölcstermelők .
megtalálták ugyan a Kormány és köz'
igazgatási hatóságok erkölcsi támoga- j
tásavai megalakult Egyesületben társa-!
dalmi tömöriiJésüket, azonban szüks~

gét érzik egy olyan ü z l e t i szervnek, I
amely a termelők érdekeinek szem előtti

tartásával elsősorban a termés értéke- l
sitésével foglalkozik és olyan szak
emberek vezetése alatt áll, akik már
meglévö bel· és külföldi szervezetek
megfelelő kibövitésével, a termel6k
összeségét képviselő szövetkezetnek az
azt megillető elsőhelyet biztositani
tudják.

RádiószerepJés helyett a ha
lálba. Egy szép némel szil
nésznő iragikus haláláról rend,
kivül érdekes cikkel közö] a
Délíbáb uj száma, amely gaz·
dag tarlalommal jelenI meg.
Pompás budapesti és külföldi
rádiómüsorokar, n agys zerü
szinházi beszámolókat, filmri·
porlokat, egyfelvonásos szin·
darabot, folytatásos regényi,
keresz!rejtvényl, renqeleg plety
kál, biri és 120 szebbnék:;zebb
képel közöl él Délibáb. A 84
oldalas képeslap egy száma
20 fillér.

20 ezu halollja van az l.lng
Ii~i

furcsa kérdések. Egy pesti tár-j
saságban nemrégiben a l,övetkezőket .
mon,dotta egy fiatalember:

"Ki tudja megmondani, hogy van-e
az állatoknak vakbele. Ki az a nö, aki
~ legtöbbet csókolódzott? Miért írnak
a norvég orvosokolvasható recepteket?

A kérdésekre a társaság másik tagja
azonnal megtudott felelni. - Az állatok
közül csak a medvének van vakbele...
A legtöbbet a volt görög királyné csó
kolódzott, mert az udvari ettikett sze
rint, minden nőt köteles volt megcsó
kolni, akit bemutattak nekí •.• - És
végül a norvég orvosok azért írják ol-

I vasható irással a recepteket, mert
Norvégiában három hónapi fogházra
itélik azt az orvost aki olvashatatlan
receptet ir , .. És most én kérdezek
valamit: mit gondoltok honnan tudom
én mindezt?

"Biztosan Tolnai Világlapja olvasója
vagy I" volt az egybehangzó válasz.

Vakmerő nőrablás, izgalmas,
forró szerelem, bájos kaland

I zürZClvara és boldog befeiezés
leszi élvezetessé az Iparos és .
Kereskedő Ifjak Önképzőkörc

husvéli műkedvelő előadását.

A "Gróf Rinaldó" az 1910-es
évek egyik legsikerüHebb ope·
!'eHie volt. Szerencsés elgoll';
dolás az Őnképzőkör illetékes
vezetőségélől, hogy ezt cl bá..
ios opereltel ujiija fel. Biztosra
vesszük, hogy azok, akik meg..
nézik, sokáig szlvesengondol- ,
nak vissza élményes és kelle':'
mes husvétiszórakoiásukra..
Reméljük, az:Őnl..;épzőköl'I

múkedvelő,i most is kiérdemlik
az elismcrésl.

után
egyik

I

most: kiderül-e az igazság, I
vagy örök marad a rejtély.

És ekkor ütö!í mellére él

tudomány.
- Most jövök én, - mon·

doUa egyszerüen és határozot·
fan.

Kihivták gyorsan Orvos já·
nost éi bábaképzőbe és véri
vettek tőle. MegsZl.lrlák egy
kicsit él csecsemőket is: egy·
egy vércseppet nekik is meg·
éri, hogy megtudják az igaz·
ságol.

Pár percnyi vizsgálat
az orvos rámutatott az
siró apróságra.

Orvos Jánosné boldogan
ölelte meg a gyermekét.

Református Jstentiszteletek:
Husvét első napján délelőll

prédikál: Tiba András lelkész,
urvacsorai beszéde! mond:
Répás Pál lelkész. - Délután
prédikál: Nagy Balázs Dezső

legátus; - Husvét másodnap"
ján délelől! prédikál: Nagy·
Balázs Dezső legátus. - End
rödön husvét másodnapján dél·
előlt 10 órakor prédikál és.

.urvacsorát oszl: Tiba András
lelkész.

Kinevezés. Korossy György
főispán dr. ifj. Daimel Sándor
vármegyei aljegyző/, lb. II-od
főlegyzőt, tisztele/beli várme
gyei főjegyzővé nevezle ki.

jutalmazás. Ifj. Mónus Mik·
lósnak a Belügyminiszter Ur.
- Tokai Lajosnak a !\.0rös
folyóból törlénl kimentés éért 
20 pengő jutai mat ulait ki.

Szűcs Antal községi fővégre
hajtó hétfőn délután a hivatal·
ban rosszul lelt, ugy hogy
azonnal bekelleti szállítani a
gyulai kőzkórházbél.

Uj gazdasági minisztérium.
A gazdasági miniszJeriumok
álszervezéséról a napi lapok
ismélellen idak. Ezen tervről

most annyit sikerült megtudni,
hogy amennyiben az uj gazda
sági minisztériumot fejállHanák,
ugy él földmivelésügyi és ke,
reskedelemügyi minisz!érium
megszünik és az uj minisz/(?ri
umba olvasztatnék be. Az uj
minisztérium három önálló
osztályból és egy csoportból
állana. A három főosz/ály a
földmivelési, cl kereskedelmi és
ipari lennIZ, amelyek meHdl a
közlekedési csoporlmüködne.
Mindegyik osztály élén egy·
egy politikai államtitkár mü·
ködnék. Állitólag tervbe van

, véve akülkl2reskedelmihivalal
kibővítése és függeHenilése, ha

'\lZ bekövel..keznék, élére poli .. I'
vezető kerüln/?, ,



Fr 'ozeleG gYoi"::3ág kcJ~j l'':l1fÓpa kapujá, fcsziHc!hetik, id l2íg N óráíg sirbá téren fog lefoiyni a nEJ élr
oan a békesség mérlegének ki- lélethetik, de Kárpátok bérceire dal ünnepe. Itt al0.COO

A feltört s%ildakop0rSó feleti, egyensulyozó ereje és egy'cdül oda ül a fehér ruhás angl,'a1, daloson kivül 500iogból
aranynál fénylőbb belükkel valö crléke. ~ az ezred éves hogy egész világ'nak l1irde:sse álló zenekar is szerepel,

I ~ , , 'd ti 'magyarság kelet Európa kapu- a husvéti üzenetei: győzelem,
egye len SZD sugarozo o , ~ J mely részint önálló, ré:::zint
iiI fehér ruhás üllgyalok lelkél : jában a !<uliura és gazdasági a mag'yarság feltámadott!
ból egyetlen mennyei üzenet élet vérc lüklelésének pótoll Gyula, 1933. Husvét. pedig a dalosokka! C~n;Üjt

áradott szerle él világba s ez él i ha/allan szive, -" az ezred éves il HARSÁNYI PÁL is, a magy'élT eJa! és zené 4
, " j . 't' r1C'a o 'y""sá o dvérezhe!ik" <ryiilö- • esperes, ",zol' leaszebb 1,'I['CSC1"t f'o"';'";",70, cz a? ULenc, ellllYl VOI "15~" eo "" ".::J 'G ~ b 'Y, j ,/,. &)U

c'3upán: győzelem 1 lel és 2r0l1oszság állal kereszire feltárni a nagyközönség'
;\m c győzelemben felszál I .. előtt. Ezenfelül cigány

radtak a Mgypénlel<i könnyek, . n l
III orsza'gos da10sversen is részt vesz él mag-Yfif úalh?l;)'yógyultélk él vérző sebeik" II fi

• ünnepén.megépülíek ClZ ()sszelört s;;:i-
vel" ~ él (iolgoia minden Ira- I ,B apesten. E napOil, este 8 órakor
gédiáia, gyásza kálll"ázalos 'I ,.- /' a hivatalos kÖZQyülésse!
l" .,' , 'l II l A köze1jövö hatalmas, dozá.sa, á.polása. fedesztese i, ~,' , , • d'k b d l, ~.cnyoz6nnc va 1020, mer! / , _ " / " l !qezo l' e a a osverseny,
tius\'élnak [innepén az örök l nagy és nehéz próbák elé es elobbre vlte!enek ,elcn- l h I d'" L'l-.' d

,," / ,l a Ol az ere menYl Y(lulf (:-
jó, az örök szép, az örök á!li tja a magyar dalosoknak lOS ~s:menye, h?ll,em '~ll' tik. Ezután indulnak vis~'2::c!
szerelel [iH győzedelme I CI bÜll az Qrszágos DalosszövefJ hazafisaR szent oltaran valo l I t I

~ ,a Cia osvona Oy(,
felelI, ~ az élet ve11 (HadaU a ségbe tömörült táborát. áldozás is egy-egy Ilyen' .-
halál f21efll I

Minden rcményünk nleg 3 időnkén! tartani szo}wtt or- Ne"""'zetl szellemünk fel'-Az ingadozó, l'élénk lani!vá- : lU

l "I' I I van arra nézve, hogy ha- szág-as dalosverseny, LelI) le~z.e',s,c. tore'n '19,en SO'k("tnYOt{ egy eg'esz \'l ag15!'a szemI I J l _ '"" '-~ _ LJ

ben bátrakká és hősökké kol/cI' talma::> eredmények szülö, kesités, buzditás ésWzelés l tehetünk a karéneklés megQ
I -I·'! b I ,. 'l l '\ lnek, - cr Kesergő és kÖl1flye-, iévé is va j -( aZOlh an az a él laza onZCi! en SZOlga (]3 ! kedveHetése, cl daimüvészet

kel hullailó Máriák és rvlárlhák nernes verseny, amely az jára. : mUvészi emelése által.
::;ziv:: rc:pdesd! (J boldog'ságlól,' o,rs"za'"., fOQV"'!fo'"a'b''' 0,_,')1 U·· p;?i, A G\·"'I"l""'l I)""!~í·d""" l l

- & LII " u., 1\ " -Ji'''' ,'u u u LA j ta.lmas tél1\lC;zől'e JLld !enni- ezerek é" ezerek lelke 1121- Qt::: 1

I össze íunius hó 24 és ~() részt óhi3jt venni e nemes ,I, "" d""!o~eQ\!esu"!let nOn,I"e"I'jcsedei! meg földel belöllő, u ui '-' ~1 _ _ll '"' J

égig sz.árnyaló, sirok feleli, napjaira a magyar dalosok versenye,n; hogy ezen, uton lj. öntudatunk ébremartásá-
zendülő hosármáva! és hallel' lelkes táborá!'. is bizonyságát adja komoly. nak, ennélfogva hazafias
lujáJval mondván: mi pedig a Az Országos Magyar törekvésének' és célkitüzé-' és kulturális kötelesség
gyózelemnek nemzeJsége va, Dalosszövetség a XXliL Or- sének,MUvészi \rányitás, megfelelő támogatásban
gyunk! , , wo 'f'k l t 't'szágos \').?rsenyne,k Buda'?' ,egeszseges t<r1 j'a, o{ q o részesitenünk és fermáHá.!vJí pedig" a győzelemnek

j Pesten" .1933 évi juniusésnevelÓhaJásuntapaSlz!'a.- sa~t" ero-so"(l'e'se'l· r;n'I'1,diellj' 1',~.nemzc!sége ITag}'unl{; "- ezze _ lb' • ~

fl köszöntéssel köszön!öm én '24 és 25-én leendó meg'tar-' lataz,'aIiHirnin'delőrevi- , helő módon elúsegitelli.ink.
Husvélnak ünnepén minden tását elhatározta. heti a dalárda fej\ődését. Községünk nemzeri,kule
magyar tesivéremel ! Nekünk Dr. Sipőcz jenő elnök és Ezen szempontok vezete turális és társadalmi szem~
az! ken tudni, átérezni és á!é!1l1 t /1 D I' d" 'd '

j
frühwirf Mátyás ügyvezető ef';: a ar ank er emes es pontjait véve figyelemhe,

még nwg-tépeitségünkben, még , l
i b / elnök ezen országos' da~ fáradhatatlan szorgalrnu ve- igyekezzünk DalárdánkatmegszaggatoHságUlM an, meg l ~

,,. , t l." k 'd " I lo"'ve'r~eni· ::>,--:ikcre érdeké- zet6ségé,t elhatározásában, ,lil1 unka'J·a'b""n. to"rek',l;5s~ben,lflanOnl llagypcn C!\ll!1' 1- eJen 'I '" -, . 1 UI , __ '" 1'1

is. hogy az örök jónak és I hen kiálí'ványt iniézlek a midőn beielentette a ver- í nemes igyekezetében figy'c-
örök szépnek, az örök igaz4

lj magyar da!osokhoz, amelr~ senyre a Dalárdánkat. Ilemmel kisérni, íóakaraHal
scígnak, a magyar géniusznak ' ból e helyen aza!ábbi részt ,', I elösegileni annak anyagi
gvŐZni, és diadalmasl,\Odni kell l',' " l I l

1 közöljü!{ : A versenycsoport.o -( 5zá- és erkö csi megerősödését:
él világ minden bi'lne feleli, s
IT' " l. " • 11 l 'l " J . I "Az idén a rnaQ,var fó~ ma 9. A Gyomai Dalárda a magyar dal lelkei neme'r\,arpa'Oh: LCIC {eL sll~;.arZO(nl I -,
aranynál fényesebb beJi.ikkcJ, a városban, hazánk szivében. El kÖllnyU müda! csoporí~ silő szépségeit nemes ver
békesség és igazság' fehér 'rU' • a szépséges Budapesten ban versenyez és 52 mü- senyek által fokozni jgye-
l1ás an"'J'alainak lelkéből kelJ I J: • l .' , XX'l'l ko'·dó 1""Q."Q'" l lielenr'j{e7..e",t', kező dalosainkaf céljaikban

IS loglUk\ megrartam a " 1. '-l ..o~u." • r_ j

áradni Ko!ozsvár~E.assa~Po- l támogatn!.
'f / c 1 I ! Országos Dalosverse.nyt, .A versenykar, melyej éne- S bb d' Qbb f' ,zsony- cmcsvar lele 1 szerte , k' D ~ S. '- ze , ICsa , en~,el

e világba az örök igazság Igaz, hogya nemzeteknek kel: Ja 'o ezso: ,. zomJBS I sebb mao-var jövendőnkért
ls/ene busvéti üzene/ének: legnehezebb korszakában. ember tünődése... (Irto: 'I' száll a fohász, az ének
győzelem! az anyagi és szociális küz- Petőfi Sándor.) , ajkainkról Istenünkhöz!

ideig~óráig való Nagypéntek delmek kellős közepén ál- }uníus hó 24,én SZO!11Q Nekünk ma is énekelni,
voll nemzejünk ezer éves törl lunk. azonban a magyar baton érkeznek különböző dalolni kell törhetetlen hittel
l<inelében él l\:jo1l1·puszta, nagy I 's b' alom al fdalnak nem szabad elhalni 'l iránvhól él fővárosba a da4 e IZ m,
létünk nagy Icml?!ője Mohács. 1 "k r 'll't' I k SZŐKE fERENC
az aradi Golgota járás, ~! ajkainkon, bármilyen nehéz 10SO 'a. sza. 10 vonala . rel. ig, tanitó.

ideig~óráíg való tragédia iria, Ihelyzetbe is kerüljön nem- Délután 5 órára futnak be vm """"""!'

Ilon gyásza, szenvedése is, zetü(lk. Egy új világért éne- a megálIapitoH menetrend 1 Budapesti Nemzetközi
mert a ma~'yarságna!{ születése Ikelünk egy új Magyaror. !szerint ezen dalosvanatok ! Vásárra 1933 évi
isteni elrendelés, a magyarság

4
szágértszállunk sikra imá.dQmelyeket a Szövetség ki. május 1-töl-május 20-ig

nak sorsa krjszlusi sors s él J "" ",. . t '"
ságunkkaJ, a magyar dal· küldötteiésa budapesti ""rl.h,nyes msyenes Visszau az..Sl'fl

magyarságnak Nagypénlekjére jogositó jegyek
Husvéi köve/kezelt el mindig lal", dalosegyesületek tagjai fo- a G O A I J S
és fog elkövcH<ezni a jönzndó- * gadnak. szerkesztőségében

ben is! Nagyszerű tilntetése lesz I .A. verseny iunius 25-én, a Wagner Márton Fiai
Az ezred éves magyarság ezen verseny éi magyar élllill vasárnap regg-eJ 9 órakor fatelepénkaphat6k.

kele! Európa kapujában a be- I E . 'n co "
akarásnak, a magyar er6k,ezdódik. gy Jeg.y ara.",.o pengo,csüIej, lisztesség, dicsőség'ho, i ' '" '"
, l' t t ' ! k\,' j 6 ' l me y Igszo,van)' ft v",~",r

máJy és foH nélkül való sugárzó es f-\l ar o szorga omna. -I / asarnap ese, orar(or ll..J;ro· -m' ft"" IsitO!~atásélra
' , '.:j l" l' . ',s;. " . , ,', na ! 1'1 ..

fénye" ~ az 4~Zled, illes me~ l NerncsaK a ua KU.tura gon~ l a eluH!Kossml1~ ,~ 'rvén'ji'e,'§:



6űldaL'

amij

aId
még inkább él

az osz!án

lJizony öcskösőkl

Valami ám az, , . az
'11'0"'· "'1 1 •. l.. .
'< ""-ly .{ el HOS" 7.' J

örárcl a he!vérr> v"'l:a,-nj: l·'Q~:·va:·'
> ~ ..... , -u ~J 3 j'. IT 'r' ~"""

esá-ziva laros,' tsi! Iag· II ol dviláQ
ta!an,Sölé!. éjjelen 11-1-i~.
Eg'r' félóra alatt bőrJg ázik az
ember.. A zivajar pedig anr~yira
sÜvÖJí.' horn,f""

ii'pésnliite a ri 5

.nnr,,,u sem halfanátok
lője, r,1in! mikor valam őr~

111C5ícr él torkát élesit], Az oszi
Q\'a!amí, hogy ·ebben a ~
zelbel1 százszorosan fl

őrködni él szeméve]
és ezerszeresen a W!é\'cl,
megnc
idegen, vagy
vizsgálat
haj. De
bogy i:árlam?

mODd~l1i fog.
aKInek az HéleHdós éiszaka
emliíésé.t61 még most js Ol
rezgett a belső remegés él

szája szögleriihen. azért
mind~mnYÍan körusban feleHek

jük ... - .4zlelhiszem. mer
lud0111 is, -- mODella Gyurk~
önérzelesen,- med . még én
illag',am S'2rn rneríen1
gondoln!, mig meg, nem eset!
veFetl1. íudjáfc}k ... egyszer,
l1jGnc koromban. borzél52
éjszakán kenjllem először

ségre. Az állomáson, az ág'j'l]K

rakodó meJleH állt egy .

a
azután ejhaj Komor ic~

nézeiJ körül, hogy
vall-C hallgatósága . .Az bizom',
n1Ínr r1zndesen.. most is vo,ÍL
Az UIOnC()tr.

kö·rü!öile és hallgaiiák. A
többnek cl szeme . cl

E9id ,eset hőse".
.4 B ... -ben állomás07Ó har

ma?ik századnál kéiségkivűl

Eso volt él legna
gyobb "hős". Legalább is a
"hősi esetek" ejbeszélésé~'2J
mindig ő kapta a pé1lmáLMr!l'
dig iudoH valami' félelmetes

. eselel mesélni. Nagyon komoly
arccal. rettenetessé szinezv~

mondla el ezeke! és csak ter~

~jészcte~, hog·y a hős mindig
o voU. üreg fiú vol! már oa p

!Cö(,IH1c!!, de még nem voll VÍ#

rágja a galléron. De azérl az
uloncok előtt nagyon mcgludla
éi őrizni.

.4 kaszárnyaélcrben j/zleniós
esemény az, az "'JiVU'-I..'"

először kerülnek őrségre.
hiszen r:~ - .. , -. • . ... L-~O CJTOll IS

valami rellenel'esei mon
dani. Egy iIyetl eseményt meg#
előző' esle hozzá is
egésttehels(5gével él rémilgC Q

lés\1.ez.

FüLÖP IMRE
. ki6gazda.

Pesti diák.

Azért ha már másért nem,
dicső nagynevű. eiődeinkre

rekínlve, hagyjunk fel az
'd"· ''i~ ., l -.. '.r •ea 19l . cllenseges lWZSCgl

politikával. Legyünk
uródai a mi szépemlékü
magYélrjainknak akiknek
földi maradványai

kókereszt és cl

keresztek alaH nyu-
gosznak ...

Ha talán valaki szerény
telenséggel vádolr1a azért,
amiért ezeket

kicsi gyerekkorom óta ITleg·'
illetódve ... Az e!sőnél a jól
végzett hazafias munka e!p
ismerését és megbecsülését
látom: a másikná! a régi
világ jó öreg magyarj5liiula
nak az eszembe. Szirvie
önkényrelenül az a gondoa

latom támad, ez·zk él jó

örefleÍ\, csaknem
évszázadon at· elődcikkel

együtt !l c.> !ü:> 1-\ c.> n

a község . fenődésiin,
mosl fe!támadnána!c, meg
ütközve látnák a békétlen
,:jIlapotokaJ és talán szíve
sen mennének vissza a
sirba .. :

a már elrnon,joHa~{on
csat{ azt

ségemre,
szel<: bárki
tárgYé'l, csakm.ár
békét, egyetértést

"]' ,; Ic ,.' "" nr-·.I,,:ii F'''' iszu O!1azam vezz!u
közötL
p·írJ

.... 'TI' ?megvaUé),S, él

t11?gföghqtatIan
q napon ne

gyen egyetlen' magyarnak
a. szivében sem \{i2serü'ség,
eHenszenyggymásiránL A
Nagypgnf?~et pedig k6ves
s.e a béke diadala, a dicső=
séges, f e á m a d á si'

Az én életem.

De messze-messze, ott a part felelt
fllataki esdve nézi a felleget .
Valamire kéri 'talán?
Az én szívem azt súgja,
az oZ édesanyám.

Egy vitorlás a tengeren ...
az én életem.
Körülöttem nincs senki,
nincs már senki velem.

Kiegyezés,
Mennyiszer hallottuk és'

olvastuk ezt a szót a mult
sztízadutolsó . és a jelen •
század első évtizedeiben! I
És szinte tudtuk, éreztük,.
hog}f eza történelmi ese#
mény milyen nagyfontos
ságú voU egész nemzeti,
életünkre és egész köz
ga-zdaságunkra.

Az ezt követő időszak,

1867-1914 volt Magyaror-
szág és Ausztria legboldop és fél esztendő, de a vi
gahb korszaka. Sajnos, ezt szonyok abban a község#
azidót is megbélyegezte ben alig-alig változtak vag
az ősmagyar átok, a szét-. lamit... E sorok irójár
huzás, a pártoskodás, a senki és semmi más nem
sokszor csaknem késhea ösztönözte és ösztönzi ama
gyig menő politikai harc. régebbi és eme jelen sarok
Igy vagyunk mi magyarok. megírására, mint EJ szülő

Csak akkor látjuk be már, faluja és a magyar hijza
hogy helytelenül cseleked# önzetlen igaz szerej·ete ...
tünk, amikor már nem tea: Nem hiszem, hogy az clp
hetünk róla. történelem- !eritéi-ek nagyobbak legyea

nek pedig épp abban van nel\: ama község tekintélyes
a jelentősége, hogy elénk polgárai között, mint
tárva azt, ami a múltban az osztrák uralom és a
rossz és helytelen volt, jobb vértanu magyarság között
és helyesebb belátásra és -. hiszen amazo\{ vagyont,
tettekre buzdítson bennün" . életet .sem· kiméHek
ket. Ezzel szemben azona céljaik elérésében -". .és
ban mit tapasztalunk a mai még is eljött cl kiegyezés,
életben? Ugyanaz a széta el keHeH jönnie: mert a
húzás, ugyanaz cl pártos- józan belátás mégis csak
kodás, egymás lekicsiny' legyőzte az ellentéteket. Ne
lése, érdemes és tiszteletet mondja senki. hogy itt nem

d I b k k lehet kiegyeznL Tegye csakér em ő em ere 'j~unyoa,

iása, sokszor megrágalma- szintén a szívére a kezét,
zása napi renden vannak, ugy egy csendes órában és
úgy a magasabb politikai nézzen egész őszintén a
körökben, mint a községi; saját lelkivilágába mind
politikában és a magán egyik, aki enne!(oz á~dat;
életben is. lan állapotnak felidézésé,

ben ok vagy ol\ozat volt ...
A Gyomai Ujság egyik ;

En bizonyos vagyok benne,
régi számában egy cil"K hogy mindegyik fog találni
volt. Ebben a cikkben szó olyan dolgot, ami! szeretne
volt egy községrőL amelyp megnemförténfnek tekins
nek a vezető társadalma teni ...
dacára annak, hogy mind Egy m6d biztosan van a
jó magyar emberek, még- kibontakozásra: a
sem akarják és tudják egy- mllltm, a feledés fátyolát
mást megérteni ... Szó volt és ha~ másként nem,
arról, hogy a mültban a 50 százalékban egész blz
n~gy nemzeti szerencsétlen- tosan lehet egyezni. Nem
ségeknek Mohinál,Mohács- tehetek róla, de e sarok
nál szintén az akkor élők írása közben két kép jut
széthuzása, pártoskodása az eszembe. Az ~gyik:

volt az egyik legfőbb oka. H Erzsébet királyné
É:5 szó volt ·arról, hogyha Ferenc ravatalánál, a má#
ajövóben sorsunk jobbra# sik: Két nagy kőkereszta.~

fordulását akarjuk elősegi# egyik öreg· ternetóben..;..
teni,'· csak egymás meg# Az előbbit sokszor néifern
becsülésével érhetjük el l mély· tisztelettel, c!'[Ílásik
~zt , " Az6ta eltelt kéJ! előtt sokszor áltarri mát
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Az Alföldön lalán nincs is
kcményitó'gyár. Pedig bizo b

nyos, hogy volna talaja, mert
él szép, kristályos, fehér kemé-

. nyii6 ill. az Alföldön termel!
buzának él lisz/jéból készül
egyszerű, de speciális eijártis-
sal.

A liszt elóször él "gyuróba"
kerűl. Ez egy üsfformájú nagy
edéIlY, melybe egymásba forgó
karok vannak szerehte. Ezek
él karok tiszta viz hozzáadá
sával lágy tészfát gyurnak ,a
lisztból. A tészta a "mosóba"
megy. A mosó olájos hordó
formájú, ele jóval nag'yobb,
hoss2abb tengelyen forog egy
vízze! teli tarfályhan. Sorban
lyukak vannak raj/a, belsejében
pedig heggyel befele álló lépők

vannak,

A folytonos mosÓdás, iéoés
folytán elemeire bomlik a tész
tává gyurt liszl. A mosó bel,
sejében a szilárdabb "sikér"
marad, könnyü, nyúlós tészla J

,t g!,akban, A fikacsokon 81 ped}!i

I
ser.eg ósmagyar lovas! képze- l
lek. száguldva a pusz!aságon, !
olyan szép hangzásu neve vall.

Elbagyjuk azl is. A társaság
ismefkedni kezd .. Az ügynök
egy fiatal g'ozdálkodóval ke
resztrejtvényl fejl, CI szolgálatI
tevő kalauz is melléjük telep..
szik és segit él feilörésben. A.
három csinos leány egy fiatal
férfival diskurál. Egyre él fele
ségé/ emlegetik neki. ÚR~; Jál
szik nemrég nősülj,

Hirlelell mindahárom leány
él zsebkendójébe bújik. hogy
ki ne !örjön belólük a kacagás.

A két ágrólszakad~' diák p

forma zsidógyereknck bizo'
. nyult, (nert elkezdtek imád
kozni. V ~Zl1Cí félkarjukról le-'
hánfoUák él b~Iellen avult kan:
bálujjal S kezdték az imaszijal
rácsavargah:ü. Olyan szorosan
rá.hmkoHák, bogy a különben
islilaszinben játszó l'agyos
kezük sötétkékre szinesedeil.
A kis bőr-dobozi az ereklyé
vel él sapkájuk ernyójc alá él

homlokukra ilIeszlellék s kele!
felé fordúlva. dudoló molyo~ l
gá sba. kezdtel.:. Jó negyedóráig r
zümmöglek, hajlonglak, Kezük, .1 "".!._!!'!"-!'!'!_!!'!"_o""'.!!'!"_."!"'!'!""!"!!'!"!!!!!'!"'!'._!!'!".,"!'_.""!-.!!'!"!!"_-'!!!'!'!!'!"'!!!!~'"'!"

k,el homlokuk felé csókokat·
dobálvcl. A kisehbik szorosan' ény
behunYla a Sf,Cfllél, faián, hogy
ne lássa az elfo.ilotl derüllsé e

geJ. jóJlehel minden vallási
szimbólum nevetséges annak,
akj nem ér/i. Ép igy sokan
kine\'ctik él ka!holi!als vallás
sok költői ~zépségel tartalmazó
szerlartásai1 is. Pedig még élZ

ősember Islerrt kereső groieszk '
mcg'nyilalkozásaihan is van
meghaló.

Én majónemmegkönnyez N

lern a "válasz/olt nép" eme kél
satnya sarjadékál,aminJ visz~

szarániva a 1"011 hátán foH szel p

lős kabálol, árván ültek tovább.
. El is aludtak az Úrban. l\ kap

Iéluz noszoglalta ki őket barát
ságosan Szolnokon.

lU él lányok sorba kezei fogn
tak él7 udvarias ismeróssel s
tódultak :az ablakokhoz; a
s:lOlnoki állomás látnivalói! él
vezni. Alakjuk fűző-présnélkü!
is 1ermészctes vonalu bájos
testd mulatott, ondo!áJatJan ha
juk minden mesterkél/ség' nél~

!{ü! r;,;;pkedte körül arC~lkal.

lrta: M1-\NY1NÉ PRIGL OLGA.

A személyvonat harmadikoszíáiyán.

dobhárJyámat. SZ,Qrnyü harag ,l cgyjővendóbcli . hÓs., nagyoll l Szolnokon túl megélic/' fek'
rohant meg' a "vállás" iránt, csalódol!an. - Dehogynem ..... f'ifloman csipegették a Lalác50t

de el. c!nml1 e~'y i)íllanat alaH" -- felelt Gyurka kárörömlól I a térdükre terHelt hófe!kJ 57a\
meri hirtelen egész vil'ágos lelt, 'csillogó szemekkel. - A zu- I véláról.
körülöltem pedig sok szélesre hanás és ,jj zaj meg' volt, esak l Én is szundikáltam e~\' sor!.
kinyilt szájal !áHam. Nevetell hogy nem fegyvcrzai, hanem elhagytuk Nag'ykátáL A há-
az egész szakdsz ... felébred- ágyzaj '" szabadságraküldiék rom leány úgy egymás közl
Jem . . . velem az ágyat. épcn társasjátékot jálszoH.

- Hogy'? hb! semmi sem Ir POLÁNYI LAI05 'Sorba kerüllek mei:fboldogult
volt iNaz "'bba-!? - \r6rdezte II a s " o ifju korom mulailarói :a "Repül5 '" ~~ n p zam ,S.

a madár", a "I--Iog-y tetszik" a
"Zálogos"-di - amikkel vaJa
mikor mi is, úgy eltöltötlük él

déll.ltáno!<at. Már már az C'gész
közönség velük derüH, cseppet
sem törődve azzal, hogy mit
csinál HHler vagy mit m~vcl

nek a japáno!c A sok ár/alla n
bohóságol1 úgy kacagoH az a
három leány; hogy kipin.l!f helé
az arcuk s bizony nem kelleií
nekik mindllnlalan a 1ükörhöz
és a skatu!yához folyamodni.

Már közel Pes/hez egy fc,
keteruhás széri barna leány
szállt fel, kezében kollafüzelle1.

,ZeneakadémiálvégzeH s a fő'

városból jár ki tanilani jobb
családokhoz.

Finom arca gyi\röíl vol!, sze
me körül sok apró ránc. Az
apja tönkrement, az anyja be-

. leges, most ő a családfeniarió,
Örülni nem ér rá, mindcn perce
beosztva. A nágyváros rohanó
élete nevelle, amely mindig- siet,
mindig eióre dolgozik, minden
tudás! oda!dná! még gyerek*
cipőkben 1ilJegőknek, hogy az
íg-y nevelfek később blaziriság
gal és cinizmussal fizessenek
meg érle.

- Irigylem él naivságukat, 
mondo:!a él pesli limv.

És taián ig'aza! is ~onc1ojj.

Pokoli idé vult. klár dZ c]só I
negyedórábal1 Ilagyon sokszor
emlegeUem Pi!álusl. de még
másokat is. klár akkor ugy
teiszelt, mintha egy éve á!lanék
otl. A közelben nem voll egy!
teremtell lélek sem és semmi:
más nem lla!lalszolJ, csak él I

szél si\-j!ása él fál" ágai közj,
mCf! az esőcseppekcsapódása !

a vagon oldaláboz. Azám ...!'
Egyszer, a fák felé, min!ha
megmozdult volna a vaksöté!e l
ben valami. Kezeltem octanéze-I

geJni és csakugyan ... , egy kis kiióla él lirilési dijal kitalál-
idő mulva láltam. hogvegy ták. egyre kevesebb "igény, 'j

szúrke tömeg. olyan csomó jogosult" váltja ki a vasuli fél. o

mIntegy borjú. mozog lassan, jcgyé!. ~/1inden esJendóDcrJ
elóre, felém... körülhc[ül harminc pengől kel,

Oyurka ilt megin! szünetei lene a Mávnak elóre Jefizeini"
lorloti és köriilnézetl hallgatóira., pedig há! ki Judja, felélvezi-e
i..\zo;mak a szemeiben pedig, az! az illetó irigyel! nyugdijas,
már nem is kiváncsiság, hanem' akinek maholnap arra a leg'
áhiíal világloii. hosszabb újra kell a bHélál

- l-lamar felébred egy ór p
' mcgl/áilania, - ami pedig

szemben a !, áröröm, -- folyialla , nincs messzebb a falu végé-'
Civurka - ~'s azJ gondoljam, 1 nél... A temetési segély egy i
hogy i2fmek orJai'üs!ölöl<, csak .. hónapi lecsonkitol! iánllék s II

közelebb jö1jön. löt! is szépen, mivel az daHa földi vándornak I
lassan. "hátán háza. kebelén ,a ke-

lv1ár markolIam cl puska nya-
i nyere ({ - jó lesz takarékos-

kál. hogy "kész"~hc vágom, .-kodoi a fillérekkcl. Ne legyen
mikor cl másik oldal' felől is

cl végliszlessége is panaszos.
mozgás lámacll. Ez voH cl va- És most hál elmesélem, hogy
lamL Egyszerre kél felől ...

nem is olyan borza.szló valami
Dehá! gyorsan kellelt halároz- .a személyvonat harmadik ,osz
ni. A szürke fömeg lassan ban fálya, mini az! egvesekel-
ladi, de az utóbbi mozg'ás már képzelik.
közel voll. de arról meg kin

Indulás Gyomáról rcg~el 6
derű!!, bogya "váitás"Djön. Na! óra 4 perc. '
'- gondoltam - legalább jó' l\ényelmesen szállingózunk .
munkábanlalálial1ak és "kész"·' a "l1em dohányzó" termes ko
be vágva él puskát, ráorditollam csijába. Ké! diák száll fel v{>
él szűrke tömegre, hogy : Állj !!l i lem. Vön)s él szemük Él végig
Ki az??? még hozzá. köze- nem aludl éjszakátóL ck azérl
Jebb is lépjem eggyel. jó ked\'üek. Nem kis féladai,

Ebben él pillanaJ!:Jan a föld,' nap mint nap meglenni ezl az
vagyis éi rakodó elvcszeli él egyforma úta! a túri gimnázi
bakkancsom alül és zl!hanlam umba.
lefelé. . . - Úgy szerettem volna még

Gyurka megin! elhallgaJolJ. aludni, - mondja az egyik, dc
1"lallgalói pedig, bogy hangja édesanyám rágja él fijf,zmel már
meg'szünj hallatszani, megrcz- négy órakor. Szegény anyák...
jenve ocsúdlak rel a nagy.. Megkértek, hogy édszellőzlej..
hélllgatásból. Jól nevelt ujoncok hetiknc él kocsit. Sok vásáros
voiial<. azonban, bár él kivá.n- szállt ki belőle. A diák már I
csiság mindnek döngette él hall valami! a jó levegőróL I
lorkái lwl(Hr61. csak egyből Ömlik él nyi/ojj ablakon a
törl ki:

_ Mi leJt osz! azután? derengő világosság. A gyere'
_ Ml leH? - vette feJ Gyurka kek a felkúszó napban gyö 6

a szöl ujra, magasra emelve él nyörködnek. A padok Jiszták,
szemé! nincs elszórva.fejét, amibő! megin1 af~ látszat!

ki elóre, hogy megin! az "eset Túron kezdeH rneg·je.lni él

'!lóse" !esz, - az lelt, hogya kocsi. Kereskedelmi ügynök,
söléjbcn nem láflam a rakodó néhány vasuti kalauz, bekötöft
szé!ét és mikor ,dőrelépiem,_ fejü asszonyok, - jönne!c lile'
pedig há/ra kelle!t volna, _ deli11eS jó reggeli kivánnak.
mellé lép/em a rakodónak és Kéj nagy fülli sovány. szintén
75UpSZ. . . !ehasaJ1am meJIé diákféle is kászolódik s utol-
hosszában. jára három fialal leány. A leá-

Ez persze dübbenéssel és nyoknak nagy ujság lehelet! az
I"cgyvcrzörgésseI járt és a "vál- utazás. IzgatoHak voltal{ s nem
fás" hozzám rohan!. Gyorsan. g'yóz!ék eleget búcstJzkodni.
feHe] felfelé akarlam lennl, hogy ! Leng-etfék él kis kendőiükeL
tlj~a a sziirke tömeg felé for-I Pár pillana! mulva a "Csu
duljak, mikor óriási hahota, I garparli lanyák";on zökken
harsény íh~Vl2t~S ül61k melil' él o EinK meg. Oda mindig e~fY

. ,
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj_ WAGNER MÁRTON.
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Egyszáz magyar hold föld, ct

Rokkantak földje tanyával és takll.r
mál1nyaI hat évre kiadó buza haszonbér
mellett Gyomát61 9 lílm_; akörös1aciá
nyi kövesu! mellett Bővebbet agyomai
"Honsz" c~oport ElnökségénéL .

Egy sütőlapát, 1 szén'mnó és l
tiízpiszkáló eladó Kossuth u.tca 31 sz.

Lakoda!makra, ei6adá50kra; mu
Jatságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil-

5 fillér köl::sö:l1dij

. Kőszegi Mihálynak 3 hold őzedi

földje elacló. Értekezni lehet az adóügyi
imdában,

fiifi1iii8,fiiii1ilMliilmlmil.
IRDESS

Ailer l\.áftOI'l téglagyáros a balai
Jegelő bérletre jószágot vállal. Éves
jószág 9 pengő. Éven felüli 18 pengős

a pásztor bér. Jószágot iratni lehet a
téglagyáránáL

Két t,elkenépült sarokház, modern
üzlethelyiségeld·~el szabadkézböl elad6.
Bővebbet Kossuth Lajos ll. 35 sz. alaH
\Tatay Gábor asztalosnáL

Egy kétszoblis lakás haszonbérbe
kerestetik_ Jelentk. lehe!: lapunk Szer
kesztőségében.

Olcsóbb li bor! Kerekes
borkereskedönél a::kitlino zamatll ~{adar
bornak 40 fi!!ér,

Eladó ház. A vol! Fried, Géza-féle
, Bocskay utcai báz 2000 pengő kész

pénzzel, OlCSÓll, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó, Érdeklő

dök forduljanal, József fake
reskedöhőz Gyomán.

ea

~~~~~~~~8~~~~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
u.u••~uu•••uu••~~.~

drótfonat.

HAIDEKKER 'ttH+-l-l:!
M+4E ri ·"••[1dfI í++-~.

...\ ..... 1 1

-'

legjobb és
legolcsóbb a

Ingatlan forgalOIn.

VASUTI MENETREND
liYÖrSi Igyorsl Igyw:sl '. !gyor:;!

fakereskedésében,

~l!I~l!Ig.JII.IlI·II'.~.

6'15 9'0013'3217'0020'50 i Bpest k. p_ é 5-00 10'45 ll-45 19'10 19-53 .
11-06 11-5718-0719-59 2-W é j 0'32 6-02 8'S2 J4-28 17-00

6·38 11'1412-02 18'1520-04 235 i Gyoma é Q'I7 5'52 8-51 14'2016-5919'04
7,3112'0912-40 19'1020-41 3-38 é Békéscsaba i 23'15 5'00 8-14l3'2616'221812

3'5312"4017·302'Q.05 i Gyoma lé 7'2411'47 16'41 21-S6.! ,~
4'21130811'5820-33 é " _ i 6'5311-1616-1021'251
4'2613'1318-0320-38 i DévaHJ.n" a é 0'4811·11 16'0521-20!
4-5113·44 t 8·34 21'10 é <: o i 6-15 W-38 15-3220-421
4-5813'4518-4521'11 i ""zegh"loll1 é 6-1310-3715'3120-371

5'1714"0419-0421'30 é Vésztö i 5.5310'1115-1 20'17'
7-'Z7 16-1020'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'2418-24

Iván Zsigmond és neje Nagy Julianna
gyomai lakosok vetlek 1 hold 767
négyszögöl és 524 négyszögöl zöldla
posi szántókat Tuba Sándor gyomai
lakostól1000 P-ért

kk. Herter Imre gyomai lakos vett
1 hold 207 négyszögöl kölesfenéki
szántó! Szabó Lajosné Kovács Zsu
zsanna gyomai lakostól 800 P-ert

Weigert György és neje Lengyel
Anna gyomai lalwsok vettek 449 négy
szögöl' kölesfel1éki szántót özv. Kovács
Józsefné Törők Eszter, Kovács László
(nős R, Szűcs Máriával) T_ Kovács Mi
hályné Kovács Eszter, Laki Istvánné
Kovács Róza, B. Szabó Lajosné Kovács
Zsuzsanna és kk. Kovács Ilona gvomai
lakosoktó! 220 P-ert. ~.

Izsó Ambrus (nős H_ Kovács Emiliá
val) szegedi lakos vett l hold 694
négyszögöl félhalmi szántót, J/575-öd,
rész, valamint 6/12108-ad rész legelő

illetőségeket Csahl.h János (nős Cselei
Erzsébettel) gyomai Jakostól 1340 P-ert.

A Gyomán 1932 dec. 23-án megiar
tott birói árverésen a Bácsi és társai
bankház vett a beltelken fekvő 510
négyszögöl udvart Ozsváth György,
Ozsváth Mária, Ozsváth Piroska dr.
Látk6czky Imréné és kk_ Látkóczky
Lászlótól 4800 P-ért.

Papp Vazul és neje Kiss Róza gyo
mai lakosok vettek 366 négyszögöl kert
és 515 négyszögöl szőlő pocosi ingat
lant Baráth Imre és neje Zöld Julianna
gyomai lakosoktól 900 P-ért.

Vaskor Károlyné Nádudvari Mária
gyomai lakos 'lelt egy heHelkes .lakó
háznak 1/4-ed részét özv. Bodon
Lászlóné Putnoki Mária haszonélvezeti
jogával terhelten Bodon László gyomai
Jakostól 780 P 42 fill.-ért

Uszkai JánOs (nős Varga Zsófiával)
gyomai lakos vett 7 587 négy
szögöl tanyai sZiÍ.ntót Froly6 István
(nős Timár Bm-MIával) endrődi lako
tól 6800 P-ért. -

HUMOR.

A jó ötlet kibékitetie.
lll-ik Gusztáv svéd királynak'

udvari poétája Bellllmnn Kdroly
Mil,áJy volt,

Ur.alkodó ,és, költő sokszor ösz-'
szel(aptak.

Egv alkalommal Gusztáv any
nyira. megharagudott Belmannra,
hogy kitiltotta udvarából.

Néhány nap mulva a király
ellovagolt Belmami lakása előtt

és bámulva látta, hogy létra nyu
lik fel a költő ablakáig, melyböl
a költő kidugta beszappanozoit
arcát a létrán pedig a borbély
állt S javában boroiválta Belmann!..

A.király megállitotta a lovát
és felkiáltott :

- Mit csinál Belmmln? !
- Borbélyom kegyvesztessé lett,

felség - szólt a kiJltó. - Meg
mtottam neki, hogy átlépje kü'"
szöbömet, de hát' nem tuáok
megélni a fickó ntlkül.

A sikerült tréfának meglett a
kelfő eredménye: Belmaiw VIS2

szanyerte a király kegyét.

Hol van! "ezen üzlet?"
Budapesten, a Petőfi Sándor

utcában, nem messze a SzervitaH

tértől van egy kézimunka üzlet.
Néluiny nappal ezelőtt ez az üzlet
átköltözött, de ugyancsak egy
Petőji Sándor-uttai helyiségbe,

. amely éppen szemben van a régi,.
vel. Az elhagyott helyiség J1.agy·
feketén dsi/ó -!draká/ában pedig
megjelent egy jákora hirdetés-
~átfjaigazitásul:'r ·ryEzen. üzlet
szemben van."

A báJ.
Egy ötletes ember ezeket mondta

aMiról:·
lednyamikof bálba megj':

látra szóló váltó, ~ az anya: a
"ibocsájtó. - a táncos: aforgfJ.tó,
- a táncosnő: a forgatmány,-
Ha nincs hozománya: üres a'
forgatmány. - Az a táncos, ald
a szupé csárdás második felét
dtengedi: engedélyező. - A ma
maflgyelmeztetése, hogy' elég' a
idncból: ávds,

Hogy ették meg KókáD
kétszer a lencsét?

EndrlJd községlelkipásztora. volt
az 1830-as években Lábos János,
vele történt meg, aszónagyomány
szerin!, az:alábbi eset.

Valamelyik.u1jában Kókán ment
keresztül kocsin. A fata szélén egy
asszonnyaltalálkoziak. Azt! kél"'"
dme lőle~· "HtJgy ezt>· a
jalllt,nérti"?- ~Kókflj - feleli
az.asszony. "m ették meg kétszer
a lencsét"? ;,lttbizony! Egye meg
(lZ,ur harmadszor"'· - A. kotsis
pirongatni kezdte az asszonyt,.' de :
a iólelkii.öregur. leintette;,: mond
ván: Csitt, csitt! Magunk keres
tük magunknak! - (Akik nem '
tudnák, iwgy eiték meg Kokán
kétszer, a lencséi, azoknak elmon
dom máskor?,.)

E'K-

POLÁNYI LAJOS.
napszámos.

51 RKÖ
márványból, fekete és szürke

gránitból
43 legjobb és legs:zebbkivitelben

a legolcsóbb gyáriárban kaphat6k::

ROSENBAUM GYULA
kőfaragó ipartelepén

Békéscsabál1l. Andrássy u_ 46_ sz. a.

a könnyebb fehérje kimosódik
a viz közé. Ebből lesz a ke'"
ményitó. A mosó tartályából, a
fehérjétól sűrű, masszává váll
vizet nagyobbilarlál.yokbaszi..
vallyuzzák ésösszegyüilik~ln'"
nen éi lisz/Hóba, jut~ melyet
,;cenlrHl1gá"",nak neveznek.· Ez
egy befele hajló szélű iislhöz
hasonló és fü~góleges tenge..
Iyen nagyon gyorsan forog. A
gyors forgástól, él nchézl~edési

törvény alapján a mdsszakö
rűl az oldalakra rakódil< és
megszilárdIll. Salakos része
.szépen leliszlithaló, Két-három..
szori centrifugázás után kész
van a szép fehér keményilő,

csak szárítani kell és csoma..
golni. A szárítás gőzzel fűtött

széirilókamriikbc:m lörténik.

A. sikér sem megy tönkl'e.
S6t .. _ A mosóból kiszedve,
kádakba gyüjtik az "erjesztő:'

ben", ahol bizonyos fokú,.
egyenletes melegmelleft meg
erjed és szintén masszávii válik.
Jó egy· heli erledés. lörés
passzírozás ulánez a massza
is kész. Gondosan olajozot~

.bádográmákra similják szét és
szintén gőzfűléses sZ<Írilókam..
rákban száriliák meg 6-7 óra
alatt. Leszedve él rámákról~ ké
szen van a kilúnö kétés három
nullás "Aranycsiriz" (Il Gold...
kl eber.

De felhasználódik még· él

centrifugában él keményilő ...
masszáról leHszliloltsalak is.
Ebből ragasz!ókeményitó, ugy··
nevezett "ordinári" les?:. Ez is
még' mindig pénetér. Egy jól
fel~'llereltés kellőleg gondo·
zott üzem a megmunkálásba
be velt liszte! elemeire bontva
is 91-99 százalékig vissza..
adiaés mos! is elég szép ha
szonra tud dolgozni. meri él'

keményilő bolli ára kilogram·
monként felül van 1 pcng6n.
Az araflycsiriz bolti ára pedig
5..;.,8 pengő kilogrammonként.

nálunk Gyomán' is jó
helye volna egy kis keményitő..
gyárnak. mert itt olcsóbb a
liszt, Véln jó vasut él szi1!lilás·
hot. az egész környék piac,
vevő. Nomeg cl munkaerő is
olcsóbb, mini Budapesten. ahol
igy keményit6gyári munkás
hétibére 3S:-38-pel1ges. Itt fe.. 
lényiért is lehelne jó munka
erőt kapni.

~~""fl:Vti'Zf~ ~.JOitgft~~_~l
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Gyoma, 1935 április 22.

s A G IÖZGAZÉSlRSI, TPOLITI

ELÖFIZETÉ.S! ÁRAK:
Negyedévre 1-30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacseklcen:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton ·reggeJ.

Felelős szerkesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G ,/0 m a, Kossuth Lajos utca 64.

. Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 1Ó százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdeiésnél 20 százalék és
.félévi hirdetés esetél1. 25 százalék kedvezményt adunk.

Kedvezőtlen időjárás.

Körös-Tisza-·Maros
Ármentesaő Társulat
munká!atai a gyomai

határban.

Endre dalkerülcti elnöknek j
megköszönte úgy a maga, mjnl l
él kitüntelelt dalos!es!vérei ne- I
vében az! a killhlle!ö elismerés!. l
szeretetet, mellycl,cJhalmozia l
már eddig is a gYOnldi datár, .j' Husvét hetében kezdték meg
dáL kéri, hogy ezt a bccsü1ésl a BábaszigeJi őrjárásban a g-ál
larJsa meg a jöilőre is. - 'I erősiiési és magasiJási munk€!
Nyisztor Péler felszólaiásaqlán llatokat. Összesen 4325 ember
sokáig ünn\?peliék Vigil Endre I dolRozik, kik közül 393 kubi'
kerületi elnököt. - A dalárda kos, 22 kordés és 113 hányó.
ismétel! éneklése után Szőke A munkások békésieJ<, szent'
Ferenc szintén meg-köszönle ·1· andrásiak, mezőberényiek és
Vigh Endre lzeriileii elnöknek. gyomaiak.
élZ éllyai szere/eiéi és fogadaI- Érldsüiésünk szerilJj most
mat tetJ él dalárda többi tagjai hemón megkezdik él vasuti hid,
llC'vében is, hog-yez él szere' tól Endrőd felé terjedő szaka
letto.. viH)j)j szorgalom ra ser-, szan is a munkát, hol remél,
kenli őket, bogy él nyári dö' neJókg a még munkanélküli
losversenyen méUöan szere- gyomai és endrődi munkások
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kerüleli elnőkiik szeretetéLl
Azestén magáhszámokkal l

szerepeltek még: Szilágyi Esz-I
like zongora jálékával, Kiss l
Juliska ének, Schwarcz Jolánka l
és Kiss juliska Jánc, Szinger 'I·

Aladár énekkel. tvlindcn számai ..
hálásan meglapso]j a közönség·.

A közön~(g nagy r~~zereg

gcclig marad! 011 és nagYOll jó.
hangulatban tö!tö1!e el az idő!.

A közönség· jó hangula/ál elő,
segileJle SchwaITz Károly ka'
szinói bérlőnek fig·ye1mes ki,
szolgálása és a vacsora izle1e,s
clkészilése.

bánia
mezőgazdasági·

egszervezőJé

ünneplése.
OrmándJaky Waisbecker An

tal okl. gazda, ny. huszár őr'

nagy, az Albán királyság g-az
dasági megszervezóje és szak
irója, 1924-00- ig, tehá! 7 éven
át, - Kőszeg szab. kir. város
muzeumfil gazdögilo1ta Albá l

niáböl hozolt emléklárgyaival
és képekkel, 6 (l1al) nyelven
megjeleni müveivel, oi/ani Stm

keres miiköcléséről bizonysá
got .levő okmányokkal, S2e

ra~;n'ott. A lucerna csliggcdten mélyi ada1aival és élelrajzával.
lehervad I, jelezvén, hogy leg, Nevezet! jelenleg Kószegen, a
alább egy kaszálásái elvilfe . a honvéd tiszli üdülőben tölt kél

fagy az élmugy is takarmány- hetel.
A "Kőszegi Polgárj' ..Ko" r·"szegény gazdának. A tavaszi

vetésekben még kiszámilhalal, elnöksége felhasználta a ked,
lan, mennyi kár van már eddig. vezó alkalmat és felkér/e ól,

S hogya veternényesekben hogy ápr. 21-én veJiteltképes
mennyi kár1 letl az időjárás előadás keretében tájékoztassa
eddig, különösen azzal, hogy szülővárosának közönségét és
a palántákat nem ludták kiül, inlelligenciáját a kevéssé ismeri
telni, az! már mindannvian érez- Albániáról és királyáról, L Zag,
zük. 'l

A vigasztalan gazdasági le' ro.
romlottságunk javulását a jó A személyes tapasztalatokon
időjárás nyomán remélt bő jer~ alapuló, mindvégig érdekfe
méshoz!a jobbrafordulástól vár. szifő előadás nagyon értékes'"
nánk. Elsá reménysegünk máris nek és tamdsál;Tosnak bizonyult.
megfépázva befagyott. Hogy mi mil legjobban igazol Q hallga r

jön még utána, szorongó sziv- jóság lelkesedése és vél;Tet nem
vel, de további reménYSégg-el! érő tapsa s azok az elismc:'rő
várjuk " és meleg átérzéssel elhan~zol
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A márciusi meleg időjárás

meg-indi/otia cl növényzetben a
nedvkeringést. A lermészet fe!
élénkűll s már azt hi1lük, ill él

lavasz. De jöJt a március 21 #

iki fergeteg: havazás, fagyolc
!\:ét heli tél után ismét enybébh
letl az idő, de nem ludolf egé
szen felmelegedni. A rügyek
már szemi átomásI ,fejfődlek a·
fákon, de a téli kabátok még
mindig nem kerűltek a szek
rénybe. A növényzet azonban
megállolI fejlődésében, Az
őszive!ések lassan veszítettek
élénk zöldszinükből, sárgás
foltok jelezlék, hogy az időjá,

rás nem jó. De találJ a legna
gyobb kárt mégis él kcddre
virradó éjjeli fagy okozta. A
tnlrackfa virágok egy része Ie'

Dalárda ünnepély. l
Clr1l1CP má sodn a pján esi e j

102-en veHci< részt a gyomai
dalárda vacsoráián, az Uri I\:a
szinóban. Vidékről Vigh Endre
csellómüvész, a X-ik c1alos
kerülcl elnöke volt jelen, kinek
jobbján Nyiszjor Pélerné, bal,
ján dr. Tardos Gáspárné úr
asszonyok üllek. Oli láHllk
még a dalárda tagjain kivül
Pánczél emil főjegyzől, Pérer'
mann József ny_ főiegyzől,

brassói Greissing József telek
könyvvezelól, dr. Tardos (Jás
pár és' dr. lvIessinger Alberl
iigyvédeket, E.iss Géza vasufi
főtisztet, Bencsik László iroda·
lisztel és Kovács Gábor 1,őz- .
ségi vezetése az
előljárói tag·okal. ~ Szóvá
tessziikfTle~djcqérJiik elől,

járóságita~-jainka!, hogy Jes'
lii\.eliJc.g veltek rész! a dalárda
ünnepé!yen, példái adva, hogy
a dalárdán!<at első sorball ma·
gunknak ilíik megbecsülni. me]y
megbecsülésnek lálhatóan is
kelJ megnyilvánulnia.

Vacsora után a dalárda leg
szebb darabjai! adta elő. A
hallgatók tomboló lelkesedés
sel tapsoltak meg minden SÚl'
moJ.

Állalános figyelem Il1ClIcIJ
kezdIe Vigh Endre elnök fel,
szólalásál. Közvellen őszinte

séggel vaJJol/a be, hogy - a
rnulJkori itiléle d]BIt annyira
megszerelte él da!árdát, annak
vezeJőségéf és még eg·y pár
!2mbert Gyomán, hogy ada'
lárda e mai ünnepélyére öröm
mel vette él meghivást és el is
jött. Ó maga akarla a dalos
testvérei méllóan kiérdemel!
kitünleféseil átadni. Elhalmozó
elismeréssel adla át Hajdu
Béla karvezelőnek a kerületi
nagy eziisíérmet, Pánczél Emil
vegyeskarvezetőnekugyancsak
a kerületi nagyezüstérmet és
Faragó Károly lárs,karvezető

nek a kerületi kis ezüstérme/.
Szőke Ferenc igazgató-tanító
nak lelkes dalosl1lüködéseért a
kerületi kis aranyérrnel adla.
Az áladáskor a dalárda tagok
és a jelen voltak is percekig
ünnepellék Szőke FcrellCeL

DiszoklevélJel kilünletlék még
él kcriJlct részéről



Minden rendszerű akkumulátor
szakszerű t ö I t é s é t vállalja ker. Fegyverneki utca 7.

szavák, melyekkel él "Polgári I
Kör'" elnöke az előadási meg·
köszönte. Kieme!ve azt, hogy
Előadó müködésével a külföl, .
dön, - Országszervezói minő

ségben, mint egy uj államala,
kula! fundamentumának lelé/e·
ményese, -~,becsülete! szerzel!
a "Magyar" névnek.

Kőszeg, szab. kir. város
méltán büszke Ormándlaky
Waisbecker Antal organisalorra
s feljesHményeire, - melyeke!
elismeri (annak idején) két ki,
rályság miniszteriuma, Amerika
és liz európai ország sajtója,
- meri neveze!lben e város,
szü!öitjét üdvözölheti.

Iparos ak
műkedvelő előadása

Az Iparos és Kef,zskedő If,
jak Önképzőköre által a. hus'
véti ünnepeken előadott"Gróf
Rinaldó" cimü 3 felvonásos
operett szereplői kiérdemellék
az elismerést és dicsérete!. A
főszereplők : Szántai Elek a
címszerepben szereplő társá'
val f)ódi f)özsikével - Helén
,,;zerepében nehéz énekszáma
ikkal és kHogás!alqn já!ékukka!

.Ószi~leletszé;í' ~raHak. Valai
Mariska~Rózsika,Gyebnár fe
renc-dr. Balázs és Benke Már
Ion-gróf ({ereszlhy, hatásos
táncszámait a közönség taps-

vihara számtalanszor megujH, I.

lalta. MárIon Bálin!-Kapronc·
czay főispán és Her!er Juliska.
-Zsófi, - nem különben ki,
sebb szerepeikben Csapó Bö,
zsike, Tótka Teruska, ~<éri

!lanka, . Pfeifkr Magdus, Ko·
vács Mariska és Lechnjjzki
Ilonka illelve 5alogb Lajos,
Romhányi János, Valai Imre,
Ladnai Gyula, Takács Pá!, Bíró
Laios, fadgyas János. Bődi

Józsl?f és Haibach Árpád egy'
aránt részesei a sikernek. -

Hantzmann ferenc mesteri
zongorajáléka és mükedvelő

szeretele dicséretet érdemel. -I
farkasinszki János és Gyula'
nagyszerüen egészilelték ki a
zene hármast.

A rendezést és belani/ásl a
Molnár házaspár lelkiismereles
hozzáértő munkával végezte.
Kertész Gizike sugó és Domo
kos Albert műszerész fáradha
tatlansága hasonlóképen dicsé
relre érdemes.

Az előadási reggelig tarló
hangulatos !áncvigalom köveife.

Karóhoz kötözött fakat vizsgál-
át, mert az· ujonnanUltetett

fák a gödör silppedése folytán:
esetleg. a karóra kötözve fenn
akadnak, másrészt a hibásal'l kö
tözőtt fák akarótól megsérillhet
nek, vagy cl kötés cl fákat bevág
hatja.

Szabályrendelet
avasuti átjárók és közuti ka
nyarok közelében a szabad

kilátás· biztositására.

5. §.
A müutak külső szakaszain a szabad

kilátás a magas nö"ésü fák kiritkitásá
val és 2.50 méter magasságban való
felgalyazásával biztosítandó és az é!ő

sövények pedig 1.00 méter magasságban
lenyirandók. A kiritkitás és nyi rás a
kanyarok közepétől számitott 50 méter

. hosszban eszközlendÖ.

6. §.
A községek belterületén az előirt

rendszabályok szígoru betartására a
községí elöljáróságok, a müut külső

szakaszain pedig a Vlll. utbiztosok
kötelesek feHígyelni.

7. §.

Amennyiben a telek vagy föJdtulaj
donosok a községi elöljáróság, vagy
utbíztos felhivása dacára ezen szabály
rendeletben előirt rendszabályokat be
nem tartanák, cselekményeikkel l1t
rendőri kihágást követnek el s az
illetékes hatósághoz feljelen(emJök.

8_ §.

A főswlgabiró, mint eIsófoku ren
dőri büntetö biró köteles a feljelel1te~

tek ellen 8 nap alatt a kihágási eljárást
megindítani s a kihágást, - amenv
nyiben az sulyosabb beszámitás a-Iá
nem esik, l pengőtö! 100 pengöig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetni.
(1928. évi X. t.-c. 5. §-a)

9_ §.

A föszoJgabiró a jogerős itélet alap
ján 15 napi határidővel köteles a telek,
vagy. földtuJajdonosokat a szabáJyren
deJetbC;I1 foglaltak betartására utasitani,
S amennyiben azok· azt ismételten el
mulasztanák, a községi elő1.iáróság,

illetve uíbiztos felügYf.lete alatt ható
sági uton terhükre és kö!tségükrc vég
rehajtja s a levágott fák átvételére
tulajdonosokat felhívja.

Mezőgazdaságunk megszervezésére és termelésűnk átszerve
zésére egy hatalmas tőkére van szükségünk, amely ma sem a hazai
pénzintézetek, sem pedig külföldi bankok segitségével nem kapható.
Pedig egészen határozottan ki lehet mondani, hogy szervezkedés
és átszervezés nélkül nem csak a mostani szomolU gazdasági
helyzetben, de egyáltalában a távoli jövőben sem remélheWnk
semminemű javulást mezőgazdaságunk számára.

De lássuk csak, mire is van mezőgazdaságunknak az átszerve
zésnél szüksége? Földre vagy földhasználatra, gépekre, tenyész
és termelő-állatokra, vetőmagra, takarmányra, épitőanyagokra,

jármüvekre és munkaerőre. Ha termelésünknek átszervezését hol
danként csak J00 pengöre számítjuk nagy átlagban, ma egész
mezőgazdaságunknakegy 1.600.000.000 pengös hitelre vagy kölcsönre
lenne szüksége. Ezek már csillagászati számok! Ha azonban kö
rü1nézünk az egész országban, azt látjuk, hogy ma minden eladó,
föld, épület, tenyészállat, haszonállat, vetömag, takarmány, gép,
jármü és rengeteg sok parIagon heverő munkaerő. Csak nincs vevő

ezekre a javakra.
Ezeket a szükséges értékeket azonban forgalomba lehet hozni

és az átszervezésre produktíve hasznosítani, ha megteremtünk egy
olyan szervet, amely országos viszonylatban az értékcserét lebo
nyoJítja. Két gazda vagy egy gazda és egy munkás közt magán
uton és közvetlenül egy ilyen értékcsere lehetetlen, mert ritkán
akad két fél, akinek éppen arra volna szüksége, amit a másik
kinál. Ha azonban összevesszük az egész ország szükségleteit és
kinálatát, kiderül, hogy például a termelés átszervezéséhez az összes
szükségletek ebből a kinálatből fedezhetők.

Ma az egész világon az államok közti értékforgalomban al
kaJmazzák már a clearing-rends1ert. Az értékeket eladó termelő

EGSZERVEZÉSE.EZÖGAZDASÁGUNK
lrta: lovag MANl GYÖRGY.

A szövetkezet hitelforrásai. (6)

átadja követelését a clearing-banknak, amely vele 'Szemben mint
adós szerepel. A vásárló cég a clearing-banknak fizeti be a be
szerzett értékek összegét, illetve szintén elszámolás alatt áll a bank
kal. Az utóbbi kiegyenlíti a sok vevő és vásárló közt a számlákat
és csak a különbözeteket fizeti ki a hitelezőknek. Ha ezt meg Jehet
tenni nemzetközi viszonylatban, miért ne lehetne ezt az országon belül
a mezőgazdaság keretében egy országos mezőgazdasági szövetke
zet külön pénzintézetének segitségével is megfenni?

A szövetkezet ·közvetiti a gazdák és munkások közt az érték
csúét és pedig hosswlejáratu hitel formájában. Csak hogy itt
egyáltalában nem vesz és ad pénzt, hanem dologi értékeket hi
telbe, tehát földet, földhasználatot, gépeket, állatokat, terményeket
és munkát. A hitelezett értékért mint beruházási t6ke, a szövetke
zet a hitelkeresőtől felveszi az évi kamatot és levonja az értékesí
tésre beszolgáltatott terményeinek árából a törlesztési kvátát és
kifizeti ezeket a hitelezőnek.

A mai pangó üzleti helyzetben egy ilyen uj hiteJforrás feltá
rása hatalmas lendületet adna a termelésnek. A németek az ipar
terén terveznek egy ilyen mozgalmat, nálunk legszükségesebb volna
a mezőgazdaságnál. Nem kell erre más, mint egy első lökés, vagy
ahogyan a németek mondják: "Al1kurbelunk" (begyujtás az autónál).

A fenti szövetkezeti clearing-ietézet egyszersmind a rendes
értékforgaimat is kezébe venné és ezáltal nemcsak az első beru
házási hitelek terén szolgálna mint közvetitö a mai szükes pénz
viszonyokban, hanem a mindennapi értékesités terén is. A dologi
hitelrendszer a mezőgazdaságban még avval az előnnyel is járna,
hogya teljesen nincstelen falusi munkás és napszámos is szert
tehet a töke-képzésre, mivel a szövetkezetnek hitelbe adott mun
kája őt épugy hitelképessé és tökeerőssé teszi, mint a földesgazdáL
Ez természetesen csak ott lehetséges, ahol minden értékrorgalom
a szövetkezet kezén történik és igya szövetkezet ráteheti kezét az
összes adósok jövedelmére.

(folyt. köv.)
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Bécsben és Prágában ar
genfinai búzát vesznek, melyet

. Brailán át a Dunán visznek
Bécsbe. Az argentin búza máI
zsáia 1 dollár 65 cent (950 P)
Brailában,

Tavaszi szeles időjá.rásban, kü
lönösen eső után a fiatal fák
könnyen megdőll'lek,ezért ezeket
nyomban helyre kell igazital'li, még
mielőtt a föld megszárad és meg
keményedik.

Békésvármegye törvényhaló
sága a Békéscsabán felállHandó
Hadirokkantak házára 1000
pengől szavazo l / meg.

Faraktárak teiepengedélye.
Az 51.991/1893. sz. IC 1\1. ren'
delet ér/elmében a fa DlmO e

ségre való Jekiniet nélkül ipar
halósági lelepengcdélyc7.:ési el
járás alá esik minden olyan
fatelep, amelyen nagyobb meny
nyiségü fát eladás céljából rak
táro7.nak. Felmerült kétség ein
oszla/ása céljából ezt a ren n

delkezést a kereskedelemügyi
miniszter most megjeleni 10.
445/1933. sz. rendele/éve! oly
módon egésziletle ki, hogy l:l

fa minőségére való tekinlet nél·
kül iparhatósági lelepengedé
lyezési eljárás alá azok él

fatelepek vonandók, amelyeken
200 métermázsánál nagy·obb
mennyiségü fái raktároznak el~

adás céljából. Azoknak a fa·
nemüeknek raktározása, men
lyeket az iparos saját maga
részére ipari feldolgozás cél
jából készeniéiben tart, nem
tartoznak telepengedélyezési
eljárás alá.

A tiszabezdédi reJ. egyház.
nak Fenyő tvliksa képviselő egy
orgonaharmóniumo/ ajándéko
zoJ/,

Gyula város nem tudja tiszt.
viselőinek a fizetését csak
részben kifizefni. l{öJcsönl
akart a város felvenni, de nem
kap,

A Dalárda estélyén egy 1\<:,z- I
előgomb !alál!atot1. Tulajdo~ I
nosa szerkcszlóségLinkben át
veheti.

A magyar hitelrögzitőegyez
ményt berni jelenlés szerint él.

sváici bankok bizottsága is el- ~

fogadta. I
A Felsőc!l.li'iántuli Mezőgazdasági ·1

Kamara folyó évi április hó S-án tar
totta dr. Khuen-Héderváry Károly el- I

nök elnöklete alatt igazgalóválaszfmányi I
ülését, külkereskedeJmünk Ausztriávai l
való kiméJyitése tárgyában. A kivitel l
fejlesztése céljából export-import tár
saság alakult, amelybe a kamara is I

belépett. Dr. Orl11ándy János igazgató
ismertette javaslatát, amelyet a gazdák Olaszországi tanulmányút.
jövedelmi adójára vonatkozólag készi- A MEFI-lOSZ L1lazási és
tett. Tárgyalást folytat a hadseregnek
közvetlenül a gazdák utján mezögaz- Idegenforgalmi Irodáia máius
clasági terményekkel való ellátásáról. l-én rendezi tavaszi kedvez
Ismertette még a földteherrenclezésre ményes 12 napos tanulmány
vonatkozó javaslatát - Holilscher Ká- uJját Olaszországba (Velcncc
roly alelnök Csetény: Kamatmérsék- Firenze- Róma tartózkodással).
lésre vonatkozó tervezetet ismertetett,
mely szerint a kataszteri tiszta jöve- A JanuJmányut részvételi elija
deleml5-szöröséveleladósodotlgazdák 245 pengő. jelenikczni és ér·
kamatterhe 21/2 százalékkal mérsékel- dekl0dni lehet a tvlEFHOSZ
telnék, amely célra 12-14 millió ka· Utazási Irodájában (IX. Ferenc
mattériíésre volna szükség. - lnciitvá- köru! 38. fsz. 2. Telefon: 872
nyozza, hogy az adóhátralékota gazdák
buzában fizethessék. - Dr. Pataky 74.) levélben is. Kivána!ra az
Béla Budapest: a gazdák megsegité- összes nyári tanlllmányulakról
sére a deviza-gazdálkodás helyett az szólóprospeldllsl készséggel
il:nportjegy-gazdálkodás behozatalára küld az Iroda.
-Vol~atlw2:Q i;livaslaltátismertetLiElgon-: :Há a e50ntmagvu fák az ültetés
dolása, hogy:a: kivitt mezőgazdasági - évében, 'va'gy az a.lma- és körtefák
ternlények helyett importjegyet kapná-: az ültetés! követő évben nyesve,
nak azexportörök,· amelyet azután a gyenge, satnya vesszőket hoztak,
liSzsdén értékesithetnének, vagy maguk tovább koronaalakitásban nem
howának be a külföldről iparcikkeket. részesithetők.

A tervezet szerint csak olyan államol,
bél importálnánk, anlelyek tőliink mező

gazdasági terményeket vásárolnak. A
javaslatkészitö véleménye szerint ez az
intézkedés alkalmas volna a mezőgaz

dasági termények árának emelésére. 
A javaslatot az igazgatóválaszmány
gróf Khuen-Héderváry Károly elnők és
Holitscher Károly alelnök hozzászólása
után oly értelemben fogadta el, !Jogy
a7t az Országos Kamarához küldik eJ,
további tárgyalás végett.

Zöldhasználatra bokol'- és ka
r6sbabot április közepétől junius
elejéig kéthetenként vethetjl.ík.
Száraz babot április közepétől

május elejéig vetjük.

"Váló-okok" eimén, népies
ismerletésbell a nagyközönsé
get tájékoztaló érdekes könyv
jelent meg dl'. Gyarmati Lajos
fővárosi ügyvéd follából. A
könyvből minden házasulandó
és házas okúlásl nyerhet egy
esefleges válóper megelőzésé·

re, a válófélben levőknek pe*
dig minden kérdésben (gyer
mekeIhelyezés, gyerek~ és nő

tartás, közszerzemény, hozo.
mány stb.) alapos tájékozódási
ad. A könyvet P 2.80 boltiár
előzetes beküfdése ellenében
Erdős József hirdetőirodája

(Budapest, VI. Teréz.,!<öruf 35.)
bérmentve küldi meg.

Az orosházi bércséplők lá~

vlraiban kérték a miniszteri,
hogy a kazánvizsgá!aíi díjai
mérséke[!e.

Az osztrák Japok Gömbös
miniszterelnök Husvéti SZÓZ<il

táróL Ugys7ólván minden

ApriUs hó 23-án avalják fel: számollcvő nagy osztrák lcp
ünnepélyes keretek között a: hosszabban foglalkozik Göm
í,;·yulai országzászJót. !\z ünnepi bös miniszterelnök Husvéti
beszédet Harsányi Pál esperes szózatával. A lapok különösen
mondia. azt emelik ki, hogy Magyar-

országon Gömbös kori11ányra
Villanybizottsági gyülés. A

lépése óla gazdasági tellinJel
község·i villanyblzoí!ság április

ben is ja\'Lllás állapi~haló meg,
20-án délután gyülést Jar10JL A

amit az ui regime gondos és
tárgyaláson a villanyielep meg-, céliuda!os polilil<ájánal< kell a
bizollja kijelenlejj(', hogy en- javára imi. A Journal "Gazda.
gedmény! nem adhatnak, mer!

sági javulás lvlagyarországon.
arra lárgyi ok nincsen. A bi- Gömbös mínisz!erelnök sikeres
zo!tsági gyűlésen az a véle- kormányzása ". cimti cikkében
mény alakult ki, kogy egyes hosszasan foglalkozik a ma-
szakérIói biz meg II község· és

gyal' viszonyok látható iavulá-
a lelep - a költségcs 5-ös sával. Hasonló értelemben ir a
b'1 7 01Is,,rr 11"!)'''!1 - és a kél

/.. Ub "- , Prágai tvlagyar Hírlap és a
szal<érlő álial Iétcsilel! meg"

Pozsonyi liiradó, "A magyar
állapodásí fogadnák c!. államházlariás egycnsulybélJl

GYltlán május 14-énleplczi!< van, Magyarország a jogrend
le hajdani kiváló GÖndöcs. és nyugalom mintaképe". és
lclkészük' szobrát. A leleple- "Ma~nrarország világpolitikai
zési - ünnepélyt rádión akar- helyzete jelenlősen javülL" cim
ják közvcliteni. alall megjelent cik!<ekben.

A gazdaadósságok rende- Fiatal fák viss:Z:2ll'rletszett kol'o-

.zése. A gozclaadósságok ren" j nájáb61 a felesleges hajt4sokat
május hónapban zöld állapotban

dczéséról szóló terv:ze.J. ell(~- - is kitöl'delhetjük.Ezesetben a
siü!CA tcrvezetapenzug·y- es - meghagyott najtások a~ná.lel'_ő-

Yöldmiivelésügyi rniniszieriu- l sebbre fognak fejlődni.
mok közös munkája. Hir sz c" Április 23-án vasárnap nyil
rint a leglényegesebb pontja, ják meg a békéscsabai vegy'
hogyagazdaadósságok ka- kisérlc:li állomást.

maláj 5 százalékon stabilizálja Május hó 22-én ül össze a
és egy ug·ynevezelt "Gazda", Népszövetség·.

adósságok kádériiési alap" lé, Ausztriáb61 kíuliJsilják a
tesilésérőJ g·oncloskodik. kommunistáka!. .

Ahol megölik a szinházi Kegyelmet kér Tisza István
közönséget. Erről az ország, gróf gyilkosa. Slanykovszky
rój rendkivül érdekes képekkel Tibor, akii a Tisza'gyilkosság
illuszJrált cikkei közöl a Deli- bünpörében életfogytiglani fcgy
báb uj száma, amely érdeke, házra itéltek, védői ujján ke,
sebbnél érdekesebb cikkeket gyeimi kérvény t nyujtott be a
közöl. Pompás budapesti és Kormányzó kabinetirodájához.
külföldi rádiómiisorokal, film· A védők azi kérik, hogy tekin
riporJokat, szini1ázi beszámo- teUcl Slanykovsz!<y súlyos lli
lókal, plelykákal, folylatásos dőbajára, engedjék el hálralévő
regényi, egy fc!vonásos szin· hüntetésé!.

darabot, keresztrejtvény t és 120 Utazás a világ körül két óra
képel talál az olvasó a 84 01- alatt. Verne Gyula hőse nyolc.
dalas Délibábban. Egy szám van llap alaH utazol! a világ
ára 20 fillér. :<örüf, él Zeppelin utasai ugyan.

ezl az utal !iz nap alatt lelJék
meg, Post és Gaity pilólák nem
egész egy hét alatl rcpüflék
körül a világot. de minden re
kordot legyőz Tolnai Világ
lapja, amely 2 óra alait vezejj
a világ körül minden olvasóját.
Aki átlapozza ezl él népszerü
képeslapot, 2 óra alat! a világ
minden érdekes eseményéről

tájékozódik, de amellett egy
egész hétre való érdekesebbnél
érdekesebb olvasnivalót kap .

Szikora Gyula, a feleség·
gyilkos gyöngyösi pékmester
meghalt a kórházban,
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Vásárra 1930 évi
·május 1-'1cöl-május 20-ig
érvényes ingyenes visszautazásra

jogositó jegyek

a I J S G
szerkesztőségében

fartelepén kaphat6k.

Egy jegy ára pengő,

me!y igazolvány a vásár

láiogaUtsára
is jogosit.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTON.

"XXjX~XXIJCIXXXX*$I*lllt

Aller Márto., téglagyáros a balai
legelő bérletre jószágot vállal. Éves
jószág 9 pengő. Éven felüli 18 pengős

a pásztor bér. jószágot iratni lehet a
téglagyáránál.

Két teH<en épÜlt saro;.;:liáz, modern
üzlethelyiségekkel szabadkézböl eladó.
Bővebbet l(ossutll Lajos lL 35 sz. alatt
Vatay Gábor asztalosll.ál.

Egy I(étszobás lakás haszonbérbe
kerestetik. jelentk. lehet: lapunk Szer
kesztőségében;

Olcsóbb ZI bor! ~(e!"ekes Károly
borkereskedönél akitünő zamatu kadar
bornak Hterje 40 fillér.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó, Érdeklő

dők forduljanak Wagl1 er József fake
reskedő!löz Gyomál1.

la~(CH:'1lalmakl"aJ, előadásokra, 111U

Iatságokra székek, asztalakkor12f1an
mennyiségben kaphatók a Eseti pavil

lonban 5 fillér kolcsöndij mellett.

2. sze·bés utcai li!!lkas május l-ére
kiadó T. Kocsis Mihálynál Petőfi u. 9.
sz. alatt.

1.60 és 1.S0 m. hosszu egészsé
séges, szép hasított akácszőlökaró ju
tányosan beszerezhető \Vagner JIiIárton

.Fiai fatelepén.

,A . Gyomai Gyűmöicsérté!(esltő

Központi Szeszfőzde Szövetkezet L hó
23-in délután félI órakor rendkivüli
közgyülést tart a községházánál.

at

~~~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készitíessen.
VVUU~~~

legjobb és
legolcsóbb a

féle

nden

SI

Ingatlan forgalom.

márványból, fekete és szürke
gránitból

a legjobb és legszebb kivitelben
a legolcsóbb gyáriárban kaph;Hók: '

I
·ROSENBAUM GYULA
. kőfaragó ipartelepén
• Békéscsabán, Andrássy u. 46. sz. a.

fakereskedésében,

~~g..~.

Gál Lajos és neje Vincze Róza gyo
mai lakosok vettek 5 hold 801 n,-öl
félhaJmi szántónak l'4·ed részét özv.
Dabis Antalné Zöld Zsuzsánna csorvási
1akost61 850 P-ért

Roósz Ádám (nős Bene Máriával)
gyomai lakos vett egy beltelkes Jakó
háznak 216-od részét Megyeri Istvánné
Bene Róza és Bene Teréz Perei Dáni
elné gyomai lakosoktól 200 P-ért.

Herter Dániel és neje Rau Erzsébet
gyomai lakosok vettek 391 n.-öl, 213
n.-öl, 339 n.-öl, 3 hold 997 n.-öl és
655 Il.-öl pusári szánIókat Virágos Ist
ván (nős Rajki ]uliannávaJ) orosházi es'
ÖZV. Virágos Istvánné Harmati Eszter
gyomai lakosoktól 1900 P-ért.

ifj. Oláh Lajosné· Béres Ilona gyomai
lakos vett 144 n,-öl, 114 n.-Öl és 1393

. n.-Öl pocosi ingatlan! egészben, továbbá
1091 n.-öl, 807 n.-öl és 5 hold 405
n.-öl pocosi ingatlan felerészét Béres
Mihály (nös Kiss R6zával) gyomai 1a
kostól 2000 P-ert

Schulek Béláné szin. kozmai Kun
Ilona gyomai lakos vett 275 n.-öl, 197
H,-öl és 1 hold 949 n.-öl féJhalmi in
gatlanokat Kató Elekné Zőld Níária
gyomai 1akosl61 2000 P-ért.

Kéri Sándor (nös Bárdos Erzsébettel)
gyomai lakos '.ett 3 hold tanyai szán
tót Bakulya jános (nős Tvlaradék Má
riával) kondorosi lakostól 2500 P·ért.

B. Kiss János gyomai lakos vett 2
hold 635 n.-ől pusári szántói Szabó
János gyomai lakost6i 1200 P-ért

Kató Dániel gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóháznak J/6-od részét
Kovács Lajosné Biró Zsuzsánna gyo
mai lakostól 240 P-ért.

K Csapó Imre (nős Vigil Rozáliával)
endrődi lakos vett egy beltelkes lakó
háznak 2/4-ed részét Kenéz Sándor és
neje K. Csapó Róza gyomai lakosoktól
500 P-ért

KruclJió Lajos (nős Kiss D. Rózával)
gyomai lakos vett 3 hold 260 fl.-Öl

görbekutJaposi szántónak J/4-ed részét
V. Szücs Józsefné Kiss D. Mária ko
mádi lakostól 400 P-ért.

GYOMAI UJ5ÁÚ

Kitűnő k o r p a kapha~ó

a FUTURA gyomai
raktárában.

Jugoszlávia 1932 évi sző1ő4

és gyiimölcskivitele. A keres~

kedelmi minisz1erium jelentése
szerint Jugoszlávia az elmult
évben Ausztriába 1889, Len~

gyelországba 260, Csehor 4

szágba 780, Némelországba
320, Svájcba 100 fonflél szőlőj,

Ausztriába 3780, Magyaroszág
ba 260, Németországba 23.220,
Görögországba 200, Olaszor~

szágba 940, Csehországba 8220
lonna almát és körlél, Magyar
országba 20, Ausztriába 13.380,
Németországba 6130, Cseh
sz!ovákiába 7550 tonna friss
szilvái, lVIagyaroszágba 260,
Németországba 6580] Olasz
országba 1000, Lengyelország'
ba 1310, Csehszlováldába 6050
tonna asz,!!l szilvál viII kL 
Magyarország' tehá/ezen cik
kek mindegyikénél mini vevő

állam szerepel. - Vajjon ne:n
volna·e lehetséges, hogy t»/loH
gyarország legalább iJyencík
kek behozalalálól menlesüljön ?

Gyula város az idén 7200

facsemelét úlleleH el.

Szalimunkások aUi:almazása
az A keres~

kedelemügyí minisztérium rCl1

deletbcnhivla fel az iparhaló
ságokat az épitő iparosok fí
gyelmeztelésére, hogy azok él

szakmunkák elvégzésére a jö
vőben kizárólag szakmunkfj·
sokat . alkalmazzanak. Igaz
ugyan, hogy azépilómester,
kőmüvesmester, általában az
építő iparosok teljes felelósH
séggel lar/oznak az általuk
végzett épiikez.ésekéri, mégis
közbiztonsági szempontból is
megnyuglatóbb, ha az egyszerü
napszámos,munka nivóját meg
haladó munkákat szakmul1ká D

sok látják cl. A miniszter ezen
rendelkezésével a munka nélkül
lévő szakmunkások könnyebb
munl,alehl2tőségéí is bizíosilani
kivánta.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Debreczeni Károly, Szücs JUH
liánna, Izsó Juliánna, Kiss Mi~

hály, Dóczi Hona, {-{urilIa Juli
€Inna, Csapó Krisztina Ilona,
.K. Szabó Teréz. Házasságot
]{ötöttek:- Pelyva Péter Pál
Valah Terézzel, Maász And~

rás-Pintér Angyallal, Tóth
Lajos-Szerelő Piroskával, S.
Kovács Gábor-Tóth Terezzel,
Szász Imre-Zilahi Máriával és
Eun Imre-E. Kiss Juliánnával.
Elhaltak : Baráth Albert 63 éves,
özv. Erdei Gáborné G. Szabó
Zsófia 80 éves, V. Szabó lst~

VáD 5 hőnapos.

Szemestengerit
a él legmagasabb

napi áron vásárol.

•

l T-TI::R*.
NYILATKOZAT.

A Budapesten megjeJenö "függet
lenség" cimü napilap folyó évi áp
rilis hó 14-én megjelent 48-ik szá
mának 3.oldalán "Pálinkás Ferenc
békéscsabai birtokos tragikus
halála" főcimmel, nagybetükkel és
fe!tünést keltő szedéssel, egy szen
zációsnak szánt közlemény látott
napvilágo!, amely azt állitja, hogya
város tekintélyes birtokosa, Pálinkás
Ferenc, tüdőgyulladástünetei között
megbetegedett és hogy én, dr.
fischmann Mihály, mint a beteg ke
zelőorvosa, a betegen tej injekciós
oltást végeztem, az injekciós-tű

azonban 7 milliméter mélyen bele
tört a beteg testébe, aminek követ
keztében a beteget operálás végett
a békéscsabai közkórházba szálli
totiák, mire azonban a műtéthez hoz
zá akartak fogni: a beteg meghalt

.Ezzel a hiradással szemben, or
vosi reputációm érdekében, ki keH
jelentenem, hogya szóbanforgó eset
nem velem történt meg, nekem Pá
linkás Ferenc nevü páciensem soha
nem volt, iíYennev·li~ember(Cnem •
kezeltem és nem is ismertem. .

A "függetlenség U cimü lap eHen,
amely a nevemmel kapcsolatban va
lótlan és lelkiismeretlen fennti hira
dásával nekem, mint ·gyakorló or
vosnak, erkölcsileg egyaránt szinte
jóvátehetetlen kárt okozott: a meg
felelő törvényes eljárást ügyvédem
utján folyamatba tettem.

Békéscsabán, 1933. április hó 17.
Dr. flSCHMANN MIHÁLY
orvos, röntgenspecialista.

-'-E rovatbaii-!i:özöltekért felelősséget
nem vállal a szerkesztőség.

-4 oldal.

A szerbtövis irtás, A föld~

mivelésügyi miniszter rendekI
iet ado U ki, hogy az 1894. évi
XII. t.,c. 51. §.Q. értelmében
minden földbirtokos köteles
biríőica egé'sz ierülelén'a szerb
tövisi virágzása előli irtani. Az
52. §. szerint pedig az ulak
mentén található szerbtövist és
egyéb gyomai az útfennlarló
köteles kiirtani. Minihogy . en~
nek él kötelességnek egyes
földbirtokosok és útfenntartók
nem lesznek eleget, a földmi~

velésügyi miniszter elrendelte,
hogya községi előljáróságok

ezt él szerbtövis irtására vonal~

kazó törvényes kötelezettséget
tegyék a szokásos módon
közhirré, különösen hangsllN

Iyozva azt, hogy az iriásnak a
szerbtövis virágzása eJőft kell
megtörlénnie] él további fertő~

zés veszélyének megelőzése

céljából. Éppen ezert él !eka~

szált szerbli;)vist gondosan
össze kell gyüjteni és vagy el
kell égetni, vagy mélyen el kel!
ásni. Az irtás csak ugy lehet
eredményes, ha minden egyes
gazda lelkiiseretesen végre
hajtja a kaszálást. amit a köz
ségi előljáróságok szigoruan
ellenőrizni tartoznak.
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--ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'fiúP, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekkel1; .
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.
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Feleios szerkesztö: ifj: WAGNER MARTON
Szerkeszt6ség és klad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNfVNYOMDA
G y e m a, Kossum Laj.os utca 64.

Telefen·: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20' fillér. Ótszóri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
féléyihirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ezögazdasági VegykisérleU Állomás
Békéscsabán,

A Dunán Pesten át Pozsonyba
és Bécsbe amerikai búzát szálli
tanak már hetek óta. Azt tudták
il nyugati és északi szomszédaink- l
kal elhitetni, hogy az amerikai
búzának nagyobb a sikérje) mint
cr mi búzállknak. Az is egy má,
sik előnye az amerikai búzának,
ho,!;y o[csóbban tudják termelni.

A gazdasági válság a magyar
gazdákat rákényszeríti) hogy az
időjárástól eltekintve, mert azt
még nem tudja az ember irányi
iani, de ettől eltekintve,' a többi
kellékeket mind vegye igén)'be, me
lyeket a kisérleti és gyakorlati tu
domány a minőség és mennyiség

A háboru óta megszokták gaz
dáink, h~gy a ~úzá~'lIk~t fa.isÚI~J \
vagy siker szermt f/zetlk. E ket,
búza tulajdonságnak a megmé-!
réséhez szükséges szerszámokkal I
nem rendelkeznek a l!,azdák) csak
a terménykereskedök s igy állan
dó a aazdák részéről a fajsúly és

""sikér megállapitása iránti bizal·
matlanság. A termelők nagy része
a fajsúlyl és sikért "úri hllnwt
ságnak' tartja s nem hisz benne.

Ez cl jövőben megszünik. Csép
lés után addig szóbo sem áll a
[[ondas gazda a vevővel, sem el
llem veti a búzát) mig a bé!cés·
csabai vegykisérleti állomáson meg
.nem vizsgáltatja a bLízája fajsú-
lyát és sikértartalmát. n:ir61 hite
les bizonylatot is kap. Es ez az
egész müvelet csekély két pengőbe

kerül. Taián már máíusban meg-
Lesznek még továbbra is) akik kezdik az endród-nagylaposi

vakmják majd a fejüket a fajsúly ül kiépHését a nagylaposi ál·
vagy sikér miatt: ezek azok les'Z- lomásig és a vasutlól kezdó'
nek) akik nem vegyelemeztették dően a Hunya Dénes tanyája
meg a földjüket, ugyancsak a elótt 800 méter bosszban.
csabai vegyvizsgáló állomáson s Ugyancsak kiépiti a vármegye
nem onnan kaptak tanácsot, hogy I-lunyalc!ep fóutcáját egy ki/o
az istállótrágyán kivül még milyen méter hosszban s él még ren·
míitrágyát is alkalmazzanak, hogy delkczésrc álló pénzból a Sós
il talajukból hiányzó és a beléje halomlól kezdódÓen Kondoros
vetett növényzetfejlődéséhez szlik- felé, ameddig a rendelkezésre
séges tápanyagok ne hiányozzanak. álió pénz futja. A tervezet sze·

Gazddink nagyobb része ném szerinI ezeket a7 úlvonalaka1
tud hinni a mezőgazdaság tudo- i5 méter széles vizes makadám
mányos kisérleteinefceredményében. burkolaital épilik ki.
Hiába bontja a vegyész elemeire Dr. Márky Barna alispán
fl talajt s kimutatja abból, hogy urtól kap/uk ezt a klilönösen
búza vagy más nővény megtermé· Endrőd lakosságára nagy je#
séhez milyen tápanyagokra és lentóségii hírt. Nem hallgatjuk
mennyire van szükség és hidba cl e hir közlésekor, liogy alis
bontja elemeire magát a nővényt pánunk Q nagyrészt I'óle füg·
is, gazduram meghallr:;atja, de gően Endródnek julIaloti aján
nem hisz benne. Hiába állitja az dékol nagy melegséggel, ószin
ember a dán vagy német gazdát fe örömmelhozza az endrótiiek
oda példának, kik a gyakorlati tudomására; szinte kiérzeIt
munkájuk eredményét nagyszerűen minden szavából, ó örül annak
tudják fokozni a tudományos ki- legjobban, hogy vármegyéje
sér!etek igénybevételével ; a mi egyik legértékesebb nagyköz
gazdánk ezt sem hiszi el. Sőt, sége mun~ásl1épének munka·
magabizakodottságában azt tartja, I alkalmat oyujthat, gazdálkodó,
jönne csak ide az a német vagy I iparos és kereskedő lakosainak
dán gazda, hogy felsülne a nagy· pedig egy kiépiteU útfal for·
ratartott tudományával, mert itt, galml , lehetóséget nyujt. Dr.
az Alföldön csak úgy lehet ered· Márky Barna alispáounk eddigi
ményesen gazdálkodni, ahogyan mükődé.sébrzn eg.yformán tá~

már a dédapáink is gazdálkodtak. rnogatjavármegyénk közülelC?il;
Pedig, . . r. nem nyujl elónyöket egyikne~

termelésénekfokozdsára eddig elért.
Földmívelésiigyi kormányzatunk

hivatása magaslatán megtesz i cr
magáét. A békéscsabai vegykisér
leti állomás berendezésére mintegy
55, ezer pengőt áldozott. Békés·
csaba városa ótatakifoit épülettel·
és haszonhér elengedéssel minteg)' I
25 ezer pengőt adott. Az állam a
legkiválóbb VegYéSZmérnöki. karl I
állitotta az intézmény szolgálatába. I
Ennyi nagy anyagi befektetés várja)
hogy il környékbeli gazdálkodók
kapcsolatot keressenek ezzel az "ő

infézményükkel" .

Elsősorban a békésmegyei gaz·
dákra volna lemoshatatlan szégyen,
ha a vegyvizsgáló intézet drága gé
pei igénybevétel hiányában berozs
dásodn.ának.

agylaposi .útat.
a másik rovására. Amikor most

. a nagyon szükre szaboI! lehe·
lóségekkel mégis Endrődnek

jultatoll ennyit, ez nem él többiek
rovásá'ra történik, bár a látszat
emellett mulat, ban em az Oros·
háza-t<ond 01'0 s-E n d r ó d
Mezőlur közöm nagyon fonlos
úlvonal kiépité»ének olyan irá
nyu kezdeti kiépilése, mellyei
párhuzamosan vaJószinüleg
megkezdi Szolnok megye is
Mezólurról a kiépitést az end
ródi határig.

Oszinte köszöne/el mondunk
Alispánunknak jóindula/u gon
dossá.gáérl, melyért Endród la#
kossál;ira hálás lesz neki.

A makadám rendszerű ki#
épiléssel azonban nem vagyunk
kibékülve. Az államépifés'Zejj
hivatal költségvetése szerint
egy kilométer i5 méter széles'
ségben kiépített makadám út
21 ezer pengóveI van eJőirá

nyozva. Tessék elképzelni, ho
gyan néz majd ki egy év mulva
ez a három métcr széles ma#
kadám ut, a nagylaposi sárral
behordva? Ezt az: útat állan·
dóan javítani kellene s mégis
mindig rossz lenne. Nekünk
Békés megyében szakitani kel
lene már a makadámúlak épí....
lésével, meri vannak már jól
bevált belon'Úljaink, melyek él

megépitéskor is alig kevéssel
drág:ábbak, mint a makadám I

útak, de mert nincs fenn/aI'iási
l<öltségük, pár év llHllva már
árban úgyis lllólérÍ a makadám
út ezek költségeI.

A mulikori gyomai piactéri
versenyti'irgyalásnáJ a kclrétq;-ij
betonút négyzelméJerél 9 pengő

egységáron ajánlotlák. Ennyiért
a nagylaposi úton is készítenék
négyzetméterél. A betonút két
és fél méler szélességben meg~

építve, 9 pengős cgységáron
kilométerenként csak 1500 pen
góvel volna drágább, min! a
makadám út. Ez a csekély
összeg különbség arra készlet
bennünket, megkérjük az Alis
pán úrat, fontolja meg él fe1 8

hozol! érveinkei és akadályoz
za meg, hogy ezt az úta J ma·
kadám rendszerli burkola!~al

épílsék ki.

Országos agyar
Dalosverseny,

Az Ország'os }"/Iagyar Dalos
szövelség az idén Budapesten
iunills hó 24-én és 25-én ren
dezi mcg XXlll. országos ver.
senyéf, melyre eddig 162 egye
sület neveze!! be, közel 10.000
dalosS<ll. A legjobb dalárdák
fognak versenyezni az orszá·
gos versenyen és odailélésre
kerül a király és kormányzódij
is. Az országos versennyel
kapcsolatban megIddják él da~

losszerveze!ék él magyar dal
ünnepé! is, melyen nemcsak a
versenyen rész!vevó dalárdák,
hanem a Budapest környékén
lévó dalárdák is teljes szám·
mal részt fognak venni, ugy
hogya nagy dalünnepen közel
20.000 dalos fogja az össz
karokat énekelni.

A magyar dal ünnepén, mely
a Parlament előtti Kossulh Lajos
téren fog lefolyni, fl daJösok
mellett 1000 cigányzenész és
500 tagból álló zenekar fog él

legszebb magyar dalokkal és
nólákkal szerepelni.

Az Országos Magyar Dalos..
szövetség' verseny és ünnep..
rende;:óbizotfsága az utolsó
szervezési munkálatokat végzi,
melyból megállapilhajó, hog'Y
aT. eddigi ver5enyeket messze
felül fogja nm!ni a XXIII. or"
57ágos dalosvcrscwy.
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Vásárra 1933 évi
május li-Tini-

érvényes ingyenes visszautazásra
jogositó jegyek

a S G
szerkesztőségében

--

Egy jegy áta pengő,
igazolvány a vásár

h:::llvnl"n'C:''?,?''llri látogatására
is jogosit

rokka.n hadiözvegyeink
és hadiárváink iránt érzett

cgyiiltérzésünknek, szerele/ünk·
nek és hálánknak.

Sajnos, a társadaJiom is, az
állam is mai helyzetében a
hálán kivül, eleset! és élő hő

seink hozzátartozói részére
mást adi nem igen lud. Már
pedig becsületbeli kötelessége
ugy az államnak, min a tár
sadalomnak, hogy eZl2knek
emberi és nélküli mega

élhetéséről minden körülmé
nyek közölt gondosk' és
amit adni, ne szük marékkoi ad.
jon. rHssziik és reméljük, hogy
a kormányhatalom ennek a-

,becsüle1beli ta.rlozásának és
kötelességének ekg-e! is fog

.. - eleget is kell,' hog-y
legyen!

Mert jönni kell s jönnifog
egy kor, után
buzgó _imádság epedez
százezrek ajakán..,

es.

ség teljes ellátását, a kilátásba helyezett külföldi piacokon el·
helyezhető termények tömegét, a bélföldi gyáripar nyersanyag·
ellátását. Ennek az egész hatalmas adatgyüjtésnek beszerzése a
szövetkezet feladata.

Ha ez megtörtént, meg kell állapittatni a szaktudomány em
bereivel, hogy mit,' mennyit és mily minőségben tudunk mi ebből

tényleg itthon előnnyel és haszonnal előállitani és pedig ezen meg
állapitás már nem terjeszkedik tisztán országos viszonylatokra,
hanem részletesen minden vidékre, sőt községekre is. Ezen megál ...
lapitás képezi a termelés átszervezésének alaptervét, az ugynevezett
országos termelési programmot. Ezen belül a szövetkezet meo-int

""szétosztja minden községnek külön· külön a szerepét a megfelelő

arányokban és pedig a termelés természete szerint anagybirtokokra,
külön-külön, a belterjes gazdálkodás szellemében. A szövetkezeti
fiók feladata, hogy ennek alapján pontosan megmondja minden
egyes gazdának, hogy mit, mennyit és hogyan termeljen.

A termelés átszervezése és az egész termelési programm
azonban csak akkor végrehajtható, ha a szövetkezet egyszersmind
minden egyes gazdának az erre szükséges hitelt is nyujtani képes
(a dologi hitel segitségével) és arról is gondoskodik, hogy ebben
az átszervezésben neki egy szakképzett szerv segitségére legyen
mindaddig, amig az uj termelési üzemet egyedül is folytatni képes.
Ezt a fontos segitséget foglalja magában a modern gazdasági ta
nácsadás, amelyrő! egy további cikkben szó lesz.

A termelés további irányítását szintén a szövetkezet vállalja
a kereskedelem és gyáripar bevonásával. Ez nálunk talán még
szokatlan gondolat, hogy oly érdekeltségek avatkozzanak be a ter:::'
melés ügyeibe, akik nem termelők, de a gazdálkodásnak egyetlen
célja a pi_ilC és ezt csak a kereskedelem és ipar tudja nel<ünk biz·
tositani. Minden más terv csak ötletszerü kisérlet.

..

Ez az ünnepség nem kö~

zönséges ünnepély, mindnyál
junkat emlékezlet él nagy világ
égésre, a hősi halojj bajJárl

sakra - s közelebb hoz ben
nünket egymáshoz. él meg#
érláshez, szeretethez.

felkérjük községi.ink lakos
ságál, hogya zászlószentelé'
sen minél többen jelenjünk
meg', hogy Illcgjelenésünkkel
külsőleg is janujrlél adjuk

li re

felhivja a földmivelésügyi

minisz/erium az érdekeltekel az

eddig történt szállilások beje

lenlésére is.

liitakozó gyűlési és a
rendelkezésnek módosilásál ki
,vánják a kormányiól. Az erre
vonailwzó tárgyalások még
folyamaiban vannak. E tárgya·
lások!ól függetlenül él föld mive
lésügyi minisz!erium a belföldL
szállilások lebonyoliiása céljá l

ból felhivás! intézett az eladók
hoz, akik április tS-ig él meg·
jelölt ierülelekre magyar iüzifa
szállítására kötéseket eszkö#
zöllek, hogy elTe vona/kozó
eredeli körJeve]eikel a miniSZa
ferium erdészeli fóoszíájánál
május elsejéig mutassák be.

zifaeUátásán

Zászl sze

szántul

EGSZERVEZÉSE,

A Hadirokkantak, Hadiözve
gyekés Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetségének gyo
mai csoportja folyó évi május

25-én zászlót szenlel.
Az ünn ,a "Hősök-

Emléknapjával"- együtt lesz

megtarlva, melyre az ünnepély
fényének emelése céljából az
ünnepélyre felkér! védnökök
részére a meghívók már széf
küldettek.

Az április els~jé!1 megkö/öH
román-magyar kereskedelmi
megállapodás értelmében a
magyar kormány megfelelő

ipari kivitel ellenében 20.000
vagon román tűzifa átvételére
vállalt kötelezettséget. Hogy
ennek a famennyiségnek az
átvétele biztosithaló legyen, a'
kormány ugy intézkedeH, hogy
más vidékről a TisZé'1Il1ulnak él

szolnok-nyiregyházai vonaltól
délreeső részére - Szegedet
is hozzáértve,- csak az kap
hat szállilá::ii engedélyl, aki
minden vagon más eredetü
Hlzifa ulán kéi vagon román
lüzifa átvételére kötelezi mag-ál. I

A belföldi forgalomnak ezen

megkölésével szemben az ér·
dekképviselelek az Omk,,- ban

rös.

ulatság,

aegá

A gyomai Levente zenekar
f. évi április hó 30-án Vasár·
nap d. u. fél 3 órától kezdve
az Erzsébelsligetben hangver
senyt tart, melyen bemutatja
azokat éi darabOKat, melyeket
a máju" 7-Hd hangversenyre
betanult.

Május 7aén vasámap d. u.
szabad szin padon kabaré, mó'
kák, hangverseny. Este fél 9
órakor műkedvelő előadás,

ulána tánc lesz- Belépődij lL

tetszés szerint, este 1 P és 80
fillér.

Muzsikál : farkasil1szki Imre
és él Levente zenekar. Bővebbel
a falragaszok.

A szokásos zöld-ár az idén
sem maradt el. A Körös kilé·
peti medréből és aI gátakat
mossa.

A Körös-Tisza-Maros Tár:
sulat megkezdet! munkáit meg
akadályozta a víz, azokat
abbahagyták és már a most
hétfőre tervezett Endrőd felőli

szakaszon sem fogtak a gát·
erősílési munkához.

Reméliük, a víz hamarosan
leszalad és derék kubikosaink
a kényszerűlt pihenés után mi·
előbb munkába állhatnak, hogy
keresel hez jussanak.

termelés átszervezése és irányitása. (7)

lrta: lovag MANZ GYÖRGY.

Nem hiszem, hogy létezne még olyan gazda, aki nem lenne
meggyőződve arról, hogy mezőgazdasági termelésünk ugy, ahogyan
eddig történt, tovább nem mehet És minden oldalról hirdetik, hogy
át kell szerveznünk a termelést és céltudatos irányitást kel! telem
tenünk. Hát igen, ez mind -nagyon helyes, de most már az a kér
dés merül fel: hogyan szervezzük át, mit termeljünk, mennyit és
milyen minőséget? És pedig természetesen az egyes gazdákat nem
az érdekli, hogy az egész országban együttesen mit termeljenek a
gazdák, hanem az, hogy ő személyesen mire rendezkedjék be. És
ha aztán végre megtudja pontosan, honnan kapja az erre szüksé
ges felszerelést? Végre pedig azt is jó tudni, hogy ki irányitsa
tovább ezt a termelést?

Magától értetődik, hogy az átszervezés és irányitás csakis
egy olyan szövetkezet keretén belül lehetséges, amely az összes
termelési ágakat felöleli és az egész országra terjed ki, De a szö
vetkezet, mint a termelők tömege, a legkiválóbb vezetés alatt sem
képes meghatározni, hogy mi a legelőnyösebb termelési irány, mert
hiányzik ennek megitéléséhez a szükséges kereskedelmi tájékozott
ság, rátermettség és szervezettség. Csakis a kereskedő tudja nekünk
pontosan megmondani, hogy minek van a világ összes piacain a
legnagyobb kelendősége, hogy mennyit lehet az egyes piacokon
elhelyezni, mikor és mily mennyiségben. Ha tehát a termelés_ át-

'. szervezéséről komolyan akarunk beszélni, előbb meg kell hallgat
nunk a kereskedőt és pedig nem csak az exportőrt, hanem a
belföldi áruforgaimat lebonyoJitó érdekeltségeket is. Ezen kivül
tudnunk kell, hogy mit kiván a hazai gyáripar a nyersanyagok
terén. És ha erről alaposan tájékoztatva leszünk, foghatunk . hozzá
az átszervezési terv lddolgozásához. Ennek anyaga felkarolja:
~ mezőgazdaság belső szükségleteit, 2.) a belföldi fogyasztóközőn·
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ApaáHatvizsgáiat lesz április
29 1 én d. e. 9 órakor a bika
akolnál, d. u. 2 órakor pedig
Csudaballán.

5zemestengerit
a Futura a legmagasabb

napi áron vásárol.

liO közsé.g ellen indi! pert
az OKH, meri a lenyészállal,
beszerzésre feivelI ,,!,ö!csönt
nem fizették vissza,

A földmivelésiigyi miniszter
felhivía az ország lakosságát,
hogya kenyérsi.iléshez legalább
felerészben rozsliszlel haszná!,
jon.

Százezer adag ingyen ebédet
osztott ki Békéscsaba város az
insigakció során.

lukács György orsz. gyül.
képviselő C'lnőköl az lníerpar
lamenfális unió politikai bizoíi
ság i.iJésén Genfben.

M.ájus második felében lesz
a vármegyei lavaszi megye
gyülés.

A belügyminiszter szigoru
rendeletet aeloJi ki a 1ifnsz el#
Jeni védekezésről.

'100.000 pen
selyemharisnya.

, Az első számu vadásztársa;
A szerencse szeszélye. ság siskamaiori íerüleiénFi-

A szerencse szeszélyének let! áldo- seher Nándor egy szépen fejlell
zata Ribár József budapesi fényképész. 6-os őzbakoí JŐJI.

Ríbál' fényképész annyi gonddal-bajjal ..
OI1e."yHkosság. !\ruchió Jánosküzdő polgártársa példájára sorsjegy- ~

váaárlá~sal akarta fülöncsipni a sze- 82 éves, Deák Ferenc utca 21
rencsét. szám alatli lakos április 26-án

Több mint nyolc éven keresztül min- déJuJán 3 és 4 óra közöli az
den osz!álysorsjátékofl rész! velt és istállóban ruhaszárító köléllel
mindig ugyanazzal a számv sorsjegy-

felakasz!otta magát. Levcleigyel játszott. Soha nem nyert egyetlen
egy fillért sem, de azért rendületlenül nem hag'yolt hátra. A hatósági
bizott abban, hogya szerencse mégis vizsg·ála.io! dr. Víncze Endrc
csak rámosolyog. orvos tarloJta meg. Teljének

A sorsjegyel<ért járó pénzt többnyire oka gyógyiihalallan betegséu
a feleségének adta oda. Ribámé vá- .' - l ~. '
sárolta meg a sorsjegyet. A fényképész g'ebol Kelelkezell cleluntsag.
feleségének sokszor rosszul esett a 'j' A pengős bankjegyek,
sorsjegyért járó néhány pengő kifize- 'amelyeket 1926 március 21, én

tése. j hocsálolla\< ki csak e hó vé-
A leuutóbbi osztálvsorsjáték aJkal-· ~,.' . ,
, l'=' <' ké' "'a odaadla felD. g'r:lg maradna\< forgalomban.!Hava a len\' pesz Ujl< .. ,',,,- I

séCfének a s~rsie"'\' árát. Ribámé át- Máius hó 1uéjélől elfogadni
vette a pént, a~lrtá~ elkezdett gondol- fizetési eszközül senki sem
kozni. Addig gondolkozott, amig el- köteles, azoka! csak a Nem
határozta, hogy leghelyesebb, lesz a zeli Bank vállja be lovábbi
sorsjegy áráért ezultal Valal11l haszno- . _
sabb dolgot vá,árolni, Vásárolt is, né- Idoponiban.
hány pe11göért egy pár selyemharislJyát. Gaál Gaszton szohál föl.
A férjének természetesen nem mer! It 'k B l t .j cr]'·. . ..., A ava a a a on )0", alon.emlitést tenm a va~ar1asroJ. 'zt gon-
dolta ugysemhuzzák ki a sorsjegyet, Csortos Gyula sulyos bejeg.
hiszen nyolc éven át is ez történt. A Közös emléket akarnak álli-
harisnya pedig mégis csak hasznos i . B 'k' b·' II'- . ,anI e escsaan a vo szaz-
dolog. .' It' l 'd

Igy gondolta a fényképész felesége, a egyes es vo negyes lonve
szerencse azonban, amelynek szeszé- hősöknek.

Jyességéről már annyian meggyőzőcl- Zöldhasználatra bokor- és ka.
heHek a maguk kárál.1, más~{ép akarta: j rósbabot ápdlis közepétől junius
Elkövetkezett az osztaJysorsjatek utolso elejéig kéthetenként vethetjük.
huzása, amikor; a nagy nyeremény eket Száraz babot április közepétől

sorsolják ki. május elejéig vetjíík.
A huzás napján Ribár józsef izgatol-

(j~~~~~~tan megvásárolta az elsö déli lapot és
a legelső, ami a szemébe tünt, a sors
jegyének száma volt. Az ö sorsjegye
nyerte meg az egyik százezerpengös
nyereményt. A fényképész hazarohant.
Utközben százszor is összehasonlitotta ---~-
a nála feljeljegyzett sorsjegyszámot a
nyereménylisla élén díszelgő számmal
Akárhogy is nézte, elölről vagy hátul
ról, a két szám egyezett. Tulárac1ó
boldogsággal sietett be a lakásba.

- Százezer pengőt nyert a sorsje
gylink ! - kiáltotta az eléje sietij fele
ségének.

Ribárné megdöbbenve meredt az
urára. A fényképész kétszer is elismé
telte az örömhírt és semmiképpen sem
tudta megérteni, miért torzul nevetés
helyett sirásra feleségének arca.

Végül is az asszony keserves könny
hullás közepette árulta ej, hogy nem
fizette be a sorsjegy árát, hanem a
pénzen selyemharisnyát vásárolt.

Ribár József kéíségbeeesetten hall
gatta felesége vallomását, azután meg
semmisülten rogyott le a székre. A
biztosnak hitt óriási vagyon kicsuszott
a kezéböl. Egyszer mosolygott volna
rá a szerencse, amelyet oly kitartóan
üldözött, most ujra elmenekült előle.

Es mindezt egy pár selyemharisnya
okozta, Selyemharisnya, amely százezer
pengőbe került. > •

S I R K-Ö VE KI
márványból, fekete és szürke

gránitbó!
a legjobb és legszebb kivitelben

a legolcsóbb gyáriárban kapl1atók:
ROSENBAUM GYULA

kőfaragó ipartelepén
Békéscsabá~l, Ándrássy u. 46. sz, a.

millió. A fogyasztási adók: szeszadó 1
9,459.000, söradó 2,016.000, cukoradó l
42.500.000, ásványolajadó 17 millió 890
ezer, gyujtószeradó 3 millió 800 ezer, i
szivarkahüvely- és papiradó 3,700.000, l

villamos fényforrások és elektroncsövek!
adója 2 millió. Vámbevételek eimén 32
millió 960 ezer pengőt irányzoH elő. A
dohányjöveclék bevétele 104 millió 500
ezer penge,. Sójövedelernből 24 millió
310 ezer pengő.

adóbevételekre
számit az állami

költségvetés?

A 33":as bizottság !
"iÁ I

. __ ~IICS~", _ ,l
A ,)o*os bJZott5ag ncHon dl?l-I,

elóll ülést iar/otL
l

Az élesztő megadózlalásáról l
és az nj élesztőgyárak feláHi;
/ásáróJ szóló rcndclcllerv ügyé

ben ugy határozta],\. hogy az 'l.

élesztő gYárj.. l:a~ikeres.l~ed_elmi •

és ro~ya.:zjas~ ~ral a J,ovo~~n i
o penzugymInlsz!er aJlapliJB 1. szoktatjuk le a'
meg. . tVIUlko~~at a tojásevéslrő~?

EZl1lán éj QazdatdrtozáSOK,
- c 1f' l A lyukak közöl l sokszor cl-uláni kamaisegé1y ügyévl2 'og'· .

lalkazlak, A ríindclc! egy év 'I harapódzik az él rossz szokás.
iarlamiira kél és télszázaiékos l bogy sajá! vagy más lyukak
karnalsegélybcn részcsiJ egyes I" tojtisait megeszik., A lyukak
eladósodott gazdákat. A pénz-' rendcscn ugy tanulják mcg' ez!

: a rossz szokást, bogy a téügyminiszter kijelenle!te, hogy \i

végleges inlézkedésre csak ak-I szekbc csalogató lojásnak (po# I
kor kerülhet sor. ha a kor; :1' lozsnak) rendes tyuklojásl ra!v I

mánynak tiszta képe IQs? az nak. Ez az/án eltörik és a jyuk
i unaimában is belcl<ósiol.. esieladósodás mértékéről. '

A bizotJság elé kerül! har-, lJegeii. Erre meg van velvc
madik rcndclcHervczc! a rész- a!Clpja a későbbi rossz szo#
vényliirsaság·ok. szövetkezetek, kásllak. Csalogató tojásnak
korlálol! felclősségü társasá- legjobb porcellál1 Jojást rakni.
twl<. kö;:i..izemek. közérdekü Az is ráveze Ji a lyukokaj erre
lesliilelel{, egyesületek mükö, cl rossz szokásra, ha a megjör!
désének g'azdaságosabbá léle- tojások héját el;éjük velik, hogy
Jéről szóltA rendelej módot egyék. meg'. Ez egyébként he
od olTo, hogy az állami Jámo- lyes dologvolna, lllert a:mész~

galással müköclő, de egyéb tartalmu tojáshéj nag-yon egész
magánvállajatok is csökkent. séges eledel. Nem szabad
he/ik igaz:;lalóik, feliigyelő bi- azonban a loiáshéiakat nagy
zollságaik és liszlviscJóik nze- darabokban a lyuk ok clé dobni.
lését és JéJszámáJ, 1llé.g az hanem megclarálva, vagy ösz* '
esel ben is, I\p szerződésileg szezuzva él keverékbe kell ele- \
van nak a Ikalrnazva. A ierveze! g·yiJeni. Igy nem szokják meg
a vállalaiokai kölclezi, hogyazi, hogya tojást megegyék.
három hónap alaJ! szállilsák l:rrő] a rossz szokásról a

J ., l" I t ' I lyukakat ugy szaktaljuk le, ..e a jaranc asag·o.<a cs nyug· l
dijakctJ gazdasági helyzetük hogyha lakarmánynkbakclló
szinvona!ál1oz I(épest. mennyiségii meszd vegyili.ink. ,

Imrédi Béla pénúigyminisz. A kréiapor vagy szénsavas
ler kijelenlelle. hog'y a kormány I mész alkalmasak erre a célra.
ragaszkodik a rendeletbez. I Nag'yon jól bevál1 néhány esel-
..._ w ,...., ,...., 1 ben az is, ha üres fojásbéjakal

keserii, csipós. de nem mérges II anyagokkal, például musiárral

I
töltünk meg és a7 igy előké

. szitett Jojásbéiakal adi uk a
rossz szokásu lyukoknak.. .A.

Az elmult napokban osztották ki az I tojásba!: Ievó kellemenen izii
uj költségvetés pénzügyminiszteriumi I

I anyag!öí mc:gunclorodnak afüzetét. Ennek a tárcának a kiadásai
15,685.000 pengövei csökkennek, II tyukok és az ép toiás!loz sem

A bevételek csökkenés 49,457.000 mernek nyulni. !-Ia semmikép
pengő. Az egyenes adónál a kővet- I pen sem tudjuk a lyukokat
kező bevételeket remélik: fölcladÓbÓJ'll erről a rossz szokásfól Je.~
30,200.000, házadóból 86,000.000, tár-

szoklatni, legokosabb eladássulati adóból 15,000.000, jövedelmi és
vagyonadóbóI53,500.000, alkaln.1azottak l vagy levág'ás utján értékesileni
külön adójából 23,400.000, nyilvános I az állatokat.
betegápolási adóból 16 millió, rokkant- I

ellátási adóból ]5,500.000, gépjármüvek I
közuti adójából 5 miJlió, vegyes bevé- I
telek eimén pe,píg 2,610.000 pengő. A'
forgalmi adók és illetékek: általános
forgalmi adóból 83 millió .500 ezer,
vagyonátruházási illetékekbő1 36 millió,
okirati illetékekből 45 millió 500 ,"zer,
tönrénykezési illetékekböl 5,500,000,

, közigazgatási illetékekből és díjakból
6.500.000, fuvarozási iHetékekbő] 3

: '



.( oldal GVOMAI OJ~AO

ilii

Ii
K~lplnalto :

Két telken épült sarokház, modern
üzlethelyiségekkel szabadkézböl eladó.
Bővebbet Kossuth Lajos u. 35 sz. alatt
Vatay Gábor asztalosllál.

Egy k:étszob~.s lakás haszonbérbe
kerestetik. Jelentk lehet: lapunk Szer
kesztőségében.

Olcsóbb al bor! Kerekes Károly
borkereskedőnélakitünő zamatu kada!'
bornak literje 40 fillér.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dők forduljanak Wagner József fake
reskedóhöz Gyomán.

lal(odalm21kra, eiőadásokra,l1lU

Jatságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 fillér kölcsöndij mellett.

2 szobás utcai lakás május l-ére
kiadó T. Kocsis Mihálynál Petőfi u. 9.
sz. alatt.-

1.60 és 1.80 m. hosszu egészsé
séges, szép hasitott akácszőlőkaró ju
tányosan beszerezhető Wagner Márton
Fiai fateJepén.

Kruchió-Gábornak egy kazal törekje
van eladó. Ért. L Garzó Gyula ·11. 1 sz.

Egy kmönbejáratu butorozott
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben :2 bul:orozoU szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is,
Egyletnek különösen alkalmas, kiadó.
Ért lehet ugyanott.

Az élesztőadóí és gazda
adósságokat tárgyalta hélfőn a
33 bizottság.

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Bagi Margi!, Szilágyi Etelka,
Papp Erzsébet, Csapó Krisz
lina Ilona, Kondór Irén, l\:.
Szabó Teréz. Házasságot kö
töttek: Szász Imre-Zilahi Má
riával,. Kun Imre-Kiss lulián
nával, Such György-Milnyán
Máriával, Szilágyi Laios-So
los Teréziáva!, F. I,ziss I,zál
mán-Variu MáriávaL ElhaJtak:
T. Kiss Gábor 70 éves, Ádám
Piroska 2) hónapos, Láda La
josné Bátori Róza 46 éves,
Bódi István 85 éves, Kruchió
János 82 éves.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.
IIN;mIIXXJIII 1XXilt1111X
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Nyomtatványokat lapunk
nyomt:hijában készittessen.
WUU~~UtiUUU~UUU~~~U~
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Legjobb és
legolcsóbb a

rótfa at.

Minden

féle

EltiJtották a politikai párt
jeivénnyel ellátott karszalJa
gok viselését. Mosi jelent meg
a magyar kir. belügyminiszter
140.400!9Z>3. VIII. a. B. M. sz.
rendelete, amely a polgári
périszervezelek egyenruha vi ...
selésének tilalma tárgyában kell
koníbbi renddetének kiegészi'"
téseképen oly irányu rendeletet
tartalmaz. hogy a párt jelvény
o,el ellátott karszalagoknak
pú'lgári pártok iagjai álld! való
viseiése kihágásl képez, mely
a fenI hivatkozott rendelel bün
tető rendelkezése alá esik.

A newyorki sörivás elsöhete.
Az amerikai lapok mosl köz ...
lii< az első "sörhét" eredménye
H. A nedves-rendszer első he...
tében newyorkban 600.000 hek
toliter sör fogyolt. Minthogy
Newyorknak körülbelül 7 millió
lakosa van, egy lakosra egy
hét a!alt 6 liter sör fogyasztása
jutoil. Persze ez nem azl jC' ...

lenti, hogy minden newyorki 6
liter sört ivotl. Ezzel szemben
erősen csökkent ezen a heten
a botrányos részegségek szá ~

ma, miután az uj sör alkohol
tartalma sokkal kisebb, mint cl

csempészett söré.

Tudományos kisérletei <il

halálba vitték a Doroszlói ma
gyar tanársegédet. Bakács
György doktort, a fialal ma 8

gyar ()rvqsnemf:í2deJc egyik leg...
kiválóbb tagját anemetországi
Boroszló egyelemére nevezték
ki témársegédnek. A fiatalor.
vos tudományos kisérletezés
közben egy év előtt megfer
tőzte a kezét. A fertőzés ter 8

jedé'séf sem Bakács dr., sem
oTvosfársai nem tudták meg'
akadályozni és a fiatal judós
vasárnap a l11é.rgezéstől beállot!
tüdőbaj kövelkeztében meghall.

Tizezemél több jelenlkező

van' a főváros 100 gyakomoki
állására.

fakereskedésében,

....~IWUUWJ~....

A magyar konyha propa
gaRdája a Budapesti Nemzet..

VáSáron. Magyarország
idegenforgalmi értékei k·özö:H
fontos helyet töll be a magyar
konyhamuvészetitek remekeL
KiJJönösen nevexeh?sek; ér' ma"
gyal' ",videk különlegességei,
am~{,ek~ft1t Ri'l'egllZ'le1ése ked...
'Iéért már nem egy fdegen ér...
ke'Zeff Margya'l'orszá'g'ra·. jól
tudja ezt éi Budapesti Nemzet...
kö'zi \,fásár vlezetó5é~e ies. Szá
m'Oi a' magyar ember és él

ltüUöldi ínyenc h-ajlamávaL A
május 6-án megnyíló Buda
pesti Nemzetközi Vásár lerü·
leién ezért az idén' két halai...
mos étterem épült. Az egyik

_disze lehelne bármely nagyvá
ros körutiának. Komolyeló·
kelő nagy élterem, fedeH te ...
rasszal, kerllel, külön szobák·
kal. Itt fraflcia konyhát főznek

- persze magyar változa iban.
A másik élkrem céljára ma...
gyar csárdát épilelfek. Olyan
igazi, olyan élethü ez a csárda,
mintha csak a nagy magyar
rónáról tejepileNék volna á't
Budapestre. A vásár csárdájá.
ban tiszta magyar Konyhát főz,.

nek. A közönség szemelátára,
a nagy ~ornlác alatt sütik ros...
fon él hus!. a halaka·t; f6zil{
bográcsban a gulyást, él hal'ás?;
lét s ebben a csárdában lesz·.
nek majd' kaphat'Ók azok cl

különleges magya'r étilek~ a...
melyeknek javarészét a magyar
városok nagyközönsége sem
ismeri. A vásár igen nagy
gondot fordított arra, hogy a
magVair kO'rryhárl'iilk ez CI két
irányu proP'agandája tdjes si ...
kerrel járjon. Ép ezért Boda...
pest egyik legelókelobb élter·
m'ének bérhS,jét,J\orányi Zoltánt
kérle' fel azok vezetésére. A
k'özönségéne'k tehát él btlda,
pesti R:oyal,száJToda szakácsai
fognak főzni, akiknek gárdája
kiegészül még néhány Szeg€d,
Debree'e FI , él BalaIon és egyéb
magyar vidék'ek kiilönlegesse...
geinek specialistájával.

Egész Pestmegye megmoz
dult él drága villanyáramdijak
ellen.

ÁllHr egy vonatsz-eredcsét
lenségről. Szombaton külön ...
vonalon töhbszázan u/aztak
B'udapesJről Párizsba. Vasár·
nap az a hir terjedt el. hogya
vönat Tirolban szerencsétlenül
jár/' Az utasok hozzálartozói él

rendőrségre telefonáltak~ mire
él rendőrség él budapest-pá'"
rizsi vonal összes állomásain
érdeklődŐt él vOnal után. Min..
denünnen megnyugtató választ
kaptak és a magYilf vonal
57erenC'5Q'sen meg is érk'e.zett
vasárnap délután Párizsba. A
remhirlerjczszlők ellen vizsgálat
indult.

A lecsuszott divatkirály. A
világ legnagyobb divafszakér...
íőjének bukásáról rendkiviHl
érdekes cikkel közöl' éi Oéli:
báb uj száma, amely gazdag
tarl<:llommal jelent meg. Pom·
pás budapesti és kiilföldi: rá·
diómüsorokal, érdekes szin...
házi beszámolókat, filmriporto
kat. egyrel v'Ünásos szirl'l,dalf"abot,,,
folytatásos regény,t, gazdag
reitvényrovatot és 120 ké[;)ef
talál az olvasó a kitGI'lÓ képes..
lapban. Egy szám ára 20 fillér.

A kuituszminiszter ujra sza
bályozta az iskolák nyári szii·
netét. A tanév junius 25-én ér
véget és szeptember 10-én
kezdődik.

Csökkentik a Iöldadót és a
liszt adÓját

19.879 külföldi járt Budapes
ten az év első három hÓfH]P'
jában.

Világhirü ritkaságok a Bu~

dapesti Nemzetközi Vásár bé
lyegkiáUitásán. A "IV. Magyar
Propaganda Bélyegkiállitás"-t
ezidén él máius 6-án megnyiló
Budapesti Nemzetközi Vásár
keretében tartják meg külön e
célra épített hatalmas pavillon
ban. A kiállításon közel 100
hirneves magyar és külföldi
bélyeggyüjtő, valamint bélyeg
kereskedő vesz részt. Akiálli ...
tásnak kül0nleges szenzációi
lesznek. Igy bemutatnak az
1850-es évből való osztrák
Merkurfeje~ bélyeglömböt, 
ezenkivül a magya'r bélyeg...
gvüjtők legfőbb büszkeségét,
1877- ről való egy pennys Vik
toria-fejes angol bélyeget, a
melyből ma már csak két p'él...
dány létezik Amerikáhan. Ott
találiuk Endresz Oceánrepülése
és római utja alkaJmáb"Ó1 ki
adaI! sorozatot, Zeppelin tré ..
Iyegeket. A vásár ideie alalt
indilják első pösta szállitó nt..
jára a "HUNGÁRIA" nevii
~gyellen magyar léggömböt.
Leveleket erre az utra csak a
vásár lerűletén lehet feIftdni.

Jó-e a füstölt kutyafiU a
tüdőgyulladásra ? A polinéúai
szigeteken élő benszülöllek
furcsa módon gyógyilják ma..
gukat. Ha megbetQgednek, ten q

geri fürdőt vesznek. ha a fejük
fái, füstölt egeret rágnak, de
még furcsább, hogy ha tüdő ...
gyuladást kapnak, akkor füstölt
kulyafülel esznek. A macska".·
gerinc viszont lorokfájásra jó...
Ezeket a furcsaságokat Tolnai
Világlapja egyik olvasója irja
Ausztráliából, meri a népszeru
magyar képeslapnak hetenként
százan é., százan irják meg a
világ- minden tájáról a leg...
érdekesebb eseményeket és
szokásokat.

A horváth nép töbhsége el
akar szakadni Szerbiától.
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Gyoma, 1933 május 6.

ETIL PÉS KÖZG Zlo II T I

ELÖFIZ ET É.Sl AR A K:
Negyedévre 1"30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5"20 P.

Befizetések poslacsekken:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y cl m a, KossIJth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések düjszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirde/ésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

mrt

melyet elmondott Gyulán, 1933 évi április hó 30-án,
az Országzászló felavatásakor : Harsányi Pál esperes.

Ősi dicsőségnek, hősi I goltassam fel imádságos
vitézségnek legendás népe, , gondolatainkat, - jövök,
én magyar népem, köszön- hogy lépjünk erővels ahova
telek Téged. lépünk, ott megreildüljön a

Történelmi multu, duló föld, reszkessen él bün, Oll'

viharokat látott s napsu# nan menekedve fusson a
gárban fénylett G~luIa város raboló ármá.ny, - jövök,
népe, itt ezen a helyen, hogy ahol mi élünk, az
mindnyájunk közös· nem- egész ezredéves szent ha
zeti oltáránál. az Ország- tárok között, magyar dicső
zászló előtt köszöntelek ség himnusza zengjen s
Téged! magyar dicsőségkáprázata

Nem mint félelemnek és sugározódjék!
remegésnek, nem mint meg- Miért teszem mindezt s
alázotíságnak és összetört- hogyan merem tenni mind...,
ségnek, nem mint gyáva ezt ma a csonka magyar
siránkozásnak követe és föld véghatárainál ? Azért,
küldötte állok meg itt az mert van kétszer kettő négy
Országzászló előtt, - el g je az igazságnak, az er
Ienkezőleg ugy állok meg, kö!csnek és a történelem
mint aki hozom az ezred- nek és az igazságnak, az
éves magyar föld és a er1{ö!csnek és a förténe
csilIagtáboros magyar ég lemnek kétszer kettő négyje
üzenetét, mint aki kivirá· nem Trianon, hanem az
goztatni igyekszem homlo# ezredéves hajárok közöt!
kunkon a töviskoronát, mint megépülőmagyar dicsőség!
aki hozom a ma gyászfá· Ezt az igazságot és íanul
tyolas, de menyasszonyi ságof állitom én elibénk
ruhába öltözni akaró ma~ I három rövid, igézetes tör
gyar Géniuszunk, a ma- I téneti képben.
gyarok Urának, Istenének Onnan indulok ki, hogy
üzenetét. Kit őseink nagy a magyarságnak születése
Hadurnak, mi pedig örök a földnek és az égnek
igazság Istenének nevezünk nagyszerü történelmi násza.
s e követségben boldog Ezredév előtt az életerős

bizonysággal hirdetem él és élni akaró ifjuságnak
magyar feltámadást 1 virágzó menyasszonyi dib

Jövök, hogy átsugaraz- szében pompázott itt e föld,
zam a hulló könnyeket a a magyarság földje. Meg
reménység és bizodalom Ivolt élldva mindennel, ami
gyöngyharmatává,-jövök, i csak igérete, reménysége
hogyahazei' és testvér- és szépsége a jövendő

szeretet szent csókolásával nagyszerüségének. Az élet
gyógyítsam életünknek és kenyere kebelén termett, a
nemzeíi létünknek ezernyi szépséges virága orcáján
vérző sebét, - jövök, hogy virágzott mezők vadvirágá
tüzet gyujtsak a lelkünkben, ban, csiki havasok alján
vért pezsdit.sekaz ereinkben, fehér gyöngyvirágban, hom~
az egek mag'asságáig lán· 10kát övedzte Kárpátok sut~

nnepi lJ'esze fogó fenyőerdőinek koszo p l je, teremtse meg Európa
ruja. felette nap, hold csil-l ny~galmát és előrehaladá
lag'ok sugároztanak. S mé· sát, - de nép, amelyik a
gis itt alant csak megtépték lmltura és civilizáció törs
gepidák, gótok, pannonok, ténelmi édes anyai hivatáb

dákok, szlávok, - Ő pedig sának mennyei glóriás pie
csak várt, várta az igézetes desztáljára emelkedett lé
királyfit, a hatalmas, erős, gyen, csak egyeJlen egy volt
boldog vőlegényt, ki törté- ezen a világon és ez az én
nelmi nagy nászra hivja el. népem és ez a mi népünk:
A Hadur látta ezt az idők a Magyar! látszik meg
teljességében, örök rende· a maga szörnyüséges vét o

léseiből küldötte a dicsőség, kében Trianon, mikor az
tisztesség, hősi vitézség, ezredéven át magyar ke
minden hazafiu, emberi eré g nyeret evett és magyar vi
nyek hordozóját, mint bol- rágillatban fürdött népek
dog· vőlegényt. S mikor szentségtelen kezekkel tá ..
Árp~d apá.nk és népe e madtak az édes: anya ellen,
helyre lépett, megmozdult mikor az édes anyáró! tép
és virágbaborult e meny- ték le él ruhát raholó fiak,
asszonyi föld, tüzes csó!{kal mikor az édesanyának dig
csókolt a napsugár, boldog- csőségéí taposták meg vé·
sá.gtól reszketve fényleHek tekben tobzódó gyermekek.

égnek csillagai, himnuszt Ezt az Uristen nem nézheti
zengett a föld, hoisánnát megtorlatlanul s iH van az
az angyali karok l Nem erkölcsi bizonysága a ma
Trianon, nem rablás, nem gyar feltámadásnak!
ragadozmány, nem bün, A harmadik kép egyener
nem gyalázat, hanem a sen mennyei káprázatu, él

földnek és az égnek ilyen jövendő képe. Együtt tet
nagyszerü történelmi násza szik meg benne husvétnak
a Te születésed, áh éJi fehérruhás angyala s pün~

magyar népem l köstnek sebesen zugó szele,

A második kép még fel# kettős tüzes lángnyelve. Egy
ségesebb ! Mint királyi sas nagyszerü világtörténelmi
emelkedik a magyar feljebb béke. cl. sok békétlen bé,
és feljebb, mig egyszer csak kesség után, amelyek rom
a szentség glóriás piedesz r

I badöntötték az egész viJá
táljához érkezik. Voltak gat, - egy felséges mennyei
népek, hata)masok, nagyok, reveláció azután a töménte
voltak népek lángolók és len hazugság után, amely
dicsők, de nép, amelyik Kassát Kosicévé, Kolozs
szive alatt hordja egész várt Cluj-zsá, Szabadkát
Európa civilizációjának és Suboticévé tette. Kép, jö
kulturájának reménységét vendő,. igéret, reménység,
az édes anya imádságos de amelynek boldog big
és áldozatos szolgálatával, zonyságát im látom és lát
- de nép, amely tatár és juk mindnyájan, hogy jön
íörökdulás századaiban a a sebesen zugó szélnek
maga vére eL - kifolyásá r zendülése, mely elteli az
val, a maga könnyeinek egész magyarságot csonka
záporával, a maga iaj-ának és rablott földön egyaránt,
felsikongó fájdalmával szül- jönnek él kettős tüzes !áng-



a
al

~T""T'Kr

lsé
Mindazoknak, kik él határbeli

földesúlak járhataJkmságáérí,
kényszerült utazásaik alkalmá
val. kacskaring-ós kivánsá2:ok~

kal illeHék az illetékeseket, iu·
domására hozzuk, hogy él köz
ségi útjavíiógép immáron az

, orosházi úlon, a fűzfáknéllüiii

Fűzfásgálon javilolia az úlal,
miközben az évek óta rátapadt
rozsdától megiiszlul!an jogga!
várhc:lja a legtöbbünk állal sok
ra hivalolt úlg-vaJu, hogy rossz
földútak miatt ne izgassuk
igénybeveil ideg-einket hiába,
meri olyan felvágoH, görön#
gyös úl többé nem lesz él ha~

lárban, melyet az újjavíló gé
pünk egyenesre nem g-yalulna.
Nem lesz többé kerékagyig érő

bevág-ás. p, veséket ezután nem
kell külön vaílába csomagolni,
ba a lanyába akarunk kocsizni.
A szomszédasszony is elme·
sé/beti úlközben az elmuli hélen
törlénteket él nyelvharapás ve~

szélye nélkül.
Ugye! - mennyi sok minden

nel függ össze O.Z úlak jókar·
ban tartása?

Nagyon helyes, hogy az ú/#
gyalul rendelieíésének megfele-

Endrő

vetés. Az Istenadta sárban az könnyű formájában kapja meg ezt a
élet aranyát érezzük lá.bunkon. különben igen veszedelmes betegséget.

Tehát minden gyereket 2 évestöl 5
A májusi esó magyar-mámora éves korig tartoznak a szülők oltás
töll el bennünket. Ha az em· végett az orvosoknak bemutatni! Bár
beri ténykedések ben velótha. mely magán-, vagy pénztári orvos is
sogató fájdalmak születnek is, beolthatja a gyereket!

most minden igaz magyar Gyoma, 1933. május 4-én.

ember, _minden nyomoruságá! Dr. SZILÁGYi FERENC
felejtve, hálatelt szivvel köszöni járási tisztiorvos.
Istennek, hogy a máiusi (A zá,ójeJben levő számok az előző hónap

_ CSÓ, adatait mutatják.)

áldásával biz/ossá teHe a ke·
nyér megferméséL

ott a község pénz-, vagyon
és ügykezelését vizsgálták
meg késő estig és mindent
rendben találtak.

Főispán úr az esti gyors
sal viszauíazott Gyulára,
mig Mézes főtanácsos úr
pénteken is folytatta End·
rődön az ellenőrző vizsaám,,=,

latot.

csemő! (igen sok) halt el. Tüdőbajban:
1 egyén. Márciusban: 9, il!: 1 egyén.
Fertőzőbeteg áprilisban 24 volt, 3

halálozással. Hasi hagymáz 4, roncsoló
toroklob 11, kanyaró 4, vörheny 3, sza
márhurut 1, malária 1 eset volt beje
lentve. Trachomás Endrődön most· is
267 van. Gyomán egy sincs!

Egyidejűleg fel kell hivnom közönsé
günk figyeImét a most esedékes diftéria
elleni védőoltásokra. Az előljáróság

közhirré is fogja tenni, hogy minden
2, 3, 4 és 5 éves gyermeket oltás végett
a községházához be kell hozni,ahol az I
oltóorvosok ingyen oltó-anyaggal há- I
romszor be fogják oltani és ennek az
lesz az eredménye, hogy később, az
iskolás korban vagy egyáltalában nem
betegszik meg a gyerek, vagy csak

vélekedünk. Többet ér ez él

pár esős nap, mintha a világ
konferencia minden nyomoru·
ságunkra megtalálja él. gyógyitó
nyúlhája1. Nekünk, igy meg'
cson kitva, csak egy éltetőnk

van és ez drága földünknek
a hozama, termése. Ezt a ter·
mést láttuk az elmult hetek·
ben senyvedni, sárgulni, meg·
állani.

Most teli élettel zöldül a

Főispáni látogatás
Dr. Korossy György fő

ispán, dr. Heinrich főispáni

titkárral és Mézes János
főszámíanácsos. számve·
vőségi főnökkel csütörtö,
kön a másfél órát késett
reggeli gyorssal Gyomára
él kezett, hol dr. Pátka Pál
fő~zolgabiró várta őket és
együtt átmentek Endrődre,

gyomai járás
közegészségügyi állapota áp lis hóban,
Április hónap közegészségügyi szem

pontból valamivel jobbindulatubb volt,
mint március. Az iilfluenza most már
teljesen elvonult tőlünk más vidékek
felé, de egyéb fertőzőbetegségek még
nem szüntek meg teljesen, ami külö
nösen a roncsoló toroklob ujabb fel
lobbanásában mutatkozik. Épen itt az
ideje, hogy közönségünk belátva e ra
gály fontosságát, tömegesen hozza
gyerekeit az ellene való védő-oItásokra,

amelyek a himlő-oltásokkal egyidejüleg
megkezdődnek!

Élveszületés a hónap folyamán: 51
(márciusban: 39) volt, a halálozás még
mindig magas: 45 (márciusban 54).
Házasságot 19 pár kötött (7). Szegény
alapra a járásban 353 esetben történt
rendelés (490). Egy éven alul 13 cse-

ájusi eső,

nyelvek mindnyájunknak a
homlokára és mi nem tö·
rődünk többé mással, mint·
hogy viharként menjünk
Kárpátok bérceire, világnak
hirdetni azt a magyarságot,
amely keresztre feszittetett,
sirba tétetett, de onnan is
feltámadott, jön egy
hatalmas és nagyszerü föld
indulás, zugás, morajlás,
csontoknak egybemenése,
megelevenedése, bünnek fu·
tamodása, rablásnak por
ba omlása, magyar dicső

ségnek égig sugárzása, jön
ma vagy - holnap, de jön
bizonyosabban, mint ahogy
a nap keleten kél fel, ez aZ
Országzászló avatásának
mennyei üzenete 1

És most szállj angyali
szárnyakon gyöngéd női

kezek alkotta, nekünk drá'
ga. és szent zászló egyelőre

félárbocra, - onnan szök·
kenj fel minél hamarabb a
magasságba magyar dicső

ségre, - Te pedig Gyula
város népe tisztelegj előtte I

Ha igaza volt él hajdani
magyarnak, kinek megmuto,
gaHák Bécs nagyszerű, drága
épületeit és más, ember alk01la
kincseit s azután azt kérdezték
tőle, mit gondol, mennyit érhet
mind ez s ő nyugodtan azt
válaszolta: "Többet ér egy jó
májusi eső l" - mi is csak igy

A magyar gazda még nem szokott h07.zá másoktól tanácsot
kérni. Legtöbbnyire attól tart, hogy ezáltal gazdasági önállóságát
veszélyezteti. De különben is ez a tanácsadás csak akkor bir ér
tékkel, ha a tanácsadó arról is gondoskodik, hogy az illető anya·
gilag is képes legyen a tanácsot követni és megkapja az erkölcsi
támogatást is ennek keresztülvitelére. A szövetkezeti tanácsadás
tehát nem egyszerüen abból áll, hogy megmondjuk minden egyes
gazdának, hogy mit, hogyan és mennyit termeljen -:- ez a ter
melés irányitásának feladata - hanem hogy megteremtsük erre a
szükséges felszerelést és megadjuk a pontos utasitásokat is.

A tanácsadás eszerint szorosan összefügg a szövetkezeti do
logi hitelnyujtással és gazdasági szakoktatással. A szövetkezet a
termelési programm alapján adja minden egyes gazdának a meg
felelő utbaigazitást, egyidejüleg az erre szükséges első berendez
kedésre megadja a dologi hitelt, vagyis hitelbe adja neki az átszer
vezésre szükséges felszerelést, a szövetkezeti szakiskolát pedig
utasitja, hogy az uj üzemet a gazdának felálliísa, berendezze és
üzembe hozza és a gazdát ebben addig támogassa, amig az üzem
nek technikáját annyira elsajátította, hogy önállóan tudja tovább
vezetni.

Az üzembehelyezést egy szakképzett mezőgazdasági segéd
munkásra bizza, akinek a szakiskola megfelelő számu tanulót,
illetve tanoncot bocsát rendelkezésérel akik az összes munkálato-

A gazdasági tanácsadás.

irta: lovag MANZ GYÖRGY.

(folyt köv.)

mezőgazdasági segéd
fogok beszámolni. Itt

oktatás és segéd
irányitás céltalan kisérl,f;;-

kat végzik. Ezáltal a szövetkezet me.!lteremti a lehetőséo-ét hoav
'-J b ~ , 0.1

minden külön költség nélkül az iskola tanulói minden uj üzemágat
saját gyakorlati tevékenységükből megismerjék. Evvel megíakaritjuk
az eddig nélkülözhetetlennek tartott mintagazdaságokat az iskola
gyakorlati taneszközeként. Az ilyen munkálaíoknál egy munkavezető

alatt nem csak a község szakiskolájának tanulói és tanoncai, hanem
az összes gazdák is résztvehetnek, a munkáért azonban csakis a
munkavezető kapja a meghatározott munkabért, a iöbbi mint tanuló
dijtalanul végzi a teendőket.

Azt hiszem, hogy az ilyen tanácsadás eHen a gazdának nem
igen lesz kifogása, mert hiszen eddig az volt a baj, hogy sokszor
olyan tanácsot kapott, amelyet nem volt képes keresztülvinni, mer
vagy hiányzott hozzá a pénz, vagy pedig nem igen értett adologhozt

Az országban szétszórtan létesitett külön szaktanfolyamok látoga-·
tására nincs mindenkinek ideje, alkalma és pénz~, de ha minden
közséf!ben me2van arra erry szakképzeH munkavezető aki a

<...;> '-' ;;::;,;i. J l

termelési ágakat alaposan ismeri és arra van szerződtetve, hogy
ezekben mindenkit, aki a fentjelzett alkalmakkor közremüködésre
jelentkezik, kiképez és kioktat, sokkalta többen fognak a termelés
átszervezésére felbuzdulni, mint ha erre idegen helyre kell menniök,
hogya szakmát rnegtanulják.

A mezőgazdasági szakoktatásról és
munkás-organizációról későbbi cikkekben
csak azt akarom még leszögezni, hogy
munka nélkül az egész szervezkedés és
tezés.

(8)
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Vasárnap
délután I az Erzsébef

ligetben!

Este e I ő·a d á s és t á n c !

nne
Ismételten felhivjuk kedves

olvasóink figyeJmét él Hadi,
rokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzcti
Szövetsége gyomai csoporljá
nak zászlószente!ésére.

A zászlószentelés május 25·
én lesz.

Kérjük községünk lakossá",
gát, legyen ott minden épkéz
láb ember. Lássá.k elhalt hŐD

seink hozzálarJüzói együttérzé
siinker, ragaszkodó szerete
tünket és megbecsülésünkef.
Megvagyunk győződve rőla,

hogy <2z a külsőleg is megnyi
latkozó megbecsülés és szer(2·
tet jól fog esni mindnyáiuknak.
Ha nem tudunk is mást adni,
adjuk oda szivünk egész szc'
retelét és meleg-ét. Vigyük el
ünnepélyükre ezl és ünnepel
jünk vejük együtt 1

Személyi hir. Kner Izidor
nyomdatulajdonos 3 heH tüdő

gyulladás ulán 4 hétre Abbáz
ziába utazott. Gyógyulást kívá'
nunk.

Áthelyezés. Koro5sy György
főispán Ormós Zsigmond dr,
tb. főszoJgabirót vármegyei al e

jegyzői minőségben Szeghae
lomról Gyulára, él vármegyei
árvaszékhez, Lázár Géza dr,
vármegyei aljegyzőfpedig szol
gabiróí minőségben Gyuláról cl

szeghalmi főszo!gabirói hiva
talhoz helyezte tit,

-------~

edényeket vagy más tárgyakat
összelörni_ Ha pénzt vagy más
régi értékfárgyat lalál valaki,
annak egy részét ugyis mega
kapja, mig ha eHulajdonilja,
a saját földjén lal ál! régiséget
is, megbüntetik érle.

Leghelyesebb, ha valaki föld
jében bármilyen régisége! talál,
lehetőleg óvja azt meg és je
lentse be a községházá.nái
vagy szerkesztőségünkben.

nak bennük. Amezőberényi

határban, nem régen, találtak
már szántásközben olyan e
dényre, mely teli volt ezüst;
pénzzel, ezért sejte1jek itt is
pénzt az edényekben.

Nem szabad az igy taklU

rátok kerül/ek össze egy;egy

vagonba.

Jóval a személyvonat meg 4

érkezte előit már mindenki a
vagonjában van. Egyszerre
feksendül az egyik kocsiban a
nóta. A másik kocsi fiatal 4

sága is rágyujt a magáéra s
amikor már a híd felé halad a
vonat az utána kapcsaIt hét
új kocsival, a nóJák foszlá,
nyait még mindig hallani, ami·
kor 270 lakostársunk elég
messze megy a szülő közsé,
gétőJ, hogy nehéz munkával
megkeréshesse betevő falatjál.

kőrengetegit. Ezer és ezer obsitos
JOl-es bajtársunk került a 4-es
honvéd és népfölkelő alakulatok
hoz. Ha tehát a hősies küzdel
mekben) véres tU~á.kban .testv~:.ek-I
ké, kenyeres pajtasokka letwnk,
hirdesse hősi emlékünket is egy
szobormü.

Az előkészitőbizottság tervét és
szándékát május !ló 21·én)vasár
nap Békéscsabán a városháza
nagytermében d. e. ID órakor
egybehivott nagygyülésen fogja
közölni és kérünk minden békés
csabai és vidéki bajtársat, hogy
azon részt venn l sziveskedje[l.
Mindenki támogatására, tanácsára
szüksé!;iink van. Kratochwill al
tábornagy ur, Rainer János ezredes
ur és sok budapesti és vidéki baj
társunk megi!;Prte részvételét. Hisz
szük, hogya JOI·es és 4-es honvéd
bajtársak tömeges megjelenésükkel
ujra tanubizonyságát adják az
összetartás fontosságának.

Teljes tudatában vagyunk mind·
annyian, hogy nehéz feladat előtt

állunk, de elhullott bajtársaink
megdicsőiilt szelleme megköveteli,
hogy a lehetetlent is megkiséreljiik.
És akkor, amikor dübörgött alat
tunk a föld, amikor ólomzápor
hullott esztendőkön át reánk, ami
kor tizszeres volt az ellen, vizs
gáltuk4 e akkor, hogy nehéz a
feladat?

JOl-es és 4-es Bajtársak!
Mindnyájatokat régi hüségben

szeretettel hív és vár a
IOI-es és 4-es honvéd

emlékmű előkészítő bizottsága_

törvényhatósági út Keftőskörös
melleJli földmunkálatainál, egy
méter mélységben, régi emberi
csontvázak af taJálíak, A csont
vázak melIelf agyagedények is
voltak, de ezeket él munkások
összetörtékl hálh(2 pénzt taláJ~

Tai'ka emberíömeg lepte cl
az állomás csonkavágány fe
lőli részé!. A lányok, asz'
szonyok rikiJó ruhaszineinél
csak él fiatalok arcszine vo!!
élénkebb. Kétszázhelvenen bu'
csuztak el hozzáfartozóiklól,
arra a pár hétre, mig a Dunán;
tu/on répamunkáj kaptak.

A hosszas beköltözködés a
hét vasufikocsiba; a körű!;

szorgoskodás, hogy minden
meg legyen a bográcsjól él

dohányzacskóig. Csupa láza;
san mozg-ó ember. S mikor
már mindenki megtaJálta a
belyét: családok, rokonok, ba 4

1 -esJ 4-es honvéd bajtársak !

A JD.ezőberén:y-,--vésztői

mun!t{a dalosai.

Tiz évvel ezelőtt 1923 augusztus
2-án a lDl-esek egyik bajtársuk
áldozatkészsége folytán Békéscsa,
bán emlékmiívet emeltek az ezred
-emlékére. Ez volt az országban
a legelső hősiemlék) hiszen akkor
még a pezsgő gazdasági élet más
irányba terelte az emberek figyel
mét, nem volt idejük a mult ha'
gyományait oly mértékben ápolni,
mint ma, amikor a dicsőséges

mult talán az e.~yedüli erőforrás,

amely buzdit és kitartásra serkent
egy jobb és boldogabb jövő re
ményében.

Az elmul ttiz év alatt a befeje
zetlen emlékművet megtépte az
idők vasfoga, uj öltözetre szorul.
Amikor ennek szükségességét fel
vetettük, ama nemes és megsziv
lelendő eszme mertilt fel, hogy az I
átalakitandó emlékművet egyesit
sük a testvér 4-es honvéd ezred és
alakulatainak emlékével, vagyis az
átalakitás után az már a két ezred
és alakulatainak emlékművéf rep
rezentálja.

A háboru előtt Nagyváradon egy
garnizonban teljesitette a két ezred
magyar becsülettelnemes hivatását.
A háboruban pedig emlékezzünk
csak) 1914-ben Chyrownál váll és
váll mellett küzdött a két ezred az
ötszörös, jobban felszerelt és ta
pasztaItabb ellenséggel s itt nyer
ték el közös vérontások után az
"agyagember" elnevezést. Dober
dán, a Wippach völgyében stb.
számos dicsőségteljes csatában
összefolyt a két testvér ezred ki
omlott hősi vére, egybefolyva ön
tözte Galícia rónált és a Karszt

lően foglalkozlajják. Nincs is
az rendjén, ho~rY él földesútakat
- tavasszal legalább - nem
gondozzák és nem Jörlk össze
a rögöket és nem temetik be
a vágásokat. Akár a megyére,
akár él községekre hárul ez a
karbantartási költség, ezt elő

kell teremIeni, mert általanos
mezőgazdasági szempontból is
van CZ élnIl\lira fontos, mint él

kőutaknak il karbantartása.
IZözségünk vezc!őségétmeg·

dícsérjük, ho~·y módját tudta
ejteni az úljavításnak és nem
vár arra, hogy a vármegye
tegye elfogadhatóan járha/ókká
a földesútakal.

feltélelezzük, hogy az úljavító
g-éppel történő útjavilásról pon
tos feljeg-yzéseket készitenek
naponta: mennyi értéKü üzem
anyaggal és l1lunkabérrel, mi'
lyen szélességben. bány folyó
méter! tud a gépünk óránként,
illetőleg naponkén! késziteni ?
Reméljük, czeket a pontos fel
jegyzéseke! később megismer
Iejhetjük olvasóinkkal. - Vajon
nem teszi a napi l1l11okát feles'
legesen költségesebbé, hogya
gépet eslénkint bejárafják a
községhélzélhoz? Hiszen vaja,
me1yil< tanyában m0'glenne az
énel. Az üzemanyagot is ol,
csóbb volna állali szállílással
kivinni. Esetleg ezJ is érdemes
volna kiszámitani és az 01-
csórbat választani. .

Nem értjiik azonban a nlunka
beosztást, hogy miért bagy/ák
ki él tiartenslein téglagyáriói a
vasulig terjedő gát részI, hiszen
ez a gál jellegével még veszé·
lyesebb, mint a vasulon Juli
rész? ! Ezzel kapcsolatban
felhívjuk előJjáróink figyelmét,
hog-y ezl a szakaszi a körgá/
emelése ulán korláttal kelletí
volna ellátni. !-Zár, hogy ezt él

vármegyénél nem szorgalmaz/a
ki a község_ Most már késő,

a vármegyétől ezt fl szakaszi
is álveiliik a vámos útakkal.
Ha a vármegyének szerencséje
voll és nem történi ott szeren
csénenség-, cl község ne !utriz
zon ezzel, hanQm ha akármilyen
egyszerű korláttal is, de vegye
elejél egy esetleges szerencsét
csélleoségnek, ezzel egy esej~

Jeges kártérítéstől önmagát is
megmenti. A TiszamaImi vasút
teknőszerű méJyebben fekvése
csak elősegíti a közlekedés
veszélyességét.

Az újjavílógép üzembehelye
zését örömmel látjuk.

Rozsdásodik még a község
háza udvarán egy másik köz'
szükségleti alkalmatosság is:
az úllocsoló. Reméljük, ha a
szükség kivánja, azt is mun,
kában lá!juk mi:ljd,
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DUBLIKACIÚ.

Ingatlan forgalom.
özv. Gál Ferencné B. Molnár Eszter

gyomai lakos vett 612 n.-öl és 504 n.-öl
cifrakerti szántót Bekő Jánosné Eke
Eszter gyomai lakostól 700 P-ért.

Roósz Ádám (nős Bene Máriával)
gyomai lakos vett 991 n.-öl cifrakerti
szántót R. Szücs Sándor gyomai lakos
tól 470 P-ért.

Kakati Gergely és neje Lukács Erzsé
bet gyomai lakosok vettek egy beltel
kes lahóházat ifj. Finta Mihály és neje
B. Kiss Erzsébet gyomai lakosoktól
550 P-ért.

ifj. Finta Mihály és neje B. Kiss Er
zsébet gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat 1O/12-ed részét Dutkon
György gyomai lakostóJ 500 P-ért.

Wéger János és neje Gubuznai Fran
ciska endrődi lakosok vettek 1 hold
421 n.-öl nádasszigeti szántót Véger
Anna Dinya Istvánné endrődi 1akostól
550 P-ért.

Papp Gábor és neje Marjai Teréz
gyomai lakosok vettek 556 n,,,öI cifra
kerti szántót Papp Jánosné Juhász
Eszter gyomai lakostól 350 P-ért.

E. Marjai Julianna gyomai lakos vett
1227 n.-öl csepüskerti szántÓi Juhász
Lajos gyomai lakostól 750 P-ért.

Pintér István és neje Mészáros Emma
gyomai lakosok vettek 72 n.-Öl, 77 n.-öl
és 813 n,-öl pocosi ingatlant Juhász
Lajos gyomai lakostól 1200 P-ért.

Oláh Andrásné Oláh Zsuzsánna gyo
mai lakos vett 112 rész beltelkes lakó
haz ingatlant Oláh András gyomai
lakostól 1000 P-ért.

Szatmári Lajosné Martinák Katalin
gyomai lakos vett 4 hold 836 n.-öl in
gatlant Oláh András gyomai lakostól
3400 P·ért.

Helyi k é p v i s e l ő t keres jól
bevezetett paprikaexport cég.
Ajánlatok: Szeged, Postafiók 175.

A "Oyümölcstermelők Or
szágos EgyesüIete"-nek ,elnök.
sége fiókegyesülelei bevoná"
sával elhatározta éi "Magyal"
Gyümölcstermejók Országos
Szövetkezete « megalakítását és
az alakuló ülést f. év május hó
4·én, csütörtökön d. u. 5 órára
hivta egybe. Az alakuló ülés
az Országos Mezőgazdasági

Kamara (V., Szabadság·térlO)
üléstermében lett megtariva. A
Gyümö!cstermelők Országos
Egyesülete országos nagygyü
lését május 13'án déleIőH 11
órakor tartja az OMGE (Köz
felek·uíca 8) nagytermében.

csap
a ligetben!

Kis zóna 16 fmér!

Minden vasárnap

f r i s s

Őzgyilkosok. Április vegen
Iványi István, május hó 2-án
Nyisztor Péter az l-ső számu
vadásztársaság terülelén egy'
egy szép halos ózbakot lőllek.

Alkohol mérgezés. Borbély
Gábor békési útkaparó alig
várta él május l-ét, hogy meg'
kapja el fizetését. Mikor ez
megvolf, 3 napig nem látták
sehol, eltünt. Végre előkerü!t

acsapszékből, - de akkor
alkoholmérgezéssel a kórházba
szállitofták. Most jön a kijóza·
nodás és - a fegyelmi.

Vigyázatlan hajtás. A szer,
déli piac alkalmával a piacra
menők láthalták, hogy mit
idézhet elő a vigyázatlan haj·
tás. Vágtatva hajtott ki a köz"
ségháza udvaráról fél 9 óra
tájban egy kocsi és egyenesen
derékba kapta rudjával a hid·
ról befelé igyekvő lassan hajtó
egyik koesiJ és felborilotla. A
felborult kocsin párnák közőH

egy beteg öregasszonyt száJIi,
toltak az orvoshoz. A felboru
lás alapos ülődéssel járt. Majd
pórul jári a vágtató kocsi ko·
csisa is, merI a szemtanuk
majd eldöngelték. A szenve'
délyes kifakadások közölt ész.
be kapott és gyorsan elhajlott.
Nyomoznak kiléle után.

---~

Május 6-án, szombaton nyí
lik meg a Budapesti Nemzet
közi Vásár. Az ünnepélyes
megnyitáson Gömbös Gyula
minisztere!nökkel az élén meg
jelenik az egész kormány, a
parlament és felsőház tagjai.
Budapest már napok óta meg
telt küldről érkezett látogatók'
kal. A vásáriigazolvány nem"
csak féláru utazásra jogosi!. A
vásár kapunál információs iroda
mükÖdik. Külön szakmai napo~
kat rendeznek. A s1udióból
mindenki rádióüzeneteladhat
le. Találkozást közvetitőhang
szóró müködik a vásár terüle'
tén stb. A vásár leírására hi~

ányzik a hely s még hozzá,
velőleges képét sem tudjuk
adni. Ezt látni kell.

Utazzék a Paradicsomba!
Baleset. Szomoru emlékek~

kel távozott el Gyomáról Bo. Ezt az ulasítást kapta legLl!ób~

esán Sándor vándorcirkusz tu' egy fiatal magyar tudós, aKi
lajdonos. A napokban ütö!te engedett is a felszólitásnak és

'fel sátrál a Köröspart alatt, elutazott Mezopotánia egyik
hova 1 kocsival érkezel! meg. déli kis községébe. A bibliai
Hétfőn éjjel kis fia, ifj. Bocsán Paradicsom az Eufrátes és a
Sándor, ki 35 napos vol!, az
ágyban megfordult és belefuIt Tigris összefoJyástJnál volt és
a párnába. Temetése hélfőn ifj német és amerikai archcC)~

voll. A temetés után a cirkusz lógusok egészen csodálatos
szomoruan tovább vándorolt dolgokat találtak. A fialal ma.
Oyomáról. gyar tudós Tolnai Világlapja

A HázinYl.lltenyészttsk Országos szerkesztőségétől kapta azt a
Egyesülete ujra megkezdi országos megbizást, hogy utazzék a Pa.
házinyultenyésztési akcióját. Hus és
szőrmenyulakat ad ki tagjainak dijla- radicsomba és érdekes tapasz
lanul azzal, hogy egy év mulva a ho- talatairól a népszerü képeslap
zamból a kapott tenyés:l:anyag kéisze- hasábjain fog beszámolni.

I á S resét adják vissza. Az egyesület ujjá- Május 21-én lesz a szegedi
szervezése megindult. Felkérjükezuton tanyakongresszus. 'Két telken épLlltsarokház, modern
is a társegyesületeket a közös együtí- Folyik a mozgósitás Szov. üzlethelyiségekkel szabadkézből, ha
müködésre. Az egyesület volt tagjait a jeloroszországban. szonélvezettel eladó, esetle földért el-

~- további támoli:atásra. A tenyésztőket A munkások otl viiIla!hatnak cserélhető. Bővebbet Kossuth Lajos u.
Makacs öngyilkos. Makacs pedigarra, hogy az egyesület önálló- munkál, ahol kapnak. 35. sz. alatt, Vatay Gábor asztaloslJ.ál.

öngyilkos volt Arany László ságának kiküzdésére minél többen jöj- A szerelem a muJtban és Olcs6bb a bor! Kerekes Kliroly
72 éves gyomai születésü gyu. jének közénk tagul. Az évi tagdij 8 borkereskedőnél a kiíünö zamatu kadar

pengő, melyért két-hetenként az ma. Erről a kérdésről közöl bornak literje 40 fillér.
lai lakos. Vasárnap bicskával eQyesület hivatalos lapJ'a is J'ár. Me!!: rendkivül érdekes cikket él

H f ~ ~ Lakodalmakra, előadásokra,mu-
szurkálta meg magát. él őn kell szervezni a ny.ulhus fogyasztást és De'l·lba'b UJ' sza'ma, anlelyben . .latsagokra szekek, asztalok korlátlan
egy kis enyhítő körülményt és a kiváló nyulprém használatát. Felkér- ezenkivül érdekesebbnél érde, mennyiségben kaphatók a ligeti pavil-

bátorságot szedett magába és ~~km~]'::~~~d:u~~e~ié~~:~~:t'~eo~~:~ kesebb szin házi és filmbeszá- lonban 5 fillér kölcsöndij mellett.
kedden Naayálláson a déva· k ' d l Egy "éts-'"'b"'s lakás haszonbérbe

6 tandó országos értekezletre Budapest, maló at, pampas bu apes i és '" t:...... ' ..
ványai 5 órás motoros elé Rákóczi ut 55 sz. (vendéglő) minél külföldi rádiómüsorokaf} plety. kerestetik. jelentk. lehet: lapunk Szer-

t tt a 't E a la'n sl·ke kesztőségében.ve e e m ga. z z ' többen jelenjenek meg. Az egyesület kákaf, hireket és tréfákat talál
··It I l h . B d 4 IX k C k t· 5 Eladó ház. A volt Fried Géza-féleru, O yan a aposan, ogy Clme II apes" . er. sarno er az olvasó. A népszerü képes.

koponya repedést, kapott és sz. ll. emelet 11. Az érdeklődök vá- Bocskay utcai ház 2000 pengő kész-
meghalt. Beszáiljjotlák a hulla~ laszbélyegét kérjüle lap rgazdag tartalmad'í 12

b
Ofki P ' pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka-

házba és eltemették. "Tanintézetek-Internátusok egy elvonásos szin ara , o y~ mat feltételek mellett eladó. Érdeklő-
tatásos regény és r~jtvénYl"ovat dők forduljanak Wagner József fake-

Egy szenvedélyes kiránduló. Tájékoztató Címtára 1933-34. egészíti ki. A Délibáb egy reskedőhőz Gyomán.
Baksi ferenc 94 éves körös' tanévre" CÍ!Tlmel II. bővitett száma 20 fillér. 2 szobás utcai lakás május l-ére
tarcsai szegényházi ápolt hus~ kiadásban most megjelent Anyakönyvi hirek. Születtek: kiadó T. Kocsis Mihálynál Petőfi u. 9.

vétkor megszökött a k.-tarcsai munka részletesen ismerteli a Papp Erzsébet, Kondor Irén, sz. alatt.
szegényházból és elindult to' neveléssel és oktatással kap· Kiss P. Mihály, Pufnoki Imre 1.60 és UIO m.hosszu egészsé-

I I .. t ct· l '! t A séges, szép hasított akácszőlőkaró ju-lyoava Gyomára, kérenetni. Ott cso a os oszes II Olva o:<a . Győző, Herter Erzsébet. Há...
6 <5 tányosan beszerezhető Wagner Márton

2 hét óla már keresik. Beki- szülők tizezrei teljesen tájéko- zasságot kötöttek: R. Kiss Fiai fatelepén.
sérték él községházára. Az zatlanok, hogy gyermeküket Kálmán-Varju Máriával, Dávid Kruchió Gáborn~ egy kazal törekje.

,öregnek ez már nem az első melyik intézetbe, melyik inter- István-Homok Veronikával. van eladó. Ért. I. Garzó Gyula u. 1 sz.
esete s' ugy látszik, nem azért nátusba, milyen pályára adják? Elhaltak : Láda Lajosné Bátori Egy kUlönbejáratu butorozott

feszi ezt, mert nem izlik neki Ez a Tájékoztató Címtár nél· Róza 46 éves, Bódi István 85 szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
él Koszt, hanem mert tudja, hogy kiilözhetetlen és hasznos szol· éves, Kruchió János 82 éves, Erzsébet-ligetben 2 butorozott szoba
Köröstarcsa kocsit küld érle. gálatot tesz él szülőknek. A özv. Hatvani Sándorné P. Ko. és egy nagy szoba butor né!kül is,
G d I· 'b· , k· Egyletnek különösen alkalmas, kiadó.

on o Ja maga an, JO egy IS rendkivül ügyesen és áttekint, vács Erzsébet 78 éves, özv. Ért. lehet ugyanott.
kirándulás Gyomára gyalog, h t - .. , II·t tt ' t' l'"

e oen osszea I o elm ar- élje, Haibach Györayné VinQerf Nagy Gyulának 3 járás tengeri 'fóldjevissza pedig hintón mint 6 _ ~
eay úr. koztalót 20 filléres bélyeg Magdolna 83 éves, Bocsán negyedébe kiadó.

i:> t' 1'1 ' II 'b b' 3 sertés-járás eladó, jelenk. lehet aA képviselőház nyolcórás por omen eSI es e ene en ar- Sándor 35 napos, Megyeri községi iktatóban.
éjjeli ülésen megkezdte a költ. kinek ingyen és bérmentve Mihályné B. Kiss Lidia. 63 éves, #!ll II lOt U JllJOI Ji! !lDl li!l\l li0o< l!! JI íil n
ségvelés tárgyalását. küldi meg a kiadó: Erdős Jó" Oláh Jánosné Csikós Piroska Szerkesztésért és kiadásé:rífelelős:

Festetich Tasziló herceg zsef hirdelési irodája, Budapest, 21 éves, Debrec7eni Károly 24 ifj. WAGNER MARTON.
meghalt. Vi., Teréz-körút 35. napos. :rt1(lllJlUlilUlOuL1tXXUnUn

v - - - -AIW' IW'"~- - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~.... ~ - ~ - - ~ -~.... ~ - "'v' "N'_~d"Y'V-N;V'j""J'k&'H"V'M"''''~'''''"~_~~
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VIII. évfolyam 20. szám. Ara 10 'JUíér. Gyoma, 1933 május 15.

ET I L PGIÉS KÖZG

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévihirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNERMÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNO'ÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Gyom a, Kossuth Lajos utca Ai4"

Telefon: 22.

E tÖF IZETÉS JÁR,AK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2·60 P, Egész évre 5"20 P.

Befizetések postacsekken:
"Hungária-nyomda Gyoma"csekkszám 18.208.

Lapzárta cs ü t ö r t ök este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.
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szemle.

A májusi esŐzések ismét
áradást okoztak. Egészen 610
cenliméferig emelkedeJt megint
a vizállás, gáltól·gatig el boritvci

a hullámleret.
A réllulajdonosok, valamint

a szénaigénylők is aggódnak,
mire a viz leapad a kaszáló a

ról, az esózésnek is vége lesz
s ha azután nem lesz már eső,

iszapos lesz a széna.
Eddig a májusi időjárás na

gyon jó. Május t-lől május
lt·ig Gyoma környékén átla
gosan 55 milLiméler csapadék
voll,

Ujabb reménység. Izák, hogy a magyar termékek IméH mielőbb megvalósithas-! Tüz
a világpiacon újra a megbe- sa. Tisztítsa meg hivatalos I

Mikor G?n:bös G~~la, áf- esült helyre kerüljenek éS', életünket a felesleges rende- I ~ ~asárn~p d(~Iujá!: ~ sze:11lél
vette a mmlszterelnokseget, '·t '"k l . bb' t' "'k l l t 1 t "l S·· t a tul/oli Demusz JLaJo~ varm.el u a egJo ara efju e. e ef{ o . zun esse meó a t· d fl'· 1- . .'d" .' t'· l .'b· . uzren. e uoye o a °YOl11ölra LOszoza ava, egy par e- Adja Isten, hogy Gömbös felesleges állásokat. Tom/Ja /üzoJJó teslü!;lnéL '"

szédével, ~ 95 po~ttal ~gy- Gyula minÍszferelllök a ke- meg a kilengéseket. Tegye A ruhasZC'mle u/án kikérdezle
szerre felraztaa mar remeny- reskedők előttbejelentett esz," szabaddá a kereskedelmet. vármegyei felügyelő él télen tar·
vesztett országot. ~ toH tanfolyamon elvégzett anya-

Napok, hetek nwlva suf- Elutaztak émetországba a agi Rar gotés ,meggy?zódött,. hogy

t '~kk ll'· 7/ It 'k' O" ~ azzal meg az uJoncok IS lel·oga:)O a llles_ e e. om- d 'f' k . I' t'b k B f ., .. '" ." gaz al ja lesen ISZ a an vanna" e eje-
oos sem cSinalhar semmit, o . , zésül mozdonyfecskendő sze$

A Faluszövetséggazdaifjusági csere- Schandi dr. megnyitva az ünnepséget,
is csak beszél; marad minden akciójának első csoportja, Tölgyes Ist- rámutatott a csereakciós mozgalom relésl mntaltak be, meJyért di",
a bankok és kartelek szája- ván dr., a Szövetség igazgatójának ve- eddigi nagy eredményeire, a magyar és csérelei kaptak a lüzollóko
íze szerint. Megindult a r08Z- zetésével május hó 3-án, szerdán reggel . német mezőgazdaság egybekapcsoló- Közben szemlét tartotl él.

7 órakor utazott el Budapestről Német- dásának fontosságára és annak a je- k' I h I
szabbnál#rosszabb Gömbös országba, ahol az ifjak félévig német lentőségére, hogya magyar gazdaifjak helybeli parancsno sagga, o
viccek áradata. Aki Pesten gazdacsaládoknál nyernek elhelyezést. Németországban a német gazdatársa- vol~a , megfelelő .~i~sz:rzési le
• , , . Az utazást megelőző napon, május dalom rendkivüli, nem lankadó eröfe- heloseg ci HolIkorosboI. Az él

Jart es nem hozta haza a hó 2-án, kedden délután fél 6 órakor, sútéseit fogják tapasztalni, a válság vélemény alakult ld. hogy él.

le.gujabb Gömbös-viccef, azt a Faluszövetség ünnepélyes keretek ellen. - Csizmadia András országgyü- Holler vendéglő felőli lejiÍró
lesainálták az it/hon tiirel- között elbucsuztatta a gazdaifjakat. Az lési képviselő, akinek fia ugyancsak rendbehozásáva! és lent minl#

J ünnepségen a falllszövetség .részérŐL Németországba ment, néhány meleg
metlenkedők.Ezekre is ráunt megjelent: SctJandl KároJydr. ny. ál- és közvetlen bucsuszót mondott a fiata- egy 50 mS föld megmozdilásá·
a ayorsvonati türelmetlenke- Jamtitkár, helyettes elnök, Szabó Sán- lokhoz, S21abó Sándor dr. pedig érté- val k~Jlene a vizszerzést meg-

ó dor, ny. fóispáll, alelnök, Paikert Alajos kes, gyakorlati utbaigazitásokkal látta oldanI.
dők hada... ny. államtitkár, válaszírnányi tag és el őket. A földmivelésügyi miniszter Visszatérve, Démusz feJügye-

Elmult fejünk felett a leg- Tölgyes István dr. igazgató, a csere- nevében Suhajda Tibor jókivánságait ló további munkára buzditaHa
··t"t bb k' d It t 'l A k"- akció szervezője. Résztvettek továbbá tolmácsolta; végül Tölgyes István dr., a íüzoltó!<at és eJbucsuzott.

S~. ee ne III u,e '. o a földmivelésűgyi miniszter képvisele- a csereakciós mozgalom kitünö veze-. Kocsival átmentek: Démusi
zulettek megfesZitett .lgyeke- tében Suhajda Tibor .gazdasági tanár, tője, hangsulyozta, hogy akülföldre Lajos vármegyei" Wagner Már..:.
zettel juttattak soványkere- agazdatársadalmiintézmények. részé- induló magyargazdaifjak a nemzet ton járá.si felügyelók és _Biró
sefü munkaalkalmakat, me- föl; Rege Károly dr: (OMGE),' Körmendy képviselői és éppen ezért fokozott kö- Gyula .alpar_an~~llok ~n~ro?re.

. Elemér, (Alsó- és Feisádunáníuli M. tejesség vár reájuk abban a tekintetben, Olt IS eloszor elmeleh VIZS-

lyekkel kIhuztak alegnehe- Kamara), Borsody Gyula és Wanke hogya magyarságról alkotott tévhitet, gál tartati Démusz Lajos, az
zebb telet. Gusztáv (OKH), Barabás Gábor dr. ami még ma is felbukkan, eloszlassák. tán iskola- és gyorsszerelést

(Hangya), Malcomes Gyula báró (Gaz- Reméli, hogy most kiutazó ifjak ugyan- , t t +t. ,." 'l l . veg-ez e e, .Mas'fel honap va aszt e daszövetség). Az országgyü1ési képvi- ugy me"becsülést f02"nak szerezni a
'J ~ ~ Az endro-dl' lu"zoJto'k I'S dl"selök közül: Csizmadia András Erödi- magyar névnek küiföldön, minta volt

az ardtástól. Ettől várja a Harrach Tihamér Kálmán István Sza- csereifjak félezernyi serege. cséretet kaptak.
magyar munkás, gazda, ipa~ bóky Jenő és Te:nesváry Imre jelentek ,A szép é~. bensősé~es ünne~. ezze] Ak~t község' parancsnoksá~a
ros kereskedő tisztviselő meg az ünnepségen. A gazdaifjak szülői veget ért. To~gyes Istvan dr. maJus 10- ~\h~tarozt~: ~o?,X. ese,Heg mar

, , , és hozzátartozói közül is többen részt- én megérkeZik Budapestre a Német- lumusban lorasI luzoIloversenyt
minden aggódó magyar azt vettek a bucsuztatón. országból hozzánk jövő gazdaifjakkal. larlanak EndrÓdön.

ahozamot, mely-akenyerün- Démusz Lajos vármegyei fel-

ket és minden s-űkös jaé- A vésztői Tói-híd felülvizs.gálala. ügyelŐ ~z esli vonattal utazoH
'" b el Gyujara.

nyünket meghozza. Május hólO.én tartották nincs a megyében. ~--~~~~~~""~~!"'!!IS@!l!

Amájusiidő;árásnyomán meg Vésztőn az ősszel Az új híd 102 centimé- Ismét megáradt
fakadt újraéledő reménysé- épitett Tói-hid felülvizsgá- terrel maga.sabb, mint a a Kőrös,
günk -zsilipjei megnyiltak.· latáL A kereskedelmimi# régi. fahíd volt, tehát a 8
Reméljük, rhogy drága ma- niszterium hidosztálya ré- év előtti árvíz vízmagassá·

-f. széről Láng-Miticzky Tibor gához hasonló esetben a
gyar földünk megtermi a mérnök, azállamépitészeti hídon át még mindig lehetne
magáét. Gömbös miniszter- hivatal részéről Mekis János közlekednL
elnökünknek az Országos mérnök, kia munkát ve# A híd építési költsége a
Magyar Kereskedelmi Egye- zette, Teuál1Dezső és ifj. több mint ezer köbméteres
süléstlugygyülésén tett fér, VvagnerMárfol1 vállakozó k,

M 'th' G'" k"" földmunkával, hídfeljárók
fiias igérete szerint abban is a e yorgy.. ovezomes-

ter a hídfeljárökés híd k6- burkolásával, ideiglenes híd
bizakodhatunk, hogy a sok burkolatának készítője vet- építésével együtt 22,000
verejtékke/szerzett .termé, tek részt. pengőbekerült.

sünk nem hozzá nem értő A híd vasbeton kivitel- Vészt6község ezzel CI

alkalmifoglalkozásuak'kezén ben, keretes szerkezettel, híddal egy fontos, hasznos
értéktelenedik el, 'hanem a'hi- 10 méteres nyilással épült. és szép műtárgyat kapott
vatásos kereskedelemre biz", Ilyen rendszerű híd még a. vcrrmegyéíöl ajándékba., '[
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Minden rendszerű akkumulátor
szakszerű t·ö I t é s é t vállalja

GYOMAi UJSÁG 1933. máj. 13.
__....-.m_re _

ker. Fegyverneki 7.

------~..-
Világnépszámlálás lesz
1935 december 31-én.
A statisztikai adatok hasz l

nálhafóságának legfontosabb és
nélkülözhetetlen feHétele, hogy
az adalok homogén alapon
nyugodjanak. Ennek él még
olyan pontos és minden egyéb
jelenség kutalásának alapját
levő népszámlálások felelnek
meg. Annak ellenére, hogy az
1872g ben tartott szenjpék~rvári

nemzetközi staJisziikai kong
resszus is azt él határoza/ot
hoz1a, hogy él népszámláláso p

kal a Dullával végződő évek
utolsó án az állapot
fe!tüntetésévci hajjsák végre,
az utolsó számlálást mégis
ig·en különböző időpon~okban

rendezjék, egyes államok pedig·
egyáltalán Iwm hajJolták végre.

A különböző időpontokban

végrehajioH népszámlálások
összehasoniilása nagyon ne~

héz, hiszen ugyanazt az egyéni,
ha a különböző népszámlálá
sok idején más#más területeken
tartózkodik, többször számlá!
ják. Nagyon fon/os volna, ha
egyszer iehclő1sg az eg'ész
világon ugyanazon él napon,
ugyanabban az órában rendez·
n~nek népszámláLást. Ennek
érdekében földes Béla dr. válJ
miniszier, egyetemi tanár, él

Magyar 5íalisziikai Társaság
tiszteletbeli tagja azzal az in~

dilvánnyal fordult a Nemzelközj
Staliszlikai intéZlZthez, hogya
Nemzelköz! SlatiszJikai lnlézet
tegyen lépéseke! egy vi\ágnép
számláiás rendezése érdeké
ben.

Az

Budapestre.

asszonyokat.
Általános elismerést vállolt

ki él lígeli bérlő jó borával és
szolid áraival.

Mint értesülünk, a mükedvelő

gárda már most megtelte az
előkészületeket a Pünkösd
másodnapján rendezendőnagy
népünnepélyre. y.

gyors indul

Csapadék naptár májusról.

Filléres
Vasárna p filléres gyors indul Budapestre.

utazás dija igazolvánnyal együtt 6 pengő. Jegyek az
állomás főnökségnél kaphafók.

Az Ivánfenéki Ármenfesitő székhBznál, a Körösladányi őto

Társulat csapadék feljegyzései háznál (Dávid gátór), a fos
szerint az elmult esztendő ja- lyáséri Szivaltyutelepnél, a Pe-
nuár 1-tól május 9~ig terjedő resJ SzivaltyuíelepnéJ, a f\:ét p

időben 151 milliméler csapa dét> halmi Örháznál és Udvarnokon
volt, mig az idén, ugyancsak (Roik csatornaór).
január l#től május 9·ig 157 A jövőben hetenként lekö-
milJiméter voll. zöljük a Társulat csapadéks

Az Ármentesítő
méréseit, melyekből a közsé,

Társulat hat günkben és a Körösön luli
helyen méri a csapadékot és esőmennyiséget pontosan meg-
pedig a Hősök Emlékulján lévő tudhatják olvasóink.

Csapadék naptár. I

Május hónap I 3
I

4 I 5
I

7
I

9
I

10
I

11 jössz.

Társulati székház I 8.5 1 12.-1 3.7 I 4.5 I 16.6 1 5·-1 -·-1 50.3

Körösladányi őrház 18.1
I

7.2 I 3·-1 8.2 123.-1 2.5 1-.-1 62.- 1

Folyáséri sz.-telep 14.3 I 9·-1 3·-1 6.2
1

10.7 I 9.1 I -.-1 52.3

Peresi szivattyutelep 19.5
I

9.5 I 3.5 I 2.-1 16·-1 15·-1 8~-1 Ú~5
Kéthalmi őrház 31.9 II 11.2 I L-I 3.4 II 19.5 I 1.5 I -·-1 68.3

,

Udvarnok (Roik es.-őr) 10.3 1 10.-1 5·-1-·-1 9·-1 9.-1 -.-1 43.3

Levente mulatság. lgárd~ja der~.k~~an_ megállja a
helyei s a kozonseg szereteltel

Nagyszabású és jólsi\<erű\t keresi fel előadásaikat.

népünnepélyt, műkedvelő elő.. Előadás után reggelig tflrtó
adást, hangversenyt és tánc.. tánc következeit a Levente ze'
mulatságot rendezett a Levente nekar és farkasinszki váltolt
Egyesület május hó 7·én, az muzsikája mellett, amikor le
Erzsébet-ligeli paviIlonban. Már vente ifjaink alaposan megfor
délután 2 órakor megkezdte a gatlák él leányokat és (lZ

zenekar él hangversenyt. Nagy """""~~~~l""!!"!!!""""",!!""""",!!""""",!!""""",!!""""",!!""""",!!""""",!!""""",!!""""",~!!""""",!!""""",~!!""""",,,,,,,!!,,!!!,,,,,,,,,,,~~~~

tetszést arattak él délutáni sza
bad szinpad szereplői. Szinger
Aladár ckuplékat adott e16, Kiss
Juliska ének számokkal szere
pelI, Molnár Gyula, Szabó La
jos és Bácsi Lajos egy kacag'
tató burieszket adtak elő. Sok
tapsot kaptak érte. Öt óra táj,
ban egy kis esőt is kapott CI

publikum.
Este fél 9 órai kezdettel

Náni" énekes szinmüt adták
"elő.

A főszerepben Kiss Juliska-
.. Náni, özv. Molnárné szerepé

ben Kőszegi Teréz és Róza
szerepében Sánta Irén első..
ranguak voltak és a sok1sok
tapsot és virágot megérdemel'
ték. Sok derüs percet szereztek
a közönségnek Szinger Aladár
cl gazdag sváb és Szabó Lajos
Szepi szerepében.

Ladnai Gyula-Józsi szere
pében, Nagy Bertalan-Szilárd
földbirtokos, Bácsi Lajos-Lupi
bácsi és Laki Sándor a jogász
szerepében, szintén a tőlük

már megszokot! helyes szin'
padi érzékkel és temperamen.
tummal játszották meg kitünően

szerepeikel. Jóleső érzéssel
állapithatjuk meg, hogy a Le
vente Egyesület műkedvelő

A szövetkezeti biztosítás. (9)

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

A legujabb tervek közt ma aHa is törekszenek, hogya gaz
dasági biztositásban is modernebb utakra térjünk. A vezérgondolat
az, hogy ne legyen az egyes gazdákra bizva: hogy biztosita~i akar
ják magukat vagy sem, hanem, hogy valamIképen automatlce be
kapcsoljunk minden gazdát egy szövetkezeti biztositó szervezet?e,
amely őt minden kár ellen biztositja. A legegyszerübb megoldas
nak tartom, hogy a szövetkezet a biztositást a hitelnyujtással egy
bekapcsolja. Ahol egy egész országnak gazdaközönsége egy közös
hitelrendszer keretébe tartozik és igy az egyes gazdaságok fizető

képessége nem csak a gazda magánügye, de egyszersmind köz
érdekké válik, életbe kell léptetnünk a dologi kölcsönös vagyon- és
keresetbiztositást is. A biztositás évenkénti dijszabása a gazdaság
értékéhe;;, igazodik. A lényege az, hogya károsult gazda nem
készpénzben kapja a kártalanitást, hanem dologi értékekben, állatot
állatért, épületet épületért, termény! terményért stb. A kártalanitás
nem mint prémium lesz szolgáltatva, hanem mint egy kártalani
;tási hitel, amelynek törlesztése a befizetett biztositási összegen felül
hosszu lejáratu kölcsönképen történt, tehát kizárja azt a lehetőséget,

hogy az egyik gazda évekig fizesse a biztosítást minden ellenszol
gáltatás nélkül, a másik pedig egy baleset folytán egyszerre olyan
összegre szert tehessen, amelyet esetleg nem arra fordit, hogy
szenvedett kárát pótolja, hanem egészen másra.

És kizárja ez a biztosítási rendszer a rosszhiszemüséget is,
mert ~ gazda tudja, hogy leégett há~áért nem kap egy olyan ösz- .

EZŐGAZDASAGUNK EGSZERVEZÉSE. szeget, amelyért jobb házat vásárolhat, vagy földet szerezhet, ha
nem csakis egy olyan házat, mint ami leégett És leégett buza
kazláért megint csak szalmát és buzát kap ugyanazon minőségb~n

és mennyiségben, amilyene volt, nem pedig pénzt És ezenkivü!
azt a biztosítási összeget, amit még nem fizetett be egészen, las
sanként le kell hogy törlessze, tehát kárából semmiféle haszna
nincs.

Nyilvánvaló, hogy az ilyen biztosHást csakis a szövetkezet
vállalhatja, mert rendelkezésére állanak az összes adatok az egyes
gazdaságoknak értékéről és termelési lehetőségeiről és kezében van
a tartozások behajtásának eszköze is, hiszen a szövetkezet tagja
nem értékesithet semmit a szövetkezet tudta nélkül és nem terheI
heti meg birtokát annak beleegyezése nélkül. Hogy milyen időtar

tamra terjesztendő ki a biztositási rátáknak fizetése, a gazdaság
összértékének hányadáig terjedjen és mily terminusokat szabjon a
szövetkezet a kártalanitások törlesztésére, már részletkérdések és
talán a különböző termelési ágazatok szerint is fog módosul ni.
Hogya szövetkezet még a legjutányosabb feltételek mellett sem
fog ráfizetni, azt az bizonyitja, hogy ma a világon sok ezer biz
tosító társaság hatalmas összegeket keresnek, nagy tamiemeket fi
zetnek részvényeseiknek és kitünően müködnek. A gazdák szintén
jobban járnak, ha eleve gondoskodva lesz arról, hogy minden kár
ellen biztositva legyenek és nem kell külön-külön tiiz-, jégl és
egyéb károk ellen rátákat fizetni, hanem ezek automatice a termé
nyeik árából lesznek levonva azoknak beszolgáltatása alkalmával,
a kártalanítást is a szövetkezetnek terményekben, állatokban, mun
kában törleszthetik.

(Folyt. köv.)
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Aki egy óra alatt tönkre
teszi a cipőjét. A balettáncos
nők éietéről és cipőpuszlitásiSJ.

ról rendkivül érdekes cikket
közö! a Délibáb uj száma,
amely gazdag tartalommal jC 6

lent meg. Pompás szinházi be·
számolók, részletes budapesli
és külföldi rádiómüsorok, ér'"
dekes fílmriporíok, va.lamin!
folytatásos regény, egyfelvoná
sos szindarab, rejlvényrovat és
120 kép van a Délibáb uj szá
mában. Ára 20 fillér.

ftftMf&MHlll~~~

Dr. WALTER SZEMINÁRIUM
iego!csóban és biztos sikerrel készit elő

középiskolai összevont
magánvizsgákra és érrettségire.

Vidékieknek levelező oktatás.
Kimerítő prospektus. (Válaszbélyeg)

Budapest, József körut 2.
(Rákóczi-ut sarok.)
~~~

fY1eghCfés első je~s~:;'~~ 'S3 t~~da~ ...
maknáJ ASPiR!N-Ti~BU=TtAK

A szódavizgyártó üzemek
engedélyt kaptak, hogy május
7-iől-szepl. 17$ig bezárólag-

. vasárnapokon és Szt. István
napján él szódaviz gyártása és
házhoz szállitása egész nap
végezhefó legyen.

A budapesti gázgyal' 25.000
tonna szenet vásárolt Török
országban. Hir szerint a gázl

gyár vez@tősége a kozuli és
kandili·i bányáktól, amelyeknek
szene kokszolásra igen alkal ...
mas, egyelőre 25.000 tonna
szenet rendelt meg. A szén
szállítása olcsó, meri Brailáig,
vagy Galalzig hajón, majd onnan
dunai uszá!yokon szállilhaló él

szén, ami a vasuton való szál
lilással szemben aránylag te,
kinlélyes fuvarköllség megta...
kari/ást jelenI. A gázgyár a.
szén árát nem készpénzben,
hanem hazai iparcikkekkeJ fog
ja fizetni. Ezzel remélhelőlega
Törökorsz~gg'al való kereske
delmi forgalmunk jelentékenyen
emelkedni fog, mert ha Török·
ország a vásárolt szenet fenn
akadás nélkül leszállitja,a gáz
gyár egész kokszszén szük...
ségleté! onnan fogja fedezni.

Az E~yesmt-ÁlIamok bank
krízise alkalmával ki/udódo1t,
hogyabankbetéteknek való;
ság'os aranyfedeze1e csak 5.6
szózalék volt,

Hol van a világ vége? A
tudósok eddig az! állilolták,
hogya világegyetem végtelen:
nincs vége. Egy kiváló fiatal.
magyar judós, most a legujabb
csillagászati kula/ások alapján
megállapitotta, hogy a világnak
mégis van vége, csakhogy ez
nagyon messze van tőlünk. A
világegyelem tilkairói épen ugy
mint minden tudományos kér,
désrőJ kiváló tudósok és irók
ifllak cikkeket Tolnai Világlap
jába, a legnépszerübb magyar
képeslap ba.

Az osztrákok a Fertő tavat
részben ki akarják száritani.
A trianoni békeszerződés Ma,
gyarország második legna,
gyobb tavál a Fer/őt ludvale,
vően legnagyobbrészt az oszl
rákoknak juttatta. Az osztrák
kormány a tónak oszlrák kézen
levő részének kiszáritására
mos I terve! dolgoztatott ki,
amely szerint a tavat egy ke,
resz1ágazaJtal ket/északi/ják. A
gátnak a hossza 7'8 km. maM
gassága 3 m. lesz, ezáJJaI 80
millió négyzetméler földmüve
lésre alkalmas területet nyernek.
A terület állandó viztelenilése
céljából a magyar határ men/én
eg'y több km. bOSSZll csatornát
építenek. A munkálatokat 3 év
alatt 5.2 millió schilling- köll~

séggel fogják befejezni. Amun- ,
kálalokal a kiszárilo1f területre
letelepülő telepesek fogják el
végezni, akik bérlik egyrésze
ellenértékeképpen földet fognak
kapni.

Minden vasárnap

friss csap lás
a ligetben!

Kis zóna 16 fillér!

Értesités. A községi Előliá

róság értesiti mindazokat, akik
a folyó évben a gyümölcsfa
ápolási tanfolyamon részt vet
tek, hogya tanfolyam vezető

szaktanár f. évi május 19 1 én
és 20-án ismét Gyomán lesz s
e napon !anfolyamot tar!. Je
lentkezés aznap reggel 8 óra
kor a községházánál.

Utazási kedvezmény a Sze...
gedi Ipari Vásárra.A kereske
delemügyi miniszter május 24
től junius 6-ig utazási kedvez
ményt engedélyezett a május
27-én megnyiló ötödik Szegedi
Ipari Vásár vidéki látogatói
számára. A 33 százalékos ked
vezménnyel május 24,től junius
5,ig lehet Szegedre utazni és
a kedvezmény május 27-től

junius 7,ig érvényes a vissza,
utazásra. Az igazolvánYQk ára
darabonként 2 pengő és vásár
belépó jegyül is szolgálnak.
Az igazolványok a menetjegy
irodákban kaphatók.

Református istentisztelit
Endrődön. F. évi, május hó 14,
én, vasárnap délelőll féItizen,
egy órakor Endrődön a gyoma
vég'i községi ovoda helyiségé
ben, a szokoti helyen, refor,
mátus istentisztelet lesz, melyre
mindenkit szereteltel hiv az
Egyház vezetősége. Az isten'
tiszteletre a gyülekezés vasár
nap délelőtt !iz órakor kezdő

dik, az islentisztelet pedig pon,
tosan féllizcn.egy órakor lesz.
Az islentiszteleten imádkozik
és prédikációt tari: Répás Pál
gyomai elnök-lelkész.

.Előléptetés és áthelyezés.
Simonovánszky Ödön őrna ..
gyot, aki három éve jöll Gyo
mára és itt mindenki szeretetét
és becsülését megnyerte, alez'
redessé !éptették elő, de egyben
augusztus 15,iki halállyal át
helyezték Sopronba. Az elŐd

léptetéshez gTatuJálunk, az át,
helyezést sajnálaltal vettük.

Himlőoltás. A himlőoltás f.
év május 22-én a községházán,
23-án a Központi elemi isko'
lában, 24-én a csudaballai, hal,
magyi és nyilasi iskolában lesz
megtartva. A bemutatás fenli
helyeken május 291 én lesz
meg/arlva.

Pálya javítás az áHomáson.
Hetek óta nagy munka folyik
az állomtis terüle/én. Felszed
ték az első sinpárt, kiemciték
mintegy 150 centiméteren a
földel, az egyik oldalon lent
alagcsövek elhelyezésével szi,
várgókat készite1tek s a kiemel t
föld helyett ZllZOJt követ ágyaz
tak a szekrénybe. Másik vál
lozás, hogy az állomás és rak·
tárépületek közöiti csonkavá$
gányt megszünletik, ut egy
váltót iktattak be. A régi sinek
helyett Góliát sin eket helyeztek
el. Dacára ennek a nehéz, lassu
munkának, gondos elóreJátás d

sal és tapintattal minden zök
kenó nélkül bonyoJjjják le ci
személy forgalmfl!.

ÓceánrepiiIő világrekord.
Most egy lengyel óceánrepülő,

Skarzynski lengyel pilóta, ki
alighanem azonos a két évvel
ezetőlt T. Kocsis Mihály lanyá,
jánál kényszerleszálJást végzeJl
századossal, ki akkor társával
innen Afrikába repült - most
sportrepülőgépenDél-Afrikából
Dél-Amerikába repült 17.5 óra
alall. A 3540 kilomélert 200
kilométeres átlagsebességgel
telte meg. -

Az IpartestiUet vezetősége

pályázatot hirdet a megürese
deit ltalmérői és szolgai ál
lásra. Pályázali határidő május
19. Feltételek megtudhatók a
gondnoknáJ.

á árusítás.

A MEFHOSZ Utazási Irodája
julius 7-én rendezi 17 napos
kedvezményes Földközi Jen'
geri tanulmányuJjál az Oceánia
Juxushajóval, Trieszt-Velence
-Bari-Taormina - Messina 
Palermo-Girgen ti-Malta
Tripolisz-Athén-CorFu-Cal'
laro-Ragl1za-Ahbazia-Por;
torose meglálogatásával. Rész...
vételi dij: (utazás és ellátás)
turista szállássa! 262 P. Jelenl
kezési határidő: május 20. 
Erdeklódőknek részlete~ felvi
Iágitásokal ad (levélben is) a
MEFHOSZ Utazási Irodája (Bu
dapest, IX. Ferenc kömt 38.
fsz$ 2, Telefon 872-74.)

A Körösök szabályozása
előtti rengeteg nádasoknak
hirmondója sincs már. Egy-két
régi Körösmederben még- te
rem valamennyi nád, de ezek
ben a mcdrekben is pusz1ilják
azt.

Persze ennek arányában
fogynak már a nádlelők is.

A hetipiacainkra náddal kar'
csura megrakott szekerekkel
jönnek Nádudvarról. Hátha
akadna vevő?

Piac után csalódott remény"
séggel szerszámozzák fel nád,
termő gazdáink messzeúlról
fáradt lovaikat s szerencsét
próbálnak valamelyik szom,
széd községben.

Szaporodnak
a házinyúlak.

Évtizedekkel ezelőtt alig voll
tanya, melynek udvarán házi
nyulat ne lehetett volna látni.
Lassan kivesztek ezek a házi,
nyúlak.

A háboru óta hatalmas len'
dületct vett az országban a
prémnyúlak tenyész1ése. Ez a
tenyésztés azonban nem ludolt
még eléggé ellerjedni a mi
gazdáinknáJ, inkább csak bent,
a községben foglalkozik egy'
kél lelkes nyúJbaráJ vele. Kár
pedig, mert anyagi oldalát ille
tően is jövedelmel hoz éi nyúJ
tenyésztés. Háj még ha többen
foglalkoznának ezzel és meg'
állapodnának egyik legértéke
sebb fajtának a tenyészlésében.
Ha nagyobb lömegü gereznát
kináJnának eladásra, biztosem
többel kapnának, mint ahogyan
igy eg-yenként adják el azokat.

Időszerűnek tartjuk szakértő

tenyész!őinkclfelszólifani, hogy
él gyomai nyúltenyésztől<egye
sületét mielőbb alaki/sák meg,
hogy a prémnyúlak tömeges
tenyésztésével egy új kereseti
lehetőségel nyissanak meg
lakosságunima!<.
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s Z e m e s t eng, e'r i t
a Futuraa legmagasabb

napi áron vásárol.

Két szobás és mellékhelyiségből

álló lakás kerestetik. Cimeketlapunk
kiadóhivatalába kérek.

Két telken épült sarokház, modern
üzlethelyiségekkel szabadkézből, ha
szonélvezettel eladó, esetleg földért el
cserélhető. Bővebbet Kossuth Lajos u.
35. sz. alatt, Vatay Gábor asztalosIlál.

Olcsóbb a bov! Kerekes Károly
borkereskedőnélakitünő zamatu kadar
bornak merje 40 fillér.

Lakoda!makra, előadásokra,nm
Iatságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
tonban 5 fillér kölcsöndij mellett.

Egy kétszobás lakás haszonbérbe
kerestetik. Jelentk. lehet: lapunk Szer
kesztőségében.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dők forduljanak Wagf\er József fake
reskedőhöz Gyomán.

2 szobás utcai lakás május l-ére
kiadó T. Kocsis Mihálynál Petőfi u. 9.
sz. alatt.

1.60 és 1.80 m. hosszu egészsé
séges, szép hasitott akácszőlőkaró ju
tányosan beszerezhető Wagner Márton
fiai fatelepén.

Krl.lchió Gébomak egy kazal törekje
van eladó. Ért. I. Garzó Gyula u. l sz.

ES1' külöl1bejáratu. butorozott
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben 2 butorozott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

rótfonat.

AIDEKKER

legjobb és
legolcsóbb a

S IR KÖ

féle

márványból, fekete és szürke
gránitból

a -legjobb és legszebb kivitelben
a legolcsóbb gyáriárban kaphatók:
ROSENBAUM GYULA

kőfaragó ipartelepén
Békéscsabán, Andrássy u. 46. sz. a.

inden mennyiségben kapható:

fakereskedésében, GYOMÁN.

••I!IU~_IJJUlIJl~_UJIU

Payer Mihály (nős Beinschróth Zsu
zsannával) gyomai lakos vett 735n.-öl
cifrakerti ingatlant özv. Pécs Józsefné
Hainfarth Magdolna gyomai lakostól
430 P-ért.

Dr. Kató Gergely (nős Kertész Má
riával) debreceni lakos vett 2 hold 746
n.-öl tanyai szántót Maléth Mártonné
Scharer Julianna gyomai lakostól 2300
P-ért.

Varga Istvánné és neje Dinya Etei
gyomai lakosok vettek kölesfenéki in
gatlant Pataki Lajos (nős Bögre Esz
terrel) gyomai lakostól 320 P-ért.

Maléth Mártonné Scharer Julianna
gyomai lakos vett 2 hold előhalmi

szántót özv_ Scharer Mártonné Wagner
Zsuzsanna gyomai lakostól 800 P-ért.

Veres Lajos és neje Biró Róza gyo
mai lakosok vettek l hold 634 n_-öl
félhalmi szántónak 8/36-od részét Ko
vács jános és neje Münnich Mária
gyomai lakosoktól 126 P-ért.

Tóth Mihályné Márton Róza gyomai
-lakos vett egy németzugi ház ingatlant
B. Kiss Lajosné Juhász Erzsébet gyo
mai lakostól 550 P-ért.

Braun Gyula és neje Münnich Ilona,
Münnich józsef és Münnich Gyula
mezőberényi lakosok vettek egy bel
telkes lakóház 1/2-ed részét Kovács
jános és neje Münnich Mária gyomai
gyomai lakostól 300 P-ért.

B. Kiss Lajosné juhász Erzsébet
gyomai lakos vett egy beHelkes lakó
házat ifj. Dobó Gábor budapesti Ja
kost61 750 P-ért.

VASUTI ENETREI\ID 1932. október 2-től.
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Ingatlan forgalom.

HIRDESS.EN
LAPUNKB'AN.

AGyomán 1933 jan. 28-án megtartott
birói árverésen ·a·Kisbirtokosok Orszá
gos Füldhitelintézete megvett 13 hold
·1200 n.öl póhaImi ingatlant Halmi Pé·
ter és neje Madarász Eszter gyomai
lakosoktób&DOO P·ért.

AGyomán 1933 jan. 31-én megtartott
birói árverésen az Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár vett egyMz ingatlant
Wolf Mihály és neje Vincze Erzsébet
gyomai lakosoktól 600 P-ért.

Magyari Lajosné Sándor Mária gyo
mai lakos vett 1123 n.-öl és 1 hold 618
n.-öl félhalmi szántói Kun julianna és
társaitól 1300 P-ért.

Szilágyi Eszter gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóháznak felerészét Biró
István és Biró Ernő gyomai lakosoktól
1500 P-ért.

KeszlekAntal és neje ÉwaJd Ida
gyomai lakosok vettek 4 hold 274 n.-öl
zöldlaposi szántót Fekete Endre (nős

Kovács Erzsébettel) gyomai lakosoktól
2200 P-ért.

Bodon Dániel (nős Láda Máriával)
gyomai lakos vettpocoszug ésholtkö
rösi szántótMakai i Mária Benke Fe
rencné köröstarcsai lakostól 400 P-ért.

Kun Gergely és neje Gyaraki Mária
gyomai lakosok vettek 854 n.-öl, 98
n.-öl és 3 hDld 7 n.-öl félhalmi szántót
Makai Mária Benke Ferencné körös
tarcsai Jakostól 1500 P-ért

Lukács Mihály és neje Bárdos Róza
gyomai lakosok vettek 160 n.-öl né
metzugi kertet Pintér István és neje
Mészáros Emma gyomai lakosoktó]
230 P-ért.

Farkas Györgyné CzeglédiMária
gyomai lakos vett 147 n.-ölnémetzugi
szántót a Békés-m. Ált. Tak.-ptártól
70 P-ért.

V. Kovács Zsigmond és neje Braun
Zsuzsanna gyomai lakosok vettek 1
hold 610 n.-öl félhalmi szántót Somogyi
Sándorné V. Kovács Teréz gyomai la
kostól 900 P-ért.

Schulek Béláné született kozmai Kun
Ilona gyomai lakos vett 1 hold 839
n.-öl 339 n.-öl és 452 n.-öl félhalmi
szántó és mocsár ingatlant Szilágyi
Ferenc gyomai lakosíól 1900 P~ért.

Herter Gyula gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat Schramm József és
neje Uhrin Teréz gyomai lakostó11600
P-ért.

Varga László (nős Kovács Rózával)
. gyomai lakos vett 834 n.-öl ingatlant
Biró István (nős Molnár Piroskával)
gyomai lakostól 500 P-ért.

Tokai Elek és neje Macskás Erzsébet
szolnoki lakosok vettek 1 hold 814
n.-öl csergettyiilaposi szántót Paróczai
Jánosné Uhrin Mária és társaitól 700
P-ért.

Mulicz István (nős Fazekas Máriával)
gyomai lakos vett l hold 142 n.-öl pu
sári szántót Dobó Gábor budapesti
lakostól500 P-ért.

Varga Gábor (nős Cs. Varga Teréz
zel) békéscsabai lakos vett egy mata
kerti ház ingatlant Horváth Gáborné
Debreczeni julianna és társaitól 1500
P-ért.

.Kiss Dániel (nős Czebe .Eszterrel)
gyomai lakos \Tett 2 hold 20 n.-öl pu
sári szántót Fekete Dániel és neje Ko
vács Róza gyomai lakosoktól 500 P-ért.

özv. Gál Ferencné B. Molnár Eszter
gyomai lakos vett egy németzugi ház
ingatlant Pápai Teréz gyomai lakostól
600 P~ért.

A szinész fQgai.
Nagyon fajt egy itt időző szi"

nésznek a joga, tehát elment a
jogorvoshoz s valami zsibbasztó
csöppeket kért.

- A jog rossz, odvas,
mondotta az orvos, - nincs más
tennivaló, mint kihuzni.

- Hagyjuk még kedves doktOf
lJr két hétig. - Innen Endródre
megyünk. Akkor kihuzhafja ösz
szes fogaimat, mert ott .ugysem
lesz mit rágni velük.

Megnyugtatásul.
Beteg: Doktor uf,már egészen

jobban érzem magamat. Engedje
meg, hogy egy pohár bort igyam.

Orvos: Semmiesetre sem en
gedhetemmeg. Még várnia kell
egy hétig.

Beteg: Hát akkor legalább
mutasson - eJsJl dugóhuzót.

Országosan mérsékelni fog
ják a vásári helypénz dijakat.
A községeknek ki kell mutatni,
hogy 1930, 1931 és 1932 év
ben e eimen milyen bevételük
volt és vásártartási kiadások
fedezésére mit fizettek ki ?

Uj Uitetésü gyümölcsfákat ápri
lis végén, májusban és juniusban
öntözzük meg esténként 2-"3
kanna vizzel. A gyökerek ez idö
ben fejlödl'lek. Későbbi öntözés a
növekedésre már nincs hatással.

Éhinség Kínában. Sanghai
jelentés szerint a város körüli
csatornákban és parlagon he
veró földeken 10.000 többnyire
leánygyermek holtiestét szedték
össze, akiknek kb. 55 száza
léka éhenhalt - furcsa kont
rasztja a mai életnek - az
egyik oldalon millió és millió
q gabonát pusztitanak el mes
terségesen, a másik oldalon
emberek tizezrei pusztulnak
éhen.

Délamerikában UJ háboru
készül. Két délamerikai állam
Paraguay és Bolivia hadat
üzent egymásnak. A világM
boru befejezése óta ez az elsó
"hivatalos hadüzenet". Para
guay és Bolivia között egyéb
ként már egy éve folyik a
guerillaharc. Boliviában nagy
riadalmat~ keltet! a hadüzenet
hire.

Anyal{önyvi hírek. Születtek:
Imre János Elek, Rácz János,
Molnár Zsuzsánna, Seprenyi
Lajos Sándor, Eke Ilona, Já·
nosik Erzsike, Gaál Imre, Far...
kas lulianna. Házasságot kö~

töttek: Vatai János-Kiss Sá
rával, K Csapó Albert-Kiss
Annával, Á. Tóth Imre-Timár
Ilona MargiHal. Elhaltak : Su
hanyecki Ferenc 1 éves. Ku
rilla Julianna 1 hónapos, Barálh
Sándor 74 éves, R. Szücs
Sándor 66 éves.
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Ara. 10 Imét. Gyoma, 1933 május 20.

Gil HETll POZGD L M ~É sl,LITIp

El Ő F IZ ETÉ s I AR A K :
Negyedévr,e l'30F, Fél éVfeZ·50P,Egészévre5·20P....

Befizetések postacsekkeJ.1:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség·és ldad6hlva'tal :

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetésekdijszabásai:
Egyhasabos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Őtszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés es'etén 25 százalék kedvezményt adúnk.

Elég volna már
az esőbőL

Befejezték a
inség unkákat

vükbe .. , s érezni fogjuk mínd
nyájan szívünkben fe!!obogni a
szeretetet, az egyenlőséget él.

testvériséget. . . és legalább
erre az egy napra boldog
lesz megesonkiioH és kirabolt
hazánk ünneplő községének
apraja,nagyja. L.

A vármegye által meginditolt
gyoma-mezőberényiúli és él.

csudaballai dévaványa-mező;,.

luri úli inségmunkáka! befejez
ték. E munkákért 361 ember
3025 napszámért 8500 pengő!

keresQH.
A májusi esőzések há!ráHat

ták a munkát, de mire elérkc§
zeJt a tengerikapá!ás és széna
kaszálás ideíe, készen leltek.
Ha él. viz leapad, él gátmunkák
is megindulnak és így az ara
tásig majd csak lesz munkájuk
derék munkásainknak.

A bó csapadék nagyoll kel,
lelt. A hűvös időből már sok
is volt. Egy kis meleg után
vágyik nemcsak a növényzet,
hanem a fázósabb emberek is,
kik esténkini a fiitött kályha
mellet! vacognak egy kis napl
sü1ésért.

Az áprilisi száraz hidegtől

sárgára sanyargatott búza ulőI

érte magát, csak félős, az
aratás egy· két hét/ei clké g

seJ! és megint a rozsdaveszélye
kísért.

A tengeri szépen kibujt, már
több helyen kapálják. A héten
igencsak mindenii:tt kapa alá
kl2riif mind,

m ro

mertefte. Az indifvány melleJt
dr. Tarján Béla közjegyző,Góg
András gazda, Schneider Má
tyás épí/ész és Harsányi Pál
esperes szólaltak fel s azt cgy
hang-úlag elfogadtálc A meg'
választásról Gömbös Gyula
miniszterelnököt táviralilag ér g

iesitették.

7. Zászlóava1ó beszéd.
Tartja: dr. Forray Lajos ügy'
véd, a HON3Z országos tb.
lárselnöke.

8. Zászlóanya a zászlót meg
koszoruzza.

9. A zászlót álveszi Erdei
Lajos csoportelnök.

10. Zászlószeg beverése.
11. Himnusz_ Énekli a közön

ség.
12. VilQzek, leven/ék, cserké·

szek, tűzoltók elvonulása a
feIavatoH zászló előlL

Délután 3 órakor a békés,

vármegyei csoport a község'
háza disztermében rendes évi
kö;zgyülést tart és ez alkalom
mal folytatódik az elmaradt
zászlószegek beverése.

Minthogy az egyesület mü·
ködése bajtársi és felebaráJi
szeretet ápolásából, az özveg
gyek és árvák segelyezéséból,
tehá! jólékony munkából áll,
hogy ezen nemes céliainak az
Egyesüle! megfelelhessen, a
község lakosságának pártfo·
gására és támogatására van
szükség.

Tüntessünk mi is a rokkantak·
n'lk ez ünnepélyén, legyül1k
ott lesítel, lélekkel, ne marad·

változtatással, hogy vissza! janak ~íth~n csa~ _a be1e
J

gek
10-.11 órakor induljanak a l s tegyuk fenyesse es feleGhel

vonatok. . t'dle~.né a r~kl~antak,nak ezt ~Z
A' . t .,. -i-' I egy Ul1nepseget. - fejedlessuk

Z arumzn avasar lpG! es Icl velük csak egy napra leg-
. kereskedelmi fejlettségünk!ze;~, alább, hogy gyászolnak, ővei·

beszédes bizonyítéka, mely kért, hogy mi is gyászolunk
fevékenységérf derék iparo- nemze1ünk hőseiért, az ő férjei·

sainkai és kereskedőinket di- kért, apjukért s imádol! hazán
cséret illeti. kért, - varázsoljunk mosolyt

az arcukra, szeretelet a SZ!·,.

Hadirokkantak zászlószentelése.

Gömbös Gyulát diszpoigárává választotta
Gyula város.

Gyula város kedden délelóH
diszközgyüléscn diszpoJgárává
válaszlalIa Gömbös Gyula mi
niszfere]nököt. A diszközg-yü~

lésen jelen volt ScMel Jánosné,
a miniszterelnök teslvére, mint
vendég. .Az inditványt, melyet
64 képviselőtcs1i.ilefi tag irI alá,
Heilinger J6zsef főjegyző is·

kis nyomással lehetne segí
teni és ha csak egyszer tar
tanók meg a két kiállítást
egyszerre, bizonyosan olyan
eredménye lenne, a többieket
is e szerint rendeznék.

A filléres gyorsok számát
szaporítani lehetne ilyen alg

kalmakkor, de talizn azzal a

A hadirokkantak gyomai csa'
port ja zászlószentelési ünnepé
lyét, minI azt lapunkban több
izben jeleztük, 1933 máius 25,
én (áldozócsütörtökön) d. Q.

fél 11 órai kezdettel él hősök

emlékünnepével együJJesen tart·
ja, melyre a meghivók már ki
bocsátattak.

Az ünnepély sorrendje:·
1. Május 25,én reggel 6 óra'

kor zenés ébresztőt ad a Le'
venie·zenekar.

2. Délelő1J fél 9 órálólaz
összes felekezetek templomai
ban a Hősök emlékezetére
ünnepi istentisztelet s ennek
keretében a zászló megszen'
lelése.

A Hősök Emlékszobránál
tartandó ünnepély sorrendje:

1. Hiszekegy. Énekli: a Gyo
mai Dalárda.

2. Szaval: Egri József cser
kész.

3. Ünnepi beszéd. Tar/ja:
Répás Pál ref. lelkész.

4. Ima. Énekli: cl Gyomai
Dalárda.

5. Szaval: MárIon Imre Je·
ven/e.

6. Nem, nem, soha. Énekli:
a Gyomai Dalárda.

Bizonyítvány.
Aki évről-évre megnézte a

"Nemzetközi Árúmintavág
sárt" és közben más nemze
tek ilyen kiállításait is látta,
az idei kiállítás megrende;
zését, a kiállftott cikkek mi
nőségét is összehasonlítva,
amennyire minden évben
büszkék vagyunk a tenyész
állat kiállitásunkra, mely gaz
dáink munkáját dicséri, olyan
büszkék lehetnek gyárosaink,
kereskedőink és iparosaink a
nemzetközi viszonylatban is
értékes Árumintavásárra. Bi
zonyos, ez a nemes igyeke
zet, mellyel a kiá/lifók anyagi
áldozatok árán részt vettek,
több anyagi eredményt érde
meltek volna, dehát ma nem
lehet másként.

A kiállítás megrendezésé
ben feltűnő volt, hogy a kül
ső keretek vonalvezetésében
szakértelemmel, csÍnna! épíg
tették meg a kiállitó helyi,
ségeket, nagyszerűen deko
rá/va a városligeti élőfákkal.

Újítás volt a baromfi és
házinyul kiállítás. Aláfoga,:
fók állandó itt tartózkodó
tömege azt a régi állitásun~

kat igazolja, ha a tenyész
állatkiállitást egy időben ren
deznénk meg az árúmintag
vásárral, nemcsak belföldi,
hanem külföldi látogatók is
megnéznék mindkét kiállitásf.
Vagyis: a gazdák az áru
mintavásárt is, a kereskedők,

iparosok a fenyészállatokat
is megnéznék. Az az egy nap
többlet, mellyel tovább tar
tózkodnának Pesten, megér
né, hogy egy másikkiálli
tást is megnézhetnének.

Tudom, a két kiállftást
rendező érdekeltségeket az
együttes megtartásra nehéz
volna összehangolni. Ha ez
szép szerével nem menne, egy



Minden rendszerű akkumulá.tor
szakszerű t ö I t é s é t . vállalja I ker. Fegyverneki utca

Idézetek

Levél.
Budapest, május 13.

Reggelre kelve még ugyan
csak hullott az áldolt esö. - cl

szél is mondta a magáét. A
hatalmas, hosszu HorJhy IvIik,
lósút sűrű-soros virágba boru !t
gesz!enyefáiróJ szinle záporo~

zoH a sok szirom a fuhánkra.
a nyakunk közé.

Tiz óra körül már megindult
a vándorlás.

A Szent Imre herceg szobrán
fuI egy uJcával feljebb levő Jél'
házai fc! vannak lobogózva. az
ablakok ból szőnyegek omlanak
alá. a léne szögellő Hadik
kávéház terrasszán, millI páho
lyokban ül a közönség.

Gárdonyi Géza szobrának
lelepJezésére. várnak.

Keménykalapos, kikeféllka
bátos öreg pedagógusok ün~

mással csak azérl, mert a
polilikában nem ér/ünk együtt".

,,!VIa már azt lehe! mondani,
hogy nincs egy ember sem az
én hazámban, aki ne érezné
és ne mondaná azt, hogy a
békeszerződésJ jobb viszonyok
közö1! revizió alá kell venni.

Ennek a felfog~snak még
szélesebb körben kell elterjed,

nie. Annál is inkább, mer! erős
a hitünk, hogy az összes or
szágok problémái tulajdonkép
pen közösek, III ert a háboru
és az azl kövei ő idő szomoru
tapaszta!aiainak hatá~él alalt az·
egész világ-nak olyan egysé~

gessé kellene lennie, mint a
milyen eddig sohasem voll.
Magyarorszá~ problémája le..
hát egyszersmind él világ prob,
lémáia is".
"""""~~~-'!""'!""""'~~~

Akinek ily eimen igénye van,
az az arra .zgyedü] illetékes
Belügyminiszteriumhoz fordul,
jon, ahol kéreimét a legrövi
debb idő alatt elintézik.

valósitsák eddig vállalt haderőkor
látozási és haderácsökkentési kö,
telezettségeiket s egyénenként kö
telezzék magukat arra,. hogy 
feltéve, hogy az összes szerződő

felek pontosan betartják e hatá
rozmányokat - semmiféle fegyve
res erőt nem küldenek határaikon
tul".

" .. , Miután pedig a világ bé
kéjét az egész leszerelési eljárás
alatt biztositani kell, egy negyedik
lépést ;avasolokaz előző három
mal, s azok feltéleleinek és a ha
tályos szerződéseknek pontos be
tartása mellett: hogya világ
összes népei ünnepélyes és hatá
rozottmegnemtámadási szerződést
kössenek s ünnepélyes módon rneg-

Snowden voll <Jngol miniszter felesége budapesti beszédéből: I

"Mindaz azonban, amil most vC2szekedést.!VIi abban él véJe
mondiam, nem jelenti azt, hogy ményben vagyunk, hogy nagy
nem volnék nagy barálságbem dolog a polilika, de ez az
a kormány tagjaival. Barátság, életnek mégis csak kisebbik
ban vagyok velük, merj miná' része, mi pedig nem akarjuk
lunk politikai ellentétek nem sajá! életünket megrontani az'
hozzák magukkal a társadalmi zal, hogy civakodjunk egy'

igényjogosultakat.
Ezek a vállalkozások nye'

részkedésre alakult magán'
vállalkozások és a megbizás'
nak eleget tenni nem tudnak.

Gömbös Gyula miniszterelnök:

" ... Ugy érzem, hogy történelmi dulatok vezessék. A hideg ész
pillanatok előestéjén állunk. Ebben politikáját kell folytatni, mert sötét
a pillanatban az a fontos, hogy az éjszaka és azok a fáklyák,
a nemzet teljes harmóniája meg· amelyek meggyulladtak, még nem
óvassék. Aki sáfárja a nemzet· elégségesek ahhoz, hogy világos,
életfeltételeinek, óvakodnia kell at- ságot te.remtsenek".
tól, hogy bármilyen kérdésben in,

Imrédi Béla pénzügyminiszter:

"Törekvésünk oda irányul, nyiiésekre van szükség. Szük
hogy azokat él terheket, ame- ségünk van. rá, hogy cl mi
Iyek ránknehezednek, lehetőleg aláirásunkat nemzetközileg ko
könnyitsük és helyzetünk őszin- molyan vegyék".

te fel1árásával meggyőzzük a "Amit boleHakérdés néven
külföldet arról, hogy ezeket él. ismerünk, nem egyéb mint él.

terheket mai terjedelmükben nemzeti jövedelem megoszláp
viselni nem tudjuk, hogy köny# .sának korrek!urája".

Roosevelt elnök:

gyelmeztetés.
A hadikölcsönkötvény tulaj..

donosok figyeimét felhivják
illetékes helyről arra, hogy
ügynökök járják az országot,
kik a hadikölcsön segélyeknek
kieszközlését igérik és előfize ..
tésekre akarják reábirni az

A tavasziak is erősek. A
Jucernára ritkán van ilyen jó
időjárás.

A gulyál kiverték, ott is el,
kelne a meleg. A csorda is
kijár, de il felázolt, lágy földü
legelőn töl:bet tapos le, mint
amennyH lelegel.

Az időjelentő intézet mele,
get jósoló jelentését nehezen
várju!> .

Megalakul
a yúltenyésztők

Egyesülete.
Örömmel közöljük a hírt,

él multkori felszólításunk,
hogy él helybeli nyúllenyész
tők tömörüljenek és alakítsa,
nak egyesüle/et, meghallgatásra
talált. Vitéz Szabó Béla vette
kézbe az egyesület megalaki,
tását és a beérkezett hírek
szerint az első összejövetel a
közeli napokban lesz meg.

Ezultal is fefszóli/unk min,
den, a nyúllenyész/és iránt ér
deklődőt, lépjen be a Gyomai
Nyúllenyésztők Egyesületébe
és foglalkozzon az Egyesület
irányelvei szerint él nyúlte'
nyész/éssel, melyből nemcsak
kellemes elfoglallsága, hanem
anyagi haszna is lesz.

A termelés irányitásával, szövetkezeti hiteJnyujtással gazda
sági tanácsadással és károk elleni biztositással a gazdák és mező

gazdasági munkások további megélhetése még nincs teljes mértékben
biztositva. Még egy intézményre van szükségünk, amely módját
nyujtja a szövetkezeti gondoskodásnak olyan esetekben is, ahol a
dologi kártalanitás lehetetlen. Ez a szövetkezeti gondnokság fel
adata.

Megtörténik ugyanis, hogy egy gazda megbetegedik, baleset
éri, meghal, de az is megeshetik, hogy ügyetlen gazdálkodása
folytán tönkremegy. Ezenkivül olyan eset sincs kizárva, hogy bör
tönbe jut, kivándorol vagy jobb megélhetés reményében hosszabb
időre eltávozik. Ilyen esetekben a gazdaság megáll, hiányzik a fel,
ügyelet, a munkás kéz, az esetleges adósságok törlesztése meg
szünik, a családtagok - ha nem képesek saját erejükből a gaz
daságot folytatni (aggok, kiskoruak stb.) koJdusbotra jutnak. A
kivándorló potomáron adja el ingaUanait és elégeti maga mögött
a visszatérés hidját. Akiskoruaknak vagyona zárgondnokság alá
kerül, elértéktelenedik, vagy áruba bocsáttatik. Egy országos szö
vetkezet keretében minden egyes ilyen eset a köznek megkárosi
~ásával járl azonkivül az; érdekeJteket is anyagilag tönkreteszi.

A szövetkezeti gondnokság.

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

MEZOGAZDASÁGUN MEGSZERVEZÉSE.
(!O)

Ha a szövetkezet vállalja a gondnoksá.got, módjában áH egy
szakképzett embert a gazdaság továbbvezetéséve! megbizni mind
addig, amig a beteg gazda felépül, vagy annak jogutódjai nagy:'
koruak lesznek, illetve amig a távollevő visszatér. A szövetkezeti
gondnokság nem uj intézmény, már évtizedek óla áll fenn egy
iratlan törvény alakjában Texas államban, ahol minden szomszéd
nak kötelessége a bajbajutott társának segítségére lenni. Ezt intéz
ményesen is meg lehet szervezni, ha az állam a mezőgazdasági

szövetkezetet a gondnoksággal bizza meg avval a kötelezettséggel,
hogya kompetens hatóságoknak ténykedéséről beszámoljon. A
szövetkezetnek módjában áll, olyan megbizható embereket a gaz
daság vezetésére kirendelni, akik a feladatnak nem csak megfelel
nek, hanem az üzemet kiváló képzettségük folytán fel is tudják
virágoztatni. Ezért a kinevezett gondnok természetesen a meg·
szabott dijazást kapja s a szövetkezet ellenőrzi tevékenységét.

A zárgondnokság eladósodás esetén szintén ez alá a rovat
alá esne és lehetővé tenné, olyan gazdákon segiteni, akik önhibá·
jukon vagy saját hibájukból is fizetésképtelenné váltak. A tönkre p

menés oka itt nem bir jelentőséggel, a lényeg az, hogya hitelezők

ne szenvedjenek kárt és egyszersmind a tönkrement család további
anyagi javulása lehetövé váljon..

A szövetkezeti gondnokság különben az első lépés a föld
teherrendezés gyakorlati kivitelére. Erről a következő cikkben fogok
beszámolni. (folyt. köv.)
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Leleplezték Gyulán Göndöcs 'Benedek
szobrát.

Gyümölcstermelők Orsz, Egyesületéne
nagY9yülése.

Me~!és@els5
j-elemél és f~dé1lin<'ikn~1
t\SP~R~ ~~,~~~_,=TTJ-5,K

~s ~9ukon vi
selik va!6disá
guk je~ét: az,
ismert 8 III Yre r -

,.' Ic re r e sz te t.

ig zivalaros, viharos idő jön,
némi lehi.ilésseI8-!ól több szép
meleg napok jönnek. rlelyen·
kénl átvonuló zivataros esó.
11,12,13,20 és 25· én. AUI
guszfusban is lesznek még
nagy hőségek, amikor 30-35
C. fokra lehet számitani.

Ünnepi istentisztelet. f. évi
május hó 25#én, áldozócsütör
tök ünnepén a gyomai refor·
május templomban tartandó ün'
nepi istenliszte!etre az elsó
harangozás reggel nyolc óra
kor kezdódik, fl második ha
rangozás pedig egynegyed ki-
lenc·lől-fél kilenc óráig tarL
Igy az isien.tisztelet ponlosan
fél kilenc órakor kezd6dik. Ez
alkalommal lesz a "HüNSZ"
gyomai csoportjának zászló·
szentelése is, melyre agyüle"
kezet összes. tagjait s közsél
glink minden lakosát tisztelettel
és szeretettel meghivja az Egy,
ház Elnöksége.

Áthelyezés. A m. kir. igaz
ságügyminiszter Fischer Nán=
dor békéscsabai és Gludovácz
Ferenc gyomai kir. járásbiró,
sági végrehajtókat sai át kérel,
mükre kölcsönösen áthelyezie.

Az Omke gyomai kerülete
íávirajban üdvözölte Gömbös
Gyula miniszterelnököl.

A nemzetközi Liszj·hang'
versenyen az l-só dijat Fischer
Anny nyerte, kinek művészi

játékában dr. Tardos Gáspár
vendégszerető házánál több.
ször volt alkalmunk g'yönyör
kÖdni. 6szintén gratulálunk
Fischer Annynak gyomai Jisze
tel6i és a magunk nevében.

A Békésmegyei Egyetemi
Ifjak Köre és a Márta Mater
Diákotthon 1933 május 21-én
vasárnap d. e. 11 órakor Bu#
dapesten a Társadalmi Egye'
sületek Szövetségének szék·
házában 40 éves kori és 10
éves Diákotthoni Jubileumi ün~'

nepséget rendez.

Nyolcszáz vagon naranesol
hoztunk be az idérr Olasz;'
orsztigbÓI.

mnlcstelepitést végeznek, előre
meghatározott gyiimijlcsfaiták,
kal, egyben már most megszer
vezik a gyümölcs értékesiiését,
kivile!ét. A gyüm5lcsvédő sze
rek gyártására és eladására
olyan nefolyást érvényesit a
kormány, ha a szerek árát nem
mérséldik, vámmenlességet ad
nak e szerekre, sőt állami gyár
felállitásától sem idegenkedik.

K ál! ay miniszter beszédét
nagy lelkesedéssel lapsollák
meg a jelen voltak.

A Gyümö!cstermelők Orszá
gos Egyesiilete te'rvbe vette,
hogyabevált háziszerek ki,
terjesztésével is segilségére
lesz tagjainak és a hazai gYÜl
mölcstermeJésnek.

ságát, melyet pásztori műkö

désén kivül a ku!tura fejlesz'
iése, a méhészet, gyümölcs- és
dohánytermelés propagálása
terén is kifejiett. A beszéd uián
a megkoszoruzás kÖveJkezeH.

A szoborra a grófWenckhl?im,
gróf Almássy család, Gyula
város, a Vármzgve, a Kaih.
Egyház, az Országos Méhész
Egyesület sio. helyeztek szép
koszorut.

mpo.

olvasoJt tőle, mint az "Egri
csiIlagok"·at, de mint mondla,
azt már háromszor is elolvasia.
Mert olyanok a Gárdonyi mű

vei, minteg-y-egy szép költe,
mény, mit már csak akkor
élvezünk igazán, ha könyv
nélkül tudjuk. Imi nehéz, de ol·
vasni tudni sem mindenkinek
adatik.

Te pedig szent remeténk,
Gárdonyi Géza, ki eJbujtál egy
gyalul"atlan fakereszt alá az
egri sáncokon, - bocsásd meg
nekünk, hogya mai napon fel
zavartunk csöndes síri álmod·
ból!

Szép tavaszi időt jósol Sziriusz mester.

pok igérkeznek. 26, 28, 30 C.
fokra van kilátás. Ulána a nagy
zivatarok és erős lehűlés igér,
kezik. Egy pár csapadékos
napot állapijok meg: 3, 6, 7,
10, 14, 15, 16, 21, 22 és 27.

Juliusban több szép meleg idó
járásban lesz részünk, 26, 28,
30, 35 C. fok meleg is lesz.
Helyenként esó, Ut·ott zivaia,
rokkalfog járni. Változik az
idő 5, 6, 7, 12, 13, 14 és 24.

Al1gusztusban az időjárás igen
váltózónak mondható, 3.. /ól 7-

Sziriusz mester most adta ki I
nyári jóslatát, mely szószerint I
a következóképen hangzik:

- Májusban az időjárás i2"en
változónak igérkezik. Több na
pokban lesznek á/vonuló esők,

ilf-ott zivalarokkal fog járni.
16-ig kevés szép napok lesz·
nek, 17·től meleg napokra
számilha/unk. A 21., 22. kivé,
telével májusban még jönnek
meleg napok, amikor 26-28
C. fok melegre számí/hatunk.
}uniusban több szép meleg na-

Göndöcs Benedek apátnak,
Gyula város vol! országgyülési
követének mellszobrát vasár,
\lap déleJóit leplezték le fényes
ünnepély keretében.

Az ünnepi beszédet Linden
berger János dr. apostoli kor,
mányzó mondotta, aki az apái,
nak a gyulai parókián hosszú
éveken át utódja voll. Közvet
len szavakban ismertetie GÖn·
döcs pályafutását és munkás,

Mult szombaton tartotta a
Gyümölcstermelők Országos
Egyesiile/e első nagygyüiését,
melyen Kállay lvliklós földmi·
veléstigyi miniszter is részt
vett.

Gyömörey György fóispán,
elnök beszámolójában rámuta
tott, hogy az Egyesület az el
mult egy év alaH milyen pro
pagandát fejteH ki és milyen
további célkítüzései vannak.
1I1ána KáHay Miklós miniszter
nagy beszédben ismerteUe a
kormány ténykedései! a gyü,
möIcstermeléssel kapcsolatban.
Az ország három vidékén (saj
nos, Békésmegye nincs e vi·
dékek között) anyagi támoga
tássai mintegy 2000 hold gyü-

tejes öreg arcot megszépiii. A
a
I

pajkos R"verek is egyszerre
büvölct iJatalma alaJt áll... A
méretek nem nagyok, de sze
gény világban ez is áldozat.

Mint a hogy leginkább a
szegények jöltek el Hozzád jó
Gárdonyi Géza! A szomjasok.
akik irásaidból gyönyörüséget
és vigasztalást ittak ... Olt ál#
lottak melleHem azok az egy'
szerü asszonyok - kispolgár,
középosztály asszonyok, vala,
honnan a meJlékutcákból, 
kik közben párszor hazasza
ladtak megnézni: nem fut,e ki
a levesük.

Pedig volt, aki egyebei se

nepélyes arc(c11 jÖi1nek megadni
a "kollegá"~llak a hódolalos
tisztelelel; maid egymás u/án
vonulnak fej az iskolák kül,
döftségei. Cserk'2szek, leven/ék.
Fiuk, lányok, magyaros üonep
lóben, köz/ük az egri kiildöllség
válogatott, szép legénykéi, kik
festői tartásban a talpazal kö'
rül Ieslőrként szerepelnek.

Gárdonyi Géza szobrának
leleplezésére várunk.

Az eső csak e5ik vigaszlaN
lanul. Bár elküldhetnénk ezt is
haza, a kis tanyák közé, áldot!
reménység'nck ...

Féllizenegy. Rendőrök fon
toskodnal<. Lovasrendőrökpa'
Jástszerü viaszl\os egyenruhá,
járól vékonv csikokban szalad
le a viz. Emberek a "Megafon"·t
szerelik.

Közben hordják a koszoru
kat. Megremeg a pálmalevél,
reszket az orgona, a gVöngy,
virág, ahogy elhelyezik őket

hevenyében a kerítés pázsi/os
gyepszélére. Végtelen sorban
hozzák őket. Égő piros luli
pánból, fehér violából, nárcis,
ból.

Egyre élénkebb a kép. Sokan
a kormányzó t várják. Már jön·
nek is a nolábilifások. Városok
küldötiségei. Gárdony, Eger ...
Jön Herceg Ferenc, Pekár Gyu,
la. Felvonul a Postások fuvós
zenekara.

Minden póz nélkül eléjük áll
civil karmesterük drapp eső·

köpenyben, szemiivegesen. Mu
tatóujjával néhány energikus
taktust csinál, mig lendüleibe
jönnek.

Az emelvényen Simon Lajos
polg. isk. igazgató mondja az
emlékbeszédet, a hajdani Zieg
Jer Gézáról, a gárdonyi kis
néptani/óról .. , A villamosok,
az autók meglassjjják menésli
ket, a város zaja tompitva vo
nu] el.

Beszélnek még: Rákos lst-:
ván, Herceg Ferenc, Pekár
Gyula. Végül Liber Endre al·
polgármester a fóváros nevé'
ben hüséges gondozását igéri
a nagy szellem ércalakjának.
Megkezdődik a koszoruk el,

helyezése. Az ország ugyszól
ván valamennyi tani/ó,egyesü
lete (de mintha a békésmegyeit
nem hallottam volna I) és ta,
nitóképzője elhozta a maga
koszorujál. Halommá nőtt a
virág Gárdonyi körül, a mint
ott áll talapzatán házias pon'
gyola-kabáliában, kissé gyüröt.
len, kissé fáradtan, meghajtott
fővel, figyelő, markáns arccal,
melyre a müvész találóan véste
fl szenvedések nyomát. Lábá,
nál bekötött fejli, öreg paraszt
asszony ül, aki az oldalI heverő
pásztor-gyereknek könyvbőlol·

vas. Meghaló a gyöngülő sze'
métól távollartol! könyv s az
ihlet, mely a kicserzett, becsü-
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Vásári Hirdetmény.
Gyoma községben a legközelebbi

országos vásár 1933 évi május hó 26
27 és 28-án fog megtartatni éspeqig :

május hó 26-án pénteken hasított
körmü állat felhajtással,

május hó 27-én szombaton lóvásár,
május hó 28-án vasárnap kirakodó

vásár.
Az áilatvásárra szabályszerüen kiál

litott marhalevéHeJ minden faju állat
felhajtható, - eladásra nem szánt,
szekérbe fogott állatok szintén csak
szabályszf-rüen kiállitott marhalevéllel
bocsáítatnak a vásártérre. - Minden
sertésről, juhról külön-külön marhalevél
állítandó ki.

Iparosok, kereskedők iparigazolvá
nyaikat felmutatni tartoznak.

Gyoma, 1933. május hó 14.
Pánczél Emil Kovács Gábor

főjegyző. biró.

A "Hadirokkantak Orsz. Nemzeti
Szövetsége" Békésvármegyei Csoportja
f. évi május hó 25-é:: d. u. 3 órai kez
dettel Gyomán a községháza nagyter
mében a HONSz. gyomai csoportjának
zászló szentelésével kapcsolatban az
alanti tárgysorozattai

közgyUlést
t~r~, melyre t. Cimet. tiszfe!ettel meg
hlvla és pontos megjeleneset kéri:

Békéscsaba, 1933. május hó 16.

Róna Károly sk. Dr. Forray Lajos sk.
vm. ügyv. ig. vm. elnöl<-

Tárgysorozat:
1. J;;lnöki megnyitó.
2. Ugy. igazgató jelentése
3. Pénztárnok jelentése.
4. Ellenőrök jelentése.
5. Felmentvény megadása.
6. Folyó ügyek tárgyalása.
7. Inditványok.
Az inditványokat kérjük 3 nappal

előbb a várn1. csoport eimére bekül
deni.

Csapadék naptár.

Háromszékvármegye Toria
községben 40 hold erdó le
égett.

Budapest f6városnál 46 üres
állásra3000-en pályáztak.

Mezötu.r szeptemberre tervezi
hősiemlékszobrtmak felállilá#
sál.

A földmiveIésügyi miniszter
rendeletben meg akarja tiltani
a tojásnak darabszámra való
árusitását. Csak sulyra szabad
majd árusitani.

November 20-án lesz 40 éves
a Szarvas-Mező hegyes kö
zötti vasút. Mező/ur és Szarvas
között 52 éve készült el a
vasút.

I I I

i
I

I I
lessz.Május hónap 12 13 14

I
15 I 16 17 18,

I I

Társulati székház I
I I 4.5 I 1.5

I

I I 6.-I I

Körösladányi őrház I
I I 5·-1 1.2

I I I 6.2
I

Folyáséri sz.-telep I I 6.2 i , 8·-1 I I I 14.2

Per.esi szivattyutelep I I I 5·-1 I
I l 5.-

I I I

Kéthalmi őrház I 2.8 I I
2.6 I

I
I I 5.4I

I

Udvarnok (Roik cs.-őr) I I I 3·-1 I I I 3.-

A gyümölcsöskert aktuális
teendőit ismerteti cl Növényvé
delem és Kertészet legujabb
száma. Cikkeket közöl még cl

muskáilir6!, a kajszibarackfák
guJaüléséról, a diófa nyesésé,
ról, a bó gyümölcstermés fel
tételeiről, a szólőmoly irlásáról,
a mák férgesedéséról, a vere'
bek irtásáról stb. Adusan
illusztrált két szakJapból a Nö,
vényvédelem kiadóhivatala (Bu
dapesl, V., Földmivelésügyi
Minisztérium) egy alkalommal
dijtalanul küld mutatványszá,
mol.

~8ftnnftftft~ftftftftft~

Dr. WALTER SZEMINÁRIUM
legolcsóbban és biztos sikerrel késziteló

középiskolai összevont
magánvizsgákra és érettségire.

Viclékieknek ·Ie'll'elezö oktatás.
Kimeritő prospektus. (Válaszbélyeg)

Budapest, József körut 2.
(Rákóczi-ut sarok.)
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. A rejtélyes hindu hercegnő.

Exoliklls és rejtélyes vendége
volt Budapesinek : egy előkeló

hindu hercegnó, aki többek kÖM
zött azzal keltet! feltünést, hogy
vérbe mártot! tollal imádkozott.
Erróla hercegnóről érdekes
cikket közöl a Délibáb, mely
nek szerkesztóségét felkereste
és hosszasan el beszélgetett ln'
diáról. - A Délibáb uj száma,
amely gazdag tartalommal jc,
lent meg, pompás rádiómüso,
rakat; filmrovatot és rejtvénye
ket, valamint egyfelvonásos
szindarabot, folylCltásos re...
gényt és 120 képet közöl. Egy
szám ára 20 fillér.

Díjtalan a gépek és jármű·

vek vasuti átjárókon való át,
kelésének engedélyezése.

A minisztertanács él főispáni

állá.sok megszüntetéséról tár'
gyalt.

Egy angol cégnek sikerült
törhetetlen rádióiámpá/ elóá.lli ....
tani.

A közforgaimat jelentő Dr.
Walter szemin.áriumra hivjuk
fel olvasóink figyelméf. Ez ·az
Intézet egyénenkénti levelező

oktatással, legteljesebb ered·
ménnyel vizsgáatatjavidéki nö'
vendékeif.

Május 21-én vasárnap délután
4 órától a Dalárda sétahang
versenyt rendez a ligetben.
Szünetekben a Levente zene
kar és cigányzenekar muzsikát

Laskay Dénes meghajt. A
Szent László kórházban vasár
nap délután meghalt Laskay
Dénes, akinek neve a svájci
borházaknál folyt üzelmekkel
vált ismertté.

A·FelsődunántuliMezőgazdasági

Kamara munkásügyi szakosztályá
nak ülése. A ..felsődunántuli Mezögaz
daságiKamara munkásügyi szakosz
tálya f. évi május hó 14-én délelőtt

tartotta gyülését Mészáros István felső

házitag, szakos7.t. elnök elnöklete alatt.
Az elnök megnyitójában vázolta a
mezőgazdasági munkásság mai szomoru
.helyzetét és a már-már elviselhetetlen
munkanélküliséget. Közmunkákat sÜr
get, amelynél elsősorban családos
munkások alkalmazandók és a hatósá
gilag megállapitott munkabér minden
körülmények között megadandó. Az
inségakció céljaira kiszolgáItatandó ga
bona és liszt boletta-mentességét sür
geti. Dr. Ormándy János m. kir. gazd.
főtanácsos, igazgató a mezőgazdasági

munkások tulajdonát képezö házak
adómentességére vonatkozólag szolgál
felvilágosítással. Német Boldizsár arra
kéri a kamara vezetőségét,csináljon

propagandát, hogy a gazdák minél

előb kapásnövényt termelienek és azt Mérsékelték Gyulán a mázsa
részes müvelésre adják ki a mezőgaz- dijakat. Gyula városa leszálli
dasági munkásoknak, hogy a munka-
nélküliség ezáltal is enyhüljön. Zséfár totta a mázsá!ási dijakat. Az
István a me1:őgazd. munkaközvetitőnek uj díjszabás 1934 január l-én
a kamarákhoz való utalására tesz elő- lép életbe. Ugyancsak les7álli
terjesztésI. Somogyi Ferenc osztályve- totiák él helypénzeket is és el.
zetö az uzsoratörvényt ismerteti és ha1ároz/ál<, hogy a rokkant
előadja, hogy am. kir. Földm. Minisz- Két szobás és mellékheiyiségből

hivatásos árusokat menlesitik álló lakás kerestetik. Cimeket lapunk
ter utmutatást készitett, miképpen le- kiadóhivatalába kérek.

d
'l het az uzsora ellen védekezni; ezt az a hl2lypénzfizelés köleleze1!· Kétte~kel"i épült sarokház, modern

Levél egy eso a-papaga y- utmutatást a szakoszt. tagjai kinyo- sége alól.
l I t k I k üzlethelyiségekkel szabadkézből, ha-

ró]. Akövetkezó eve e ap u : matva kapják. .r..yula va'ros hat·a'ra't telnk- 'I tt I l d' tI f'UI "" szone veze e e a o, ese eg öldért el-
"furcsa eset történi velem. Né· KáUay Miklós földmivelés, könyvi célra az idén mérik fel. cserélhető. Bővebbet Kossuth Lajos u.

hány napPélJezeJótt egy papa.... u" a.Y.I· ..ml·ol·szter "'z l'de'n e's '" L I l ték S 35, sz. alatt, Vatay Gábor asztalosnál."" u u.e ep ez nagya1ádi zabó
gályt kaptam ajándékba, de jövőben él cserebogárirtást István arcképét Békésen. Olcsóbb ál bor! Kerekes Károly

d· '11 t akart lak"" borkereskedőnél akitünő zamatu kada!"a lszes él él nem ·U· ayökeresebben akarJ'a folytatnisomban beszélni. Órák hosszat 6 Az inségjándék 1 százalék bornak literje 40 fillér.
S szükség esetén az iskolás Orosházán. EladÓ ház. A volt Fried Géza-féle

ültem az álmos papagály elált ~yermekeket is bevonja az Bocskay utcai ház 2000 pengő kész-
és folyton mondogatlam : "Hal- irtásba. Anyakönyvi hirek. Születtek: pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka-

I , L"! H"'llo' Lóri l '" Farkas Juliánoa, T. Kocsis Sán- mat feltételek mellett eladó. Érdeklő-o. on '.' u, . . . Elmultak a farryosszen!ek
v , "I '" aaály kinyitotla a IS dor, Kiss Lajos, Kovács Eszter dők forduljanak Wagver József fake-egu a pup <5 minden veszély nélkül.
szemét és igy szólt: "Mással Anna, Kovács János, Béres Jó- reskedőhőz Gyomán.

'] b RagadósáUatbetegségek: Lép- zsef, Cze.glédi Terézia. Házas- Egy kUlönbejáratu butorozott
beszél" ! ... Erre ujra él om a fene: Békéscsaba, Békés. - Veszett-

á t l ··t··tt k T . jh I szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és azmerült, de másnap végképen ség: Szarvas. _ Lórühkór: Békés, S go KO O e: Ol mrc- Erzsébet-ligetben 2 bl.ltorozoU szoba
felébredt és azóta folyton ezt Békésszentandrás, Gádoros, Gerendás, Timár Ilona Margit/al, Kardos és egy nagy szoba butor nélkül is
hajtogatja:;, Tolnai ... Tolnai.. . Gy.oma, Pusztaföldvár, Szentetornya.- Ferenc-Gecsei IdávaJ. Elhal- ~iadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Tolnai. .. Nem tudják meg' Sertéspestis : Békéscsaba, Békés, Bé- tak: R. Szücs Sándor 66 éves, Ert. lehet ugyanott.

l késsámson, Csorvás, Füzesgyarmat, Gá- Kató Dániel 63 éves, H. Ko- lill It ll! í!l1 1010\1 I j li! Illillll ji! Ul! II l\114 llí II
mondani nekem, hogy mi yen doros, Gyoma, Kondoros, Mezöberény, Szerkesztésért és kiadásért felelős:
Tolnai! emlegeía Lóri folyton? Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, vács Zsigmond 37 éves (hósi ifj. WAGNER MÁRTON.

Talán Tolnai Világlapját ? ... " Szentetornya, Tótkomlós, Ujkigyós. halo It). IU !ol illU n U II fO( II II ll! lit iCI"'I1:

-~N;:;;;;t~:HúN~;r~~r=i~~;j~SAN~OR:--~

Nem lehet elég nyomatéko
san utalni arra, hogya valódi
Aspirin·Tableíták helyett ne
fogadjunk el pótszereket vagy
más egyebet. A hamisilott tab·
Ietlák rendszerint minden e'
gészségügyi eJlenőrzésnélkül

készülnek. Ezeknél igen gyaK,
ran káros utóhatások is és:clel
helők, például a szivre, mig az
eredeti table1ták ártalmatlélnok.
Ügyeljen tehát a vásárJásnálaz
.credeti "Bayer"...csomögolásré'J
a zöld szalaggal.

Meghalt az orosházi szüle'
tésü Jászay-Horváth Elemér
költő.

Szolgálati idejüket kitöltött
tisztviselők nyugdijazása. A
nyugdijazásról szóló kormány
rendelet végrehajtása értelmé'
ben mindazokat a iísztviselő

kel, akik 35-40 évi szolgálati
idejüket betöltötték, ez év ju,
nius hó végéig nyugdijazni
kell.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Ncgyedév:-e 1'30 P, Fél évre2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Feleiős szerkesztő: ifj. WAGNER 1IIlÁRTON
-Szel'kesztos'é'g"és'--ldad6hivatai:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G )/0 m a, Kossuth" L.ajos utca 64.

Telefon :22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.-

Zászlószentelés.

-
Békésvá:rme~ye Törvél1yha~

tósága május hó 31;én rendes

köz-gyüJést larL

A vármegyei búzakiálJjtáson a ter
melők a törvényhatóság területeiről

saját termelésü búzáikkal dijtalanul
vehetnek részt.

Akiállitás minőségi vizsgálatait a
békéscsabai m. kir. mezőgazdasági

vegykisérleti állomás fogja végezni és
ezen vizsgálati adatok alapján fogjuk a
versenyben résztvevő búzamintákat
minőségileg osztályozni. A vegykisérleti
állomás a kiállitás tanulságait a gaz
daközönséggel a kiállítás bezárása al
kalmával előadás keretében ismertetni
fogja.

A búzakiállitáson való díjtalan rész
vétel feltételei az alábbiak:

L Aki a búzaminőségí versenyben
részt kiván venni, ezen szándékát ju
nius hó lO-ig tartozik bejelenteni, to
vábbá azt is, hogy hány mintát fog
beküldeni. A jelentkezés a termelőre

kötelezettséget nem ró. Célja, hogy a
kiállítás kereteiről előzetes. tájékozást
nyujtson.

2. Akiál1itásra csak hiteles mintákat
lehet beküldeni. ft, minták vétele a
Kisgazda Egyesületek, illetve a vár
megyei gazdasági egyesület megbizottai
mint szakértők közremüködésével köz
igazgatásilag fog történni.

3. A búzamintával egyidejüleg azon
talajból is küldendő be minta, amelyen
a beküldött versenybúza termett. A
talaj vizsgálatáért dijat nem kel! fizetni.

4. Ugyabúzamintához, mint a főld

mintához külön kérdőiveket küldünk,
amelyekben a feladott kérdésekre lelki
ismeretesen pontosan és határozotlan
kell válaszolni. A szabálytalanul, illetve
hiányosan kitöltött kérdőivek esetén a
termelő a versenyből kizárható, mivel
mintáinak vizsgálati adataí nem len
nének feldolgozhatók és hasznosithatók.

5. A 2, 3 és 4 pontokban foglalt
feltételek szerint előkészített búza és
talajmintákat egyidejüleg Békéscsabitra
az ottani Kisgazda Egyesületnek ei
mére legkésőbb folyó év julius hó 25
ig kell beküldeni.

6. A búzaversenyben csak oly nJÍn
tával lehet résztvenni, amelynek hl.
sulya legalább 76 kg.

A mintavétellefolytatásának módjá
ról, a kiállitás időpontjáról annak
idején a termelőkel tájékoztatni fogjuk.

Felhivjuk a termelőket, hogy a vár
megyei búzakiállitáson, amelyet első

sorban és főképen az ő érdekükben
rendezünk, minél nagyobb számban
vegyenek részt. Mutassák meg, hogy
acélos akaratukat nem lankasztja el
még a IIIai nehéz gazdaság í válság
sem. Céltudatos munkával is azt kell
igazoJnunk, hogy van még szava a
magyarnak is a Dunamedencében.

Békéscsaba. 1933 május hó 14.

A bék:ésvármegyeibúzakiámtas
rende21őbizoUsága.

tiszavidék! búza legyen a világpiacon
is értékesíthető.

Ez az ut, amelyen haladva a tisza
vidél{ búzájának az egykor hires vi
lágmárkának hirnevét vissza tudjuk
szerezni. És ez a munka nem lesz
meddő, mert a termelőknek az érté
kesitési lehetőség biztos jövedelmet, a
munkásosztálynak pedig kereseti lehe
tőséget fog biztositani.

A kiállitás nyujtotta nemes verseny
meg fogja mutatni, hogy gazdáink mi
lyeneredményt értek el eddig és egy
ben tanulságos is lesz és utat fog
mutatni a követendő gazdálkodásra a
helyi viszonyokban beváJt minőségi

búzafajták termelésébell.
A búzakiállitásol1 a legjobb minő

nöségi-búzával versenyzők értékes di
jakban fognak részesülni.

Az ünnepségcí á gyomai
Dalárda nyi/ojja meg él Hiszek,
egy;gyel s utána Egri józsef
cserkész szavalt.

Az iinnepi beszédet Répás
Pál ref. lelkész Íiutotfa. A len
dülettel előadott, hazafiságló\
izzó beszéd nagy hatást vállo-It
ki a ielenvollal<ból és meg
lapsolták. Egyik érlékes száma
voll az ünnepélynek Marion
Imre hazafias szavalala, mely
szintén nagy Jetszést aralolI és
dr. forray Lajos a Honsz orsz.1
lb. társelnöke zászlóava!ási be
széde, melyben a rokkantak
iránti közönyról beszélt.

A zászló megkoszoruzása
után Erdei Lajos helyi elnök
átvette a zászlót rövid beszéd
kiséretében. Ezután a zászló,
szegeket verték be talpra esell
jelmonciások közepelte. A Him
nusz eléneklése után az Egy(>
sületek lisztelgő elvonulása
kővetl-u27eít a zászló elólt s ez
zel az ünnepély véget ért.

"Idegenforgalmi Osztályt", I

me/y lelkes társaság meg
hivná és itt kalauzolná, a l
községbe/fekkel megfsmertef- l
né az idegeneket és igy kö-I
zös erővel szereznénk kÖZ-1
ségünknek ismerősöket, ba
rátokat.

Békésvármegye törvényhatósaga a
búzaminőségi termelés előmozdítására

minőségi versennyel egybekötött búza
kiállitásmegrendezését határozta eLA
kiállitás Békéscsabán a Kisgazda Egye
sület nékházának disztermében lesz.

Békésvármegye gazdáinak nem kell
részletesebben magyaráznia kiállítás
jelentőségét. Elég, ha rámutatunk arra,
hogy már vannak olyan minőségi búza
fajtáink, amelyek világpiaci vonat/w
zásban is versenyképesek. A feladat
most az, hogy ezen fajták közül kivá
logassukazokat, amelyek a vármegye
területén a legkedvezőbb eredménnyel
termelhetök, hogy Békés váílJlegyének
egységes, jó minőségü, a hazai fogyasz
tás, de különösen a világpiac igényei
nek megfelelő búzája legyen, melyver
senyképességénél fogva, mint márkázott

Felhívás
Békésvármegye gazdaközönségéhezI

A hadirokkanlak zásziószcn
ieJési ünnepélye napján, május
25·én kiderült az égbolt s a
természet is örült velünk együll
ennek. az egyszcrü, dc szép
ünnepségnek.

Reggel korán derék leventé
ink zenekara zeneszóval éb·
resz!et!e a közönséget, s fél 9
órakor g-yülekezelt már az ösz
szes templomokban él közön
ség, honnan a Hősök szobra
elé vonultak. A szoborral szem
ben felálliioli emelvényen fog
laHak helyet községünk vezelői:

a zászlóanya dr. Zeőke Antal·
né, dr. Pálka Pál főszolgabiró,

vitéz dr. Haviár Gyula kőz'"

jegyző, Simonovánszky Ödön
altanácsnok, Tápay Károlyné,
Pétermann józsefné, Bakos jó
zsef tb. főszolgabiró, Nyisztor
Péter vezető főoktaló,dr. Zeőke
Antal, Pánczél Emil főjegyző,

dr. forray Lajos ügyvéd. a
Hans? orsz. lb. társelnöke, vitéz
Székely Sándor slb.

a gyomai állomáson átutazók
a tojásosperecekről emleget
tek meg bennünket. Derék
pékjefnk most talán még jobb
pereceÁef sütnek

Közmüvelődési Egyesüle
tünk megalakifhatná a hely
beli tanitóságbevonásával az

Idegenforgalom,
Mílyen jól esik hallanunk,·

amikor más község- vagy
városbeli ember jár Gyomán,
ha az illető az itt látottakat
összegezi és jó véleménnyel
van iztcáink egyenességéről

és a főútcák fásitásáról, jó
járdáinkról, rendes épü/ete
inkről, általában községünk
külső köntösé ről. Ha az ide
genek e külső benyomását
fokozni akarjuk, akkor büsz
kén szoktuk még, mint kü
lönlegességet, felemliteni a
Knernyomdát, (melyet a gyo
maiak nagyobb része még
belülről nem látott,) a hatal
mas méretű református temp
lomot, a művészi kiállításu
katholikus templomot, az Ár
vaházat és végül a ligete t.
Ha még marad egy kevés
idő, az Úri kaszinóva! is
büszkélkedünk, sőt a pár
tagnak útban álló hangver
senyzongorára is büszkék
vagyunk ilyenkor. A nyári
látogatóknak még a strandot
is megmutatjuk.

A Gyomához hasonló al
földi községek nagyrészt egy'!
forma mérefiiek és kinézé
süek s nyáron egyformán
porosak. Mégis azt látjuk,
egy kiváló fparvállalattal, szép
építménnyel vagy fe lepitéssel
találunk mit megmlltatniaz
idejövö szomszédolcnak.

A mult idő nemcsak velünk
szemben volt olyan mostoha,
hogy történelmi mutogatni
valónk nincs, hanem a kör·
nyékünkbeli községekben sin
csenek ilyen emlékek. De mert
a környékbeli iskolák tanul
mányi kirándu!ásaik közben
hozzánk is eljönnek, kutassuk
fel a népies eredetiségeinket
s ezeket is mutassuk meg. A
Papp Zsigmond fafaragásaft
és más miiveit is bátran
megmutathatjuk. Valamikor



2 oldal.
trkT

OYOMAI UJSÁC 1933. maj. 27.

Révlaposi gyümölcsösök,

Földteherrendezés. (ll)

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

Mezőgazdaságunk egészséges fejlödését addig nem várhatjuk,
amig az elmult évtized legvitálisabb bajait nem orvosoljuk. A fenn
álló bajok közül a legmélyebben ható a mezögazdák általános és
nagyfoku eladósodottsága. Erre nézve már sok oldalról történtek
javaslatok egy országos földteherrendezés keretében.

Az eladósodásnak legföbb okai a terményárak rohamos csök
kenése mellett az utolsó évtizedben produktiv célokra felvett köl
csönök, a legtöbbnyire tulméretezett gazdasági gépek beszerzése a
többtermelés égisze alatt és az adók emelése. A magyar mezőgaz
dák tehát majdnem 90 százalékig adósok az államnak, bankolmak,
külföldi pénzcsoportoknak. A törlesztési részletek és kamathátralé
kok tömege ezt az adósságot évröl-évre fokozzák és hiábavaló
minden halasztás, a tönkremenés ilyen eszközökkel fel nem tartóz,
tatható.

Itt csak egy csodaszer segithet, amelyhez eddig csak az élel
mes kereskedő folyamodott, hitelezőivel való kiegyézéshez. És ennek
a kiegyezésnek kulcsa ma már meglehetősen tisztán látható. A hi
telezők maguk mondják, hogyalefolytatott árveréseken követelé
seiknek alig 25 százalékát kapták meg, ha sikerült egyáltalában
vevőt előteremteni. A hátralékos kamatokról szó sem lehet. Tehát
vegyük ezt a megállapitást alapul. A földbirtok ára legalább 50
százalékkal esett, a terményárak ezen is alul állanak, amióta az
adósságot kontrahálták. Igy ma teljesen hiányzik a tartozások fe
dezete ingatIanokban és terményekben respektive állatokban.

Egy országos szövetkezetnek módjában állana a mezögazdák
összes hitelezőivel egy egyezséget kötni, amelyben a szövetkezet
yállalná az 50 százalékra csökkentett ~dósságok behajtását, a ka- (Folyt

szik, amennyire monijiások az
idén él meggyfák, jövőre még
nagyobb mérvű lesz a puszH
tás. - Elhalároz/uk, hogy gyü Q

mölcsérésre ismét meglátoga/
juk a Máday gyümö!csösl, hogy
a zacskóban termei! almákat is
meglássuk.

A szőlőb",,,, öl szőlő ilonca áitai
összeiont levelekben taTlyázó her.
nyól{at a leve!ek összenyomásával
öljük meg.

A rothadó saláitát idejében ta
volits>wk el az egészségesek közUi.

mathátralékok teljes törlésével, a további kamatoknak pedig a ma
gazdasági jövedelmezőségi kulcs szerinti megállapításával, vagyis
maximálisan 4 százalékkal. A Wrlesztés egy uj l10sszulejáratu (leg.
alább 20 évi) terminusra volna prolongálandó. A szövetkezetnek
jogában állana egy országos hitelmüvelet keretében az eladósodott
ingatlanoknak egy részét telepitési célokra is felhasználni és igy
a tartozásokat uj ingatlantulajdonosokra átruházni.

Evvel a mezőgazdák abba a helyzetbe jutnának, hogy ingat
lanaik egy részének feláldozásával magukat teljesen tehermentesit.
sék és a földjeikért méltányosabb árakat kapjanak, mint az árve
résnél. Mivel egy ilyen szövetkezet egyszersmind az országos mező

gazdasági értékesitést is bonyolitana le, lehetővé válna, hogy az
adós gazdák tar/úzásélikat (törlesztést és kamatot) terményekben
fizessék le a szövetkezetnek, amely a maga részéről az értékesiq
tésből bevett készpénzzel fizetné ki a hitelezőket. A hitelezők min.
denként jobban járnak evvel, mintha árverés utján hajhatják be
követeléseiket, mert 25 százalék helyett 50 százalékot kapnak és
biztos garanciát nyernek, hogy ezek az összegek legalább kamatot
hoznak és meg is térülnek. Azonkivül sok esetben meg szabadul.
nak aHól a gondtól, hogy az árverés alkalmával nyakukbaszakadt
ingatlanokkal mit kezdjenek. A telepitési akció amugy is aktuáJissá
vált és sok javaslat lett kidolgozva abban az irányban, hogy az
eladósodott birtokokat használják fel erre a célra. Ha ezt az akciót
megint csak a bankok financirozzák, a telepesek alig juthatnak

. jutányosan földhöz és az eladósodott gazdákon evvel vajmi kevés
lesz segitve, mert nem remélhető, hogy a hitelezők előzetes ki
egyezés és erős gazdasági garancia nélküllemondanának teljes
követeléseikröl. Csakis egy országos gazdasági szövetkezet, amely
a hitel mellett az értékesités momentumát is kezében egyesíti,
nyujthatja ezt a garanciát.

s7ándékozoH gyomaiak és
endrődiek közül senki sem
megy el, mert a fílJéresgyorsra
számilva nem igényelték cl 33
százalékos utazási kedvez'
ményre jogositó igazoiványo'
kat és amikorra meg(udlák,
hogyafilléresről !ecsusztaiiák
őket, már nem voll idő az
igazolványok megszerzésére.

Szombaion délelőtt előadás

közben O. Nagy László gazda,
MádaJ! Aladár gyógyszerész és
él tanfolyam hallgatói elbes7él·
gellek és abban mind egy véle

tolongani kellene még' azoknak ményen voltak, hogy gazdasági,
is, kiknek csak e~ty kopasz népegészségi és munkaaikal.
udvaruk van, hogy meglanul# mi szempon Iból is ércl<2l1les
hassák a gyümölcsfák telepíté- és kell is a gyümö!cslermclés
sél, kezejéséL sel foglalkozni. Molo'os ls/ván

Persze a Iul okosok azt tart- kerlészeli föinléző példával
ják, őket ne Janitsa senki. is megerősiteile ezl. egy

... Szomba/on déltdán meg- kat. holdon 400 drb. szilvaféÍróJ
néz/ék a tanfolYélmon rész!ve"" éven!e 200 mázsa szil vát ka~

vők a rév!aposi gyümö!csÖsö., punk és l11ázsájtíl 4 pengöért
ket. Mokros István kertészeti értékesÍlbcJjük, efn holdról 800
főintbő bő anyago t talált ott pengő bevéteiünk van. Ezek a
a vértelű, lisztharmat, monilia számok beszélnek, ilf ncmkclJ
és más fertőző betegségek és bizonyítani.
kártevő rovarok szemlélteté~ Jllnius 2-o'éÍn ismél tart
sé re, valamint a rendszertC'1cn, előadásokat Mokros istván ker-
sűrű gyümölcsfa ű!lelésére és !észeti fáinlézŐ. Felhivjuk fi,
a magról kell silány minőségű gyelmél nemcsak él birjokos~

fák nagy mennyiségére. ságnak erre a kéj napra, hmicm
Üdi1ő volt a társaságra, mikor az iparosok, kereskedők, liszt.

Máday Aladár gyógyszerész viselők is szaki/sanak an
nagy szakértelemmel és nagy időt, hacsak egy fél napon is
kedvvel kezelt gyümö]csösében tudják hallgatni az előadásokal
gyönyörködhelelJ a látott sok és gyakorlati bemuia/ókat, mcn
nyomorékésfertőzöJtgyümöics- jen ck el, tanulják meg a gyü-:
fák után. Otl azt is láthat luk, mölcslcrmeiésJ.
hogy amoniliával fertőzölt I """"'~~~""""''''''''''''"'''''~~''"'''''~'~'''''''m'~
meggyfának a legjobb orvos~

sága, ha az összes g'a!lyakat
levágjuk. Vajjon hány meggyfa
tulajdonos meri erre rászánni I
magát? Pedig, ha ezl nem /e-

EGSZERVEZÉSE.

csak illenék már kapcsolatot
keresni az Ibusz nak és előre

tájékozódni, mennyien utazná,
nak. Abból a sokat nrtatoll
haszon ból egy pár fillért csak
áldozha/na egy helyi megbízot!
tartására, kilől a szükséges
felvilágositásokat megkaphat·
nánk.

Ugy lehel, a vásárra menni

Ha akisbirtokosaink, iparo
saink és kereskedóink érdek·
lődése és akarása arányban
volna a kormányzat áldozat·
készségével, mellyel tanfolya,
mok !artástívallehetővéakarják
tenni, hogy mindenki ingyen
meglanulhassa a gyümölcsfák
kezelésél, pár évalal! a minden
féle betegségekkel és férgekkel
fertőzött korcs·gyümölcsfáink
kikerülnén{'k a kerjekből, IId·
varokról és egy céltudatos
gyümölcsfa telepítés és gYÜl
mölcstermelés indulna meg,
melyből a termelőnek is és a
fogyasztónak is csak haszna
lenne.

De mi a helyzet?
A télen tarlot! tanfolyamon,

a most pénteken és szombaton
tartott két napon is, dacára
Mokros István kertészeti főinJéző

kiváló szakelőadásainak,ha az
I~ánfenéki ÁrmentesítőTársulat
irodistái, gát~' és csatorna őrei,

valamint a társulatí fásitásoknál
dolgozó munkások nem leltek
volna olt, alig egy páran hall·
galták volna az igazán tanul,
ságos előadásokat.Hiszen ilyen
"ingyentanulási" alkalmakkor

EZÖGAZDASÁGUNK

A Szegedi Ipari
Vásár, az Ibusz,
a békéscsabai
filléres gyors.

A Szegedi Iparkamara hetek
óta nagy arányu propagandát
feit ki, hogy az ötödik Szegedi
Ipari Vásárra minél többen el
menjenek. Gyomáról és End,
rődrő! is többen akartak va'
sárnap a Békéscsaháról induló
filléres gyorssal Szegedre men
ni. Az érdeklődőkneka gyomai
állomásfőnökség nem tudott
közelebbit mondani, mert az
Ibusz békéscsabaikirendeltsége
kedden is úgy nyilatkozott, csak
ha üres hely marad, akkor jö'
he/ünk számitásba. Végre szer
dán délután megtud/uk, hogy
az Ibusz a filléres gyorson
gyomai és endrődi utasokra
nem tari igényt, sől a reggeli
vonatunk beérkezése elólt 1
perccel a fillérest már el is
indítják.

Rá kell mutatnunk az Ibusz
helytelen üzleti felfogására, a
mikor egy ilyen ritka alkalom
mal is, mint ez a mostani, nem
tud a kényelem és profiton tul ...
látni és mérlegelni, ha Békés...
csaba környékét megfelelő idő

ben és megfelelően megszer
vezték volna erre a Szegedi
Ipari Vásárra, önmaguknak, él

MÁV""nak és a kulturának is
használtak volna, ha a kör...
nyékbelieknek is lehetóvé tet...
ték volna a beutazás!.

Csakhogy él fil1éreseket igény
bevevő közönséggel - ennyi
filléres haszon után - mégis
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Forgalmiadót
drágrtana

Az Országos Magyar Keres'
kedelmi Egyesülés évek óla
harcol a forgaJmiadó egyszerre
és pedig a iermelónél lörlénő
!erová9áért. Ez eddig részben
sikerült is. Mosl az épilési
anyagok tégla, cserép, mész
cement, szigetelőlemezek stb.
forgalmiadója kerülne ilyenké
pen !erovásra, de olyan igaz
ságtalanul, hogy pont adup",
láját akarják bevenni a terme
lőnél, mint amennyit ezeké ri
eddig fizettünk Ezek az anya
gok részben a gyároslóI egyene
sen a fogyaszióhoz, vagy csak
egy kereskedő n/ján kerülnek
a fogyaszlóhoz.

Az Omke május 29-én gyü
lésen foglalkozik ezzel a ter",
vezette! s reméljük, amennyire
az Omke már más - a fo
gyaszlókra hátrányos - Jer..
vezetet meghiusUott, ezt az
adóegyszel'űsílési drágí!ást is
meghiúsítja.

Kina és japán fegyv<?fszli!1lb
tel kötöttek,

A világpiac búzaárának
alakulása és a magyar

búzaárak.
Az év első 3 hónapjában az

amerikai piacokon a buza ára
lassan, de bizlosan emelkedik,
ezzel szemben a magyar buza
ugyanezen időben csökken.

Február végén a buzát a
budapesti tőzsdén 15 pengő

20 fillérrel jegYl2zték, május
közepére az ára 13 pengő 30
fillérre esett, három hónap alat!
tehát 2 peng'őJ veszteIt februári
árából. Ezzel szemben Livel'I
pootban 9 pengő 90 filiérról
10 pengó 85 fillérre, Csikágó
ball 10 pengőről 13 pengő 40
fillérre. Winnipegben pedig' 8
peng'ő 40 fiJIérról 10 pengő

04 fillérre emelkedell.
Ha ennek az ellenléles irányo

zalnak okát keressük, mást nem
állapilhajunk meg, mini hogy
az áresés alapját a buzaspeku
lánsok manipulaliojában kel!
keresni. Jó lenne, ha a korD
mány figyelemmel kisérné éj

buzaárak alakulását, annál is
inkább, mert a terhek alaH ros
kadozó gazdák képtelen·ek a
spekulaciónak folyion ujabb és
ujabb ajándékokat adni, ók
maguk pedig ezalail lassan,
de biztosan iönkre mennek.

~fUllftftftftM~"

Dr. WALTER SZEMINÁRIUM
legolcsóbban és biztos sikerrel készit elő

középiskolai összevont
magánvizsgákra és érettségire.

Vidékieknek levelező oktatás.
Kimerítő prospektus. (Válaszbélyeg)

Budapest, József körut 2.
(Rákóczi-ut sarok.)
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Minden vasárnap

friss csapolás
a ligetben!

Kis zóna 16 fillér!

eredmény ercjük és a k,prül l

ményekhez képesi szép' volt.
Jelen volt megfigyelőnk jól

cső érzéssel "flllapitotta meg,
hogya kir. főigazgató iskolán·
kat feltünő figyelemre méltalta
és mcgbiziatta, ó azon lesz
minden ereiével, hogy a fiu és
leány iskola külön válaszlassék.

A vezeió tanár - igen helye
sen - a gyermekeket nem
akarva az éjszakázásnak ki
tenni, fél 5 órakor levonul! a
versenytérről.

igazgatónk üdvözölte a ven ...
dégeket, a tanulóifjuságoi és a
megjelent szülőket, lalpraeseli
beszédében megemlékezve az
elszakilo1t területekről.A gyer...
mekek szavalatokat és ének
számokat adtak elő. Közben
egy kis zene is került és a
leánysereg rögtön táncra perl
düH - persze csak egymással
- táncos nem voll. tvlegnézlék
Gyomán a Kner,nyomdát, a
ref. és róm. kath. templomokat,
a vendéglátó polg. iskolál és
megkoszoruzlák a Hősök szob
rát, ahol beszéd és ének hang
zot! cl.

Este 7 ór'akor utaztak el egy
kedves kirándulás emlékével.

Ji

szerkesztőségünkbe, itt tartjuk az
első összejöveteliinket. Ez alka
lommal ismertetjük a tisztavérii
tenyészállatok beszerzési módoza
tait, mely tenyészállatokért nem
pénzt kell majd fizetni, hanem a
saját tenyészetből természetben kell
azokat visszaadni.

Tehát:

május 3t-én este 6 órakor a

szerkesztőségünkben találko

zunk.

ha kölcsön után járó kamat a
kölcsönnek 7 és fél százalékál
eléri, vagy meghaladja, a kö!·
csönlőkének évi 2 és fél szá
zalékánál kisebb az esetben,

annyival kevesebb kal11alhozl
zájáru!ás jár, amennyivel a ka
mat az évi 7 és fél százaléká·
nál kisebb. Évi 5 százalékol
meg nem haladó karnai esetén
kamalhozzáiárulás nem jár.

yúltenyésztőkEgyesületének
megalakulása.

Teljesen üzemképes 1 és fél tonnás

FORD TEHERA TÓ
eladó.

Ára 600 pengő.

Bővebbet: "Mezőföld"

politikai lap kiadólúvatala
E n"1 i n g, Veszprémmegye.

Csütörtökön volt a kerületi
tornaverseny Gyulán, melyen
polgári iskolánk is részt vetI.
Szépen szerepeltek leányaink
s rilhmikus lornagyakorlalaik és
magyarlánc bemutatóik fel1ünést
kettettek. A fiuk is iól á.lllák
helyüket s a sikJutásban és az
előfutamban, 2 első, 2 második
és 2 harmadik helyezést ériek
el. Szépen szcrepeliek még az
athletikában, azonban a cse
kély létszám miat! él versenyt
nem veheUék fel, de az eléri

A Gyomai

A mezőluri Teleky Blanka
leányliccum tanárikara 220 Jel
ányn0vendékkel május 24;én
szerdán a déli vonallal átrán
dult Gyomára s ilt a helybeli
polgári iskolával együttesen tar
tolták meg a madarak és fák
napjái az Erzsébet-ligetben.

Gyönyörü látvány volt az a
bájos, kedves leánysereg, amint
ellepte a ligetet és !eteJepedlek
az asztalokhoz, előszedve a
a iáskából az elemózsia!. Meg
látszik rajtuk a jólnevelíség, a
virágokat és fákat nem bán;
tolla egy sem. Egyik tanárnő

nagyon kedvesen s szivhez
szólva beszélt a növendék9k;
hez. Paál Sámuel polg. isk.

mének 15·szörösél megha-
ladja.

b) házas beltelkek Illlajdo
nos ai a jövedelmük nagyobb
részben mezőgazdasági mun
kabérből, illelve mezőgazdal

sági munkajövede!emből szár
mazik és terhüknek összege az
ingallan házadó alapjc9nak löbb,
mini 4 és fél·szeres,z.

A kamaJhozzájáruJás mértéke,

Kerületi tornaverseny.

Madarak és fák napja.

ugy látszik, a nyúltenyészlők

bátrabbak a baromfitenyésztőknél

és gyümölcstermelőknél, mert nem
kétségeskednek sokáig, hanem má
jus 31-én már az alakuló Ryiilés
idejének megállapítására össze
jönne/c.

Felhivjuk figyeImét mindazok
nak, kik nyúltenyésztéssel foglalI
koznak, vagy azzal foglalkozni
akarnak, vagy csak érdeklődnek a
nyilltenyésztés iránt, jöjjenek el
május 31-én este 6 órakor

----------......-~
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Ki kiváncsi
a földje összetételére és
az idei búzája sikértartal
mára

és mindezeket ingyen
akarja megszerezni ?

Az jöjjön ki a szerkesztő

ségünkbe legkésőbbjunius
5-ig, beje!entjük az illetőt

a békéscsabfli búzaver
senyre.

Aki csak egy kicsit is
élelmes, hacsak egy hold
búza vetése is van, irat~

kozzék be, ez n~m jár fáI
radságg<11, ezzei szemben
ingyen, vizsgálják meg a
földjét és búzáját.

Kamathozzájáru lás
engedéllyezése, fennálló

gazdaságok után.
A m. kir. miniszteriumnak

4300/ i 933. M. E. sz. rendelete
szabályozza a gazdalarJozá#
sok uláni kamalhozzájárulás
lehetőségeit. A hozzájárulásI a
rendelet érleimében

él) azon mező-, erdő-, sZőllő-,

vagy kertgazdasági ingallan
tulajdonosai kaphalnak, akik
nek jövedelme nagyobb rész~

ben abból az ingallaríból cred
és ierheiknek együttes összege
az ingallan koronában kifeje#
f(:eU kataszteri lis:lla jövedcl-

Hogyan lIédjUk meg csecsGlamőin

ket öl nyári hasmenésektölI

1. Sohase válasszálok cl
nyáron csecsemőileket.

2. A nem szop/atoH csel
csemők étkének elkészitésére
mindig megbizható !cjet ve
g·yetek.

3. A friss tejet tiszta, sűrű

szűrőn szűrjélek át és hideg
helyen tartsátok.

4. A cse'csemők táplálékát
gondosan UWl' készí/sélek el,
.ahogy azt az orvos elrendeJlc.

5. A táplálékot mindig pon
los időben és az orvos állal
előirt mennyiségben adjátok.

6. tvlieJőfl a csecsemővel

megeletnétek, kósloljáJok meg.
Összement, savanyu, sár~a

vagy bűzös tejet ne adjatok
neki.

7. Óvjátok csecsemőiteketa
tűző napsugártól.

8. Nappal inkább hi.ivös SZOl

bában vagy árnyékos helyen
tarlsálok s estefelé, ha már
kicsit lehUlt a levegő, vigyétek
őt a szabadba.

9. Minél melegebb az idő,

annál lengébben ö!lözfessélek
a csecsemőL

10: Óvjátok ugy őt,mini táp
lálékát a legyektől.
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Tekintetés
Tóth József tanitó urnak

Endrőd.

Folyó év március hó 16-án illu
minált állapotban megsértettem, a
tekintetes Tanító urat, amién' eZ·7

uton bocsánatát kérem.
Endrőd, J933 május J 7.

Tisztelettel:
Kurilla Vince

nyug. vasutas.
*E rovatban kőzöltekért felelősséget

nem vállal a szerkesztőség.
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A méhek munkája. Wilson
Sándor kémikus kiszámilojja,
hogy él méhcknek több mint
hélmillió virágoJ kell mefrláío,
galniok, hogy egy kiló l11ézük
legyen. !':gy kiló mézhez 2 kiló
virágnedv keH és él méhek
mi?zgyomrának a fuokciójára
vár, hogy él virágnedv inverláll
cUKoranyaggá vállozzoll át.

'Csak ebben az állapojban van
él méznek élvezeti, táp~ és
gyógyérléke. A méz ben 79
százalék cukor van és pedig
42 százalék szőlőcukor, 35
százalék Ryümölcs- és csak
2 százalék nádcukor. A méz·
nek az él fölénye él nádcukor~

ral szemben, hogy nem kiván
erősebb gyomormunkál él cukor
inver!áJásához.

~~~~"'<fi;.~~N'}~"'I~~

három
melleUi

mclybcn
mzollók

Csapadék naptár.

Kiskunhalas város
bikájál az országCd
iszapos ingoványból,
lassan sülyedtek, a.
men/ették ki.
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AZ EST MEGINT UJAT ALKO
TOTT! A legnagyobb magyar lap má
jus 20-án, szombat.on délután megjelent
száma páratlan megl.s-petéssel szol
gáit az egész országnak. Megujitott
formában jelent meg Az Est, amelynek
negyedszázados története csupa ujitás,
csupa iránymutatás volt a magyar lap
csinálás terén. Most egy csapásra
megteremtette az uj, korszerU,
modernmagy.ar laptipust, amely
a változott időknek és a közönség mai
igényeinek legtökéletesebben meg
feJel. Agazdasági viszzonyok enyhülé
sét jelenti, hogy sikerült lerázni a
papirkorlátozás kényszerü béklyóit és
ujra· teljes nagyságban, 16 oldalon

:jelenik meg naponta. A16 oll:la~ból

4 .oldalt minden nap teljesen ké
pek töltenek meg. A világ és Ma
gyarország minden eseményének képe
megjelenik ezeken a gazdag, változatos
illusztrációs oldalakon. Repülőgép és
rádió is szálJitja öt világrészből a ha
talmas fotoriportersereg friss izgalmas
felvételeit. A lap 12 oidalas szöveg
része .csupa ötlet, érdekesség,
friss információ. Ezenkivül bejelen
tette Az Est, hogy megino/t egy
klasszikus regél'lysorozatot, a világ
irodalom remekeiből válogatott 400
500 oldalas 9yönyörli kiállitásu
könyvek kiadását kezdi meg id·
zárólag olvasói részére. Az Est
nJinden olvasója ugyszólván fillérekért
megszerzi magának a 24 kötetes diszes
vászonkötésü könyvtárt.

AVezuv füzhányó napok ófa
működik.

.
Báthory István lengyel király

és erdélyi fejedelem születése
négyszázadik évfordlllójál most
ünneplik Krakkóban.

Artista szerencse. A világ
összes lapjai tele vannak azzal
az ar/islával, aki PiÍrizsban az
utcán produkálJa magát. A pro
dukció ulán a gyüjtésnél egy
előkelő külsejü nő él kalapjába
csusztal/a él névjegyét egyezer
frankossal. Erről az artistáróJ
kilünt, hogy magyar és ma
már az emJitel! hölggyel együtt
járja a világot mint nászutas.
Erről közöl rendkivül érdckes
cikkel Tolnai Világlapja leg.
ujabb száma.

Vasvármegye törvényhaló4
ságé! II magasfogyaszlásiadók
mérséklését kéri a pénzügy
miniszterlől s csáJlakozásra
hivta a többi vármegyék bizot!.
ságait is.

Kémeink jelentik, hogy a Rév
laposon, él Uget felőli oldalon,
nagy arányu illalszergyár van
alakulóban. Kémeink élzt még
nem ludták kinyomozni, hogy
yorkshiri. bergshiri, vagy man'
galica védjegyű lesz él kikerülő

parfüm. - A szomszédos j~lek·

tulajdonosok lelkeik árát már
20 százalékkal relcsaplák és
igy az egyidőben alakítani
szándékozott "gázálarcgyár"
egyelőre nem vesz telket. 
Az Idegenforgalmi Osztály
Gyoma nevezetességei közé
felvette a legujabb gyárüzemel.

Sertéshizl.aló telepengedély
ügy. Értesitteinekaz érdekelt
szomszédok. hogya Pikó Béla
áHal a révlaposi veteményfö!dre
kérelmezeli serléshizlaló telep
engedélyezése ügyében folyó
év május hó 29'óe ki/üzöf!
helyszini tárgyalás elmarad.
miután kérvényező beadványát
visszavonja.

Tanoncok Társadalombiztositói
bejelentése. A tanoncok természet
beni ellátásának egyenértékét, amikor
a tanonc teljes ellátást, tehát élelme
zést és lakást is kapott, korábban havi
22 pengő pénzbeli egyenértékben álla
pitották meg. Ez a megálJapitás azt
jelentette, hogy az íly tanonc után a
második napibér .osztálynak m~gfelelö

járulékot kellett a munkaadónak fizet
nie. A belügyminiszternekmost kiadott
rendelete, amely az alkalmazottnak
nyujtott természetbeni járandóságok
pénzbeli egyenértékének megállapitását
njból szabályozta, akként intézkedik,
hogya tanoncoknál .a teljes ellátás
pénzbeli egyenértékét 20 pengÖben kell
megállapitani. fly módon ezek a tanon
cok ezentulaz első napibér osztályba
kerülnek. Az átvezetést azonban az
üTI hivatalból nem eszközli, hanem
IlZ érdekelt iparosoknak minden
esetben változás-bejelentő lapot
kell kitölteni és a pénztárnál be
adni. Az átjelentést elmulasztó munka
adól{ tanoncaik után továbbra is a
második napibér osztálynak megfelelő

járulékot fognak fizetni.

A hangyák irtásál'lak alapfelté
tele a fészek felkutatása. Ha a
fészek megvan, ki kell bontani s az
egész társaságot petróleummal vagy
terpentinnel leönteni. Ha a lakásban fel
fedezik, hogy honnan bujnak elő, akkor Két szobás és mellékhelyiségből

egy kicsit bontsák ki ott a falat, fecs- álló lakás kerestetik. Cimeket lapunk
tOO pengös novella és 50 kendezzenek több izben petroleumot kiadóhivatajába kérek.

peng~s vers-páJyázatának fel, vagy terpetint a résekbe, repedésekbe Két telken épmt sarokház, modern
l k s azután jól tőmjék el gipsszel vagy üzlethelyiségekkel szabadkézbő!, ha-

léte eit· özli a "Magyar Szép· cementtel ezeket Irtóznak a hangyák a 'I

P
, - . szone vezettel eladó, esetleg földért eJ-
aroaJozó szinészek. Erről mive s Céh" kiadásában meN, kámfortól, naftalintól is s elkáb,'tJ'a 'lh t'· B" bb6 csere e o. ove et Kossut.h Lajos u.

közöl rendkivül érdekes cikket jelenő "Szivárvány" irodalmi őket a friss rovarpor (piretrum) is. Ha 35. sz. alatt, Vatay Gábor asztalosna!.
a Délibáb Uj' száma, amely és kritikai folyo'J'r"! Ino·uJ·abb. az élelmiszerkamrában az állványok ""'I ..u "-6 V' cs"' a bor! Kerekes Károly
nemsokára közölni kezdi Sacy gazdag tarlalmu számában. A nem érnek a falhoz, akkor ugy is lehet borkereskedőnél él kitünő zamatu kadar

védeni az élelmiszereket, hogya földön
von Blondel regényél, amely folyóirat előfizetési ára egy az álvány lába köröl finom fahamut bornak literje 40 fillér.
mindenüt! fe1tünésl fog kelteni. évre 4 pengő. mely fél- és rakunk jócskan, ezen keresztül azután Eladó Mz. A volt Fried Géza-féle
A Délibáb minden számában negyedévi részletekben is fizet- nem juthat a hangya az éJelmiszerekhez. Bocskay utcai ház 2000 pengő kén-

pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka-
pompás budapesli és külföldi helő. Megrendelhetőa "MagyarRepmögép szállitja a bolgár mat feltételek mellett eladó. Érdeklő-

rádiómüsorokat, érdekesebbnél Szépmives Céh "... nél Ujpesl, epret. A bolgár epret az idén dők forduljanak Wagner József fake
érdekesebb szin házi beszc'imo,gróf Apponyi u. 20. Mutatvány- repülőgépen fogják exportálni. reskedőhöz Gyomán.
Jókai, hirel{el. pleJykákat,kiJünő szám 20 fill. bélyeg ellenében. Dél,Blllgáriából egy né~et re p Egy kmönbejárstu butorozott
fiJmriporlokat,egyfelvonásos "1' 'Illlf .... / s20ba Horthy M. ut 30 sZ.aJatt és az

A f<:l.9.ya.potb61. l '118...9..11 6-S rét pu ova a a og gyuma csöl és. d b t f l t t - , I JI Erzsébet-ligetben :2 butorozott szoba
szm éjra o, O Y a asos regeny összehaJ"toU ujságpa"'irosból ké- más élelmiszerek et szállilBni S... és egy nagy szoha butar nélkül is
és gazdag rejlvényrovalot kö... szUlthern~ó1o"'6"köteleket ·J"unius él kora hal'nalbdn szedell bol- k' d' E lJI '" - ,la o. gyetnek különösen alkalll1as.
zöl. 84 oldal terjedelemben kőzepénkössUk fel a ·fára. Julius gál' eper már este megérkezik Ert. lehet ugyanott.
ára 20 fillér. el55 napjaiban ezeket már leszed- , I lB)\l:lI l!! rx nIA iDDllntl illi! li, lOt ni lK

het.JUkés elé.set.het.. iUk,a;i1o.. n.ba.n él nemei nagyvárosokba. A
M há B 'k ' , " '1 f Szerkesztésért és kiadásért felelős:

eggyesegy za e esvar- hel"eUUk l'I"omban UJ"abbakat kell repu őgép orgalom első kisér'
JI JI ifj. WAm-JER MÁRTüN.

vármegyéhez akar csatlakozni. kikötnI. lete május végéig fog tartani. J:l:) Uj! 11Ij]!!]itl\tU lOt:!Ol! ltJOOIí JI UOI:

~~~~~~~~ 1tw~~.~

~YQmtöttiil .~ &'JHUNGA.QIA"k:öllYVl1yomdaiváU~hdOyomán, Felelós cégtulajd6oos: TeKET SÁNDOR,

KinevElzés. Korossy György
főispánFarkas László füzesgyar
mati lakosi él gyomai iárás ut·
biztosává nev0zlekijunius 1
lől kezdődően.

Halálozás. Fekete Elek, köz
ségünk közismert derékiparosa,
május 24'én 64 éves korában,
házasságának 3S-ik évében,
hosszas szenvedés IItán elhall.
Temetése26~án d. u.4órakor
nagy részvét melielt mentvégbe.

Halálozás. Makesali Panni
Ká.dár Sándor neie élete vi,
rágiában, 19 éves korában,
boldog házasságának harmadik
évéhen hirtelen elhalt Oyulán.
Temetése általános résZvét mel
lett május 26-án déle!őH menl
végbe.

Anyakönyvi hirek. SziiIettek:
Kulcsár Mihály, Oláh Cecilia.
Rémai Mária, Csalah József.
Házasságot kötöttek: F. Ki~s

Endre-Dorkó Erzsébellel, Put
noki József-Eke Rózával. T.
Kiss lmre-SchwalmKatalinnal.
Elhaltak : D. Kovács Lajos 30
éves, Fekete Elek 64 éves. Gál
István 92 éves.
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Gyoma, t 933 junius o.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos: (55 IUm széles) l cm. magas hirdeté~

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdeíésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

Li é: SDI,

szám.

POLITIK

VHI. évrolY2nTi

E L Ö"F l Z E T ÉS! Á RA K : I -----------------------
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5;20 P. 1- r-elet~j;;csze"kesztö :

Befizetések postacse1;ken: ! Szerkesztőség és kiadóhivatal:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.2(!8. I "HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra. I G 'J 10 m a, Kossuth Lajos utca 64.
M.egjelenik minden szombaton reggel. I Telefon :22.

m<i!tiMi:1%51!1;;;;;;;;k::..~""'r:-------------------==~-zv=:;:y;;;;;;-_· -~------

Ha valaha, úgy most áhi
tozná az emberiség igazában,
hogya Szentlélek szállja
meg, hassa át a nemzetek
sorsát kézben tartó vezetőit,

kik emigyen megvilágosodott,
a felebaráti s.zerefetfel átha
iott értelemmel olyan meg
áflapodásokat féfesitenének,
melyek nlinden dolgozni aka
ró embernek munkát és ke
resetet nyujtanának. A kereső

ember átlagos igényeit ha
kielégitette, emberibb aggyal
gondolkozik és közelebb jut
a megelégedettség templomá
hoz. Elégedett ember jobb
hazafi és val!ásosabb tud
lenni s az elégedett ember
csodavárása is más, mint a
csalódofté.

lHár a csodákban sem hisz
a mai meggyötört ember.
Pár nappal a pünkösdi csoda
ünneplését megelőzően, mikor
szorongó szivvel reméltiik,
hogya hosszu évek alaft
az emberi igazság érzetére
alapozott Reviziónkat az eu
rópai nemzetek hipatalosan
is magukévá teszik, nem tör-'
iént meg a csoda, a Szent
lélek nem szállta meg a
hatalmasokat, nem csináltak
nekűnk magyar pünkösdöt,
hanem diadalra juttatták
az alattomos ármányt, me/y
millió és millió magyar könny
ben mossa naponta . derüsre
álnok arcát, melynek hazug
rnaso/yával megtéveszti a
hatalmasokat.

Ismét eggyel több a gyá
szos piinkösdi évfordulónk.
Töretlen erővel foly tatjuk a
harcot továbbra is igazun~

kért s azt kérjük a Magyarok
Istenétöl, szállja meg szent·
lelkével a nemzetek vezetőit,

hogy minél hamarább dia"'
dalra jusson a Magyar Igaz-
"O' O'w .;:,"

(Anyá.k-napjára.) .

Az otthon és a csatá'd.p KÖSD

Az élet nagy puszlaságán
nebéz gondok, baiok, küzdel, I
mek közöi.J vándoro! dZ ember.
Szünet nélkü] nyomja vállain'
kal az élet lerhe : annak vihara
és vész ei féÍrasztó és sokszor
elbirhajal1an sul1ya! nyomnak
le bennünket az ig.en sok le,
kin/eíben jáihata!lannak ne vez
heJó. sivár, kicllen pusztaságán
földi éle1ünknck.

tvlég·is tör!et, igyekszik előre

az ember, a mindennapi gond
embere és keresi cl boldogsá
got, amely lelkébe olthatatlan
hillel van beo/lva.

És az élet nagy sivatagán
vándorló emberek számára egy
kis, kedves pIhenő tanya,egy
kis nyugodalmat adó üdülőhely

esakug-yan van is és ez nem
más, minta családiköT, az otthon)
a szülői haz.

A cScdádikör biztosit tiszta,
igazi :'oldogság·ot az embernek.
Az olyan családi otthon. ahol
nem a civakodás, a harag, a
gyűlölködés mérgezi napon
ként a családtagok életét, ahol
nem leszik pokollá egymás és
önmaguk boldogságál a házas,
fekk, a gyermekek, a család
tagok.

Az olyan családikörben, szü
!óiházbem niOCS\:'11 bánai, har
mar szivá.rvány lesz olt a fáj
dalom kÖllnyébóJ is, ahol az
asszony, az édesanrlZ, tudatábcJn
van sz-en1 hivatásának és nem
csak tesJi érlelemben végez
isteni hivatás! mint a tesli élet
forrása, hanem belső, lelki
szempontból is.

Csodálatosan mély érlelrnü
ez cl szó; édesanyám! je!cnli ez
a icgteljesebb önfeláldozást, a
jóság, szeretet és hi.íség eré'

nyeinek beleljesülésél. Magá~

ban foglalja ez él szó i'lzörőkl<é

megbocsá!ó odaadást, a gon'
dosságol, önzetlensége1 és a
kgJeljesebb lemond:ásl. Az
édesanya megleszi gyerme 4

kéért azl, amit meg nem tenne
senkiéri e világon. A jövő élet·

szolgálója, a gyermekbimbó
ápolóra, az élet áldozatos sok
szorozója az é.desanyá. O a
B"ycrmekébzn ujra él, cl jöven- i

előt szemléli abban, feláldozza
maffát annak, benne gyönyör'
ködik és büszkélkedik.

h/li kor a jó édesanya azt
mondja: gyermekem, akkor
arra gondol, hogy ő Jeremlő,

akinek lsten megmutat/a magát,
aki állal cmber! leremletl e
világra; embert, aki egy rész
Ó belőle. Könnyeit, verejtékét
áldozta éreHe: látta növekedni
lérdei közölt, oldala meHet1 ezt
az örök csodáL Az édesanya
szive szin le összeforr a mag~

zatának szivével és az idő ezen
viszonyt még csak fokozza,
erősiti, szilárc!itja.

Az anya, ki véréve] életet

adoi! g·yermeke tes1ének, annak
lelki életére is cl legnagyobb
hatással van. Ó cl nevelés első

meslere is, a legjobb nyelv
mes!er, akitől a beszéd miivé
szelé! legkönnyebben megio 6

nulja a gyermekz. Az első is
mereteket édesanyjának ölében
és az apa térdein nyeri agyerr
mek. Az okos szülők örömmel
lesznek elegel ezen magasztos
kötelességüknek és szülői hi,
vatásuknak. riiszen az lsten a
gyermek lelkének gondozását
azokra bizta, kiknek ölében ől

elhelyezfe.
A kérdezősködő gyermek

kérdéseit li.irelemmel kell fo,
gadni cl szi.ilóknek és azokra
lehelőleg kimeritő magyaráza
101, felvilágosiJási kell nyujtani
mindenkor. Az érlelmi nevelés
ezl korán megkivánía a szü'
lőldől,a gyermek környezetétől.

Jó példái adni, tanácsol és
útbaigazilást (1)'uilani minden
szülőnek kötelessége gyenne v

keiv<2l szemben. A vallásos ér 4

zelek ébreszlése és ápolása
pedig különösen az édesanyá
nak a legelső legszebh feladata.
Gyermeke szemében a látha
ial·Jan Istennek lá1haJó l,épvi v
selője él szerelő, gondos édes
anya.

Az imádkozó anyát Istennel
társalogFli látja a gyermek és
követni fog'ja a szép példáI. A
gyermekre nézve az ima az
első Isteni szolgálat. Az écles 4

anyának imádsága, amidőn ál
dásl esedez.ik gyermeke élc,

tére, cl legszentebb imának
nevezhe1ő.

Ennek a világnak ma talán
legnagyohb szüksége van az
édc~anyák erejére, kiknek Is
len jelöllc ki munkakörüket,
midőn a gyermeknevelési jüzlc
ki azok céljául. Az anYéJság
gal olyan kereszjel veilek vál
Jukra az édesanyák, melyet jó
és balsorsukban egyarán I hor
daniok kell, mert az édesanya
mindeni pólol, de az édesanyát
nem pótolhatja senki sem. Az
anyai hüség mélyebb a tenger
nél és magasabb amennynél.
Ez lankada1léln és !<iapéldh1'1!cd~

lan szeretet.

Az édesanya él családikör
ragyogó napja, az ő mosolya
adja meg a ház nyugalmát.
melegségét, békéjét. Tiszlelet
és megbecsülés iár cl jó édes
anyának mindenkor, mert az
emberiség sorsa az ő kezébe
van letéve. Olyan fiai lesznek
a hazának, aminőket az anvák
nevelnek. .

Hogy ünnepélyesen js meg
emlékezzünk az édesanyai S7ÍV

önfeláldozó, önmagálátacló sze

retetéról, áz év 365 napja köv
zü! egy napra van tehát szük
ségünk. Egy napra, amely
emelkedjék ki a többi súirKc,
hétköznapok sorából, hogy
ezen a napon édesanya és
gyermeke észrevegyék, misze
rint az Ók egymás iráoli kö!,
csönös szeretelök a legszen
/('bb, legerősebb kapcsolat, i:l v

mely összeköti, összetartja cl

családot.
Védeni, ápolni kell a szülői

báz, az otthon nyugalmtit.
egyetértő, megérlő csendjét,
békességét. Engedelmesség,
szülők iránli tisztelel, szeretet
és háládatosság töltse be cl.
gyermekek lellzéi.

Vésse minden gyermek szi·
vébc, hog·y a jó édesanya az
isteni gondviselés föleli képe,
akinek soha sem Indjllk vissza
fize.lni. meghá!áLni azt a sok
gondo!, szererelel, jóságot,
szenvedési és fáradozást, me·

Iyel érellünK iell és viseli, hor·
dozoJ! élete végéig.

Legyen minden magyar csa e

láel otlhona a béke, egyetérlés

és szeretet hajléka l
SZÖKE FERENC

rer, ig. tanitó,
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Amikor rész!etcsen beSZÉl--j
~

mollunk a Gazdasági Népiskola l
vizsgájáról és ismertetjük annak l'

tananyagát, ezzel is fel akartuk·
hívni lakosságunk figyeIméi I
arra az értékes lanitómunkára, il

melyet vitéz Pajor Gyula igaz- !
galó és Biró Terézia taniión6
végeznek.

Anyakönyvi Születtek:
Varga Róza, Kovács Róza
Eszler, Tóih Margi!, Aranyi
llona, Már/on Elvira. Házassá- .
got kötöttek: Beinschrólh Mi q

hály-Herier Magdolna, Ke'
reszt es jános-Derkovics Ilona.
Elh21ltak: Heinfahrt józsef 85
éves, özv. !~. Imre Lászlóné
Mariai Eszter 53 éves, Töri
Istvánné-Vas Zsuzsanna 56
éves. I

EL

ag

Ez a kél tünemény a lermé
szelben mindig együtt jár, el
sem lehet óket egymás nélkijl
képzelni. És ez igy van az élei
minden cselekvő állapotában,
különösen a mai időben" Akik
megnézlék a május hó első

felében ill egfarloJI Áruminfau
vásári Budapeslen és ezzq
kapcsolatban eg"y kicsit mást
is azi hiszem mind.

Ünnepi beszéd, melyet elmondott Gyulán 1933 maJus 28-án, i nyájan észrevették ezt. Engem
a hősök emlékünnepén : Harsányi Pál esperes. különösen kél dolog ra~Fjdoit

szülőfalajának fehérfalu kis há- meg. Láltam az állami gépgyár
zába s angyali csókkal csókolja·· csaknem eg"észen kihalt műhcu

öreg szüleit, jó hitvesét, drága lycH, amelyeknek ablakai szin Ic
gyermekeit, ahogyelremegve visz- halványozoU mérjékben muial
szaszáll a lelke a napsugaras, ják az elcsendesül1 kis e·
pacsirtadalos, aranykafászos ma- lyek képét.". És láltam cl zSt!q

gyar rónára, - azután nézem, I folásig' megiell készmunka rllk
ahogy táplálja oláh, szeró, olasz I,jár!, ahol fl szebbnél sz
ellenségnek gyermekeit, gyámolitja i jobbnál kisebb nagyobb
aggastyánjait és azt mondom .. ildlünő cséplőg"épek, ln

imé ez a magyar katona, akiben i gőzgépek állnak hosszu sOu

l.lincs durvasá~. és ~(egyetlenség'.1 r?~ban és vcírj~~{ a ~evől-, d~
zlyet csak egyeuen nepet teremfett I hlaha" .. MegnczJern cl N'.:IJ]ZC11

az lsten és ez a magyar, I Muzelllll ásvány!árá! is. Ha ClZ

Azután nézem cl magyar kato-I e~b~r lál~"é1 0l/:7?:'ol él cso~
nát, azt, amelyik kiOlllló piros vé~ I dalclJos osszeleieju,. soJ<szor
rével pecsételte meg honszerelmét,! szinte fanlaszlikus formákaJ nw
azt, amelyik a hazaszereter' szent tató és színie megbecsülhelellen
oltárán áldozta drága életét és érlékü sok ás és eszébe

látom, ahogy az elröppenő, fel-, ,e~e.~n~k le?l1agyobb
szárnyaló lélek előtt megnyflnak a resz~ a. ~~gl j.ortel1eln~l ~ilagy?r-
levegőégnek nagy oszlopai, kitá~ orszagl ol sza es ma lae u

mlnak az egek dicsőségének ala~ szinic egymás
bástrom kapujai s az cimszól : fény
Hunyadiak, Kinizsyek, Rákócziak" és árny .. ,
Kossuthok sorfala között szárnyal i\kgnézlem a parlamenti rvlu
e lélek elvenni az örök dicsőségnek zeumol js. III a magYCll"scig po
koronáját és azt mondom: még lilikai kiizclelmei színte
az Úristen legszebb udvartartását er6ve!lánJinak elénk. Na eon
is a magyar katondk alkotják. kiáltványa (1808) L Ferenc Jó-

?sef, schgraelz, a
Nem gyásznak, de dicsőségnek

. kiált"ányai, Lamberg gróf "fo·~népe vagy Te, óh én magyar né-
gadlalása" él lánchidon (f 848

pem, - nem Trianonnal<.. de ez- I
és él löbbi. Minde;~ekC'jredéves magyar örökségnekjövendő

minjeg"y be/előzi az "obureménysége vagy Te, ó én magyar
strukció" idejéből (1904) me1népem, - ne félj, higyj, remélj,
radt parlamenti rombolás !öbh

sze!ess, szórd tele hálás kegyelet-j bulorclarabja és az ónodi Of'
nek virá[;aival a hősöknek sfrját,

szággyü!,,;s képe í-:?ákóczi idc
azuldn pedig menj célegyenes! ~

jébői, (1707 Jun. 6) cmdy saje
előre, a Kárpátok bércein kell ne.

nos nem valami kedvező szillkünk megállanunk, hOgy hol sír-
beil Jlinleli fe! (j magyar !anácscjaink dombomInak, anoMink le-
kozási módol. Turócz meg-j'Cborulnak és áldó imádság mellett,

mondják el szent neveinket. egyik követe, RakovszkV ulig;
pán, már hollan fekszik, Oko

Tisztelet és kegyelet a hősöknek, lícsányi pedig sulyos fejsebével
- azután pedig fel a fejjel, ma· menekül, hogy pár nap mulvu
gyar feltámadásra, előre! (1707 jun. 9én) a hóhér bárdji1

üsse le fejét ... !smét a kiáltó
ellen/él: fény és árny.

Lát jam - és azl hiszem mti ..
sok is - a sok szobrol, ame
lyek Pes len az ufói:bi évek
ugy szaporodnak, minJ ialtin
a régi Görögországban Perik·
les kormánya alatl. Szép is az,
Ila a mlivész valami fenkölt
gondolatot, eszmét lud vele Id
fejezni. Van C'!zonban a Szabad
ság téren egy szobor, valami
hiány jeles nevű fri"!!lcia "mü.
V(:SZ" ol és

l\z általános ünnepéJyekel
évközben mind megtartoiták,·
azokon kivül az iskola növen
dékei előképzetlségükhözmér
ten magas színvonalu előadá·

so.kkal egész estét betöltő is u

kolaünnepélyt rendeztek, mely
ről nagy dicséreltel számólIunk
be annak idején olvasóinknak.

A soha el !lem nwló tiszteletnek,
hálának és kegye/etnek a szivünkön
nőtt drága virágaival szórom tele
észak, kelet, dél és napenyészet
annyi sok ezernyi sirját, - ércnél
maradandóbb, aranynál drágább,
napsugárnál fénylőbb emléket ál- I.

litok hős painknak - a halhau

tatlanság és örök dicsőség égi
káprázatának fényözönében szem
lélem a magyarságnak hős kato
náit, midőn Gyula város nemes
közönségének nevében is kegyelet
tel adózom emlékezefüknek.

Nem gyászt, hanem életet hir
detek ma ezen a helyen, - nem
a szárnyaszegett magyarságnak
bús követe, hanem az égből is (
tüzet aláhozó Illyése akarok lenni l
az én minden dicsöségemre elvá
lasztott magyar népemnek,
májusi esővé szentelem a könnyet,
mely szemünkben fe/rezeg, nap
sugár fényévé a gyászt, mely éle
tünket beárnyékolja, mert az nem I
lehet, hogy annyi sziv hiába onta
vért és ilogy annyi fuz kebel
hasztalan szakadt rni!g a honért!

Mi volt a magyar katona a
világháboruban ?

Nézem a magyar katonát úgy,
a/zagy elindult 19l4-ben virágbak
rétás kalappal, ajakán szebbnél
szebb magyar nótával, dallal, or
cáján a szülői, hitvestársi, gyer
meki szent csókkal, lelkében a
dicsőség lobOgÓ lángjával és azt
mondom: az lsten is csak nagy
jókedvében teremtett ilyet, mert az
emberisr'g dísze és kiváltságOS
értéke cl magyar katona!

Azután nézem ott acsatáknak
pergő tüzében, ahol ropognak a
puskák, kattognak a gépfegyverek,
dörögnek az ágyuk, megremeg a I
föld és reszket a levegő ég, ahol
nem osztják a halált ingyen és
látom, amint szemében föllobog a
dicsőség tüze s megy, fut, rohan,
vágtat mindig előre és azt mon
dom: imé a hős, kit homlokon
csókolt a hazaszeretet géniusza,
ezért lett a magyar katona a vi
láR első katonája.

És nézem a magyar katonát
dúló csaták után, ott a Doberdó
fű nem nőtte szikláin, Szerbia
sarában, a Mazuri tavak mocsa
ras vidékén, messze nyugaton Ver,
dünnek táján, ahonnan álmodozó
lelke viss?Clszáll imádság szárnyain.

Községi Gazdasági
épis la vizsgája.

Junius l·én tartotta a Köz·
ségi Gazdasági Népiskola év;
záró vizsgáit Répás Pál iskola
széki elnök és több iskolaszék!
tag és sok szül ó jelenlélében.
A vizsga eredménye minden
tárgyból kielégitó volt, a kiál,
litot! kézimunka tárgyak izlé·
sesek és szépek voltal<-

Lakosságunk nagyobb része
nem is tudja, milyen nehéz
munkál végzeti viléz Pajor
Gyula igazgató három osztály
ban 107 fiuval és Biró Terézia
szaklani/ónó szintén három
osz1ályban 121 leánnyal. A féli
hónapok alaH hetenként tO-tO
elméleti órán át foglalkozlak
egy'egy osz/állva!. a nyári
hónapok dial! hetenként 6 el·
inéleli és 4 gynkorló óra ala l!
mezógazdasági, gyümölcs- és
konyhakerti, szőlóbeli munká,
kat végeztek a tanulók, részin!
az okszerüség, részint él múnka
meg:<edvelése céljából. Ilyen
munkák az eg-yes növények
szaporitása, azoknak gondo.
zása, ápolása, gyümölcsfák és
szőlő nemesítése. időszaki

munkák végzése, állatok goo;
dozása. takarmányoz ása. Viiéz
Pajor Gyula igazgató kijelen
tése szerint: "Papiron számo;
Junk s ha jövedelmel látunk,
elzi az üzemág"at fenniarljuk."
- amint ebből látjuk, számi;
iással dolgoznak.

A téJi félévben háziipari fog"
lalkozásban él fiuk cirok seprő!,

gyökérkefél kölnek, fűzvesző

és gyékény kasokat fonnak. A
Jányok szőnek, visel/es házi
ruháka! javilanak s hasznos
női kézimunkákat álli/anak elő.

Hogy milyen nagy anyagol
kell ennek az iskolának a ren
delkezésre álló heti 10 óra
alaH feldolgozni, ismer/ejjUk a
tantárgyakat. Fiuknál : olvasás,
szépirás, fogalmazás, számtan,
valláslan - ezek a leányoknál
is megvannak. Gazdasági Jár'
gyak: általános és részletes
növénylermeJés, üzemtan,szám
vitel, épitészet, általános és
részletes áIlallenyésztés, kibő,

vitve az apró háziállatok (ba
romfi, selyemhernyó és méh)
tenyésztésével. Gyümölcsfa ül
letés, kezelés, szőlő müvelés
és borkezelés. - Leányok:
konyhakertészet, virágkertészet;
baromfitenyész/és, teikezelés,
háztarlástan s női kézimunka.

S ezt az anY<;1got mind át,
vették és megJanullák, de !u!'
hajIolI tempóban, mert ennyi
anyagnak kevés a heli 10 óra.

A tanulók egészségi állapala
az egész évben kilünő volt.
Mulasztás sem sok volt. Hilla
minden felekezet növendékei
külön tl:lou!tl:lk.
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Nblúltenyésztők összejövetele,

Zászlószentelés
a szarvasi gazdasági tanintézetberl.

RDESSEN

hogy esetleg "Tenyésztők és
Termelők Egyesülete" cimmel
[Jlyali keretü egyesületet alakita
nánk a más szakmában tevékeny
k;:;l.i6kkel, melyben a nyúl" ga
li\mb-, baromfitenyészíéssel, vagy
bármilyen más tenyésztéssel, vagy
gyümölcs" virág-, vagy más ter
meléssel foglalkozóknak az egye
sületben lehetövé tennénk, külön
csoport alakulásával, a szakmű.

ködést. A cél az volna, hogy egy
erős egyesületben tömörüljenek a
különféle termeléssel és tenyész
tésseI foglalkozók. Ebben az
irányban keresik meg a már
alapszabályszerüen megalakult Mé
hészegyesületet, lehetséges volna-e,
hogya Méhészegyesület alapsza
bályait módositva, ebben az egye
sületben találjon otthonra ez az
eszme, vagy pedig egy új egye
sületet alakítsunk és ebben a
méhészek is külön csoportként
működnének.

Nagyon kivánatos volna, hogy
a gazdasági irányu egyesületekkel
ne kerüljünk tultengésbe, amint
azt a társadalmi egyesületeknél
látjuk, hanem tömörüljünk egy
egyesületbe és ezt tegyük erőssé.

Elhatározták még, hogy ezután
minden hónap l-én és 15,ikén
este 6 órakor összejövetelt

szerl~esztöségünkben,

mig alkalmasabb helyet nem sze
reznek. Ezekre az öss'lejövetelekre
minden érdeklődőt meghivnak és
szivesen látnak a szervezkedők.

Legközelebbi összejövetelünkre
bejelentették eJjövetelüket Tiba
András lelkész és Farkas László
útbiztos.

nek átíratát, melyben buzditják a
helybeli tenyésztőket, hogyalakít
sák meg itt is a nyúltenyésztők

egyesületét.
Egybegyűltek egyhangulag ab

ban állaP9dtak meg, hCJgy
egyöntetü tenyésztést és értékesí
tést elvben máris megkezdik. Fajta
kiválasztásban a cincillát és bécsi
kéket választották és pedig úgy,
hogy minden tenyésztő e két fajta
közül csak egyiket tenyészti.

Hosszabb megbeszélés után ab
ban állapodtak még meg, indit
tassék olyan irányu szervezés,

Szélosziani. Szarvas község ezt
a pénzt cl gazdasági lc:ninlézef
nek ajándékozia azzal az óhaj
lássa], hog'y abból a város fel
szabadulásának emlékére i\'iu
sági zászló készüljön,

Hirdesse e ZáS7l0 ennek
örömét s legyen mielőbb io'

nuia Nagy tviagyarország bol

dog felszabadulásának !"
A zászJórudba szeget vernek

mindazok, akiknek a tanin!é7et
uiraélesztésében érdemük van,
hogy nevük, áldozaluk és mun
kájuk az uiókor számára ma
radandóan megörökiltessék.

Szép jelképe e zászló annak
az igazi szeretetnek és meg'
ér!ésnek és benső együ!tmü[{ö
désnek, mery Szarvas község
vezetői, g-azdaközönsége és a
tanintézet vezelősége. ifjusága
kÖZÖl! fennáll.

Szerdán este 6 órakor a követ
kezők jöttek össze szerkesztösé-I
günkben; kik már nyúltenyésztés
sei foglalkoznak, vagy ezután I
akarnak azzal foglalkowí: vitéz
Nagy Szabó Béla, Bernát Gyula,
Hajdu Sándor, F. Nagy Sándor,
F. Nagy István, Tütíő János, Ba,
log István Endrőd, Friss Ferenc,
Pfeiffer József, Papp Gábor, Leím
dörfer Zoltán, Csuvarszky András,
Karsay Lajos.

Vitéz Nagy Szabó Béla ismer
tette egybegyültekkel a Házinyúl
tenyésztők Országos Egyesü]eté~

.f:;. szarvasi m. kir. Tessedik
Sámuel középfoku gazdasági
lanintézel jfjusági lobogóját a
lanintézet évzáró ünnepségévei
kapcsolatban, jlll1ius hóban
szentelik fcJ lélekemeló formá

ban. A, z,ászió .a Te~~,edik ősi l
gazdasagl s7akJskolajanak uj- l

bóli éleire keJléséért oly nagy
áldozatol hozó Szarvas nagy
község adományából készül s
annak lörténe1él él zászló rud- i
jára igy vésik rá:

"A román megszállás SZOH

moru idejében - 1919 április
28-tól 1920 március 2·ig - a
románok Szarvason nagymeny
nyiségü gabonát requiráJlak.En
nek kis része Budapes! élel~

mezésére jutolt. A mcgsarcolt
g'azdák nevét a zavaros idők

ben nem jegye/ték fel, ugy.
hogy amikor Budapest némi
téritést adotl, nem lehetett az! I

amellyel ugy járlok, mint az l
egyszeri székelv ember. aki'
virágokat feskll él kapujára. ele
mivel nem igen lehetel! é5keí
felismerni, hál mindegyik alá
odair/a, hogy,. cz tulipán, ez!
rózsa", slb. Az alá a bizonyos
szobor alá is oda irtál<, hogy
az cgy gyermekei eJveszléséJ
sirató anyál ábrázol és !'v"lagyar~

ország fájdalmát, veszleségét
akarja ielképezni... És ez! a
gondolatot a francia "művész" ,
cgy teljesen ruhátlan nő alak·
k~Jl akarja kifeiezni r Ez nem
az anyai fájda~om kifeiezése,
hanem a női szemérem és az
anyai méilóság arculcsapása !
És csak arra szolg'c'lI, hog'y a
pesii aszfaltbeiyárok durva szc'
méremsértőmegjegyzésekel je·
g'yenek a szoborra vagy a f,d H

irásá! olvasó egy' két idegenre.
A jobbérzési.i ember nem érlheti
meg. miért keileJt ezl a szobro!
eJfooadni. ha ajándékba adlák
is! Ez nem csak fényt és ár 6

nyal \'('1 valakineK, vagy vala,
kiknek a lelki világára, hanem
sötéi erkölcsi éjszakának a ki- '
t'eiezője!

Ha avaliásos élelel nézi
az id('gen a pesti templomok-
ban, sok épületes dolgot lát.
A legtöbb templom egész nap
nyitva van és sohasem ürcs.
Mil1cli~' !áJni olyanokat, akik
ocjérnek egy negyedórára, hogy
imádkonanak. A Jemplomból
kijövei azután elvegyi.ilnek a
munka, a kenyér, vagy a sZó H

rakozás ulán sielők között.
mert hizony ott, a pesli ulcán
együll látható a fényiizés é's a
nélkülözés, a szegénység és a
gazdagság. a bün és az erény,
- a kny és az árny ...

FÜLÖP IMRE
kisgazda.

(Folyt. 1>;öv.)

heti a kezét minden pillanatban arra a jövedelemre, mivel az érté
kesitést magában egyesiti. Az államnak igy csak a szövetkezetet
kellene megbiznia az adóbehajtással. Megállapítja a jövedelem adó;
kulcsát és a szövetkezet minden értékesítés esetében az adókvótát
automatice levonja a gazdának követeléséböl és kifizeti az állam
nak. Itt nem létezik hátralék vagy késedelem, nincs eltitkolás és
kifogás. Az adóbehajtás ugy történik, mint az állami alkalmazot
takná! vagy il. Nemzeti Bank hivatalnokainál.

De ennek a rendszernek még egy előnye van. A gazda az
adót készpénzben kénytelen az államnak fizetni, mig a szövetke
zetnek terményeket szolgáltat be. A szövetkezet aztán ezekneIc a
terményeknek értékesitése után levonja az árból az adót készpénz
ben. Olvastam olyan javaslatot, amely az adók terménybeni fize
tését inditványozza, de azt is, hogy az állam alkalmazottait szintén
terményekben fizesse. Azt hiszem, hogy ez ellen minden állami
hivatalnok a legélesebben tiltakozna, nem is beszélve arról, hogy
ez a rendszer máris elég szomoru tapasztalatokat érlelt a falusi
tanitók egy részének konvenciójával. Sokkalta egyszerübb és cél
szerübbnek látszik, ha egy olyan szerv veszi át a terményt, amely
egyszersmind az adót is kezeli, azt automatice az adókvóta szerint
kiveti és be is hajtja. Az állam evve! nagyon jól járna, mert meg
takaritaná a sok adóhivatalt, mivel az országos mezőgazdasági

szövetkezet közvetlenül a pénzügyigazgatóságokkal számolna Je, de
a gazdák sem károsulná nak, mivel csak akkor fizetnének, amikor
van jövedelem és avval, ami van, tehát terménnyel, nem pedig az
örökké hiányzó készpénzzel. Az adókvóta abban az esetben, ha az
általános jövedelem csökken, a következő évben megfelelő száza~

lékkal emelkedne, ha jövedelemtöbblet mutatkoznék, megfelelően

csökkenne.

EGSZERVEZÉSE.
(12)

EZÖGAZDAS,ÁGUNK
Adóreform.

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

Sok gondot okoz ma a gazdanak az adófizetés. Már magá
ban az adó magassága aggasztó, de azonkivül annak sokasága és
sol.1:félesége is kellemetlen. Az adóbevalláskor az em ber sohasem
tudja, mivel hárit magára valami uj adófélét még a legbecsülete
sebb őszinteség mellett is. És ez a baj, hogy azt pontosan és
készpénzben kell fizetni, pénze pedig ma senkínek sincs. És ha
véletlenül elmulasztja a gazda az esedékes részletet, azonnal rázu
dul az adóhátralék egész áradata. Ha körülnézünk falvainkban, a
mezögazdák 90 százaléka ilyen hátralékokon szenved és az árverés
fenyegető árnyéka ott lebeg feje fölött minden nap.

Az a programm, amely az adórendszer egyszerüsitését, az
adófizetés megkönnyitését, az adóh ivatalok apparátusának szabá
lyozását és az adónemek egységesitését igéri, igaz jótéteményt ter·
vez a falusiak számára. De lássuk csak, hogyan is lehetne ezt a
programmot a falu viszonyaihoz legjobban megfelelő módon meg
valósitani ? Szögezzük le, hogyagazdának nem fontos, hogy miféle
adót fiz~t, őt nem érdekli, hogy mennyi megy belőle az államnak,
az egyháznak, megyének és községnek. Vele szemben tehát az
adónemek megkülönböztetése teljesen fölösleges. De fontos szá
mára az, hogy akkor fizessen, amikor pénze van és akkor ne fi
zessen, ha nincs keresete. Tehát a legnépszerübb adónem a jöve
delmi adó. Ha sikerül az országot mezőgazdaságilagmegszervezni,
meg van annak lehetősége, hogyagazdának minden jövedelem
forrását eilenőrizzük és meg is adóztassuk. Egy országos mező4

gazdasági szövetkezet, amely a termelést és értékesitést teljesen
egy kézben egyesiti, pontosan meg tudja állapítani, mikor és meny
nyit .iövedelmez a gazd,aság minden egyes gazdánál~ sőt rá is te-
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Május 27"2n reggel hét-
kor a gyomai ~Jolgári iskola
növendékei közül 140 tanuló
Paál Samu igazgató, a tanárikar
és néhány szülő kiséretében
Békéscsabára ment, tanulmányi
kirándu!ásra és esle a hé! órai
vonaHal már vissza is íö\lek.
Megtekin!etlék a nagyobb ipari·
üzemekel és a muzl2umo!. Köz
ben meg· is áztak, merj aznap
kétszer js n kiadós esó

Csa él délu/áni
csó után egyes úlcák sík víz:'

ben álltalc
A tBnu!ók hangula/bem

töltötték az egész napot és
esic frissen, nótázva jöttek ha
záig·.

Csak minél több lanú!rmínyi
kirándu!ásra keressen alkalma!
és lehetőséget az igazgatóság,
merlezekke! él kiránduJásokí<al,
a közben lálo!lakkal értékes
tapaszlala{oka! szereznek CI

lanul6k.

'g is lai
k dulás.

dom, ne beszéljünk akkor S20

cializmusról, testvérségrő!,egy~
más megsegiléséről,ha az em
beriségnek ezt a legelemibb
követelését, hogy akinek dol
got adok, annak enni is adok
- nem akarjuk teljesíteni. UB·Y
liUL.lVJ' i, a felsőbb hatóság meg

olta a vidékenként fizet·
he1ó legalacsonyabb munka
bir!. Nagyon helyes lenne, ha
a cséplésnéj fizetendő munka
bére!,et és a munkások élei·
mezését is rendezné, meri az
elfogultság és a tisztességtelen
verseny ezt a fontos közérdekü
foglalkozási ága!' tönkreteszi.

FÜLÖP IMRE:
kisgazda.

A gyomai vásár május hó 26--27 és
28-án tartatott meg.

Felhajtatott : eladat{lH:
ló 787 drb. 352 drb,
sertés 607 drb, 551 drb.
szarvasmarha 515 drb. 464 drb,
juh 1262 drb. 391 drb.
kecske 13 drb. 5 drb.

Összesen: 3185 drb. 1763 drb'

Az árak következőleg alakultak:
Csikó: 90-150 P. Ló: 150-300 P.

Tehén: 110-250 P. Borju: 50-70 fil
lér kg.-ja. Bika: 6-7.50 P. Malac vá
lasztási: 32-40 P. Sertés, hizott: 60
70 fill. Magkoca : 80-100 P. Kecske:
16-20 P.

A kirakodó vásár nem váltotta be a
hozzáfüzött reményeket, sok vólt az
árus is - a néző is, de kevés a vá
sárló és még kevesebb a pénz.

I;eljesen üze~k~es~ ~ fél tonnás

e l a ct ó.
Ára 600 pengő.

Bővebbet: "IV! e z őf ö l ct u

politikai lap kiadóhivatala
E fi Yi TI g, Veszprémmegye.

é res

iából18.7 száza!ékot fedezlünk. ,
Olaszország szarvasmarha-!

be.vHelének 52.8 százalékát fe- !
dezte Magyarországból, a svájci
hizolimarhaimportni'!k 59.1 szá
zaléka származik Magyaror.
szágból.

Ausztria baromfibevileléből

Magyarország az élő baromfi- .
nál 87.1 százalékkal, él leölt

baromfiból 44.7 százalékkal I'

részesedel!. Németország leölt
baromfiimporljából 30.1 száza
lékot szállHoilunk.

Tuba Ilonka, Mo!nárné Vaida
Adél, Tólka Teréz és Kéri
Ilonka szereplőkkel és él Leveri
te Egyesület kiváló műkedveló

gárdájávaL
Előadás után lánc reggelig.

Az esii előadásra és láncra 80
filléres lesz?IHiloft belépódijjal.

Délutáni belépJidji letszés
szerini.

Ismerve a Levente Egyesület
vezeiőinek agi!ilásál és él mű

kedvelőgárcla lelkesedését bizh
Ion reméljük, hogy az előző

éviekhez hasonlóan ez a pün
kösdi ünnepél is fényrsen
sikerüini, ugy erkölcsileg,
anyagilag..

Az előadáson már éi Gyomai
Dalárda uj díszletei lesznek
felállítva.

téres érzelmek alakulnak 10

ezen két munkás társadalmi
réteg között, amelyek homlok
egyenesl ellenkeznek egymásh

sal. van például a részes
cséplés a géppel, Mikor a ré
szes munkások első években
általánosan alkalmazva lettek,
minden csépeltető élelmezíc is
őkel, ameddig' nála CSéPCltek'l

Az uíóbbi években pedig már
általánossá váll az él felfogás, ~

hog.y ;,kószíol ".senki sem akar I
éldm. ez Igy van, annak
nem csupán a munkaadók. az
okai hanem mag'uk a munká
sok is - tisztelet éi kivéte!nek
- mert bizony sokszor az il
lendőség legelemibb szabályai!
sem igen tartották meg néme
lyek a más asztalánál. De ell
tekintve ezektő! él dolgoktól, én
nem ludom azt éi hires magyar.
vendégszereteHel összeegyez
tetni, hogy a magyar, az alföldi,
kisgazda, aki él vendége elé
minden jó falaíját odateszi, az
elludja íürni azt, hogy a mun
kás, aki nála dolgozik, élelme~

zés! ne kapjon? Tudom, hogy
sokan lesznek, akik ezérl él

kifeJezésért készek volnának
talán még egy kicsit meg is
"Qarilckolni", de azt mon~

részesedel! (előző évben zsir
kivilel nem volt).

Németorszá.g zsireiláJásában ;
Magyarország mindössze 0.1
százalékkal vol! érdekelve.

Ausztria borjubevitelének 74.1
százalékát, a növendékmarha
bevitel 28.6 százalékát, él félig
hizott és hizott marhabevilel !

30.9 százalékát redez!ük, Cseh
szlovákia borjuimporljából 85.7
százalékkal, növendékmarha-:
imporfjábóJ .100 százalékot, hi· !I

zott és félighizolt marhaimport-

p, Levente Egyesü et n
n ünne ye,

A Gyomai Levente Egyesü
let és az 557. sz. Botond Cser
készcsapal junius 5 b én, hétfőn

pünkösd másodnapján déiuláll
tarlja szokásos nagy népiinne~

péiyét az Erzsébet-lig·etben,
Délután 2-től-4 óráig a

Levente: zenekar és ifj. Dógi
Jani ujonnanszervezetl zeneka b ,I

ra hangversenyt tarI.
Délután 4 órai kezdellej sza

bad szinpad. Humoros magán~

számo!.;:. A két AuglIsz! kacag- "
tató uj tréfáKka!. Jóska boszor
kány: Molnár Gyula szinmÚ·
vészünk paraszikomédiája.

Este féi 9 órai kezde(!eJ uj
rendezésben és uj szereposz-·
tásban Molnár' Gyula szjnmú~

vészünk 3 felvonásos vidám
játéka a "Bohémhercegnó".

Minden józan gondolkodásu i

embernek a főtörekvése. A mai
társadalomnak épp az a leg-.
nagyobb betegsége, vagy bűne·

- nevezzük akárminek, - hogy
SOKszor olyanok sem tudnak
munkái kapni, @s!helyezkedni.
akik igazán és becsületesen
akarnak dolgozni. Minden fog
lalkozási ágnál megvan ez a
munkahiány, cleleg·inkábh al
földmives·munkásoknál. ]H azok I
számára, akik éves gazdasági I
vagy földmives alkalmazottak
nem tudnak, vagy nem akarnak
lenni, egyedüli munka az ara
tás és él cséplés. A mi vidé
künkön régebbi időben is ez
voJi. Még jó! emlékezünk az
urasági ökrös szekerekre, ame·
Iyek tömegesen vitték kifelé az
araiókat és hozták haza a
munkásoknak az "éleJei", a
verejtékkel öntözötJ szép, lisz.ta
piros buzá1. Ma va!ahog·y egész
m~sképp van. Az uraságok nem
alkalmaznak annyi aratót 
legalább Gyomáról és Endrőd

ről nem - és igy a kisbirto- I
kosságra hárul az él feladal, I
hogy munkáját és kenyerét
megossza a jóravaló becsüle· !

les munkás testvérre!. Sajnos, II

azonban sokszor olyan ~lIen-

a határTele

-

akácfa virággal, akácfa virág
nak édes illatávaL ..

. Mosl van aratás;::! a magyar
mehészetm~k. Moslgyújjia sok
millió magyar méhecske a
világhíres magyar akácmézet.
Az a sok millió méhecske,
melynek lársadaimában nincs
.. leszerelési konferenciCl", "vi
lággazdasági konferencia ", "fel
emelt vám ",,,gazdefsági válság",
"Gandhi koplalás", "panarnák"
- ot! csak egy, a kivétel nél
küli kötességfeljesítés folyik.

Mennyivel szervezeitebb a li
társadalmi életetek kicsi mé- l
hecskék !! !

A 330 évvel ezelőtt Észak
Amerikából, .először Párizsba
kerül! akácfa nekünk, magya
roknak nemzeti fánk leU, mely
fának első példányflt Magyar
országba a kiváló szarvasi
lutheránus pap-gazda, Tessedik
Sámuel úlIetle e l ezelőtt 160
évvel.

Alföldünk legellerjedlebb fája
ma cl fehér akácfa. Annyira
megszokták egymást: a fa a
lalajunkélI, a fát a magyar gazda,
hogy él fát érhelő legnagyobb
tiszlességet az akáccal szem
ben gyakorolja a magyar
gazda, amikor a legvélstagabh
akáctörzsbőifaraglalja magá..;
nak cl "fejfát".

Olaszcnszág
szarvasmarha beviteié

nek 52 O/o-át fedezte
Magyarországról.

Ausztria buzabeviteJének 18.4
százalékát fedezte magyar bu
zából 1932. év utolsó 6 hó
napjában, mig 1931. és hasonló
hónapjaiban Magyarország fe
dezte Ausztria buzaimportszük
ségletének 63.5 százalékát.
Ausztria buzaelláfásában erő'

sen előre lört Jugoszlávia, az
előző évi 2.8 százalékkal szem
ben. 1932,ben szálliJása a buza
impori 25.3 százalékát fedezte.

Csehszlovákia buzaellátásá·
ban Magyarország 5.9 száza'
lékkal részesedell (1951. ben
ugyanezen idő alatt 0.1 szá
zalékkal).

Auszlria zsirbevijelének 1931
utolsó 6 hónapjának 23.9 szá
zalékát Magyarország szálli
tolta. 1932 év utolsó 6 hónap.
jában Magyarország egyáltalá·
ban nem szállított Ausztriába
zsiri. Ausztria zsirellátásában
előretörtek az Amerikai Egye
sült Államok, 1932-ben a zsir·
beviiel89.6 százalékfJl fedezték.
{Előző évben ugyanebben az
időben részesedésük 67.6 szá
zal~k volt}.

Csehszlové1kia zsirellálásá
ban Mag-yarország 1932 utolsó
6 hónapjában 23.8 százalé~;kl'll
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egy jiter rovarirtó ra, amikor 1/2 dec!
"Express" rovarirtó esszencia :3 P.
Egy liter petroleummal keverve ugyan
olyan összetételü és hatásu légyirtót ad.
Ha szagtalan légyirtót kiván azt a }!izes
Express"-ből - egy tubus 3 pengő -

vizben való oldás utján készitheti.
Kapható mindenütt és a főraktárnál:

PANTODROG R-T.-nál B II d a p e s t,
V., Visegrádi-u. 7.

Helytleli bizományost keresünk!

A szegénység gyógyitható.
A szegénység' elsősorban nem
gazdasági, hanem lelki jelenség
- mondják a ludósok - és
ennélfogva ci szegénység épen
ugy gyógyill1aló, min! más lelki
baj. Hogy ebben mennyi az
igazság, azt mosl bebizonyi u

tolta egy fiatal magyar !udós,
aki Berlinben szorgalmasan
~:fyógyilgatja a szegénységet, I
mégpedig sikerrel. Módszere
az, hogya rossz fellépésü,
zavari mozgásll embereket arra
kényszerili, hogy optimista
minlaképet válasszanak ma·
guknak. Ez a tudós évekig él

Tolnai Világlapja munkatársa
volt, ma pedig ktilföldről küldi
be cikkeit él népszerli képesI
lapnak.

Délibáb ui száma, amely 84
olda! /eriede!emben és gazdag·
lartalommal jelent meg. Pom
pás budapesti és külföldi rfldió
müsorokat, érdekesebbné! ér u

dekesebb szinházi beszámoló- l
kat, plelykáka.1 filmriportokal, l
120 képet, egyfelvonásos szill- l
darabol és folyjatásos regény! l
lalát az olvasó a népszerü I
képeslapban. .A Délibáb egy
száma tvlag·yarországon 20 fill
lél', !<omániában 10 lei, CsehI
szlovákiában 2 ck., jug·osz!á
viában 4 dinár.

Kubikosból - kisfarmere!<. Cser
gő Károly csongrádi alispán, aki az
Alsó-Tisza agrárszociális és termelési
életének egyik alapos ismerője, a mos
tani telepitési akció során nézeteit és
javaslatait a következőkben fejtette ki:
- A telepítést össze kellene kapcsoIni
a Duna-Tisza csatorna megépitéséveI
s e csatorna mentén egy-két holdas
kertészeteket kellene létesiteni. Ezen a
módon 1000-1200 főldmunkás csalá
dot lehetne elhelyezni a telepitési cé
lokra kihasitandó területeken. A gazdál
kodást öntözéssel össze],ötve kellene.
megva!ósitani és a szükséges vizet a I
Duna-Tisza csatorna adná. A csatorna
egyik kamara-zsilipjének turbinája úgy
volna megvalósitandó, hogy energiát
termeljen és szolgáItassa az öntöző viz
kierneléséhez szükséges villamos ára
mot.

Ami illik és ami nem illik. I .lJ. házinyulak betegségér61 ír
Ami nálunk illik. az másult I Kukuljevics József. Az állatok le

gyengülése abból ered, hogy sokak hite
nem illik, dc mi az, ami mcgls , szerint a házinyúl tartásához is takar-
illő és nem illetlen Y Erről kö- mányozásához nem sok gondozás kell.
ziSl rendkivül érdekes cikke! él. Sokan az istállóban tartják a házinyú

lat, ahol azonban nincs megfelelő tisz
taság és világosság, pedig ez nagyon
kell a házinyúlnak. A lJázinyul"j, egyik
föbetegsége úgy támad, ha közelükben
kolerás baromfitelep van. Ez megbete
giti és elpusztítja a nyulakat is. A
szennyes és fertőzött viz ivása, vagy
rothadó takarmány fogyasztása az ll. n.
e\'-vérüséget okozza. Az erős hasmenés
16-20 óra alatt elpusztitja a házinyu
lat. A ragály az ürülék folytán az egész
állományra átterjedhet. Minthogy egy
házinYlllanya évente átlag 50 utódot hoz
a világra és egy hizlalt nyúl hét kilóra
fejleszthető (nagytestü, nemes nyulat
kell tenyészteni), a nyúltenyésztés meg
felelő haszonnal is járhat.

I

I
Istentisztelet Endrődön. F'I

évi, iunius hó 5-éll, pünKösd
üllnep hétfőjén, eléJelőli 10 óra· .
Kor Endrődön. agyomavégi
községi ovodában, a szokoll
helyen, református islenlislle!ct
lesz. A gyülekezés déleJőtt fél
liz órakor kezdődik, az isten-.
Jisztelct pedig ponjosan 10
órakor. Ez ünnepi istenlisztele!
alkalmával az uri szen] vacsora
is ki le5';: szolgálta!va. al,ík
azérl cz aJkcJiommal az uri
szen) vélesoráva] élni kivánnak,
készi/sék magukat elő méltó 6

képen, hogy méiló vendégek
lehessenek a szenl asz/ainál.
A gyüleke7el VCLCtösége sze~

releliel kér mindenekel, hof,ly
minél löbben jelenjenek !lleg
eZen ünnepi islenJisztc!elen. Az
istentiszteleten prédil,áeiól tart
és Ílrvaesorát oszt: Répás Pál
gyomai elnök-lelkész.

A gyorsvonatokon is lehel
táviralol feladni. A" vonajjáviral"
legfeljebb 14 szóból iillbal és
czért fizelenclő : heiföldre 260
P., Auszjriába 3.- P., C:::eh-
szJovákiába. Romániába és,
jugoszláviába 4.- P.

/

Hatvanhat százalékos uta-
zási kedvezmény lesz Buda,
pestre julius l-én és 2-án az
országos clalosversenyre.

A Gyomai Levente Egyesü
let és a Gyomai Polgári Lövész
Egyesiilet f. évi junius hó 11·én
nagyszabású atletil<di· és lő,

verseny! rendez. Részletes
programol jövő számunkban
közöljül<-

Az endrőd-kondorostanyai

Dalárda május u!olsó vasárnap
jáI~ á Idozoli él Hősök emléké 6

nek. Elől/e való vasárnapon
pedig· az Anyák napjá! ünne
pelJék az iskolás gyermekek
és nag-yszámu közönség. LJlána
az ifjuság részére müsoros
tarka esi volt, az endrődi cser
készek részvételéveL A rende
zés és vezetés B. józsef k.·ja
nitá munkája.

Nyári jégellátás. - !\.isérlCiCI'1
próbfJl Fried Géza, hog·V a
ligeli jégveremben járol! iégből

ki!ogTamonkélll <3 fillér"r! ház
hoz is szállitja a jC'gcl - ha
megfelelő mennyiségben igé a

nyclnck jeget. Ezideig még' 100
kg napi igénylés sincs s ennyi
vel nem találná meg a számi
tósál, azonban mégis megld
séríi, abban a reményben, hogy
az igénylők megszaporodnak
és legalább annyi jegel adhal
ki naponla, bogya készkiadá
sai megtérüljenek. Felhivjuk fil I
gyeImét azoknak, kik csaHal
!cozni akarnak még, Fried Gé·
zánú ezl jelentsék.

Özv. Csernus Gáspárné szül.
Varga Karolina, gyermekei és a
rokonok nevében is nagy fájda
fomrna/, de a Mindenható bölcs
végzésében megnyugodva jelenti,
hog·)" !ziíseaes jélJ'e (l lecroondo-b ) bö

sabb családapa, nagyatya, rokon
id. Csernus Gáspár

heli tes-mészáros-mester, vendéglős,

munkás és áldásos életének 73-ik,
boldog házasságának 47-ik évében,
(l haldoklók szentségével megerő

sítve, béketiíréssel viselt sulyos
betegsége után Jézus lVJennybe
menete/ének ünnepén egy boldo-.
gabb hazába kuItözött.

A megboldogult lelkiüdvéért a
ssanádapácai rk. templomban
május hó 27-én reggel 7 órakor
i7l11tattwzk be engesztelő sl{'Í1!mise
áldozatot, hült tetemeit pedig
ugyanezen napon délután 4 órakor
oz apácai temetőben helyeztiik
nyugalomra a boldog feltámadás
reményében.

Az Ur jézus, kinek nevével aj
kán elhunyt, legyen irgalmas Bi
rája és örök jutalma.

Varga Karolina neje. Csernlls
Milzály, Csernlls Anna, Csernus
Gáspár, Csenws Károly, Csernus
János s-;yermekei. Nádhera László
veje, Kálmánczhelyi Erzsébet me-

. nye, Nridhera Ilona férj. Slefán
Béláné, Nádllera Anna, Csernlls
Gazsi, BösÍ{e és Pista és az ösz
szes rokonság.

KöszönetnyHvánitás.
Mindazoknak, kik felejtheteHen

drága jó férjem, illetve édesapánk

FEKETE ELEK
temetésén résztvettek és vigasz
taló szavakkal mérhetetlen gyá
snmkat enyhiteni igyekeztek, ez
uton mondunk hálás köszönelet.

özv. Fekete Elekné
és gyermekei.

Május hónap
: i
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Ha nem hisz ell:e~:hirdletésemnekhigyjen II fi.l!énak és SJ $2emál'lek_

Tekintse meg dúsan felszerelt kerékpár, alkatrész és gummiáru raktáramat vé,::,",l ko'telezett5ég nélkUl.

Raktáron: ilti és baUongummis és használt
a ie~jobb minőségű bei- és liti és ba1Iloí:1g!lm:mil~.

KERÉKPAR, VARRÓGÉP, és
Rádió akkumulátorok töltése és

III III
ilIlI1lIIít1InIlItaMifflll1lllít1l

Arverési hirdetmény.
A Horthy Miklós ut 3 szám

alatt a volt Szilágyi István-féle
üzletben· j unius 9.;ért d; e. 10
órakor b i rói ár v er;és en

üzleti berendezésekp vas és

füszeráruk eladatnak.

u••~••

I i

J!n"tl~,~ixxIJ~

Szerkesztésért és kiadásért fele]ös :
ifj_ WAGNER MÁRfON_

#inIIN$ltj~tXxJ%~

EGH
A Gyomai Önkéntes Tüzolió Testület

L évi jnniws hó ll-én, vasárnap ci_ e_ l J
órakor tartja a községháza kistl\nács
termében

melyre az igen tisztelt tl'lgokat tiszte
lettel meghivjuk.

Oyomi!, 1933 évi junius hó l-én_

Kőszegi iVliil<i.ly Maciarass Gyula
jegyző. elnök_

Tárgysorozat:

l. Jegyzőköny hitelesitése_
2_ Jelentések az 1932 évről.

3_ Föll11entvények megaMISi'L
4_ Az 1933 évi köitségelőír1Í.llyzat d

fogadása_
5_ Tisztujitás.
6. Indi!ványok.

ti':v~1tJ;<1:iJ'~'it,J%}rw.jj~~1iiZo+:4>W'.h7&:~"~

özv. Feket;;;; Elekné tisztelettel ér
tesiti a rullavásár1ó közönséget, hogy
néhai Felrete Elek szabó 41 év ótlt
fent álló szabó (izletét és ruharaktárát
továbbra is fenntartja és azezután is kap
ható, médtk után készit férfi és gyer
mek ruhát. Hitelképes egyének rész
letre vagy hitelbe is vásárolhalnak_

at.

~~~~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában késziUessen.
W~UUU~~~

legjobb és
legolcsóbb a

VASUTI ETREN 1932.
!gyorsl Igy;;rsl 19yors! IgyOril

H
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DUBLIKACIÓ.

féle

Több mGrsj kaptárral, lépkészlettel
kedvezően eladó. Cim a kiadóbun.

Két szobás és melJékhelyiségből

álló lakás kerestetik_ Cimeket lapunk
kiadóhivataiába kérek.

Olcsóbb a bor! Kerekes !{élely
borkereskedőnéla kitűnő zarnatll kl:u:li!lr
bornak literje 40 imér.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Socskay utcai ház 2000 pengő ké"z
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó_ Érdeklő

dők forduljanak Wagller József fa.ke
res!,edőMz Oyomán.

Egy killönbejárratu foutol'oZOU
szoba Horthy M. ut 30 sz_ alatt és az
Erzsébet-ligetben 2 butoroz'ott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó_ Egyletnek különösen alkalmas_
Ért. lehet ugyanott

Keresünk egylires lakóházat bérbe_
Ajánlatok Wagner fakereskedésbe adan
dók.

lI..akodalmakra, elöadásokra, n1l1
Jatságokra székek, asztalok korláilan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 filiér kölcsöndij mellett.

fakereskedésélben,

.I~"."''''•••U.IJJ~

A gyo':lai kir. járásbíróság, mint tkvi
hatóságtól.
1477/1933_ tkvi szám_

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Dr_ Tardos Gáspár végrehajtatónak
Habzda Mátyás (nős Szemkó.Máriával)
végrehajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság az
ujabb árverést 421 p 80 f tókekövete
lés és jár_ behajtása végett a gyomai
kir. jbiróság termetén levő Endrlíd
községben fekvő s az endrődi 1605. sz_
betétben A I 1-2_ sorsz_ 3450/5_345J(4_
hrsz_ foglalt végrehajtást szenvedő ne
vén álló összesen l hold 939 négysz_-öl
területü Kontra dűlőben fekvő szántó
és udvarra 2056 P kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1933 évi jUl'lillu; hó
19 I'u!lpjél"l d. 6. fél 11 órakor End
rödközségházánál fogják megtartani_

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX_
t.-c_ 42_ §-ában meghatározott árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek el5leges birói letétbe
helyezéséről kiá1litott letéti elismervényt
a kiklildöünek átadni és az árverési
feltételeket aláirni. (1881: LX_ t.-c_ 147.
150_, 170_ §§; 1908: LX. t.-c_ 21. §_)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senkisem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapit(ltt bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni_
(1908: LXI. 25. §_)

Gyoma, 1933 évi május hó 5 n

Záhonyi sk_ kir. jb. elnök.

A l<iadmány hiteléül:
vitéz Szabó_

~~f.'~~"'t

809/1933_ sz.
u:u·'li,n~·'IiI"llllllÉNY.

Értesitjűk a t. fuvaroztató közönsé
get, hogy a Máv_ igazgatósága Gyoma
á110másunkraérkeződarabáruknak ház
hoz fuvarozását rendszeresitette a va
suti üzletszabályz:l.t 90. §_ l. pontja
alapján s e szolgálat ellátásával Kiss
Géza Máv_ főtiszt urat bizta meg_

Azokat a fuvaroztató feleket, akik a
részükre érkező darabáruknak házhoz
fuvarozását nem kivánják, felkérjük,
hogy erre vonatkozó nyilatkozatukat
irásban sziveskedj~nek Gyoma állomás
főnökénél benyujtani.

Házhoz fuvarozási dij a pályaudvar
ról Gyoma községbe 10 kg-ként 5 fillér,
Endrőd községbe 10 kg-ként 8 fillér.
Legcsekélyebb súly 50 kg_
Bővebb felviJágositásért kérjük Gyoma

állomás árúpénziárához fordulni.

Állomásfőnökség.

~~~

Szovjetorroszorszáigban bevezet
ték ci petróleumjegyefésa gabona
adót. Az orosz kommunista paradicsom
urai moszkvai ielentés szerint - pet
roieumhiány milltt - bevezettek a pet
roleumjegyet, ami azt jelenti, hogy
ezentl.ll Oroszországban, a petroleum
hazájában, ezt a fontos cikket a sza
badforgalomból teljesen kivonják.
Ugyancsak moszkvai jelentés szerint a
kommintern egyik legujabb rendeletével
megszüntetle a gabonabeszolgáltatasi
j{ényszert és e helyett a gazdákra igen
magas gabona adót vetnek ki_ Az uj
adót azzal okolják meg, hogya gazdái,
termelésük nagy részét eltitkolták, mert
gabonafeleslegüket ingyen kellett az
állami raktárakba beszolgáltatniok_ Hoz
zátartozik a Szovjet-viszonyok megvi
lágitásához azon jelentés is, amely
szerint a Szovjet a napokban Kanadá
ban óriási mennyiségü gabonakészle
teket vásárolt fel, amelyekből két hajó
rakományt már utnak is inditoHtak
Oroszország felé_ Elképzelhetetlen le
het a nyomor, amely a szovjetet arra
kényszerítette, hogya külföldről im
portál jon gabonát.

A francia-magyar kereske
delmi forgalom ujabb javulása.
A francia-magyar kereskedelmi
szerződést CI folyó évben a két
tllIam pótegyezménnyel egészi
telic ki, amely e hó 10 napján
éle.tbe is lépett. Ezen pólegycz
mény szerint CI Magyarország
nak engedélyezett kedvezmé'
nyes vámtételü buza kiviteli
kontingens helyett 400.000 má,
zsa tengeri! vihetünk ki szarvas
marha és baromfi lakarmányo·
zásra Franciaor'3zágba, a mi·
nimális vámlarifábóJ megadofJ
40 százalékos vámkedvezmény
mellelL A megeng.edeit 400_OOO
métermázsa tengeri ból f. év
junius 30-ig 250_OOO métermá
zsili, szepl. lB-ig pedig 150.000
métermázsát vihetünk ki CI fran·
cia földmivelésügyi miniszter
engedélye alapján.

Mekkora a cseh állatállomány'?
A cseh állatszámlálás eredménye 1933
január l-re nézve a következő volt: ló
709_652 drb_, szarvasmarha 4,342.406
drb_ (ebből 2,474.540 drb. a tehén),
sertés 2,621.676 drb. (ebből tenyész
koca 440680 drb_), juh 465.273 darab.
Csehs?:lovákia nagy eröt fejt ki abban
az irányban, hogy husszükségletét bel
földi termeléssel fedezze. Ennek a tö
rekvésnek az eredményéül tudható be,
hogy 1929_ évvel szemben a husbevitel
401 ezer tonnáról 11 ezer tonnára, a
zsirbevitel 22 ezer tonnaról 8 ezer ton
nára esett vissza 1932-ben, A bevitel
csökkenéséhez mindenesetre hozzájárul
az is, hogy a lakosság vásárlóképessé
gének csökkenése folytán a fejenkénti
évi husfogyasztas az utolsó évben 28.7
kg-ról 27.2 kg-ra esett vissza.

~~~~~~'t$~~~~*;#1:;z~~
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Negyedévre 1'30 P, FéJ évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P. I

Befizetések postacsekken : Szerkeszti5ség és kiadóhivatal: 1 Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208, "H:UI\JGÁRKA" 'KÖNYVNYOMDA I 20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél

Lapzárta c s fi t ö r t ö k este 6 óra. G }' (I ro Ci, KOSS,iJlth lajOS_utca 64., 1,_15százaiék, J negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
N\egjelenik minden szombaton reggel. Telefon: 22. _' félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Járási verseny,
A gyomai járás Leverde

Egyesületei, Csekészcsapatai
és Polgári Lövész Egyesületei
junius t t -én vasárnap Jarjják
meg a gyomai sport és lótéren

járási versenyüket.
Programm a kövelkező:

DélelóJl 8-12 óráig lövész
versenyek és alletikai előmér~

kőzések.

Délután 2-fél 3-ig szabad
g"vakarla/ok. Fél 3-tól-fél 4-ig
atlelikai döntőmérkÓzések. Fél
4-iól 4·ig box 3 és birkozó be~

mutató gyakorlatok.
4 órakor dijkioszlás"

.4 legtöbb "szakérJó" egy
egy járásról egy szekér szénát
jósol. Ha ezeknek igaZUK van,
akkor egy mázsa széna" lábon"
2,50 pengő körül van. (Ugyan"
ekkor lucernaszénáj lekaszálva,
megszárHva, házhoz szállilva
3 pengóérí lehet kapnL) Egy
számos állal egy járásnak, je
hálI szekér szénának, fejében
legelhet egész nyáron ál.

Lesznek, !\iknek járásonkéIll
több szénájuk is lehel, de
olyanok is, kiknek kevesebb
lesz. Más, jobb szénalcrmő

években bó araiés van, de az
idén a széna is gyengén kezdi.

.4 kocsilábor is gyérül. A
pokrócok JekerüJnek a lovak&
ról. .4 kocsi dereká! némelyik
előrelátó vendég csak "egy~

kél" villa friss szénévaJ terheli
meg. Több szó esík erról a
"polya szénáról" és arról a
száz kilós gazdá ról, ki a teje~

iésrc hányt derékban olyan
;norscsárdásl táncoll, a friss
zsombolyflzást sem tapossák
le iobban.

Kovács Lajos pusz!agazda
hangja csendül! fel hol itt, hol
011. Ö mindenü!! oli van és
intézkedik.' Régi gazda, de érti
is a dolgá!.

.4 póhalmi ülon mene! és él

kevi úlon jövel mintegy 32 ki
!omé!er mentén lálva a vetése
ket, a pipacs, szarkalább, vad·
borsó, búzavirág szép, buja
SZíllvállozatot n,,;'ujJ, de ha az
ember az aratásra gondol, előre
elszorul a szive. Sok helyen
ocsut ara! a gazda.

megkezdik a már előre kimért
1800 és 2200 négyszögö!es
járásokra a sorshuzást, már
csapkod is az eső s mire meg~

indulnak a társaságok a kiosz
tásra, a fú már vizes. Az eső

lassan csepereg is délutánig.
Összetalálkoznak a gyomai,

endrődi, mezóluri, turkevei'
és ~2Zőberényi részvényesek,
vagy bérlőik, no meg az élel#
mesebb részes~kaszáJók, kik a
felvállalt bérkaszálásl azonnal
meg is kezdHc Most egy já~

rásérj levágva és boglyába
rakva (1800 négyszögöl) 5
pengőt kapnak.

heíővé akarja tenni, hog'y
a Nemzeti Eg'ység Pártjá~

ban minden rendű és rangú
magyar ember egy párt
keretben követhesse őt

nemzeti célkitűzésében.

A kerületi elnök és a
községi csoport-elnökök
személyében már megálla
podtak, ezeket az alakuló
gyűléseken már meg is

,választják.

Szénaszüret

Az új boletta rendelet

e zeti Egység Pá a
gyonlai kerületének zászlóbontása.

A Nemzeti t=gység Pártja I
országos szervezkedésé
ben cl gyomi1i választóke
rületben is megkezdi szer
vezkedését. Junius 15-én
(LImapján) Endrődön és
Kondoroson, lS-án Gyo
mán tartják az alakuló
gyülésüket.

Gömbös Gyula mmISZ

terelnök nemzeti összefo
gást hirdető politikája le~

A rendelel lényege az, hogya bo- I távol lakó gazda ne érezhesse
letta alap változatlamd meg- tulzottan azt a hátrányt, ami ma
marad, csak az alap dotációja a vidéki eladási hely és a buda
fog kiilönböző helyekről tör- pesti paritás között van.
ténni, A boletta ára 3 pengő A búzához még külön 4 P SO
lesz és ez teljes egészében a fillér forgalmi adó váltság járul,
gazdáé. .. '" ,ugy, hogy tulajdonképen az eddigi

A 3 J?~n/fOn kIVuf a ga,zdak 12 p SO fillérról 7 P SO fillérre
megseglfesere szolgalnak majd az " . . . . . '
adóvisszatéritések, a búzánál és szal! le a boletta ma, a lozsnal
lisztnél bevezetendő olyan tarifa pedig 3 pengőt fog kitenni a
méiséklések, hogy a jövárostól forfgalmiadó váltság.

A környékbeli községek gaz
dái, amikor állalaikal éJ legelőre

kiverik, a helyi szokások sze~

rint kisebb-nagyobb murizás
sal teszik ezt. Nálunk a "kive~

rés" csendben történik, csak a
ballai szénaoszlásná! van egy
kis élénkség.

Reggel 8 óra körűl mintegy
100 kocsi gyúlj össze él "kis D

tanyá~"~nál. A kocsiderékhoz
kölöH lovak, a csoportokban
álldogáló emberek messziről

kisebb vásár képét mutatják.
Megy az évelődés. leginkább

a hidegról és a kiosz/ásnál
hagyományos esórő!. Mire

egl'Condííorn, I zést: a leirt nikotinos lével I fánk, legalább ezt a keveset I
'."""7 h"'" ..." t I ! kenjék be a fiatalabb fák védjiik és mentsük meg. Ha !

a. v~~.L. O,ri:j,~~O , , Iga~:yait, ha van, ~ajta pa~zs- a fe~nőtte~ ~lO~yob~ rés~e I
Na~un!c ~s :rnegt.mad~,k mar I tet~l azt elpllsz:dja, ha ~mcs nem lS tudja erteke!m a f!Yu

a kaltfomzOl pOlzstetut. Az rajta, a bekenes nem art a mölcsöt, de gyermekeinket
amugy is gondozatlan gyü- ! lának. nem tudjuk gyümölcs nélkül
mölcsfáink, gyttmölcstérme!é- i Ugyis kevés a gyümölcs- helyesen táplálni.
sünk bekoronáz6sára csak ez ~ :~ . "'G"'= ~ _

kellett még.

Hiszen ha közösakaraltal
védekeznénk ez ellen a ve
.~zedeimes feiii ellen, kipusz
tithm'nánk, mert talán még
nem nagyon terjedt el. Azon
ban az összefogás elleni
isszony ezeréves betegségünk
s most is félős, a bajt nem
tudjuk csirájában megfojtani.
De nincs idő a töprengésre,
cselekedni kell.

Most, junius 9-10-11
körül van az az idő, amikor
a paizstetü megindu!, ekJ<.or
felzet leghalásosabban pusz
Wani.

A községi kertészné! ere
deti csomagolásu nyers ni
kotin kapható, il legkisebb
adag 5 deka, ennek az ára
79 fillér. Husz liter vizben
oldjunk jel 20 deka házi
szappant, ebbe öntsük bele
az 5 deka nyersnikotint, s
ezzel a lével kenjük be a
fiatal fák ágait. Most a fe/
éledt öreg paizstetűket pusz
titjuk el, mielőtt szaporitaná
nak.

Aldket gondolkodóba ejt
az, hogy a legkevesebb ke
verék is 20 liter, ez pedig
tul sok egypár fához, azok
vagy osszák meg a szom
szédokkal a permetlét, leg
alább ott is elpusztifják a
tetűket, vagy használják fel
vizzel higítva vértetű és levél
tetvek irtására.

Akik még nem ismerik a
a kaliforniai paizstetűf és
nem tudják fáikaf megnézetni
olyanokkal, akik ismerik azt, II

mégis megtehetik a védeke-
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Levente- I.

nyúltenyésztő csopo

Utána barátságos fu/ball·
mérkőzés él GySe és GyLE
futballcsapatai közöt!.

Délután folyamán a levente
zenekar játszik.

Adományok kö"szöne!teJ fo ...
gadtalnak.

unkában
az útgyalu,

A májusi esők után felvágott
földútakat szorgalmasan gyalulja,
egyengeti a községi útgyalfl' Ez
kell a kőszilárdra száradt szurkos
rögöknek ! Szinte fénylik az út,
ahai már leborotválta a gyalu a
hegyláncokat.

Helyeseljük előljáróink igyeke
zetét és belátását, hogy nem hagy
ják földútjainkat gondozatlanul,
hanem azokat járható állapotba
hozzák.
me

Vetés jelentés,
Az idén talán még többféle mi.

nöségű búzánk lesz, mint tavaly
volt. A szikesföldeken a trágyás
és jólmüvelt talajon megjárja a
buza. Az őszi árpa nagyon szép.

Sok helyen siralmas a kalászo
sok állása. A folytonos hideg
annyira megcsigázta a gyenge
keléseket, a gaz" sűrií növekedés
sel úgy elnyomta sok helyen a
tavasziakat, ott csak gazt arat
nak.

A tengeri sem tud fejlődni a
hidegben és állandó szélben.

A kerti veteményekre sincs jó
idő.

A talaj felsőrétege annyira re
pedezett már, máskor augUsztlls
ban repedezik igy meg. Nem

csoda, ha ebben a talajban nem
tud fejlődni semmi sem.

Borus hangulatban várja a
gazda az időjavulását, hátha még
segitene.

Pünkösd második napján reggel
9 órakor a megalakulóban levő

Nyúltenyésztők Csoportjából né
gyen kerékpáron Szarvasra mentek
a Tessed!k Sámuel középfoku me
zőgazdasági iskola megtekintésére.

Az Intézetben összetalálkoztak a
Békésszentandrási Gazdakör és a
Szarvasi Gazdakör kiránduló tag
jaival, kikkel együtt Csabai Kál...
mán igazgató és a tanárikar ve
zetése mellett megnézték az iskola
gazdaságait. Kirándulókat az In
tézet kertgazdasága) a vad-szíken
létesitett mezőgazdasági kisé! lett
telepe, szántóművelése, gazdasági
épiiIeteinek épitése, egészségiigyi
és célszerií berendezése) tehené
szete, tejfeldolgozó üzeme) állat
tenyészete, - általában a gazdál-

Leventéink kifogták a jó időt

Pünkösd hétfőjén. Már kora
délután nagy tömeg hömpöly,
göH az Erzsébet-ligelben. A·
levente zenekar és ifj. Dági
Jani zenekara felváltva já/szot
ták 4 óráig a szebbnél&sze~b

nótáka!. Közben humoros szá
mokat adoJl elő a műkedvelő

gárda nagy derültség közöH.
Molnár Gyula, Kéri Ilonka,
Va/ai Imre, Szinger Aladár és
Szab'ó Lajos megérdemel!ék él

A pesti lapokban még a mult
héten is nagyszerií vetésjelentések
jöttek, pedig már akkor általános
volt a növényzet nagyarányú
visszaesése.

kirándulása.
kadás magas foka annyira meg·
lepte, hogy nem tudtak betelni a
látottakkal. Hozzájárult még a
tantestület szivélyes) magyaros
vendéglátása, mellyel nemcsak a
gazdasági érdeklődési elégiiették
ki, hanem remekbe főzött birka
paprikással is megvendégelték a
körűlbelől 100 tagot kitevő láto
gatókat.

A gyomai látogatókat a nyúl
állomány érdekelte leginkább.

Az Intézet most szervezi meg
nyúlfarmját. Pazar berendezésű

tenyészházban csincsilla és csinrex
nyúlakat tartanak és ezek keresz
tezéseit.

A nyúlállományról, a nyúlárak
ról a junius 15-ild összejövetelen
(szerkesztőségünkben) .számolnak
be akirándulók.

sok tapsol, ami! kaptak és cl

közönség" jól mulato/L A liget,
ben a vendégek számára Izeg I

vésnek bizonyult a 000 darab
szék, meri a későn érkezők

már alig'alig ludlak i.ilőheJyhez

juíni.
Esle uj rendezésben és uj

szereposz/ásban adták elő a
"Bohémhercegnő" vidám já/é
kol, amit Molnár Gyula szin,
művészünk ir!. A levente egye
sület uj primadonnája: Tuba

lIonka kellemes bangjával és
ügyes mozgásával, naivája
TÓlka Teréz bájas megjelené'
sével és átérzet! előadásával,

Kéri Ilonka, mint az eg"yszerü
paraszt korcsmárosné, termé,
szeles játékával és hízelgő

hangjBval, Molnárné Vajda Adé!
humoros játékával egy csapás
ra meghódítot/ák a közönséget.
sok tapsot és nagyon sok
virág"ol kaptak, de ők is villék
sikerre a darabcot.

Gurgulyka, a csapos szere
repében ~v'lolnár Gyula állandó
derültséghen tartotta a közön'
ségeL

Schnur szárnysegéd-H!alky
Béla, Ben Abu Dzsamir herceg
Szabó Lajos, Zenó herceg
Szinger Aladár, Kürthy-Lald
Sándor, Gyurka primás-Vcltai
Imre, mine! e!sóranguak volIClk
s meglá/szolt rajtuk, hogy
minden tudásukat belei'ldlák cl

játékb;:l. Uhul - Respekt urat
él főkomornyikoL Bácsi Lajost
szándékosan hagy/uk uloljára,
pedig először kellell voln{1i
emliteni. Ö már régi müked.
velő, tőle már megszokluk a
jó játékot, az ő és Molnár
Gyula megjelenése CI szinpCl
don biztosíték arra nézve,
hogy cl közönség elsórangu
élvezeIben részesül. De jó

kedvvel is já/szoltak, mer! da
cára, hogy egyidőhen két 1111.1

Iatság is voll a községben, telt
ház voll.

Az előadáson oli látluk közg
ségünk vezetőinek szine-javiit:
vitéz dr. liaviár Gyula levenie
egyesüleH elnököl, Tüköryné
őméllóságál családjával, Péler.

dolnak, egyesek az állami nyugdijasokat kivánják földhöz juttatni
és végül legujabban arról is van szó, hogy az AmerikábóJ haza
vágyó, tőkével rendelkező gyári munkásokat vélik elsősorban pár
toland6knak. Nézetem szerint mind a négyet egyszerre kellene
bekapcsolni a telepítés mozgalmába és pedig a falusi munkáscsa
ládoknak egy megfelelő részét törpegazdaságok által önnállósitani,
egy részét pedig házhelyek kiutaJása mellett megfelelő mezőgaz

dasági munka alkalmak létesitésével biztositani. A diplomás ifjusá
ságot, mivel köztük legtöbbnyire olyanok lesznek, akik még nin
csenek a falusi élethez és mezőgazdasági termeléshez asszimilálva,
kisbérleteken kellene elhelyezni, ahol a birtokos vállalja a gazda
ságok vezetését (részesedési bérletrendszer, amelyről egy későbbi

cikkemben sz6 lesz). A diplomás ifjuság igy megtalálja a lehető ...
séget a tőkegyüjtésre és későbbi ö!1állósitásra és sokoldalu tanult
ságával óriási hasznára válik a mezőgazdaságnak, mivel tanult
szakmáját mint mellékkeresetet üzl1eti falun. Az állami nyugdijasok
elhelyezése csakis specializált törpegazdaságokon lehetséges, meg
felelő előzetes szakoktatás után, vagy szakképzett vezetés alatt.
Ami végül az amerikai hazavándorlókat illeti, azokat tőkeerejük

szerint lehet telepiteni szabadkézalatti ingatlanvásárlás utján. Két
ségen kivül áll, hogy ennek az elemnek beolvadása hazai mező

gazdaságunkba egy igen értékes gyarapodást jelentene a haladás
és vállalkozás terén. Kivált a szervezkedés ügyét fogják előbbre
vinni.

Azok a javaslatok, hogy azon kisgazdáknak, akik eddig 15
20 holdon nem tudtak boldogulni, további földeket juttassunk a
telepités keretében, nem tartom célszerűnek, mert a mezőgazdaság

megfelelő megszervezése által minden egyes gazdának birtokának
terjedelme szerint meg lesz adva a lehetőség, hogy gazdaságát
olyan termelési ágakra rendezze be, amelyek neki a megélhetést
biztosítják. Ht is inkább a specializálás hiányzik, mint ct holdszám.

(Folyt, köv,)

EGSZERVEZÉSE,"
(13.)

EZÖGAZDASAGUNK
Telepités.

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

A telepités problémáját nem szabad szociális szempontból
megoldani, hanem kizárólag gazdasági irányban kell keresztülvinni.
A termelés irányitásának lehetősége attól függ, hogy az eddigi ter
melési ágak részint más ágakkal cserélődjenek fel, hogy ezáltal a
mezőgazdasági szükségletek, piacaink el!átása és gyáraink nyers
anyagokkal való ellátása tekintetében termelésünk egyensulyát biz
tositsuk. Ha tehát telepitűnk, arra kell törekednünk. hogya telepités
által létesített kisebb birtokegységek oly számban és arányban ka
rolják fel az uj termelési ágakat, hogy igy ez az egyensuJy létrejöjjön.
Mivel ezek az uj ágak éppen kis birtokegységeken legjobban üz
het6k, sulyt kell helyeznünk a megfelelő számu ilyen telepek léte·
sitésére. Egy általános tömegtelepités a fenti célkitüzés nélkül
éppen oly katasztrófális hatással lenne, mint első földreformunk.

A mai értékesítési konjunktura szerint első sorban a gyü
mölcstermesztés, veteménykertészet (primőrök) és a kisüzemi ba
romfitenyésztés hustermelésre kinálkoznak az átszervezés anyagául.
Eszerint a létesitendő telepek méretei nem haladnák meg a törpe
gazdaságokét, vagyis kb. 2-5 hold körül mozognának. Egy ilyen
törpegazdaság kellő specializált üzemmel elegendő arra, hogy egy
családnak egész éven át állandó foglalkozást adjon és megélheté
sét· biztúsitsa minden külön bétmunkavállalás nélkül is. Ezenkivül
kiterjedne a telepités modern kisbérletek létesitésére anagybirtokok
termelésének intenzivebbtétele érdekében (25-25 holdas bérJet
parcellák) és a mezőgazdasági munkások háztelkekhez való jutta
!ására (l holdas telkek).

A telepítendő egyének tekintetében ma négyfelé oszlik az
általános mozgalom. Vannak, akik kizárólag a falusi földnélküli
lJlunkásokat telepiteni óhajtják, mások a diplomás ífjuságra gon:
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mann József ilY. f,íjcgyzót, dr.
Messinger Alhcll. dr. Tardos
Gáspár ügyv5clck, dr. Singer·
István, dr. Ne' 11H'nyi Honfi fog
orvosokat, a Wclgner családol,
IVBnyi Istváni stb. I

Az előadás után reggelig

tartó tánc volt, melyen ugyan
csak alaposan kitelJck leven··
téink magukéri s megforgajják
a leéÍnyokat, kik azzal távoz
tak, hogy érdem.es eljönni cl

levente mulatságra.
A rendezés nehéz és nagy

munkájáért elismerést érdemel·
nek: vitez Molnár Pál, Boc1en
dorfer András levente főoktatók

és Molnár Gyula.
Reme]jük, hogy az ügyes

levente műkedvelő gárdával
többször fogunk találkozni a
színpadon, cl szép erkölcsi és
anyagi sikerhez gratulálunk.
Amelyik Egyesületnek ilyen
agilis és fáraclhalatJan vezetői,

tagjai vannak, az megérdemli,
hogy ebben a nchú időkhen

is fámogassák és pártolják·
őkct. -n.

Levél.
Budapest, junius 6.

Úlirány: barangolás. fel
szerelés: jól kitaposott, ké·
llyelmes cipó ...

Szépen felhősödik. Ernyő

mindazonáltal fölösleges. Es·
hetőségekre tári "ajlókka!" vár
egy mindig kéznél levő villa
mos. Időpont: délután három
óra.

A Daróczi út mcntén levó
barakk,házak felé indulok, egy
nagy réten kereszliiI.

Ezek a kátránypapirraj fedP.tt
ülött,kopoll házloJdalékok nyá
ron nem is mondhatók csuny á
nak és célszerülleneknek. - A
vadszőlő szinte festőien deko
rália őket s elől a deszkalá·
clákból hasogaíoJj kis léckeri·
tés mögül virágok kandikál nak.
Sok-sok szines árvácska.

A ház eleje fel van sepre
getve, alacsony s:z:ékeken asz
szonyol, fo!tozgatnak, mig a
férfiak - bizonyára egyéb fog·
lalkozás hiján, - divatja mull
babakocsikat húzgálnak, mert
gyerek, az van itt bőven. Tisz·
táknak, jól lápIálJaknak lálsza
nak, a székes-főváros nagy
becsben tarlja a gyermek anya·
gol. A mi kis falusi gyerme·
keink már pöttöm korukban
vizet hordanak, libát őriznek,

kisebb testvérüket peszrálják,
- ill minden tenyérnyi tisztáson
éj sport dühöng-o (Ki tl1dja, hány
professzionista embrió rugja
itt a kócból gyúrt labdát 1) A
hangulat általiÍban megelége
delinek látszik. A lapos kát·
rányielőből egyenesen ég-nek
meredő kályhacső kémények

vékonyan heír, dc bélriÍlságosan
kuilorognak_ jjt,oll []l2g most
főzik az ch?det.

l\.öröski\rül festói a táj. A
SashC'gy lejtójén harsogó zőld

a cserje, él fenyő, a réteken
nagy Jarka virágfoilok lilaszin
ből.

Árnyékos helyen. aházek
lllen/én "kisasszonyok" Jen ni,
szcznek. Gflluska szagg-ató la
pockál<l<al verik a szintén há,
zilag készült labdát.

Minden jáfék,mozgás üdít s
elvonja a lelket a töprengéstől,

másol< irigylésétőJ.

Szabad veréb-élet ...

Átvágok néhány mellékú1cán,
- iti már a Gellért oldala kez'
dődik, csodásahbnál csoclá
sabb villákkal.

Az ülcák elnevezése a régi
kort tükrözi,husz évvel ezelőlt

Buda e része ugyszólván sző

lóve! voll heültetve. (A parcel
lázás jobban kifizeUe magát.).
Van ilt Kökörcsin úlca, Dinnye
útca, SziireJ úfcc, - ezek mind
várják fürclemnwl, hogy meg
érjen az a közéleti szereplő,

akinek a nevével cserélhetnek.
Hegynek fej haladok tovább,

általam soha nem taposott,
szűz helyeken. Az árnyékos
oldalon már mindenüt! öntöz
nek, magas ivben repül a viz
sugár ...

Egy hosszu sor csupa rózsa
szinkölős apróság Jipcg elóI·
tem sorjába. fehérkabáfos ma'
gas nó rendezi őket. Repked
a szó a levegóben: Gizi néni 1

Hozzájuk csaHakozlam és talán
a gyerekek is megérezték él

céhbelit - egyre - másra
öleigeItek. Abarakkbeli arrró·
ságok voJJak, kiket az egyik
fővárosi óvónó sétálni vitt a
nagy játszótérre. Ők a napközi
olthon növendékei. Délelólt a
"kedves nővérek" gondozzák
őket, - ahol ebédet is kapnal<,
délután sétálni mennek. Az
egyforma rózsaszinli kötényt
is olt adják rájuk, hogy a ki~

pelt~kopolt "hazai "-t takarják.
Itt a szép környezetben valóban
kellett, hogy ők is szépet mu
tassanak,- hazamenet a "diszt"
otJhagyják az inlézetben.

Ezután sorra látogatom a
fővárosi ovodákat ...

Sietek, III ert már vetődnek

az árnyak. Csak épen érintem
a Szent Imre herceg úlcáját,
jön a Budaórsi út, oldalt a
Hegyalja út, mely a Tabán
szivébe vezet, - innen egy
ugrás a tabáni temetó.

A ki nagyon elbizakodottan
hordja a fejél, jöjjön ide, 

groteszkül szép és rút, amil
itt lál. A jemetó széle már a
Győri útba torkollik. egy· da·
rabon kerilés sincs, két szoro
san egymás mellett levő, földbe
sűlYQcll kis kókereszl kitárj kar~

jait sz.inlc surolja a vilíam0s a
keskeny fordulónái. Valami kü
lönös érzést vált ki az emlwr
ben ez a dülöngó obelisá - I
erdÓ. Némelyik olyan, mintha I
be volna rugva, a másik. mintha
előre hajolva kacagna, van
olyan kereszt, mely ferdén áll,
minlha féloldalra ránianá a
vállát, cinikusan. - iegtöbbje
azonban már végignyult a föl
dön. Kripták kőlapja alatt be
om!o1t üregek tátonganak. apró
kápolnák pókhálós vas-rácsa
mögölt poros·penészes szob 6

rok szomorkodnak, másutt a.
borostyán és iszalag három·
négy sírt is egymásba ölel, az .
egyforma sors testvéri szere·
tetéve!. És valamennyirőlszinte

kiabál a szó: "unvergesslich l"
- "feledhetetlen" ...

Ám a mi temetóllk otthon
sokkal elhagya/oltabb, mer! olt
igen ritkán találkozik az embe!'

élőkkel. Ide kijár az egész
környék, mint valami üdülő·

helyre. A sok elvadult ciprus,
thuja és sok lombos gesztenyefa
hűs árnyékot ad, a begyöpö·
södöti sirhantok kényelmes pi
henőt. (Ki tudja, melyik ósnagy·
mama ringatja ott látatlanul az
unokáját.) Gyerekkocsik tar·
kálnak, kézimunkázó szines
nyári ruhák mosolyognak ki a
sürü zöld lombok közül, 
sót helyt,helyt elemózsiás ko·
sarak is kandikálnak egy- egy

bemohosodoJt kőkerités köze
péból Gyerekek a még lábon
álló három-négy méter magas
tornyos sírkövek mögö!t hu'
jócskát játszanak, heverőszé.

ken "üdül" egy fiatal leány s
nem látja, hogy vele szemközl
hajdani tizenkilenc éves sors·
testvérének neve néz rá me'
reven ... A bangulat mindazon
által diszkrét, lárma nincs, a
lulnan huzódó Csörsz úlca
halalmas "Örök",!akásaiból ve

r6c1ik le néha valami érzelmes
keringő hangfoszlánya . .. A
temetó innensó oldalán a
"Csend" utca, (d régieknek
milyen szép, köIlői elnevezése)
- halkan ihlet és int ...

MeglaláJtam, mit kerestem:
Virág Benedek sirját. Négy sar·
kára ültetett, lombos ős-vad

geszlenyefa sátorozza be a
rövid, keskeny kőlapot, mell'

erős, fekete va'lkeritéssel van

körülfogva. A három . méter

magas vörös~márvány k-övön

csak a név és évszám. Elmult

száz esztendeje, hogy hallgatja

csendben ez a vergődő lélek

a feketerigók dalát, melyek

most is ott kergelództek a

cl sirja felet!... És egy alig

hervadt kis lila orgonacsokor

mesél neki a halhatatlanságról. ..

mpo,

Ügyeljiink a BAYER keresztre1

mely minden tablettán látható.

Zolnay Erzsébetet eljegyezJe
Nagy Géza középiskolai tanár,
a szolnoki áll. iparosfanonc
iskola igazgatója.

Medárd napja esó nélkül
cl nálunk, tehát a hcgyományos
40 napos csó/ől cles!ünk.

"Filléres gyors indul
junius hó 18=án Békés
csabárói Budapestre. A
Máv;. Hiv. Menetjegyiroda
békéscsabai fiókja közli
velünk, hogy mint a mult
ban, ez alkalommal is be
kapcsolja a junius lS-Hd
budapesti filléres gyorsba
a környékbeli lakosságot.
Tekintve, hogy csak annyi
jegy lesz kiadva, ahánv
férőhely a vonalon van,
ajánlatos a jegyeket mie
lőbb biztositani. Előjegy

zések a Máv. állomás
főnökségénél eszközölhel
tők.

FagylaU estély. A pünkösd
héifójén a Holler vcndégiőben

tartolt fagylalt estról abeszál
molóJ lapzárta után kapjuk,
igy arról csak jövő számunk
ban referálhatunk.

Hat perc alatt a világ kö
rül. A hires angol Rellter tá.v
irali ügynökség, mely a világ
minden nagy lapját ellájja hir'
anyaggal, legutóbb kipróbália
hirszolgálatának gyorsaságát.
Feladtak egy néhányszavas Jáv
iratot, amely hat perc alalt ke
rülle meg a földel. A modem
sajtó a technika minden viv

mányát igénybe veszi, igy pél
dául Tolnai Világlapja ex'
presszvonaton, repülőgépenés
képtávirón kapja a világ esel
ményéről készült fényképeket.
A gyorsaság, a gyors tempó
fontos szerepet játszik ennek
a hires képeslapnak az életé ...
iében.

Haláleset. Perei Dániel 67
éves gyomai lakos· felakasz
totta magát. Tetlének oka gYÓD
gyilhatatlan belc::gség.

Április hónapban 24.7 millió
pengő volt az államháztar~á::·

hiánya.

Mezőberényben gyermekbé
nulás lépeIt feL



javítás.

iLakoda!malkra, eh:ízH::lásokra, mu
latságokra székek, asztalok korlál!an
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 tmér kő!csöndij mellett.

A Gyomai Önkéntes Tüzoltó Testület
f. évi junius hó ll-én, vasárnap d. e. 11
órakor tartja a községháza kistanács
termében

közgyüiését,
melyre az igen tisztelt tagokat tiszte
lettel meghivjuk

Gyoma, 1933 évi junius hó l-én.

Kőszegi Mihály Madarass Gyula
jegyző. elnök.

P;. "Hangya" Terme~ő-Értékesitő és
Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar
Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja
kötelékébe tartozó Gyomai Hangya Fo
gyasztási és ÉrtékesítőSzövetkezet 1933
év junius hó l8-án d. u. 2 órakor a
Hangya szöv. helyiségében

év~ rreniD1es
tart, melyre a tagok az alapszabályok
24 §-a értelmében meghívatnak Ha a
közgyülés a n1egje]enö tagok csekély
száma miatt határozat képtelen lenne,
ugya közgyülés 1933 évi junius hó
25-én fog megtartatni, meiy - tekin
tet nélkül a tagok számára - l1atáro
zatképes lesz.

Napirend:
1. Mult évi üzleteredményről szóló

jelentések tárgyalása.
2. 2árszá.rnadások ntegvizsgálása és

felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapitása.
4. Tiszta jöveéelemről való rendel-

kezés.
5. Ai igazgatóság kiegészitése.
6. FeJügyelőbízoHság választása.
7. Alapszabály módosítása.
8. Netalán! inditványok.
1932 évi december 31-én a tagok

szánn 169, üzletrészeiknek .száma pe
dig 528 volt; az év folyamán belépett
35 tag 42 üzletrésszel; kilépett 776 tag
2305 üzleti·ésszeJ.

A felügyelőbizottság által megvizsgált
évi mérleg a boH helyiségben kifüg
gesztetett és mindenki által megteldnt
helő.

Kelt Gyoma, 1933 VI. 7-én.

Az Igazgatóság.
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zBERT
köthet IeszállitoU olcsó

Keresek megbizható, ügyes főző

mindenest. Jelentkezni lehet Wagner
Mártonnénál.

A Gyomai HaU'llgya értesiti a lakos
ságot, hogy megérkeztek a befőttes és
uborkás üvegek. Mielőtt él tagok szük
ségletüket beszereznék, tekintsék meg
a Hangya üvegraktárát, hol az olcsó
árakról is meggyőződhetnek. Köröszi
jég a Hangyában átvéve 2 fillér, ház
hoz szállitva 3 fíllér kg.-ként.

özv..Fekete Elekné tisztelettel ér
tesíti a ruhal'ásárló közönséget, hogy
néhai Fekete Elek szabó 41 év óta
fent álló szabó üzletét és ruharaktárát
továbbra is fenntartja és az ezután is kap
ható, mérték után készit férfi és gyer
mek ruhát. Hitelképes egyének rész
letre vagy hitelbe is vásárolhatnak.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ld a gyűmőlcstan

folyamot elvégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elüHe
tését· és kezelését.

Két szobás és mellékhelyiségből

álló lakás kerestetik. Címeket lapunk
kiadóhivatalába kérek.

Kerekes Káro!y borkereskedőnéla
kitünő zamatu kadar bornak literje
44 fillér.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő ké:::z
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dők forduljanak WaglJer józsef fake
reskedőhöz Gyomán.

Egy ki.Ui:ill1bejáratu butorozott
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben 2 b~!to.ozoU szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

KeresUnk egy üres lakóházat bérbe.
Ajánlatok Wagner fakereskedésbe adan
dák.

napos, Bogár Eszjer 15 na d

pos, özv. Biró Sándorné Peló
Julianna 72 éves, özv. Veres lsl
vánné Fekete Rozália 76 éves,
Perei Dániel 67 éves. Házas"
ságot kötöttek: Keresztesi Jál
nos-Derkovics lIonával, Török
György-Kiss MargiUal.

s

Csapadék naptár.
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Ha nem hisz ezen hirdetésemnek higyjen at Wiének és cl szemének.

Tekintse meg dú·san felszerelt kerékpár, alkatrész és gummiáru raktáramat véte!

Raktáron:· úti és baUongummis új és használJ:
a le~jobb minőségű beU- és úti és ba.Ho1ng;v.illi1m.HL

KERÉKPÁR, VARRÓGÉP, PORSZIVÓGÉP
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Matuskát még ebben a hó
napban Budapesfre hozzák.

A Kormányzó Ííszleletdijat
adományozott a vivó Európa
bajnokságra.

Az osztrák hadseregből ki
zárják a nemzeti szociali'3tákaL

A Nemzeti Egység Pártj a
párlhalározatban mondolIa ld,
hogyakirálykérdés nem idő

szerú.

"Filléres gyors a Balatonra.
A Máv. Hiv. Menetjegyiroda
békéscsabai fiókja meg akarja
ismertetni Békéscsaba és a
környék heli községek közön;
ségével a Balalan szépségeit és
ezérl julius 2·re, kora reggeli
indulással egy napos balatoni
kirándulást lervez. A vonat
csak az esetben indítható. ha
legalább 500 utas lesz. Eló;
jegyzések f. hó 13-ig eszkö I

zölhelők a Menetjegyiroda bé
késcsabai fiókjánál és szerkcsz
tőségünkben,ahola jelentkezés
kor P 4.- előleg fizetendő. 
Tekintve, hogy a Menetjegy
iroda csak a f. hó 14-ig törl
ténő előjegyzések alapján 
tehál csak akkor, ha ez idő

pontig legalább 500-an jeleni;
keznek - kéri a Máv.-tól a
vonat inditásának engedélyezé
sét, ajánljuk mindenkinek, hogy
minél többen jelenIkezzenek
eme igen kellemesnek ígérkező

kiránduláson való részvételre,
meri nem mindennapi alkalom,
hogy mi, alföldiek néhány pen
gőér! láthassllk a magyar ten
gert"

Anyakönyvi hírek. Születtek:
Bődi Mihály, Kató Sándor, F.
Kiss Gabriella. Eihaltak: Tari
Istvánné Vass Zsuzsanna 56
éves, Bárdos Lajosné H. KOI
vács Eszler 53 éves, Izsó JÓl
zsef 87 éves, Kató Sándor 5

...
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Tárgysorozat:

l. Jegyzőköny hitelesUése.
2. jelentések az 1932 évről.

3. Fölmentvények megad.ása.
4. Az 1933 évi költségelőirányzat el

fogadása.
5. Tisztujitás.
6_ Inditványok.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. VIAGNER MÁRTON.
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Özv. Szabolcska Mihályné
él nagy magyar költő özvegye
56 éves korában Budapeslen
elhal!.

Értesíttelnek az adózók, hogy akik
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi
árvák, Károly csapatkeresztesek és vi
tézségi érmesek, a föld, ház és ált.
kereseti adó és járulékaira nézve adó
kedvezményben részesülnek és pedig:

1. Amely WO százalékos hadirokkant
föld, ház és általános kereseti adójá
nak együttes összege az 50 P-t nem
haladja tul, 30 százalékos kedvezményt
kap.

2] Amely 100 százalékos hadirokkant
föld, ház és általános kereseti adójának
együttes összege az 50 és 100 P kö
zött van, továbbá azok a 75 százalé
kos hadirokkantak, hadiözvegyek és
hadiárvák, akiknek a föld, ház és ált.
kereseti adójának összege az 50 P-t
nem haladja tul 20 százalékos kedvez
ményt kapnak.

3. Ha a 75 százalékos hadirokkantak,
hadiőzvegyek és hadiárvák föld, ház
és ált. kereseti adójának együtte~ösz
szege 50 és 100 P között van, valammI
ha a 50 és 25 százalékos hadirokkan
tak, a vitézségi éremtulajdonosok és
Károly csapatkeresztesek föld, ház és
általános kereseti adója az 50 p·t nem
haladja tul, nevezettek 10 százalékos
kedvezményt kapnak.

A kedvezmény a föld, ház és ált.
kereseti adóra, valamint az ezek után
járó állami, megyei és községi póí
adókra. terjed ki.

Akiknek a hadirokkantságra, hadi
özvegységre és hadiárvaságra vagy a
Károly csapatkeresztre vonatkozó iga
zolvány a községi adóhivatalboz már
be van mutatva, azoknak ujabb iga
zolványt nem kell beszerezniök, legfel
jebb meggyőződhetnek róla, hogy az
igazolványuk tényleg be van-e mutatva.

Azok azonban, akik a Károly csa
patkereszt igazolványt legkésőbb 1932
évi december hó 25-ig nem mutatták
be, nem részesülnek a fenti kedvez
ményben, azonban ha pótlólag bemu
tatják Károly csapatkereszti igazolvá
nyukat, a jövőben az eddigi rokkant
ellátási adó kedvezményben részesül
nek.

Azok a Károly csapatkeresztesek, akik
a Károly csapatkereszt igazolványt nem
mutatták be 1932 december 25-ig és
igy a 10 százalékos adókedvezmény
egyébként nem illetné meg őket, ebben
akkor részesülnek, ha folyó évi junius
hó végéig bemutatják a vitézségi érem
igazolványukat.

Ha valakinek nincs meg a vitézségi
érem igazolványa, azt kérheti a Vitézi
Rend Főszéktartóságától, Budapest,
Vár, de az igazolványt ebben az eset
ben is legkésőbb f. évi junius hó vé
géig be kell mutatni.

Azon hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák, akik igazolványukat folyó
évi junius há végéig pótlólag benyujt
ják, a folyó évi kedvezményben már
szintén részesülnek, mig egyébként
csak az 1934 évtől kezdve.

Akiknek Károly csapatkereszt iga
zolványuk nincsen, de két tanuval iga
zolják, hogy 12 hétig harcvonalbeli
szolgálatot teljesitettek, vagy fogságba
jutottak, a Károly csapatkereszti iga
zolványt szintén megkaphatják.

Bővebb felvilágositást a községi
adóhivatalban lehet nyerni.

Gyomán, 1933. évi junius hó 8.

Dr. SZÁSZ LAJOS
jegyző.
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ELŐFIZETÉSi ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszáll1 18.20S.

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kl!:lI:Jól1iivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 1J o m al, Kossuth lajos utca 64.

Teiej'on: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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facsemeték és suhángok igénylése.

Képviselőtestüieti

közgyülés,
Gyoma község képviselőD

teslüleJe ma, junius hó liQén
délelőtt 9 órakor, a község
báza nagylcrmében rendkivüli
közgyülésl tari.

Tárgysorozat:
1. Mull közg·yiiiés jegyző""

könyvének felolvasása.
2. Jóváhagyof! határozatok

bemutalása.
3. Villanyáramdijak leszálli m

tása.
4. Gróf Tisza István ujj áro

lézikul ügye.
5. A község lakarékbeíéljeire

vonatkozó előljáróságijelentés.
6. Községi Iskolaszék él gaz

dasági iskolában padok készit
lelésél kéri.

7. Ugyanannak !céreJme a ll.
sz. ovodához jálékszín felépi,
tése iránt.

8. Zölmezőgazdasági Tan""
folyamnak Gyoma községben
való megtartásél.

9. Piactéri ut kikövezése.
10. A nem csoportosuUaknak

az előljáróság állaJ lörténő

képviseltelése.
11. l\özségi iskolák 1934 évi

köHségel ői rán yz él la.
12. l\özségi ovodák t 934 évi

kö!tségelőirányza/a.
13. Községi gazd. iskola 1934

évi köllségelőirányzata.

14. Községi Iparostanoncis
kola 1934 évi költségelőirány

zata.
15. Kéményseprői külterüieH

körzdek megállapilása és él

munkakerület szopori/ása.
16. Gyámpénzlári larlalék alap

le nem kölött íövedelmének 1:1Z

elhagyol!á nem nyilvániJott
gyermekek alapja javára leendő

odaforditása.
17. Kató Ferenc és társai

kérel me, él IV. ker. tanyai első

mezei közdülő u/nak, községi
közdülő uttá való minősitése

és rendbehozatala iránt.
18. Batári Is!ván és társai ké·

reJme a Pósa Lajos ut gyalogc

járdájának kijavilásél iránt.
19. Csáki EIus és lársai él

Táncsis Mihály utcára beton,
járdát kérnek.
20. A Magyar Külügyi Társa

ság anyag·i lámogatásál kéri.
21. Kéri Péter vágóhídi szolga

végkielég-ilést kér.
22. l\özsegélyezés iránti ké"

relmek.

Mezőgazdasági Vegykisérle1i
Állomás, tehát meglesz a ver·
senyzőnek az a haszna, hogy
az idei búzájának sikér/artal,
mát ingyen vizsgálják meg,
sől még azl is megtudhaija,
ismét csak ingyen, hogy a
talaja mHyen összelélelü.

Gazduraim ! Nem gondolják,
hogy ez a nemtörődömség

már nem is egészen magán'
ügy, hanem mindannyiunk ügye
is, hogya magyar föld a leg·
jobb búzát és ne ocsutterem·
jen! Jogunk van elilélni és
könnyeJműséggel vádolni mind·
azokat a gazdákat, akík Insták
ianulni és jobbat termelni.

a hajózást és öntözést tenné
lehetővé a Körösökön.

Örömmel üdvözöljük alispá
nunk kezdeményezését, meri
tudjuk, ha él hajőzást talán nem
is, ele az öntözést végig a
Körösök folyásán meg Jehel
oldani.

békéscsabai m. kir. erdőhivataIndI,

vagy a községi előljdróságnál be
jelenteni.

A csemeték és suhdngok ára,
illetőleg kiszedési dra olyan cse
kély összegben lett megdilapftva,
ez a jdsftási szándékdt senki
nek sem hátráltathatja.

Részletes jelvilágosítást a köz
séghdzdnál adnak.

lóját bontották most ki az
egész országban. A hirdetett
ige a magyar élei levegője,

kenyere. Aki ezt az igét hir
deti becsületes magyar hazafi.
A többség támogatásátólfügg
az, hogy Gömbös Gyula mi
niszterelnök minisztertársai
val a hirdetett programmjá
ból mit és ménnyil tud meg
valósítani.

A Békés cimú Gyulán meg' I
jelenó laplársunk junius 15·iki
számából vesszük a hírt, hogy
Márky Barna dr. alispán kQz,
dcményezésére az ármentesitő

társulalok bevonásával egy
olyan lársaság alakítja/nék,
mely a kormánytámogalásával
zsilip duzzaszfók létesítésével

Sokszor lehel tapasztalni,
bogya magyar kisgazda nem
törődik eléggé a maga dolgá~

val. Nem érdeklődik olyan dol·
gok iránt, melyekből lanulhatna,
vagy haszna volna belőle.

Erre a rossz tu\ajdonságTa
fényesen rávilágit a Békéscsabai
l\isgazda Egylet által tervezeit
vármegyei minőségi versennyel
egybekötött búzakiállítás.

Az első jelentkezési határidő

junius lO~i!<e volt s eddig az
ideig Qyomán összesen 8-an
(Nyolcan) jelenlkeztek a ver
senyre. Pedig eléggé publikálva
volt, hogya részlvevóknek a
búzáját és Jalaját ingyen vizs, l
gálja meg a Békéscsabai m. kir.

Az dllamerdészeti csemete ker
tekből igényelhető ják idejét a
jöldmivelésügyi miniszter ugy dl
lapitotta meg, hogy az 1933 évi
őszi erdősifésekhez szükséges ja
csemetéket és suhdngokat legké,
sőbb 1933 évi julius hó végéig
és az 1934 évi tavaszi ültetések·
hez szükséges jacsemeté/cef és su
hángokat legkésőbb 1933 évi ok
tóber hó végéig kell vagy a.

megyei búzaverseny.

Köröshajózás és öntözés.

I "Nyíltan megmondom, ne
kem olyan politikai hivek
nem kellenek, akik konjunk-
iurából csatlakoznak hoz
zám, vagy akik hatósági
presszió nyomása alaff jön
nek, mert szent meggyőző

désem, hogy a politika, ame,
lyet hirdetek, úgyis diadalra
fog jutni".

Ennek a politikának zász-

emzeti
Egység Pártja,

Arról lehet vitatkozni, mi
lett volna előnyösebb Göm
bös Gyula miniszterelnök
politikájára, ha azonnal vá
lasztatott volna,· vagy mos6

tanáig várt pártja megala
kitására? Arról is lehet vi
tatkozni, hogy most töltsük-e
be a. királyi trónt, vagy vár
junk vele?

Küfönösen a trón betöltése
kérdésében azt kell látnunk,
az uralkodóknak sincs meg
az a csodaszerük, mellyel
népeik nyomorúságát meg
fudnákszüntetni.Pedig min,
den népeért, országáért ag6

gódó vezetőnek most minden
más eszme alárendeltjelenfő
ségü, a gazdasági válságot
kell megszüntetni elsőbb s
csak azután kerűlhet sor a
többiekre.

Gömbös Gyula miniszter
elnök nemcsak a gazdasági
nyomoruságunk által foko 6

zott, de a magyar politizálás
természetébőlfakadó széfhu D

zásf, a társadalmi osztályo!c
s'zéttagoltságát, a külön cé
lok, csak a saját érdekek
után való törtetést akarja
megszünteini s amikor ezen
az alapon akarja egy táborba
hozni a tőkést, a munkást,
a gyáros!, az iparost, a
tisztviselőt, a gazdagot, a
szegényt - rend, rang és
vallás különbség nélkül, ak
kor még a politikában ke
vésbbé tájékozott embernek
is könnyű megfalálni azt a
pártkeretet, melyben mindenki
kiveheti részét a nemzeti
talpraállás nehéz munkájá
ban.

Gömbös Gyula miniszter
elnök keddi képviselőházi

beszédében többek között eze
ket mondta:
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lehel iag'ja, ki veremben akar
nYúlal tenyész1eni. E!őkészités

ben egy nagyszabású házinyúl·
hús és galamb vacsora.

Legközelebbi összejövetel
julius 1#én.

A g'yomai vasuli híd és az
endrődi közutí híd közölt nagyu
ban a gáímagasiiási
munka, melyet a Körös-Tisza
Maros Ármentesitó Társulat
vég'ezJel, részbl2l1 ta1ícskás,
részben kordés munkásokkal.

Ezzel a munkával a Gyoma
felőli szakaszon a magasítási
munkálaiokai be is feíezik.

.:;:)liU'(~ISZillO SZaiDOn lat,
Klein Sándor EI temető mel~

egy sűndisznól

fogol! ej és azl hazavitic, éj~

jelre a Haríenstein irodába tet
lék. Reggelre négy kis si.inne!
talállérk a foglyol.

Szokás nálunk, ha egy siin
disznól lalálnak, azl agyon ülik,
vagy máskén puszJí/ják el.
Pedig ha fudnák, hogy él sün,
disznó csupa kártékony rava.'
rokkal él és cS6k egeret pusz'
Ht el, lalán nem ülnék agyon
a jámbor sündisznókal, hanem
kimélnék azokal.

Ugyanígy áll a helyzet a
is. A fialal baglyo

ka! j§jszásra fogják a gYHme8

kek s azok mind éhenvesznele
Pedig a bagoly is egyik leg
szorgalmasabb egérpllsz!ltónk,
tehát azt is kimé!jük meg, nCe

hogy a ~r\leITnekek kiszedjék a
fiókákaL

közgyűlés,

pengőt tett ki, összegből

1838 millió pengő esett rövidle
járatu tariozásokra. Ezek a szá
mok, ha azokat az ország mos
tani erőforrásaival szembeállhjuk,
rendkivül sulyos eladósodást mu
tatnak.

5. Az emlitett tőkebeáramlás

1929-ben hirtelen lecsökken(. majd
1931-ben teljesen megszünf.

Főleg a felsorolt okoknak tu
lajdonitható, hogya magyar fi
zetési mérleg egyel/sulya felboruli. .

az Egyesülefnek s mosi az
egyesületi lag'oknak csak nagy
kérésére vállalta cl ujabb 3
évre az elnöksége/. iiil~ár Kő-I
szegi Mihály, pénzláros 1\:0- I

vács G. Lajos, cllenőr Á. Ko- l
vács János, ügyész Messin
ger Alberl ügyvéd, számvizs
g'álók: Nyiszlor Péter, Sch\valm .

József, Wagner Pé/er, váiaszl c !
mány: Iványi István, liarlens- I
lein Ignác, Kaló Ferenc, Ailer "
Márion, Kató Lajos jegyző,

Gcösz Zolián, id. Kovács G.
Lajos. Bácsi Elek, Gaál Antal,
póllagok: G. Nagy László,!

Arlur, Máday Aladár,
orvos: dr. Vincze Endre.

számol! a szarvasi kirándL1!ás~

ról és békéscsabai útjáról.
nius 25·én déluián megJckiniik
a lagol< vHéz Na~nl Szabó Béla
és f. Nagy nyúJtenyészeleil.
Kimondlák, a Csoporinak nem

k "\ os

yesüi

ny

Itó

yú

ű

Vasárnap délelóH 11 órakor l
tar/oiía a Túzolió Egyesület
rendes évi közgyűlését,melyen
tvladarass Gyula elnökölt. A
Tűzoltó Testül,di lagokon kivül
011 voltak Pánczél Emil fő'

jegyző, 'vVagner Márton íűzren

dészeli felügyelő, Iványi István,
Kató Ferenc, Gaál Endre sib.
A választmányi gyűlés állal
már lelárg'yalt muH évi zárn
számadás! közgyűlés is e!fo c

g·adta.
A iiszJil\ar megbízatása lee

jár!, igy közgyűlés 3 évre a
kövelkezőket válaszlolta meg:
disze!nöknek Kner lzidor[~ e!~

nöknek Madarass . Gyulát, ki I
egyfolytában már 9 éve elnöke I

Csütörtökön esíe 6 órakor
szerkesz!őségünkbeniméi ösz-i
szeiöl!ek 4·cn él NYÚlienYéSZ-1
leSk Csoporfjából. Most End~

rődről már négyen vo!ta!( iH. I
VMz Nagy Szabó Béla be- I

dasági termékeinek természetes
piacai, a válság kezdete óta az
ú!;ynevezetf agrárprotekcionizmus
lényegesen fokozódott.

4. Magyaroszág mai szétdara
bolása folytán mék szegényebb lett
tőkében és a háború után erősebb ii
mértekben rászorult a külföldi tőke
támogatására. E tőkemozgalom

következtében Magyarország !a"il
földi eladósodása jelentősen emel
kedett, úgy hogy 1931. végén
külföldi tartozásai 4309 millió,

l ézetek
Mac Donald angol miniszter·

elnök a londoni világértekezleten
tartott beszédéből:

"A világ olyan állapot felé sod,
ródik, amelyből újból előállhat az
a helyzet, amelynél az élet fellázad
a szenvedés ellen és a kétségbe
esés erői elsöprik a multak nye-
reségét". I

"Ha győz a politikai elszigete
lődés, akkor mi megbuktunk s a

.világ, amelynek szemei ma rajtunk
függenek, ki kell, hogy igya utolsó
csöppig a csalódás keserii kelyhét.
Ha ellenben a nemzetközi együtt
működés gondolata győz, akkor
mi is győztünk s a világ remé
nyei jogosnak bizonyulnak. "

ImI"P(H Béla pénzül;yminiszter
londoni világértekezleten tartott
beszédéből:

nA magyar válság okai.-
1. A háború előtti gazdasdgi

egység szétdarabolása az ország
gazdasági strukfurájának kény
szerii megváltoztatásával járt és
ellenálló képességét nagy mérték
ben csökkentette.

2. Minthogy a mezőgazdaság

gyümölcsöző képessége Magyar
ország gazdasági életére döntő

befolyást gyakorol, a mezőgazda- .
sági termékek árainak nagyarányu
esése Magyarországot küZönösen
sulyosan érintette. A mezőgazda

sági termelés mennyisége 1932-ben
3 százalékkal nagyobb volz~ mint
1928-ban. Ennek ellenére 1932-ig
a mezőgazdasági termelés össz
értéke 50 százalékkal csökkent.

3. Azokban az országokban,
amelyek Magyarország mezőgaz-

EGSZERVEZÉSE,
Tagositás.

lrta: lovag MANZ GYÖRGY.

Ha egy pillantást vetünk a telekkönyvek térképére, vagy végig
setálunk bármely községnek határában, egy és ugyanaz a kép ra e

gadja meg figyelmünket. Kivéve az nagybirtolwk és
középbirtokok földjeit, az egész terület keskeny, végtelen hosszú
sávokra van felszeJetelve, hogy egy hazai
szavaival éljek, "nadrágszijjakra hasi1va ". És ezeket a csikokClt
számtalan dülőm köti össze a közutakkai. Ha aztán hogy
hol laknak ezen sávok tulajdonosai, hogy néha bizony jó
pár kilométer távol vannak azoknak lakóházaik és belsőségeik. Ahol
a tagositási már végrehajtották, ezek a sávok legalább összefüg
gően egy darabban vannak, ahol azonban még nem történt meg a
tagosítás, ott ahány föld, annyiféle a határban.

És most gondoljunk arra, hogy telepiteni készülünk. A tele
pitésnek alapgondolata pedig az, hogy ezer meg ezer apró
gazdaságokat, házhelyeket létesitünk, ahol a termelés a legintenzi
vebb módon kell hogy meginduljon, ahol tehát a gazda egész nap
nemcsak a belsőségen, de az egész terüleien minden nap száz
szor is változtatja munkájának szinhelyét, állandóan kénytelen
földjeit figyelni, őrizni és bejárni. Már magában a hosszú csík erre
nem alkalmas, sőt az elkerités esetén sokkalta több költséggel is
jár, mint egy tömör földkomplexumnál. De szükséges, hogy éppen
ezért minden belterjes gazdaságban a lakóház és gazdasági épület
a földek közepén álljanak. Ez egy keskeny sávon ki van zárva.

FeltéHiimül szükséges tehát, hogy a földteherrendezés és tele
pités alkalmával egész országunkban tagositás és pedig a leg
modernebb alapon történjen. Erre él legalkalmasabbnak bizonyult
a zónaszerLnti föJdrendezés.

Az egyes zónák ugy lesznek elrendezve, hogya legkisebb
~irtokegységek a falu közvetlen közelében egy körben vagy ivben

találnak elhelyezést, ezeken tul következik a nagyobb egységek
zónája és végül a határon a nagybirtok és uradalom területe. Az
első zóna volna a törpeg2.zdaságol-<;é, a második akisgazdaságoké,
a harmadik a nagyobb birtokoké. Arra kell törekednünk, hogy
minden egyes uirtok minél tömörebb alakban legyen kiszabva,
azonkivül, hogy azok a amelyek hason tel melési ágak
feikarolására vannak utalva, lehetőleg zárt csoportokban egymás
mellett sorakozzanak fel. Ez lehetövé teszí a legelőnyösebb koope
rációt és az ilyen hasontermelésre szolgáló földeknek egyidejű és
legkevesebb gépeket és munkát igénylő megműveléséL

A mezőgazdasági szövetkezetnek feladata, hogy ezen tagosí
tás keretében megfelelő hitelnyujtással a gazdáknak házhelyeik és
gazdasági épüjeteik felállitásánáJ segítségükre legyen. Ilyetén sok
eddig ha;;znáH belsőség felszabadul és kiürül és igy a házhely
szerzésnél kihasználható, legyen az azonnali megvétei, hitelezés
vagy bérlet ú/ján,

alk3dmam erről szakemberekkel beszélni és áliitásaik
szerint már magában az ilyen zónaszerű csoportositásban hatalmas,
eddig dülőútakra fordított területek szabó.dulnának fel, amely meg
takarítás szintén ál telepitésnek, főleg aházhelyek létesitésének
szolgálhatna.

Ugyanezt javasolják a felhagyandó közlegelők területével is.
Be van bizonyítva ugyanis, hogya közlegelő a modern állathygié
nának és az állattenyésztés szakszerű keresztülvitelének ellentmond.
Számtalan járvány itt terjed, a törzskönyvelés nyilvános legelők

mellett lehetetlen és az állatok tápiálása ezeken a kopár területe
ken nem meg a modern követelményeknek. A szövetkezet
által szervezendő takarmánytermelés és takarmánybiztositás· van
hivatva arra, hogy él közlegelőkérdést véglegesen Erről

egy későbbi cikkemben még szó esik.

(Folyt
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Vasút mentén. I
!unius hó 14-én elindultam I

vonalon Gyomáról·Szajolon át
Debr\!cenig, vissza Püspökla
dál1y~Szegbalmon át érkeztem
haza.
Gyoma-Mezőlmközöil SOk

él pipacs, gyengék a tavasziak,
gyenge a tengeri is. Mezótur
tól feljebb fokozalosan javul a

nak él terméskilátások.
SzajollóI-Debrecenig iók a

velések. A tengeri is üdc. olJ
több cső jár!, mint nálunk.

KisujszálJásra zuhogó esőben I
fuloH be a vonat. Piispökla- I
dány előtt is esett. de milzor
Debrccellbe beéri ünk, valóság
gal ömlölL

Visszajövet Püspökladányig
a legtöbb kukoricafölden állolI
a víz.

Debrecenhez közeledve sok
'fiata! gyümölcsös telepítést
látni. Egy helyen él 2 éves
gyümölcsfák köze búzával, a
másik fele tengerivel van be'
vetve.

Hajduszoboszlón olyan nagy
mennyiségű különböző beimé
retü vascső fekszik az állomás
mellclt, bizonyosan elég lenne
egy másik mélyfuráshoz. Kél
kerekes·kazán is olJ rozsdá
sodik.

A csőtömegen lul nagyobb
legelő terül el, szín náddal
épített birkahodállyaL sőt még a
juhász kunyhója is nádból van.
A kunvhó mellell magasra
rakva hirdeti a trágya lelkéből

négyzelre taposolt "alföldi;
koksz" az alföldi mezőgazdál
kodás fölös trágya /ermelését,
mell' fölösleget a földeken már
nem ludjllk felhasználni, tehát
el1üzeljük s nem tudunk rá
eszmélni, hogy ennek a 1üzelő~

nek parazsával a számitani nem
judó szegénységünke! lápláljuk.

Piispökladánytól- Szeg"halmon
át Dévaványáig sok uradalmi
terülelen hajad/unk át, hol min
denütt elég jól állnak a veJé~

sek. Annál siralmasabb azon# I
ban Dévaványa és Gyoma kö
zött. Pipacs, vadborsó és szar·
kaláb lermésünk bőven lesz,
de búza vajmi kevés. Mégis
csak kell valami előnyének

lenni az uradalmi talajművelés
nek és vetómag minőségnek

a /örpebirtokoséval szemben,
mert, hiszen az időjárás egyen
lően szolgál egyiknek is másik
nak is, mCgls milyen más,
mennyivel nl utatósabb az ura
dq!;ni vetés.

Mire hazaérlünk, ilthonra is
me~jött a v~rvav~rt esó:

Aratásig' még sokat javulhat
minden. A tengeriről még korai
síránkozni, csak eső és meleg
legyen, a többit elvégzi a ter
mészet.

-
Lő- és atleti kai

verseny,
A gyomai járás levente és cserkész

csapatai junius hó ll-én tartották meg
járási atlétikai versenyüket.

Eredmények:

100 m. sikfutás. 1. Kalita József
levente. 2. Kovács Kálmán levente.
3. Kruchió József levente.

Magasugrás. 1. Mester Ferenc le
vente cserkész 155 cm. 2. Pulugör
László cserkész 155 cm. 3. Kovács
Kálmán levente 155 cm. - Versenyen
kivül ugrott lakó László a békéscsabai
felső kereskedelmi iskola ll. évf. ta
l1ulója 160 cm.

Távolugrás. 1. Sebők Lajos levente
cserkész 549 cm. 2. Kalita József le
vente 545 cm. 3. Tóth Antal levente
532 cm.

800 m. sikfutás. 1. Uhrin Vendel
levente, 2. Szrnkányi János levente cser
kész, 3. Szilágyi István levente cserkész.

Súlylökés. (7 1/4 kg.) 1. Kató István
levente cserkész 997 cm. 2. Csikós
László levente 968 cm~ 3. Uhrin Vendel
levente 964 cm.

Gereiyvetés. 1. Sebők Lajos levente
cserkész 40.00 111. 2. Bartik Mihály
levente 38.63 m. 3. Kató János levente
cserkész 36.98 m.

Diszkoszvetés. 1. Uhrin Vendel le
vente 35.70 m. 2. Bartik Mihály levente
29.40 m. 3. Szrnkányi János levente
cserkész 27.60 m.

4x100 m. stal'étafutás. 1. A gyo
mai levente egyesület csapata: Kalita
József, Kruchió József, Jzsó József,
Kovács Kálmán.

BU20gány télloidobás. L Ágoston
Lajos levente 52.90 li]. 2. Bene Imre
levente 52.62 m. 3 Forgács Pál le
vente 46.54 m.

Boxoló verseny. Gyűztek : Izsó jó
zsef, G. Kiss Lajos, BoJehovszki Gusz
táv, Cs. Nagy Mihály, Molnár Gyula.

Buzogány céldobás. 1. A gyomai
levente egysület csapata. 2. Az 557
sz. Botond cserkész csapat.

CéH<illészet. Csapat és egyéni ver
seny. 1. Polgári Lövészek csapata.
1. Fekete Lajos 123 egység. 2. M~gyeri
Ödön 122 egység. 3. Arany Gusztáv
109 egység. 4. Fehérváry Ferenc 109
egység. 5. Kovács László 108 egység.
Összesen: 571 egység.

leventék. 1. Szántai László 108
egység. 2. Cs. Nagy Mihály 100 egység.
3. Kovács Kálmán 97 egység. 4. Uhrin
Ernő 94 egység. 5. Bartik Mihály 93
egység. Összesen: 492 egység.

Cserkészek. L Illyés istván 100
egység. 2. Piltz András 95 egység.
3. Szilágyi István 95 egység. 4. Lukács
László 89 egység. 5. Biró Lajos 67
egység. Összesen: 446 egység.

A győztesek szép érmeket és okle
veleket kaptak. A versenyt Nyisztor
Péter és Ruszka Sándor ügyesen és
~Zép~íl bonyolitották le.

Zászlóbontás. A Gömbös
Gyula miniszterelnök vezetése
alat! álló Nemzeti Egység párt ja
vasárnap f. hó 18-án publikáció
után tartja zászló bontó gYűlép"

sél a községháza nagylermé
ben, amelyre mindenkit hazafias
szeretetlel hív az Elnökség.

A Szarvasi Öregdiákok a
szarvasi főgimnáziumma! kap
csolaiban muli szombaton lar
lolták szokásos tavaszi mulat;
ság·ukat. Gyomáról is ott vol
tak többen a voll szarvasi diá~

kok közül.

Az Országos Dalosversenyre
a "kisérőkként felutazók 66
százalékos utazási kedvez p

ményt kapnak. Már eddig szép
számmal jelenikezlek s mosl
isrnélcUen felhivja a dalárda
elnöksége a felmenni szándé;
kozókat, hogy juniu'3 20·ig je
lentsék ezt be, mert a kedvez
ményt csak az addig jelentke
zők kapják. A dalárda a ver~

senyszámoka! már meglanul1a,
cl próbákra szorgalmasan clp
járnak a tagok és igy lelkiis
meretes készü!lséggel indulnak
CI versenyre.

A polgári iskola mos! vasár
nap d. e. 10 órájói zászlóava-l
jást és tornaünncpélyl lar!.

Iskolás majáHs. I"lélfőn gyer
mekörömlől, ját~któl, dallól,
kurjanlásfól volt hangos a Liget I
máskor háborilhatallan csendie.
Elemi iskolásaink tarlol/ák ma·
já lisukat. Sok szülő élvezte él

gyermekhad örömét és a na
gyobbacskák láncát. Az idő is
kedvezett, nem eset! s igy az
egész napol átviháncoJI fáradt
sággal kerül/ek az ágyba kis
nebufóink.

25 éves jubileum. Dr. Kiss
László volt főszoigabirónk,

most orosházi fószolgabiró
május 15·én töJjötle be köz,
szolgálati működésének 25·ik
évfordulóját. L~ napon sokan I
keresték fel személyese n és I
levélben dr. }\iss Lászlót jó
kivánságokkal. Dr. Márky Barna
alispán és dr. Páncél József
főjegyző személyesen üdvözöl
ték él jubilánsL

Békésvármegye Belíczey Gé

za indilvánYár~ él f~l.dbirloko-1

sok vagyonado-alapJiJnak he
JyesbilQse ügyében felir él kor-I
mánvhoz. I

Gyula a városi gazdaság·á· I
ban termel! 40 q. gyapjut má·
zsánkénlí 20 pengőéri adta el
a budapf{~li Byapjuárverésen.

Hirdetés. A helybeli községi
gazdasági népiskolában az
1933-34. tanévre él rendes
beirátások f. év junius hó 24.
25-én (szombat, vasárnap) dél
előtt 8-J 2#ig lesznek meg

tartva az iskola taDoncisko!ai
tanJermében. Beira/andó minden
fiu-, és leány~gyermek, aki f.
év szeptember hó í dig a í 2
évet betölti s a 15. életéve! el
nem éri, amennyiben középis"~

kolába nem szándékozik járni.

Olaszországban kedvezmé p

nyes jegye! kapnak cl nász e

ulaspárok,

Barberan és CoUar spanyo!
repülők 36 óra alal! 7000 kilo
méteres szélességben álrepül z

ték az oceánl.

Pakots Józse! iró és ország
gyűlési képviselő hirtelen meg
halt.

Bécsben halálharcot viv él

mos/ani héitalom a némeJorz

szágról irányitoH ausz1riai Hit
[er-mozg·alommal. Bombame e

rényietek, Jetarlózlalások vanz
nak napirenden.

Sok éves kisér1etezés és fá.
radhaiallan tudomá.nyos kuJa e

tásokra volt szükség', hogy egy
gyártmányl teremtsenek, lllely
ma már az egész világon el
van terjedve s kbt 33 év óta
minden ország népei körében
osztatlan kedvel/ségnek örvend.
Az Aspirin lableiJák jóságát
számtalan orvosi szakvélemény
és a közönség széles köreinek
önkéntes dicsérete elismerte,
Minthogy tudvalevőleg csak jó
és állalánosan kedvelt gyárt'
mányokat ulánoznak, terméSze
tes, hogy gyakran megkisérlik
éppen az Aspirin-tableJlák ulán e

zását. Ezek az ugyneveze1i
.,pótszerek" azonban ba/ástap"
lan ok, sokszor még hozzá
károsak is, amig az eredeli
tabJeUák a szívnek nem ártanak.

Ragad.ós áHatbeíegségek:
Lépfene: Ké/egyháza. Lórüh@
kór: Békés, Gádoros, Geren q

elás, Gyoma, Puszlaföldvár,
Szentetornya. Sertéspeslis : Bé
késcsaba, Békéssámson, Csor
vás, Flizesgyarmal, Gerendás,
Gádoros, Gyoma, Kondoros,
Mezóberény, Nag"yszénás,"
ldgyós, Orosbáza, Pusztaföldq
vár, Szentetornya, TólkomlÓ~!.
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~ eket k6thet lesz."ito" o'osó on ~
~ DO OKOS ALBERT Z E ÉBE ~

Ha !'lem hisz ezen hirdetésemnek higyjen fl fi.iiének és él $zemének.

Tekintse meg dúsan felszerelt kerékpár, alkatrész és gummiáru raktáramat véte! kötelezettség né!ki.ll.

Raktáron: úti és baUongummis új és használt lrerékpárolr,
a legjobb minőségű bel- és külföldi úti és baUongummik.

KERÉKPÁR, VARRÓGÉP, PORSZIVÓGÉP köicsőnzés és javítás.
Rádió akkumulátorok töltése és javitása.

Csapadék naptár.

Kerekes Károly borkereskedőnéla
kitünő zamatu kadar bornak literje
44 fillér.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő ké~z

pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dök forduljanak Wagner József fake
reskedőhöz Gyomán.

Egy klllönb(;:jára'tu bl.ltorozott
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben :'2 Ibutorozott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott:

Keresünk egy üres lakóházat bérbe.
Ajánlatok Wagner fakereskedésbe adan
dók.

Lakodúlhnakll'l8!, előadások!"a,mu
latságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
Ionban 5 fillér kőlcsöndij mellett.

Tompa utca 23 szám alatt kettő

szobás lakás mellékhelyiségekkel együtt
augusztus l-ére kiadó.

Kiadó egy lakóház julius l-ére a
gróf Tisza István ut 27 SZálÚ alatt.
~~~~~~~~~~~~

A "Hangya" Termelő-Értékesitő és
Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar
Oazdaszövetség Szövetkezeti Központja
kötelékébe tartozó Gyomai Hangya Fo
gyasztási és Értékesitö Szövetkezet 1933
év junius hó IS-án d. u. 2 órakor a
Hangya szöv. helyiségében

évi rendes közgyülést
tart, melyre él tagok az alapszabályok
24 §-a értelmében meghivatnak. Ha a
közgyülés a megjelenő tagok csekély
száma miatt határozat képtelen lenne,
ugya közgyülés 1933 évi junius hó
25-én fog megtartatni, mely - tekin
tet nélkül a tagok számára - határo
zatképes lesz.

Napirend:
1. Mult évi üzleteredményről szóló

jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és

felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapitása.
4. Tiszta jövedelemről való rendel-

kezés.
5. Az igazgatóság kiegészítése.
6. Felügyelőbizoitság választása.
7. Alapszabály módositása.
8. Netaláni inditványok.
1932 évi december 31-én a tagok

száma 169, üzletrészeiknek száma pe
dig 528 volt; az év folyamán belépett
35 tag 42 iizletrésszel; kilépett 776 tag
2305 üz!etrésszel.

A felügyelőbizottság által meli{vizsgált
évi mérleg a bolt helyiségben kifüg
gesztetett és mindenki által megtekint
hető.

Kelt Gyoma, 1933 V!. 7-én.
Az Igazgatóság.

~""~~~~~<&1li>'>6<!11i

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
ifj. WAGNER MÁRTON.

xigl$MIIKjMIIIIXIJN"XXX

STEINER. EMIL
9vön'!Jyö!iii bOFter:m.el~

Ajánlja kitünő minőségű

EGYI FAJBOR IT
az alábbi o I c s ó ál rakon,
50 litertői feljebb, kölcsön
hordókban utánvét mellett.

Árai literenként, fillérekben :
Visontai rizling vagy siHer 28
Leányka pecsenyebor 40
Mézédes csemege vörös v. fehér 70
Vörös ürmös és muskutáJy aszu 70

, _z J.. L2S:C:C::

DUBLIKACIO.

Gyopárosra filléres gyors
megy BudapesIről, mely alka·
Iommái Orosháza a vendégek
nek ingyen cipókal és kulcsos
kalácsot süttet.

Anyakönyvi hírek. SziHettek:
Csapó Sándor. Házasságot
nem kötöttek. EJhaUak: özv.
Tuba Mihályné Kruchió Erzsé
be/80 éves, Szántai Elek 23'
éves.

Keresek megbizható, ügyes főző

mindenest. Jelentkezni lehet Wagner
Mártonnénál.

A Gyomai Hangya értesíti a lakos
ságot, hogy megérkeztek a befőttes és
uborkás üvegek, Mielőtt a tagok szük
ségletüket beszereznék, tekintsék meg
a Hangya üvegraktárát, hol az olcsó,
árakról is meggyőződhetnek. Köröszi
jég a Hangyában átvéve 2 fillér, ház
hoz szállitva 3 fillér kg.-ként.

özv. Fekete Elekné tisztelettel ér
tesiti a ruhavásárló közönséget, hogy
néhai Fekete Elek szabó 41 év óta
fent álló szabó üzletét és ruharaktárát
továbbra is fenntartja és az ezután is kap
ható, mértek után készit férfi és gyer
mek ruhát. Hitelképes egyének rész
letre vagy hitelbe is vásárolhatnak.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümő1cstan

folyamot elvégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elülte
tését és kezelését.

Két szobás és mellékhelyiségböl
álló lakás kerestetik. Cimeket lapunk
kiadóhivatalába kérek.

KöszönetnyHvánitás.
A Gyomai Iparos és Kereskedő

Ifjak Önképzőköre mélyen meg
rendülve jelenti, hogy közszere
tett vezetőségi tagja, mükedvelő

gárdájának büszkesége
SZANTAl ELEK

életének 24 évében, 1933 Jumus
W-én, tragikus hirtelenséggel el
hunyt.

A megboldogult heJ:yadhatatlan
érdemeket szerzett Onképzőkö

rünk körül és emlékét mindnyá
jan ős?:inte kegyelettel fogjuk
megőrizni.

rinl él balatoni filléres gyors
iránI igen nagy az érdeklődés.

Ajánlalos, ha a vasuJi jegyeló
jegyeztelésével egyidejüleg
mindenki hajójegyről is gon·
doskodik és azt ugyancsak
előjegy.ezteH a Menejjegyiro'
dánál.

Öngyilkosság, Molnár Já·
nosné zsófiamajori béres 33
éves felesége kedden reggel a
Körösbe ölte magát. A viz le·
vitte Endrődig, oH kifogták és
csütörtökön eltemet/ék.

A világ varázslói. A világ
összes hires büvészeiről közöl
rendkivül érdekes pompás ké
pekkel illusztrált cikket él Dé,
libáb uj száma, mely gazdag
tartalommal jelent meg. A szó·
rakoz.tató cikkek .egész légióját,
pompás rádiómüsorokat, szin
házi beszámolókat, hireket,
pletykákat, egyfelvonásos szín
darabot, folytatásos regényt,
filmriportokat, gazdag rejtvény
rovatot és még számtalan ér
dekességet lalál az olvasó a
népszerü képeslapban. A 84
oldalas Délibáb 120 képet kö
zöl és ára csak 20 fillér. Ro~

mániában 10 lei, Csehszlová
kiában 2 ck., Jugoszláviában
4 dinár.

Békéscsabán az országos
vásárI junius 20'€m és 21-én
larJják meg.

I I

I

I
I

14 I iössz•
Junius hónap 9 10

I
II 12

I
13 15

Társulati székház I I I I 2.5 I 1
12.5 I 115.-

Körösladányi őrház I
I I I 120.-1 120.-I

Folyáséri sz.-telep I i I 3.2 I I UA I 114.6I

Peresi szivattyutelep I I~-I 1.5 I 6.5 I l 3.2 1 11.2
Kéthalmi őrház I L- I . I I I 8.5 I I 9.5
Udvarnok (Roik cs.-őr) I I I 2·-1 1

22.-/ 1 24.-

XXHI. országos dalosver
seny. Az Országos Magyar
Dalosszövetség több mint 200
dalárdáia julius hó l·én és 2·
án országos dalosversenyllart,
melyen eddig közel 15 ezer
dalos fog résztvenni. Az orszá
gos versenynek az ad különö
sen nagy sulyl, hogy a király
dijér/ és a kormányzódijért fo·
Iyik a' v'2rsenyzés. A MÁV.
igazgatósága minden fővonalon

különvonalot indit julius hó l·
én, "zomba/on cl dalosok Bu
dapeslre való szállítására. Az
országQs dalosversenyen részt·
vesznek bécsi, svájci, bolgár
és német dalárdák is. A da'
losverseny kiemelkedő ese~é
nye lesz julius hó 2·án, vasár
nap este 8 órakor a Parlament
előtl tartandó dalosünoep.

Felvételi tájékoztató. A békés
csabai m. kir. mezőgazdasági szak
iskola igazgatósága folyó évi október
hó l-én kezdődő 2 éves tanfolyamára
pályázatot hirdet. Az iskolába 17 évet
betöltött és legalább 4 elemit végzett
ifjak vétetnek fel. Katonaviselt vagy
magasabb képzettségü ifjak a felvétel
nél előnyben részesülnek. A szakiskola
célja földbirtokkal vagy bérlettel ren
delkező gazdák fiainak a gazdaság
minden ágazatában alapos kiképzése,
ugyszintén uradalmak részére gazda
sági altisztek nevelése és szakképzése.
Az iskola elvégzése kisebb tejipari
üzemek vezetésére is képesit. Evi tel
jes ellátás butorhasználati dijjal 260
pengő. Szegénysorsu, vagyontalan vagy
sokgyermekes szülők gyermekei fél-,
negyeddijag vagy ingyenes helyre is
pályázhatnak. A felvételre junius hó
naptól kezr!ve lehet jelentkezni, azon
ban a kérvények legkésőbb augusztus
hó l-ig beadhatók. Az iskolába való
felvételre részletesebb felvilágositást ad
a békéscsabai mezőgazdasági szakiskola
igazgatósága.

Felhőkarcoló papirból. A
francia fővárosban csodálatos
kiállilásu tornyot akarnak épi,
teni. A torony 700 méteres
magasságával a világ legma'
gasa~b épülete lenne és autó~

val lehelne felutazni a letejére.
Ezt a készülő uj magassági
világrekordot azonban máris
lulszárnyalta egy csodálatos
felhőkarcoló papirosból. A fel,
hőkarcol6 35 esztendő alalt
300 kilométer magasra épült,
mer! a népszerii magyar ké
peslap, Tolnai Világlapja fenn
állása óla eddig megjelent szá,
mai egymásra rakva ilyen ma
gasságot érnének el. A kuJtura
felhőkarcolója ez a gigantikus
papirépilmény olyan viJágre.
kord, melyre él hires képeslap
méllán büszke lehel.

"A Balatonra minő filléres
gyors utasainak hajókirándu
lása. A MÁV. Mene/jegyirodá
tóJ értesül/ünk, hogya Balatoni
Hajózási rI. julius 2-án luxus
gőz0sön, nagyon olcsón, 1
pengős személyenkénti áron
fogja a filléres gyors utasait
Siófokról Balatonfi.iredre, illetve
Tihanyba átvinni. E szerint
mindenkinek, aki részt vesz e
kiránduláson, módjában lesz
hajóról is élvezni a magyar
tenger gyönyörü, párját rilkHó
szépségeit. Értesülésünk sze-
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken ;
.Hungária-nyomda Gyoma« csekkszálJl 18.208.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.
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Felelős szer1<eszt5: if]. WAGNER mÁRTOt,J
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J o m a, I<ossut!l lajos utca 64.

Telefon: 22.

irdeb~sek dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszörj hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Ida: Dr. Temesváry Imre min. tan., orsz. gyül. képviselő.

l~em2:et§ Egység Pártja
megalakulása al

választ6kermetben.
Az országos lelkesecléshe7

méllóan alakult meg él gyomai
válaszlókerUlelben is a Nemzeli
Egység Pár/ja. Endrődön és
Kondoroson iúníus 15-én, Gyo~
mán pedig június 18~án volt él

megalakulás.
A kerületi és helyi tisztsége;

kel a következőleg töltötték be:

Kerüleli elnök: Tápai Károly,
titkár Hoczman Islván.

Gyomai elnök: Cs. Nagy
Dániel, 1itkár Domokos jános.
Endrődi elnök: dr. Kovács

Péter, titkár Szabó József.
Kondorosi elnök: Jeszenszky

Sándor, titkár Kupcsek Tibor.
A vasárnap reggeli gyorssal

Oyomára érkezeH dr. Márky
Barna alispán is, ki él déli
gyorssal álurazó dr. Sz/ra
nyavszky Sándor országos
párlelnökhöz csallakozolt Tii e

köry József nagylaposi birto e

kossal és ~gyü!l mentek
lára,

reven meginduló fügyasziási
és vásárlóképessizg az egye

düli biztosítéka a nyugodt, a
normális társadalmi renc1nL'k is.

De a gazdasági élet ilyen
rendkivül su ly os helyzetében
az összes g'azdasági fényező1\.
nek elengedhetetlen kötelessé
gük, hogy szervesen együJlmü
ködve igyekezzenek az egyikm
másik gazdasági ág közt je~

lenlkező aránytalanságot kikü
szöbölni. E tekintetben nálunk,
ahol él mezőgazdaságnak julot!
a domináló szerep, - amely
gazdasági ágat a legnagyobb
mértékben sulYlotta él mai világ
válság - még mindig, igen
csekély mértékben látjuk él

többi gazdasági ág részéről azl
a megértő közeledésl, ámellyel
cl mezőgazdaság prosperilását
előmozclilanák.

Pedig, ha az ipari termelés~

nek az az igazán szük köre,
amely él mezőgazdaság nélhi
lözhelellen szükségleleil szol p

gállatja, igyekeznék ármérsék~

éséve! él mezőgazdaság meg
segitésére sietni, akkor él mező

gazdaság prosperiiásál sC'gi·,
lené elő és fokozná annak
vásárló ... és fogyasztóképessé p

gél is.

domborodik ki naprólrnapra
nagyobb mértékben. Magunkra
vagyunk utalva és minden
belső erőnkel ugy kel! kon r

cenJrá!nunk, hogy egyfelől az
államl1ázlarlás kiegyensu\yor
zása, péÍlzLink értékállandó;
sága, másfelől pedig a gazda
sági éleI folytonossága minden
körülmények között biztosit
ható legyen. Ennek az utnak
követését látillk ebben a kölí r

ségvelésünkben is, amidőn a
kormány pénzünk stabiIilásá r

nak legfontosabb előfeltéteIéi

az államháztartás kiegycnsuiyo
zását kivánja elérni. AlIamház
j al'I ásunk egyen su lyozásá t csak
a lehető legnagyobb erőfeszip

tésekkel, a kiadások ig'en je

lenlékeny mérlékü lefaragásá
val, a legmesszebbmenő ön ...
megtagadással~"kD z e l i j ÍJ e t j ü k
meg annyira, hogy ezekután
az ebben a költségvetési elő

irányzatban még jelenlkező de
ficit eliminálása nagyobb gon
dot már ne okozhflsson.

Véglegesnek mondható nyu
galmi állapotot csak akkor rc
mélheJünk, ba külföldi hitele

zőinkkel olyan megállapogásl
íélesilhefünk, amellyel egy mél
lányos konverzió révén bizlo
sithaljuk a termelő munkának
folytonosságá! olyan mérlék l

ben, hogy ezzel a gazdaság-i
életünket megerősithessük.Igen
jelentős haladást látunk, k i.il ö
nösen él !ermelő munka meg
indulása tekintetében azállal,
hogy sikerült él kormánynak a
belső lőkecirkulációl, a transz
fer alapban elhelyezell pénzek
egy részének igénybevételével,
valamint az ugynevezetl ipari
munkaterme!ő szövelkezel IéI

tesilésével meginclilani. A moz
clulallan tőkének a mozgó életbe
való álömlesz!ése a gazdasági
élet felfrissi!ését és megindilá
sát szolgálja és az ilYl1lódon
fokozódó egészséges munka

A mai világkrizis az évlize
dek alatt kialakult gazdasági
törvényszerliség'ct annyira fel
bori/offa, bogy a gazdasági és

pénzügyi dogmák hivatol! is'
mcrői és kutatói is, a legi öbb
ször, szinte lanácslalanul állap

nak, az egyik pillanatról a
másikra bekövetkező esemé p

nyek előll és igy az ország
közvéleménye csak az állami
költségvetés alapján alkoihat
mag'ának kellő képet gazda'"
sági és pénzügyi jövőnk alap
kulásáról és ezekbő] az ada ...
tokból láthatjuk azokat a lerp

veket} amelyekel a kormány
- a meghozott áldozatok el ...
lenérfékéü! - gazdasági éle p

Wnk megiavifása érdekében
meg akar valósi/ani.

Ha visszatekinWnk az elmult
év állami köJtségvetéseire, meg'
kell állapilanunk, hog'y egyfe ...

lől a képviselőházban most
letárgyal! köllségvelés az,
amely, viszonylag, a legna...
gyobb erőfeszilésnek teszi ki
az ország polgárságát, másfe
lől, amely viszont levonja mind
azokat a konzekvenciákal, ame·
Iyeket él gazdasági és él pénz
ügyi helyzet világszerte bekö
vejkezeli rosszabhodása, eitől

a kicsiny, megcsonkitolt or...
szágfól megkövetel. A kormány
igyekezell az 1933-54. évi
költségvetés összeállitásánál
megszabadulni mindazoktól él

ballasztoktöi, amelyek az előző

köllségveléshől eredőleg, az
uj költségvetésre való átJépést
megnehezi1elték volna.. Ezt él

célj szolgálja az államl<ölcsön
ről a közel multban megalko d

lolt törvényünk, amelynek alap
ján felvelt belsó kölcsön a fo
lyó kölfségvelésünkben előre...
láthaló denci: kiegyenlitésével,
az állami háztartási cgyensll!yl
hiztosilhatja.

Egész világon az e\zárkó...
zás és aularchia polilikftja: I

állandóan a politikai gyűlölp lehet dolgozni, termelni, épi- i
ködés légköre, hanem béke teni és az emberiség nagy I.

legyen, meri csak békében gondolatát szolgálni".
------2$ - "" - l

lIanlháztartás és gaz asági élet. l

kára I
A megszervezés JO volt.

Az egész országban műkö

désbe hozták a nagyméretű

politikai gépezetet s annak
minden kereke eg)'másba kap
csolva mozgásba hozta a
Oömbös Gyula minisztere!p
nök pártját, mellyel nehéz
nemzetépitő munkáját meg
kezdi.

Nálunk is szokatlan mére
tekben nyilvánult meg az
érdeklődés, de még mindig
kevesen voltak ahhoz, hogy
bizonyságot tettek volna polp
gártársaink annak a politi
kának támogatási szándéká
ról, mely politikáról Gömbös
Gyula miniszterelnök szó sze
rint ezeket mondotta: "Egész
politikai elgondolásom a fa p

épitI fel, mert azt vallom,
hogy a falu az a kifogyha
tatlan forrása a magyar erő

nek, amelyet kibányásznia
kell minden/dnek, aki az or
szág vezetésére hivatottnak
érzi magát.

A falu elhányagolt terü{ete
a multnak, amelyről megfe
ledkeztek, talán éppen azért,
mert tulságosan magyar volt.
Ezért tartom első kötelessé
gemnek a falut jámi és
örömmel fogadni a baráti
kezet, akár kérges fenyérről

van szó, akár az előkelő

mágnás finom kezéről.

A Nemzeti Egység Pár/ja
miíködésében, hatalmas szer
vezetében útat keres a leg
távolabbi tanyán élő polgá
rokhoz is és hitet önt az
elcsüggedt szivekbe s össze
fogásra hiv minden magyari.

A gyomai választókerület
polgárai is megértik a hivó
szózatot, részt vesznek a
nagy munkában. Ok is vall
ják Gömbös Gyula miniszter;
elnökkel:

il ' .• ne terpeszkedjék
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Ha dült
esem két-

az is,
termi~n'\Tek hama-

akkor sem

lett azi csak körm vágják és ke
resztbe Ha gyenge termés
van, mint 2: mult évben is volt 
akkor i;e'fesebb aratógép
zik. l!~cg másik

a szalmás

Kiváló 1isztelette]:
CSERMAK nrtLlVl.ru·,

uradalmi tiszttartó.

megirásá.ra az
I:/iezőgazdaság-i Kamara

késztetett, miután
a mez6gazda

mmikásokra vonatkozó kérdő

lehetek ezen sorok

YéLbb ke:~ü]nek asztagba.

a ugyanannyi területet vág~
mint az aratók.

igyeikerülöm a szemveszteséget
és a minőségi romlást is.

Az aratógépekkel ar2Jott terme
után az 3.r(~tók éppen ugy

mint az
ho-

ségbe~ lL11ert liJleg van rninden
8xatórn.

Az éH'3.ióg2pe:, mikénti fog]a~

koztéttása teljes'2Y1 az én I\
'5c!LU,jj::>iJlgU'dH ,cndszerint több csa

s a gépekért
versengés a~

azonban az arató csapa~

!etsziim,áh!)Z és a hoidak számát
mérten az érés sorrendjében

kapm~l, meg a csapatok Igy nem
ellenszenves volna nekik, de

azoknak valami

gazdatársak szíves
hOZZ2lSzó]ás&~: :

50

sok ese\'ben

je

50 száza
rerrr~ e~t 2: búza -

az c:sak

elleEőrizhetö

lis beszéle}c.

terü!ete·~ ad aratásra egy pár

fl~ szerD

egy 3i!a.tónak. Sokan íialán

igaz is; fDert még
év előtt egy mE,rokverő

100-120

elö,á~~ egy óriási e~hu!~ás és. [ninö
r'Jrnlás. f~ t:?~vé.sziak sorsáról

szi V'ésen bele is
ak~k é~elroet ]5 2dnak az ,m4tona.~',

Ugya
Közi.=:;c:K

nem
eZI~és sZ2rné-

,.,. .. ,- ~

OSZ! VlS2ont1t1-kivánok az

tásig (e

lyesen. Szerk.).

gazd

01'mandJaky VJAJSBECKER ANTi".:"-.

Gazc!álkodj é s s z e lj add meg

Lassan-lassan az
az őszi fa iiltetésr:ek. A
80í50 em.-es gödröket
tod az első eső után, A iil- li

tetheú;c! szeptember elejé!ő! az e!s6 !!

fagyig. I

ÜUefésnél állitsd a a lecsi-
peU végii gyökerekkel a
puha apró úgy,
Te áUndl kezed

hogy a
dör szélével legyen
A gődöJből kiemeli JO
IS cm.-el magasabb lesz [;z ülte
tésnél. A gyökér közé! jól töltsd,
ki apró földdel s tdnyérszer[j7e csf·
náld az ültetett s
minden egyes ültetett fára
vesebb 10-IS liter lJÍzet,
föld jól kitöltse a
Trágyát a gyökérre ne té,gy,
az gyökér rothadást idéz elő.

magasra nevelt
hogya szél le ne törje. llfl'/IC,ICH

mölcsöst jól körül kell keríteni
száraz tiiskékkel, de ennél sokkal
jobb a dróthálóból való kerÍtés, a
tetején 2-3 sor szegesdróthuzal-

mert e nélkül a gyenge
kifüre!i a a marha
iegeii, a gyermek
let csinál belőle.

gyümölcsfa is ct JVeked
való hasznot.

Jó gazdag :ermést s

A
szakluc1as

és igy
és egyéb

mtmk,as:cs,aládo,k fognak beiiíeszl,edlni.
(Fotyt.

kásoknak és föJidrlél'küJlielmE:K

a szövel~kezetb2n

endő sZl:onJugyre
" .. ~.. t.. c,'

KUlcnoozo

a az épitésre szükséges anyagat, a bérlők pe-
eiig az összes 13kóházakat Minden ilyen bérlő·

~~thonh?z egy kis kert hogya bérlő oH a családjának
e1eJE1H:zesére szükséges házi terrrlelést is üzhesse.

részesedési bédeieken a birtokos és bérlő a gazdálko-
dásnak hasznát részekben osziják meg, 50-'-50 SZáZédék

ugyanannyi a bédőkre. Az eddigi tapasztalatok
hogya közös érdek hamarosó.n az üzemet, mert

itt l1e'n csak a birtokosnak érdeke a gazdaság jövedelmezősege,

hanem cé bérlőé is. Óriási jelentőséggel bir ez a reDdszer azért
nlódon a vagyontalan néprétegek is

egy bérJeti1ez és földhasználathoz anélkül, hogy
megfosszuk vagy bárminemü

módon sérelenn esne a luJajclo[Jjogon. A bérlőnek meg adatik a
lehetőség, szorgalomma; és 'iakarékossággal magának nem
csak a n1egélhetését biztosi)LSá, de az -Évek egy kis tőkét

IS és igy magát később teljesen önnálJésitsa.
Első sorban a diplomás ifjuságra gondolok

'ezen bérlellek lé~esHéséné]? mive~ ők az erső év alatt a mező

gazdasághez Váló teljes asszimilálódásig legjobban járnak, ha a
földszerzéssel já;'ó me\iőzhetik és egyszersmind be-

a Másodsorban a falusi mun-
bédetekhez való juttatása ve~

a főiSKolákon szerzett
arra, hogy más téren is meg~

fokozatosan el fognak helyezkedni
és a bérletekbe

szintén

lVia a sőt urada}rnak is tcrrfi'2I,és
költségeit és nem képesek WlcljE:l1{,et

ren kezelni, mivel él ráfordi tO[:[ munkabé~'

hogy ilyen birtokok mint nri,.'D"Vi,,("'r'i::>li'k

kosnak sem pedig a el
lenkezőleg a köHség megn12rE:d, az esetleges haszon pedig k'eHé...,
oszlik. A tapasztalatok sokkalta ugy El

bérbeadó, mint a bérlő, ha a oszIL N~ert

itt minden egyes bérlő saját \-;:"H~'iJlIo.V<H

és igy megtakariilja a magas 'laka-
riíja meg a rezsi legnagyobb íéteI{~

Amerikában a
egy moralis momentumo! lehet belevirmi, El birtokos és ér-
dekeinek teljes egyesitéséL Ez ugy lehebéges, 24 birtokos
magára a bédet felszereIésé(; a ,Q. b~dő

pedig a munkát. Az ugynevezetl részesedési bérle,rendszer
kikapcsolja egyrészt a munka más;'észl f;SŐ

berendezkedés sok eseben eíviselhete1ien hH,'-W"'-"

A kisbérletekre való parcellázás, s a gazá~lsé.gi terme~í1ek ef-
fektív feldarabolása ez esetben ~]enl is él birtokos 20-
25 hold szerint egy-egy bédőt (; élwnbUí
mint egy birtokot kezeli és a mUDdlt El béríökkel
gyis kooperative végezteti, Hogy eú a munl{i:!elő~

hassa, egy kis műveletet is végez,
bérlőnek egy kis és rendelkezésre

irta: lovag MAN2
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kommunista
iójál Bü"

A békéscsabaj
szerveshkedés
dapesfen

távol az az idő,

amikor Magyarországnak visz~

'izaadják az e!szakilolt magyar
terülelekel - mondolia Sir
Rober! Goover angol képviselő.

Az Előljáróságfelhivjamind~

azokat, kik él kiosztoU házszám
táblák árát még' nem fizették
be, azJ halac)ékialanul fizessék
be, meri végrehajlaInak.

Anyakönyvi hirek, Szmetiek~
Forgács Mária MargiJ, Diós
Ferenc, Herdi Ferenc Pid Imre,
Földesi László, Bácsi Róza.
Házasságot ~ Molnár
Endre-Vince Eszterrel, Ara
nyos Ferenc-Sárd Udiával.
ElhaIta!i: Vince Lajos 81 éves,
Schöl A,ndor 3 és fél hónapos,
Lakatos Sándor János 23 éves,

A SZARVASi M. KiR. GAZDASÁGI
TAI\m,JTÉ2ET

a földmivelésügyi miniszterium egyetlen
ktizépfokllJJ gazdasági szalkiske>lája
Itt gazdák, birtokosok, bérlők, négy
középiskolát végzett fiait önálló gaz
dálkodásra tanitják. Modern tanintézet,
kitünő, olcsó konviktus. Elméleti és

gyakorlati oktatás. 500 holdas
tangazdaság. Testnevelés ~port.

Katonaságná! karpaszomál'llyo$
kedvezmény.

Részletes tájékoztatót küld az
Igazgatóság.

A Békéscsabáról-SiMokra
lervezei filléres gyors július
2-án indul. Aki részt akar
június 27-ig jelentse ezt él va e

suli pénztárnál, ahol 5 pengót
kell befizelnL A vélsuli jegy, a
hajójegy és étkezési jegy cea
10 pengóbe kerűl. Az ulazás
kényelmesebb lesz, merI !lern
bO, hanem 70 ű!éscs (amiJyce
Ilek a gyorsvonaliai járnak)
vagonokból ál össze ci

szerelvényt. Eddig jeícn1kezlck:
Szarvasról 200, Orosháza 1
Gyula J20, Békéscsabáról J50.

Miklós

ff

resz
nt

ILT I

A helybeli postahivatal
hogy ci k(?reskedclmi miniszter I

ren~elete éíielmé~l2n az eddig 1._

vasarnapon szedel! él I
!ávira feladásnál és távoiságí I
telefonbeszélgetésnéi a jövöben •
megszünik. I

A nagylaposi úlépitéslJez hét-I
fön hozzáfognak és az! a nyá· I
ron megépilik. I

wizbduRliás. Csütör/ökön este
7 órakor a vasuii bíd kÖ7eié 8

ben fürdés közben a !-\örösbe I

fullad! Beregszászi Imre mezó- I
1uri születésű 24 éves SZÜCSg
segéd. E hir megirásakor még
nem találták meg a hullát

l{örösvölgyi Vizhasznositó
Társaság- cimme! megalakulI
dr. Márky Barna alispán kezg

deményezésére ci Körösök hag
józhalóvá lételé! és a Körösök
vizének öntözésre való felhasz
nálását társaság, I
Gyula székhellyel. A Társaság!
elnökévé dr. Márky Barna aJ~ ~
ispán! válaszlo1ták meg. ~

Darabos Lajos hódmezővá· !
sárhelyi reL kán!ori elragadiák
lovai, leesett a kocsiról, ko~

ponyaaiapi törési sZ'2nvedelt és
meg'hall.

A gazdaadósságok rendezé
sét még ebben az évbell tetó
alá akarja hozni a kormány.

I
műhel

EF

ffes
sz

J

Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy Gyomán,
út 21 házszám alatt (dr. Singer ház)

villa
üzletet

E

automobil szaküzlete,
Budapest, VI., Andrássy ut 31.

Tel. Aut. 221-91, 285-63.

Világmárkés
autóésmotclS"
kerékpár

auióaikatrészek
amerikai kocsikhoz,

Citroen összes typusaihoz,
felszerelési cikkek

legolcsóbb beszerzési forrása ~

Saját érdekében kérjen árajánlatot.

Foglalkozunk minden e szakmába vágó új és javítási munkákkal.
Fővárosi és más nagyvárosi tapasztalataink alapján módunkban
áll a tisztelt közönség legkényesebb igényeit is kielégiteni.
Törekvésünk, hogy a tisztelt közönség ezirányú kényeImét
biztosítsuk és haladva a korral, a technika minden vivmányát

e téren azonnal bevezessük.

Gyárakkal és nagykereskedőkkel sikerült olyan meg
állapodásra hogy mindenben
a fővárosi áraliat tartani.

Raktáron !artunk n1Índen e szakmába vágó árukat. Törekvésünk,
hogy munkánkkal és áruinkkal a közönség biz(llmát megnyerjük.

Kérjük a tisztelt közönség pártfogását

és
villanyszerelő és miíszerész.

Szolid árak! Preciz Pontos kiszolgálás!

ségi biró, törvén ybiró és f:5 ~ !
jegyző kiküldetlek. I

iZözségi iskolák, óvoda és
gazdasági iskola J934 évi
sége!óirányzatát megi31la olla.

IZaiá Ferenc lz,::relmét, ho~y'

mezei közös dLilö út községi
közdülő úilányilv6niilas'3ék, e)d .

ulasitotla.
Járda épiiési kérelmek folytán

elhatározla, hogy annak fedep"
zetéról ci jövő évi köl!ségveiés
ben gondoskodik.

I

Kéri Péier voll vág'óhidi ~

szolga részére 100 pengó vég'
kielégilésl szavazoll meg.

A kiil:eriMtei a k'2pviselrSles'
lület neln oszl0li5 kéménysep
rői körzetek.re. A községet szin
tén megha:;ryla egy körzeinek,
azzal az indokolássa!, hogya
befolyó jövedelem 2 kéménys
seprómester lélfennlarlásához
nem elegendő.

Igá is la
lSg a

Képviselőtestül

közgyü!és.
Gyoma község' képviselő

1eslülctc 1933 évi junius hó 17
én rendkivüli közgyülés! tarloit,
melyen a következő közérdeldi .
l1aiározaíokat hozták.

A vajudó villanyárarndijak le~

szállítása üg'yében Pánczél Emil
főjeg-yzó és Bácsi Elek társug
lali igazgató képviseJőlesfüleJi

tagokat kiküldte közgyméE',
hogy tanulmányozzák át az
abonyi villanyügyet, melyben
döntés történt. EJjárásukról te 8

gyenek jelentési.
A gróf Tisza Islván Cili ariézi

Idd fúrafására nézve pófszer
ződés köléséJ határozta el
26.000 pengő költséggel.

Eióljáróság' bejelenteile, hogy
az Endrőd-Gyomai Takarék,
pénztár cl felhivásnak eleget
lejt és a felmondoJt összeg'et
befizelle.

Elhatározták gazdasági isko·
Iliban új padok készítését és a
II-ik óvoda jálékszínjének fel
épitését. A költségeket a jövó
évi köllségvefésbe veszik fel.

Elhatározták, hogy Zöld'"
mezólanfo]yam Gyomán való
meglariásál kéri a képviselóles g

Hilct.
A piaeléri út kiépilését elha

tározták. él köJiségekre a köz
ségi alapból kölcsön felvétele
!lalároztaloli el.

Vízi lársulaiolmál nem cso
portosul/ak képviseletérl2 köz m

a közönség legnagyobb sajná
Lllára alighogy mq;d~ezclódöjj,

az csó miatt félben is maradt.
Az eg'ybegyűll szép számu

érdekiódók az iskola falai kÖ g

zölt lalálJak menedéket él

hosszélntarló csó ala!!, ahol a
növendékek kézimunka és rajz
kiállításában gyönyörködhellek,

Az ízléssel összeállíloll rajg
zok és munkák fig'yelmes áIg
nézése sokat be'3zé! a megértó
szemiélónek. Szakérió és gon
dos vezetésről, szorgos és sok
helyen me~rJcpőcn ügyes gyerg

meki kezeKrói: Mindenekfe!e1t
pedig a polgári iskola valóban
életre nl2veiő g'yakorlali szelle ...
méről, magyaros ízlésre való
szoktatásáról.

Az elmos01l lornabemutalót
meg kellene tari ani.



Két szobás és mellékheJyiségből

álló JaJ,ás kerestetik. Cimeket lapunk
kiadóhivatajába kérek.

A GYlOmai értesiti a lakos-
ságot, hogy megérkeztek a befőttes és
uborkás üvegek. Mielőtt a tagok szük
ségletüket beszereznék, tekintsék meg
a Hangya üvegraktárát, hol az olcsó
árakról is meggyőződhetnek. Körösi
jég a Hangyában átvéve 2 -fillér, ház
hoz szállitva 3 fillér kg.-ként.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümölcstan
tO]'varnot elvégezte, a mindenkori nap
számért gyümölcsf~k elülte
tését és kezelését

STlE IfJli JE R
'iJ'Y@I!ll.'!iJyössi bortcFEncJil.Ö

minőségű

E JB R IT
az alábbi olcsó árakon,
501Hertől feljebb, kölcsön
i1ord6Id~an utánvét mellett.

Arai lillérekben :
Visontai rizling vagy siller 28
Leányka pecsenyebor 40
IVlézédes csemege vörös v. fehér 70
Vörös ürmös és muskutály aszu 70

Kere!<:es borkereskedönél a
kitünő zamatu kada!' bomak literje
44 fillér.

iEJad6 ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai lJáz 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dök forduljanak WaglAer József fake
reskedőhöz Gyomán.

kmönbejáratu brutorozotil:
szoba Horthy NL ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben 2 butonnott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért lehet ugyanott

lakodaimakri!ll, el6adásokra, mu
latságokra székek, asztalok korhHlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
Ionban ;5 filiéI' kölcsöndij mellett.

Yorfipa utca 23 szám alaH kettő

szobás lakás me!Jékhelyiségekkel együtt
augusztus l-ére kiadó.

KiiSldó egy' lakóház julius l-ére a
gróf Tisza István ut 27 szám alatt.

Fekete lászlóné keres egy
magános asszonyt esetleg családtalan
házaspárnak ingyenes lakást ad. Hősök
Emlék utja 21 szám.

Kmöl1lbő2:eti, javító, vagy magán
vizsgák előkészitését némi dijazásért
vállaloi11. Ért. Berzsenyi Dániel u.7 sz.)
vagy a községi iktatóirodábéln.

~~~.e:t:.:Ui:

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER M..4JUON.
ll),! I; lll: talOn Ji li !If lll( )í)j( OJCltiOf'jl\

A gyo;1ai kir. járásbíróság, mint tkvi
hatóság.
1039/1933. tkvi szám.

Weisz Mór és társa gyáros
cég végrehajtatónak Szabó Józsefné
IvlikloviC:é Mária végrehajtást szenvedő

ellen inditott végrehajtási ügyében a
tkvi liatóság a végrehajtási árverést
254 P tökekövetelés és jár. behajtása
végett a gyomai kir. járáslbi,'óság terü
Jetén levő Gyoma községben fekvő s a
gyomai 5500. sz. beté',ben A -j- 1 sor5Z.
s 3632. hrsz. a. foglalt s végrehajtást
szenvedő nevén álló 179 öl területü
lakóház és udvarra a lVlatakertben 2100
p kikiáltási árban elreedelte.

Az árverést 1933 évi h6 13
riap]i.~ dl. e. 9 órako, a tkvi ható
ság hivatalos helyiségében fogják meg
tartani.

Az árve;'és alá eső és pedig
Weisz Mór és társa cég végrehajtató
érdekében a kikiáltási ár felénél, IVb
gyar Borértékesitő Részvénytársaság
csatlakozottnak kimondott végrehajtató
érdekében 1368 P.-néJ, Wolf Andor
csatlakozottnak kimondott végrehajtaíó
érdekében 2260 P.-nél, Szobi Járási
Központi Szeszfőzde, Steiner Bernát
csat!akozottnak kimondott ve§;rellarl:a!O
érdekében 2336 P.-nél alacsonyabb
áron eladni nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzüJ a kikiáltási ár 10 száza
lékáí készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42. §-ában meghaíározott árfo
Iyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezésérőlkiállitott letéti elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feitételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147.
150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltás i
árnál magasabb ígéretet teU, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáJtisi ár százaléka szerint meg
álI"pillott bánatpénzt az általa ígért ár

százalékáig kiegészíteni.
1908: LXI. 25. §.)

Gyoma, 1933 évi április hó 3 n.
Záhonyi sk. kir. jb. elnök.

A kiadmány hiteléül:
vitéz Szabó.

Társulati székház

Zsidótemplom Bé-
viúü:rc'lőll1.Az 1950-1955 évek~

ben közadakozásból
julius 2 R án nagy

íinnepséggel avalja fel él Héviz
fürdői lzr. TempJomegyesüleL

a haláHali j átszanalL
A világ akroba-
táiról közöl
iliuszirá!l cikkel a
száma, élmeiy gazdag
lommaI jelen1 meg.
érdekesebb cikkekel, pompás
rádióműsorokar, színházi be~

számolókar, pleJykákal,
egyfelvonásos szindaracOl,
folytatásos regényt, fiJmripor.·
lokal, g'azdag rejlvél1yrova~

tot és más szám/alan szóra
koz/adó iriist lalál az olvasó a
népszerü képesla
oldalas Délibáb '120 kö-
zöl és ára csak 20 fillér.

II
l\le Zal\fZli"jon, moieszttiljolíl senkit te~efolíláiási kéreimé'!!e~ a i él k Éi s &fl rn "Jagy i i" cl df:: j !li b fl n.

Udvariasságb6l mim:lei"lki azt ;'1rJondja, szivesen megerngedi és ~(ÖZb'Em mást gondo!.
Telefo1'l beszélgetéseit ilílté~ze el üzletemben berendezett r;")f i! \J Éi II o S ·t e I e f o n Éi l! l) m á si on.

i S Z k r ~ t ca J8 b e s z é I h e . Tgt{)ktartás

ká~is~app,anés háZB
készitéséi: ismerteti a Növényvédelem
és Kertészet legujabb száma. Cikkeket
közöJ még a takarékos szőIőpermete

zésről, a kaliforniai paizstetű nyári i!'
tásáról, a gyümölcs szeöé
séró] és csomagolásárój, a. kiülteteH
szőlőo!íványok kezelésérő!, a lóteti.i
irtásáról, a rózsa összes fontosabb
betegségeiről, a sárgadinnye nyesésé
rőJ, az esős időben való permeíezésről

stb. A dusan illusztrál két lapból egy
alkalommal e lapra vaJó hivatkozással
a Növényvédelem kiadóhivatala (Buda
pest, Földmivelésügyi Miniszterimn)
dijtalanul küld mutatványszámot.

lErdő{5;ru és szakvizs-
gák megszerzése ügyében fel
világositáséri ak az
érdeklódők cl békéscsabai nl,

kir.

A Törvényszé1{
~{ozma Mihály gyulai lakosi
kuruzslásérí és csaláséri más
féiévi börtönre, feleségét 7 hó~

napi re itélle.

A görög dohánybehozalaH
árukivi!clie! fizetjük.

Helyreigazítás. A muJl heli
számunkban, él Gyomai Jparos
és ~{ereskcdő Önképző?

köre állal közzé/eH, Szánlai
Elek g-yászjelenlése elé, sajná
latos szedési hiba kerüli
a "köszönetnyilvánitás" szó. Ezen
tévedésünket ezenne! helyesbH
iük és elnézésl kérünk az Ön.
képzőkörtől. - Szerkesztőség.

A fényképezés világrekordja.
Afrikában szombaíon rábuk,
kantak a világ legnagyobb kék
gyémán(iára, Los Angelesben
vasárnap óriási földrengés
puszHtolt, Kisázsiában sas'
körmü fiut szült pénteken egy
török asszony, - s az ese 4

mények képét kedden már
hozzák él világ legnagyobb il~

luszlrált lapjai, köztük jermé l

szclesen 1;1 Tolnai Világlapja
is. Hogyan lehetséges ez?
Ug'y, hogy Tolnai Világlapja
szerkesz!őségébe a világ mino
den részébő! 8000 aktuális kép
érkezik képtávírón, repülőgé,

pen és vonalon he/enként és
ezekből választja ki a. legér~

dekesebbekei és legaktuálisab"
bakat ez a nagy képeslap,
mely igy a világ legérdekesebb
képeive! tud szolgálni oJ\!a~

sóinak.

Megalaimi a gazdahHel vé
dőszerv. Hir szerini a gazda
sági életün.kben egy ui szerv
vonul be, a mezőgazdasági

O. H. E., amely a mezőgaz

dasági magáncgyezségi eljárá
sok lebonyolilására lesz hiva
toll. Miulán a gazdavédelmi
rendeletek f. évi oklóber l o én
lejárnak, remélhelőleg az uj
O. H. E.ol még a nyáron fel
állítják, hogya vidéki hálózQs
iát október l s ig kiépiJhesse.
Azt hisszük, hogy az uj szerv
ugya gazdalársadalomnak,mlni
a hitelezőknek jó szolgálatokaj
fog tenni.

Bucsatelep önálló községgé
akarl alakulni, ele a miniszter
nem jámll hozzá, meri az ön s

állóság tetemes leher/öbblelel
jelenleH volna Bucsalelepnek.

Orosházán a mull évben az
iskolai lejakció alaH 21,629 li
ter tejet osztoHak ki, melyér!
3964 pengől fizetett ki a köz~

ség. A jövő évre pengől

vel! fel erre él célra a község',

A vidéki pénzintézetek ösz
szes kihelyezéseinek több mint
60 százaléka él mezőgazda'

ságra esik.

12 darab salátát (2
millió kg, = 404 vagon) szál~

Jitollak el az idén Nngykőrös<

ről.

Kovács lajos vésztői legény
Rafélcl Erzsébet 24 éves cigány
leánynak borotvával lőből le.;
vágta az orrál.
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Ara 10 fmér.

Ll I T I K l, T AR S Ap

vm. évfolyam 27. szám.

ElŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
»Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208_

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra_
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: Ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és Idadóhivai1:al:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'i o m a, ~{ossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszőri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Az őszi esőzések után kl
kelt vetések zöld növényzete
hó nélküli félben és áprilisba
nyuló erős fagyokban tette
próbára vergődő nemzetün
ket, hogy nap 3 nap után resz
kessünk: nem-e megy tönkre
az egyetlen éle/reménységünk,
a vetésünk?!

Ha az ember májusban a
határt járja, a természet fen
séges termékenyű/ésének ér
zete ragadja meg. A talaj
ban kicsirázott magvak nö
vényzete zöldtakaróval von
ja be a földet, mely takaró
alatt a millió egyedekből álló
állatvilág termékenyülésének,
szaporodásának rendszeres,
hajszálnyira pontos folya
mata tö-rfénik.
A levegő, a föld, a növény
zet bódító illata, a madarak
csicsergése, az állatok hangja
tölti be az ember tavaszi ér
zületét. Élettel, életkedv vel
lesz tele ifjú és öreg.

Milyen csodálatos, milyen
szép is az élet!

. .. Szép Aljöldünkön hét
főn megpendűl a kasza. lsten
áldását, a magyar gazda fél
tett reménységét, a minden
napi kenyeret, a búzát aratl

juk. Magyar férfiak, magyar
nők szent verejtéke hull a
sok millió búzakévére.

A kicsépelt milliárd apró
búzaszem megindul terméke
nyítő útjára. Az arató mun 7

kásnak bére lesz belőle. A
gazdának fizető eszköze lesz.
A kereskedőnél árúcikk lesz,
a nemzet gazdálkodásában
rekompenzációs cikk.

A rekkenő hőségben búgó
cséplőkből elindul ez a kis
búzaszem, keresetet adva az
útjába esőknek s végső ál
lapotában emberi életet fenn
tartó kenyér lesz belőle a I

A szavidéki úza
méltó megkülönböztetéseért szál
sfkra Beliczey Géza a Felsőházban.

A AT s legmesszebb fekvő kis tanya
lakójánál, az iparos, a ke
reskedő, a tisztviselő, a sze
gény, a gazdag, a pór, a
-király asztalán.

Kérjük a magyarok Istenét,
engedje betakaritanunk drága
termésünket, hogya világ
legdúsabb sikérű búzasze
mecskéi itthon táplálékot,
életet adjanak nekünk,. a

A felsőház hétfő esti ülésén
felszólalj Beliczey Géza és be·
szédéhen többek között CI kö
velkezőket mondta:

- Minthogy azok a laglár
saim, akik elől1em szóltak és
mezőgazdasági kérdésekkel
foglalkoztak, hű képét fes/eilék
annak a szomoru állapotnak,
amelyben ma van a mezőg-az

das ág- és mivel az én vélemé
nyem az ő fejlege!éseikkel la 3

lálkozik, isméllésekbe nem bo- '
csálkozom, de az a ha/ározotl
megg-yőzódésem,hogy él mező

gazdaság sorsa csak akkor fog
javulni, ha annak a fölös terI
ménymennyiségMk, amely Ma
gyarországon megjerem, meg
találtatik a piaca.

A miniszterelnök ur majdnem
minden beszédében, de külöl

nösen az idei áruminlavásár
meg-nyitásakor azt mondla,hogy
a piacok felkuiatása a keres 3 ·

kedelem feladata és örömmel
láljuk, hogya kormány igazán
nagy munkával és odaadással
megállapodásokat, szerződé·

seket köt idegen államokkaj,
hogy a magyar Jern1ények he
lyet találhassanak külföldön.

A piac keresésében önként
adódik az a szÍmpáJía és ba·
ráiság, meHyel az osztrákok
viselletnek vQ]ünk szemben.

Azt hiszem, hogya kormány
nak az volna a feladata, hogy
ezt a szimpátiát és barátságot
annyira kimélyitse gazdaságilag
hogy azok cl választófalak, élc

küljöldre kikerült magyar bú
zából, magyar lisztből sütött
kenyér minden egyes fa latjád
ból ellen,ségeink, megcsonkí3

tóink ráeszméljenek igazság
talarz eljárásukra . velünk
szemben s a magyar kenyér
ből táplált értelmükkel száll
janak magukba, adják vissza
nekünk, amit igazságtalanul
elraboltak tőlünk. UI:

melyek vám alakjában Ausztria
és Magyarország közöll van·
nak, elJünjenek. A mezőgazda·

sági termények értékesilése
szempontjából az osztrák piac
nagy előnyére volna a magyar
gazdatársádalomnak.

Olyan árút kell előállítani,

amely vetekszik él kü]földivel.
A liszavidéki búza elismert ki·
válósága versenyképes minden
tekinteiben. EzelőJt kél eszi enI
dővel megindult egy igen he 3

Iyes búzakullusz a Belhlen kor
mány idejében. Ezt némiképpen
megakadályozta Károlyi Gyula
miniszlerelnök, aki székesfe·
hérvári beszédében azl mondja,
hogya búza nem az a termény,
amelynél a gazdatársadalmat
általánosságban segélyezni le
het. Ekkor arra gondollak, hogy
a boJettát el fogják lörölni és
helyette más módon fogják alá·
támasztani a gazdatársadalmat.
Ugyanezt tette meg Kállay Mik·
Jós földmivelésügyi miniszter
is, aki a boletta mellell szocio
ális intézkedésekkel akar a
gazdatársadalmon segiteni.
Sokszor halljuk, hogy az ál·
lamnak is bele kellene avat·
koznia a termelésbe, ilyen irá
nyitás volna például a liszavi 3

déki búzatermő területnek zárI
területté nyilvánitása. Ha ez
megtörlénik, akkor Ruffy Kál·
mán őméltóságánökaz az őha

ja is be fog köveJkezni, hogy
egyforma búzát lermeIiünk. Kéj
évvel ezelőlt Békés-, )ásznagy
kun· QS Csongrád vármegyék

feliratban kérték a kormánytól,
hogyatiszavidéki búzát nyil·
vánilsa zárj teriileHé. Kapjunk
is igéretel, de közben a Belhlen
kormány cljávozolt helyéről.

Nem elegendő azonban egye·
dül a zárt területté nyilvánilás,
hanem szükséges volna g·a

bonatárházakat épileni az A.l
föld egyes nagyobb gócponfjain
és azu/án szöveJkezésre kell
birni a gazdatársadalmat és
ezeket a szövelkezeteket anya
gilag is lámoga/ni kellene. Ez
által egészen másképen ala
kulna a gabonaérlékesités kér
dése, különösen a kisgazdalár
sadalomra nézve. Az! hiszem,
hogy semmi különös nehézség
he nem ütköznék a Tiszavidék
zárt területté nyilvánilása.

Ezután Beliczey Géza az
önlözésről beszélt. Az öntözés
kérdéséhez erélyesebb kézzel
kell hozzányulni. Nem kellene
önkormányzatot adni olyan IC 3

geltetőtársulatnak és köz!egc
lőknek, melyek folyó mentén
f"kszenek és oem öntözik lee
gelőjűkel. Kijelentelle még, hQgy
a modern mezőgazdaságnak

minden á/szervezési kisérjete
ellenére is a búza marad a fŐ 3

terménye.
Beliczey Géza beszédét nagy

Japssal fogadta a felsőház.

Egységes búzaterme~és

Gyulán,
Gyula város mezőgazdái, a

vi'írosi vezetőséggd a mozga·
lom élén, József főherceg báno
kuli uradaimával megállapod·
tak a budapes" lőzsdei közép
ár ellenében a Bánkulról hOl
zaloH 1201 számu vetőbúzára

vonatkozólag.
A bánkuti búzát Gyulára vi·

szik és 011 a Reisner malom·
ban cserélik ki megfelelő

mennyiségű idei termésű búzáD
val. Az ősszel már Gyulán a
ha/iiI' leg-nagyobb részében ezt
a bánk uH búzát vetik el s jövő·

re már egységes gyulai búzá 3

val szerepelnek a piacon s
jobb árat is reméln ek elérni.

A kezdeményezés nagyon
időszerű és életre való. Nálunk
is meg kellene kezdeni az 9g-y
séges vetőmag akcióI. Gyulán él

város vezetőségea Reisner ma
lommai kezdte az akcióI. Kezde
jék meg nálunk a község ve
ze!ősége,1'l malmok és gabona c

kereskedők.
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Az aratás időpontjának befolyása a
szemtermés mennyiségére és minőségére.

WaUner István m. kir. gazd. akad. gyakornok kisérletei szerint.

Tenniszverseny
Szeghalmon.

Junius 22-25 közöJl Szeg·
halmon lenniszverseny volt,
melyen Gyoma, Szolnok, Bé.
késesaba, Debrecen és a többi
környékbeli lenniszegyesületek
játékosai vettek részt.

Dacára az esós idónek. az
ügyes megrendezéssel lebo.
nyoli/oJt verseny eredményei
kielégílók.
Női egyesben: l-só díjat

nyert Sass Mária, 2·ik díjai
Tüköry Józsefné.

Férfi egyesben: 1. Mocsáry
(Szolnok), 2. Mezey (MezÓJÚr).

Vegyes páros: Sass MárlCl
Mocsáry Dénes.

Féfri páros: Mocsáry-Seer.

zerencsétlen-
ség a h

közelében.
Szomba/on este 7 órakor

Körösladányból egyedül jöll
Tűkory József nagylaposi föld·
bir/okos 6 személyes Lancia
aulóján Szapolay soffór. Aminl
az autó a hid elólli feljárón
feljö/I, a mezóluri út belorko
lásánál elózle a község felé
haladó szekereket s eközben
l"ét szekér közül át akart sza
ladni, közvetlenül az autó elóll,
Vajda János 50 év körűli Dobó
írlcai lakos. Hiába fékezett le
cl soffór, a sárhányó elkapta
Vajdát s a befékezell jobb elsó
kerék elé eseH, mig él vállán
volt kapa eltörte a jobb lámpa

üveget és a szélvédő üveget
és megsértet1e a motorházat a
hűtó melleH.

A szemtanuk vallomása sze
rint maga Vajda okozta a sze·
rencséllenséget vigyázatlansá.

l. A fáplálóanyagok bevándor
lása a gabona-szembe, egyenletes
gyors folyamat, mely a viaszérés
stádiumában befejeződött (búza
július 5·én, rozs július 2-án.) A
mag szárazanyagtartama, ekkor kb.
50 százalék körül mozog. (A vizs·
gálatnál búza 53.93, rozs 50.25
százalék). Ezen a ponton túl a
magban anyagfelhalmozódás,
már nincs, csupán a belső át
alakulások éz vizvesztés folyik.

2. Ha e folyamatokat valamely
körüimény meggyorsítja, a szem
megszorul. Ha azonban a termést
a hirtelen beálló hőség előtt,

de már viaszérésen túl aratha
tom, a megszorulás elkerülhető.

- 3. A korai aratású búzák
magas és erős, jóminöségü
sikér-tartalommal bírtak. A
száron túlérett gabona sikérje
kevés, gyengés, elfolyó. A ki·
őrlés a viaszérés körül aratott
gabonában legkönnyebb, a szorult
szemű búza kiőrlése nehezebb.

4. A törés általában a minőség

gel együtt halad, de az üveges
törés és minőség között számszerű
összefüggés nincs.

5. A csiráztatási kísérletek ered
ményeként megállapitható, hogya
búza- és rozsmagvaknak már a

gávaI. A csendőrség nagyrészt
befejezte i'l nyomozást.

Szapolay soffőr a sérült Vaj
dál behozta az autón Gyomára
és ifi dr. Nagy Pál orvos ré·
szesitette első segélyben.

teljes érés előtt is van csirázó·
képességük, amely csirázóképes
ség csak hosszabb nyugalmi idő

után juthat kifejezésre. Különösen
a búza hever igen soká el friss
állapotban is, mig csirázni képes.

6. Míg a felvándorló tápláló
anyagok oldatban vannak, de a
tápanyagkoncentráció már bizo~

nyos fokot elért, a magba jutó
táplálóanyagok egyenesen a csirá
ba továbbíttatnak, ezért ebben az
időszakban a csirázás intenzívebb.
Mikor a táplálóanyagvándorlás
megszűnt (viaszétés után), kezde
tét veszi az anyagok belső átala
kulása, fehérjeanyagok nehezebben
oldódó alakban való átmenetele,
ilyenkor a csirázási energia ismét
csökken.

Az aratás után egy hónappal az
átalakulás teljesen végbe megy és
ilyenkor a mag csirázási erélyének
fl gyakorlat által ismert fokára lép.

7. Ha ezek az utóérési folya
matok befejeződtek, a teljes érés
előtt aratott mag is csirázik, ennek
azonban csirázóképessége alacso
nyabb, de energiája megközelítő

leg ugyanaz, mint a viaszérésben
aratott magé.

8. Bár a túl korán aratott mag
is csirázik, a belőle fejlődő nö-

vény ig-en gyenge, legtöbb eset
ben szabad-földben még csitanö
vény korában elpusztul.

9. Vetőmagtermésre nem cél
szerű a késői aratás, mert a
száron való túlérés a csirázó
képesség rovására megy. Ennek
valÓSZÍnű öz a magyarázata, hogy
a vízvesztés és hő belső érés fo
lyamatait rendellenes irányba te
relve, a fehérjék igen nehezen old
ható, vagyoldhatatlan állapotba
mennek át.

10. A termés mennyisége
csak a viaszérésig növekedik,
mert ezután már táplálóanyag
bevándorlás nincs.

ll. A pergési veszteség csak a
teljes érés után lesz számottevő,

de erős harmat, vagy gyenge eső

után aratva a minimumra redu
kálható.

1\ vizsgálat adatai bei~azol

ják, hogy az évszázados gya
korlat az aratás idejének meg
választásánál - amikor viasz
érésben arat - leghelyeseb
ben jár el.

uw

Agyomai és endrődi

polgári iskolák
statisztikai adatai
az elmult évről.

Gyoma. Beirattkozoll - 175,
kimaradt 6, évvégén volt 167
tanuló, kik mindannyian magyar
anyanyelvüek.

MaR'ánvizsgát telt 8 tanuló.
Endrőd. Beiratkozolt 160,

kimaradt 19, évvégén volt 141
tanuló, kik mindannyian magyar
anyanyelvLiek.

Magánvizsgát lelt 3 tanuló.

(folyt. köv.)

Elhihetjük, hogy az amerikai farmer még sokkalta függetle
nebb szellemü, mint a magyar gazda, de üzleti érzéke hamarosan
megtaláita annak módját, hogy egy szakképzett embernek szolgá
latait hogyan lehet legolcsóbban kihasználni. A uradalmak és nagy
birtokok külön-külön tartanak maguknak jószágigazgatókat, intézö
ket, számtartókat stb., azokra bizzák az összes teendőket és tőlük

kérik számon a gazdaság eredményét. Egy 20-30 holdas gazda
ság nem bir el egyedül ilyen költséges személyzetet, mert a szak
képzett alkalmazottnak fizetése felemésztené nemcsak a hasznot,
de az egész birtokot is. Ha azonban sokan összeállanak és közö
sen szerződtetnek egy ilyen vezetőt, azt meg tudják igen olcsón
fizetni, mert egyre csak kevés esik, de azért mégis egész szaktu
dását használják. Ma Amerikában évről-évre több és több vidéken
folyamodnak a farmerek ehhez a szakképzett vezetéshez (farming
under management) mert rájöttek, hogy evvel több hasznot tudnak
elérni, mint a szétforgácsoJt gazdálkodással.

Nálunk ma sok száz, talán ezer is azoknak a száma, akik a
mezőgazdasági szakiskolát vagy közgazdasági egyetem mezőgazda

sági fakultását végezték, diplomát szereztek és most állástalanul
vesztegetik idejüket. Nem hiszem, hogy nem szivesen vállalnák a
falvakban, ahol az átszervezés megindul, a szakszerü vezetést az
erre vállalkozó gazdacsoportok szolgálatában. Az eredmény hama.
fOsan mutatkozna, mert a kooperáció szelleme a mai gazdasági
helyzetben az egyetlen, amivel még fellendithetjük a termelést és
értékesítést. Az alkalmazott vezetőnek feladata különben nem merül
ki az irányitásban, hanem kiterjed a terményeknek szakszerü osz
tályozására és márká;z:ására, a könyveknek vezetésére, a gazdasági
tervek kidolgozására és az értékesitésnek keresztül vitelére, piacok
nak felkeresésére stb.

EGSZERVEZÉSE.
(16)

EZÖGAZDASAGUNK
A szakképzett vezetés alatti gazdálkodás.

lrta: lovag MANZ GYÖRGY.

A mezőgazdasági termelés átszervezésének első idejében igen
sokan lesznek, akik az uj termelési ágak technikájában még telje
sen járatlanok. A szakoktatás csak fokozatosan haladhat előre és
szükségessé válik az átmenetre egy olyan intézményt létesiteni,
amely a gazdák felkészültségét pótolja. Amerikában erre nézve egy
kitünően bevált rendszert taláttak ki. Tiz-tizenöt farmer összeáll
egy kooperativ szervezetbe, megegyezik a termés irányára nézve és
elhatározzák, hogyezentul földjeiket közös erővel fogják megmü
velni. Evvel azt az előnyt érik el, hogy a felszerelés sokkalta ke
vesebbe kerül és a munkamegosztás révén a termelési költségek
jelentékenyen csökkennek. A vezetést ebben a kooperativ gazda
ságban egy szakképzett emberre bizzák, akit mint alkalmazottat
fizetnek.

Itt tehát éppen a a megforditott viszony áll fenn, mint a ré·
szesedési bérletnéJ. A gazdák maguk állitják elő a felszerelést,
földet stb., azonkivül vállalják a fizikai munkát is, a szellemi mun
kát, irányitást és vezetést pedig egy fizetett alkalmazottra bizzák.
Nálunk ez az eszme ma még nem nagy rokonszenvre talál, mert
minden magyar gazda furcsának találja, hogy ő dolgozzék és az
alkalmazottja parancsoljon. Pedig a dolog nem is olyan képtelen.
A világnak egész élete ezen az elven épül ki, hiszen ha megfize
zetem az ügyvédemet, hogy peremet vezesse, az orvost, hogy
egészségemet gondozza, az állami hivatalnokot, hogy összes ad
minisztrativ ügyeimet kezelje, szintén alárendelem magam annak
szaktudásának. És a legmodernebb gazdasági alkalmazott, a mező
gazdasági szövetkezet is irányit, dirigál és előirja minden teendő·

met a veje I(ötött szerződésem alapján, nem mint gazdám, hanem
mint szakképzett segédkQzegem,
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Az ünnepségen nagyszámu
közönség vett részt.

A Tiszántu! egyik legjelenlő

sehb iskolavárosának, a Körös
szindus és lenyüg'öző pompfl
jába beékel1 Szarvasnak mesz
sze vidéken hiressé vált közép
foku gazdasági tanintézete. a
mely nevét az egykori nagy
nevű llllheránuus papló], Tes 6

sedik Sámue1től kapia, mosl
szombaton avatla fel felemelő

keretek között ifjusági zász!ap

jál. Az ünnepség előll reggel
a katholikus, majd az evangeli
kllS és református lelkészek
adták a zászlóra áldásukat,
majd a tanintézet disztermében
folyt le az iinnepség. amin olt
lálluk a földmivelésügyi minisz·
terium képviseletében dr. Czvet
kovits Ferenc minisz!eri laná·
csost és Tar Gyula gazdasági
iskolai főigazgalót. Megjeleni
az ünnepségen Beliczey Géza,
az üMGE elnöke is és ott
lálluk él mezőgazdasági kamélp

rák, Szarvas és a szarvasi já
rás minden veze lő lagját, a
v~ros iársadalmát és oZ ulóbb\

Felemelő ünnepség
keretében avatták fel
a szarvasi gazdasági
tanintézet zászlaját.

A gyomai és endrődi

dalárdák
a kisérőkkel együtt Gyomáról
julius lpén délután 2'50 órakor
indulnak és 16.51 órakor ér
keznek a keleti pálYéludvarhoz.
Vissza ugyancsak a keleti pt
lyaudvarlól vasárnap éjjel 23'25
órakor indul él vona! és bénőn

hajnalban 2'50 órakor érkezik
Gyomára. - Mindkét dalárda
tagjai Érsek utca 4 szám alatt
vannak elszállásolva.

A Gyomai Dalárda a "Könnyű

múdalcsoporlban" va s á rn él p
reggel 9 órakor a Nag'ymező

úlcai Radius Film-Szinházban,
mint első versenyzőkezdi meg
a verseny/.

Az Endrődi Iparos Dalkör CI

"Könnyű népd alcsoporl ban",
mint lO·ik versenyző szerepel
a PauJay Ede úlca 55 szám
alain KamarapSzinházban.

Dalárdáinknak sikert kiváp
nunk a versenyen, a versenyen
kivúli időben kellemesen szó
rakozzanak.

mély árlézikút a gazdálkodás
fői.ilőerc. Az állatoknál italásra.
fürösztésre vannak megépíJve a
hevezetések. Szépen kialakuló
bolgárkertészet és gyümölcs·
termelésbez is felhasználják a
jó ár!ézivizet.

Sok gyakGrlati gazdaérzék
kel birkozik Csermák Kálmán
tisztlartó a szódásszíkkel és
sokszor mostoba időjárással.

S hogy nemcsak az eszével,
hanem a szivével is gazdálko
dik, az! a nála alkalmazásban
Iévá munkások és a mull
számban "Géppel való arajás"
cíl11ű cikkben iroltakból is lájp
hatjuk.

tv1ég egy praklikusságra 
amit ilt lállam - hívom fe! az
ál/altarlók figyeimét : az 121
használl dobsínnej felszereli
marh1!l és serlés dörgölődzőkre.

A.
Ha itt volnál, de más lenne
Ez a hely be' csodás lenne
Utja sara felszikkadna
Ugy járna kis cipőd rajta.

Arokparton virág nőne

Ráboruina a gődőrre

Esti lámpák alatt ketten
Járnánk boldog önfeledten.

De szép templom, dicsértessék, 
Vigadásban is békesség,
Az ügyvédek: örök kedély
Gyermekben lsten lelke él.

Kaszinóban megvigasztal
Külön szoba - ujság asztal,
Megdőrrenő tekepálya:
Lágy gordonka brummogása.

Holt-Kőrösön lúdusztató
Nádasában nádi rigó
Poétikus, mint egy festmény,
Zöld szőnyeget hord a testén.

Lombos liget mohos fája
Kifehérlő tenniszpálya
Egymás bájos ellentéte
Szerelmesek menedéke.

Zugó Kőrös arany medre
Fehér tÍnók állnak benne
Merész hfdja égbe szárnyal
Olyan szép, mint a madárdal.

Parti erdő, tenger virág
Romantikus mesevilág
Napfény, illat, iücsökzene
Megszakad a sziviink bele.

Gyoma, te vagy a menyország
lsten arca mosolyog rdd,
Örökre itt? ., De jó lenne ...

De Te velem s a szivembe' ... !
Dr. PÁVÓ PÁL

szegedi tvszi joggyak.
-~~~~_E""""""",""",",,-.,..",="",""""","""~~~"","""~"""~~~ __",,,,~~,,,,

S oly egyedül vagyok benne ...
Gyoma, 1933. május.

ala II barnás agyag van, melyen
él fd gyökere sem jud áthalolni.
Ezen a földön él lálolt szép
eredményt csakis a becsüktes
rnCi\'eléssci, a mély szán lássa!
és trágyázással !ehet elérni.

G yomnövényl nem lálni,eze
ket 67 aszaloió boi lel! járó
pászlorok kipuszlitoJták, 110
meg maga él gazda.

A gulyáball leg'elő szarvasp
illarha jó eróhen van.

A birkák is iól jelellek s jó
húsban vatmalc

A téli malacgyárból kikerüli
450 malac szépen ldfeiődött.

tv10st vannak szimullánozva. Az
egészből egy darabb hulIoJt el
a szimullánozáslól. Az a ta
paszJalat, hogya szirnullállo·
zoli falkákból kikerülő kocák
továbbra is védetlségben map
rudnak a sedéspeslis ellen.

A majorban a 400 méter

G o
Rettentő helyez a Gyoma
Bár ne láttam volna soha
Mindenfelé nyakig sáros
S ugy csufolják : mezőváros.

Utcája pár, nem is görbe
Szenn)'vizet gyüjt a gödörbe
Este sápadt villanylámpa
Asitozik unalmába'.

Van kis templom, kopott torony,
Kocsmákban zajgás olykoron
Fiskálisok, csekély perek
Vásott, rongyos, sok a gyerek.

Kaszinóban kártyacsata
Körülötte örök vita,
Izzadt in;;re.vetkezetten
Harsány kugli kint a kertbe!/.

Falu szélén mocsár-Kőrös

Aki nézi libabőrös

Minden szemét benne vagyon
Hogy ütnék a tettest agyon.

Parkban romló tenniszpálya
Rossz fák árnyékolnak rája
Temetősza!; dől belőle,

Halott falu szemfedője.

Hármas-Körös - kőhajintás

Ou tanyázik gulyás, kondás
Rozzant vashfd hajlik, inog
Döngetik rút barna habok.

Körösparton füzesféle
Rosszabb. mint a világ vége
Sáros, piszkos, tele léggyel
Tücskök, békák szerte-széjjel.

Gyománál már rosszabb nincsen
Elkerülte a jó lsten
Örökre itt? - Szörnyü lenne! ...

Telek uradalo
1933. június 22.
Tűrhető napsiitéses melegbeo

gördűlünk a Csermák Kálmán
liszlIarló, házigazdánk hajtotta
kocsin. A gyenge szélben hul
lámzó kalász!eng'2rben haladó
kocsin úgy érzem magam,
mintha szeliden ringó tengeren
haladnék tova, egy parányi
csónakon.

Az clső Iá.blánál megállunk,
felhozunk egy pár kalászI és
megállapijjuk: a búza tejes
érésbl?Il van, alól hiányzik pár I
szem és a középső szemek
vég'ig hiányzanak, él szár erős,

egészséges. Nincs is dűlt búza.
Ugyanezeke! észlel1ük a többi
lábláknál is.

Mennyiségre már nem lehel
teljes termés. Minőségre ezideig
a leg'szebb kilálások keeseg'tel
nek.

Házigazdánk megismerte/eit
még bennünke! azza! cl gaz·
dáJkoc1ási móddal, hogyan lep
hel a búzatermésnél is két bőrl

Jchlrzni a földről. Dannon-bükp

könnyel veJik o búzát s amin!
láttuk, a búza is szépen meg'
nölt, a bükköny is jól kifejiő

p

döll. Egy magyar holdba 70
li/er búzaI és 30 liler pannon
bükköny t veteitele A bükköny~

ből, szerényen számilva, iS
má.zsál remélnek holdanként s
mert a bükkönv ára mintegy
kélszerese a búzának, tehát
csak a bü!(köny hozarna 6
mázsa búzaierIllésnek felel meg.
Fagga/ásunk közben azt is 'cl
árulta még a házigazdánk, hogy I
él bükkönyö:, kivül 10 mázsa I
búzál is remél holdankénl. !

Tudni kell még azt is, 11Og·y I
a bükköny, mini pillangós Vi-j'
rágu r\()vény. nilrogéngyüjiö,
khál javijja a laluj/. i

jó /ermés várható a 25 hold
lenből, valamint él 20 hold
mustárbóL I

Szíkjddlási kisérletekel végez II

él Talajlani és Agro l\éll1iui
. Áilomás Szegedról egy olyan I
műlrágyávaJ, (~\cjfer) melyból a
mész1Jez viszonyílva sokkai
kevesebb (csak egy pár mázsa
holdanlzélJl) kell a szík meg'
iavilásálJoz. Akisérlel eredmé:
nyéről cséplés után számolunk
be,

A Jelki s7ánJónak 40 száza
léka szódás szik, él többi fe p

kete kötött talaj. A jernlóréteg
mintegy 40 cm vaSiag, mety



árcius 15-ikének
egcs lól

kerültek június 23"'án a biróság elé. A
biróság csak halált okozó testisértés
miatt ítélkezett a garázda kisnyilasi
verekedők felett és nem büntették meg
külön őket azért, hogy a nemzeti sza
badságünnepünket egy gyilkos vere
kedéssel szentségtelenítették meg.

Milyen elvetemültsége a garázdás
természetnek a 27 éves ]akus János,
ki már egyszer könnyű- és egyszer
súlyos tes/isértés miatt volt büntetve
és most Torma Imre halálát okozó
testisértés miatt 4. évi fegyházat kapott.

Az egész verekedő társaság vallomá
saiból eJszol11orító képet kapunk, hogy
milyen kivetikőzött, haszontalan vere
kedőbanda alakult ki a kisnyilasi ta
nyák legényeinek egy részéből.

Reméljük, csendőrségiink meglalálja
azt a szert, meliyel ezeket a legénye
ket leszoktatja a további verekedésről,

mig ]akus János a fegyházban szok
hatik le a garázdálkodásról.

GYŐRFFY JENŐ
főadjunkius.

metlevel három napon belül
lemossa, akkor él permeiezés!
meg kell isméleini.

Kü1nnösen fontos ez a vé~

dekezés az alföldi s2:áraz ég~

hailat alaH, mert ill a lucerna
o szárezság' mia 11 ugy sem lud
rendesen kihajlani. lia tehát
ehhez a baj hoz hozzájárul még
a lucernabogár !árváinak a
kártéiele is, akkor a lucerna
széna termésben igen érzékeny
veszteségek <irik él gazdái.

Meg'jegyzem még, hogy egy
m. h. bepermetezésére két HI.
permetlé kell, amelybe 1 kg.
arsénl keverünk beje, eh bő
minden gazda ki tudja számi
tani arsén szükségle/él, amely
szükséges lucernájának meg
védésére..

Az ar~

ük ci a viz-

ö',lésckor min
cil keverni a

ellensége.

Ílek óii1er viz hez fél kgr.

gár

cl pászloroknak ez iinncpélyére,
meg fogja látni a pásztorp

embernek kinj a sikon való
mennyországát.

A oászlornap tiszta bevélelé
ből szegény gyermekek lesz'
nek felruházva. Az érkező és
induló vonaloKon kivül állanrló
auíóbusz járatok állanak a
közönség rendí2lkezésére.

fAZEKAS GÁBOR
juhász.

záfog'nak a pelerakáshoz. A
ből apró kis fek'cíc=s szür

ke lárvák jönnek elő. Ezek
nlég kicsinyek, nem ludnak

'lan nagy mértékben puszíi s

tani él lucerna nagyobb omb~

ján. hogy azt hamarosan észp
rele!letne venni, csak az: éles
megfigyelő láJja meg a21, hogy
a lárvák már meginl ji! vannal<.
l'vlire eljön él második kasz~~

Jás ideje, addigra a lárvák is
nőnek, kár/ételük is szem belü-

óbb lesz. A második kaszás
lás után a lucerna csak nem
akar kihajtani ismét, vagyis olt
vagyunk, ahol az első kaszá,
iás urán voHunk.

enllek a veszedelcm~

ne;, vegyük, kísérjük fi,
gyelernmel cl lucernatáblákal és
ha azl vesszük észre, hogy
so\{ cl kal!Cabogárhoz hasonló
pirosszinü feke/epeHyes lucer
nabogár, akkor cl második ka
sdijs ulán azonnal permetez,
zijk meg iucernánkol arzén
rnéreg-gel, hogy a mérgezejj
lucernábó! evő iárvák e!pusz~

nak. A. permelezó anyag
lehet Arsola, vagy Darsin pép,
de semmi escíre sem por,
merj a pép sokkal .iobban ia,

iJ lucerna !eve!ei!Jcz és igy
biz!osabban ak ej a

lárvái.

van a

és legna

lucern c

szivesen

ves vendé~ l
vanoorDolol vesz.

fClílUíJKUJIUll ~

; (ii t cH) O ii:J3Ti

hogy

ulóbbi n

kiszolgálásáró! g'ondoskodlia I
van. j

Eb2d ul án megkezdődntZk a li

pászloriálékok. Lesz csikós I
verseny, _ le~z ,szan:árv"ers,e~~ I

osz1aso~(köL ~zaoaarerl ~

szin előadások. zene, I
dalárda és lánc a
közönséget

Meghi és
e pász!ornapra
g·'2~nkcL I~I<i

kezébe,

Minden lucernalermeJő, de,
kü!önösen az gazdák I
saját kárukon ]apasz~a ák

első "kaszáiás;

em akar meg~.. Ii

""ilc,ajíal'iJ. Ennek CI 1,«;:':;:, •

a !
. I

a nll
akaró luecrnahajlásl azonna I
!erágja. Ezérl késik B ucerna I

mégpedng elég
te!emesen, mert az Q!Ső kaszá
1ás után igy 12-15 js

elveszi! lődésében.

Jörténik a második
után is, hái cl kéi
ulán már egy (Jóna
lucerna ssében vissza"

tegbcn sekélyen

Já.si "
Mosí él m 'a IUCer~ I

nákai vfzsgá!:va szornorua ia ... ij

péiszialom ezt. Na a löbb!

II nl cg ford n-~ II:

, a .

Z ucerna tarlökaJ IJlél c I..
larn. .

~
ban a lU-" ~

cernabogár lárváH már nernl

Jaiáita a ÍleiyLikör, ; I
cJi~':: i

Jeás~i, ,i..
lS

i

ne

sén
l I
lOgy li ben, ogy ol1lHjlZ closzlása

I. ~ "1' /: '.' ji í! bH'''I' I,;" ,,-, 'l'; "I"~ I II"',.u~ "-~-- ~jH ~ J. AL..> V~_ ~ ~ '-k -' : ·eg'yc i11z1cse Iörj~nj' ..51\. A per"

meri a ~J~:e'i~~~Ol"J.

k
" 1~ ~ I,~.u~;. ~á.:~ ~ ~.~',: k G,~ ~,~ I ml j e 7. \? p

- ._,,," . - ~" -y . d:g clöblJ rC!
ill ha a iucQr:,a- l perm levcr, az eselleg

tábi[~k zöidU1ésc. Ez erT; JZ~ ii üle det arsén 15 fe! legven
"-I'i " '
;I i >:- e \'\/'2. /-1., ., i

rnttf erre az évre 1)CL>"' ~ heiüleg veg-yUnk,

3zlijó nlun uja 7 só r
)} mer! akkor dolgozik a gép tö-

csc:k pl n, hog'y ei'ÖI'e! i kéiiZ'iesen, ha a perm e!levet

ezután hozz?l a ~ rná~'" 1:1] ködszcrlíe!l J SZ~I~!e "ftlstöfve((

ved ki és cl ueema lombján
A bc'!I)bói néhány nap.. ese I is méreg eioszlásél

jc~ egy éi mulva ib!JVö I i'i lelesebb. S !1éisem
ros 6]ö\)On fckcrc ii rnér(">ng"eI UG\'

,. II . '"6 b Y

gal'ak éhcsen el ö!{ es cl I hogy a permeilé
íUeCrnBf1 esi ák :. l él lucerna !ombjá·-

aucerna másocHk ka~ l 1'61, eri akkor ij nléreg is le·
szájása eikövc:lkezik, a bogö p I csurog QS hiábav,::dó munkál.
rak is megerősödnek és hoz~ i végeztünk. Ha az eső a per, I

4

időben az intézet iráni oly nagy I
érdeklődési mulaló környékbeli
kisgazdákal is. A tanintézet I
betanul! dalárdájának énekszá s

I'

mai közöi! Csabai Kálmán, a
gazdaság'i tan intézei kilünő j

igazgatója mondoH lendüleies
magyar érzéstől izzó avaJó
beszédet a hallgatóság lelkes
telszésnyilvánitásálól kisérve.
Utána a zászlószegek beveré
se kövelkezett. A zász]óanya
báró BenzOI/óné, Csáki Ilona I

grófnő kedves beszéde után.

amelynek kapcsán ("Akié a l
föleJ, azé a haza" feliraJu) szol- I
lagot helyezetj a !oboQóra, I
veHe ál az ifjuság', lelkes foga~ I
da mal téve a művészi kivi/em ~

lobogól, A megkapó ünnepsé~r I,

ij Himnusz áhita/os akkordjai~ '.
val éri véget. Délután a vég~ I
zet l gazdászok sárg'ulá5i la~ il!

gása folyt Je a város utcáin,
este pedig az Erzsébej~!igejj I

l\ioszkban ~~.ked~ei~-e!őödás~I~

sal e~rybekotoH bucsuesiet ren~ ;
dezetl az ifjuság', arnin nagyon ~
sokan vettek részi a város!

inleligenciájából. _._""'_ I
Pászto ap

uszta-EcsegerL
Dévaványa határában, Puszta~ I.

Ecsegen, folyó év aug'. hó 17- ,
- • Ien vasarnap, II napq ,
Jemeniig, a környékbeli pász~

íorokból megalakul! rendező~ i

ség "Pásziornap"pol tari az ~
alapitvál1yi közös legelő terlj~

lelén. Az ősvilágban pásztorok
volta.k az első emberek, istcn~ r

félel:nük ma sem csekélyebb i
cl réginél. A pászlorfö!vonulás I
után az Ur szabad ege alaJt I
tábori pászlormisél lar/ell/ak és I
fohásszal fordulnak a pászlo~

rak az egy örök ls/enhez, hogy
az áldoJ! ma!n'ar föld, amely
hez ollbalallon szereteJte! ra
g'öszkodnak s a nekik
megadta a mindennapi megél- i

he!c:':sl cl mai IgeD súlyos és l
gondlerhes időkben is, m3r3d~ i'
• J -'" - '. IJon meg lovabbra IS az o f'ZI1- i
tarló, o\lalmazó lélaiapja rcn~!
maradásuknal<. !

A z ecseg'i ősi pusztán ki~

gyulnak a pás7jorlüze({,
a hatalmas bográcsol<iban
b6.rányíokány, nagykünséJgi hí-,
zol! birkapörköil és
bencs párolgó illata csábiisa él

közönsége! a finom jO ebéd- l
hez. A rohanó világ' jőszorn~ i
szédságában a pászioréleí meg

marad a maga óseredeiiségé~ I

ben. lit mindenki tetszése sze- '
rinl, pásztorosan, szőnyeg' he
Iyell a szép pázsit gyepre
folel helyett pásztorszékben
ringatja magáL Ebédjél iükör~ ,
fényes kis bográcsban fogyaszl.
halja el. Termelóktól beszerzei!
bor és frissen csapolt sör
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Külföldi dalárd~l{ az orszá
gos dalosnapon. lA XXlIJ. orc
SdlgOS dalosverseny előkészii

letei már befejezést nyeriek és
a jelentésekből látszik, hogy
közel 15 ezer dölos fog rész!'
venni él XXIJI. országos dalos
verseny különböző iinnepé[yein
és versenyein. Külföldről él so
fiai Gussla európahirűénekkari'l,
továbbá sveizi dalosok egye,
siíelt dalárdája és a bécsi Wie
ner Miinnergesangverein válo,
galolt dalostársaság'a fog szeN
repeini és énekelni a magyar
kÖzöl1'3égnek. Tizenhét kü!ön p

vonat fogja vinni él dalosokat
a fővárosba. A 15 ezer dalos
nag'y kisérőközönségel is vonz
magával, ugy, hogy él fővi:Íro$'

ban "bből az alkalombó! CI

vidékről 20-30 ezer embert
várnak. A fővéros közönsége
nagy érdek!ődéssel kiséri a
magyar dalosok XXIII. orszá'
gos dalosversenyéL Szombaton
indulnak a vonalok a főváros~

ba 66 százalékos vasuti kedp
vezménnye! és vasárnap éj
szaka, iiletve héifőn reggel
indulnak· vissza a dalosol{,

Gyorsasági világrekord. A
Deulsche Luflhansa eg'yik utas,
szállitó repülógépe pénJcken
ujabb gyorsasflgi világrekordot
álli/otl fel az utasszálliíó repülő

g'épek kategóriájában. A berlin
koppenhágai u/szakaszI 1 óra
12 perc alal! repülle be. A g'ép
óránkénti sebessége 269 kim,

és

. Anyakönyvi hirek. Születtek:
Gonda Lajos Gyula, Sipos
Elelka, R. Kiss Islván, Rabi
Sándor, Putnoki Gizella, Ara,
nyos Mátyás, Izsó Erzsébet,
Rafael ferenc, Gecsei Imre,

Kiss Margit. Házasságot nem

kötöttek. Elhaltak : Kiss István,

25 éves, özv. Vékony Józsefné

Putnoki Sára 87 éves, Bereg,

szászi imre -23 éves, Radványi

Erzsébet 3 hónapos, Domokos

Mária 9 éves.

Egymiilióhatszázezer gazdaság
van az országban. A birtokreform
igen nagy mértékben emelte a birtokos
elem számát, a törpebirtokosok rétegé
nek kiterjesztése utján. Egészen pontos
adatokat még nem kaptunk erre nézve,
de dr. Szőllőssy Zoltán a Magyar Sta
tisztikai Szemle uj számában közli a
gazdaságok számát, amely a bérletben
lévő birtokrészekkel együtt összesel1
1.6 millióra rug. Ebből száz holdnál
nagyobb 14.250 gazdaság 7.4 millió kat.
holdnyi területtel, 50-100 hold között
van 15.130 gazdaság 1.0 millió hold
területtel, 20-50 hold között van 68.570
gazdaság, amelyeknek összes területe
2.1 millió kat. holdra rug. A száz hold
nál kisebb gazdaságokra az ország
területének 53.6 százaléka, az ország
szántóföldjeinek pedig 67.3 százaléka
esik. A traktorok száma 1925-ben 1183
volt, ez 1928-ig mintegy négyezer da
rabra emelkedett, azóta azonban ujra
igen nagy mértékben csökkent. 1928
ban az országban még majdnem 2 millió
q mütrágyát használtak fel. 1931-ben
276.000 q-t. A gyümölcsfák száma 1929
ben már felül volt a husz millión s a
gyümölcstermelés egyre fejlődik. Az
állatlétszám a szarvasmarha kivételével
általában csökken.

villanyszerelő és műszerész.

Szolid árak! Precíz munka! Pontos kiszolgálás r
w~~~~~w~UU~~~lI~,*~iIHlI~·i)j~'U~ltii

r:==:;::
i

Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy Oyomán, Horthy Miklós
út 21 házszám alatt (dr. Singer ház)

villanyszerelő és műszerész

Iüzletet és mű elyt nyitottu
Foglalkozunk minden e szakmába vágó új és javítási munkákkal.
Fővárosi és más nagyvárosi tapasztaialaink alapján módunkban

I áll a tisztelt közönség legkényesebh igényeit is kielégileni,
I Törekvésünk, hogy a tisztelt közönség ezirányú kényeimét
I biztosítsuk és haladva a korral, a technika minden vivmányát

i
e téren azonnal bevezessük.

Gyárakkal és nagykereskedöl{kel sikerült olyan meg
állapodásra jutrJl, hogy mindenben
a fővárosi árakat tudjuk tartan],

I Raktáron tartunk minden e szakmába vágó árukat. Törekvésünk,
!ie. hogy munkánkkal és áruinkkal a közönség bizaimát megnyerjük.

C Kérjük a tisztelt közönség pártfogását

C

lPárisi és olaszországi tanul
márJyut. A MEfHOSZ Utazási
és Idegforgalmi Irodája július
15-én rendezi 14 napos, ez év,
ben első nyári olaszországi
tanulmányuljál Velence-firenze
Róma-Nápoly rneglátogatásá,
val. Részvételi dij 310 pengő.

Július 17·én 15 napos párisi
tanulmányutját, melynek rész'
véleli dija diákoknak 260 pen
gő, kisérőknek 300 pengő. Ér,
c!eklődni és jelentkezni lehet a
MEfHOSZ Utazési Irodájában
(levélben is) Budapest, IX., fe
rencz,körut 38, fsz. 2. Telefon
872-74. Érdcklódőknek rész
letes programmot küld az Ula
zá si Iroda.

Nagy áremelkedés a csiká,
gói búzapiacon. A hét elején
a csikágói piacon a búza ára
valósággal óránként emelkedik,
ugyhogy a jegyzések szinle
példáflan nagyarányu nyer,z,
ség gel zárullak. Az állagos
emelkedés métermázsánként
kb. 1 pengő 50 fillérre tehető.

A búza ára júliusi szállitásra
elérte a 90 centeI. Ha figye'
lembe vesszük a milli évi 42
centes legalacsonyabb árat, az
emelkedés 120 százalékot tesz
ki. Nagyobb az áremelkedés él

tengeri, rozs és zabnál is. A
nagy áremelkedés ugylálszik a
dollár gyengülésével hozható
elsősorban összefüggésbe,

Felhőszakadásés jégeső volt
csütörtökön délután Tú rk eve
irányában.

Bajor Gizi tervei. Erről kö
t:öl roppant érdekes inierjul a
Délibáb ui száma, mely gazdag
lartalommal jelent meg. A leg
frissebb párisi pletykákon ki,
vül érdekesnél érdekesebb
cikkeket, pompás rádióműsort,

szin házi beszámolókat, bizal#
mas hireket a kulis'3zák közül,
egyfelvonásos szindorabot, foly
tatásos regényt, filmriporlokat,
gazdag rejtvényrov~toj és még
szám1alan szórakoztató apró,
ság'ol talál az olvasó a nép
szerű képeslapban. A 84 ol,
dalas Délibáb 120 képet tarlal
maz és ára csak 20 fillér.
~~

Kecskeméti Aii. Engedélyezett

FiÚiNTERNATUS
Berze'll'iczky f'. u. 12.

Felvesz: felsőkeresk. reálgimnázium,
reá!, polgári, elemi iskolai tanulókat

és jogakadémiai hallgatókat.

Az egyes iskolák tanárainak ellenőrzése

folytán kiváló tanulmányi eredmény.

Kifogástalan ellátás!

Ellátási dij havi 62.- pengő l

Részletes tájékoztatót küld!

Előléptetés. Unghy Vince föl
dinkel, CI békéscsabai vasIIli
posla főnökét, a Kormányzó ur
királyi pos1afelügyelővélépiette
elő. Örömmel gratulálunk föl
dinknek szép e!őhaladásá~

hoz.

Dr. Kanyó Tivador közsze
retciben álló MÁV. állomás,
fÓllökiinket fóintézőnek )éptet~

lék elő. Gratulálunk.

A vízbefult Beregszászi Imre
holltestét 25·én kifoglák a Kö~

rösből és 26-án nagy részvét
melle1t cIJemclJék él református
temetőbe.

A gyomai járás főszolga,

birájánál őrizetben levő e!kob
zoli és gazdátkm jrSszágok ár'
verése 1933 évi július hó 8·án
délelőlt 9 órakor fog hivatalom
ban meglartatni. Árverésre ke'
rülnek: vadászfegyvereI<, pisz
tolyok, mérlegek, súlyok stb.
Lőfegyverekre csak az árve,
rezhet akinek fegyvertadási en'
gedélye van. Gyoma, 1933 év
június hó 27. Dr. Pálka Pál
s. Ic fószolg·abiró.

Hogyan lehet a dohányzás
ról leszokni? Gyenge vagyok,
nincs étvágyam, gyakran szé'
dülök, gyomrom émelyeg, fül,
zugásom van,köhögök. Tudom,
hogy mindennek az az oka,
hogy nem ludok a dohányzás
szenvedélyéről lemondani, ma
is 40 cigarettát szivok el na,
pon ta. Milyen furfanggal pró,
bálkozzak meg? Nincs olyan
nap, hogy ilyen, vagy ehhq
hasonló kérMst ne inléznének
Tolnai Világlapja szerkesztő'

ségéhez s a szerkesztőség or
vosi munkatársainak ügyes és
ötletes tanácsai révén sok em,
bcrnek sikerült már a dohány
zás káros szenvedélyéről le,
szoknia. Bizonyíték: A hajdan
megrögzöll dohányosok hálál
kodó leveleinek valóságos
özönéi hozza a posta Tolnai
Világlapjának.

A iyttmiUcsexport is gyön
gülni kezdett. Olyan tünetek
léptek fel, hogy már,már vál,
ságosnak látszott a helyzet. A
beleg'ellátás tl'rén oly nagyszerű

eredményeket eléri J. G. far
benindustrie, az "A s p i r i n",
"Panflavin" és sok egyéb
nélkülözhetetlen g Yó g Y s z e r
gyártója, kompenzációs alapon
részlvesz a gyümölcsexportunk

javftásán.
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BE E EZ\/E
OZLETÉBEN

L L O S 9.TELEF

ill· é e cr1 b e ri z é I h e t. Titoktartás biztositva.

l'~e ZaI!8i'joro, senklt tele"l'onátási "éreimével a I SJ k ál si ál rl vagy i r cl CI ál j :Ii b 21 1'1.

Ud'Jariasség[oói miulden~,i azt mondja, hogy szivesen megengedi és közben mást gondol.
Teü·;:,"l'olJil beszélgetsseit i,",~ézze ei i.2zletemben berendezett ny i III éi nos t e I e f (I n á! lom fl li on.

és I
k é s z i t 6, h a n o 'j) i Ó
BudapestrőI-Gyomára é';kezU~,
Elsőrangú szakember, hango
Jást, javítást, bőrözést, olcsón,
a legteljesebb felelősséggel

vállal.
Előzetes és szives megkeresést kér:
H L A T K Y B É L A úr eimére

G y o m a, Attila utca 5.

-
CIÖ.

Kerekes Károly borkereskedőnéla
kitünő z:amatu kada!" bornak literje
44 fillér.

Icsa Sándorné Ó. Kovács Róza gyo
mai lakos veHe l hol<1633 n.-öl, l
hold 648 n.-öl és I hold 566 n.-öl elő

halmi szántónak 1/6-od részét Domo
kos Benedek gyomai lakostól 500 P-ért.

Heinfarth József és neje Kurcz Ka
talin gyomai lakosok veHek 1343 n.-öl
cífrakerti ingatlan 9/lO-ed részének
3/4-ed részét Gál Regina PáJinkás Mi
hályné és társaitól 624 P-ért.

Dr. Kató Gergely (nős Kertész Má
riával) debreceni lakos vett 600 n.-öl
és 2 hold 686 n.-öl tanyai szántót kk.
Scherer Magdolna és társától 2300 P-ért.

Köteles István és neje Végh julianna
turkevei lakosok vettek 7 hold 800 n.-öl
csudabal!ai ingatlant özv. Juhász já
nosné Tóth Teréz ujpesti lakostól
4000 P-ért.

Hei:J.farth József és neje Kurcz Ka
talin gyomai lakosok vettek 742 n.-öl
cifrak·erti szántót Török Sándorné
Megyeri Eszter szeghalmi lakostól
400 P-ért.

Ugya gyomai Szövetkezetnél,
mint a gyomai Hangyánál a bornak
literje mától kezdve 40 fillér. Az· arató
pálinkának literje 160 fílJér.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümölcstan
folyamot elvégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elulte
tését és kezelését.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai báz 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dők forduljanak Wagner József fake
reskedőhöz Gyomán.

Két szobás és mellékhelyiségből

álló lakás kerestetik. Cimeket lapun!<
kiadóhivatalába kérek.

Egy ki.m:inbejáratu butorozott
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben ::2 butorozott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

Tompa utca 23 szám alatt kettő

szobás lakás mellékhelyiségekkel együtt
augusztns l-ére kiadó.

Özv. Fekete Lászlóné keres egy
magános asszonyt esetleg családtalan
házaspárnak ingyenes lakást ad. Hősök
Emlék utja 21 szám.

ingatlan forgalom.
jár;á.s[)irc)ság, rnini: tkvi

A kiadmány hiteléül:

PULUOOR
tkví. kiadó.

Gyom"" 1933 évi március !Jó ig ll.

Dr. Ladolliérszky s. k. kir. jbiró.

Olasz Bank Rt. végrehajta
tónak Lamper Pál és neje Rajki Tóth
Rozália végrehajtást szenvedők ellen
inditott ügyében a tkvi
hatóság a végrehajtási árverést: 2400
dollár tőkekÖ"Vetelés és jár.
végett a gyoll1ai kir. j,árásbifóság terü
letén levő Gyoma községben fekvő s
gyomai 2297. sz. betétbel1 A II. l-2.
sor. 2962. 2963. hrsz. a. felvett s vég
rehajtást szenvedők nevén álló össze
sen 1574. öl területü Németzugban
fekvő szántó, laknáz, udvar és gőzma

lomra : 1722. P !dkiáJtási árban elren
delte.

Az árverést: 1983 é'íJM h6
28 rIlapl1;áifjJ ct e. 9 órra!~{Ofr"" cl tkvi 11a=
tóság hivatalos helyiségében
l11egtartani.

Az árverés alá kerülö ingatí<1n
kiáltási ár kétharmadánál alalcs-on'iat)b
tran el nem adható.

Agyo· lai kir.
hatóság.
878/1933. tkvi szám.

Az árverehJi szándékozók köteles·ek
bánatpénzül a kiidáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 188l: LX.
t.-c. 42. §-ában árfo
IY"''''''l<'' szán1itott óvadékképes érté~{

a krkűldöHnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kíá!JiéoH letét! elismeJvényt
a kiküldött nek átadni és az árverési
feltételeket aláírni. : LX. t.-c. 147.
150., 170" §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlar.ért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet teH, ha többet
ígérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyammnyi százalékáig kiegésziteni.
1908: LX!. 25. §.)

SiR
márványból, fekete és szürke

gránitból
a legjobb és legszebb kivitelben

a legolcsóbb gyáriárban kaph<ltók:

ROSENBAUM GYULA
kőfaragó ipartelepén

_Békéscsabán, Andrássy u. 46. sz. a.

A gyomai kir. járasbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

1419)933. tkvi. szám.

Árverési-hirdetmény

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár rt. végrehajtatónak Papp Marton
végrehajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a
végrehajtási árverést 1040 P tőkeköve

telés és jár. behajtása végett a gyomai
kir. jbiróság területén levő Endrőd

községben fekvő s az endrődi 68. sz.
betétben A t L sorsz. s 1488. hrsz. a.
foglalt s Papp Márton néven álló 233
öl területü beltelkes ház és udvarra
1050 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933 évi jl.!!ius hó 27
napján d. e. 9 órakor Endrőd köz
ségházánál fogják megtartaní.

Az árverés alá kerülő ingatlan a
kikiáltási ár fejénél alacsonyabb áron
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyam mal
számitott óvadékképes értékpaplrosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott Jetéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláírni (1881: LX. t-c. 147., 150.,
no. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
ámál 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
(190S : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi április hó 29 ll.

Záhonyi sk. kir. jb. elnöle

A kiadmány hiteléül:
vitéz Szabó.

kezelő.

Mitnyám Pál és neje Diószegi Mária
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Deák Sándor és neje Csáki
Vilma gyomai lakosoktól SOO P-ért.

Szilágyi Lajos és neje Perei Róza
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Heinfarth józsef és neje
Kurcz Katalin gyomai lakosoktól 1500
P-ért.

Kovács Gábor közs. biró és Pánczél
Emil községi főjegyző által képviselt
Gyoma község vett 510 n.-öl beltelken
fekvő ingatlant Bácsy és Társai Bank
háza gyomai cégtől 5160 P-ért.

AGyomán 1933 febr. 5-én megtartott
birói árverésen a Gyoma-Endrődi Hi
telszövetkezet vett egy beltelkes lakó
házat Sugár lstván gyomai lakostól
402 P-ért.

A Oyomán 1933 márc. 21-én meg
tartott birói árverésen özv. Lőrincz

Jánosné Kádár Eszter gyomai lakos
vett ti hold 128{n.-öl vidólaposi ingat-
lant özv. Szerető Jánosné Kovács G.
Eszter gyomai lakostól 6505 P-ért.

a ~d- Tandi Sándorné Danka Julianna gyo-
mai lakos vette 457 n.-öl kölesfenéki
szántónak fele részét Pápai Sándor
(nős volt Putnoki Rozáliával) gyomai
lakostól 50 P-ért.

Palotás istván és neje gyomai lako
sok vettek egy beHelkes lakóházat Búk
Miklós szarvasilakostól 5400 P-ért.

Eiler Mihály (nős Braun Máriával)
gyomai lakos vett 2/300-ad rész legelő

illetőséget Eiler józsef (nős Roósz Mag
dolnával) gyomai lakostól 600 P-ért.

Honti Antal és neje Herter julianna
gyomai lakosok vették egy beltelkes
lakóIJáznak 1/7-ed részét Herter Lajos
(nős Aranyi Lidiával) gyom 'ii lakostól
600 P-ért.

Maléth Mártonné SchereI' Julianna
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
házat Vincze józsef és neje Csapó
Etelka gyomai lakostól noo P-ért.

Földesi István gyomai lakos vett
120 n.-öl németzugi kertet Polányi ist
vánné Vinkovics Teréz és társai gyo
mai lakosoktól 200 P-ért.

Cs. Nagy Imréné Barta Klára gyomai
lakos vett 531 n.-öl,566 n.-öl, 900 n.-öl
és 547 n.-öl cifrakerti sZ1mtókat Bodon
Sándor és társaitól 1600 P-ért.

kk. Kruchió Erzsébet, László és
Róza gyomai lakosok vettek 600 n.-öl
cifrakerti szőlőt és 576 n.-öl cifrakerti

~-,:;:~~~w"",",n:z:r"7i""T"~"""'""""'~~=",:-.=..:~--
szántót Dobó Klára Csáki Lajosné és
társaitól 800 P-ért.

Csapó Imréné Rákóczi Mária gyomai

i" Jun'ius hóna~ll23 III <;4~1'25-~li~-3 ,!I '2'; ~1128Ir "=-r1ö:;11 ;·~~~:t v~;:;l%ib~~~~~~;n~a~:a~ó ~::
! I ri ától 350 P-ért.

Társulati székház I, 3.5 I 1.1 I I 83! I I _l12.9 I Sárhegyi Károly és neje Ujházi MáriaI gyomai lakosok vettek 7 hold 368 Il.-öl KUlől1lbözeti, javító, vagy magán-
Körösladányi őrház 4·-1 I I 13.6 I I I 6.- II 23.~ zsófiai szántót dr. Christián Kálmán vizsgák előkészitését némi dijazásért

, Folyáséri sz.-telep 4.5 I I I 20.9 I. I I 25.4 és neje Czetz Margit gyomai lakostól vállal<1m. Ért. Berzsenyi Dániel u.7 sz.,

I
I I 4800 P-ért vagy a községi iktatóirodábélll.

Peresi szivaUyutelep 4.- I I 15.5 I 2.-! 4·-1 25.5 I·C Timár Imre (nős Száfián Rozáliá- ~J!!!(l!: lJ[ lill 1l1Jil:JlJlLlU!>Jl

, Kéthalmi őrház 3.5 I I i 9.4 I I 4.3 fi72 gyomai lakos vett l hold 250 n.-öl Szerkesztésért és kiadásért felelős:
Udvarnok (Roik cs.-őr) 3.-1 I I 13.-1 I l.-I 17.- kölesfenéki szántót Csapó Bálintné ifj. WAGNER MÁRTON.

__ ~ ~ ~~~_~ ...""'" Kiss .Lidia gyomai lakostól 500 P-ért. JOI·)\l1 U il lU ilu IOlJUnOul lit lIO: Ilf

~~~~~~~.?~~:::'~~$J:f'"~~~-:"~~~~%~m~~~e$"t::;~e~e:g1ta;$J~

©J 1!'HUNGAJ~IA" .fel~lós cégtulajdonos : TEKET SANDOQ,
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ZDASÁG~ HETilAPÉS KÖZG

Ara 10 mIér.

lI, T AR S APOL~TI

ElŐF!ZETÉS! f\R~.K:

Ne?;yedévre 1·30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5·20 P.
Befizetése!: postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.20R
Lapzárta c s ii t ö r t ö k este 6 óra.
Jvlegjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTűl\!

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G }f o m 3, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Bánya
szerencsétlenség.

A Siófoki
Filléres Gyors

Gyomáról indul vasárnap
reggel 4·34 órakor, Siófokra
érkezik 10'32 órakor Sió-,

vissza indul 22'40

Az elmult héten minden or
szágos és világeseményt héít

W térbe szorított nálunk él soly
mári bányaszerencséHcnség,
melynek végeredményében két
halálos áldozata IeH, míg 9 bá;
nyá szt bányásztársaik 86 órCli
megfeszített munkával meg'men
tettete

Nekünk, alföldi embereknek.
vajmi kevés ismeretünk van a
bányamunkások munkahelyé~

ről, munkaé!etéről.Ezzel a szep

rencsétlenséggel kapcsolat!.:lan
annyi színes leirását kaptuk él

nehéz bányamunkának, talán
még olyanok is akadnak kö;
zöttünk, kik az aratási és csép p

lési nehéz paraszti munkánál
ezután még nehezebbnek ta.rt
ják a bányamunkát. A paraszJi
munkában is lehetnek é!etve~

szél yes helyzetek, de ezek bo;
kájáig sem érnek annak az
óriás csontvázkaszásnai<, ki
állandóan lesben vadászik sze
gény bányásztestvéreinkre.

Még- nem tudjuk a szeren
csétlenség oká.1, hibáját Azt
sem tudjuk, ki felelős él sze
rencséllenségért s terhe!-e va·
laki! mulasztás.

Ebben a szerencsétlenségben
két magasztos emberi tulajdon
ság·ot láttunk: az eltemetett bClj.
1ársak kimentéséért folytatott
em berfeletli erőfeszítésl és az
eltemetett kilenc ember fegyel
mezett viselkedését a halál lor
kában.

Ezeknek és hasonló nemes
emberi tulajdonságoknak szem
léltetésével, megismerletésével
foglalkozzanak többet az ujst!.
gok, ne a Matuska féle ször
nyeknek kiszinezésével pisz·
ki/sák lele hasábjaikat, s ser
kentsék hasonló búnözésre cl

hailamos etlévelyedőket.

melyben, ha van is terület,
ahol nem vagyunk egy vé
leményen, ezért még ne le
gyünk egymásnak halálos
ellenségei.

Igrécz Ede, Kiss Lajos, Kovács József.
Sütö Imre, Szilágyi István, Paraizs
Lászl6_

Bassus I.: Csonti István, izsó János,
Izsó László, Kiss Ákos, Kruchió Mihály,
Nagy Lajos, Radeczky Ádám, Roósz
György, Szilágyi István, Varsandán
László, Vatay László, Zöld Imre.

Bassus ll.: Bakos József, Batári ist
ván, Gellért János, Kocsis Imre, Kőhler
Ádám, Lévay Mihály, Négyesi Gyula,
Németh Lajos, Pánczél Emil, Podani
János, Podani Mihály, Szatmáry Lajos,
Szőke ferenc.

Zászlótartó: Bolehovszky Jenő.

Kisérők: Pétermann József, brassói
Greiszing József tb. elnökök, Kner
Endre, Madaras Gyula, Dr. Neményi
Honfi, Németh Géza, Nagv Lajosné,
Dr. Tüköry ]óz::;;ef, Vatai LászlÓné.

A Gyomai Dalál·dö figyelemre
méltó versenyeredményéról lu*
domást kell venni lakossá~

gunlznak. még azoknak is, akik
"gy folbal101érkőzésen, kuglí
versenyen. vagy csapnivaló
közönyösségükön nem tudnak
felülemelkedni. Ez a dalárda
'megérdemli a támogatást még
ezek rés7C?rőJ is.

A dalárda tagiain feiül külön
dicsérjük meg Hajdu Béla kar
vezelőt és Nyisztor Peter eínö
köt. Az ő fanatikus lelkesedé
sük, tevékenységük hivta elő a
lagokból az elért eredményt.
Az ő utánjárásukkal szerezték
meg a2, anyagiakat, melyekkel
a szegényebb tagok költségeit
fedezték.

A dalárda lelkes és hozzá,
értó vezetősége meg van. A
tagok hanganyaga és, szorgal
ma szintén meg·vall. Csak egy
kell még, lakosságunk megédő

érdeklődése és támogatása,
hogya Gyomai Dalárda az
ország legjobb dalárdái közzé
emelkedjék.

Az Endrődi Dalárda szereplé
séról jövő számunkban szá
molunk be.

Országos dalosverse y.
A Gyomai Dalárda és az Endrődi Iparos Dalárda szereplése.

A fővárosi lapok szerint
szombaion 15 ezer magyar da*
los érkezett Budapes/re a XXIIJ.
Ország·os Dalosünnepélyre.

A Í:~yornai és endrődi daIár
dák cl kisérőkkel Oyomáról
szombaton 14·50 órakor él kij
!önvonallal mentek Pestre. hol
zeneszóval ünnepélyesen fo·
gadták a békésmegyei daloso*
sokat.

A Gyomai Dalárda 50 taggal
és 10kiséróvel u/azol! fel. A
könliYű múdal csoponban részl
vei! 42 dalárda közül él 15·ik
lelt. A várlllegyénkből ebben
ö csoporiban szerepelt Békés
csabai Iparos Dalárda, Békés·
csabai· M.6.V dalárda, Szarvasi
Dalárda és Gyulai Erkel Da~

iárdá1<al megelóz1e dalárdánk,
ezek közöl! első lelt. Az ebben
a csoportban Illegállapitoit 8
első, 8 második és 8 harl1lG~

dik díjjal julalnJdzojj osztá.lyo
zás szerint a második dijasok
k()zötl értékes ezüslserleg·et
hórlolzkal kapott a dalárda.

A Gyomai Dalárda részérö! az Or
szágos Dalosversenyen résztvett tiszt
ségeket betöltöttek, dalosok és kisérők

névsora:
Védnökök: Dr. Tiiköry Józsefné és

Bakos Józsefné.
ZászJóanya: Nyisztor Péterné.
Koszorúslányok : Kiss Mária és Szte

panek Mária, Budapestről. Kiss Mária
betegség miatt nem jelenhetett meg,
mig Sztepanek Mária téves utasítás
folytán a dalárda szereplése alkalmával
nem jött el, csak a Millenáris-pályán,
az összkari versenyen vett részt, mely
alkalommal zás<:lónkat megkoszorúzta.

Karnagy: Hajdu Béla.
Dalosok:

~Tenor !.: Balogh Lajos, Debreceni
Lajo"s, Faragó Károly, Igrécz György,
Kun Zsigmond, Lach Mihály, Lukács
Mihály, G. Nagy László, Nyisztor Péter,
Perei Lajos, Szabó ferenc, Szabó Imre,
Szántai Lajos, Szinger Aladár, Wagner
Márton.

Tenor ll.: Beinschrodt Gábor, Csapó
Gergely, Dancsó Árpád, Fekete Gábor,

i A Nemzeti Egységben tö
I mörülő többségnek az a cél

kitiízése, hogy szakitsunk a
régi szétválasztó politizálás
sal. A közös munkára képe
sitő politikát tanuljuk meg,

Nyári politika.
A Nemzeti Egység Pártja

országos zászfóbonfása ófa
eltelt ielö az országos politi
kában nem hozottválfozást.
A nyári szünet előszele a
vérmesebb ellenzéki honatyá
kat is lecsillapitotta. A tevé~

kenykedés szintere a vidékre
tolódik.

A jó terméskilátások egy
kis bizakodást hoztak gaz p

dáinknak. Sokkal jobban ér
dekli őket a politikánál, mi
kor lehet a kaszát beleakasz
tani az érett gazba, mielőtt

még lehengerelné a vihar,
vagy egy nem kivánt jégeső.

Most ugyan hiába jön akárki
a megváltó politikával, az
háttérbe szorul. Most a munka
az ef~ő. Nem mondom, egy
két je/lIeteit gondolatról le
het· tárgyalni menetközúen,
míg a rend végéről Fissza
jönnek az elejére, de mire
a kasza egypárat suhint, a
munka ösztöne kiveti a po
litikát, kaszás és gyüjiő ne
mes igyekezettel siet, hogy
minél hamarább keresztbe
kerűljön a búza.

Milyen kár, hogy a ma-:
gyar ember a meddő és szét
választó politizálásba mélyedt
jobban, mint a tanulásba.
Mi volna itt, ha az elmult
évtizedek alatt {J. politizá~

[ásra elpocsékolt időt, pénzt
mezőgazdasági tanulásra és
kisérletekre forditatta volna
il magyar földmives és mun~

kás?
S ha látjuk, hogy tudás,

jólét helyett politikai gyülöl
ség, osztályellentét, áskáló
dás, éhezés és szegénység
gyötri az emberek nagyobb
részét, elfacsart szívvel for
dulunk el a polítizálás olyan
értelmezésétől, mely szerint
eddig éltünk.
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Te nteíes Szerkesztő ri
Igen tisztelt, kedves Barátom!

órakor, Gyomára érkezik hét
főn reggel 4"20 órakor.

A vasuti jegy ára 6 pengő.

A szelvényt indulás előtt a
személypénziárnál lehet be
váltani.

Az utazás 55 űléses /Il.
oszfályu kocsikban lesz.

Gyoma·Endrődről mintegy
50~en utaznak aBalalonTa.

$I

I lE lE
VITÉZ MARTON BÉLA képvi
selőházi beszédéből: "Egy nemzet,
ha állampolgárai vallási szem
pontból több felekezethez tartoz
nak is, csak együttesen dolgozva
haladhat előre. Jelszavak, amelyek
a felekezeti békét megzGvarják,
mindörökre kitörlendők a magyar
közéleiből, mert veszélyeztetik a
nemzet egységét. Egységes nemzet
erős államot jelent, amely őre a
keresztényerkölcsöknek és az egy
házaknak. Az, aki felekezeti jel
szavakkal ellentéteket szlt, az a
mi lelkünktől idegen és az ártal
mas a nemzetre."

őszántás.

Az ország' nehéz p.azdasági
helyzete miat! nagyon fontos
~ mezőg"azdasági termények,
nek a lűzvészlől való megóvása.
Éppen ezért kormányrendelet
is láJoJt napvilágo!. amelynek
pontos és szigoru végrchailása
érdekében vármegyénk alis
pánja rendcle1e l adoli ki. A
rendeleT főbb ponljai! ill. aláb,
biakban közöJjiik: Avasul,
mcnli birlokosc,J(, illelüleg rölcl
bérlők a termények icarafáséJl,
a termény egyenlo beérése
ulán avasul felöli részen kell,
hogy I1lcgkczcJjék A learalott
termények a simklől legalább
100 méterre hclyezcmlők el s
nyomban az araiás utan a 1arló
100 méter széles~(ghen fcilisz'
tilancló, fclgerchiyézcndó. Az
első keresz1sorlól 1iz méler lá'
volságban avasuli Jöjlés fc:lől

3 méter szélességben védőba
rázdát kell szánlani. Az egyes

biriokrészek védőszánlásainak

egyvonalba kel! esniök, mert a
lépcsőzetesen. össze nem függő

szántás védőbarázda él futótűz

ellen nem nyujt védelmet. A
fennálló rendelkezés szerinl,
ha a learatolí termény az elő,

ir! iávolságra él 1erület kes

kenységénél fogva nem helyez'

Budapest, 1935. juiius 2.

Végigjártam jjj Budapeslcll
I sok gazdasági ankélol, azokon

lJallotlam sok szép beszédeI.
elméle/ej, de vajmi keveset a
gyakorlali életből. Ha pedig ma
gam be:::zéitcm gyakorJaJi 1a
pasztalalaimról. melyek bevál,
tak és melyek elismerése fejé
ben engem egy crszág népe
nevez "A rnczőgazdák atyjá;
nak", akkor azt felelték, hogy
a mi magyarjaink inkább tönkre
mennek és kolclusbotol fognak,
semhogy a mezőgazdálkodás,

ban vezelől fogadjanak el s ez'
zel elismerjék, hogy az többel
tud és iobban érti a mezőgaz'

dálkodást, mint ők, a rögön nőjj

kisgazdák. "
Igen lisztel! Szerl(csz1ó Úr!
lZedves Barátom!
Örömmel olvasom él modern,

a mai kornak megfelelő szak,
fejlcgetéseket becses lapodban,
él Gyomai Uiságban. Abból ta
Ilulhal minden gazda és saját
használ fogja látni az, aki ('lZ
abban 0lvas01!akat megvaló'
silia, ha észhez Jér, még Illi'
előll megjelenik ajtajában él vég'
rehajló, csak azért, mert pa
raszlgóggel, ostoba fejjel élt s
azt mondta, hogy: "Eh! Jobban
értem én a gazdálkodást, mint
az urak, az iskolázoli gazdákl"

A Gyomai Ujsá~" julius l-i
számában olvásom lovag Manz
György közleményének, tanilá'

hető el. akkor a terményi a
legrövidebb idő alall el kell
hordani, c1e védősztintást ez
esetben is köteles szántani él

gazda vagy cl bérió. Az előirt

rendel~ezések végrehajlásál él

vasut közi?geivei s7intén ellen,
őriz/eli s a mulasziókat felje,
lenIi, miért is az előírt rendein
,kezés végrehajlását a g-azda,
közönség figyelmébe ajánljuk.

sának 16. folylalásái. ÉlvczelJLI
olvaslam azL Jól esik nekem
ebből meggyőződniarróL hOfty
mégis akad náiunk MagyarI
országon 01Y6n ember. olyan
gazda, aki össze Judja cgyez~

telni az elmélelet a gyakorlati
követelményekkej, az idő sza
vával s lan i! olyant, ami sok,
gazdalársam létét van hivatva
megadnL jövőjétbizi osi/ani, gaz
dálkodását hasznothozóvá tenni.
Azt irja, .,hogy 10-15 gi.lZcJa
összeáll, hogy földjeikci mü
veliék közösen. Ezzel cnl az
előny! érik el. hogy a felszerelés
sokkalta kevesebbe keriil és a

munkamegoszfás révén a ter
melési költségek jelentékenyen csök
kennek. A vezetést ebben a coope
raJiv gazdaságban egy szakkép
zett emberre bizzák, akit mint al
kalmazottat fizetnek. Nálunk ezt
az eszméj nagyon fUl"csánGk
lalálják. Nem ludják elhinni,
hogy az is leheiséges, hogya
tulaidonos doJgozzon és az al,
kalmazol1iuk paranc:;oljon.

Kedves Gazdatársaim!
Engedjék meg, hogy (j feni

leirlakat egy számiJássa! tc'
gyem áltckinlhclővé és könyg
nyen érlhe!óvé azon célból,
hogy enel se2i1sek és soka'
kat megmentsek avégrehajló
dobjálől, (j koldusbolra jutás!ól.

Példa:
Mondjuk, hogy letelepifünk 3000

kat. holdra 200 nincstelen csalá-

dat. Egy-egy család kap 15 kai.
hold földet.

Ha azok önállóan gazdáJo
kodnak. akkor kell e 200 csa'
láclnak 200 fogal (200 pár ló
vagy ökör), ehhez 200 drb. sze'
kér kell, 200 pár hosszuoldal
hordáshoz, 200 nyomól'lld és
200 rudazókÖléJ, 200 lánc, 200
villa szénához, 200 trágyál1nz
sliJ.,hez.

Ha közösen gazdálkodnak, ak·
kor nem kell, csak 114 fogat (114
pár ló vagy ökör), 114 szekér,
oldal. rudazókötél, lánc, villa,
·sib. Miérl? Azért, meri központi
vezetés mellett való összedolgozás
nál ] pár lóval nem ]5 holdat"
hanem 30-35 holdat lehet meg
munkálni.

Addig, miR" az egyenként való
gazclálkodásnál mind a 200 lev
lepcs ökörrel vagv lóval szánt
és dolgozik, addig közösen

"veze/eJ j gazdálkodá"'ntJl a 200
teleprsbői 114 dolgozik fogat'
jaj, 86 pedig gyalog'. fhból cl

86· ból kerűl l iroclás és póso

tás, 1 kocsisnak a gazdálkog

dásí vezető tanult gazda mellé,
nevezhetjük ez gazdaJJlkárnak,
vagy intéző urnak; kerül 1 KO'
vácsnak, 1 bognárnak, 10 kcr
lésznek, 10 gyiimöJcsfakC'rlész
nek, 4 aki elárusijja a iermet!
szamócát, zöldbabot, vir6gol,
babol, borsól, lojásl, csirké!,
gyümölcsöt, akad, ki a többi
ekéjét, szekeréí rendbcll!artjB,
ki a többi 114 Jovail mcgp,:j
koJja, a közös Illaglárbe:n el,
végzi a forgatásI és akad, ki a
eséplőgépnél gépész lesz, aki,
ha van 1r'1klor, azzal szánt, mo
tort javil. viJlanyvilágjtásl esi'
nál, sőt vasár, és ünnepnapo'
kon llloziképekel velil egy paj,
lában, hogy legyen ingyen SZÓg
rakozása az asszony és gyer
I1wknépnek.

Az asszonyok közúl 80 01 az
állam ingyen kiképezIci bábá
nak és betegápolónak, 4 férfil
pedig borjtJ, csikó és sertés~

herélésrc. Nem kell a 200 te
lepes gazclának az ilyesmiér!
pénzt kiadni.

EZÖGAZDASAGUNK MEGSZERVEZÉSE.
MEZŐGAZDASÁGIMUNKAREi'ORMOK.

irta: lovag MANZ GYÖRGY.

Falun is a munkanélkűliség napról-napra nő. Emellett azon
ban meg kell állapitanunk, hogy a belterjes gazdálkodás azért nem
honosulhat meg, mert hiányzik erre a megszervezett segédmunkás
osztály. A belterjes gazdálkodás ugyanis munkaalkalmat teremt,
de ez a mu~ka legtöbbnyire oly természetű, hogy ahhoz külön
szaktudás és gyakorlat feltétlenűl szükséges. Egy országos mező

gazdasági szövetkezelnek legföbb feladata tehát, hogy ezt a mun
kát kiképezze és megszervezze.

A munkaalkalmak szaporitása az első lépés. A szövetkezet
külön gyakorlati tanfolyamokat létesit, amelyekben a községnek
összes munkásai a községben e!őirányitott termelési ágakhoz szük
séges segédmunkákban alapos kiképzést nyernek. Minden egyes
munkás arra kell, hogy törekedjen, hogy lehetőleg az összes fel
merülő munkákban kellő szakképzettséggel birjan, hogy minden
kinálkozó munkát vállalhasson. Ezeknek a munkáknak természete
magával hozza, hogya munkamegosztás és munkatömörités elvén
e.gész munkáscsoportokra lesznek bizva, akik azokat a községnek

hasontermelésü összes gazdaságaiban egyszerre végzik, például a
rovarirtást a gyümő!csösökben, a juhnyirást az összes juhosgaz
dáknál, stb. Hogy ezek a munkák egyöntetüen és idejekorán tör
ténjenek, szükséges, hogya szövetkezet irányitsa azokat és igy nem
a földesga:zdák külön-külön foglalkoztatják a munkásokat, hanem
a szövetkezet szerepel a gazdával szemben mint munkavállaló a
munkásokkal szemben mint munkaadó. Igy lehetővé válik, h;gy
minden gazda pontos időben megkapja a szükséges munkaerőt a
szövetkezeHől, és minden munkás megkapja a szövetkezeltől a le
hető legtöbb munkaalkalmat. A szövetkezet irányitja a munkát az
egész ország terüietén. Ahol munkaerő fölösleg van, a szövetkezeti
fiók azokat a kerületnek, illetve a szövetkezeti központnak rendel,
kezésére bocsátja, ahol hiány van, a fiók megigényIi a pótlást a
kerüleUől, iiIetve a központtó\:

Ezáltal azonban megváltozik nemcsak a munkaviszony, de
egyszersmind a munka dijazásának módja is. Ahol egy és ugyan
azon munkás talán tíz-húsz g'azdaságban egy és ugyanazon napon
végzi ugyanazt a munkát, órabérről vagy napszámról szó sem le
het. A szövetkezet a munkásokkal és a földes gazdákkal eyegetm
ben megállapítja az egyes teljesitményeknek gazdasáai értékét és, b
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méltányos díját. A munka kizárólag teljesitmény szerint lesz dijazva.
A gazda megigényli a munkaerőt, a szövetkezet elvállalja a mun
kát és átadja egy munkáscsoportnak. A munkának elvégzése után
a gazda igazolja a munka befejezését, ezért befizeti a szövetkezet
nél a szabályszerü dijat. A szövetkezet pedig elszámol a munká
sokkal, illetve kifizeti őket az általuk teljesített munka szerint. Igy
a munkásnak érdeke, hogy <.l munka minél gyorsabban és jobban
legyen végezve, mivel igy ideje marad uj munkára és uj keresetre.

A munkakiképzést a munkások a szövetkezettöl ingyen nyer
nék, evvel szemben a kiképzés alatt végzett munkáért járó díjazás
a szövetkezetet illetné. Minden évben a szövetkezet egy munkás
versenyt rendez, amelyen az összes szervezett munkások résztvenni
kötelesek. Az egyes szakmákban nyertesek munkásvezet6vé lesznek
min6sitve. Ezek lesznek hivatva arra, hogya mezőgazdasági szak
iskolát látogató tanulókat és tanoncokat gyakorlatilag kioktassák
és kiképezzék, amiért a rnunkavezetönek egy külön dijazás jár. 'Igy
serkentő!eg fog hatni a verseny és kifejleszti a legnagyobb és leg
jobb teljesitmény utáni törekvést. Al előmunkás vagy munkavezetői

minősltés csak egy évig érvényes.

Anyakönyvi hirek
SziUettek:

Rafael ferenc, Gecsei Imre,
Kis Margit, Varga Klára, Zs.
Timár Károly.

Elhaltak:
Radványi Erzsébet zi hóoa N

pos, Domokos Mária 9 éves,
özv. M. Kis Dánielné Mariai
Eszter, Nagy A JuliánnC! 52
éves.

Házasságot kötöttek:
Somló Sándor-Kerényi Ol

ga, Szalmári Károly-Varga
Irma.

I. A gyiijtöszenvedély viIágre
kordja. Pár nappal ezelóll haH
meg aZ angliai Sissex grofság·
ban fekvő kastélyában Sir Adn-
ard Gregerson, az ismeri an·
gol arisztokrata, aki már éle
tében hires volt gyüjtőszenve~

déJYéról. A végrendelet felbon
tása után felvetf leltár azonban
még Sir Eduard jóismerőseinek

is nagy meglepetést hozot!. Ki
derült, hogy az elhalt arisztok·
rata szenvedélyes gyüjtóje
volt a szivaroknak és cl képes
lapoknak. A hagyatékában Ilem
kevesebb, min! 72000 különböző
fajta szivart találtak. 143000 ké
peslap maradt cl kupolatermes
könyvtárban, s cl legritkább kiw
llai ujságok s a világ legelő

kelőbb lapjai mellett Tolnai Vi
lágla.pjának több évfolyamát is.

KiUönös tánchét Párisban.
Erről az érdekes eseményről

pompás képekkel illusztrált
cikket közöl a Délibáb uj szá
ma, amely ~azdag tartalommal
jeleni meg. Érdekesebbnél ér
dekesebb cikkeket, műsorokat,

színházi beszámolókat, hireke/,
pletykákat, egyfelvonásos szín
darabot, folytatásos regényt,
filmriporlokat, gazdag rejtvény·
rovalOI és még számtalan nagy#
szerű cikket talál az olvasó él.

népszerű képeslapban. A 84
oídalas Délibáb 120 képet Jar
talmaz és ára Magyarországon
20 fillér, Romániában 120 lei,
Csehszlovákiában K. c. 25,lu
gosláviábal1 52 dinár.

I i! I Il I 2 i 3 I 4 5 6 Össz.30

Csapadék naptár.

Junius-j Illius

Társulati székház l I 11.7 I 1.6 I 113.3
--~~~------- -- ----'------'~- I
Kőrösladányi őrház i 8'-1 I 2.6 I 4.5 l 15.1

-F-oIY-á-se-'r-j-sz-.-t-el-ep- -- -r-- i -7
1
- 8-.9---:--

1

-2-.8~i----;I--j11.7
Pere~-sz-iva-tt-yu-te-Ie-p-I-----+1~3-·----TI----:I~--;-I--4-.--;--1--I I7.-

-----"--~____cC--!

_K_ét_halm_i_ó_'rh_áz --1--1----1 6.6 I 4'1 I I 110.7

Udvarnok (Roikcs:-őr) I I J 6·-1 1.=-L I I 7.- _
~----~~~~~Oiiiiiiiiiiii~~"""""'~~~:""="";

Minden ország elküldte megbi
zottait Londonba, hogy ennyi okos
ember találja meg végre a vál
ságból kivezető útat. Ezt a konfe
renciát csütörtökön elnapolták, ma
gyarul mondva: nem tudtak meg
egyezni. Ez az arany pillanatnyi
győzelme. De ezzel szemben azt
olvassuk:

Amerika a gazdasági gyógyu
lás útján van. Az árak emelked.
nek, a munkanélküliség csökken,
a bérek' és bankbetétek emelked
nek, valamint a gáz- és villany
f015yasztásés a teherforgalom.

Pedig Ame! ika letért az arany
alapról. Hátha még neki lesz igaza!

lággazdasági
kudarc.

nyokhoz való alkalmazkodni
tudás is. Ez pedig nem adódik
meg minden embernek, de még
minden oklevelesl1ek sem. Vá·
lasszálak meg Intéző Uratokai
e szerint, s nem a sógorság
és rokonság szerint, s akkor
jól járlok vele.

Sok szereteliel a nép és a
gazdák iránt, sok szeretettel és
liszteleltel érdekteket szolgáló
minden ember iránt, de első

sorban a Gyomai Uiság és az
abban okosan és hasznosat
irók iránt,- !Jucsuzom. Utazom
Erdélybe, - véreinkhez. - A
jó Ég áldása legyen Raitalok!

Ormándlak)' WaislJecker Antal.

Kinevezések és előtépteté

sek. A pénzügyi lárcánál: Dr.
Csfzik Bélel, kitől már többször
nagyon értékes pénzügyi cikke
ket közöltünk s ki mostani
nyári szabadságából is több
hetet körlinkben löl!, miniszteri
osztálytanácsossá nevezte ki
él kormányzó.

A vármegyénkben beosztott
pénzügyi kamál: Elek Lajos
gyulai pénzügyigazgajól pénz~
ügyi főtanácsossá; Dr. Nagy
Dezső pénzügyigazgaló helyet~

test pénzügyi tanácsossá new
ve7ték ki.

Fáry István iparfeiügyelő fő

felügyelő lelt.
Dr. Miklós Ferenc gyulai tör,

vényszéki joggyakornok tör
vényszéki jegyző lelt.

Felhivatnak azon inségesek,
akik a téli inségmunkára fel~

voltak véve, hogy amennyiben
sertéseikel pestis ellen be aka['~

ják oltani, még e hélen jelent~

kezzenek a községi előfjáró#

ságnál. A sertések oltása te!je~

sen dijlalanu! törlénik, lehát sem
az oltóanyagéri, sem az állat,
orvosnak munkadijban nem kell
semmit fizetni.

sekből választ ki, tehát azok
nem kerúlnek külön kiadásba
és pénzbe. IZell minden 50 vagy
100 családra 1-1 telepes, mint
inlézóhelyelies, s kcll 1 min!
küldönc, 1 mint kocsis. Fizetni
csak az intéző Ural kell. Ha
ez lakás és fútésen kivűl havi
500 pengőt kap (gyermekeit él

v<'lrosban kell iskoláztalnia és
utánuk kosztpénzt, tandijal és

könyveke1 fizetni), akkor az ki~

tesz évi 6000 pengőt 5000 kat.
hotdn!. Esik j-1 kat. holdra
évi 2 pengó.

Ezek a számitások mutatják,
mennyire jobb és hasznosabb
a tanull, az elméleti és gyakor~

lati tudással vezetett gazgcrlko
dás.

Kedves Gazdalársaim! Sziv
leljétek meg ez szót, szivleljé
tek meg lovag Manz György
Ur tanitásaij, mer! ennek Ti ma

gatok és gyermek ci/ek veszik
hasznát.

Lovag !Vlanz György ural
nincs szerencsém ismerni. de
irásaiból látom, hogy tud, hog'Y
van esze s hogy amit tud. azl

. el is tudia mondani ugy, hogy
abból minden értelmes gazda
tanulhat. Ui/om, hog'y ió em~

ber, mert amit tud, azt a Gyo
mai UiséÍQ utján ingyen adja
azoknak, akik nem janul1ak,
nem láttak és tapasztal/ak any
nyit, min! Ő. A tanulás pedig
sok fcHör~sbe,időbe és pénzbe
kerűl. !~cll, hogya tudÉJst meg
becsüljük és ha a magatok
hasznára Parancsolót, vezető

Inlézőt fogacllok magatok fölé,
akkor ne sajnáljáiQk azt a 2
pengő! tőle, (2011vcl meglerhcli
az ő fizetése az egyes holda
kat, mert ha nem is az első év
bell, de 5-6 év multával azt
sokszorosan bckeresi ő a rá-

. termellségével, élclmességévcl
és tudáscrval.

Egyet, csak egyet mondok
még. Nem elég iskolákat vé~

gezni, gyakorlati tudás is kell,
de kell az adott és vál/ozó gaz~

dasági és kereskedelmi viszo#

Mennyi az adó 1 pár fogaI
után? Ugy JUdGlll, van hely, hol
közmunkára [j,t:el l ló vagy egy

ökör évi 12 pengőt.Ez 200 pár
ulán évi 4800 P. 114 pár után
csak 2756 P. v,'jgyis 2064 P-vel
kevesebb. Ez már liszta haszon
a közös gazdálkodás javára.
Azt hiszem, mindenki inkább
lart haszonálJafot. mint felesle
ges igásjószágot, mell' nem hoz
hasznot. A haszonállal nem
csak hasznot, de írágyát is
többel ael, a löbbirÉlgyálól pe
dig érósödik a föid, annak ler
més2, s végeredményben a
gazdúlkodás haszna.

A közös gazdálkodás. mini
látjátok. olcsóbb, mert minden
fogai és minden munkaerő Icl
jesen ki van használva. Ebből

következik. hogya haszon is
föbb.

A magyal' gazda, általában
véve. nagyszerű állalokal tud
nevelni, szép i]cbonát jud jer
melni, dc nem ludia eladni. A
magyar ió gazda, de rossz
keresked0. A falut vezető in
tézőnek kötelessége megtudni,
mit lehet haszonnal eladni s
ozl fogja lermeltelni. PL baboL
olaios magvaki';j (repcéf, nap
raforgóí, tököl), diót, mogyo~

róf, szilvát. cseresznyél, ba
rflckol. almát. si b.. meg here
magvakat. Ó számadást fog
vezetni s ez fogja megmutatni,
mi hoz töb/) hasznaL szóval a
vaktában való gazdálkodas, mint
rossz, megszűnik s lip helyébe él

tanult, az ésszel való gazdalka
dás. Ily_en központilag vezek'jf
gazdálkodás mellett, ma is le
het haszonnal gazdálkodni,
mert az előbb emlHett 86 gya
iogmunkás telepesból' telik
munkaerő vizelárasztásos ön
lö:zésre is. hogya tei més biz
tos legyen száraz esztendőben

is és hogy él gyümölcsfákról él

szárazságtól ne hulljon k az
egész termés idő előtl.

.A. gazdák fizette ln/éző, ellát
hat 3000 holdat is megfelelő

segéderőkkel, kikel él telepe:
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I T r-est

automobil szakü:dete,
Budapest, VI., Andrássy ut 31.

Tel. Aut. 221-97, 285--63.

e

juHu§ 9""én od paviUon
§ziinha~terlllnében

'lJilágmárkás '
aut6ésmotor
kerékpár

a u tó a i k iBA t li é s z e k
amerikai kocsikhoz,

Citroen összes typusaiooz,
felszerelési cikkek

legolcsóbb bes2erzési 10rrása 1

Saját érdekében kérjen árajánlatot. .

AGY JÓZSEf

A Lallnper féle

I~ SHi:oU a fe~e§éqeJ:n

II. Bhott§ág e]l.ött
. Ill. Ki ....ri'3eli d nad""
rAgot";;

IV. lJ>esti konyha

lfiHérc:'ii h'l'.'lyáraK

Kecskeméti Áll. Engedélyezett

FIÚiNTERNÁTUS
Berzeviczky F. u. 12.

Felvesz: felsőkeresk. reálgimnázium,
reál, polgári, elemi iskolai tanulókat

és jogakadémiai hallgatókat.

Az. egyes iskolák tanárainak ellenőrzése

folytán kiváló tanulmányi eredmény.

Kifogástalan ellátás!

Ellátási dij havi 62.- pengő!

Részletes tájékoztatót küld!

igen elönyö,* áron
eladó.

Érdcklódni lehel a Magyar
Oias/: Bank R. T. csabdi fiók
jánál. Vél?])' dr. forról' Lélios

békéscsabai ügyvédnél.

AigJJllmJIWI#mCZ~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTÜN.
~IMm*KIXI#iiMttlijjllllll
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KUN

IFA

és
küzi'jnség pá'nfogását

LACH

..
TU

Kériük il tiszteít

inden mermyiségben kapható:

üyánklwl és nagyl,ereskedóíri(el s]l;ervlt olyan:
áJlai:.hl{jácra jutni, hogy m!uKlenben
a fŐV3fosi árakat tudjuk tarrtani.

Raki:íroll tartunk lliinden e szakméÍ.[)il vágó árukat. Törekvésünk,

hn!::y lllilnkánkkal és áruinkkai a k\iZÖl1ség bizalmái megnyerjük.

fiT

ar

drótfonat.

nyal
a ungária nyomdában rendelje!
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fé;:e
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%,:I villanyszerelő és műszerész.

l
,~ Szolid árak! Predz munka! Pontos kiszolgálás!
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BUDAPESTI II\JT,ARl·\ BERE lJFZ'./t:

~
' DOMOKOS ALBERT MOSZtU~1 ÜZLETÉBEN ~

, , A N Y I l V Á N O S T E l E F O N llO Nl A S HiVÓszAMA 9. I:l
r Ne zavarjon, molesztoiljol'l senkit telefcl"lálási kére!mével a l él k á si á n vagy i r <o d il j sí b a 11. ~

, Udvariasságból mindenki azt mondja, hogy sziveserl megengedi és közben !mást gondoL
~ Telefon beszélgetéseit intézze el iiz!etembel'l berendezett n 'J i l \J sí ri o si t e I e f o n á II ~ m á 5 o n. '

~ i :s Z k r é t e n b e s z é I h e t. Titoktartás biztositva. ' •.
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fakereskedésében, GYOMÁN.

11W··llIWI•••••••_~~\!lUIJJ'-.~IWIJl~II.

ÉS KÜLFÖ LDl
~~tq;?~e:~~

KIVALÓ MINŐSÉGBEN ÉS IGEN OLCSÓ ARBAN BESZEREZHETI :

Fiai

HAZ

HIRDESSEN

DUBLIKACfÓ.
Barát imre (Hősök EiuJé:,-uii;t 86

szám alaHi lakos) ki il gdin ölc,;lau

folya'Dot elvégezte, a míildenlwri m p
számért elvállall2t gyüll1ölcsf:ik e!ülle
tését és keI:'2'ését.

Két szobas és mellékhelyiségből

álló lakás kel'estelik. Címeket lapunk
kiadóhivatalába kérek.

Kerekes Károly l)orkcreskedőnéla
kitünő zalllatu '''!H:!ar bornak .Iiterje
44 iméI'.

Eladó !'láz. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő l~ész

pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és lw
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dől, forduljanak Wagper J07.sef fake
reskedől1öz Oyomán.

Egy Id~lönl::H~járatu lJ utorozott
szoba HortlJy {v\'· ut 30 sz. alétt és az
Erzsébet-ligelben 2 bu!cro::ott szoba
és egy nagy szoha bu[nr néll,iil is
kiadó. EgyleInek kü!önösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

Reiszmann ártan
ZONGORA és PltH\J!
k é s z i t Ő, h a n g o I Ó
Budapestről-Gyomárra érkeziK.
Elsörangú szalcember, hango
Jási, javHást, bőrözést, olcsón,
a legteljesebb felelősséggel

vállal.
Előzetes és szíves megkeresést kér:
H L A T K Y B É L Á úr eimére

G y o fi a, Attila utca 5. -

TELEFON: GYOMA 22. TELEFON: GYOMA 22.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomdai vállalat Gyomál'l. Felelős üzemvezető.: Brl.ichel' Mihály.
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ELÖ'PIZET!:tSl ÁRAK:
N~ye:;;lbvrel'30;!J\Fél é\\re2'6@'P, Egész éne 5'20 P.

Befizetések rostaesekken :
"Hungftria-nyomda Gyoma" csekkszám 18.20S.

Lapzárta csütörtök este 6 óra.
lviegjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTOI\l
Szerkesztőség és- kiad6hivatal :

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hi"rdefések dijszabásai:,
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéi 10 százalék, tizszeriné,l
15 százalék, l negyedévi hindetésné! 20 százalék élt
félévi hirdetés esetén 25 százalékkedvezményf' adunk
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vonat mentén, a búzéI- és ten
geri táblákon, közÍ'e él bútá;';
nak és fengerinek, szabályos
űltetéssel nagy mennyísége. a
közép törzsű gyümö1csfákm~k.

Sem a búzában. sem a tengg.:.
riben nem látszot! a fa árnyé~

kának hátrányos hatása. Hihon
is beválnaeza lelepHésés. Id
is fizelódne.'··

Lepsény után, mikor előszőr
pillanioftuk meg a l5alat;ont,
innentől' kezdve rnindrenkt iZ

vonat janó oldalán tartözko·
dűlt és áhílattal mélyedt él ma,
gyarlenger csodálatába és iZ,

part mentén húzódó szebbnél ..
szebb vilIák élvezetébe. "

Siófok pazar mól6ja a. kő-'
réje kiépített száilodákkal, vii·
lákkal, sirandokkal, holép,pen
százával fürödtek, nagyon im- .
ponáló. Ebbe a bámulatba ka·
caglató figurákként .furakodtak
csendes szemlélódésünkbe, nél
funk már a divatból régen kf- :
ment, valamikor férfi·ak hordott~

"szukagaiya" néven ismeri
nyári öltözékben korzózó fűT"

dózó nók.Vince bácsi s.ern
tudta megállani, hogy erről' a
tobzódó dívatról .meg· ne
mondja él véleményét. Egy#cgy._
ilyen korosabb vízilündér el"
iibbenése (értsd: kacs.i.Ízits,a;).
viharos derűt kellett a- filléres
közönségnél.

Délután 3 órakor. 500';'i:llfl.
ké! gőzha.jófl, él Helka és Ke...
lén nevú hajókon először B,,~ .
ló!onfüredre (75 perc,) onnan
Tihanyra (60 perc) mentünk.

fÜred halalOlas fasontÍval.
régi módi épílményeive! SiófOK
jelenével szemben a multa,!
képviseli. Ha.jdan él dunánlu.li
lányok 'iII fogták meg vólegé,
nylikel, most pihenő, gyógyul"
ni akarók látoga/ják.

Tihanyba'n .csakegy óráj
töltöttünk. A' vállalkozóbb.ak·
fel siettek a híres apátsttgi
templomot megnézni, a már eJ ...
némul! viszhaIjgot meghallgat..
ni. Egy kisebb társaság, meg"
nézte él sokatemlegekH "HaJ
biologiai Intézetet," de csak
kivülről, az ablakokon. beku"
kucskálva, mert. egy lélek S:em

volt, ki anagy épüleJlöme.gb.en
me.g;mutattél volna heJi..ilrÓJ js..~

láfnivi:llók"t.

alárda

hezment asszony lélekmar-
.dosását el tudja képzelni, ...
az legyen továbbra is hábo
rús párti és higyje továbbra
is, hogyha már minden okos
én kifogyott és nem tudják
a nemzetek egymást megér
teni., meggyözni, a· háború
tesz majd igazságot!

A népek magasabbrendű

élete akkor kezdődik majd,
ha nemzeti életükből örökre
száműzni tudják a hááorút.

\V

kocsiba, ki a "Repülj madár,
repü]j" dallal nyftotla ld az
erszényeket. Szolnokon a pék
kosara egy.keltóre kiürűlt.

Innen PesHg kialakuH a társas
utazás. Az endródiek kártyáz
tak, agyomaiak diskuráltak.

Ahogy a. Dunán átériünk,
nagy becse leit az ablakok
nak. Mindenki gyönyörködött
él szép. élénk szín ü villákbanI .

és g,yümölcsösökben. Külőnö-

sen trd és vidékén, hosszan él

I jongoft elnöke is eljönnek
I az esti gyorssal és ünne~

piJnket bensőbbe teszik,
Lakosságunk számsze

rűségben is jelentőségtel

jesen vesz részt dalosaink
"-innepén, ezzeJ is bebizo
nyítandó, hogy a dalárda
tagjainak működését meg'
hecsű!i és értékeli.

A vacsorán Farkasinszky
Imre zenekara muzsikál a
Dalárda pedig énekszá
mokkal szórakoztatja a va·
csorán résztvevőket és a·
kfvű[rő! hallgatókat.

yomai

FrűwtrthMá.iyásors,z. gy. képvo, az Országos
Dalosszö,vetség ügyv. elnöke és Vigh Endre

ker. elnök is itt lesznek.

fájda/mukba kerül, hog,
ezeket a sebeket isméfelten
felszakitotta a sors! ...

Mennyi gyaszosan meg
rendítŐ' eset támad ott, hol
a hazakerülf régi férj meg
tudja, h.gy az itthon ha
gyott feleség más férfivel
él boldog életet?.

Aki egy ilven hazakerült
férfi könnyeit látja,... aki
egy tlát hazapáró csalódott·
anyának a fájdalmát meg
tudja mérni,... aki egy férj-

Legyen-e
hiábo,fÚ?

Kapott orosz egyenrllhá
bani két rossz csizmááan,
14-1'9 év kivetef1sligéveJ, az
éd'@;s anyanyelv lJeszédfolyé
k(J{fyságából kizökkentve tá
motyogFlYJk haza messze ke
letröl, az átkos oroszfogság
ból, itthon már régen etsi
ratott, elveszettnek hitt vé
reink.

Micsoda kegyetlen /obzó-,
dása cl sorsnak!

A sajgó fájdalmakat az
idő )assan-Iassan begyógyi
tolta, Az anya a fiú em/ékét
az sziv szentélyébe
zárta ".. Az itthon hagyott
gyermekek árvaságban nőt

tek felt sokja eltűnt apját
sol1asem.lálta,·nem ismerte . ..

A Gyomai Dalárda az/ot bánatos htf1J.es /cönrxyázo!t
Országos Dalosversenyen

ejszakákon át, várt, remélt,
nyert serleg'ét ma este

mig hivatalos pecséttel fép- avatja fel a Ligetben tar-
ték széf utolsá reménységét s tandó közvacsora kereté
holttá nyilvánitották férjet. . . ben. A vacsora ívet mint-

Az eltűnt, a holtnak nyil- egy 150-en ídá!< alá.
lJánitoti férj helyét másik Nagy kitünteJésnek veszi
ferfivel keltett betölteni a a Dalárda és Gyoma nagy
csal'ád'brJln:. legyen, ki a kis' . község dalbaráfai, hogy
családiulk támasza; feje; Frühwirth Mátyás ország
fenntartója lesz... gyülési képviseLő, az Or'

Ls-csapó bomha wbban.ó. szágos Da.losszövetség fá
ha.tása!tént tépi fel a heheg- radhatatlan ügY\lezefö el·
ge.dt sebeket! a napokban nökeés Vigh Endre a mi
lrazakerült és a magyar Daloskerü.letünk körülra·
ny,elvet csak· akadozva be- -----------------------

szé/li, lerongyolódott" lerom· F'oll p al él Baloto ho
lott, megö.regedeti, oroszfag- T l, eres- gyorss .. .,...... n ··Z.
ságban volt testvéreink· ha,- Vasárnap r!?ggd 4'34 órakor
zaérlurzése; kik a japánok ·52 utas szálH fel a siófoki fil·

fetszabaditott Mand'- léresre Gyomán. A 13 kocsi·
ból álló szerelvényvn 634 sze'

:~suriából 2500;.as tumllsok- mély utazoJt eJ. A mezóturi

ban hazasz.állltoti fantasztí- utasokkal él híres Badár bácsi
kus számáan jelzik a haza- is felszállt, bőrkucsmával a fe-

éfke.ziiket. .. ién.
A. •• Budapestig egyhangú volt az

••• J':tI2Z an3Jtlk· újra re.- 't E" I· h" ll. J .. . u . e mes oros aZl a Ka ml.
mooy.k'i!dnek . •. S ha neta/an árusok bajatoni képeslapot

nem kerül ha~~ a vé~le~ 'I· árusjto~tak ..Ké.só.b~, 6 óra _után
olti'1't7t"gyermeku1é, mennYI UJ egy alKalmI szmesz kenliÍt . a'
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas, hird:tés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalé!<, hzszenllél
15 százalék, J negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százaiék kedvezményt adunk.
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ÉS KÓZG

Felelős szerkeszUi: Hj. WAGNER MÁRTON
-Szerkesnőség és kiadóhivatal:

,;HUNGÁRIA"'" KÖNY.VNYOMDA
G 'fl o m a, KosslI.<lth LaJOS utca 64.

Telefon: 22.

R5ADALL TPOljT~K

eme=: ""5 CT· m~ il1 M _. . _ , ??__mn

lE L lŐ F I Z -lE T IÉ S 1- AR A K : -1
I\ir~gvedévre 1'30 fé! évre 2'60 P, Egész éne 5'20 P. ,

.- Bdizetések postacsekken:
l-lI.Hwária-lJvomda üvoma" csekkszál1: lS,280,

.. l_:<nzÚta c s Li tö r t ö k este {3 óra,
i\\egjdenik minden szombaton reggel.

. ,
ev, / f t ! b ' I mcl\.:hcn iF van, hogy Dévél~

I, "doiiár" -óíjefSf,!!e vcsztileti elj ne,m e le, lOg/," a,z em en-
,~ YéÍflva község képvisclólcslii1cJcI erl1'efisú/,'áf és f eT 1' !zaJ·szá/.- s('Q'f't maga ala temesse. I' ~ \. 'i

I .... " J S.. l a7 áic,:'(j",i,:í'';; lárgváböi1 Oglé1.~
lj lep?" ' , l á 'l a I 'l '/ . f "rr ' , Azt várJ'llk az úJ' eszfen-ll:?' _"J_,-IK. Cl'~1 ez:.: ~.' nYl ,:/ {'17[!~sse CIa cs nu, [~ j lioi1 á:iéÍs1.

ono! mrrlefrcr l:c!/cne /.(8.<.1-1 embert dont nyomorba. ~ I döfő!, hogy a gazdasági ki- 'I U:;C)j;kn Szilágyi László

!cl1finl:; meflyd Önn7af!.li/!kat l ebben 17 ziirzclJ'{lrban gyáva I bontekozás meglörfénjen. It:~ I kL'pvi..;cll11:_'Si[j\cli IGg kér szól.

e!leru)Jznénk, ho[!)' oz c8('t-1 jdelffmnel bÚl'ik cf il ,,töke" II pedig úgy, hogy a sok nU/IlO hORV cl kércksbcn á!léÍ~pon!iál
., '. , .,,, "b ,., '''k I -F f' b ., t 7 'n üli munkát kapion kit'cjl~,-·. 11(Ji1g~ulyo7Za a köves/C'ges !lW(]f{ot !,'l!(llS20 U.'Jll' S megfOSZ/Ja az em ensege j' !7W!1J{[lne { . • ; , ,

J ' • 'l t '7 " 'J • d /' k Úl 'ld?i1IÓSl'gél, amely iJár gYé11{~a j'Dpó él' [];lIii.kál.ból. ,. il a</Z_,l,'lZ(,_~s...a"._~ID':~[;.""~ ,l'"t»r,~','e,:..r.mge- a gepe"A megm .l!Jana" a
,.; ,- ,- .-." . -t,,/ ran meg' icll ígérve, ele a köz·,1.1? {;lI laDiad 1'lSSZamerW-j St LL", ~.(tll10(De~ pdh t' . I terme/ok keressenek, az e!ze- I'

L_, , 1 ség lako5'3éigának s1.ilyös ac,o-tP -,~ 1a n ')7-Jr; "tc'(,Tá<;'7 es,,:,fenc!ön il régi ','e,n,dsztr s,zilda-" seknek ennillo1ójuk !{'gJ,len és I' .
. - u ,1,l' L - i .1J", l ",- _. , I ' • zcl sél ci Cll',i r d mi II ü él I1Ell II ap l g-áF ' felki-' és anyagirom- I szilárdnak !lüt épülete recseg, l az emberek nagy tömege nem il.'lj.:silielell. lnclilványozztl

fás VOJlul ef c/ö.!tiil1k. Ebben I r:}~(~[!.'. :Tl~~~ Hl:.,t?: ~n-,(;ií!e- l újra boldog legyen. lV az é11csalo!ásl. (Éljellzés,)

f!!iinÖdpe arm IS gondolunk, ! U('<:.O (PII/b O;iSduuualW, I ,0'_' . Pápai Lajos cspcrcs-pkbfl-

l ' '/')' 'f /' --al~ 1105 vc!le ál él szö I : "fél",!W/tY mar (',gy ('ved l. d:::"-l

- 19 9
] szólamlok Illeg él sorsc1örllóa rejnénnyel :ártllk az..;· - De,rV',ava'nllJa ko"zse"g l

~ pilla!lölilan" - kezdíe bcszé-
es éFer, hogy az ] 932-es év dél. _ ~a mai súlyos idókbcn

már nem lehe! olyan rossz. képviselőtestü eti zgy lése I azonban minden alkalmat !l1Cg

Es mégis, mennyillel rosszabb -' i ..j. lás "i j J,cll I'agadni, ha él köz javáról
.1" al aCS8LO, rOJ~ ,~ je " Vél!l szÓ, 'Hat esztendeje va~
N)ított szemmel rótfuk a A képlj"ei'íI(Siiilclj Jar.;ok I HatzHwffer Ferenc t'ójegyzö. gyok a község lakója s ez idő

napokat és csípLogelliik a /:;yiiickezése már a kora rcg~ l veszi ál a lárgysorozal slerinl 'I alall t'ájó szivvel kelieil tapasz.
reménység sovány csücskét, I gcli Öi"t1kbail ,rnCí,?kezc!öc!Öit a JI aJ: ngyck rcfcrá!ásBI. ,D. !éÍrgy~ lalnom. hogy e községben ez
! "/' "! f' l- ö/5és..:!lázalöllác'3lcrlllébcn, sorozal L száma az J932. é\' I u'" 1'1)'I'o~\r"'lo',bec"L"t\elesnépminőlOJ:,,'JoY a l'egne Kiil! emoru OS-I ... "

Dévaványa kiilSl'g k(7pviseiói- j' novemher llélVi Déllzlárvizsgá~ clhagyaloltságban éli az élelét.ban, DZ állandó erőfes2Ítés~
ne,k, érclck.IÖdl':'3C a L,'Ö,z5ég acl~ I iöli k t4'yzököll\v clólcrjcszlése Úgy anyagi, mint kuiiurális fé-ben erösekmaradiunk és ne d - ! k

" li11111SZ1ratlv, gaz 'öSiJgl e::s hul- ~n'()rsan lepereg' s ulána jön relJ mostoha gverme{kénl e~
tér.l·ünk le az e/!velleS útról. Ill'I,,'I("t'~J'l' ()i,,'; '!,")Il10' r"011 1.0,<:"O'.Oll D' , l'" 1 - • 1- lj f Iso-bb ha'o'sa'g ez' a

_u ~ ~ ~ " ~o_ '" evavanya zozseg-. lzcpVlse 0- ze. c a e l I

Egy új esztendő első nap- i L2S iÖiNIlCllllÍ IlCI'czctességü !csiüklénck állásfoglalása a jobb sorsra érdemes lakossá~
jót kezdjük. Gazdag tapasz> I Ciiésc zSllfoil padsOlokban d·, kéi/ségnek [:SckésvármegyélJez gál Dévaványa községnele S

, l I b' I il,CIYeJkedeit k Öz."'. é,q i ,kl'P\,íSC./ valö álcsoiolfJsa tárg-yában. Az ami számukra jutott, az csaktalalokkal indu lIilK a ízony·
kik érdcklóclésé:ö) kisérve iin· cÍóadö föjq,,}'Ző ÍsmericlÍ az 12 alamizsna voll. -Sáros, járha~talan évnek. f{iifönösen af1ya~ I . . j l ' I" I I l " I ..
ncplC.'S. !(crc c ,[Jell O:j', Je, lárf;j/ban 32 képl'iseiörcslUleli lallan úlakt6i körülveve a {oz.

JIl téren tapasztaUunk sokat, I Deldny Sándor községi bi!'ó lag áitaJ alédr! kérvény larJal~ iei<cdés igen nag'y nehézsé~
Níncs már "érték" biztonság. . rcgf?cl 9 óra 30 pcrc!(or nyi- mát, ugyancsak ismer/c1i él m. gekbe ütközik". Megemlíti szó~
EgVik nap "font", másik nap Ilolia Illeg a közRyiilésl, majd kir. bciügyminíszler leiralál, 0- ló a járás közponJját, amely

__~_ 7 ?

--" fr

BÉr(ÉS VAR EGYE HAJ
Irta: }-l;\AN LAJOS 1870.

Máskép Déva-Ványa, népes többnyire
reformált valJássú ti,,:zta magyar község Bé
késvéÍrmegye sárréti járásában, Hol Heveshez,
hol Békésl1ez tartozott.

A ványaiak: azt tartják, hogy községük
már il Xii!. században f-=nnállotL Keletkezé
sét a szájról szájra terjedt hagyomány így
adja elő: az 1241 eszt nagy tatárjárás ide·
jéhen, midőn a tatárság Sajónál a magyar

serei.;ct Wnkre tette, il király futásban keresel!
menedéket s a tatárnak most már szabad
keze iévén, a t'alukat és városokat egészen

elpusztjjotta, il lakosságot vagy lemészárolta,
vagy 3Z ennél keservesebb rabságra hurcolla,
a békési és hevesi lakosság, az önfcntartási
ösztöntö! vezettetve ezen, akkor még egészen
lakatlan tájra, a mocsárok közé szorított

tláíaKrii és apró szigetekre menekúlL A mint

telik, mint egyház. András nevű papja fizetet
a pápa számára J garas adót. Nem különben
egy más okmány, mely Ványát mint községet
említi, az' 1476 eszt. tatárjárás. Ez okmány.
tárunkban olvasható. Hogy nagy község volt e
akkor Ványa? ki birta? meddig terjedt a ha
tára? azt az okmány nem említi. Csak annyi
áll benne, hogya határok közte és Ecseg
közt, mely akkor a budai Pálosoké volt,
megújittattak.

Határozottabban szól Ványáról Szerémi
Györgynek, Venczel Gusztáv által kiadoH
emlékirata. Ez ismét úgy tünteti elő Ványát,
mitli virágzó egyházat. E szerént a XVI.
század eJejénlAmbrus nevü volt papja, a ki
vaiószinüleg nem más, mint ugyanazon
Ambrus, kiről a krakkói egyetemi anyakönyv
azt mondja, hogy tanulmányait a krakkói
egyetemen végezte. Itt tudományos képzett
ségével kitUnvén. baccalaureussá lett. Ezen
Ambrus eleven 'eszü ember volt. Midőn

Dózsa György erre vezette rakoncátlan se-

,a tatár, nl iután az országot mindenéből

kifosztotta volna, eltakModn1t s Béla király
is Dalmátiából visszaérkezett, a menekültek
egy része visszament elébbeni lakhelyére,
más része azonban látván, hogy ilt barmai
nak elegendő legelője, magának elegendő

szántóföldje van s hogy azon esetre is, ha
a tatárság ujra betörne, a beJáthatatlan vizek,
mocsárok, nádasok megJeiletősen megvédik,
álianclóul itt felepedejt Je. A ki hoJ valami
szárazabb helyet talált, a szigeteken, az erek
partjain építette fej lakóházál, minden sor és
lend nélkül. Innen van az, hogy Ványa utczái
még most is görbék, tekervényesek, a házak
pedig egyik beljebb, másik ldjjebb vannak
építve.

, Hogy mennYl 19az lehel ebben, il mit
igya szájról szájra maradt hagyomány mond
Déva~Ványa keletkezéséröl, azt teljes bizony
sággal megmondani nem lehet. Annyi áll,
hogy igen régi község. MM 1334 eszt. a
pápai tizedbeszedési ,jegyzékben: ugy emlií-

ya, .\V'a
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marandum leil föllerjeszlve, a- l kodunk él régiekIlez, - C5J

meli.'ben nyomatékosan van I kis akkor haláro7.ha!iuk cl a
oemg'sulyozva az elhanyagolt I csaliakozást, ho~y t1\·crji.ink
közigozgaffls mia!1 él ki"'ZS22l cz5í1al :" hogy bíZ!05ilsl!k il/'L
ldkosságéllWk clégcckUcl1::égc. l ho~y hclnellil1k javuiion és (j

f~ rncmor.~ilJdumrt1 dz()nkm I nJ(linfii jobb lesz, Éri!1Jkczésl;('

mind (l mai napi52' vi1lnc;7 ncn~ I kell lépni oz il!cJékc.s r(-J1,lorok~

érkcz.Cii.. ~.' igy. él iO.'.;fll.Jbi ~rinl' II ko!, hOQ"Y 1:1/ éÍlcsaln]6:, f:j Jen,
keze:" Uljil cl \'ön ViJgViJ ilrra kedve/öbbcJ1 és a ié~.c:ri;\,jdel~h
rt(·;V('. \l,)íZ\' () kövcslÍlBk hi· JI ieló ,~Ié1li Jn i\r!"Jlhcsscn,~ciil

épilésc lárgvtJbnll bill' mil is Cki::' r:::OI'!JZlil il "z(, ,'s (]
l~helnénk. l\'Hnclcz~k el(~lCrieszD I fogás. 11(111;211'1 flcrtlncii1k kel:'c,
ICSC ulém egy plHanallg- scm uck mra né;;:"". IwgV él I;z\/"-
hi:lbozllalunk arra nézve, hogy ség-nek r('gi jogos í[,i:c'ny('i hi/~

\'aHOll aT, á!csaioJás f()jJ!os ktr- lositva (.<; micit;});. Jil;g\::;(hj;\;J

déséhen a !;épvisclóles!ii!cj mi- l !CWY'cnel<. 1-lo[_n' lJiin(, cll''11\ i,i;

ne) állósp01110f foglaljon ('1. I s;/(írma;~llak ez iitcsalolélsIJf'I,
, I

rkl'él': tln iávZ11 elvégr,'. anH;!y- l Cl majd il i-:i;-g'Yo!éÍsok ",,;jIJ

nek 1(l,OOO lakosa von s fí6,OOO I fog' maje! l;ik'2C'cc:"cdnL f )0::' Y

kiJ!. liold !crii/ellí ha!cira, lchál az inierrcgnufll ieleie mennél
~j k:/nélgyold1 !crüielű k(')zs~g I rövidehh ickig iM1sol\. imé]·
{JI l}r:::ztg'ban~ i11égsC'rn lehet 50J}a ;'-/(J/ö. hog\-' é1 k(~pvi~~cí~)-

úgy c!hiJnní. min; egy iürikai les/ü!.;"j ef;>' biznjlsCi~{" liiil(\j(n

JI \ J)' . !'" !;1. a meil'nek ln ij ki.iC·j'\.·; sr;. I ("gyal'mo .Ci. , cvavanya (()ZSCí< I - ~ -,

~.. venk\.:'.!;,j ö~~sz~sen 60.000 _P'I képvisciőlcsiüiel Ilf1!jroii1iii)1
(lSSZCRU odo! flzel be a var- legi!imólja, amely bizol!siÍg lc':r~
megyc pénzltílába, 10 év elöli gyalásokal folyialllGssoll, ídön d

lelitJí 600.000 p,!, amely ösz- kén! a szükséghez Kzpes.l ük-
szeg il vármegye úíbillözaiá' sekel larHwsson. (,41!clános
nak kiépiiésére forditandó. Eb. hc'jycslés,) javéJsolia szóló,
b61 mi úlaf nem l<aplunk. A a képviselőle5iüiel Békésvér-
körős1acJiinyi úl kiépi1ése megyéhez vak) álcsaloiás IRr-
150.000 P·be kerülne, Déva- gyábalJ cgyhanguJCig honon
v.:4nya enoek 1/3 részét visel- l1aláro:~é!jo!, azt él kérdést a/on
vén; a vármegyérc 100.000 p I ban, hogy melyik községgcl
Jutna, amely a közs.ég állal fi- I együti alkossol1 i,jrás!, ll(iQ"\ia

7;(.'loH600 ono !),ur'lc n"~71 ';'c I· G;VNJ1~c':Tkl1!cf~iJ:I&lLclg.r'" ~ I-'.r 'r l.

1/6 részél lent Azt azonban
'C5c1!~ DZ iJliaí1l'zpí1és7cli hii'éJlal I Kolbay Rudolf gyógYSZC!l';-'.Z
ftJllöke tudla megmondani. hogy CSalli:1ko;!Ík EJzon iavasióthoz,
e7. ÖS~'-Ufiból minó újak jeliek bogy bizollSág l,üldcssl'h: l;i
c:'pj1vc, f\iég' csak az! scm Ic- s hogy puszlán t)2k;fs várme,.,.
!H~i mondani, hogy Dévaványa gyého: való csaiiai<o7.6stJan
fe!<vésc gcografíaiicg szeren- foglaljoli állásl éJ kl'pvisc!ólcs-

cséllen volna. Pusztán le kell I tiilct cgyÍlélnguJag.

vonni a fckvésból azon helves Dr. Kenéz Béla ligYVl'd elZ

konsequenciéL hogy hc)':á Iul'- elhangzol! fcbzö!aic:sok llién
1ouon, Dévö\í.Ínya cgy féiszi· arra szcriikozík. ho,;;y r()\jc!cl1
gelej a!l<uí Békésvárrnegye tc' I';::ghzjráiia a csailBhoÚlS kér-
rliielén. dlTó van tehál rendei, désében a !(,özelmuijj)all tör

tetve, hogy oda is iMtOZZé!Z.! lé11\ eljárásokaL kiég folyó
Bármily fájdalínas i" reánl; év liovcmhcr hó 21 élJ egy

nézve a kiváiás, akik ragasz' kisg'azdákból álló küldőltség'

konslrukliv munka újra kezde
Iéi vejte, foglalkozoll q köz,

vélemény az útak kérdésével.

Csak 1926. évben h07-1a a
képviscJólc5Wlel él körösladá,
nyi kiivc'úl rárgyában fonto,
sabh hc:iározaíá[, amelyel a:.:
1927. évben él 40, számu hfJtá·
rozat köveiell. Ez idóben jör~

lénl ug\,anis, hog\, az Ülli)\ illi

lés én!cK,'bcn leriilelel "?'.'rzcH
él község a Csciei r-lcrcog ura- !
daloJnÍJöi. iJIl1c!y fél km-oVive! .
rövidilvén meg (lz úlvollalal.
10--15.000 pengő meg-takarJ.

ItI:"! jelcni al úiépilés köilsé~.

vetésében. Az 19~8. évben a

37. számu képviselő/estiileti

halfJrozal mondoHa ki éj ki;z.

ség képvisclúlesliilele haléÍro-.
zaJilb5n. hogy él i?l'omai C;S I

ki",röslBdányi kövesút ki0Pil0.!

sénc~.:,öl1séSJeihez1/3 résziJcn I'
hazzé1Jarul. Ugyan ez éVbell.

1vollak a választásai< s \oIJ

ígércíbcn bőven részünk. dc.1
bcyáll\'él és megvalósiiva 112m

icij belőlük semmi sem. Egy
kijldöUég menl föl Hermann
lvm~sa kereskedelmi miniszlej'#
II ez. hogy él közseg állai vise
lendő 1/3 rész arimyáhcllJ éi

({<')zség részére hosszu lejáralu
állami kölcsön fo1vósiUélssék.

A kö!c"ön meg is !eltig'érve,

~~t;~l~~;;~:d~~l~~n:p~;~~~,~~ l
sc161cslüld,amidón il klutalfJB
kiíálásbél hclyezéséröl ér/esüll,
1928/81. számu haiározé1iRhan
(1 kölcs(;nl s az ezzel kapc:,o
Idlos ú'épjl,?ssc! iéÍró I1lq"lcr~

IIICk'sí (irö;nmc! elfogad/a. hogy
azl igénybe is veszi, ez idő

óta azonban sem a;: úl nem
leJI megépítve, scm ez Ügyl"lí.:H
nem törlént scmmi. A pénzt
nem kcpluk meg. 1929 ben

ujabb halározatban Slirgc l 15s,
majd kűldöjlség az u1ispánhol,

1931· ben l\Lildőjjség Almássy I
fóispánhoz. Végiil az új f6is<
pánhoz a ]<özség' részérő] me...

kél napi járóföldre fekszik.
Megemlékezik ezen kivül a
Déva'/ánya-Kisujszcillás helyi#
érdekü vólsulról, a~leJy a repü~

lés és autó sZi.'í7adában 31 km,

úI.léil másfél óra éllell leszi meg.
Híveiben meggyökeresedet! vé
leménynd, ad kifejezést. afl1i~

dón az ciiesaldás mellett foglal
állási. hogy községének anyagi
és kuUurális feilődését hiz!e.,
sHva Lcíihi3ssD. (Éíemés.)

Dr. ikafalvi farkas Béla reL
klkés7 kifeilL hogy minc1enld.
nek I1h'g van oz élclhez va,e:.
jOgi-i, köjciességé~ lcOcsili aL:,
t,ki éViÍ7ecJes muiasz!cisok után
egy község lakosságának éiel
hez való iOll.ál biztositani akarja,
A h;;'1 református egyház
nn?2Y serege nevében epedő·

és SÓVáfr?'Ó v~ígyiJnak ad kife~

jczésl, hogy míelóbh !cec!vez6
vállozás történien. Ez él rc
rnél~ys(l2'e.hogy úgy gé17c!asági.
min! kl1lturális lércn kedvez()·
változás fog 1örténni elZ jt~

cSlOlo!iJ~ ál!aJ. néri arra kéri él

képvisc]öles!ü!elcl, hogy t?hrcd~

jen leljes mé!lóságának lllclalán
ez ünnepélyes órábön é5 cgy

hant!u l1atározaUai fogialion
állásl Békésvármegyébez való I
csa!lakozá51'érc!éséber.. (Éqel1' j
zés,)

Dr. Schweiger László iószág
ig'iJzgafÖ felszólalásában !lang'

sÚj''3 dóri! 61
örábiJll. 'amidől1!zŐzscg a
szli vármegye kö!elékébó! ki
váíni k(2SZÜ!. szorg02i1tl keli!
mérk,::elI11 élZ ol\okol. iJn\.2\ l,. - . ,- ) A

tiSZ/cl :cikibmcre!íel fuglaihéls, I, I

son áii:ísl a képvíselótcstiHet az I
áfcSötoiá:s kérdéséhen. Szóló
visszopi!lanl négy évlí7Cd éla

törlénl elózménvekrc. A körös' I
ladánvi és [<vom ai kövesúl a!ap- ,
jál még 1888. évben vc!eilék l
meg'. ,A képvisclól2sIülel több·
ször foglalkozoli ezzel a kér·
déssel, majd a hb ború és for#
racialmak ulán csak amidőn a!

regét, Ambrus a ványai népnek mgy részével
hozzá szegődött. Csakhamar annyira meg
nyerte Dózsának kegyét, hogy az első titká
rává tette. Ö volt ugylárszik, Dózsának
mintegy tábori főpapja. Ö adott absolutiót
mindazoknak, kik a nép közül az urak ellen
fegyvert fogtak. Ö szerkesztette Dózsa ne
vében a néphez szóló proclamátiókat, fe!,
hivásokat, hogy a keresztesekhez szegődjék.

Mi lett belőle, midőn Dózsa elfogatott és
iszonyu ldnzatások után kivégeztetett ? sike,
rüit·e megszöknie? vagy pedig elfogatott és
lialálra itéltetett,e? arról Szerémi nem sz6L
Elég az hozzá, hogy ebből is meglátszik,
hogy 'lányának] mely baccalaureust, külföldi
egyetemen kiképzett férfiut bírt pap ul, két
ségtelenül virágzó egyháznak kellett lenni.

lVlidóíl Luther Márton és Z\vingli Ulrik
az egyházat reformálták, Ványa mindjárt e
vailásos mozgalmak kezdetén, elfogadta a
reformátiÓt. 1560 eszt. papja volt Belvárí

Mihály, Idt a Vasárnapi Viság 1862 eszt, fQ~

Iyamának 12. száma hibásan nevez Belvá- I
nynak. Ez jeles férfiú volt. Részt vett az 1596
eszt. N.-Váradon tartott zsinaton s egyike volt I,
azoknak, kik 3Z akkor már lábrakapott szenl· I
háromságlagad6k ellen erélyesen fel szólaltak I
s téves tanaíkat a szentírásból megczáfolni
igyekeztek. Az ő idejében épiilt azon tágas
pincze, mely most is a lelkész használatál"lan
van.

1446 eszt. Szilágyi Miháiy volt Ványá
nak papja és egyszersmind a kunsági egy
házaknak esperese, Jelen volt az ugyanazon
évben Szathmárl1émeti városában tartott
zsinaton.

Midőn a török Eger és Gyula várának
eleste után, magát az Alföldön befészkelte,
'lánya is az ő hatalmába került. Az a szo
kás uralkodott a töröknél, hogy a hol lete
lepedett, a földeket vagy az· egyes tiszteknek
(szipahiknak) hübérül osztotta ki, vagy a
császári kincstár számára tartotta fenn. Ezen
utol~ó Í€:rrnésa;ettí, földek khásznak nev©zít;Uek

s a császári kincstár részére adóztak. Jobb
állapotjuk volt az oly községeknek, melyek
a khászhoz tartoztak, mint azoknak, melyek
hűbéresek voltak. Mert a khászb211 megls
annyira mennyire feíhagyatoít a tulajdoni
íog és épen azért él lakosok nem voltak oly

sok zaklatásnak kitéve, mint oH, " hol a
föld hübéres volt és igy valamely török
tisztnek földesuri hatósága alait állván, ennek
önkényétö[ függött. !iyen khász volt többek
között Ványa is. Lakosai e szerént a csit·
szári kincstár számára adóztak. 1\1ár a
szomszéd Póhalma nem volt khász. Ez ki
tetszik onnan, hogya ványaiak 1659 eszt.
az iIletó szipahítól 45 talléron haszonbérbe
vették, de miután él tatárok folytonos beroll
tásai miélU nem igen hasznáJhiltták, cS3kis
egy évre fizették a haszonbért.

De mindamellett, hogy Ványa a khász.
hoz tartozott, mégis sokat kellett a török
világ alatt szenvednie. Hol él császáriakat
kellett segíteniük a török {'-llen, hol a törököt



köszönetetl~,mélelten
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darabiaikaJ a didergő is~

j-;olás gyerll1eke!mek; akik
\Iaponta szelncl" kenyerük·
ből és aszJalt leritenek az
éhezök számára, akik aján·
dék-fjlléreikkcl, ajándék·
pengőikkel lehetövé tették
a régen elnyütt cipöknek
ujakkal való kicserélését
és ekként az iskola további
szorgal!1l6S látogatását él

szegény iskolások részérő!.

lsten ll1egtildja azt, aki
g'ondos kézzel letörli a
nyornorgók könnyeit, al\!

i'clöllÖzk!j él ruhá!Íant, aki
ll1CgOSZ!jCi [·;enycrél él még
szci-'é II ycb1) <! I.

Nem c-<upé5n szavaknak
zengő ércébell, hanem a

szeretet cselekv ö tényeiben

iRycLczlcl~ az adakozók

ernlicr'téIrsaikon seRiJen1 éi z

cl~)!11á!lYdikkal. Nayy ör()f1l

pedig az, rnidőn lllagyar

könnyeket törölhelünk le

nemcs gonclolkodásunk és

cselekedetünk által.

rnnnrl'nk' Q helycn ip, a n'l<.?g-

ajándékozott és jólé! c

ményben részesitett szc'"

génygyermekek nevében

község ünk jólelkű és szép

csekkedelű jötevőinek az

eddigi jós~gukér1!

Szép dolog az, niidőn

segitcni igyekszik oz. aki

segi1eni JucI f

Lelki megel égedést és

nyugalmat szerez az ne·

künk!

dicsősége.

Szilágyi László, dr./{enéz Béla, II

Csaláry János és Csermák La'
jos. Ez:ulán a közgyülésl ve,
zelő Hatz1!loffer Ferenc főjegy

ző felteszi a kérdés! a hajára
zat hozBJalra. A közgyiilés
egyhangú lelkesedéssel ki
mondolIa halározalilag Békés,
vármeg'yéhez való csallakozá'
sát. (Élénk laps.)

Dévaványa képviselótesWle,
Iének egyhangu lelkesedéssel
meghozott riicsatolási határo' .
za/ál Gyoma és Endrőd min'
den polgára a legnagyobb
örömmel veszi tudomásuL Dé
\'aviÍl1yának ez az első hiva'
talos lépése, mell' az öncrő

öntudatával és báiorságával
lörlént. minckn eddigi r<?mé
Ilyünkcl alálÉlIl1<:lszlja és most
már' fokozo1!l1bban bintnk az
álcSéllolásban.

ékozásAz

bizoltságo! kiegésí'iicni dr,
Kenéz Béla elnöklésc alaH. E
kérdésbell egyébbkénl az ügy
érdekében csakis cgyhangu
megállapodást javasol. (Éljen~

zés.)

Dr. Kenéz Béla csallakozik
dr. Schweiger Lfiszló azon ill
djjványásoz, hogy egy hjvata~

los jelleggel fölruházoH bizoH
ság kiildessék. ki. A már ki,
kiildöi! bizoljság u~nanis lár~

sadaimi jellegű lévén, az egy,>
süJctQk ldküldöHei által le11
mq;válaszlva s igy annak· ki-\
egésziiése is c:::al( ezen fórulll

álla! tör!énhcJil,. I
Dr. Schw~iger ~ás~ló _fül~ I

SZÓ]rJlasa lllulI a kqw!selolcs, I
iüki héllc,gú bi70liságot hiild
ki él !z(,vclkczó 16i!nkkal: Pá
pJY Lajos, dr. ikaféllvi Farkas
Béla, dr. Schwciger László,

jári fent Peslcn Z. Nagy Fii:
rene vezeksc alci!! s a Nemzeli
Egysé6!espárijimak helyiségé,
ben a,' álcsafolás kérdésébcn
a kiildöllség vczelóje szemé'"

Ijlcsel1 eszmecserét folylalolI
Gömbös Gyula miniszterelnök
ÖnagynH~lióságéÍval,aki keg'yc,
sen fogadta a kisg'azdák ké
relméi és azt magtíévá Jéve,
megigérie lámog('Jlását. Ezzel

éi !dsgazdakörökben megindlIlI
.csallakozási mozgalommal kap
CSOli'iihi'Jll Békés vármcgyéhen
és peJig (JYOllld ndgyközség 4

ben· a vc/clö társadalmi l(ö'
rök bcn élé n1( vi sz hel íJ gT>I lz C'll ci I

o mozgalom. A f2yo[)]öi l(öz~

pOilli Kas/illó 111Cgbízásáb61

Pc?lcrmill1I1 Józsd IlY. fójq:zyzó
rncghivtl:;;tm'1 15 dévaványai,
5 cllllrödi és 40 }..'YOIl1éJÍ QiYC

siile:i kikiilclön ífrlckcz!ciel
lelrlolt (J\'Oflli'Ín. ame)\, alka~

!o nl !lJ él I e [,! V lJ é1 t j él g Ll j l' j ': zÓb i-
zoilsiÍg ki'ilc1cl, JI ld s !lGláro~

z ,lii javasIai !eti elfogadn1,
amelynel; ér!c!mébcl1 a bizolls6g

Az ajándékozó::; jöséÍgz.lt hassunk idejében, merI al'".'-kés vÉlrmegvc törn'nyhaió-
j 'f'S. cli,c'-;öséí._Jét hirdetni szán- SCQ. itsé $."Y , umit m,'uiJunk, jc-stigálJoz cgy mCnlOri1ll{ \lmo,. '---, <' _

Icrjcsll kl. Ehhez cl memo-. déko7om e sorokban és i lenti él mi nyu~Tdmul1katés
rllnclli!11!101 il I1wi képviselő' szere/eliel köszönIeni I,öl.· rcnnmamdástlllkat is 1
ícs!i't!c1i j.;,:i7gyiilés lwitJrozala séglink nemesen g'onclol- lvlegérklték sokan köz~
is :ncliékc!\'c lesz. E7 okból , I' n l '[ l' lkodö és érző közönségét, l segUnl< i2fZO e e<Ee meg'·
indiiviinyoZ!é1 szóló, ilagva.

l;1.
r

l
1
",.,i"lj', (....'",.n~l.o.. ~i. ,..rcf,'_,._d~k~i\,_:t..ijl.._·,.I_leh_I::é>·;_~ .1, áldott közőnségébö! a leg'!1c1i6roi::dlnc1k kellő crköicsi Sli" ,

! "' ~ ,C"'>..!~L;/......... ';"~t~-b- :;d~~:t'l.bcn .0 ~·~oLTe)

zöthan fogialjon cíiiósl él l(ép~ ielei karácsonyI a jó tettek! szóJés be~sUlettel 1örekcd~ I
\'i:'cl(iic,:,iiiicf al áicsaloliJs karácsonyól'á if;yckcz!ck l tek teljesíteni fclcbdráti kö~ II
k\5rdé'5éhCl1, (l~iicIl7i.<.s.) "

lenni. I leiC'sségÜ!(c!. LelJelóvé tc1-
Dr. Paczek Géza voit nem' \ 'l fi l' t" 'l l 1 1

,L\Z cnezü.;:, liJZOl\ .. -,(;e- tél.;:, hogy fC'L:3ztJrilsuk azok-
ZClg.....yidéSi kéPViselő,. az tJlcsa-, I 1

~Ci: és mcgs?omoroCo11 l !1éil-;: könn\; ét, akik a smsloléSl1i1k él községre nézve
, , l I1cl\,l/:ClllCJJ és fl\;'Ornorbön ,II 1·ll(·,)~,',·I()tll-.·I,"'.?;:...:)·f;. b,...!)j (71 I'L,~.. p_c.. "C"'lt(',-í~cn fontos j<'I("nj6sé'g,-~rc Vu li 'I l, '~"LJ ~ " " ., ~_

Ickinicll,:i ji1\';:Jsolia, l10fZV ne scm:\'ccI(,k rtlhorai rC;:;7kcj~ l icbb néll\lliöz(;sck napjail
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él császáriak ellen, a szerént, a mint \'agy
az egyik vagy a másik lett a vidéken hatal
masabb, Erről elegendő tanubizonys:ígot
tesznek a község levéltárában lévő ezen
korbeii levelek, melYéknek száma többre
megy hatvannál. Érdekes ezek közt különö
sen egy 1664 esz!endöből való magyar nyel
ven irt levél, mely igy hangzik: "Ti l'ányaiak!
ha IZ császár emberei bemennek közftekbe, !LG

birtok velek, ve/jétek félre IZ harangot, ad
jatok hir! nekünk, mert kii [önben készen a

karó, karóban száradtok meg f"

A ványaiak természetesen inkább szí
tottak a mieinkhez, mint fajrokonaikboz.
Ennélfogva a haj csak lehetett, ezeket segí,
tették. Ennek következtében a török a köz
séget megrohanta s a templom kivételével
az egész községet elpusztította. A templom
mecsetté átalakíttatott s mellé fűrdő épittetett,
a Belvári idejéből felmaradt . pineze pedig
jégvermül szolgált. A kibujdosoHak késöbb

visszatértek, de ott termettek a törökök is. A
mieink a te11lplomkeritésbe vonultak, onnan
védendők maguka!, de látván a tul nyomó
erőt, szétfutottak. Az öregek és él. többi fu
tásra erői!enek a nevezett pinczébe rejtöz
lek, de ki nem álil1alván a hideget, tüzet
raktalc Ennek füstje elárulta őket. Kiüzetvén
onnan, vaiamennyicn kardra hányattalc

A Dl int a török a XVII. század végén
innen eltakarodott, a ványaiak is visszajöttek
fa!ujokba s elpusztult lakóházaikat fölépi
tették. De ekkor újra harezra szólította őket

a tábori kűrL Rákóczi Ferencz hazája sza
badsága mellett fogván fegyvert, a ványaiak
is tömegeSEn siettek táborába. A ki csak
tehette, kardol kötött és a kuruczokhoz ál
Jatt. Csak az maradt otthon, a ki a föíd
mívelésére és a nük s gyermekek eljáiására
okvetlen szükséges volt.

De mig a fegyverforgató férfiak Rá
kóczy táborában véclték a hazát, azalatt uj

veszedelem érte a községet. A Bécsbö
Rákóczy ellen felbujtogatott rácság megro
hanta és mindenéből kifosztotta azt. A la.
kosság az Örhalomszeg nevű sárréti félszi
getre vonult s ott sánczolta körül magát. A
sánczok most is kivehetők s kurucz sán
czoknak neveztetnek máig. A mint ennek
híre futott a táborba, Rákóczy 1710 eszt.
haza bocsátotta a ványaiakat, hogy fel dult
házaikat felépíthessék.

Nem sokára azután bekövetkezvén a
szaihmád fegyverletétel, Ványa ís békessé
gesebb napokat ért. Valami nagyobb csapás
nem érte a községet egész mostanáig, sőt

még az országszerte pusztított cholera sem
látogatta meg.

Ványa lakosainak száma kilencezer,
kik valamennyien tiszta magyarok. Ezek kö
zött kétezer rkatholikus, a többi reformált
vallású.
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Abevált selyemgubók ke,
zelése. Az Országos Selyem
tenyésztési FelUg'yelőség az
idei gubóbevállást 84 beválló
állomáson bonyolíloJta le, ahon
nan a nyers gubó! naponta a
gubórak!árakban küldlék. Ez·
időszerinI három állami gubó.
rakfárunl< van és abeválloll
611.660 kg. gubóbó! 1-1 rak
tárra átlag 200.000 kg. gubó
lefoitása és az elraktározása
iutott. A foitási üzem alaH nap
ponja átlag 100 munkás! és
munkásnő! foglalkozlaHak. A
gubók kereskedelmi válogatása
Békéscsabán, Győrben, Szek·
szárdon és Tolnán történik. A
gubótömegek rakfári foitc'ic;a.
tárolása és válogalása él icg"
nagyobb gondda! történik, merI
ez a gubók minőségére és ér,
tékére jelentékeny befolyás5al
van.

_~Arl..:-Pl/l; T\.].;".rr,r 0;;1 : _~_

az Egyeh::rtés Olvasóban. tvla-
c!aras Gyula jan. tS-án a 48-ős

Olvasóban. NyiszJor Péler ian.
25-é!1 az Jparlcs\ületbcn.

*Molnár Gyula BoiJémherceg-
nő cimű vidám jáiéktll jamiéÍr
hó l4-15·én !1lLllatja be él

Hollel' szálló szjnházjernj(~!)cn

filléres helyárakkal, melyre
liszteleHel kéri a kö/önsc'g
szíves párlfogás61. ~\ JerCll1
fűtve lesz. Számozoli helyek
clőiegyezhclók.

Dr. Szathmári Sebestyén
előadása..6. ~n'oITlCii l<'özmii
velódési E~vcsi!lci 1933 éd
megnyiló clóadásáj jalluár hó
4·én tarlja él 48 as OIVBSÖ

nögylermcben. Elóadók: llerdy'
Béla mérnök és lk. .szaJhmáry
Sebeslyén él gyulai Egészség
védő Intézet vezetö föorvosa,
Ezen előadás kivételesen cslc

6 órakor kezdődik és csak 18
éven feililiek hallgalhaliák meg.

*
A lovábbi soronkövelkc/ó

szerdai esJéken 7 órai kezdet·
tel elóa.dilsokaJ 1arlanak: dr.

I !(Öz
I

yt kap a
i arosok.azó

Kii?iill 1;S i'lssz,;:i:lközés, 144

kisik!cís ~:'; 564 egr~b kisebb

baleset szerep'21. Abalesclek

fuJV 1án meghalJ 14 ulas, 251
Vélsu!i é'llkalma:wll és 208 ide~

gen személy.

3680 belegel kezeitek, haláleset ••IMIMli•••tiiffiílIMI.
nem fordul! elő. 932 kÖ7.ségben
forduil elő trachoma 26,702
cse!bel1-

A bala!onparli fürdóhclvekcl
97.000 fürdóvcndég jB.IO~al1a, [ á. k

k ' .. "i' 4 1°(' li l """'d' leze' 1<020:1· L.ti:) \'0 "UilolL

.~\ vasuii üzemi btlJcSC1Ck I

javulás érezheJó.

rz. Makesali Panni jobb voll,
mint leánykorában, bár akkor
is jól jálszolI. Lach t'vlihálynak
ez voll eddigi szerepel közj a
legjobb alaki/ása. Először lé·
pell szinpadra Marton imre, az
első Jámpalázon hamar keresz ..
tül ese.tt, azután többet nyuitoit
mint, arnennyíf igért. Ailer
László szintén kezdő műked·

velő: nehéz, háiállan szerepé,
ben elég jól mozgott. Biró Já~

nos majdMIli> tökéletesen ját
szolta szerepéL Kádár és Izsó
most is jól jáiszoitak. Imre
Lajosnak a monoJógja és a
műsor bckonferáltlsa ér!heteJ·
lenokok miatt eJmaréldL

M,

!<ét tanonccai dolgozó
ipa,os akkor sem vesziH
ei a forgalmiadómentes
ségeí, ha legalább egy
iitvenszáza!ékos hadirok .
iianí segédet alkalmaz.

Az esejben is mentes a
fmgalmiödó alól, hanem
hadirokkardaJ alkalmaz; de
ennek felt~tde, hogy még
a . folyó évben kel! alkal-
mazni a segédet és él fOf p

Q"nimi?lc!ó rnvnfpq<;;6a i~ f'.Q?JI: -

1933 íl1nius végéig illeti
meg. ,4 forgalmiadót áta,
lányba!l fizető iparosoknal<
nem i?ll1clhctő fej a for
galmi adó az esetben, ha
nlé~ ezévbenuj segédekeí I
ves~ feL A rendelet végre p

hajtása hivatalhó] történi!"
igy hát ezzel kapcsolatban
semmiféle bciekntésre Ilem
kötelesek az iparosok.

Hivata!bói törtél11!, a rendelet végrehajtása.

Forgalmiadó e vezmé
a s~gédetaikaj

nucirban löllél<. I-Iárom 60
éven felüli vőlegény vejl fele
ségül 17 éves menyasszonyo
köL A szülelések száma janu
árban, márciu~ban és májusban
kulm'inái . A születések közöJt
szerepd 15 eset.. ahol hármas
ikrek szülelJek.

Az C'fószalws halillok közöli
2370 halese!, kereken ,)OOO
öngyilkosság. 446 g"iikosság
és 6 kivégzés szerepeL

VaklJélroham 459 embert iill
meg. A kivándorlók s7áma
1739 volL Pasfeuruínfézcibcn

A GySe karácsonyi
nlűkedvelő előadása.

Mintha a közönség' ellenI
szenvvel visclletne a GySe·vel
szemben, olyan kevesen volJak
a máskülönben nagyon jől si,
kerűll előadáson. ~ef1l Jlldjuk
ennek az okát megédení, merj
ez már többször megismétlő

dött. Erről a k~rdésról él jövő

ben még irok.

Egy felvonásos darabokat
hozott színre' él GySe műked

velő gárdáia. Ezekkel olyan
derU Hségre hangolta él közön~

séget, hogy sokszor percekre
m?g- ke1!elt áilni a szerepJők

nek. A szereplők kivétel nélkül
fudásuk legjavát nyujtották. Kiss
Julii'l.ki elóször lépett él GySe
szinpadára, beillett ebbe a
körn yezCtb iZ,~helngjánchattlroz011

A segéd nélkül dolgozói
kézműjparosoknak forgfil-j
n: ia cló ~ ló J v~jó !ll Cll tesi H j
tesc rllC'g'19DO~ban mcg'~ I

történt. A. rendelet. az adÓ-ll
mentességet ahoz 1<öti,
hogy az illető iparosoknak
legfeli.ebb két. tanollca lCd

gyen. A kitemult inas tehát,
mint segéd nem maradha
tott meg tovább mesteré":
nd, de rm:rsult sem igen
TUdon e1llelyeZl\COill es ez-
á!LJl d munkanélküliek sZá~.11
mát szaporitoité'l. Ennek
c!hárilá5ára él P(?llzügymi v

niSí:icr rendeletet adol! Li,

mely szerint a felszabadul!

seg'éd továbbra is meste
rénél marad, ugy a for p

galmiadó szempontjából a
felszabaditás napjától még
egy évig- tanoncnak számit.

A segéd nélkül legfeljebb

"'-'
O.eszte

A Staliszlikai évkönyv most
megjeleni évfolyama igen ér
d('!<es adatokal közöl. Az éVR
könyvből él következŐ közér R

ucklődésre számol tartó ada·
10kaJ közönük:

A rádiónak összesen 325.032
előfizeióje ha!lgalja delel<1oros
készülékkel cl leadósokat.

Tüzkárl szenvedett minden
második magvaI' község (szám
szerint 1702), él tűzesetek szil'
mil 5839. Az épületek ben és
ingóságokban okozoJl kár meg
haladja. a17 miliió pengőf.

A íúzvészek alkalmával· kéi
emberélet pllszlull eL

Tavaly 76 354házasságoj
kötöttek, az összes születések
száma 212.902, mig ahalálo:..
zások .száma 144.968 ~volL A
természetes végszapo;rodás
61.957. A ly:;;r!öbb házasságo!
novemberben. májusbi:lrJ és ja-

Érdekes adato
a Statiszti ai

ől.

Új reitelmek,úi fájdaJH

mö.k jönnek? Ki ludía?
. Rej ves cl jövő, mert aZ·

embe; be!ekényszerUlt nagy I
ön6.mittissől vadul rohan él ~

bizonytalan végzel felé. Az
irigy becsvágy, nagyobbra
vtigyás, olyan kegyetlen .
helyzetet teremteH. ahoilllan
az úi ci végromltJsba vezei,
ha nem jön egy új gondo-

. Jal! Gondolat '/011 sok! I
D(' iJ gond j mögöH l

\'1 az nnzés l'clvaszl
óriósa, m prédllra lesve
ü;;:i érl·,ildelen, kicsinyes, dc
é1í: cf11bcriségrc igen n>
5zéJres jálékát. Önz.etlen,
tisz1é1 gondolatnak kell
jönni l<S úrrá lenni íTlindc··

nek feJelL hogy az elmult
esztendőben cl sok cSGI!Ö'

elás ll1iéüt az orcokra me
revedelt reménytelenség
bélrázdái megenyhUljenek.
A fáidalmal váltsa· fel az
orom, mely után milliÓ és
rniHió ember epedve vá H

gyik! A valóság íszonyát
az Ó,esztendóvel· együtt
feledfli kell t Még egyszer,
csak még egY5zer legyen
remény, báj ran hí\'és!
Alcarni. remélni l.;cil egy!

szebb iö .. 6t !
Gyr'llli1, J932 decemberh628· án.

BÁCSI LAJOS.



ismerőseinekbarátainak és
szájbetegek szakorvosa.

k i v á n kedves pátienseinek,
ÉNYI ONFi fog- és

ú'j évei
Dr. E

Boldog

E
(ÚJév napjára.)

Életkörök.

A bolgár kormány lcmol'c!oll,

Békésvimnegye 115 ezer

P(,il}2iit b1pÜ!j - a 'rniniszlerium
kJl Llkpi!é."j szLikségl11unkcíra,
IlwllvcJ a },kdgycsCgyl1ihél és
l<:.é!egylláza közöili 3 és fél
km. hosszu szakaszt épíli ki.

Huszonkét állás van üresedes~

ben, CZ'2il éÍ!lásokrél ielenikez
Iw!nek btiril1cly hivajiJsu férfiok.
vagy nÓk. r.':gyellcll kenék ClZ

inlclligc{]cia. Az eddigi gYi1
kmlal szerlnt. 110SS<::1l évekröl
van szó fix és mellél,jövcde
lernmel. A foglalkozás egy ré
sze pénzbc'3zcdésból áll, nyug

lák ellenében. Csakis olyan
újÓl1lc11uhcíl v;;:ilelDn\, Yigyelem#

be, ahol al ille!ő minden rész
leir.z kjh"riedóen megírja az
cddigi mLiködést, kor!) családi
áilapoloi, képzeltségeL A fog,
[alkon]s mindig az ille!ó lak
helyének a szomszéd városá'
ban 1örlénik. Leveleket Marton
József eimére Budapesi, VII.,
Dohé'lny u. 14. Kizárólag posla
ulján kérünk.

Délamerikában Columbia és
Peru államok háboru! kezdtek

egymással.

Nem ken többé a vasámap
feladott táviratok után pósta
díjat fizetni. A kcresl,edeJem#
ügyi miniszter rendeletet (jdol!
ki, amely szerin! a vasárnap
feladott táviratok után eddig
szech?11 negyven filléres ~póldí

jal törölte. Ezek szerint ezután
vBséÍmap is annyi djja! szednek
a IfJvilatok után, mini a rendes
hérJc.öznapokon szokásos.

Gyomai anyakönyvi hirek:
Születtek: Sándor Margit, Oláh
En:sl?bet, Csaba István, Oláh
Piroska, Jónás Eszter. Elhaltak:
l<:ovács Jmréné Kis Lidia 56
év!?s, lesa János 7 és fél éves,
Bdráih Róza 7 éves, özv. Szia
lágyi Mihályné G. Nagy ju"
lia 68 éves. Kovács Imre 2
hónapos, Csáki Balázs 37 éves,

Franciaország mult évi ál
jamháztartási hiánya 11 milliárd.

Aidn.1mulátorok töltése S70#

badipari foglalkozils, de ehez
Ipariga70iványl kell váltani.

Ha fáj a feje é~ szé""
dűl" ha teltsége!. bélizgalmaI.
gyomorégés!, mellszurást vag'V
szívdobogást érez, igyék minél
elóbb valódi ~Feren(: J.&""
z~efóló keserCivizeL Gyomor
és bélszakol'vosok bizonyílják,
hogy af'eren(: J~zSilef víz
remek !ermészclalkolta has#
hajló. A Fei.·enc J.&zSilef
keserŰVÍz gyógyszerlárakban,
dro~~'ériákh(jJ1 és füszcriizlelck
ben kapható.

Hirdetmény. A m. kir. föld
mivelésiigyi miniszler ur 87508/
1932 Vii. ö. számu rendelete
érfelmébcn gyümölcs és fais#

!zoiai termc!vényekci Svájcba
csakis egészségügyi felülvizs
gálat és cié'lnos kezelés ulán

lehet száiiílani. Ezért lT1111Úen

éiónövény s7.áiiilmányt köteles
elózőleg a m. kir. rovartani

áliomással megvizsgálJatni. il,
lelve B !\iszállitás iráni a ro'
vBrlani állomÉlst megkeresni.

Az Országos Kézművestes

tiHet szigorubh rendelkezések
kel kivitnj(l <i kontfirkérdés
fendezé~"H,

A settenkedő halál. AZ (Ir,

lis!avlJág vesz',,:yeiröl rendkivül
érdekes cikke! közö] a Délibáb
uj száma, cunely mincien rádió
színházi és fillllcseméllvról kí
merilö beszámolót közöl.
illusztrált ródióműsorok, pom
pás riportok, folyialásos regény,
rejtvény és érdckfl?s7iió noveila
teszi változalossá a népszerű

képeslap uj számai. A délibáb
ára 20 fillér.

5" 'MP'

Örül, vim!; kocag az élcf! > ••

Hangos sZll'l'erisek, kacagó emberek,
csicsergő madúr hangja CSPIIg, newt,
a vén} az öreg bolondos, táncos.
torka ruhája virágtól illatos . ..
forr} bl/zog a vére, Belső tilzéböi fakad az élet ...
és lesznek tarka, mifliószln/í virá&ok, fomóok. pázsitok Imrék) meg

[Eszlerek ...
s a vén, az öreg, a föld megrerne,f?
Távol vidéken aranykalászok le llgnek, flPvefnek.

S gyiIlnek hatalmas kaszás emberek . ..
. R1;r,~lí?!'; ~1'/JJlr

Szof, bllCSlISZO! senki se leP,
Suhog o kasza. Hull a levé!.
Csendes búcsúzáso!c . .. aludni térünk., >

Az alvók!'!! !zull-/wIl
vasta/!, rétegben az őszi levél . ..
Aztán újra kietlen) tarolt, sivár minden . ..
Csend. " óéke ... álom.,. emlék pihen az életen. > •

Pesti diák.

iHinc/en alszik, Senki sincs ébren;
II jiíjdalom, az öröm, az ember., csok Isten . ..
Fagyos zúz!ombját lassan /lUlfafia fáia.
amiM ke!eirSl b/horsúTjóen a :Vap{slen ldl, . ,
Lassan feveti fehér köntösét. Efmulnflf; az álmok.

eimuíik a té!. , .

Zuzmarás ágak,
elért, el nem ért célok.
megha!! remények,
fehér jégvirágok,
csendes pi/lenésd(,
fáradt szílJveresek,
egy végtelen f!hér kend/h'eI
leto/;art tálcán mind-mind hogy cl/érnek _. ,

SYBILL. Az Iparos és !<:'cres
]\(?dó Ifjak i<:'aráesony napján I
elŐadlák a "Sybill" opere1!cl,
nle!\'cl l«'lzk1vénafra IliOS! új
évkor 111egbnH5!elnek. jövő

I
s zá III un1, ban rész ieksc n be· I

S7Cíll1olunk az előadásokról,

A Dalárda vezcfőségétőlér·
fes.ijllünk. hO~fY él vcgyeskarba

még sziikség lesne Vilg'V tíz
leányra. Ezulon hívjuk fe! a jó
hangú leányokat, vélessék fej
magukat a vqn'eskarha.

A Budapesti Árumintavásárt
1935. évllcJl Jllríiu5 6-15. kéj·
zöt/ rendezik meg. .4 vá:-::c'!rra
való jelentkczés első halárideje
íai1lJ?Jr 15. Az C7('i] időpontig

ieienlkc(6 kiáliirók 10 S7.i}zBié~

kos kedvezményben részesül,
nek.

Számos női bajnál il termé·
szeles "FereneJó7sef" ki2serű·

viz IJélszná!aJa végielcn negy

mer-!<iinnyeb!J[ilés! szerez.

A faksz épiksi köksöni')!\

törlesztési idejé I lovClbbra is
40 félévben állapítotlák meg a
kért 80 félév helyeit.

Felhiviult olvasóin!{ figyel,
"'v' " ",4~~. ',.. ~""'"'''' .. _ "~'_~'"

réb.ti \lónva lörtJnclérc, !llc!y~j

rIélclll LJjos t8'70-ben mCf,!jcienl
L)~k·zsvárrncg\,~ l-{djdDna CiITlll
könyvéb61 vclfüJ:k át. /\k!,ori
han még' Dévaványa Békésvár
mCj:;yéhcí~ löriozoJI,

Szihreszteri záróra meg
hosszabbitása. :-\ belügyminisz
jer renckiclet ad!,!!, ki, Incly

s;rcrill! (iLccrnoer- 31. napján az I
Or~7~g q~S7. jC~'ij,!eién .miildel: I
nyilvanos "'Ikezo cs szorakozo
Ih': IVisé}:)' fi Vi! VcI! ari il sá I. lová bbá
hangverseil)'ck, elóadások és

i'~l1ci1lula!5á~ok tarlásál kivéte
ks<?n reggel 6 óráig ellged~'

ij/ni. ~.leg-icgyzend6 azonban,
hog-y ezen nyiJva!arI6~,1 ide. (i]all

él szokásos zenélés kivéJc1évei
btli'illily flJufalványh'-lj' vagy
elóadCí5I1oz a 6457,)/1901. B.
tvl. számu rendelel értelmében
klilön rcndórhafósági engedély
sziikségc s .

Már a községi mázsák i<;
csökönyösl<ödl1ek. r::gyik közeli
mérlegclc?srl(?i pbr kiló különb

ség' voll (J véÍséÍrlúi és a vá

góhídi mérleg közölt. Eilen#

őrizhetetlen száguldásában ez
él pórkiió l<iilönbség I)oríi.
romho!. C7t él sJ'áRUlc1ási csak

úgy lehet megállitani, hd hiva

fölos mérlegelésekre !li:ls711áll
mérlegek álli:lIldóan csakis
pontos mérlegelésre ZllkcllITw
sak és azokon nem kiló, lia
nem deka kiilönbsl'Rck sem

fordulnak eló.

I
J

i
q

Elő!izet.öine~,. olvasói~ I
nak es hIrdetomek bol- 'l

dog új évei kiván a
"GYOMAi UJSAGH

szerkes:dösége.
HusZonnégy mfl herii.lt ki-I

sorsolásra az Alföldi Míibaril- I

tol< i{öre kiállításán. Tüb]:s;ör j
!;i\;;()!liik, hogy 21Z J~lfölrlj t\lü-j
hCJ:'il!llk l':örc $l'l':,olássa 1

, cg.y-l

blZk {) Ii'li I Idb IUá si r·2 11dc7C II hu- i

II ,j p: s!c ll: :O. kl,ili li: cl:",Ull, (l ille lY l
il i1ni,íuk!J,~n ZÖI,II!i, (J [,'(vbe I
\,eli iI/CJI,,1 ImJ IwlyeiJ hUS70Il- I
négy 11 1 Úve.1 :",orsoll.~k l<i. _ A I
I'.' yerjes. SZél nJ 01\ a k ()ve1k enik.. : l
31·H), 4227, 1186.1818. 1011,.

. 87cS. 1706, 17:';0,4166. 1126, I
'--l ---" j--G 148- -1')° I'io;) ~ ("":1 Jf_JZ, --rujö~ _-u, t~ t. (-."

5589, 74. 208, öö~g. 1117. i

3579, 293, 1729. 2795. A I!YC-l
remény iárgvc;i; áh'éle!C vége!1
b<5wbb fcivi!il",clsilás fl kövI21

ke7:lÍ cím edal! kaplt"l!i'): Alföldi

~iÜ\1 [1 rá i !,i~ !<ü re, öUlL, pes!. I. I
l\cr. Lenl.>;, iér 7.
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tor iJzletét és aszta!og áru iparle!epét. Raktán::m: po!lturos B: élők, ényfa betétes
s.zobák é~ ,kUm,nféle. hajiitott székek

Ozlet és üzem: Gyoma, Kossuth' lajos ldca 35 sz. Vatay Gi;bor-féie u;i:em.)

J:innnJf~UJí(nt)C[

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MARTON,
JI*t!Erx$liJ(XI'~

Fegyverneki utca 7_ sz_ h,íz eladó,

Bácsi LGljos szabómcs!crocl _\';:-ü{:~di

ti3zta magyar gY<Jpju szövet métere
B pengő 26 fillérért rendei hel é,
f-1He1képc5 egyéneknek :~ !la",} ["l;s:rjct

fizetésre is.

FC!lv1!:c'T!! égi5 alig 1J:lSZll~·l':t

eladó. ellH il L:;HkllliLll;dl>'lIL

fl;. gyomai H::;r,gya \'C:Z(;Uj:;<,~,e kl-
kl~rj III inrlen ke(h'L~~~ \"l'\'Öjét. l1ngy n
I Jnng:yü baH ka rlJ") 1. t j,33s/,]L:lokkf,ka t

naptár átv~{elt..' es {\" \:i~si-::néLitós[)t

adása végett jim. 2-én OKvetlenül
!Je,nák be,

Értesités ! Céf'i,nk
Békésm-egY~'i i\ltatf\nüs
tárra], 1111111 II Futura i\1agy;H Szhy{)t
kezeti Közpon tok ,:':\ru1org:r:J nt i P~~sz

ré-!l\'tár.sasüg -föbi z()rnányosáv211, l1(~gy

Gyomán és Endrődön gaboniirt
iJásáro~ a futurának. 'Vásárlúsainkban
a Békésíllegyei j\ltalános l~Qkarékp.énz

tár gyornai fí6kJa is ré~::1 ve~;,z, igy
akinek eladó gabon6.ja nln, :Iz ütt is
felajánlhatja az!. Felkérjük lerme:öinkd_
kérjenek tőlünk is .11Iiek'll
eladnák g:abcnajulcaL \Vagner l\-'1árton
FiaL

CIÓ.PUB

~fKt~4I'i~~

Nyomtatványokat' .. lapunk
nyomdájában készittessen,.
~~~~W~{ZU

Lakodalmakra, elöadásokra, lJlll

jatságokra szé\<ek, :lsztalot karJáilill1
mennyiségben kaphatók a líge!i pm'il
lontlan 5 fillér kö]csőndi.i meJldL

ll, relsörészi Olvasókör italmérői ál
lásra hirdet pályázatot ujévre, feltéte
lek az Elnökllél tudhatók meg_

A Ré,ész ruhanag)'áruház több WO
megmaradt női és férfi téliknbátot.
hundát és börkabátot a jan_ 4-ib me~

zőturi orsz, Yásáron fogja olcsó áron
úrusitalli.

O~csóbb a bor! Kerekes Karoly
borkereskedi.ínél a kiliinő zamlu kadar
bornak likrjc 40 fillér.

"r~<&~~~·~~~~It-~1'"!~~~,*~~~,?~!)~!V-'.

~ dÓ CLCO OZ:ODJ~U LC0L, f
~ ha az 5100 k al o ri il j lll, minden rendszerű j
• kályha és takaréktűzhelyfűi:éséíoe alkalmas ~

i ~· 'i ,
i ~
~ i., ; ol o

i i ~~ 'i
i meiy mázsánként 4.40 pengőért kapható ,

i FR RTG FIA ~
: ~
, fakereskedésében. !

j Ugyanott mindenféle tüzelő anyag, belföldi j
i .,.. és külföldi hasábos tűzifa, dorongfa, pécsi ,

i tojás szén, baglyasaljai darabos és ózdi szén •
! ..i olcsón kapható. i
• •
L.~H;''''''''-~'-~''-~'_&''''''''Hl!lliH-'_.~.~~.J

VASUTI I\llENETREN 1932. október hó 2-től,

!gyorsl Igyorsi IgjTMSj I~l

Ha azt akarja Ön, llngy én::k
hosszt! során á~ enl1éke7.ztaek ()nrc.
akkor ünnepi. névnapi vngy nászaján
dékul szép fali képei, vagy tükröt acl
jon, al11(:lyet nlélyen leszállított árban
beszerezhet Ei a r i P á l U\!egesnél
Enoi'ődön az Ip;:;rtestiiJet melleiL
Szaks7.c~rdt~n é~ olcsón \'á~Ld kt~·pl(i~~:·e

tezest, ováJ, kör és szcgletes keretbe.
. Ug}'anoil n~gy kétkir3kiA-iüs lÍí'.1{:thelyi

ség l;lidssal és herenclezé~se] eg:yiilt

0-15 9-0013-3217'0020'50 i Spest k.p_ é 5'0010-4511'4519-1019'53
:-::;-:::-"..--

ll-06 ll-5718-07 19'59 2-W é O-32 6'02 8-5214'28 n-oo
6'3811-1412-0218-1520'04 235 i Gyoma é 0-17 5-52 S-51 14-2016-5919'04

. 7_31 12-09 i2-40 19-10 20-41 J-38 é Békéscsaba j 23' 15 5-00"8-14 13'26 ~6'22 18'12

3-5312-4017'3020-05 i Gyoma é 7-2411'4716-4121'56

4'211308 n-58 20-33 é i 6-5311-1616-10 21-25
4-2613'1318-0320-38 j Dévaványa é 6-48 ll-ll 16-0521-20

~:~~ ~n~ l~:lg ~i:i? ~ •Szeghalom ~ ~:~~ i~:~~ in~ ~g:j~
5'1714'ö419-0421-30 é Vésztő j 5.531O-1715-1120.dl7-2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8-20 13-24 lS'24

~.~~~"""'4~;Jta;;m~afltaC'fI~"''ejll::~$'vt:cY~~,.1<-J'<:l

.
cSInye

agyak!
Lehet korcsolyázni !
. A NŐEGYlETI

JÉGPALYA.,ME::GNYILT.
OlcsÓ bérlet!

Gyermek és Jiisérő i~gli~
Járjatok minél többen,
a bevétel a szegényekéo

~~<;~

P Ic 1544. sz. J932_

~ .. h- d + .•Jooil.rVereSi Ir ,e ..menyo

Dr. Mon:ai Béla ügyvéd által kép-
viselt Hofherr Schrantz-CJayton-Scl1utt
leworth'stb_ javára EiOO P tőke és
több követelés járulékai erejéig a
bpesti közp_ kir. járásbíróság 1930 évi
459964_ sz_ végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást
szenvedőktó] 1931 évi junius hó 15-én
lefoglalt 2300 P becsült illgóságokra a
gyomai kir. járásbiróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeli etvén,
annak az 1908, évi XLI. L-c, 20_ §-a
alapján a fent megnevezett s il fogla
lási jegyzökönyvböl ki !Jem tiínő más
foglaltatók javára ís :lZ árverés meg
tartását elrendelem de csak arra az
esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályu
igénykereset folyamatba nincs végr.
szenv_ lakásán Endrőd, Selyem u- 47
házsz_ alatt leendő megtartására határ
időül 1933 évi január hó 5 napjá~

nak délelőtt 10 órája tilzetik ki,
amikor a biróilag lefoglalt kazán,
cséplőszekrény s egyéb ingóságokat
a legtöbbet igérőnek készpénzfizetés
mellett, esetleg becsáron alu! is - de
a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabban nem - el fogom adni_ Azon
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltás i
ára egyezer pengőn fejti! van, az
5_510/931 M_ E. számu rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik a
Jdkiáltási ár egytizedrészét bánatpénzü!
leteszik.

Gyoma, 1932. évi dec_ hó 5 én.
GLUOOVÁCZ FERENC

kir_ bir. végrehajtó;
millt bírósági kiküldött.

lén/so hordóban, vagv ktldbi:lll.
(>\ szennyes szappanié ll;osás
uián nem büdösödik meg_) ;\d·
iUl lk lJOZzil 2--3 sn1za!ék pc!
roJc\\f1Iof, egy seprővel j(,1

vcrilik fel és kc\'Crjiik iis9C s
akkor kész cl pcrmcj,nö je". i\
hcrnj'ök kis,,;é fi11lgili('?J1élk

ellőJ él pcrmcieLCi kiÖl, u 1l111il

radnak a helyükön, dc ha llltlS

Ilap mc~nézzük őket. oli ta!i'il·
illk \'ClJamcnnyil mc[{szárad<l.
.A virágzás uláni permelczési
ugyallcsa'l( c hasznéil SZOppal,·

fév'21 csináljuk de adjunk ak
l(0r hozzá sclnvcinfmjj /hi(kl,

~""~~~~

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

ExportvaUuta nyilatkozatok
és fuvarlevelek kiadása. A
tvlagyar Nemzeti E'Jank jeguiaDb
rendelkezése él'!elméoC'ii 21?

osszes mezőgazdasági áruk
kiszáiliic1Sához szükséges. kö,
Jclez{í c)cporivaluia nyilalkoza
lok kiildéÍsiÍ! december 20-lól
kezdódöieg él r-ilagyof Nemzeli
l)ilnk föiníézcíe, fiókínlézelci és
(J köJc1cl() nyilalkozalok kiadti
stíra fc Illdlaim azoll vi dék i p,:n z
inibelek eszközli!\. Az ércie,
ke!lcb:llCk Jehál fl iövóben ke)/.
vclicnül C7ekhcz az intézclek·
het: k.\?il fordu!ni. A ~/lagVi1r

t'v1ezőgélzdasá~i Kiviteli inlézct
áital eddig kiadotl kölc]czó
exporlvalula nyila!l<ozaiok de
cember 3.1 -énérvénylikel vesz
tik és ezen él halánHlpon iul
ezekke! szállilmányokaJ feladni
nernfehe/. A2!inlézef . ál/Af . pl

kö!eiczö !\yilalkozalokl<:al egyií{j
ldöc10U fuvarlevél f,!arnilurái

vá!lozallanul érvényesek és
azok él Mogyar Nel1ECií Bank

fiókj cl <'Il j él \ lz j adol J li yi: anwza·
Jokka i egylill rel hélsznál!w iÖ Ic
Az Cf.!\'\:S ll1Czóg'élzdasÉlgi cik~

kek szá!iilásál1oz szükséges
ruvarlevél garnilurákal, véliamint
él beieknló lapokal és vóm
kezelési igazolvAnyokól 10'

vábbra is a Magyar Mezógaz
clalársasági !<:'ivileli In1é7el fu'
vorll-odáia (l'.Judapest, V_ RlJciolf
rakparl 6_) adja ki. Ezek de'
cember 31_ IIlán is az illjézct
tól iélénylendök_

A beliigyminiszter kijelentése
szerini él közigazgalás racio
II aiizá Iti sa lélszámcsökk en lés,

sel ls iár_

Törvényt készítenek a ke~

reskeclelem képesíléshez köté
, • Isero ..

Hernyóirtó régi szer. .A. Pcsii
Napló írja: Unos-untalan ol·
vasható cl lapokban cl drága
fércfJir1ó szerek ajánlása. Ré
gen is voll hernyó a fán. Le·
szedték a hernyófés7kekel él

háziszerrel irtották_ Régi, ki
próbán szerünk a hernyóiriás
hoz a szódás szap:Janlé volt_
Ez él szer alig kerül pénzbe.
Minden háznál mosnak_ Az el
használ I piszkos szappanos
leveiet gyüjtS? össze él gyü,
möícsős ga ,vagy kerlész,
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ELŐFIZ'ETÉSI ARAH.:
Ncgyedé\'fe j'30 P, fél évre 2'50 P, Egész éneS·2DP.

Befizetések oostacsekkcn:
"J-hmgária-l1yomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ti.r. este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Fe!aH5s szerkesztő:. lf~. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Gy o m 3, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések di.iszabásal:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. J11agfls. hi!'d~k.s

20 fillér. Ötszörí hirdetésnH 10 százalél<, tlZsw:mel
15 s:dzalék, 1 negyedévi hirde\ésnél 20 százaíék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék ked\'ezményt tJ.dllllk.

egkapta Gyoma község
a kövezetvámszedési jogot 10 évre.

Békésvármegye aHspánjátói.

Gyoma község kövezetvámsze
dési engedélyoldrata.

A m.kir. keres\{edelemügyi
rÍ1iniszler állal 176.979/1962.
\.-a. sz. él.kiadoU engeclély~

okiratot, az 1890. évi I. L-c. 86.
§·a értelmében, az alábbiakban
közlöm tudomásul vélel, nyil·
vántarjás, illelőleg az l. foku
hatóságok részére azzal a fel
hivással, hogy a kereskede!em~

iig'yi miniszter rendekle szerinI
a vámdijszabás I. lV. és V,
ponjjai alaH foglalt felsorolás!
a ll. és lll. ponioklól elléróen
nem excemplicaliv, hanem

ez a rfiia hálrfinyoó'. él közre
pedig' igazságli'déJíl adó 111 cg
szünjék. Nern is rcmélii'i\\. hogy
a jog gyakorlil:::iJnalc Ifz évi
jdólar!é1mái~- fvnnmöradjon a
kÖvczelvám. Dc addig is, mi.g
azj szeclheljiik, okosat1 hasz·
náljuk azl fel. i\ helicrii!cii uta
kal ezután él l{özségneK keil
Jiszlán tartani. l<'arhan!arlé'JsrC'l
nem sok kell. Az ezd,cn felül
megmaradt össlcgíZc1 lÖrlcsz·
szül< él !lós(',k [':1111 ék ui jóra

felvelI adósságo!.
Már mosl szóvA 1css;ü:k: él

Kossuth Lajos úlcá! vagv 10·
cso1iuk nyáron, VElgy lcrciiuk
el arról a kocsi (:5 Clulóforgal.
mal, vagy kén}'szerilsiik a j tn'·
művekel a lépésben hajiéÍsw.

Le!<özöljlikaz alispáni áiirdlot
és a] engedélvoki ralot.

*

idejélmultnak larljuk. Avasul
is sok hátrányát szenvedi en
nek, meri akárhányszor csak
azért szál!iítalnak autón árukat,
mer! a kövezelvám miait ol,
csóbb az Bulószállitás, pedig
ugy lehet, hogy az auló az
ilyen kövezelvám nélkiili szál-,
1íiásnál nem egy. hanem tiz,
húsz, vagy még ennél is több
kiloméleren koptatja az útat.

Azt hisszük, maga avasúl fOf p

szirozza majd legjobban, hogy

Már a l1lullkoriban ielezlük,
hogy Gyoma megkapja a kö,
vezetvámszedési jogol. Az erre
vonatkozó engC'délyokiral is
lcérl<ezell már és igy 1933
január l-fóI 1949. december
31-ig II vámszedési jOffol a
község gyakorolhatja. Ezzel
szemben lartozik a község a
be!!erüle!i utakat karban tartani,
cselleg ujra burkolni.

A vas1Jlon érk.zzetl áruk után
szedeJt vámol igazságtalannak,

,-...-.., , . C

l k ,. .. k mennyiséget vidékre kell el, 1 melőnk,' K~er lzido,: és l~áp I
."",,e e essun adnunk. Mennyivel könyebb day A/adar, l1a ok keZDe

a nagy gyümöfcstermrié:i lesz jól értékesifenűnk azi .~ j veszik ,k~zsé!I.ü~k .gril,mölcs
versenyről. Ii J1wft eszfendő- gyiimölcsiinkel, melylJ.öl aJO j termelesen~k lran~'tfasat, oho
ben három millió gyiimölcs- II jajtája mellettnagyobb meny- l gyan orszagos Vlszonylat~an
fát ültetlek el csonka Ma-. nyiségef) esetleg 1!agontéfelf l a gyomai zöld~apr~ka a leg-
gyarországon. lJ;J.en~Yi esik JI tudunk össze,szedni. E.Z a~on- ~amat?sa.~b, tlZ .~V .. m~~IIJ~
eöbö! Gyoma, Endrodre? ban csak úgy lesz lel1l!fseges, Igy lenetl1nk a gyumolcsunk-

il tanyák köztjárl'a} jól esik ha már e!öre e{dönfjük} me/y l kel is.
látni, hogy az elmult évben, gyümöfcsjajtának megfelelő I Alakit~ll~ meg.~zt az eg~e
több helyen ültetlek kint is . il talajunk és éghajlatunk s siilefcf, alldsuk ossze a koz
gY{imö!c,~tát. Örü! is a gazda, il döntés utón l11indenki ehez ségi gyümölcsfa kataszteri}
ha az ember megdicséri a is tartja magát. /íészitsünk terlJezetet a to~
gyilmö!csfaűltefésérf, a többi Egyöntetíí gyiimölcsferme- lJábbi gyümölcsfa iil~etés"ő!,
meg pironkodik, akiktől szá- lés keresztül vitelére mielöbb hogy le ne maradjunk a
mon kértem, hogy miért nem meg kellene alakítani a gyü- versenyről, mely versenyre
ültetnek ayilmö!csfát? mö!cslermelők egyesü/eiét. ezidő szerint Szeged és kör-

Tehát b idáig eljutottunk} ~ran Gyomán kéi olyan ki- nyéke készül legerősebben.

JgY'ifihö1'cfjht.1;1tJ~iv~n"~~ e!Jl/tlt ~p~á~lo=-',.;;l!..;;;,:};..;'a;;;;1';.,;~o:,..:;J.,,;.·la",!,f...i...J",!,Yl...11...]J....n...ij....lc....s....f...P1....·4...,. ~""""""""!""""",~"""""""""~""""""""""""""""""",,,,,,,

az ií/tetésben tervszerűség,

rendszer? Nehogy a satnya
fajta szaporításával kin lód
iunk s az első hozam után el
veszítjük ezt a kis kedvünket
is.

Egy-kétgyümölcsfával csak
a házi szükségletet efégithetp

jük ki, de többről már ela
dásra is marad. Eladni azon
ban nzindig a jobbat lehet
könnyebben és drágábban.
Azt is számitásba kell ven
nünk, hogy a helyi szükség
let kielégitése után maradt

= WjZWAJl

BÉKÉS VÁRMEGYE HAJDANA.
lrta: HAAN LAJOS 1870.

Gyoma.
Vármegyénknek ezen mezóvárosa fek

szik a tiszai vasút mentén, az egyesű!t fehér,
fekete és sebes Kőrös mellett.

Helynevek és pedig:
Útczák: városház, pocos, nap, újvilág,

zöldfa, matakert, kisrét, motrogály, mirhóhát,
(Mirhónak nevezi az alföldi magyar a la
pá/yos, vizenyős helyeket)} csárda, nagypincze,
görbe, sinagóga, üveges, német, magyarvég,
fegyverneki, holtkörösi, újvárosi, kistemp!om,
edényes, akászf{\s, vásártéri. saJétromi, hantos,
halász és füzes útczák.

Szóllók : Hantoskert, állítólag még az
itt lakott csehek ültették. Régi épületek nyo
mait mutatja. Nagykert, Clfrakert, onnan

vette nevét, hogy már oem kötéllel, de láncz
czal mérték, tehát czifrábban mint hajdan.
Matakert. Bánomkert, sok hibás földje lévén,
a lakosok megbánták, hogy szőllőkertnek

hasittatott ki. Csepűskert, ezelőtt itt voltak a
kenderföldek. PoC'zoskeI1, a Kőrösp;uton lé·
vén, a pocz (patkány) igen rontja.

Hátak: tövises, sóskás, varsányhát, a
régiokmányokban sokszor előfordul, mint
hajdani falu.

Zugok: nádas, szoros, dancs, kecsegés,
halmágy, holtkőrös, egei zug, máskép sirató
zug. Mikor Ege falut a rácz elpusztította, az
egeiek ide vonták magokat s innen siratták
falujok romlását. Tengeris, poczos, bodvai,
nagykerti, németzug, német katonák menvén
Endrödre, a nagy ködben itt eltévedtek.
fűzfás templomzug, itt hajdan egy puszta
templom állott

Laposok : görbekut, vidó, révlapos,
hajdan itt állott a révhajó. ]uhosrév, zöld
lapos, korai fűtermő hely. Hölgyere.

Hatánészek: magtárkörnyéke. Itt vaft
most az urad. magtár. FaHyos, Félhalom,
hajdan falu. Ivánfenék. Kis és nagy juhos,
koplaló, varsány, kerektó, poros, nagyposár,
bikafenék, vizes hely lévén, sok vízi bika,
madár lakta, kölesér.

Halmok: keselyűs, oláh, csapó, bodvai,
pólus, lippai, egei halom, Bédorhalom, Ege
hajdani falu közelében, sok csont ásatik ki
benne, mert itt volt az egeiek temetöje. Elő

halom, Póhalom, hajdan falu. Lepényhalom,
lapos alakjáról kapta e nevet. Özed. Kettős

halom. Külsöszék. Rédahalom, csudaball&i
birtokos Rédey családt61 vette nevét. Almás
domb, Istállódomb.

(Folyt. köv,)
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statis kája
az 1932. évről.

G

Gyoma község anya*
könyvei szerin1 az 1932 évben
279 születés és 235 halálozás
történt, tehát a szaporodás 44.
Fiú születell 161, lctlny 118.
Fiú elhalt 117, nő 118. Vallás
szerint szülel,/lI reform, fiú 97,
leány 75,Tkalh. fiú 31, leány 22,
ág', ev. fiú 16, kány 11, izr. fiú
3, leány -, ba pL fiú 1, leány-o
Vallás szerin! elhalt rer. fi. 91,
nó 99. rkalh. fí. 16, nő 13,
ág'. ev. fi. 6, nő 5, izr. fi. 2
nő -, gkalh. fi. 1. nő -, fe q

lekezeleil kivül fi. 1,. nó 1.

Házasság01 kötötl 101 pár,
Ebből reform. 56, rkalh. 12,.
evang. 4, Vegye~ házasságot

kötölt ~9 p~r,

i. t. c. 87. §·a érleJm12ben min
den káriérilés nélkül Icszál!it~

haló, ha él jövedelem több,
min! aZ 1890 évi i. t. c. 85. § él

ér/elmében él vámlárgya!( épí·
lése és f"'llniorjtisa eimén szám
baveheló súikségleL

Budapesi, 1932. december 10.
A miniszter rendeletéből :

VÉCSEY s. k.
min.iszteri tanácsos.

szedési jog gyaknrolhé'lásávaJ
iáró felelössér;éJ, kölc:(sségél
és feiadalÉll a kövclkc7ökben
állapilom nwg:

l. vámcngeclélyes jarlozik a
fcn/ebb rnegálíapiiolJ vámclij
szabályzat rendelkezéseit szi
gonwn Iwlariani és nevezete
sen senkilől semmiféle szol~

gál/alás! nem kö\'C'lclhel más
eimen. mini amely fl vámclij
szabályzéJlban fel vall sorOlva.
a -vámmenlessége!\el p'''lHg kö~

teles minclen előforduló eselben 
s7igorllan szem előil iartard;

2. minihogy cl vámszedési
jog él közforgalom érclckébC:l1·
C'llgedélye?lelik, vt::mcngcclé!ycs
ezen érdek szolgálatában kö
teles:

a.) él közforgalOI1l a!;adélly~

talan gyakoroihéllils~ céljából éi

vámlárgyat mindenkor kifo-'
gástalón karban larlBni és ez!
Bzükség ese/én ujra épilcni;

b.) ,:'] közhizlonság 5zem 2

ponljából sziíkségcs iniézke·
désekel meglenni;

c.) a vámszccléshől eredő

bevéleleiről, valamini cl vámlárgy
kezelése és fennldrlásávai kap
csolatban felmerüll kiadásairól
rendszeres számadást vezeini
és az! d kormányhalóság fel*
hivására megvizsgáiás \'ég'ctt
bármikor bemtllalni.

D.

7. i'l templom, iskola I!S pap
lak. épiléséle he!yreáJlilására
szükséges anyagok és szállj/w

mánvok;
8. !í:özveszély (l1ófuvás, ár·

:,iz~ j~7, ,Slh.) esekben ,él: el:>]-l
Jélrosagallal az 1886 eVl XXII. !
t. c. 136. §-a' alapján kirendelt I
közeró szá!lilmányai; lűzvész, I
árviz, vagy háboru idején él

tűzoliók, mentők, menekülők

. szálli·jmányai ;
9. a vámszedési e!láló va

su/ak saját szükségleteire szol6 .
gáló szállilmányok ;

10. az álvéieli száililmányok, ..
vagyis azok, amelyek a eim·;
zellek által il vaspályán anélkül,
hogy él? állomási elhagynák,
- éi vámtárgy igénybevélele
nélkül továbbílatnak ;
ll. azon lovak és hordállatok,

melyek katonai célra kirendel,
telvén, az álvételi helyre vagy
onnan visszaszállillainak ; io
vábbá él fegyveres erő élelme
zésecé!jábó! beszerzelt marhák,
melyekre nézve él hajtöknak
él katonai ha/óság €lIllli Idálli
!Olt igazolvány! kell fclrnulal
niok;

12. álla/egészségügyi szem.
pOlltból állalános vizsgálaira
behozo!l lenyészállatok, vala~

nlint álla/egészségügyi sZCnJ*
ponJbó! vagy egyéb közérdek~

ból elrendel! vizsgála/ra haló*
. :spgl 11llICLl\.I;UIC:::i lurYIOIl ''':'UI''-
toll állalo!<. ugyszinlén az ál,
lajkiállUásra felszállilot! állalok;

13. mindazon áruk és szállil
mányok. amelyek valamely le
lepre kÖzv'21Ieni.i! vasuloll (ipar
vágányon) fulnak be, vagy
llgyanigya telepről '3zállil!at~

!lak el anélkül. hogy eiőzelesen

vagy utóbb él vámlárgyal ké
pező ulvonalal<al igénybe ven
nél< ;

14. az állami közveliJéssel
beszerzell vagy kioszloli és
kizárólag i<özcélra szolgáló
velőmagval<, gépek, tenyész es
haszonállatok, növényi beteg
ségek ellen való védekezés
szempoiiÍiából nagyobb téle·
Ickben szállilolt ipari termények,
réz* és vasgálic, mész stb,
szállilmányok;

15. él vámlulajdonos állel! ön
ként vámmenleseknek elfoga*
cloll szállilmányok, ideérlve
mindazon váml11Cnlcségekei is,
melyek mag·ánjogi szerződé~

seken vagyegyezségeken aja

pulnak.
tvJinclazon szállitmányok, nlC q

lyek él feniebbi pon/ok szerint
vámmeniesci(, amennyiben a
zoknak vámmentes jellege kü·
lönben megállapítható nem
volna, megfelelő halósági iga
zolvánnyal kell birniok, mellyel
a vé'lmmenlességi ig'ény be q

igazolJau!c

C.
A vá.menged~lyesnek g vóm·

rn6.~ 1-2·aho113f~~ kÖll2s, rizs,
boj), 1)(1]""". kncsl', j;likköny.
Jal2ÍI·k,l. olajos és más magvak,
mc':k. nyersgyiimölcs, dohány,
iDélJálC1, éleSl!("), melasz, olaj
P{;j.;:dCz'o. konyhösó, marhasó
sJI!. ugysijnién bor és musi
uiáll méierrnDzsánh<nl 6 fillér.

lll.. Készgyárlmányok vala·
mini f\2ldoJgozoii éleimi cikkek
és fogYElszlási cikkek u/án
(mint ipari '2S
cikkek, ruhanemüek. kőolaj,

benzin, élolai, cukor, zsir, liszi,
kern'::'l1viiő, kldoigozoll husfé
lék. konzervek, fiiszerek, gyar
maláruk, déligyümölcsök, cso
koládé, szappan, szóda, éÍs'
vál1yviz, sör, pálinka, likőr és
egyéb szeszesítalok. finomiloll
szesz slb· métermázsánként 8
fí1lér.

IV. Gépek, bu/arok, kopor,
sók, hiniök, személy- és lehel"
gépkocsik,kerékpárok és egyé!;
jármüvek, valamint élőállalok

uián métennázsánkénl 14 fillér.
V. Mlilárgyakarany*, (Ozlist·

és platina árul<, diszn1üáruk,
íllats;:erck és pirerccíkkck után
métermáz,:,ánkéni 9.8 fillér.

JegyzeL . Minden megkezdetI
méicrmhlsa eg.?sznek sÚlmi*
tandó a megvámolásnál.

B.)
Az 1890. évi· f. L-c. 99. §·a

illcii'i!o-u il" ('Ilnek ali'lniá!1 .'U_
adoll rendelet"k érlelmébena
véÍl11d íj ok fi zelése cl lúl Jn elIte
sek :

1. az állarnfönc..'l,. a kir. urai,
kodóliáz minden lagiilnak és
ud vcl ria rtÉlsaík nak szá Ili ím á nyai;

2. Al. idegen hatalmasságok
köveieinek, képviselőinekszál
liímányai;

3. a fegyveres erő slükség~

leleire. \'aialllini hadi és hon·
védelmi célokra szolgáló ös/·
szes szállilmányok. Ha a szál·
iilmányok kclÍonai minősége,
illelőleg vámmenles jellege I<ül,
sőleg· felismerhe!ő nem lenne,
megfelcló haiósági igazolvány
nYeli lzell hirniolz; ha azonban
cl szá\iilmányok a fegyveres
erő tagjainak házi szükségle
leire szolgáJó cikkekel larlal·
ma znak, ,,~zen cikkek ul(,n él

dij jegyzékben foglalj vámdij
megfizelC'nc!ő;

4. az állami iavak állalábfln;
5. a lll. kir. pósla távirda d

távbeszélő összes szállítmá
ny ai :

6. az állallwélsulak, valamint
az állami és törvényhatósági
kezelésben levő, ille/ve köz·
ségi közutak és azokon levő

mlitárg'yak épilésére és fenn
ldt'tására, továbbá az árvédc,
lem bizlosHására nemkülönben
az állami vagy középülelek
épiiésére, hcJyrV'állitására szük·
ség'es anyagok és"zállitmá~

nyok, még ha él szálli!ás vál·
jqlali IJlOn történik is;

la~t1Jíl'...\/ e/cn l., IV. és V. '
pÍln! il () / !,l ri (J.iÓ v tI III díj ük IeJI ÉlJ

mác;. [Jlinl cL: oli felsorol! árukra'
nem alkalmazhaJÓk.

A ll. és lll. ponioklJoz /(1r
jozó viímdíjakal ellenben lerH

rTlés:lc(sz'zrDlc?} a1ha]nltJ/fJi kell
a? 011 fcJ nem cml\lclJ. Je mj~ ,
nöségükoél fogva oda Jarlozö
mÍi1Ckn egyéh árura is.

Gyula, í932 dec. hó 23.
alispán h.

Dr. pANCZÉL vm. főjegyzö. I

GEDÉLYO~<~RAT.

M. kir. Kereskedelemügyi Min.iszter.

116.979;1. a. sz. 1932.

A közlltakról és vámokról
szóló .1890. évi I. I.-c. 81. és
86. §·ai alapján Gyoma község
közönszg'c részére az idemzöll
helY:'5zinrajzban feliünfetetl s él

mLiS7aki leirásban részletesen
körü!irt utak és ulcák, illetve
él rajluk levő müJárgyak épitése
fcnnlarlása és kezelé'ie fejében
a m. kir. belügyminiszter urral
eg-yelériőlcg kövezetvá!1lsze~

dési jogot engedélyezek az
oltani vasuli állomáson fel:- és
!caeloll és él vRmlárgyak igény
bevékiCvcl száliiloJ áruk (szál·
]i Imányok) l!ián és annak gyi'l*
korlásái a kövelkezö kllélelck·
hez kötöm:

J. A vámsz<zdési iog .csak él

ieren -EngccliElyolz1r<üljcn löglall

twli.'lrozmi:Ínyokball. il!Clv<z a
közulakró] és vámokröl szóló
lörvinybcl1, valamill az ennek
aL:lj!já n kiadoli rcndeleiekbcn
mCQs/ahuiJ m\')L!ofl érvényesit·

heíö.
2. ,~ v(í[l1s;~cdési jog érvénye·

!iz évre Jerjed, vagyis él vámd

szedés a jelen cq,eclély alapján
az 1942. évi dcccmbcrbö 3i-ig
l:n·okorolhaló.

3. a szedhető vállldijak él

kövc!!\czók:
:. Törneg·i'lruk, llgyminl: anyag,

föld, homokkő, kavics, ásvá·
nyok és ércek ulÉln, továbbá:
Il Y'.? !'S , fémek, nyersvas, ócska·
vas, hulladékok, rongyo!" SZéll,

brHz('H, koksz, tőzeg', iii/ifa,
bcÍnyafa. celllent. mész, lég·la,
telöcserép, szalma, lenkóró.
kl?nuerlzóró, burgonya, cukor
répa, répaszelel, borseprő, trá
gya és minden nemti nüilrág·yálz
ulc1n méiermázsánkénl 5 fillérI.

li. Nyersanyagolz, félgyárlmá
nyok, nyers, illelve feldolgozal,
lan élelmicikkek, valamini 1cr*
mészeles és mesterséges 10 6

karmányok (mint: gYéJPÍu, 1011,
szőr, nyersbőr, csont, szarv,
selyemgubó, pamut, iilolt, vagy
g'eH'benezelt len és kender,
juta, nád, deszka, épületfa, bár,
doll vagy hasi/oH fa, fakéreg
és más cserzőanyagok, faszén,
!evágo!t álialok, leölt vadak és
halak, nyers!JLJs, lej, Jejfel, jej~

szin, tojás, méz, buza, rozs és
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NyuUarm a gazdasági tal1~

intézetben. A szarvasi Tessedik
Sámuel gazdasági tanintézet
nagyobb mellnyis(5gü bázil1Yu~

lat vásárol! és gazdaságában
nyulfarmoi iétesi/ett, hogy ez
állal Szarvason egy fajltl! ie'
nyésszen ki, amely a hely j vi
szonyoknak legmegfelelőbb.

Az állami kÖGi~F'jzgatás de
[ici/je 7, él köz[izemcké 9 és
félmillió.

A rögzitett adól,af január
31-ig lehet kImondani.

Jótékonyság. A gyomai" Ipa,
ros és kereskedők l!"jusági
Egyesülete" a karácsony nap
ján rendezel! mulCllság iisz!a
jövedelmé! jótékony célra for·
dilja. a:nennyiben a ref. isko~

lábói 20 tanulónal<, él róm.
kath. és az ág. ev. iskolából
10-10, QSSZeSCIl 40 tanulónak,
e hó 8-fin vasárnap délután él

"Holler" szállodában meleg
alsóruhát oszi ki, az iskolák
tanUói állal kijelöli szegény,
sorsu íanulók közöt!. A ne
mes cselekedet önmagát di~

cséri.

Bo ám ercegnö
MOLNÁR GYULA 3 felvonásos

vidám játéka.

Január 14-15a én.

-d.
mmZT

nagyhercegnö s.zcrc;l-:bcnSz~~. J

lágy] l1011ka és3araiJ .szere- l
pében Valai lvJariska oly I{'i!ú· " l .
nóc!, voljuk, hogy 'd,,:: volna I Református Ister.Hsztelet I.

já!ékukal bjrá!ni. .f':..., nagyherceg Endrődölil. [=-. évi,január· hó !
Pf2!ffcr. hlárLoll,. P~iTOV je~t?:'l 8 án vasárnap délelóH íizellegy ,.
Szan/fil Elek. Pom? lmpreSZéJ1'Io órakor Endródön a gyoma-végi'
Gyebntll' Ferenc, él kormányzó községi ovodában, cl s201<01l I
öcokc [vlárion szcrcpükcl telies helyen refo.rmálus js!entisZle- l
jökéIc:lcss(:\!~t21 clcvcnitcIJé!<! lel lesz. Ezen islentiszteleire a I

meg. .., gyülekezés már. fél iizenegy ll.

Amellékszerepl{'ik Borcsakov j órakor kezdődik. Az isten lisz,.. I A gödöllői cserlkész~vil<'lg
Balogh Laio::>, futár: Bcnzcc l lelelen imádkozik és prédiká, . összejövetel elókzsziló rnunkái
IvHklós, Hajadonok vezetője: l cióilar!: népásPál gyomai· erősen folynak. A )al11borcc
t\'lárton Bálini, !':loV: Takács .. ell1ök~le\kész .. SzereielIel hív város hatalmas tcrii!cléll cgy e
Pati; vCliamin! a lisz/ek: Biró mindcnldt ez· istentisztelelcn célra épűlt szcmélv l'S anyag·
Lajos, BfJlogh Jó?sef, Jenei leendő megjelenésre az Egyház szálliló "kisvasul" fog épülni.
Bá!in.l, r-laihach Á.rpád, vaiamint l Vezetősége. Egy lábori mozi is készül

a hajadonok lumi: Herter JU~I KözgyiHés. A gVomai Nó- 2200 személy befogadására. t\Z

liska. Csapó 5öske. Tuba! Cg"Vle ! f. év január 14kén 5zom- "oszírák cserkész.cknek 1
Ilonka, héri Ilonka, !{éri Pi-! batond. u.. 2 . órakor, baiáro- helyei aiánio1!11l1k fel, de ök
roska, Pápai Böske, Gyuricza zé!lhoza!alképtelenség cselén ennél is többet kérnek. Auszirá
Manci, Bélrlhél Rózsika, TÓlka d. u,;) órakor rendes ·évi kÖz>jliából eddig 80 cscrkészjelent~
Teri és Vincze Gizike egylól, 'gyülését Im"fia az Uri l'<:aszinó- kezelI. Kaszáz dcln cserkész
egyig" egy'enlő részesei él mű-' ban. A tagok teljes számban biciklin fog jönni. A Jeimy,
kedvelői fogalmakat !"eHilmuló való megjelenését 1,éri az El. cserkészek· a pcsli iskolákban
sikernek. nökség, lesznek elszállásolva.

A kÖlmíívc!ódés iellegévei Kinevezés: Dr. Nagy Dezső Százmillió értéliU éi.szei"ck
bl'ro' fO-"I'o'b;, j'ra'nt e.'l·dnl"o" dO-l. egu szinbázi premieren. Erről

.. .•. u. . . "'" ,. 1\, pénzügYi tanácsosi. a.g-yulai ;y

I ·· 'l h l l '. ~ . ko"zöl érdekes ciLkel a Délibáb
s9zm~fb~n~ ~ !~lflXIJ1·é),~W?<~lJfrg~.:. 1)6niüg;vjQllJIíZaLó. "hely.e'1j~sljJ~-·I,

el.ldók .icie.igknes..,. elláia.'.sav.a11 Jj "E_ónoo, clYne\y n,inc\·"n ",z.in-
zonyu!j voina, A táncvjgalom~ b I . . há.zi, film és ráclió,szcmélvről

" IZla meg" él penzugy.nmllszler.·1 .
mol kapcsola!os elóadás is D N beszámol. Pompás .iJJuszlrálJ.r. . agy Dezső El fO!'ga!miadó
jáblás ház mellett zajloU le. A ügyosztály· vezetésél' velte áJ rádiómüsorok, cikkek, ripor~
vendégsereg hangula/án visz D I k ' tok, képek, ej<vfc:lvonásos szin-me yne' dr. Etek Lajos volt a - J

szatűkröződöll az évek óla darab, rolvlalásos rCQónv c~s
vezetője. ,~'- .

nem tapaszlalhaló Iclszésma' k ! t 't' t " 'l

/

,<eresz rej veny esZi \'adoza~

mor. Knlön elismeréssel gra- ..MeZ~gaZda~ágikiámtás.l\.1ár- tossá él Ilépszerii képeslapot.
lulátl.l!1k a rendező Molnár CIUS 2"-27 'en lesz a bllda- A Délibáb egy száma 20 fillér,
házaspárnak és Igrécz Edének. pesH tenyészállatvásár, A ki&

'l··1 ' , ' t - . fl' Életbiztositási kötvét1l'i7t kap~az e!sőrangu JeneldséreiérL A él II as la ogatolé Bl'll jeggyel J

I· h I k A t ' 'll nak Tolnai ViláglaP.I·a eWfize-viga!mi bizollság munkáia e!, II az aJlla.. enyesza aJok
l, '11'j' . 50 tői. Tolnai Világlapja, amel"ismerés! érdemel és hasonló vasu l sza lasa lS száza, r

l 'k f rl három és fél évli/ede soksik'2reke! kivánunk munkájához e os lIvaruij mérséldéssel
I ·· t' '1 százezer embernek ll"u)'lotl ne~·

az lljeszlel1dőben. or em <. J

mes szórakozást, most párat~

lan kedvezményben részesili
eiófizelőiJ. l\lindazok, akik havi
1 p2ngő 28 fiilérreJ cl6fizclnek
a lapra, egy éJet biztosítási köl
vényt kapnak teljesen dH/a lan u!.
Ebben a kedvezményben min~

denki részesülhet, aki még nem
/őilölle be 55 il< életévét. Rész~
letes lájékoztatöt a kiadóhiva.
tal Budapest, VII., Dohány ll.
12. küld,

Állami gépjárómiivezetö
képző (soffór) tanfolyam nyilik
meg JeszáUitott tandijaldial il

m, kir. Technológiai és Anyag
vizsgáló Intézet kereléhen ja.
nuár 23·án este fél 7 óraKor,
az ink~zet Budapest, 'lilL, !ó#
zsef~körlll 6 szám alaiH he1yi·
ségében. Beirás napon/a d. e,
9-I, kedden és pénleken d.
u. v-7 óra közöli az' ígazga-.
lósá!?i irodában, ahol él felvé·
telhez szükséges iirlapok él

hivatalos órák ala!1 előzetesen

beszcrezhelók. IgazgatósiJg.

Román diákok összetörjék
és bemocskolták a máriaradnai
kegyhely S70hrait.

Óváry Ferenc felsőházi ta
got elütötte egy autó az App I
ponyi téren. Sulyos álJapolban I

vitték él Rókusba. i

6 "''-'saMa .,
, ~

alCS

Iparos és Kereskedő

Ifjak előadása,

fonJosnak faláBa,
hogy Gyoma és Endrőd kép
viselóleslülelei mielőbb foglal
janak állást az átcsaloJás érde
kében, hogy ezt még él februári.
törvényha1ósági gyűlés tárg'}I'
sorozatába fel lehessen venni.

A hangula! mindvégig lelkes
volt.

ldIwár 6'án esie érkkczlcl
voli él Központi Kas7.inóban,
melyen DevBváni'áró! dr, l\c~

néz Béla, az érte!wzic! elnöke
és dr. Pdczck Géza, Oyomá~

ról éi bizoHsiíg" lagjai és a iör
vényhalósÉ!Ri bil:Oiisági tagok
veHek részI.

Dr. l{enéz Béla elnök he~

SZéÍmol! az utolsó érlekezlei
óta törlént eseményekröl.

lanuar 2-án a dévavónyai
bizollság dr, t'v1árky E'anla. als
ispánná\" voll, bcjelcntcílc a
dévaványai képviselőteslület

lell,cs egyhangu halározatái az
á!csatoliísban. Az elóJérbQJJ
álló gyoma-dévaványai út kj·
épilésének igérete nagy lelke·
sedésl váltolt ki.

Édekezl.e! tudomásul velie az
elnöki bC'számotót, azután QId

fog'adta a Pétermann József
611al úe,keszlejjisl:\.ner Izidor
tlUéll ingyen !ün\'omalo!l memo·

Bár cJismertük nli1lOig az'
Iparos és Kereskedó Ifjak ön
képzőköre múkedvelóinek ké·
pességéf, de mikor mcghal1oj~

luk, hogy Jakobi örökbecsíí
operelIjél, él "Sybill"-I válasz'
lották karácsonyi müsorszámúl,
felébredt bennünk egy csekély
kétség a tökéletes előadás si'
kerével szemben, lel<iníve a
darab sokolda\uságál és a vál
toza/os nehézségeI. rvlerész~

ségnek, sől hogy őszinték ]e~

gyiink. kissé vakmerőségnek

tarloíluk a vállall\Ozást. De
beismerjük, hogy eJónyösen
csalódiunk, mert a Jegjóhi
szeműbb képzeletet is felül,
mul1a a siker, él meglepócn
tökéletes előadás.

A szereplőket külö!1 D Külön
m.zgdicsérni lehetetlen, él cim~

szerepben Bódi Rózsika, a



NKBAN.

Folyton égő aiig i!asmált

eladó, Cím a kiJcJr:>llirataJb3l1.

8~cs,í lajos szab6mesiemd v"lód,i
1iszta ma';Sva,. ~Y!!lpju $:Ei!6vet mNen:
fl pengő 26 fillér;!}rt rendelheti;'
liitelképes cgvénckMk :; hav,j fés1lei
fizetésre is.

Ér-tes.H:és ! ml~#:állan-üdjjU ;(
Bfkésrnegyei .-\jial::in(l~ Tnl(a~-ékp~nz
tárr31~ 1)lint ~ futura S?üFet
ke~:eli Kö/pontok Ari'forgalllli Résr
vúr~viári;aS;;lt~ r;~lbif.()nli~nyüsával; hog}"
Gyomán és End,ó.:16il g13lb.cJ1;!i;~

\lBsá9'O~ a Futun~nak. V~8árUtsainkhan

il Etbkésniegyei AJta h"Hi (JS °Takarékpénz
túr grD111.11 fiótLj.a is részt vesz, i~~"

akinek 2]ac1c) gabO.:'laja YIUl.. az ott is
ft!ajánlhai.i~ (Iz1. F\.-\kérjdk tcrnie\öiHkcl~

kérjenck WHink is aíáil121101, rníelótt
eladnák gab0na:iljk~3.t. \Vagner or\'i1árton
Fia.i,

H~RDESSEN

DUBLIKACIÓ.
Kití.ínö k o il' P i:!I kaphlrll:ó a Fu

tura gyomai l'aktársbzU'l,

Ha azt t'lt<arja Ön, hogy évek
hosszu során;1I emlékezzenek OMe,
akkor ünnepi, névnapi vagy mí.s"ajáil
clékul szép fali képet, ,-",g\' tükröl ad
Ion, amelyet mélyen leszál1Hott árban
bcszci"o,:zl1d aa r j P ál iJ!l'egesi"'Jéi
El'ldr6dör. az lpartestüld mellett.
S:zakszerilcn és olcsón vá!l31 képk~re

U>,:kst .. ováJ. k\:·r és S'leg:eies keretbe.
lJgY::H~(.\U !l:1f2~Y kbtkíra}~at()g iLde{h(~lyi

ség blk:.isS~1l és berC:lde:zé:~sel cgyiitf
kiadó,

A Hangya Szövetkezet érlcsili éi'

la!wsságot, hogya jó korpát r<lktáwáJ
() peilgőért ::'dja, Aki avasutnál iJaj
],;nc1ó átvcl:ní az 5.50 pengGérI kapja,
Jelentkezni Jehet a Hangya ü7.1ctben,

Oícsóbb a bot! Kerekas KárD!Y
borkereskec!önél ZI kiíünö zarnÜI kt'ldar
bomak litcr.ie 40 fillér,

Lalkodalmakra, előadásokra,mu
lJtságo~~ra székek, asztalok korlátlan
;ncllllyi:3égben !,aphatók aligeli pm'jl
lonban 5 fillér kö!csől1{Íij melle!!.

r'l~~~"~;tY~·V-~~~~'i-~+I~+~-&~~i~i-t-~O~~~+~'ll~'

I ~Ó' L i.",'\,JI l"vlCLCO Oi::oor\u,~ LLvL, ~

i ha az 5100 k éi: 101 r i áj lU, minden rendszerű i
" káayha és takaréidűzheiy fütésére alkalmas ..
i fi j
i l,. i
; I ,
i i~~ ~~ ,~~ L~,.~ ..i G~ r.J ~I ~~ i
, maly mázsánként 4.40 pengőért kapható ,

i \/VAGNER ÁRTO f~AI i
, fakereskedésében. t
j Ugyanott mindenféie tüzelő anyag, belföldi I
i és küifökH hasábos tűzifa, dorongfa, pécsi i
i
O> ;

tojás szén, baglyasaljai darábos és ózdi szén ,

j olcsón kapható. i
o> o>.. ..
~'-~"~·~--'--"-'~5·-1'·-~'--.~'~~~ ...J

VASUTi MENETREND 1932. októbe~' hó 2-tőt

Igyorsl IgyOrSl igyö;Si _ 19yoo!
--6"""'1:::>"'~ g·oo 13'3217'002(1'50 i Bpest k. p, é 5'0010'45 11'45 19'10 19'53

11'061 J'57 18-07 19'59 2'10 é 0'32 6'02 S'52 14'28 1'"=7'"""0""'0--
6-38 11'14 12'02 18'1520'04 235 i Gyoma é 0'17 5'52 S'51 14'2016'59 19'04
7.31 12'0912'4019'1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23'15 5'00 8'1413'26 J6'2218'12-- 3'5312'40 17'3020'05 i Gyoma é 7'2411'4716'4121'561

4'21130817'S820'33é _ i 6'5311-1616'1021'25
4'2613'1318'0320'38 i Devaványa é 6'48 l1'U 16'0521'20
4'57 13'4418'3421'10 é i 6-15 iQ'38 15-3220'42
4'5813'4518'4521'11 j Szeghalom é 6'1310'3715'3120'37
5'1714'0419'0421'30 é Vésztő i 5,5310'17 15'11 20'11
7'2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'2418'241

~.~#'ttJA~JlJo ~~

AZ ELNÖKSÉG,

és jó

Pic 3227, sz. 1030,

Árverési hirdetmény.
Zsiga Lajos ügyvéd által képviselt

Patkós Sándor (csatI.: Bácskai ·!stván
50 q buza) javára 31 q 29 kg, buza
tőke és járulékaiból az 1930 JUIl, 8
mezőturÍ piaci árt véye alapul, még
hátralékos 559.20 pengő tökénel< to
vábbá a töke után 1932 ll, 9 számí
tandó 5 súzalékos valamint a fel me
rűlendi! K{;Hségek erejéig a szolnoki
kir. liJrvénysz6k 1924 évi f' 49tJ6--Gj)
sz, végzésével elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvetlő

tőJ 1930 éd nov. 18-án lefoglalt lf6D
P becsült ingóságokra a gyomai kir.
járásbíróság fenti számu végzésével
az árverés clrendeHetvén. annak az
1908. évi XLI. L-c. 20, §-a alapján
rt rent megnevezett s a foglalási
jegyzökönyvbö! ki rem tiinií más füg
laltatók javára is "-z árverés meg
tartását elrcl1delem de csak arra az
esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályn
igénykereset folyamatba nincs n:gr.
szen\', lakásán, EndrődÜll, Udvarnok
u, 34-35 házsz. alaH leendő meglar
tiísára lJatáridöül 1933 jsnl.lár h6 9
napjának délei~tt 11 órája Wz~tík
ld, amikor il biróIlag lefoglalt bUza s
egyéb ingóságokat a legíöbbet igérö
nek készpén;:íize,és mellett, esetleg
becsáron 31\11 is - de a kikiá1!ásÍ ár
kétharmadánál alacso11yabban nem 
el fogom adni. Azon ingóságokra,
amelyeknek a kikiáltási ára egyez,er
pengön felül van, az 5.610/931 M., E,
száfuu rendelet értelmében csak azok
án:erezhetnek, akik a kikiáltási ár egy
tizedrészét bánatpénzül leteszik

Oyoma, 1932. évi dec. hó 5 én,

GLUDOVÁCZ FERENC
kir. bir, végrehajtó,

mint bírósági kiküldött.

~WilM~

~iIiini.ílinlfi1jit

Meghivó.
A Gyomai Iparos és Kereskedő Ifjak

Önképzökőre folyó h6 ló-én délután 1
órakor tartja

évi rendes közgyűlését,

melyre azza! a kéréssel hivja meg a
tagokat, hogy azon feltétlen és ponto
san jelenjenek meg,

les

4 oídzd.

A Társadalombiztositó In
tézet az eddig használc.tban
voll "Iv1unkaadói igazolyány"
ürlapok kiszo~gálli.'llá5iil f. éli
december 31 ével besziil1leJie
az uj rcndszerli nyomtatvány
az érdekelteknck kellő szám
bon rendelkezésre áli. E nyom·
lal,'állyok él pénzlár! megbizoH,
nál vásiiroihalók darabonkini
20 filk'rzrl. A nyomtatvány! cl

segélyezésI igénylők - lrhál
a l{Jiówk - kiHelesele cl fenH
dijérJ beszerezni és ~ mllnka~

viszony igazolása céiiából el

munKaadók rendelkezésére bo
csáiani. Régi minláju munKa
adói igazolvány ellenében senki
seg é1 1'(:zésl nem igéní'elhet. Az
ipari munkaválla!óknak, illeJó·
lei-? cSClládlagjainak az "Ipari
mUilkavállalók munkaadói iga
zo(ványa" feIirásu, fl háliarjási
éllkalmJzolJak és azok igény·
iOgOS\lll család!agiai részére
"r-lcÍziariási aikalmazoHak mun·
kaaclói igazolvánva" fe1irá~u

nyorn1i:ú\'t1n)' 6'\'\-1·\.:';'·nde\;\-;:-'T-i:

sükre,

Pádsi tam.l.lmányut. A l'vIél
gyw' Egj'etemi és Fóiskoldi
Hallgalók Oi'SZé'lgos Szöve/sé
g'ének jdq,~'Qnrorgaimi és UUj·
zási !:'odája január hó 25'én
rcmkzi gazdag' programrnjáról
!<özismerJ 15 napos párisi 1a~

11111mánvuljá1. Részvélelí clíj:
320.-, diákoknak 260 pengő,

Jelentkezni lehet az Utazási
irodában minden nap cl. u,
4-7-ig (lX, ferenc kőru! 38
fsz, 2, Telefon 872-74) levél
ben is. Érdeklódőknck pros·
pektust és programot díjlalanul
küld az Utazási Jrorla_

Dévaványa községben a leg·
közelebbi országos vásár 1933
január 13-án lesz,

uj buto!" üzletét és asztalos áru iparte!epét. Raktáron: pcUturos te!e
szobák és különféie hajiitott székek.

O:det és üzem: Gyoma, Kossuth lajos utca 35 sz. (Von Vataw

Elégett egy autóbusz a Lánc
hid [~özcpén.

Kézigránátot dobtak b8 a
7emplénmegyeiMonok köz, Tárgysorozat:

ségben Karácsony másodrmp' 1. Évi jelentések.
ján este 67. ablakon keresz:tlil 2, Ellenőr, számviz8gá1ók és választ-
a községi bíró lakásába, A mányi-tagok választása,

3, Inditványok,
gránát felrobbant, de ember~

Határozatképtelenség esetén a köz-
életben nem okozott kárt. gyí.ilés folyó !tó 15-én délután 2 órakor

Ismét agyonlaposla uiszü" tartatik meg, mely tekintet nélkl.il a
lö!ljél él budapesti állatkert megjelentek számára határozatképes,

Inditványok legkésőbb folyó hó 13-ig
elefánHa. nyujtand6k be irásban : később beér-

Jamtárban is 350 vasuli al.. kezö inditványok nem tárgyalhat6k.
ka\mazollal nyugdijaznok, Haibach Árpád s. k. Kiss István s,k. ~~ftftIítRM\l~~~4'l> JU lOt U IXlLIU nXJ.tJ:X)tnDOll

jegyző_ elnök. Nyomtatványokat lapunl, Szerkesztésért és kiadásért felelös :
Ujjászervezik az iskolai és nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER lVlÁRTON_

fjusági könyviárakaf. _WU~.uuU~~~i1t J t lilllJ!(%U 1 Ut![JiLttt i ll!pillU

i~I~S~N;~~~~ít;Skö~;;;~~ri";y;t~~TeK~~~
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... .. Fele!ős s?erkesztlS: ifj. WAGNER:,~'!II'-'lRTON •
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P. S:::erl::esztőség és k!adÓi'livat~l,,; Egyhasábos (55 mm szélc$) I C71i. maga;;; hirddé;;

Befizetések postacsekken : "HUNGÁRIA" KQNYVNYOMPA ,i 20 fillér. Őtszöri hirdetésnél százal(,k, tizszeriIlél
-"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám i 8.280. G y () ro "'. Kossuth Lajos utca 64.. ,', 'I' J5 száza!ék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 szhalék éi

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este fi óra. . ' 'félévi hirdetés esetén 25 százalél:d<\':c1vezn\6nyt 8thmk.
Meg,ielenik minden swmbaton reggel. Telefon: 22. ,,' ,i -:'~

e hó /·én sikerüli .1Cq~stélyt

tartott, amelynek jö\'edelf:l~éból

"",,__<i,: c"-Q'gi~h~,' 'erej>fhez'-r'Y'rérk:l1

él lél inségesein. A jóiellmc·
legiiő érzését és köszönefüqkcl
vegyék valamennyien,akik
hozzásegitellék él szegényeket
megini valami jóhoz, amiben
oly ritkán VM részük.

A lea estére él KaszintJ nagy
termében él legjobb társaság
gyül! össze é5 a bajnali óráldg
Idtün6 hangulatban egyiiti vol R

tak.
Az adományokal és felülfi,

zetésekel ilf nvugtázzul<.
Fehilfizellek : dr. Vincze End,

re 5 P, Kner Izidorné 2.40 p,
Kovács Lajos föp.' m. 2 p,
Simonovánszky Ödön 2 P.
Iványi !stván 1.40 P, Klein

_l ..~

•• :.:' I ,
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A soronköve!h'ező ;) előadá:')

iránt szintén nagy érdeklődés

. -

ban tárla fel fl nemi betegsé'
gek pllszlHó hatását. Előadá"'"

sUK befejezésével Szőke Fe·
rencig, larlÍló mondoU hálás
köszönetel nekik, áldásos nem p

zelment6, munkáliwdtisu!<ért.
Értékes közgazdasági előadásI
tanolt még ez cstén r-Ierdy Béla
rr.érnök is. folyó hó ll-én az
Egyetértési Olvasóban dr. sar
kadi Nagy Pállartol! "zép és
közhasznu egészségügyi elő,

adási, nögyszámu hallgatóság
elött.

a XX-ik, század házias~zo-,I nHlla!;'wlj~<: JanUár,' 1~4ánf~ ~~'
. k '1' b "'(TO't'J~e" as Olvasoban lvLH.lcHd5S uvl1 ..5nyana ml yen 'ra sab " ; i ~.", '

• • '.g ,", p' Buza poiosl,a, l'ülnSI({1S h\Ftl

lent a hazlaSSzonYl leendoki eimen. 25-én az lparits1iilC1kn

napi rabolja, melynek leg'r Nvisz!or Péter Gázvé'cklem ci·
gyötrőbb idejét a kánikulai :m~ni és február hó l-él1 cl Nc:

f6zőcskézésben tudjuk meg-, melvárosrészi OJvB5Óbaf,l elI'.
rajzolni. Jl,1inden lépést öröm- Lege:za -:iborA. pé1ragrahls cs
./ f II 'o üd' ",."1 u"nkmely az ~iel Joga elmen ja, r,lanakme Ke ehe· ])0_0 n '. ' , 1 .. , ....
•.. '.' • '" elő(1dásLmelycK!"C t,lJIOI1DSCn

a Izaztasszonyok eZlr~nyufel- felhi~jllkaköz{;nség fig-vclmét.
szabaditására történik. Ezért Az eiőadások cslc 7 órfJlzor

keveslem az áruházak által kezdődl1ekés cl !<isér6 rnÜSOf

soknak nwndott élelhordók ban uj szóraÍ«DZlaICJ s?t!mok

eladását; még többet~ nagyon lesznek.

sokkal többet adjanak el, E!L.~. . ...'fL.

mert háztartásunk lorradalp

mában ezek az egyszerű

élelhordók lesznek a diadal.. Jóté
"mij~{vények

Folyó hó 4-én zsufolásig
m\ZgteH él 48c él'3 Olvasó nagy·
terme dr. SZöthmáry Sehestyén
egyetemi tanár és dr. Onál Gá..
bor fóorvos'oak éj gyomai Köz;..
müvelódési Egyesüld kereté c

ben hirde!eH rendkivüli előBdáq
sára. A vendég előadókat il

gyomai állomásnál dr. Szilágyi I
Ferenc' iárás! orvos, rnaid a',
48a5 Olvasóban . Pálka Pál,
fós70Jgabiró és Pánczél Emil
fójegyző fogadják és üdvözöl-
lél-e A két neves főorvos kere·
seijen szavakkal, őszlnle-I

séggel, megdöbbentő Eidalok~ I

ma ez is valami. Az otthoni
főzés esetén egy kis zsir, fű
szer és másból valamennyi
készletet mégis csak kell
tartani, ez a mai pénztelen
világban szintén hozzájárul
hat, hogy az emberek köny
nyebben fizetik ki a napi
ét!.ezés szerény vendéglői
vagy kifőzési összegét, mint
ha otthon jőznének.

Amit az 1900-as években
szövetkezéssel nem lehetett
megvalósilani, az most
gazdasági helyze/ünkbőlma
gától kinálkozik.

Vaknak kell lenni annak,
aki nem akarja bel.áf;l1i~chqgy

áztartási
forra alo

ételhordó készletet
az emberek az ulóbbi időben.

Ez annak a jeleJ hogy ven
déglőkből, kijőzésekből hor
da/ják haza az ennivalót,

igy bizonyára keve
sebbe kerül, mintha otthon
főznének. S valószinűleg ol,
csóbb háztartási alkalmazot-

tudják igy a házi mun,
káka! elvégezni, a főzést

kikapcsolják. A bejáró al
kalmazott után nem kell a
Társadalombiztositó intézeti
havi 3 pengő! sem fizetni s

Az 1900 as évek körül a
középosztály háziasszonyai
ráeszméltek, hagyha közös
konyhákról étkeznek, sokkal
kevesebbe kerűl maga az
étkezés, de sokkal kevesebb
dolga is van a háziasszony
nak il háztartás körül. Meg
indult a nagy szervezési
munka, de a kivitelre már
nem sok lzelyen kerűlt sor,
a magyar természet még
kőzéposzfálynál sem volt al
kalmas a szölletkezésre.

Mindez esszembe most,

• 141M2 .. :'
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gyomai papot. 1421 e5Zt. Zsigmond kir.
Gyomát és más békés és zarándvárm. bir
tokokat Neczpáli Györgynek és iktári Bethlen
Miklósnak és Györgynek adományozza, a
huszita háborúkban szerzett érdemeikért.

Bethlen Domokosnak leánya volt Borbála,
Dóczy György neje. E jogon a XV. század
ban a Dóczyak lettek Gyoma birtokos uraivá.
Ezek közül jános (Dóczy János, Dömjénnek
fia, ]515 eszt. fakamaramester, azután Zá
polya Mve. Mint ilyen Zápolya részéről

Gritfivel Konstantinápolyban követségben járt.
Később Grittihez adván magát, főeszkőze volt
annak, hogy Czibak Imre megöletett, a miért
is a fellázadt erdélyiek által 1534 esz!,

Medgyesen Gritiivel lekonczolfatott. Lásd
Nagy Iván Magyaro-rsz. családai és Szerémi
Gy. emlékirata.) a maga részét 1515 eszt.
~lzálogosítja 700 arany forintban gyulai Gál

, igy, mert kevés hal van benne; Karafa, az
itt tanyázni szokott sok karakatona madártól
vette nevét.. Kecsegés, halmány, disznós,
közép, boltkörös, széles, torzsás, lulms, szil
vás, nagy, határörvény az endrődi határnál.

Gyoma valószinűleg hasonló nevű bir
tokosátó! vette nevét. E név, mint' személy
név sokszor előfordul a régi okmányokban,
péld. a váradi regestrum 123, 242, 2849.

Annyi bizonyos, hogy Gyomának ha
tára hajdan sokkal kisebb volt, mint most,
mert a mostani gyomai határterűleten hajdan
több falu létezett. Okmányaink öt ilyennek,
melyeknek helyét még most is tudjuk, tarR

tották fel emlékezetét. Ezek: Ege, Pó, Nyár,
szeg, Félhalom és Varsány.

Gyoma már a XIV. század elején falu
volt s plébániával birt. Az 1330 eszt. pápai
segély szedési lajstrom Dienest említi mint

EGYEBÉKÉS

folytatás. (2)

Telkek: egei telek, IH állott hajdan
Ege falu. Póhalmi telek. Itt állott Póhalom
faju.

Állások : perjés, sok perjét terem. ja
kab, Polgár, Görbe, Nagyállás. itt állott
hajdan Nyárszeg falu. Most itt van az urad.
major, ser' és szeszgyár.

Erek: borbély, boronás, feketegyörgy,
házi, kisjuhos, konyhaközi, köles és hölgyere.

Szigetek: fardgosi, házi. bába, halász,
hosszú, bácsi, bogárzó, csapósziget.

Fokok: Iván, zöld, isti, barna, nagy,
csergettyűfok.

Örvények: Hasztalan, azért nevezték



"'as.Duh
A méli scnyől'U '.Uágbön, a.

mikor él megélhelés és a min
dennapi kenyér megszerzése
gondot okoz mindenki oem
igen láJni mulafó em ha,
csak vcIami ió nem
CSapolj az illeló, amire igazán
muszáj meginni az áldomá~1.

Rilkaság számba is megy,
ha vaidkinek ma kedve Vall

s ennek a ió kedvének aktí!
dalolás, akár cigánymuzsikávci!
való hazakisérlelés meliett Id!l~

sóleg is kifeiezésl mer adni.
Ilyen riíka:-ágOi láUak a Hnrlh"

Mildós uieán lakók hélfőn i.'l

kora hajnali órákban, amikor
egy vidám tárSaság vegyes'
kara énekszóval vonult haza,
felé. Az éneks7ó kőzzé hirtelen
azonban nagylárma és üveg,
csörörnpőiés zaja is vegyült,
mert a társaság nem birva jó

kedvével és llem ludva oko.
sabbat és fellünőbbel csinálni.
bevág/a Kovács József keres~

kedőn"k az utcára ló nagy
kirakati lábltJiát.

Ezt feinől! emberek csinállál\.
Lehet, hogy az üveges SZé'i~

mára munkaalkalmat akaitak
s7erezni. Nem akariukaz illc#
lőket .nyilvánosan megs7<?gve
ni feni és igy nem is iriuk ki a
nevüket. Csa!<,.f>ov nJ,,- iin.,.rL~~,
UllOJlWIK szef\:.nyen cl !{ozer#
d"kében megkockázlalni.

l. Olyan jó és sok fizetése

van ennek él j()kcddi íársaság~

nak, hogy másra már ~ has7

nosabhra nem iudia c!kö11eni ~

2. Nem gnndoijcík, hogy eb~

bő! a 100-150 P-::ll~Ój kitevő

összegből hány olyan nyon10r
RŐ szegény embernek CI kÖIlY~

nvél 112l1efelt volna JelöröIni 
ak:llck n2m jui mu!alozásra
pénze - és hány darab ke#
nvcret lehetel! volna kiosztani
szegény éhező gyermeknek '?

De nem foJylaliuk ...

5apienli sal. -ó.

ságo!" -- lenni.

Drága halol/unk összetőrl

testél Gyomán a gyászhilznál
folyó hó 11·én délután fél 3
órakor fogiuk eZ ev. ret egy#
hélz szertarlása s7erinl gyász
beszéd, iiielve ima ulán a régi
femelőben levő családi sirbolf,
ba őrök nyugalomra helyezni.

Igaz ügyért hallál, öZ igazság
örökké élni fo>!.

Gyoma, 1933 január hó 9 én.
Dr. Debreczeni Lajos és dr.

Debreczeni Iván nagvbálYiai,
él Debreczeni-Dörgő- i/~'U'"'

Doránszky és SLereiő csal~·

dok.

Nv.m réj;Jen lemel/e el il

lád Endrét, aki olyan sokat
szenvede:! a cseh fOR'ság alaH
s most jöt! !Jiána Imre, aki az
oláh kaionák brutalilásának lelt
árIa/lan áldozata!

A megholdoR'ulf lemelése az
egész község részvétele mellel!
szerdán délután ment végbe.

Az érzékenyen suiloll, ősz'

szeIÖl'I szivU szülőknc!<

nagybánaiukban niegflvugvásll
él megboldoguIlnak nyugodt
pihenést.

cl rúásodlkcs0Porl első helye
zel/iével.

Az elsóheivezell él "Gyomai
Sakk Kör 1933 évi bajnoka"
cimei, ('zen bainokság 2) szori
megszakiiás nélküli megszer 4

zőjc CI .. Gyomai Sakk Kör
örökős bainoka" cim"t nyeri.

Nevezési haláridő f. hó 15.
déli 12 óra, nevezési díj nincs.
nevezni il kör Jitkáránál levő

iv személyes aláirásával lehet.

A verseny f. hó 16#án este
keldődik.

Az elnökség ezulon is fel,
kéri a !lőr tagiai/, hogy él ver·
senyen lehetőleR' teljes szám
mal vegyenek részt.

Sakk KörA gyű

elsŐ házi versci"Ílyél él l
közeljövőben megrendezi. A
versenyen a kör ősszes alapil6, .

és. párlo!ó lag/ai ínclul~

.. uk a kővetke?ő gyász 6

ielentésl:

Debreceni Endre és felesége
5zer2ló JJona mint szülők,Dé
nes és Tibor minI lestvérek,
valamint az összes rokonság.
nevében az elvesztés keserü
fájdalmáva! ielentiük, hogy for~

rón szerelell, sokat szenvedelf,
áldoit jó gyermekünk ilJelve
leslvérünk Debreczeni Imre
élelének 29 ik, földi szenvedé
sének 14·ik esztendejében 1933
iarwár hó 9·én elhuny/. 1919
julius hó 27,én, CI magas kul,
turájrl nyugati nagy ncmzekk
megbizásából ránk törl balkáni
kalonák CI negyedik gimnázista
kis diákol puskatussal borzal~

moson összeverlék, mert neki
is az a nagy bűne voll mini
néhai Elemér és Endre tesvé.
reinek, hogy "magyarnak"
szüle/eH. Ó vele harmadik fiunk ,
illelve tesivérünk eseti áldoza,
tul ellenségeink alacsony bosz#
szuvágyának.

Mosl már lestvéreiddel hár,
man vagytok fennt Csaba vitézei
kÖ7.ötl, hivjátok őkel; iöjjetek,
óh jöHetck "Magyar Igaz,

halnak.

A \'(~rseflY 2 c'\oponban kc#
rül 1l2bonyolilásra, az első

csoporiban 12 jálékos vesz
részi, a mult évi verseny és az
azután !eiátszotl osztályozó
mérkőzésekben déri rangsor
alapján, a Jöbbi jelentkező lét·
számra való iekinlel nélkm a
2·ik c:-oporlban versenyez.

A verseny eredménye e\?yben
az ui rangsor megállapilását is
ielenti s n,irÍ az első csoport I
u10lsó helyezellie helyet cserél I

56n 80 fo, Becher Rezső

80 f., dr. Tardos Gáspá, 80 {,
Vogel Károly 80 f', Bélko:;J6~

zsef40 f, Kiss Géza 40 f., Klein
Jenő 40 f" KnerBandi 40 f,
Némelh Géza 40 f. - Termé~

szelbení adományok; Kelemen
5,§ndorné 1 tányér lész/a, Grei
szing Józsefné 2 kle tészta.
Madarass Kalinka, LehoC7ky
Károlvné, W.,imarm Károlyné.
Kauczii Borbála, Palolás Isi~

válmé l-l lái tészia. Kiss Er#
7sike l iálca krémes-béles,
dr. tvlessioger AJberlné l lái
szendvics. dr. vitéz Haviár
Oyul.:íné l lá! szendvics, Fi
scher Nándorné l tál husféie
és 1 IbI tészta, FeUer Ernóné
1 lál hu"féle és 1 tá! lészta,
Záhonyi Aladárné 1 lál ko;.
csonya és 1 tál tész/a, dr.
Nagy Pálné 1 tál husfélc és 1
lál lészla, Cs. 5zabó Imréné
1 lál husféle és 1 lál tészla,
dr. Vogel l{árolyné 2 drb. ka
lács, Becher Rezsőné 1 tál
k.rém, Grosz Zoilánné 1 lál
minyon, dr. Singer Islvánné 1
jál husféle, Wagner Márlonné
l lál szendvics,. Glück Árminné
2 kg.. narancs, Néme!h Oé~

zéÍné 2 lál tészla, Pétermann
józsefné j lál minyon, Grosz
Sándorné (Endrőd) l sű'

Szilágyi f'erencné,
dr. Balázs Lilszióné, Baiogh
Gyuláné, Sándorné, nJr,
lens!e~n· Ignácné, dr. Tardos

Gáspárné, özv. Zolnai Béláné

1-1 !orlál aclomáll'fOZlak. N.

N.2 P.

:\ r\ó·:zgyk:1 Vczelósége.

Elmebeteg. [-Jél főn egy is·
merellen elmebeteg nő kerüli
a rendőrségre, aki semmiféle
felvilágosi/ásl nem jud adni
arról, hogy hova való. N\7vé:
Kovács Teréznek iria, egyébre
azonban nem emlékszik. Ki
szá!!íloHák a szegényházba s
mosj keresi él re,:dórség ál
landó tarlózkoc!ási helyél és
hozzátartozóit.

Ispánnak. Később ez a zálogbirtok a Dóczyak
által kivál/arott, mert már 1561 eszt. jános
kisunokájának Miklósnak kezén találjuk. ki
ben a Dóeziak ezen ága kihajt.

A XVL században Gyoma vármegyénk
legnépesebb falui közé tartozott, nevezetesen
az 1561 eszt. öszveirás szerén l JOl kapuból
állott. Birtokos urai voltak; Dóczy Miklós,
Móré Mátyás (Móré Mátyás, Gyula várának
a török általi elfoglaltatása után Hontvár.
megyébe tette át lakását, hol ottani birtokáról
Kis kérinek kezdte maf:;át írni Tőle származik
az ipolykéri KE!r)l család, Nagy Iván szerint)
Varjassy Boldizsár, Glezsán László özvegye.
Bene János, Kemény Bálint, Deres István,
Kagyóczky Kelemen özvegye, Sáró lV\ihály,
KerÍtős Albert, Székely Miklós, Erdődi Má,
tyás özvegye, Bagdi Ferenc és Keresztel Já
nos, A reformált vallású voltl nevezete-

sen 1634 eszt. a szathmári zsinaton Diós7egi
András rendeltetett ide papnak, utána Palhy
Miklós lett pappá, kiről Vésztő történetében
szóhmk néhány SZ0t. (Vésztő történetéMl:
Nevezetes papja volt még Vésztonek Pathy
Miklós. Ez eleinte Szentesen hivataloskodott.
Midőn 1686 eszt. il Veterani által szoronga~

tott török Szentest fölégette, többek közt rab
ságba kerűlt Pathy is szép feleségével Turbucz
Katalinnal és kis fiacskájával. A fogíyok
Törökor'izágba húrcoltattak. Pathyt megvette
el;Y előkelő törők, feleségét, gyermekét egy
más. Később Kőrös városa kiváltotta
Pathyt, ki azonban a békók nyomása követ
keztében sántává lett s kiJzönségesen csak
sánta papnak neveztetett. eladván
mindenét, sietett nejét kiváltani, a mi sikerűlt

is)" de a fiút nem adták ki, minthogy már
fJkkor körűl metélve. azután elő-

ször szentesi, azután [[wma!, végre pedig
vésztŐi pappá lett, itt halt meg s a régi
templom kerítésébe temettetett, oda hol most
a prédikátor tanuló háza van. A jitíból ké~

sőbb kiaja azaz török titkár lett s minthogy
anyjától tudta, hogy ő magyar s Kőrösön

laknak rokonai, midőn egyszer Kőrösön ke
resztül utazott, maga elébe hivatta a.zokat és
megis ajándékozta)

Fennállott a község egész a XVIII.
század elejéig. 1705 eszt. a ráczok egészen
elpusztították s lakosai szétfutottak. igy he
vert düledékeiben Gyoma 15 évig. 1719 eszt.
végre részint az elébben! lakosok ViSS?él

szállingóztak, részint mások ís hozzájok
csal.lak'Jztak. 1719 eszt. a k. kamarai prae
fectus még csak 27 reformált valláHÍ csa
ládot talált itt, de ezek is csak földalatti
putrikban laktak s késlen. .
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Kitüil1tetés.· !\uba Ferc:nc
nyilvtmlarlÓ fómc5k:r 2!ű éves
szolgálali je!! ka t. melyet
ünnepélyes ken,,!e!\. közöliedo1í
6~ a icslnevelésí irocia {önöke
nevezeilnek CI hivalaii személy
zd előlL - Gratulálunk.

jutaKm.azás. Rendele! érke

zett a községhez. me!y szerint
nemcsak azokal él gazdasági
munkásoka! kell összeirni, ükik
huzamosabb idő ála szolgál'
nak egy helyen - hanem azo
ka! a munkaadókat is, kiknek
mM !üilin!elelt cselédje van.
Ezek is jntalmazvé1 lesznek

Sikos gyalogjárdák. A sil, os
gyalogiárdák be!linlésél uiból
elrel1dclle a jár. föszo!gabiró
azzal, hogy aki ezi elmulasztja,
az ellen megimlilja éi kihágási
eljárásI. III hivjuk rel ol\'asö~

!<özönségünk t"í?H'elmét arra.
hogya házJulajc1onos a háza

elóI! történi elesésból származó
mindennemű baleseiérl - ha
ót rÚulasitás !cwheÜ' --".. anva'
gilag fet(;16is. '

Köszönetil1yHvánitás. A g·yo,
mai Iparos és !{ereskedő Ifjak
Egyesülete január hó 8-án. vö

sárnop délután ö órakor. 34
elemi népiskoleii növendé

ket részesiíelt ruhascgél."bcll.

fzen emberbaráli szép lelléérl
az Egyesillelnekc helyen is
köszöneIéi fejezi ki: az Igaz,

. galóság.

Kéil1yszervágások ulúna
vÉigóhidi és huss7.emle dijflK

. elengedése iránj kérvény ér 6

kezeli be a községhez.

fél százalékkal csökken a
ballkkamélíláb.

égek jöttek.

k a műkedvelő előadások után

zetendő dijakat

Ve

érséke

W jártak csendben erdők 'iJadvirágf.
Rózsaszirom énjük az lsten virágja.
Ezt meg ember soha le nem szakftnatja ....

Itt jártak csendben. Szellő/ágy léptekkel..
Ruhájuk suhogott:
A'j J~l,r'Ü'lkl1!pt:' I1flfr1,t"fr .c.,.Ar.:"/

,4pácák jöttek Mtogdúba.
Az aszta ly elót! egy-egy széken
helyet foglaltak csendesen.

Fiúieikünkben föl-föh'etódöti :
fekete-fehér ruhájuk
vajjon mi adta reá;uk? ..

6k űlnek szótlan, csendesen.
Szemükben kiilönös fény ragyog.
mint ragyognak a csillagok.

Az arcuk piros és mosolygó,
mint a rengeteg erdő pici vadró2sája,
melyet nem illethet, csale a szellő csókja. ,

Az arwk piros és mosolvg6 ...
és e mosolyt, pirf sosem vehetik meg
az éhes vágyÓ emberek . ..

A vágyó emberek virágot vefzelnek, léphetnek ...
csakhogy lsten tudja} melyik igaz virág? .. melyik igaz félek ?: ..
Mert kertészük, az élet befestefteőket . ..

A kuJfuszminiszier kedden ze!ni,három felvonásos szin g

kiadoli rendelele s7erinl az !s~ I darab után pedig 12 pengól.
kolák, levenie egvesüiclek, ki· Egyéb mükedvelói a!a!<ulalok
mondoilan vallási céllal mükö- és tá.rsadalmi cgyesül'dek n>
dő előildások, kongTegációl\, szére az engedély maga
hazafias és íólékonysági tesm- sabb lehel, de semmieseire sem
letek, bármiy 1 felvonásos szin- lépheli tul egy felvonásos mii~

darab szerzői jogdiia fejében cl veli:nél cl 7 pengő!, három fel~

helyiség !élekszámára tekintel Vallásos darélboknál pedig- a
'nélkül 5 pengő! tartoznak i 6 pengő!.

,
g alom a

szolg iróságn
és a községné .

akarjálr emelni VaJdemár
Atterdag király e]siHiyedt

Egy svéd íársaság
engedélyt kérI. él stockholmi
hat6~áglól, hogy kiemelhesse

Valdernár AI!crdag dán király

floHáiát. Valdemár kiri9!Y hi'l!
évszázaddai ezejött süllyedt el

haióraiával egvült Golland szi
gele közelében. miulán kHosz,
totla Visby gazdag városát.

Megalakul! él Inogyar leHer
mék kiviteli szövélkezeL

J
I
'I

~
il
!

A.ze1muU 1932. évben éli
gvoil1i'Ji iár. fószolg'öbirósághoz
2544 darClb érkezel! be. !{ihá
gási ügy pedig 1356 darab.
Ha ehhez houávcssziik a be
ilem iktatoH, hanem ad. szám~ I
ho? kapcsol! aktáka!, mell'
körülbelül az iktatol ügyiralok
ÖlsZQrösét leszi, ugy liszla
fogalmunk lehe! él járás ügy'
forgalmáról.

Gyoma községéhez 7362
ügydarab érkezetl be, ill is
kiilön vannak a sorkönyves

darahok.
A községi bil'óságnál 385

per folyt le. mezórendóri Ici
hágás volt 40.

Cselédkönyv kiadatoiI56.drb.
munkásigazolvány kiadalott
drb. .mezőgazdosági

könyv 47 dro. Bűnügyi

!11ozat volt drb. ml6
\.lni o\lás és volt

(Folyt. köv.)

Lakosainak száma az utolsó öszveirás
szerént :

*LeközölUik az 1930-as népszámlálás adal®it
is, felHintetve a 60 évi szaporulatot, meJy adatok
ujabb 60 év lJeáilitásában, kell, hogy az illetékesel,et
cselekvésre késztesse, meri ott, ahol 60 év alatt csak
3'3 százalék gyarapodás van, ott már nagy bajok
vannak anépszaporulat kőrűl.

állottak az elszökésre, ha vagy az ellenség
jönne, vagy vallásuk szabad gyakorlatában
háborgattatnának. lVlidőn Harrl1ckem vette át
a megyét, a gyomaiakkal is szerződést kö
tött, melyben vallásuk szabad gyakorlatát is
biztosította. Ennek következtében a község
mindinkább felvirágzott. EJeint~· csupa refor
mált vaJlásuakbó! Mlott. 1830 eszt. telepítette
akkori urad. felügyelő Csepsányi Tamás
Berényböl a német ágostai hitvallásuakat.
Lassanként katholikusok is gyülekeztek, kik
nek számára 1836 eszt. Bely ferencz tiszt
tartó ajándékozott egy zsellérházat s azon
iskolát s templomot kezdett építeni, de e!
halván, a nváradi püspök és báró Wodiánef
Sámuel költségén fel mindkettő.

171 g eszt. épűlt az első reform. tem
plom oszlopokra nádbóL

1725 eszt. új templom készűlt sövényböl.

1735, ismét új vályogbó!'

1775. ismét új vályogbó!.
1791. építtetett a mostani torony.
1795. építtetett az első hid.
1807. épittelett a mostani ref. templom.

1816. az alföldön dult fergeteg a re-
form. templom tornyát jan. 29. levetette.
Tavasszal a következö évben nagy árvíz
borította a határt.

1830. Gyoma rnezövárossá lett.

1836. rendkivűli terméketlenség.
1840. megalakuit az ágost. hitv. anya

egyház.

1848, április 8. nagy tűz, meJy 23
házat sok meJléképűletteJ elhamvasztott. El

éget a gyógyszertár, nagy vendégfogadó,
városháza, reform. templom tomyostu1.A
kár 50 ezer fdra ment

] 862. a rkath, plcbánia létre,

í 863. fölszenteltetetfa2. evang, ternplorlrL

1870
Helvét hitvalláslI 7807
Ágostai 466
Rkatholikus 185
Görög nem egyesült 15
Zsidó 141
GÖr. kath.
Baptista
Unitárius
Mohamedán
Felekezet néiküli

Összesen: 8634

1930
(8148)* 341 = 3.3 0'0

(1 675 = 145.-
(2706)'" 2521 = 1363.-- o"
( 15)-
(189)" 48 = 34.- (J (\

( 15)* 15
( 8)" 8
( 5Y' 5
( 2)* ~

( 2)'" 2

12231 " 3597
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ü:detét és as&-ta~O$ áru ip~u·teHepét. Raktáron:- poUturos te~e il áJók? keményfa beteies
szobák és küiönféle hajlított székek.

Oztet és üzem ~ t3yoms? Kossuth Lajos utca 35 sz.- (Volt Vatay Gábofaféle üzem.)

évi rendes közgyiiiést
tart, melyre t. Tagjait ezennel tiszte
lettel meghivja az

Meghi\o<ó.
A Gyomai Iparos és Kereskedő Ifjak

Önképzököre foly6 hó 15-én délután l
órakor

Megl1ivci
A Magyar Vöröskereszt gyomsi fiók

egylete folyÓ évi január !JÓ 16·án, Im
tározatképte!t:nség eselél! foiyó hó 25
én délután 3 órakor a Községháza kis
tanácstermében

ELNÖKSÉG.

Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető és 2 jegyz5
kÖllyvhitelesitö kircndeiése, a határozat
képesség megá;lapilása.

2, Elnöki jelentés a fiókegylet mult
, évi működéséről_

3. Az 1932. évi számadás elöterjesz
tése. Vagyonkirnutatás.

4. A számvizsgálóbizottság jelentése.
A felmentvény megadása. '
. 5, A val~szimány és tisztikar 111 eg

valasztása 3 évre_
6. Száillvizsgálóbizottság kirendelése.
7. Az 1933_ évi munkaterv megállapí

tása.
8. Két delegáló tagni\k megválasztása

a megyei válasz!mányba. .
9. Esetleges inditványok.
Kelt Gyomán, 1933_ évi jan_ hó ll-én.

Nónay Ferenc Nyisztor Péter
titJl:i:x .aJ_~J~ _

~,,,-~,,,~~ft.~""ii~

évi rendes közgyű!ését~
melyre azza! a kéréssel hívja meg a
tagokat, hogy azon feiiétlen 1':5 ponto-

. san jelenjenek meg_ ~_

AZ ELNOKSEG_
Tárgysorozat:

1 Evi jelentések.
2. Ellenör, számvizsgálók és váliJslt

mányi-tagok választása,
3. Inditványok.
Határozatképtelenség esetén a kőz

gyüles folyó hó 15-én délután 2 órakor
tartatik meg, me]y tekintet nélkül a
megjelentek §zán1iÍra határ-naiképes.

Inditványok legkésőbb folyó hó í3-ig
nyujtand6k beirásban : később beér
kező indilványok nem tárgyalllatók.

Haibach Árpád s. k, Kiss István s_ Ir.
jegyző. elnök.

~~W~

~oncsek.Gy;J6:ESefl1e-k a tisza
vidéJd malom sZ0111szedsagában levő

uj háza,. ille;:ly dupJaéptih:tstukaturos
2 szoba,· ciöszoba padowtt és kerlJé
ben,40drb.tennö fiatal gyümölcsfa
van, elköltözés végett eladó, Érdek
lő~ni lehet nála a Mikszálh Kálmán ut

Békés kö;:ségbell \lern tudják
lU: iparosok é's kere~kedók (lZ

inség-láruLZkoi fizetni.

fl. vasiázist is árdrágiiásrd
oö5walja fel avaskarlelL

'.. PUBLJKACIÚ.

SZERKESZTŐiOZENET.

IW.Sényi Pál Budapest. "Mikor
alakul meg a "Gyol1uivldéki űyümölcs

lermeJök SzÖVetKeze,e"? Avezelcikk
szép 'IDlt, okos volt, de a legszebb
akkor le~z,l1a az ige testet ölt. - Bp_
1933, jan. Öle! PaH".

Nyilvánosságra hozom hozzám irt
lev.e1ezö!apod tartalmat, hátha ezzel is
elősegitjilkaSzöveikezet megalakulását.

Ormándlak)" W. A. Budapest. A
jövö számban hozzuk az egé,.:zet.

~ ,
. könyvszekrény, aszla] és könyvek meg

butorok is vannak eladók. Háza 1955
évi augusztus hó 27-ig adómentes.

Ha - szt. ekarja ön, hogy é'lek
hosszu során át emlékezzenek Önre,
akkor ünnepi, névnapi vagy náslaján
dekul sz'!!p fali képet, vagy ttikröt ad
Jon, amelyet mélyen leszállított árban
beszerezl1et Elar! Pal Uvegesnél
El'ildr{5cU:in az ipartestület mellett
Szakszerüen és olcsón vállal képkere
tezésr, ovál, kör és· szegletes keretbe.
Ugyanott nagy kéttdrakatos üzlethelyi
ség_Jak13sal és berendezéssel együtt
kiadó.

Olcsóbb él bor! Kerekes Károly
borkereskedönél a ki!ünö zamtu kadar
bornak titerje 40 fillér.

Lakodalmakra, elöadázokra, mu
latságokra székek, asztalok korláilan
meimyiségben kaphatók a ligeti pavil
!onban 5 miér kölcsőndij mellett.

Folyton·· él;Ő alig használt kályha
eladó_ Cml a kiadóhivatalban.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

felele!

éll!\é1[ma legyen i iJ

magyar föi des!!r és az 05zlrák
hCfC>2g-kisClsszo(\}- ha ngu:a10s
T'2genyél válogaioí!, ió müked·
"dó szereplőks7ives közr-e.·
m1.H<ödésévcl.

nár Gyula
mint ct magyarugarháziFod·
ros csárda csaposa, Molnár..
ni mini hercegnő mama,
harsogó kacagás I

Okvetlen nézze meg!

Csupa derü
kacagás, helyzelkomikum,
halás ez a kedves szindarab,
amelvbőlmegkapóan csendü!
ld il szülő és termőföld szel

Piirathm kedvezmény. Pár
~aéHerl e7:e~öf,/ To!néll Világlapja
b-ejelcnteue, hogy mindazok,
akik havi 1 pengö 2S fiUérre!
előfizeinek a 1apra, eg-y jár.:::.
d~k~ lemelkezési- és ba!esel..
bi1.losi!ási köll':énjll kapnak

~t~~~~~~ Ennek il pára;jö!1 kedve7rnény-
l7Jek él beielcnlése v<lral!an cred~

Szabászati tanfolyam. Uiból mél1l1yel iárl. Naponkénl százan
megkczdódölt ianuár l l-én fi. is száZán fize/nek elő TOlnai
szabász:ali lanfolYélm~ JeletltkG~ Viiáglörjára, hogya bizíosiíafi
zésc:!(cl még felvesz Pánczél kölvénYl li1egkapjÓk. Minda.zol".
EmU főjegyző. l -I. -'" 'l '7 ;;!y.' .

",iUl\,. ()O'l( c.etiv.~ef nem iöl~

fékhiba miaU kisikloil és' (ötték be és s~,mmifil~ szervi
poz:doriénc,á lörl egy villamos 6;.9éljb~nnem- s~-ellw~dnek ;nén~!-

~~ , .. . f "ö- 'ff

wg!igcli Ici/ös kanyarulaloélll ..' bevehetik ezt lt kedvezményt.

Tovább csöl~kei11ik az állami. Tájékoztató! Tolnai ViiágtGlpja
[.cöllség\'elésL kiadóhivaw!a (f",uc!opc:,L VI!.
f"~~~ IDohány u. 120) szil/esen- küld.

Filléres he~yárakkai . Pro~r~sszivítás!.és ~dómen·
s;;jnre Moinár OyuIa3 res muumumot ,kovetel a ke

felvonásos vidám iátéka a res~edele~ ~Z alta!ános kerea

""'h~ ll.. ~ seb adónal ~s. I{özludomásu;
~O _muercegno hogya magyar adózási rend".

, uér 14-15-én. szombaion szer ugy iövedelem-:-, mini a
cs ,'asármm eslc fél 9 ő,-öivogyonadónill, söt 'az ajkaIma.
1,~CZC!i?W2T (ll nOHCI JZó!l1UU<ln, ZOllli !(ere,gciiadönál,~ is---oevce-

ze!le él progresszivilásl. azaz él

kisJZbb adóalar meHeH a kulcs
is illéicsonyabb, nagyobb adó
ilía p rnellell, Q: kulcs is magc..
sahb_ Ez minden szempontból
hely-cs és szociális elv, cr kea
reskedelem azonban most az!
köve/eli, hogy ezt élZ elvet ter...
jesszék ki az álla!á110$ kerep
seti adóra is. 'Ettel kapcsolal
ban kÖvetelik a kereskedelmi
éút~kk'épvjseleiek.azt is, n'()gy
amTnl az egéS~ei~i :Csekélyjöa
vecielmekef, vagymjbk~1 ~s aiK

kahnélzoW kereselek'el menie~

sm él iörvény, azaz megáliapU
egy bizonyos adómel1tesmini
mumoi az általános kcfZreSQti
adó szemponliából is. Az ér·
dekk,épviselelek ebben az Ugy
benegyŰlles előlerieszlésllesz~

~~~~~~~ nek il pénzügyi kormányho7.

A dagaszióteknötöt a világ. Oláhinségesekéhségmeneie VASUTI MENETREND 1932. október hó 2-től.
hirig. Gigli. él világhírű opera' indul Máramaros megyéból !gyors! IgyOrSl !gyors! Igyors!

Bukareslbe. 6'15 9-00 133217002050 i BpeM k_ p_ é 5-OD 10-4511-4519-10 1953
e'nckos rene'nyes pály·afulásáról ,="",,,,--.-

"- '" 11-0611-571807 J9c59 2'10 é O-32 602 8-5214-2817-0D
rendkivül érdekes riporlban Anyakönyvihirek. S:idilettek: 6-3811'1412-02 18'1520Q4 235 i Gyoma é 0-]'( 5-52 S·51 14-2016-5919-04

számol be a Déiibáb uj száma, Kiss Pál, Csapó Gábor Péler, 7.3112-0912'4019-102041 3-38 é Békéscsaba i 23-15 500 8'14l3'2616'22181~

amely gazdag és változatos Biró ilona Magdolna, Vörös - 3-5312-4017-3020-05 i Gyoma é 7-2411-4716-4121-56

tar1alommal jelenI meg. Pom- ferenc. Fekele Lajos•. Házas- 4'21130817'5820'33 é ' _ i 6-5311'1616'1021-25
, t 1.Rd~tt k S -" . Q.' 4'2613"1318-0320-38 i Devavanya é 6-4811-11160521'20

pa's ')ll,uapesli és külföldi rádi6~ sago nUI'" e: . ZI agYI ua' 53? 2042- u 4-5713-441S-3421'lOé , i 6-1510-381 - _ -
műsorok, filmcikkek, színházi linl-Csapó Terézzel, Kiszely 4-5813-4518'4521-11 i Szegnalom é 6'1310-3715'312037
beszámolók,folylalásosregény, Medárd-óvári Timár Ilonával. 5'1714'0419'0421-30 é Vésztő i 5_5310'1715-1120-17

oovelia és rengeteg apró ér· Elhaltak: Várkonyi Matild 57 _,,~~.6J2..~..k~~~~ __

dekesség és rézkarc~zerü il.. éves, Uhrin Ilona 4 hónapos, *,AA31UU'lIi!UUIlAAilIIARA~ "I!!'J[J[yDD[JUít ilu ji lOClililJjll! IOOlJ:

luszJráció leszi vállozatossá a Weigeri Jőzsef79 éves~ Deb~ Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért feJe!6s:

nép"zerű szin házi képeslapoL reczeni . Imre- 29 éves, Jónás nyomdájábankészittessen. ifj. WAGNER MÁRTüN.
A Délibáb egy száma 20fiIIér. Mária 70 éves. ~~~~ti~U~U~UflM',*uu~,",Gf lt"IUlOIjiUJlUUlJljH:lUj$U)!O(1

. _. -. .."". _._~ - ~ v- - _""""A"S=A"V?V"NF'AM"A!lItiJ'V?>eAAtAd"'ALeA'V'V"1rvT~aPoe~~~~
~N;::~~-;;yvn~d;r:;ju;J;iOy~m-@"n: f~i;;ő; '"c~~r~lijid~~~~; TBKfH SÁNDOR,
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lnlnden SZOil1ÖaiOn reggel.

~,H

G '':j cl ,,·r~.8, KOS$u[h Lai~űs Z-it.::"::? ,~74"

Te~€Jcn: 22.

ipori és'ceresi:edelíl2i mun
kák mwlkcbérehwk 10
zalé/:ílt fordiUuk az Orszá-

cl r,
f::-ercncet

di5ZCJllÖ-

Elek, Iványi Ala-

nl és Pánczcl
iÍS? cicIbeli dis~'elnö;

\\/c:::::-ner
, [)ócsi

E

Leiló,>~:y I~Mol. G.
l<'tLnJn,

l-'
liS

Ei)~.!rez, Ü~'Vl~'~;~: Ll'-, [-)j16ZS

Lás;:lö, köl1yvlf]l'\)'';: [-';iró C\ lila,
~5. ~):':;lVv'"(j;-:-1 Jó/~)ef,

öknek:
Bc;h!('n

l·~ök~lCk: Bokos Nyisz
[;-)j' (CC é,:, 5jinnno\:8n~<]ky

nl, .~?51 lci'bc 1f GI;e]nö ök~

P'UI'gIV Einili,
~)ái\d PC?,1i~ cfr. ~"3zi;

{s dr. Zc;·~ke .linia;f,

rnikor (lZMost azonD P , c" If'hozza: r, apaY-jeie 0,.0-

intézet és szérumtermciö T
Budopesl. "

Ennyi

\'Or (Jii, 07Ó h j,j 'eu
i071C1iiJ-El

sz {j r f!:R',Y

Ezt a íatin szóf ma mar

Szér

szerumlerrT:2!(j in/ÉZet

a
a ki;,fiamnak. A
SZÓló/szóra ez dil:

5589,

Tóth Oer-

2,]lott nlég egy
is szét-

köv.)

('C'TP:

(.~::~,~;tei~I'";ü~. E;-:;-:e~':

fene jot Ege mint egész il XVllL
SZ2.72d ele, . Ekkor 1705 év a Rá-

eh211 B~csl;ői tott ráczság a

feiprédi';i;a, feJg} új,o'la, A
az u6}'!~eve:~ett ebei zugba

ji::l',C\Zlil.",nak is ne-
::ii'ailák é.z egeiek

óf:~, Ege awtán
A ;ljll(ÍCi1c;ől kifoszp

ki ;:modil vándorolt.

lTiidön 3 vár
frrc ,:~j Tt"; Dlár

él! L~J:,z(,\:tCJ)k lT.;eg fUl~dclnlt:· ;urrai. fel<üdt
3. ;U az ug"yné-\.~2zc~t E'OC!')Cf12JOn1 közelében,
hi)~ rnosi L~ f3Zanak ;-;yolnai Z'tí: egeiek

!G

él

!évő

hozzá rokon

be 1"" " csa lijd

2rt rnir 15 ~ 8 eszt. az

c~_~l?clnt::-:n S:3no~t E:::-e. Errö J él

S7éke1vookre, 1-ík ktizül 1549

,Mi Andlás

halt el s

ának kezén t(~Lé

csaiáclok!l:;k

lWe1' E"ére
Bened,::knek f1("-) és
k:i1ak él

Sim3V;Jkn~:k is V')Ií némi kis bi"'okuk Eg'én,
rTI-;rt (;szL c6én

bh ta élZ

;-\:;dras és

en"
"I

nos,

tartozó pusna, A

GereJy és !l. il ra!.
halt,!k el, vagy

igy maiéldékcll nem

Ina: HAAI'·j LAJOS 18 IQ.

Xii!. szaz:_Jib;i~l ieki!~~flye,~ fdtu e~h:Tett 1'1:::
\'e7e~~sen egyi!-~e 'v'olr 3z-on községt!{nek, rnt-

E

ly~kbr:n a v:~radi szen:szék
priSii:ddusét ;"kOtL

Egét 2

Ege}' Csa nevezetesen az 1435 e~7t. ha
tárjáréÍsi o:';ievtl sze ént urai voltak

Ege)' 1-25,16, MU Isl
~t\i1;jrás, Ezek kÖZLi: él

Ezek

talán nem 1JösülIek, s



nökc; F'~renzéh;zn pl. LJ gal""
dé]ság~ úl-.cadénlLj. iHct\re cg'yc·

iC[~1 r~?l~jüfn~ 1CJllárlkarfE éh.h1.

vasnlon. ck il legnag'yobb ré

szél i'Julóvai. Persze. - l\'Jí
niszleremcl mindenüll hivaia·
losan fogadták, vcze!iék és

kalauzoltá!c i\íiouen városban
fogadla Öl él Prefeldus =~

ispán), a polgármesier.. El rend·

órpararJcsl10k 5 él :;:tazdasáoi
ci 'o'

és kcr2s1\!:,dclmí !,cm?":tÍk (>!~

és ezzel egy csapásra n,eg- ....
szabadi/otta hazBíál az cCé'ar
kodó kO!1Hlllli1izD1usÍöJ, a VC~

zetésre nern képes eleillek.
uralmától . .D.. ]CC3lJSL(,j)an 1c\'(-)

valutának érlékc! ödüll s mei;
jeremtclic a szélzüliöll, fl \10

llalokaí és utasoka! fosztogató

olasLország hely~n éi C,'íluda
íosan cselekvő és élö U J 1103
liát, te!jcs belső renddel, b"csii
kicsen dolgozó néppel és
munkál, m,zgélhcjésl laláló Ja·'
kosságga!, - ncmzei!c!.

Lállam azon gépekcl, melyek
segilségével vármegye [?s en
nél is nagyobb !erü!eiel,eJ C:5a~

paitak le az olasz nagyal1öi l

dön, él Pó völgyén. TeJlék ezt
az 6 alüposságul\kal, mer! az
összegyülemló ;;ízcl Jurblnákba
vezcllék, melyek villanyt gyára
tol!tlk, !Jogy anna!z erejé! fcj~

használják él további Iml!lká~

latok oicsó elvégzésére és
egész vidékek vHágilására, ipi'Hi
árammal való cllá!ÉJsi:Íro. Abbcli
a területbói, nwly kizé\:-öiag
emberl ölő maláriái termei!,
paradicsomba illó, humüszdus,
ideÉl!isol1 jó, eke aiÉ! való, 2lcé~

los buztl!, krl1yó'nc:k 1\lIUi1(l

kukoricál és ;:; m. kendert lern
rnó vidékké lelt. melyen a 10
13 kilós lakarmiinyrépa nem
rltkél, \'qn ls iit li2Í b6vib:::n.

A MAV Betegségi Biztosi1ó íniezet'I
fenntartása\lOz az államyasuiak az
193i-ik évben 2.100.000 pengóvel, az l
1932-ik él'ben kb. 2.900.000 pengéIvel !
járult hozzá, vagyis az ÁUulllvasutak l
összkiadásám.k U százalékával. l

l,

se

A. rendes üzleti kiadások 25L064A38
pengőt tettek ki az e1('·/.ö évi 27'5.366.232 l
pengövei szemben.

Tehát az !931í32 száma(lási évben
az államvasutak vesztesége 36.793.997
pengő. Az 1930/31-ik évben 29.283.773 .
pengő veszteség volt

Gyorna község e!ő!járó- j
sága pályázötot hi.rdetett I
február 1'Hl·(j határnapPEli!
i] !.-(,'Jt!(~! ri c"'r>!-tdo~rs?'r!.. ,_ -\.._. -., \.... v\':'" a. '... ....... l"- j'

elöli kanyarodva él Hősöi~'
uHáig, 280 folyóméter
hosszusi!QbéHl és 5 méter
szélességben. E munkával l
egyrégótCl vajudó ügy ke- !
fűl nyugYóf)ontra, és ezután l
ta1á.li nem fenye~'etik meg- '.

MOL i CSírk;a~' --- '!;~a~~~= I

az él I ideiáró baromfi· j
kl?reskedők él baromfi !

. ~l L l l Ezek kisérC1ébci1 1"21 cs
nyc:",zto'~.:,el, l0gy ;WIl1 '!~ár-l. napos ldnulrnán cl 'I tc nnk
l1Fj' .. cl <Y.rr)l~loi pi"·c"~ Ha~ ~ ~, \-.} '- f ::-j '\.." j o. ~ (lZ egyes Vá;~i)30k \,j;JJ2k~:>(~.

,. e's _ .. ~ l'" 7 " 1 • l r' \ . Iho' ~_Ll.!i! ~,::;_-' a DUfh(jjoC ~ ~:"Jgon;jo.hóh-), h()g~! G dCl 1g05

'" P") ,J ," ) " •• l] .. " • ' _ '." l ' '.Ut j '-d l~ f\/GH\.. ile :-;Jn(hJ~~ ~ cs l:'v'H1ssoi;rd nag'}' é1karr);(TC-
\ j""'i IC'\:' I' .. , - . ~ . . .

kodni, hogy kfirlclenkivűii l "'. ",:C I n,,), ork]:)ll \'cgzvl1
í ~ k\;;·\-'.;~ct bt':SZC]l~ (Lz (inn6~

kercskcdök is jöjjenek a l íöbbel cselekedet! s cmiJ csc

piacunkra, egy kis nor~:eny j ld,edell, annak nem az evyes,
iH sem ártana, lllcr;] kiz6róJag egy pi:1rl, vagy

" cjJ\'csülcl, hBncnl a dO:g("LÓk
~~~""""""'~twZUW_~:::t&iiiJIilíJP ~ "~ j''. -··~"'=~-,-·2.1 lizC'zrci {s dZ ()r:'3zág, cl IFJZű

I L \ eszi hlJsz1JéJI. Bd('!dclésük érc1t
S ~ rnegg·oncic·LlsoIL szárnlláson

III l alapszi!" li/l1éÍl mcgfonio)l és

A karácsonyi számban léi,iái- ú~y körűl épLeni, bogy a L(Í~ l ludaios. Ncldk él v<igrcÍ1cj{á:,l10z

ko;éI!-Jr!í: u~.olí~r{1 ... i1,z~ll/j1.. Icjeli I po; le nc rnoshas:':'a. ElgOil,c.Joi-l ~. ~,cd:"CI, il vájiő:!;~z<'Íshoz, fl

az O ev es Deko::izOnfol!, dZ l fam az oltGni nyári me/egci. ö I l c::,zvenYCK !cgyzcseliez cl ba
Uj<?sztend.6, .LIzóía él Pesii ll. iüz(Í néj::) 5zokúlían ereiéi si :ulsago; fl/: cJ bizodalom i'1d!éi
t-lirlap csere\!onaiávai rn\!giár~ k mos! ebben cl fclkaDöszkodcisi ~ meg, me!l' ;lejgy vczcióii':l{ s;n"·
Iam jugoslálliJ/, Olaszországot az errllHell kis daratjlka termő-l mélyétői ÍiJ ull ki és leHe (iZ

az olasz és francia IWlcrat. földhöz, mel\' rendszerint O"z6- l országol :l1ások vezelésétöl
vollélm ~Jlon!ckarlóban és a lóvci van beüitelve. Alföidi cm. l szabaddo, a kommunízDnlsiól
francia földön levő Nizzában. ber semmennviéri sem kapasz-I menle~5'2, {~ biztos taldi: il1öguk

["Ji! iden! ez nekünk gaz- I kodna fel azon fl szHdás. éles I a!ajj ér;:ó, \\(ym,'iIl Vi11 és buzá
r\i,[".,," c) !\-d 1,''',01'' !';j4.2n,.1,~,1 hi~:.y~ md,·,,,, ~ ~~", "=j~o:""l jfJ;f\illJfi~~ntfo'di\1:1&'2all1fdlF6íd;1
vas, hegyes, karSZlos, erd6s cípóvel jár. merI n:zm birja sc l rvlusso:ínj bcnvlrsoil RÖllliíba,
vidékei s láliiJm a sik 'zs lcr- r<2nde5 i E:! IJPéJ! , ~;'2 l11czWáh il l

. . '-, l 'o j i magához ragec11a a har ő inn1
mékenv LombardiáL él Pó Völ' jarást I,Og'yan Jida OCiO re- l. - .
gyd, lá!iarn oloi!?rdőkel, 6-8 'I' vinni El !rág-yf:! '7 AllGio! mési l
rné!",r magas és HJ:?!; enDé! is • nem láttanl, C3élk fiákeres I
ió.val magas~bb ~álma s~i'~kal; Ilov~k~t. ~~ég birkalclJc1ő sincs. lj
palma, . erdocs.keket, vlragzo IAnH!Zis fold va, II él te~gerpar- l
muskal!ll cl SZIlziafalon, azon ton, -- ha van. -- eZOK !('rra, ,
100 és ennél is idősebb aga· s?okra vannok o:"z.IVfJ, hch'c
vékal és fává erősörlölI !zök- sebben k6falial t.zrraszokba
iusoköi. \\J1oniekar!óban, a tla- épi!ve s ezeken termelnek zöld
VilS ü\Jynöks.zg palotája elÓl1 s';get. vagy virágokaL Egy
láitunk kél olyan kaklusfdl, hei'len egy vár:os vid"ke csupa
melvnek lörzse oly vastag. vlráflzó szegfü volt, éjjelre 
hogy az! a legnagyobb 12mber noé:er magasságban, - leL:"!
sem képes körü!crni, magasn karva gyékénnyel, a dér ellen,

ságö pedig .~e:ek~zik ~ kg· rc~g:l uiból. fel~~ngyölgelve,I
nlagiJsabb dlofava!, ti. S11vcsz- ~?~H ~ nar~ er~e,::sse él szeg' II

Ieri San Riimoban 1ö\!ö!!em. Ili fIlkel es mos vlragokaL
lállam a rulelt asztalon 30.000 A lellgerparli földhiány hom- '
peogós iéiekeL Ui!lam sok lok~gY~!1est ellen.kezője 0_ sí~,
narancs cilromfál, ugy kertek. ~ k~.s ,:S. nag: vJzl:v~zejo,~s
bell, mint az utcai fasorball, oolozo arkolo<al surUll bena·
Nálunk akácfái ülteinek a gya- fózol! Lombardia Jcményíelen.

iogiárók szélén, olt pálmafáí, első os~jál!'u fÖ,ld?ei, ige~ sok
narancsfái és más fákaL A na- lecsapoli foldde. es mocsarból
rancs éppen érelJ, hál sza- rizsvidékké varázs~ll.vidék!1ek.
IHlsztol!unk a fákró] s azon mód lit vannak nagy es Igen na~;fY I
ellük él narancsfa árnyékában. gazdaságok, mező- tci~ lizs l

t,;lií lá! él gazda s'zerne a virág és j~)(lrgGzda,~á9~1~.,1927 l
Riviérán, más szóval él ler.ger~ ben - mll1t a .n: tW nY.':J~1 ~o
parton és mit lál él Lombardiá. rozatosan meglelent lelraSalm·
ban, ?I sik PÓ völgyében? ból olvBshatlák; Róma-

A tengerparton azt, hogy firenze-IVli!imó és Bologna
föld nincs, c~ak 'SziklA és mCI szögében foglalt Lombardiö!, =
gint szikla. S he van e~y da- Pó völgyel, hiva!alosan beiár
rabka, akkora, mint egy házhely, Iam az akkori Föidmivelési a

,

azt kézze! kel! megkapáln\ és ~(özgazdasági és Kereskedelmi l
Q, Id;;sz~d:;;H ng~V k6döH'lboldul1 l Qlb~níQj l\llniszt~rrd. E~.n'TIZ:;)Z~1 l

MÁV
statisztika.

A MÁV 1931/32-ik számadási éve
végén, junius hónapban a következő

személyzeti létszámmal dolgozott:
Igazgatóságnál és üzletve7etőségeknél

2892, külső szolgálatnál 25540, össze
sen 28.432, az előző évi 29.573-al
szemben.

Bevételi tételek:
Személyszállitásokból 68.019456.- p
Podgyász szállitásból 877.107.- p
Áru szállitásból 130.112.016.- p
KUlönféle bevételek 15.261.767.- p

Összesen: 214270.346.- p
az előző évi 247,082,459 pengöveI l
uem~íi.m.

lollbk, A közgylilés elhatározla,
hogy márc. 15"'én aZ istentisz
teleten lestiileli!eg megjelennek. '
A Hymnus eléneklésével a köz·
gyülé svégel ért.

A gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Önképzőköre f. hó
15-én mcgté'lrtott évi rendes
közg,vülésr2n a kövelkezök vó- 1
lasz/aHak 111122' ; ellenőr: Balogh'
L Lajos, számvizsgólók; Izsó
JÓ7Sef, Szán/ai Elek ,zs Aranv

Endr.c, válasz!mánvi tagok':

Gyeimár ferenc, Bcnke t\/lárl I
~?n, IZös~~gi Lá,s.zló, Jenei Bá- '
lmt, Pl\2l1fer !vJarfOI1" Gábor i
András, Ba!ogh ll. Lajos, Biró
Lajos, lvlegyeri ls/ván, Balog'h
József, Németh Géza és Sülő

Imre, 'YéHasztmányi pát/Bgok;
Szerető Elemér, Varga Károly,
Szendrei Ferenc és PáBnkás

Gvula. I
Kisré1l:i Olvasókör. Elnök: #

Vincze Endre, alelnök: Fekcie l
tv~ , . -, I

i. jClnOS, j)~l1z1aros: Aranyi l
l,~ász!ó. "j~gxző.:. Ar~nyi MiI.~cíll,!'1
l;ondnolz. erde! Mlha!y, ellen-

ór: imre Sándor. i
HaJmagyi Olvasókör. Elnök:

SU5zter János, alelnök: f-lor

v~lh S€m.dor, jegyző: Giricz,
!inn?, g'ondnok: Sallai Anlal, I
pénztáros: imre András, clien~ I
Öl': Erdei Miháhr , könyláros:
Szász ísiván. l

I

A Gyomai Egyetértés Ol-!
vas6egyiet 1933. évi januM hó l
15,én tarloíia Hsz!tJiijó köz" i
gyLíiésél. Elnök lett egvhéHlf;Ua
lag: Kruchió László, alelniik:
Szabó józsef, jegyző: ifj. Bagi

Sándor, elicnőr; Oláh Sándor, l
pénzlárnak: Domokos Mihály,
gondnok: Domokos László,
választmányi tagok; }<ruchió
István. Tandi Imre, Nagv Laios,
Nádudvari Laios, Szendrei Ban
lázs, Szabó István, Pataki Bán
linl, Baráth Lajos, brassói CJrei
S2:ing József. B. Szabó jános,
Juhász Imre, ~;legyeriLaios, pót"
té1gok: Szabó Bálint, [(éri j:',nd·
rás, Gecsei Gábor, Ei'uchió
jár;os, [(iss Lojos, szám vinn
géllé> hizollsági lagok: l\1<?szá
ros irn.c, K tv'!o!nár Anial,

Csapó ls!ván és Imre jános.



3 oldaL

A nJ. kir. konnány kivánságára a holdtól [) kal. holdig 40°,'0 engedmény'
Takarékpénztárak és Bankok Egyesű- I ben részesillnek, mely h,WOnként
letében egyestiit pénzintézetek kedvez-! ugyancsak 5-;) o/G-a] csökken.
ményeket bocsátanak a rövidlejáratu I A rendezés alkalmával az 6vási és
(váltó) tartozással biró gazdatársada- lbehajtási költségek is kifizetendők, de
lom rend,,]kezésére oly célból, hogy ha az utóbbjaknak él készkiactást megha-
za.ros határidőn belül kamathátraiélm- llldó részéből az intézetek :ajeJzelt
kat, vagy tőkelJátrálékukat törlesztik, határidőn beiül történő fizetés esetén
rendkivüli kedvezményben részesülnek. Sooío engedményt nyujtanak. Az enged-

Annak a gazdának, aki a kamathM- ményre csak az a mezőgazda tarthat
ralékflt törleszt! il. következő ][cdvez=! igényt, aki azért nem fizette meg az
mény jár: A pénzintézetek a mezőgaz-! esedékes kamatot, mert alTa anyagi
dák ellen fennálló követeléseik után; helyzete nem képesitette. lia az inté
járó, a készpénzzel, váltóval vagy kö-! zet és az adós nem tudnak megegyezni
teJezvénnyeJ nem rende<:ett hMraléküz, I abban a tekintetben, hogy az enged
!mmatok kiegyenlitése eseten azoknak! ményre van-e igénye vagy scm, zsűri

1933 julius l-ig járó részből 25 %-ot I dönt, amelynek elnöke a per esetére
engednek akkor, ha az 1932 julius l-e illetékes járásbiróság kikűldőtie, egyik
óta járó kamatokat, továbbá il 75 00 tagja az illetékes Kamara, másik tagja
kli,őnbőzetet s a behajtási köiíségeklJek pedig él TÉBE kiklildötlje_ II háiralé-
az alábbiak szerint mérséklendö részét l," kos kamatok l{iszámiü\sánál az 5610--
az adós 111. év decemberében megfi- 1931 sz. rendelet 5-6 §-a, illetve az
zette. Ha a rendezés a folyó hóban Országos Hitelűgyi Tanács által meg-
történik, az engedmény 20 00, ha 1933 l felelő idöszakokra megálJapitoH min.
februárban ugy J5 márciusban W, I denlmri kamatláb veendö alapul. Ha
1933 áprilisában pedig 5 o o. Későbbi I ac adós a tőkébőllJegyedévenkénI leg-

ct· , " ! alább 3 %-ot törleszt, a rendelet ha-
ren ezes eseten engeol11eny nem jár. I üílyánilk tartama alatt ugy az Országos

Azok a mezőgazdák, akilmek birtO!{3..1 HH(;H!gyi Tanács által megállapított
50 kat. holdná] kísebb, de legalább 10 kamat!Jál 2 0'0.,,1 alacsonvabb kamatot
hold, a 25 (liO helyett 30 0,0,' JQ kelt,! számitanak. .

embemek s azl mandlák "Ez'
zel légy, amit aKi1l"Sz". A !flpok
írlak sok sr:épcl és jól a !Jd'
talmon levőkról, de arról nem,
hORV a !<apoH föld lcrmékeik:n
cnva~L messze a piáclól és
messze a le!epen J\ivüH kere

seli lehetőséglől, messze oZ

iskolálól és hogy 2-4 év
mulva él !eiepes megszököll a
t~!epról, meri nem tudolI belőle
meg'izlni, vagy kidobták belőle

s lelték földönfufóvá.
1"1<'.1 él lelcpilés alaII, ha 5zi

goruan vesszük, parcellázcisf
értenek s senki sem gondol
arra. hogy él lciepes képesqe

azon megélni, képes-c az! lc~

törleszteni, képesIe cl kapolJ
fclepet megJar!anL Ma is arról
beszélnek, hogy olcsó szike!,
olcsó homokot adni él munka
nélküliekngk, az i!ltel!eldllelek~

nek, a nyugdijasoknak nyugdíj
heíyett és senki se kérdi, ért-e
a telepes éi gazdáikodáshoz?
senki se kérdi, meg' tud-e maid
azon é!ni? senki, hogy meg'
van,e adva a telepítés sikeré,
hez szükséges adotlság? senki,
hogy lehetséges-e és biZIosan
Jenelsc:g-es,e eleI'm e telepités-
sel magunk elé tűzöl! célt?
L i. egy meg'elégedet!, egy biz'
los megélhetést nyuitó telepes,
osziálynak élctrehivcísál, melv
imádja jól/evő kormánYát, bi/z
los és emberi megélhelésl adó
hazáját. Az!, hogya milliók ba
kerülő Jelepítés! akció ím'jós
és üdvös eredményű !essz,e?

Ormándlaky WAISBECKER ANTAL

Éjszakai tűz.
Keddcll regf1cJl'c éjkíkor

élénk !ÍÍzielzés c!m25z1cllc fel él

tornyok szomszédságában la
kókaI. P.z egész kÖ73é~<21 be
viIágitó fény a Oá] Islvi.ÍIl Ue
vendéglöhöz v(;:zelle il lűzl1öz

sie/óket. hol az ulca ['elöli
melléképület niJdas lc!(dc álit
lángokban. A 10ronyőr a ILiz

őrséget telefonon érlc~íte!lc s
CI szolgá!atos a l, ocsisokat
azonnal fc! is ébreszlelJc, ezd,
nek a hcfogása azonban olyan
késedelmes voll, hogy él kéj
lajiban készen iéIben lar!ojj víz,

zel mikor él jLizhöz ér1<cz!ck,
olt már nem tudlak megmc1l3
feni semmit, él letö telíesen JC~

éget!' Tűzojjók sem vollal, oH
csak hárman. A bccsukoH ab,
!akokon ál nem 11a1l1k be él

harangjelzés.
Szerencse, hogV a kiilönálló,

épület él féli iclöszakbi'Jn égelt

le anélkűi, hogy a körül ölje
levó házakat vcszéiyezlet!c
volna.

A kárt 150 pengöre becsülik,
InelY nem HaGI meg, meri az

épület nem voJI bizlosílva. Az
a gyanu, ho~nl gyujtoga/ás tör~

lén t.
A csendőrség- a gyujlogaló'

nak már a nYOlllBban Vall.

A postaigazgatóság fc l II i \' j i1

él közönség fiwyclmét, ho~y

Szent r::rzsébel emlékposta~

bélyegek cl postai küldemények
bérmenlesilése f évi jarilltlr hó
1-101 kezdve már nem hBsznál
hatók fel s ezen lJélyegekkel
bérmentesitcli küldernényekei u
posfahivatCJlok bérmcntellcnck
nek lekiniik és megpor/Ózzák.
.4 Szent Erzsébel emiékposía,
bélyegekc( folyó évi január hó
;3! wig (bez2Íróan) bqrllleíyik
postahivatal dijmenlesen kic~e

réli más forgalomba levő bé.
Iyegre.

Vitézi BáL A Vitézi l~('ild

ez évben február 4·én (szom
balon) esle 10 órai kC7deJrel
léHIja eneg l1agvomfinvos béiliál
a pesli Vigadóban, -- Jvleghi
vl.'ik ig-ényelheiók a "Víiézi Bál
rendezőség'énél; BudapC'sl, IV.
ker_ Váczi ulca 62. ['SZl. 7. Te
lefon: 835-77.

Temesváry Imre éj szeglwll11i
kcrüicf országgyLiI. képviselője

vU>röstarcsán beszámolót lal'''
tot/,

ébe.gyelOazdaadóso

Sc,k milliöl igénylő s az ország l
11il-l'eV"'j ;", crl""lrj iken mlHl' ~
, , .! "- ,-, " ",,- - , " , l
kida1hoz rnég- ők is idcg'cnb61 ~

hoznak ebben a szakban vi!ág- l
.1-_ ~

h1rrc S7('ri !c~'j spec1aU~L3t. r:z l
l11ut61ja 6z1, ho~y ésszel éJnek> l

-., l l' f lhGQ-v nem ~11enI1!1C, (\ ",;,cse· J

~é~;l;Cll. a21, hogy tudják érté-!
kelni a tudást, a fZ'y'akorlclí crcd- j
ményeket felmulatni ludó szak, l
embert és hogV biztosra helyc- 'I

zik pénzüket, munkájukat. vc'
reiiékükcl biztos eredmény! bozó
vállaikoz2isba. Olaszország
nincs még- 100 é I'CS. lvii, kik I
verjük a :neilünk!21, ho"gy 1000
évesek vagl'un!<, még hozzá
mezőgazdasági ország (a~n§:- l
ország). nálunk van~e a !enh- I

- l k' ,Ihez hasonló vée e '!2zes a SZaPIJ
razság eilen. i.'l termés bizony- i

laié'lnsás;a eH en ? Van-e véde, l
kezés ilv mtíveki«zl, az adól l
bi7.IOsan· fízQlni iudás és a!
végrehailót messLef6volságba!

larlá~ érdeké~en, ll;inálunk, I
ezereves agrar hazcokban?"
Ol! sok embert Iclepi1etlek le I
az öníözhcróvé Jelt Sahara
sivatagnak Tripoliszi részén.
r"\. i t ~--."",r) ..'\c::-l,,r...-1 ..... _I .. ...... 1.-. ....... -.. __,~1

hogya lek'pes képes leg-yen
karna/ot és tör!csztést fizetni s
kap annyi földet, hogy abból
ó maga meg is tudjon élni.

I'v)j! lálunk e léren mInálunk,
az 1000 évesek II él? Ná lLink él

multban nagy darab földból I
csinál/ak kis clarabokal, 1-<1 I

ilyen (Jarabra építet/ek egy kiS!
házal, odaadják egy szegény

Vmu ill sor!;.;vár, ;) igBzgalóval, I
a pincében 300 VCl:.m.OI1 ér-12slien !
lev(") heniénv snl~fól. \'an i~ ~ 1

me; éj ,ö:n~<" rwzn~;~ l
nyiségbcii összc~nü!ó Icjci fel~ j

• " • • Jdo1gczzak j orra, HéLseHlI~C~ J

joghllr!tá slbivé, (Jvön,'örüség' I
látni azL hogy mily ~"yöi1yörií l
és értékes iár;:;yakal 2"Yöl'!erla!( !
u leibói. Pl. l\C1zeinoöi IHisz i.ilI l
lokot dis~e.scn" ii~;"lS7jG~okr~I
hclyczcH crak rcszcre; dISZC:5 l
foggem sélabotokra. már, l
\'ánvszerü crezetc!d,el biró láb- l
lákR',!, diszcs f<)gaclólCrll1ek, I

. '" e, ,.! d' i
nagy palota!, ro!YOs~m::l.' . 1-"1
szilésére, falba crosJlesel'e,
olvan formáll cilJcly~zve, mi:l( I
minálunk él csempe! 'szokas I
kOI1"hál< és fürdószobák falain j

J l
Láitam íJlolyclll nagy szarvu l

fehér ö!\!'ökei, mini amilyen'
minálunk uröda!rnalzbcll van.
Nálunk magyar ökörnek ne'
veTik s l1ozz6k őket egy éves
korball Erclélyból. tvlinálunk ez! I
a félil lassufei1ticlésünck és ke
vés lelel adÓili:lk ismerik. 011
6\lalános az, hogy a. 2 éves
ökör"jjnó 175-180 cm. magas

".' ...•.- ~" •."......."... .....•.•..~.._.t. 1 __.. ". .0 '_._... _l _

nC'.'slC'.n. az Aflafvásáron is lát,
tam ily'!l, eg'yei,keJ1ól, ele ezek
nálunk ri!kaságszámba mermek,
ncvcUelésük pedig- nálunk oly
köllséges. hogy azl c:sak egy
igen gazdag ember engedheli
meg mag'ának, ki az! mondja:
"Bénom is én mennyibe kerül
az cl linó, de 67 f akarom, hogy
él vfJsáron első díja! kapjak és

hogy nekem leg'yen olyan íínóm,
amilyen senkinek sincs ".

Lá!!am dombvidéken vizei~

záró épiJkezésl, hogy a hólé!
és esői abban 10 és több mé

ter vCislagra duzzas7toii, VIZ

ré/egben legyék cl i'l száraz
hÓllcpokra, cl termés! biztossá
és gazdöggiJ !evö öntözésre.
lvIii/iókal épi/ellek bek egy
ilyen vize!áraszlóba. A tervező

és épilőmérnök ,l\,mzrilcábóJ
hozato!! mérnök volf, ld ilyen
épitkezésekre specíaJlsla és
hirneve világraszóló. Ebből is
Jtdha/juk, hogy él nemzeti ön'
ludalot 128 hUszkesé:.:;ei klre
teszik ,::J !d\Or, mikor pénzről,

nem7-eli b'2Fektctésről,egész vi.
eléltet hold0ggá levő befelde,
fésrö! Véln szö s arróL hogy
pénz lik bjzjost1l1 mq;lJozza azl
az eredménv/. meiyel kivánnak;
hizlo'?Bf1 elérjék azt B hasz,
Ilot, melye! okszerLi es c<;:;IG
szér[j gazdálkodásnak nevez
nek. Mi úgy ludjuk. hogy viz,
híd, alwgu! és bi2:ion munkában

" vili'ígor. az eJsö az olasz,



iíz!etét és asztalos áru ipartelepét. Raktéron: pomuros h ők, beté{~s

szobák és különféle hajlítoU székek.
02~'é;t és üzem' G~lomaJ lajos utca 35 sz. Vatay Gábor~fé~e üzem.)

I~I i~l
c' :) ou ! U 4,1 l l ~.;) i ~i If): 53----

L(1Slkl ,~s neje ~ SCH') S hla
gY();l~Q.i la!{osok vellek 629 !~:"~~):'?ö;;öl

Cj!:,,;::Jü'di szá;'Ji(~,t Cs:íki Antal (nös

,\l,,jrJár Vilm;i\':ll) gyol1lai lal:ostól 380
P~·é!'t.

Biró Tamás 2S neje Czeglédi Erzs,(~

bet~'YI),I;lai L:k~lsnk vettek egy beJteJ

kes ~akóh;i/n~~.k 7'e)e:·<~sz{~t Kak2ti OCf-

geJY és 11CjC Lukács Erz.sébct ~Y(ln13i

l~knsoktól 850 p,.érL

F. Sándor és neje \í. Szab()
Eszter gyolliai !3k(lsok vettek 663
négyszögöl pocosi SZ2intr'lt ZEdel Z:-:ig:-

mond gyofn.ai 11J':üstf~,j ..Jes P-ért. .

Sándor .?'y'iá 1'11 g~;Ü1110 i ]2.kos '.'et t egy

beHeH~es lakóházat >:t~d!J(I1:"ari

(nős [ZSt) EsztC:TCI) gY\)I~lai ]akos1ól
JOOO P-ért.

1,1unkáL:sj Eszter
g:Y0ljHl1 lai·~os V2Tt 140 négysz()g:ől né
;nc1zugi szántó! f\. Szücs Gabor (i,,\S
volt n~lt. iai11Jával) gyomai
!akostÓ! 35 P-ért,

r\CZSl Ferenc és ncie f'láduuv(1ri Róza
budapesti )aki.Js,,':~ vel tek egv bcH.e:kcs,

Jakó!lázat ÖZ\'. F::j·~:~ Laj()sné C~<:íki

Róza és kk. Feje-=> Lajos gY0!113i lal<o
SOkiÓl ]750 P-i2:

Paál Gáhc)(j)~~ I'..~ri t\ozália gyo;j'iai
lakos 'leit cg,v n:.'llakcrti ház

él Qyoma-El1drödi f-{;lelszöieH:ezetti';[
700 P-ert.

i-1!a z,z! hogy é\'2~

l1os~zu során át eln;tkezz~:nek Őn;:c/

al(kor ünnepi. 'l';~gy l1á;,z;~lai1

dékul szép f21i képet, '~'2~}' lL;kl"öt ,uj

jn:1 y éilnel~'et rl1élyen jC~;;7úlli~tJit ::úhan

he~1e;'ezhe'( Bars Pa ~ ~:.hleG2'sné~

EnGrödö~~ az Ip3YteSlü]ct i1H~llett.

SZ;lk::c,::erüeil é~ oícsón vállal _

te:/,éSl, o;~'áiJ kőr es s/cg etes keretbe.
ügyano:t nz:gy kétkirctkatns ü/Jclhel.yi

séJ lak.issai és bere!1dezé~se! egj.-'ij t t

kl2dó.

O~csóbb a bor! ~{eif'ek~s

horkeresked{)nél a kil ünő za Inlu f{zadar

borifla~~ lilerje ,~O 'JÉi~é:",~

laft.:oda~;na1<;,a, ea ~2dt.s,;::k{ra~ :-llU

lat~á~okrD s,ékl;::h, aS/.~R·]()k ked -1 rIan
. lnph:"rk il li.celi pav!!-

!onI1:lI1 5 n~~ér kö:csöndi,j nl~nctt.

FO'yton egö alig 1i:'S7njit kályl!a
eJa Lio. CIII1 a kiadólJivaí3ib:;n.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

Szerl--:esztésért és kiad.ásért feielös :
ifj. \N~\GNER rllARrnN.

~Zfla4~íALXDuU~~\~E~i'~

an forgalo

Fe;';ete Lajos és neie Féaüs iviária
gyn'nai lakosok vettek 1 hold 1399
l~t~gy.-::zj.göl pusari szántÓnak 1 3<Jc\ ré
S/.I~t Ciábor h!lre gyo111ai lakostó: 2UO
íj'ért

vaj) gyo~nai lako.s vett 306 négY~7.Ög:i·d

néI11et:t.ugi szántén;::;.k fele:'é:'7ét Ros:f:Js
György gyoil:ai Jakostöl 70 P-ért.

(jábl)!" ~Y'11'173il(!kos velt egy
bei:eJ kes lalüiház,',ak ]: 2-ed rési.ét
G{ibor Imre gyo:?Jai j,tk i]stól 72 P-éri.

Kéri GjlJor g";'o,~:~j lakos '\'e1t
83f) négyszögöl báno:~lkerti )1\

Barát!; Sáncl~)!" ;;.:yomai l&~ostöj 800 PL~rL

Fekete Gáborr::2
gyo'1Iai lakos vett J5 ]lOid 600
szf1g<jl zsófíai SZ;1111ól f\l.! Andr~s és

neic SOlY111osi Borbája j{;~Joc~2i Ja;:,,-,
soktóí 8454 P-ért.

Dr. VIncze Endre gyrl'1l8i lakos veit

részét P,ranri Jjnos t:::\'o~nai la[\'osl.Ól
650 P-ért.

Békési László

\Veigert GY0rgr és neje Lengyel ..'\,ilna.
gyomai lakosok vetlek l hold 46 négy
szögöl kölesfenéki s7álitÓt ();~l1lstvánné

Szabó Mária gY'->lllai Jakostó] 500 P-ért.

Roslás György és neje Njductvari
Eszter gyomai l:!iwsok veltek 405 és
1285 né?yszög6! pusári s:zántót -riba
Sándor gY0I112i lakosoki6J :!50 P-ért.

~~~~---~"--$

r= E[~J i) ·i932~ 2-tőL

Garaí [l11rén0 H3[·fl10.~i Es/ter gyo:~lz~i

hJ-:o:::; vett '7 :H'J\d 358 ögJjl l~

DY;::,] ~~z~'unót r~I8~'~11nti ~ándorné Erdei
RI;?2 :':Y'lil12i 10ko~tól 6000 P-ért.

H3.n~1élti L8.1os (nös Bottlik Piroská
val) "yo'1l3i lakos velt 110id 751
nég~':szögöl lakház, ud\T;jrt és 13 hold

349 l1é~yszögöl z~~ófja! ing311JI1t H8r
mati Sánd(}r gynmJl i;:akosU\! 9000 P-ért

özv. Fekete Bel:edekné Harn1?li
Etelka g\'omai l::d~os v::::! 1 7 hold 800
négys/_0göl zsófi;;d s:8n~ót Harn\3ti

Sándor gyom;]: !akcJs'Ói 40nO P-ért.
ö/v, L:1Qnai Sflnl10l"né Ivlá-:da

gyomai JaJ-:os vei t 3 ho](j 1:0~8 négy-
Slögöi tanv:·d si'jn;.~')~ T'. I(oc:<s rVlil:fI!y

{n(ls Lnl"e E;·zsébel1el) gy{Yn~j.i lakosLóI

25UO F- ért.
\.'(11':'::21 LáS.l'löné Kovács R/iT3 gyo

l~!(li lt-ikos ver: 864 négy,,;/ö!d.öl báno:n·

keni száll,:,)t Du,kon Oyö;gy gyul11ai

lakoSIOl 300 P-ért.

Nyomtatványokat
nyomdájában ké5ziítessen.
~~~i;;'S;;~"~~'i:~q-'~~~~,~~

p~..dyx~ "ária a l<h'i!~ il

él k\_c~kt:Pl('li f\li()~lazhajl.

Frran~Jao rsz29B é~~6'Sk~vJt€ i Link
kontingensét az S;~Ő !1:~gyedévre .:1

köveikezőkben álJéipitotia meg: 18.6UD
érő birka, 700 lllázsa ";ágott birka, 270
vágÓl:larha, 40U vag(dó, 100 lná/S3.

hentesáru és 52818.11'1: 3:,0 t113zsa

baroIllfi. A január :J-ik1 pfnizSÍ birka
vásárra 6541 bi rI..: it t hajtottak fe!, ebböl
327 darab Magyarorsd:gb6.l szárma7otl.

r:,1egje~eif1t a nr'!§:rúegrerade~~t) a.
IncJy szerint a résLvénY12:'sas3gok ;'5
szövetkezetek nel11 kötelese '{ oSlfaiékot
és jutalékot fizetni. Az üzl>21i nYtr<-~;0

get elsősorban belső meger6sitésü~.:re;

továblJá tart?lékképzésre fordililalják.

A t:u::lapesti lIág5hi:Jak forga"",a.
A bud:1peMi sertesvá\,!611idon janu{:r
:.z-tOl IV'lg Jt:VD~(al'\ :::1VOO··~C~tct'ot.··G"~f·"··:':;;V

sÜ!diit. - A budapesli mar:lavágólJidon
január 4-lől lQ·ig a mész;íro~ok 84l
l1::irhát, 1323 boriut és 230 kisebb ál

13'Ot VéÍgl<d<. A községi üzen1 vágasa
55 IParhára és lOS borjura lerjt:'dt.
Kü! föJdi szállitásra 447 kisebb áilalot
vágtak le.

Egy elvesztett per mialJ Ic
lel tak Múi·iiT)\.'dSd: Ile!y (isz-

A I·dr. adóhivatalok meg
:;zünlelé5c is ."7(:1'epcl a raC10
nalidl!ási íervczelbcl1.

Az ország iparossága a 20
filléres munkaadói ig-azoivány

cs ()O filléres reci?pl dijök ellen
á!iá:"l foglalt.

Országos baromfi-. galmnb-
és házinvui kiáililás les!. Bé~

késcsabán február 2-5, ig.

Meghalt Coolidge, iE cg,c
'~ lj l t " .~ j id [II o lz vo J l c i11 t) kc .

Ra.:'TIánia állatexportj<n lényege
sen visszaesett ?z utóbbi évekllen.

19:':"·l1an 60 e,er marhát és J45 e/er
SC,i'!'S[, 1929· ben 56 ezer marhái es
IC? ere' ~enést, vécül 1032 é:lsö ,jz
hÓP{1<:,J~áb?n CS3K 37i 1 rr:3rhát sz{Jli:

Lr)ttc::< l\u:::,zf.riálJa. HaSO;lló ~larlY{'il:ást

rllut;}t a cflenprszag1 kiviteL d2.CfHH]

e:r:ze; al. orszúgga] R0l1d:ni2 2üD
ezer Q:!'db certésre és 42 ner da'aiJ
marhára egye/ett meg 1932 egész fo
lyam:1n eSik 815 )11ii'hát tudott Ro
málli" Cse!wrszágnak eladni, mert
több, e nt:'111 adtak ílllportengetJélyl. Ha
son ióan letört a,: ol:"swrsi'ági lila: ha
kivi!cl, Illet'l Jug;"szlavia nem engedte
át a román ál:atokat. Ha most meg

fogia engedni. attól a románok a gaz
dasági helYLet feliendlilését remélik.

AmezőberényiViiidíllO.'>Si'Ígi

rf. a viilanyi'Jram árél jalJ 1·1ÖI
ieszáliilolla.

szerencsétllenség lör

tén! Buki1re'31 elÓI!. A leilles~

vári gyorsvona! heicrohcw! egy
szemé i-y iTona l ha.

földgázzal akoriák fűieni a
5zar'!d:si árlé/i fürdőI.

'Közel :3 miW6 ember fizet föld
adót Magyarországcl"l. p. pénzügy
miniszter megjelent kimutatása szerint
1931-ben az ország egész területén
2,916.220 föJdtulajdonos fizetett föld
adót, amelynek összege kerekszámban
32 millió pt'ngöt tesz ki. A földadó
fe.ienként 11 pengő 0.1 fillér v(llt. 1929
ben <l földadót csak 2,636.328 em be,
fizetett ennek ellenére földadóball
1929.~bell 41 millió pengő rolyt be és a
fej kvóta P 15.58 volt.

n közcg-~szs\.~gii inlézel!lcz

és kérje (j viz 111egvL-:"gálásál.

A kÖ7.C:.o,257SégiigVi ilJlézcl vá
lasza ~)urjc~z 'B';?-'\~-l -tl-y. g)'uL-y~

közkórház igaz)Zaló-fóorvoséÍ'

nak vélcménVél igazolja. A ic

lenlés szerini Ell. áriézi kÚi vi?,~

ólol11lariaimu. - l'::rrc [llC';2\j)::--

gáliák a kÚI b2 iSÖ sZiZ,k':lCkl

és kiderül!, hogya l,ulal íilás

réi évvel CZC'lÓil ~a\ il fi (1

tulajdonos és eLkor egy liz~

mé1ercs ólomcsövci he1vcz:ek

a kÚ'bd. A C~{)J1I2k e1-2Y rés; e
nincs c\!:cnd()öll vi;;iwn és
a ievcg-ó l1alásd foivion ll).! Y

n eyczell ói ílir"',k :"zjcJ k 12 i ,i i Í< e

:-éclí rajla. Ez az olorn:Jk,,/id
fcl()](jö(~o;j és <]jJa dóön fCi'~

lőzlc ;~X iV()\'l?CL

flJlagY2mrszág az Angol tojás
piaco:i1l. Anglia a lll. év II hónapjában
18.6 Iililiió sch. il 120 drb. tojást vitt
be a l1'uité\ri 23 g IlJiJlióval szemben.
Ebben iV\2g:'..'arors7.ág 3020 sch-] S7:e
repel a m. évi 4365 sch-l szemben.

mérgezte meg Dé
vavámva lahosságát. .!i. D,~\'c!'

ványa kö)~s0gben iörléni iöme~
ges ö!orllmérgcL:ésQi( ij~\,c lei",

jes rnéI'21\2jb,~n kihonföko;roi!.

A vár,11 !is/liföol'vos UIc1"

si 101: a ö íz öí>('fJi orvo'" I, !: (';-2 V

klildjön ViZI11!lliál BucJapes!I',-'

1.1\ vH~;) cwko:rt'~rr'J1á2e~ j~z is;r:ert
cukor .~iZif;S7.\1kus öl'. J. [viikus jelen
tése S7)2i·i::.t aZ eU((\-18j Ctlkoruerrncks

érl'2kbcn 5,435.000 tonilát
tesz ki, a ,'lIlt él'i 6,611.000 tonná
va] ~ze;nben. Oroszországgal együtt
5,515.000 lOniJát il m. évi 7.504000
tonnavai s?embt:·Jl, MikliS becslése
263000 lonnával kevesebb cl legutóbbi
Licht-féie becslé~nél. Lich! a világ
rél'c.cukortennelését 7,84:' .OCO tonn3ra
becsülj" m. évi 8,762000 tonnával
szeIlJben. Az idei nádcukor teíl1Jelést
18,220.00 tonnára a lll. évi 19 ;;,ji:ióva!
szeili heIl. A világ összes ciJi<ortermé~e

Mikus szerint 26 millió tOí1!1ára tellető

a muit évi 17.8 millió tonnával sze'11ben.

Argei1til1lia g31bonakivitele 1932
ben. Az argentin stati~zlikai hivatal
közlése szerint az elmult év Il hó
napjáben Argentína 3.2 millió tonna
buzát, 6.7 millió tonna tengerit, 1.9
millió tonna lenmagot, 671.000 tonna
zabol és 271.000 tonna árpát exportált.
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mondja Gömbös, Gyula
miniszlerelnök:

"Millden 'körfilmények
t ;. ~ ~ ;-s".i~t-;,z;ti":d:n-, .

Országos p ka.
'"

Kedd.zn este o pártköf·
ben többekl{özött ezt

A csodavárók duruzsoló
méltatlankodása ellenére
GÖlT:bös Gyula miniszter-
D I nEJ[ ?l! Ai r <:.aiv?ll . .. cál.,
tudatos ron végzik oZ O/P

szág dulg'át s közben id6t
vesz magának a vezér, hogy
közvetlen ismeretséget kös
sön az egész ország vidéki
lakossélgávai is. Most va·
sámap Debrecen és kör
nyéke van soron. Remél.
jük, mifelénk is
még a, miniszterelnök úr,
hogy'a mi népünk is meg
ismerkedjék vele szemtől·

szembe.

terme/jünk, hogy az ország, az idén olyan m~~~yiséget!'a ~ai n.eh1iz idökct, ~ol:él"
de különősen Budapest köz- [ akarnak tefrrielni? hogyjo.u- i mOSE1~'l f?~ 'l'!n]elhcd~:l, nu

foayasztásában olyan mel1Y- i gusztustól kezdve napijegy l az ,;~hala" >,J.,'azda ,~J
nVIséggel szerepeljen a márD I vag~nt . .tud!alla~ sz~llit~ni. ( he!~z'?teI~j!lY~é';~~~ni:megvCl!,3
k,asgyomaizöldPaprika, hogy Az ,id.el nyar slkeré.iolf~ggl', tOZl~\, 'am,bell \..,ll11I,

a fogyasztók nagy tömege is I mQJdp hogy a 'fendelke~e~re • . '.'
megismerje ennek kiválósá- 'álló terű/et és vizmennYlsee.~ •Rágják: a nyulak
(Tát és állandó vevője legyen. nek megfelelő tlfmegtermeles c

'=" Bolgárkerfészeink is tuda- 'alakul;on ki a márkás gYOm a..' facse eté
fában vamwk már a papri- mái zöldpaprikábóf. Hó seIn l~]C'J. de móf (l

kájuk kiválóságának és már csupaszon' 'álló fialal fál,étJ kk
kezdték éi l1yu!ak;Ie'rág!ál~! a
kérgel ameddig rOl15rtc>k

Szerencsére !lern fában
tudnak már a fi ók kérllennL
meri él gondos .g~zda' .rnégi~
'csak vesz magánélkonnyi fá
:fáradságot; h~ már 2hl!leilc. 'fl

fáI. meg is 'védi és 't.w más
· " " '., II, I

'nem, Három.' szá l Ignggriszér,
rneg !<én<Is darab drót . csak
akad még, azzal körűlfogja a
csemeíél és már meg is men,,:
tette.

Egyik uradalmi beiáró út
akácfáit is megr6glák már

II nyulak. Amennyire !ZoncI<
láttán sainálkozik az ember,
nem kevésbbé fái, hogy él

gallyazásl ballával végezték, de
olyan vigyázatlanul, hogy a
csonkok csupaSé:on kimered·
liek és él kéreg sziikségtelep,űf

•van megsérive. Ez is bizonyi 3

· h?ka annak, hogy nagyon sok
· i2mberünk nem szereli az 12163
· fáI, mert ha szeretné, nem
nyuzni! meg elevenen.

Gyonlai zöldpap ka,
gyomai és endrődi ta

lajnak a kiilönlegességéböf
termelik már évek óta az
ország legzamatosabb és feg- l
tovább elálló zöldpaprikájáf. ~I

Ezi a kijelentést az cl ke-.
reskedő tette,;O/(i ismeri az'
egész ország paprikaterme' ,
lését,Jdnek naponta mintegy I
15 vagon zöldpaprika megy I
át a kezén. - \ligyükbele!
Gyoma és vidéke köziuda
tába ezt a szakvéleményt;

4rmelya bolgárkertészettelfog
lalkazó szorgalmas polgár
társaink munkájának és a
talajunk kivételes termőkéQ

J1e~s&.Ii,ejIJll}Pbi17ka- _ l

ezt fogjuk favasztól kezdve
Pesten át az egész országban,

'eset/eg még kü/földön is úgy
és annyiszor hangoztatni,
hogy az orsúig köztudafába
is átmenjen és mindenki
meg/adja, hogy a fZyomai
zöldpaprika il legjobb.

A szakember már megál
lapitotta, hOf!Y van egy már
kás termelvényünk, mafunk
nak kel! tovább gondoskod
nunk, hog~ termelvényünk
minőségben még javuljon,.
menrzyispgben pedig annyit

B~KÉS VAR EGYE HAJDANA.

Irta: HAAN LAJOS 1roo,

Pó alom.
Azon öt faluknak egyike, melyek hajdan

a mostani gyoJTI3i határterűleten léteztek s
melyeket 1705 év táján a rácfság elpusztí
toU. A fdlu helye még most is megjátszik.

Ősi birtoka volt a kőrösladányi Nadá
nyiaknak. 1479 eszt. birh>kos ura volt Na
danyi MilláJy,Márknak fia § akkor még
kiskoli!. Lászlónak alyja, testvére pedig Mik
lósnak, kinek leánya Ilona kismariai Kis
Luk3<,:sh9z ment férjhez s evel három, egy
időben élt Lukács nevü fiakat szüit. A leg
öregebbnek egyik leánya Agota Tordai
Andráshoz, másik leánya Ilona Artandy
J3dláshO<i:.ment férjhez" miné!fo~\Ta Nadányi

Mihály 1479 eszt. nádori meghagyás folytán.
kénytelen volt a Kismariaicsaládbelieket a
hozományra és a' jegyajándékokra nézve
Nadány. két Gyarmat, Gyéres, Kovácsi,'pó
halom, Méhes, Sfveltő, Bucsa, Balsa és
Boldogasszony teleke nevU birtokból idelé
gitení.

Kovachich, formulae soJennes styli 230
I. szokása szerént, a vezetékneveket l·dhagyva,
egy okmányt közöl, mely szerént Sofia nevU
özvegyasszony a maga, továbbá Mihály és
István fiainak, nem különben Krisztin~ és
Margit leanyainak nevében 1479 eszt. vala
mely káptalan előtt. tiltakozik a Budán, sz.
Lörincz klastromában lakó Péluiim.lsok ellen,
mint a kik a határjárás alkalmával póhalmi
birtokán törvényesellenes foglalást tettek. A
fennebbiekböl ugy Játszik, hogy ez a Sofia.

,valamely Nadányínak volt özvegye, jóllehet
a Nadányiaknak Nagy Iván áll?l ltöilött le-

.sZ,ármazási tábbláján a xv. századbeli Na
dányiak közt Mihály és István testvéreket
nem találni.

Az 1560 eszt. öszveirást szerint birták
PóhalmAt Nadányi Gyárfás özvegye, Nadányi
János, Nadányi Ferencz és Nadányi István,
Állott pedig ekkor Póhalma 39 nádori kapuból.

A Nadányiak, idő jártával, a török na
boruk alatt Békésből elköltözvén, kiestek
Póhalma birtokából, de a falu, feljebb

, mondottam, 1705 évig fennállott, mig végre
a ráczok elpusztilották, A még fennmaradt
templomnak anyagját a turiak hordták ej s
templomuk épitésénél fölhasználták. Midőn

1733 eszt. a vármegyei bizottság Póbalmát
szemúgyrevette, élt még olyan, a ld azt
Vallotta, hogy .~is egyike volt azoknak, kik
a pÓhaJmitemplom anyagjAt Turra szállitani
seg'itették.

)



m., ker. Fegyverneki
Töltési nap: kedd és péntek.I~endszerú akkumuhitor

szakszerű t iS I t é s é t vállalja

Bo é erceg Ő
Az ismer! operlll! recepl szep

rint készül, ;) fdvonásos vidám
iákk még· az d rHeg'
szokül! zene is pom-
pásan összeállitolI munkáfa
Molnar Gyulál1ák, oki ihrQn
formán keUós siker! él! ei da
rabia·e!őadásával. A· zama lOS

magyar iznek idegen környc
ze!!Jen való b",il!es7~éscvalami
netn rn~ndennap~ kü!öntcgessé g

gel adolí él derabnak. A mli
ala'pcszméie SZ(ip, A mé!-
gyar föfd, él yar rög hél-
talmas vonzócre,ic iul
méiló ldfeiczésrc. A darab
lec!mikai megOldása ió. A sze.;.
repló szc:méírek szflma arönyp

. lag kevés, a drámai cseld 11

Ilwgoklása azonban nlinc1en
zökkenés nélkÜl sikcriHL

Az clőadi3s még a rni sze~

rény k( :rliÍfi'én nkk0zö!I j"

ligves és lelszelós nmnka vol!.
A !c-gpompá'-'abb alöki!i'Ísl

maga i'! SZ(TZŐ mu/alla be, oki
magcVélfos le mpera rnen! u1115 VB!,

. éi küiöniegTS körnvezelben való
könnved twiileszkedésé·vel eR'Vs

formán ki/üna vO!L Bcszé-d~,

~~Ié~~~,_.~limíkájc, és mo, g'ása

loli. forró sikcr(~ volt. De az
előadás többi s/ercplói is mél
tan c-.oporiasullak köréje: tvt
Vaida Ad",l kedves hummával,
H:iibach hercege mél óságával,
Valdi Marbka báios mcgiele~

néséve! és iálékánc:k· fÍl10m

áfilyékc>iás6.va!, H",rlcr luli.'-kö
ieiiegzeles Annáiáva l , C5iJ;;Ó
G.zrge1v ~(iirlllije [, rfias voll,
aZOllhön :öb:, hévvei, löbb lép·
lek[<ei, löbb éué5s21 nag b
sil<erl ért volna el. r-\ IHHl11adik

f"lvonásbe!i na~v iei('[1clben,
az e~!ymásra lalalás szenl pil 8

lanaiaban mind a kél 5/erep

föbb szin;' érzésl és eró! kö
vele!!. Eg-y- egy ióivü epizód
s/ere S/ilA!!yi ilonka,
Bacsi Laios, NflgV Laios, i\/lár
iOI1 Imr,,', f\.ral11nler G
Kéri Lajos, rlon Bálini se 8

\.Ti1eiíck a sil, ,,'rhen és arallak
a fenn s7crepl{1!<.kef I?Ryüllesen
m 'llérderl1eli iüpsokat.

Ugyancsak ipcn ('!"(?deli \'011
a"löska hoszorkánv"ci
mú parils71knm.zdia előadá"",,

om~h bl..'n Id.\lÖnÖ~en Bodi Er,
z,-,ébet Hinl ki é!eillű és lű/ró!

\inno n! magvar nwnvecs!<éveL
N 1RV Lalos és Biró jános de~
rlis paras;lIfiguráia n1l'lleH.

A kö/önséll mindkél este lól
mulaloll és zBjosan ünnepelte
a slerzöi es él sZi2repl<'ikel.

Külön kl'll megemlél,czllünk
a rendezésróL amelv e~yszerü

ségébenis pompás színpadot
varázsolI elő az előadás :Szó,
món:!, Cs~L -,

Csökkent~tték II dohánybe"
vóllil:sl ar{'lkat. '

[]l n::1~d dii L,.j,&-~ . -á ~ _ .1.i:\_~V-f ';,,Yi,'{,! t -:. ; >;: !"J"'t 1'_'" t"

Icli,iamely ·szerinl 'éi közs<Í~

ig(/nis köteles segileni az is
~<olákal és ha cl iJilfelekezel
nem tudia flZIl!11ariani akkor
erre él község köteles.

A képvi"iclő!esíiHel a kérel·
Inel elu/asilia,
főjegyző ielenli az inség

akció eredméllyél s hogy a
közséR' 98 mm, buzájál scgéiy
kén l kiadja,

Ezzel szemben S/(lbó Jó/sd
en11ilést I«SZ egy szcrenc,,;eiÍel1
iparos családról, aldnek enni
volóia nincsen s f,zlmutal egv
darab kenyeret, anH,ly minden
nek nevezhető, csak kenyérnek
nem. l{é:i. hog'v legalább 2
beleg gyermekök részére 1
IUer iciei ulölion ld CI község,
A község helyeJt a l,öJ:,élli
gazda igérte meg a fejnek ki·
adását.

A Hái:épitó Szövelkezi2t fel
!ehbe~éséf(,!' fl bl2loniárda épi
tési köi!ség többlet kiuiCllá:-,ára
vonalkozó elulasitó halároi'alol
a kis~Viiiés f~loidolla és mél·
ti'lnyosnak talál:fl, hogy cl ',Ö7·
ség leg-aláhb 50 százalék vid·
lalkozónak megiérilsen.

A képvi~előiesHile! ily érie p

lemben halározia.
Töhb IdsebbJ1Clszonbér mér

séklési ÜRY eiinlézése után cl

köz~yülés végei ért.

e!égliésél határozlCl el li kép,
viseI6Iesli.i!eL

l{arsay Lcijos hélswnbér (c p

száJlWisi ügVét~en a tcl!1t!cs ílem
javasolja CI kérdem lefiesitését,
azonban az egy szobánai(' az
iliellgl:::désél megszünlelnj java
solja.

A gazdasági bizoHságezzel
szemben tO százalék haszon·
bér efengedésél fs java~olia. A
képvbelótesili!éi az Uióbbi ja..
vaslalol fogadla el.·
főjegyző el6ieriesztelle cl

Ref. Egyház kéreímét, amely
szerinl19bD ianuár í -1ói kezdve
dZ iskolák segélyezésére 5000

. pengő l lú:r.
Előadó él kéreicm elula:o-i!á

sá/ i,dvasolía, meri ilyen kénz
112m /e!iesilése nem. a!kothed
precedens i s nem lehel olyaf'
tlelFelben, hogy· an'a cl ·SC'

I-;élyre szükség legyen.
Csernav Géza kifejli, hogy

mint mi'Ís E!?yhál. Elnöke, mos
felekezet ellen nem is szólals
ildt· f~l az! javasolja, hogy
csak ugy egyszei'üen ne férie·
nek o kéfe!amfefell napirendl'e.

az eióljárösc'ig javilslata.
hogykoráhbi héllBrozil/ál nem

váiloztalia meg.

.A javasiai 111 ell e1 j 20-an
va;dak. ellene pedig 10 en,4-en
n2m szavazt ök.

A kövezelvámszedési io;.!
eng·edélyezésé! és az ezzel
kapcsolalböll teU intézkedese
kel a képviselóteslüld ftldo s

másul velle.
Ezuián Kaló Laíos jegyző

bejdenle!le, hogy dr. Detre
CLen! Iván Gálos Sándor kép. . .

viseleteben . beperelte él köz'
ségel és' (j község·8 perl el~

veszlelle, Az Héleíe! .nem· fe18
lebbezlél< meg.

Beinschrólh képviselő roszp
szal~sái feiezle ki az Elóljilró
ság eliárása kldl, meri ill nem
Jári ei azzal ZI gondossággal cl

mivel kelle!! volna. Sokan al<
kor is a békés kiegyezés fJl(Z]8

leli voltak, meri ez oZ ügy ár
nvékát előre veteIle S özl ia
vasolla, hogy ne térjenek fdel/e
napirendre.

Dr. Chrisiián KálUíli'ín védel,
Il~ére kell az El6HárÓságnak.
kijelenlvén, hogy .vá!lafla ál.

ilgyel ,fl község rés7éról és a
jegyz6ben lslelies ióhiszemü
ség él perl azért veszle/ték
el, meri voli egvpool, ~mil a
Jegyző előre nem látolI.

Tudomásul vételeit.

Csudaballa közigazgalási Igé
nyein~k líl8m~sszebbmenQ ki;.

Képvlselotest01eti közgyűlés.
Január hó 21 "'én szombaton

larlolla a községi kényiselő'

l(2sfületrendklvüHRözgyiHését,
melyen él.' községiképvlse!ő

lestüleli . lagok s(inle .mq~lcpő
siámbem 'veltek-részl - való
szintileg a lárgysorozaton sze8

•repló'foq1os ·Iárgyakra
lekinielleL

DévaV~l1yaköz~égnek.a7
álcsalo!(ís kérdéseberil1ozoll
halaroiala ismertetéseulán él

képviselólesHiletkimöndja,hogv
il határozato! egyhangulag md
gáévá teszi és elZ áíCSellOlásl

kéri. .. .. ..
Bácsy é" kifsainak az Os

válh féle lelek·· niegvele!e lár·
gyábanteH /'iiánlafáraa képvi
selólesmlel eifogadva jjZ Etól;'
járó::;óg iavős!alál elvben ciha
támnél CI megvé!ell és áz üg\
letárgya!ására február hó 23-ál
tiLd kL

Az Endrőd-Gyomai Taka
rékpénztár kéreime a IO~[er,en!

z·e!{ gyümölcsöző elhelyezésérl
'Jorwlkotó haíározat
toztalása .érdckében.

és

zemben vannak
a szánkók.

Közművelődés.

Márpmár félős volt. elmulik a
(é! hő nélkül. A rárióielenlések
mái' dunániuli hó rnialli forgal·
mi akadályokról szólliik, mikor
még nálunk cslipaszvoJi CI

föld. Sől, Mezóberényen lúl
B.zkéscsaba felé már szintén
volt hó, csak nálunk nem.

~I/lost má r egyenletes hó,
takaró vonia be él határI. Még
11'1 iöbb nem lesz, ha .ez Ola,

fll lna meg legalább február hó
végéig, ez is sokat jelentene
az ószivelés kifejlődésében.

A földúlak éllHwira fel vannak
vágva. él közlekedés embernek,
állalnak egyaránt gyötrelem.

A legufóbbi kéi szerdai estén
Madarass Gyula és Nyisztor
Péter igii7galók voilai< él gyo,
mai Közmüvelődési Egyesi"del
előadói. Madarass Gyula él 48
asOlvélsóban a húza poloskára
és poloskás búzára hivla fel
azécdeldődó!< figyelméf. "Az
eI12!1c. va1öV;éMkeZ1?sT\Z: ha::;z0

110S tanácsokkal lállae!
egybegyűlt gazdaközönségel.
Er1ékes e!őadásáérl Íígy a kö
zön5ég, mint él Közmüvelődési

Egyesülel nevében Szőke Fe
renc ig. ianilö, az egyesiile!
alelnöke mondolí hálás köszö
nete.l, csa ',{úgy min! Nviszlor
Péternek, ki az IpartcsIlikiben
cl "Gázvédelmel" vá!as;:tolla
elóadtisa tárgyául. A téma fel 8

vetése nagyon ió gondols! voil.
Ezzel cl kérdéssel, sainos fog
lalkozni kelJ. A iövő háhoruia.
minI egy kisérlő rém állandóan
leshdődil, az emberiségr\?, ag

nag\' szerepe leesz az

éleipu')zliló, gyilkos gázok nak.
J-\ védekezésre készen kell len
nünk. NrJgyobb külföldi álla
mokban már rég'en oktaláshan
részesü! éi közönség eziránys
ban. Nviszlor Péter rendkivül
érdekes előadását február hó
15'én az "Apolló" m07~óhi'l'1

- ugvanc~élk él Közmüve1ődési

egyesület keretében - me~'

ismétli, hogy saiá! érde!{éhen
mindenkinek alkalma legyen
meghallgatni, eseHeges mihez·
larlás végei!.

Február havában előadásoka!

hu/anak filég: dr. Legeza Ti 8

bor 1'én a Némell/árosrészi
Olvasóban, dr. Bilhhs Lás710
8 án a Kisréti Olvasóban, Kner
Imre 22 8 én az EgyetérlésiOI.
vasóban.

Az előadások ponloscm es.1e
1 órakor keld6dnek,·



erit a

felhívás. Rádit) össú,'h·Óid-
kézbesil a ,posla· 1.'3 \; ái

II ráJióelőfizelókci, bogyai!
pontosan lőllsékki és ci kéi::
besifónek be$lytiJlé~kol'(1(1~i1k ril.

Előadás. Ö(ön,mcl c';!(:sijl
lünk, hogy ag'yümai reformá
lusleány egyesüiej f. 8\'1. feb·
ruár hó 5-én, a jövő vasiirnap
este a közpon li . Ud l<aszinó

helyiség-ciben nagy ciőadásl

tarI. A müsor noW:ün gazáag,
meri szinmíí, vigiá!ék. énck,
szóló lánc leszik vá!lozalossá.
Teljes részietes müsorJ !Ö\Ő

számunkban acijllk közr\? Mosl
elegendő, ha cSiJk annyjtem~

!iilink meR, hogy 26 szép kjs
lány és4 fiu vesz részi SZí>

replésévcl az estély bizlosHá e

séin s Molnár Gnl!a vezetése
alaH "onul fel ez a kiLes és
buzgó gárda, hogy cgy s-zép
és feledheíeHen esi gazdi'lg' cm'
!ékével legyen bizonyságo! kö
zönség ünk az Ö értékes iTmn·
kájukróL Ez csléiy iráni már
most· is igiZnllagy érdeklődés

nyilvánul meg. Sok heiy már
le van foglalva. Akik ezc!őr

adásoi1 részt óhdjianak venni
s maguknak jegyeI biztositani,
a lelkészi hivaiCJlbcJnoaz elnök
f~ lkes[ urnarJclen'ikezzenek e' ,.
hélfolyamán..

Előzetes jelentés. Február
19-én az Endrődi iparos Dal
kör rendezésében clsórangu
szereposzlásban színre kerűl'

[{uJinyi Vince 3 felvanásos
operelIie, a Hamburgi menym
asszony, az lparlcstü!eJ nagy,
lermében. A szereplők az edD
di~i nagy sikeri aralol/ak közül
lellek választva. Okvellenül
néne meg mindenki czl Ei

hazafias tárgyú, szép dallamú
darabol.

A Magyar Nemzeti
~932 dec. 31·iki jelentése sze ..
!'int éi forgalomban lev6 352
millió 700 ezer pengő banke
iegynek ?293 százalék ércfeD
dezete van. A banktörvél1yben
előirt ércfedetel 24 százald"

Európa 1932 évi buzalermése:
405 millió métermázsa vnll az
előző évi 390 millióval szem"
ben.

Az Országos Magyar 0212:=

dasági Egyesület mareius 23-
27 napján rendezi meg cl meN
zógazdaságl kiálliiásl és vásári,
mely egyrészj 9 m'2ZógazdeJD
sági kultura pfopagáJi!sa ulián
a genzdaltuogaJók ohJal:3sári;l
lörekszik, rni:srész 1:1Z or5'ztt~c

ban található legkiválóbb 111i

nós'égű tenyészállato!mak meg.
felelő értékesflő Jehetőségéf,.
~zek beszerzésérl2 pedig ked ...

iillk~lmQ1 1i?f~mt,

Uj gyógyszertárak engedéq

Iyezése ·h'ántm kérelmek. A
magyar királyi B. l\t 230300
932. szám alaH körrendeleic!
intézell valamennyi törvény,:
hClióság'elsó Jisz!viselóiéh?z.
Ezek szernn! a Belüg.yminiszJer
megeng12di, ho~y kel!óenmeg
okoit eselek!Jen d szükséges
kel lé!:< etdH? l felszerel! és .alör~

vényhai6ság ~lsó Hszlviselóié s

hez benyuilandó, de hozzá ci,
m.ezendókér'llények uigYÓgYR
sLenárengec!élynése jár~yá'

ban ismét beaclhafók. Ezen
i:c~clei~t ·egvuH~lhal&!yon ki.~
viÚ heíyez! il gyógyszertárLio'
gosi/ványok engedély~zésének
ideigienes felfüggeszíése fár
gyában IdadoH 39000-930. N.
M. M. számukörrendelelcL

Álarcos bát .Az Egyetértés
Olvasóegylet 19M február 5 én

sajá! helyiségében álarcos bá
lat rendez. BeíépH dij l pengő.

Három női jelmez és két férfi
ielmez ériékes jutalomban
~zesüL A!egszebb nói jelmez
e~y ruhának való kelmé·J kap.
fülöp PisJa· zeuckéllra muzsikát

. A gyomai Iparos és· Keres
kedő' Uj~k' Önképzőköre t 933
februái' ,;hó; ···12',én
SzáU6billl ,":zárlkörii'''· 'fel!rn~~z~~s

bálalrendez.Belépli dij sze:"
mélyenkénlI p 20 fillér. Csa
ládjegy3 pengő. Három női

és kél férfi jelmezes iutalmazva
lesz. farkasinszky Imre zene
kara muzsikál.

Hogy védi Gyula város husipac
rosainak érdekeit. Gyula város hus
iparosai évek hosszu munkájával igen
jó hirnévre teltek szert a különböző

hentesáruk eJöálJitása terén és a gyulai
árunak a városon kivül is valósággal
márkaszérü megkfiJőnbözletést biztosi
tottak. Ez a körülmény egyes fővárosi

husiparosokat arra inditott, hogy a
saját áruikat ~gYlllai" jelzéssel hozzák
forgalomba a nagyobb kelendőség biz
tositásacéljábóJ. Ezzel az eJjárással
szemben a gyulai husiparosok érdekeik
megvédésére a szegedi kereskedelmi és
iparkamara utján a tisztességtelen ver.
senyrőlszóló törvény intézkedései alap
ján a megfelelő lépéseket megteUék. A
továbbiakban azonban a gyulai polgár
mesteri hivatal' szílHén él kereskedelmi
és iparkall1arával történt megálJapodás
alapján elhatározta, hogy a gyulaí
hentes iparosokat abban a kliiön vé
delmében részesiti, hogy az ott elő

állított hentesárukat az ám eredetének
igazolására hatósági jeggye! látjá el. A
hatósági jegy a város kisebbiielt pe
cséfjéllek cimkére alkalmazott eredeti
lenyomata, amely mindegyik darabra
külön üttetik rá. A cimke alsó részén
van az egyes iparosok betlijelzése, iillielY.
ből a gyulai származáson kivül meg

"lehet állapitani azt is; hogy az áru
mdy iparosnair a müheJyéböl került ki.

J\. Budapestre ufazók -fjgyei~

mét felhfvjuk a Nemze" szin
házzal szemben lev6 Technor
JÓi!?lélllskolábem megnylli loktJs

F

Dr. Legeza .Tibor ügyvéd
ielenli, hogy ügrvédí irodáját
megnyHot!Cl és ügVVédi gyakor·
latál Oyomán III. Szabadság
IéI' ,4 sz. ali'lll(Csel1c!órség
meileW Iványi házban) Iueg'"
kezdie ~ ;.~

Körvadászat. A gyomai l-so
számuvélciclsztársaság' ':asár R

nap. körvadá:,;zaJot j iar!oti a
,mezőluri úlés c!Qvaványai ÚI
közöni ícrülqteil, nie!yen''118
darab nyula1 löHek.

február t-tő!--25cig leilári
cipóárusilásl rendezel·" . Diva:
tosióniillóségŰ cipők; értékű,:"

.kön ai P3,-, 4.~} 6.~O,
1.80 és 9.20-ért kaptJalók. Jöj

jön miclő!l nincs· i,iválogatva.
Ezen árak csak a fen fi időkre

érvényesek. ADlER' LAJOS
cipöáruház Békéscsaba....

Olasz nyelvtanfolyam a cser8
c

készotthonban·Simonovánszky
ÖJön, (! járasi tesln?veiésl hi
vaial vezetője.GI jarnboreere való

tekintettel ugya cserkészek,
mini az olasz nyelveItemuini
akarócserkészbarálok. "O'~7c;rO'

~ ........ _~-...I~r;.r'l;~ l(i5.L~·7Dr /ur-.rl,dan. ,...á~

pénteken d. U. 4ófa) a.. CSer.
kész ollhonban olaszórál IcH I.
Cserkészeini, komoly munkál
végeznek, hogy biztositsáka
jamb(lreen való részvétüket

.A Gyomai I-56 sz. Vadász
társaság ezulon is él lakosság

tudomására hozza, hogy V(l8

,dá:szali lerüleién <:i dllvadnak
szlrichnin méreggel való irlását
L hó ;30· án megkezdi és azl a
v-ármegyei szahályrendelelben
elólrl óvintézkedések szemR

121611 larlásával eszközli. A ki8
helyezelt mérgezell hus ellá
vo!itása tilos. Akik ezt . c,oe!e p

kednék, kihágásl követnek el
és szigoruan bünlelletnelc

Fajnyulat, tel1yésztoJást in
gyen kaphat mindl'1l l'-'sziegy.
zés és vis/alérilés nélkül bárki,
aki teny-?sz!éssel foglalkozni
kiván. A nvulból 2 darabOl, 1
bak, 1 nöstényt, il lenyésl~ojásD

ból 15 darab, leghoT'!1, rhode
island, nemesi/eit magvaI' ken.
dermagos, Vi'll<'i f",hél' parlagi!,
6~8 pengó értékben. Az ér
deklődóknekvá lasz bélyeg elle
nében készsé~ge! adunk f,d
világosIlást. KislenyészlőkLap
ia. Budapesl, IX" Csarnok-lér 5,

Ragadós áUatbetegségek a
megyében : IApfene : I(l2íegyp
háza. Veszelség : Gyula, Békés,
füzesgyarmat, Me.;?őberény,

Nagyszénás, Szeghalom, Uíki~

ílYÓS. Lórühkór :f»ékes. Serlis g

lD~~il$; ÓIíÍKt?sGsab", ;Uíl~Ii'Yós.

, ,
ste

Ó tel rn ndás.
AL éliiaiönos l,erescli, iöve 8

delem és vagyonadó elleni fel
mondások folyó hó végéig adR
halók be ö községi üdóhivE18

Mit csinál az öt vilá~rész

minden asszonya egyetlen na
pon? Erről kÖLÖI rendkivül
érdd{cs .képel,kel il!uszlriJll
cikket a DJlibab uj száma,
amely gazdag lorlalommal ~ec

lliWl meg'. P,Jmptls budapesti
és külföldi rádió~üsorok, ér
d",kes szin házi beszámolók,
nag-yszerü fí1mdportok, Ut folYe
taláso5 r,,~gény, egyf;dvolHísos
szlndarab, keresztrejtvény film
rejtvény !yázal 'eszi vállos
zafos:>á a Délibáb ui S7,Ómtlt.
Ár~ 20 fillér, '

nek banki, vagy egyéb
lartozéÍ:5d \"an, aza jövedelem
és vagyonadó bevalíilshoz való
csatolás céljából, élköicsöl1ladó
inlézel1ól, vagy magáóféllÓI
kérjen egy jg'a2'o!vál1vt~Qogy

1932 december 51-ig mennyi
Jarlozása álioH ferd és erre az
1932 évben mennyi líamato~

fizetelL
tvlintiazok, akik az 1932 év

ben kezelték meg áila[ános ke
feseH adó alá eső fog!alkozá 8

sUKa!, vagy . az 1932 évben
csonka évre, vagvis vissza
me:nólegis mC'g voltak ad6z
lalva, L~bruár hó végéig, ál!alá
nos l\l(:~rqseii adóbevallásukal a
lÚ)7.ségi ad6hivalalná! benyuj·

tcmiköleleselc
figyelrnezlelnck az adózók,

bogy ha valaki az 1932 évi
álta~imoskeresen, iövedelem
és vQgvonadó. Idvclésl sérci
11lesnek, vagy 1932 évi jöve,
delmiher: . képesl maga~nak
---.......,'-"lI ... --

gél!! kérheliezen adóinak uj.
bóli Idvelésél, vagyis csak fo
lyó ilónápban mondhaHafel
ezen. adókal. ami ugy történik,
hogy január hó végéig él kÖZR

ségi adóhÍ\'ötalnál benyui1jaált.
kereseji, jövedelem és vagyon,
adó bevaliásc]l és abevallások
jegFe· rovaráhan bdegycJi,
haIJV ozelóző évi adóiál fel 8

mondia, kifl' it j a felmondás in
dokóil és ui kivetésl l,ér.

A bevallásokhoz lehetőleg

megf"deló oklllányokal kelj csa
tolni, amelyek él bevallás ada·
tait ai áj6 mosz litJl,.

B",valiás nvomlalvánvok a
közs<!gi adollivalalnál kaphalók,
alJol a kellő fl!lvilágosilásl is
ml!~(jdiák, sót ha kell, él be~

vallá-il b kialJilják.
A nvo 1ll 1ó1lványok ara' dal'a~

bonk.znl 10 fillér.
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Heller J(Íz~ef (nős \ Dll Sc ~él el Má
riáv,.) gyomai lakos vett 787 négy
szögöl cifrakeili »zámót Ki llchió La
jos (nös Ki~s D. Rózával) gyomai la:
koslol 450 PérI.

H. Ko "ks Imre és neje Szalóki
Teréz gyomai lalC0sok 'leHeli: l hold
867 négy,zögöl, I hold 22! négyszögöl
és 2 !wíd 442 négyszögöl félhalmi
szántókat Wi:gner Ádám és /lele Klein
Juliánna gyomai lal'osoktél 2850 P-ért.

DUBLIKACiO.
Akiknek kedvezményes rézgálicra

van ~zübégtik> azok jelentk\::zzenek
. febr_ hó ;20 ig a fŐJegyzöi irodában.

A gyomai Ip:21rtesUHet 1933 évi
.február l1ó 12 én d. u. 2 órakor tartja
rendes évi közgyi.i!ését, amelyre mélyen
tisztelt tagjait tisztelettel meghívja él

Veretőség.

Konesek Gy. Józsefnek a tisza
vidéki malom szomszédságában levő

ujházé1, inejy duplaépület stukatllros
'2 sZQba, előszoba padozatt és kertjé
-ben 40 dib_ termő fiata! gyünlölcsfa
·van, elköltözés miatt kedvező feltételek
mellelt eladó. Érdeklildni lehet náía a
M,lkszáth Kálilján. ut 28 számu házánál,

··fa1~~s<'~3ríJyv'e1f~rií~g''t;mÖT6K·lsv-ánTjak

eladók. Háza 1955 évi augusztus hó
·27-ig adÓmentes.

Ha ..:::t· akarja Ön, hogy évek
hosszu során át emlékezzenek Önre,
akkor ünnepi. névnapi vilgy nászajáll
dékul szép fali képe!, vagy IGkröt ad
jon, amelvet I1Jéhen leszállított árban
heszerezhet B a r i P a I üllegesi1Iél
Endrődön az ipartestület meilelt.
SZilkszerikn és olcsón vállai képk u e
tei_ést, ovál, I<őr és szeg etes keretbe.
Ugyanoll nagy kélkirakatos ü/lethelyi
ség lak is,;al és berendezé-sel együtt
kiadó.

Olcsóbb a bor! Kerekes Károly
horkereskedönél a kilünő zam/u kada!'
bomak literje 40 fillér.

Lakodalm<lkrs, eloadáso!<ra, mu
latságokra s7ékek, asztalok l<orlollan
mennyisél(ben kapharók a ligeti pavil
lonban5 fillér kölcsöndij mellett.

Folyton égő alig iJasznált kályha
eladó_ Cml a kiadóhiviHalball.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

~~~~~~.l':'~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
,,~*,"W~'18;;"2'!'~'í'~~

VASUTi MENETREND 1932. október hó 2-től.
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Ingatlan -forg·alom.
Ö/V. Kov:ácS Istvánné Ic a Erzsébet

gyomai lakos vett [466 és 1461 né!!y
szögöl félf~almi szánlot B. Kovács La
josnélzsú Lidia, GyöJi Lászlríné Izsó
juli<'inna, Izsó. Eszier, IzsÓJóz..;ef, Izsó
Elek, R: Siabó La (Ji..;né Izsó Erzsébet
és Kovács Jánosné Izsó Ró~a gyoinai
iakosoktol LiOO P-ért.

Wagner Adám; és neje AHer Mária
- gyoillai lakosok vetlek l hold 671
nég) 8z5gől, 530 és 1270 négyszögöl
félhalmi szántó! Wagner Mártan és
neje Herrer Mária gyomai lakosoktói
1600 P-ért. '

Icsa Sándor és neje T_ KCllTács Rón,
. gyomai lakosol, vetlek 1 hold 355
négyszögöl tanyai Szántót Bere Imre
(nős Szilágyi Máriával) gyomai lakostól
1000 P,ért.

Virág Péterné Józsa Emilia g,·omaí
lakns veli egy beltelkes lakóháza! BUli
András és nele Szilágyi Eszler gyomai
lakosoklól ,1100 P-ért

Preisz Gyuláné Blul1I Margit buda
pesti lakos vett 572, 564, 523 és 650
négyszögöl cifrakerti ingatlant Rrtkóczi
G,uláné Czeg!édi Lidia gyomai lakoslól
2UOO P ért_

,Györi László (nős S/ilágyi Etelkávai)
gjrornai lakos veu 542 négYStögtil fél-

s~fi~~z~;~~é~ával) ~~'~I;I~i 'iá'kOst61
300 P-érC.· .

Putnoki Imre (nős Scharr Jankával) .
peslszenlJöriilci I"kos veli egy beitelkes
lakóházat P. Kovacs Lajos (nős Berta
Eszterrel) gyomai lako_,tól 600 P·érl. .

Bátori Sándor és neje. Szere'l(j Pi
roska gy lITIai lakosok veuék egy bel
telkes l::Ikóháznak lil2-ed részét Sze
relö Sándor békéscsabai lakoslol 150
P:"ért.

Szeretö Károly és neje Homok Eme
rencia gyomai lakosok velték 1 ho!d
1438 négyszögöl, l hold 1438 négy
szö-.;öl és 1064 négyszögöl pusari
s7.ántóiJak 2i6 od részét SzerelŐ Sán
dor békéscsabai és Szeretö Róza Hai

.bach józsefné gyomai lakoslóI fiOO P-ért
Gyomán 1932 nov. S-án megtartott

birói·· ái-verésen a GY·oma-EndJődi

Hitelszövetkezet veH egy lakóházat
Suszter István gyomai lakostól 622 P-ét.

Jakus KálOlvné D_ Szabó Etei gyo
mai lalws vett I hold 5iO négys;ögöl
kölesfenéki szántó! Vojlek Isván end
rődi lakoslói 600 P·ért.

. I;

Nagykőrös be!~, és kiillerük..
léli Ől ev dlc!l 30-OOO fdi üllelld~
el.

Az EgyesUft Államó:k úi el'"
nöke éi kkezl,,!re al-laqe: ttivni
ClZ "urnp<1f ailamokat

Levél Karnadából. Tolnai Vi~

lá l! dPld ui kedvelmény.zÍl",k
elMI/et6i iáradék -I, melk ....'!ési
és bdl~s<,!IJizI05ilá:--anak hire.

. máf messzi hilfÖIJr~' belill
10lL M\:'ga kanadai rndéiyorok
is érdeklődnek és levélbul
kérnek részlellés- láiékozlalóL
Mindéllok, akik havi l pelt~ő

2'8 fillérrel e!('ífiV-lfh:k Ttlinai
Vildg-Iapjard, egy élelbi/losilasi
kÖfv\zllyl kapilak, ha .')5 ik élel
évüket még !1l!mtöllö(,ék· be
és ha szervi baiuk nincs.
RésLkles rállZköZldlÓI él kiddó
hivaldl (BpesI, VII. Dohany u.
12.) kÜld_

Gyors inté:zkedést s kontár
pörőkbe-k A különbözö fővárosi es
vid~ki éldekképvisdetek, ugy a keres
kedelmi, mint· ipari szakmákban, hösz
szabbidő ót", oanaSzobá!vhql,!v a io
gosulatlan . iparŰzés , .eselében _lassú'
tempóban folyik a felelösségrevonás és
sokáig késedelmeskedik a marasztaló
itélet megllOzatala. Most több érdek
képviselet utal arra akereskedelellliigyi
miniszteri rendeletre, amely meghagyia,
hogya rendőri büntető birák a kontár
pti, ökben soronkivül, sürgősen. líizzék
ki a tárgyalásokat és a feljelentés be
érkezésétől számitolt nyolc napon be
iül a_ lehetőséghez képest hozzák meg
az itéletet s e rendelet felhivásávai
próbáljak a kontárpörök gyors elinté
zést valójában keresztülvinni. Enel
kapcsolatban 1110st azt kérik a kor
mánytól, hogy a kontárpörök nagy
számára való tekintettel a gyors· és
szakszerű ilélkezés céljából szükséges
lenne, hogy főként az elsöf()kon meg·
felelő szamu rendőri bűnlet6birót ren
deljenek ki, mert csak igy valósitható
meg a legális kereskedöi{ és iparűző!<

kivánsága, a gyors és radikális itélke
zésa kontárpörökben.

A dévaványai murnkásság
nag-y lelkesedessd kerte a Re·
v.iziÓs Ligába való felvételét,
mely hé17afias lépéslhaél gyomai
és endrődi munkás'3ág- is meg-
fes zi, csak elismerést szerez
magbmik.

A szarvasi Kisgazdakör él

szarva'ií többi lársadalmi egye·
süle/eivel együlf reviziógyüiés
megrendezésél határona el,
mely gvi:ilés szónoka igy fe·.
iezle be beszédél : "HalUa meg
él külföld, hogy él s7arvi'lsi lÓD

lok ls I'evi/iót követel Mk !ís
Oros.háza, ffiélgán-girnm'i7iu

mot akar kláHíldl,i,rllelYheed·
dll? 1381anuló il'lenll<ezelt.

Báró Korányi Londollball
szóvd:eíle, IIO,,;V él lvi og Yéli I"Or·
S;;:á~I1Clk hilelezó államok is
elzark()Z!1dk él magvar mezó·
gClzdasáf!i ternl\~kí?k llh:llányos

áron vdio éllvéll:!<zlól, Cleri l1e!ll

tud link még kameltot sem fi.
Z-!illi.

A középiskolák négy alsó
o-"zlél!yá! egv:-;ege~[1Ík. melv
ref, Ifl1Hndl k<ZIf.·le lipu~ú kö~

zépi skoi d ki él laklllá :-;ál cé lozzak.

A szentesi muzeum igazga.
tója S()vénylla/o l1ataraban

?lSaléÍs köz ben hál om ezeréves
őS1ntlgvar sírra bukkant.

Az állami oltóanyagok ler'

jesLle-.ére egyedaru"agol ter.
venwk.

uj butor üzletét és aszta~os áru ip,arteh~pét . Raktáron: PPlituros· teHe haktk~ I(eményfa betétes
s~Ob'á~és küjönfel~ hajl.itottszékek~.

üzlet és üzem: Gyoma g Kossuth_ Lajos utca 35 sz. (Volt Va~av Gábor-féle üzem~)

A Ors.zágo~ Magyar Föld
bújól, E!tveslii", le CI lermeny
ha:-izollbúek leszallí!a~tlt kös
vet",ii.

A Magyar Mezőgazdasági

Társaság c~ülörlökön esi" vila
ÜléSI far'ol! CI "Szől/,'krí/is

m,,'gs/üldeíesc. kal'CsöliJfljém éi
bor· és kereskedelmi növények
árának revalori/i~lásávö!".Elő

adó: Gl aser G<iza nagybérl<i.

A bécsi statisztikai adaiok
szerini a Décsi id",~en házlu.
ldidonosok köáil maflyar al·
larnpol~árokvannak kglöbben,

Magyar Gergely csongrádi
Íimilol Dllnepel1ek, mer! évek
atall 5000 fac--emerel ültelelt el.

StájerországbóllegUlÓbb Ma·
gYClI-ors/ilgba 156 vagon almál

hoztak be.

A békési méhészek társas
vac"orál relldeZ1<:>k, meiyen a
cukrászok bemulallál< azokat
él kii!önböző tészfákat. melye q

kel CI méhészek állal ingyen
adol! méz felhasználásával ké
szí/eflek.

tszakjugoszlávia fözetékktd
turáját nd~V mértekben f",ile~z·

lik. Ulvidékrói évente 13_000.
mál:"a fóze!ékel szállilanak el

:5 most :>zen él vidéken minden
kÖl5égben téli lonfo'Yélmokat
tartanak él jövő évi korai zöld

séglermelés növelésére. - Eze·
kel mi il derek bolgáriainklól
lanuliuk.

A békéscsabai mébészek
kudó méh,'s/ek számára in·
gyen~s tanfolyamoI rendeznek,

Országos or'lromfi-, galamb·
és hil_zinvul kiáliilás lesz Bé...
késc"abán február 2-5 iS:!;

, . - .
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Hirdetések dijszabásai:
Egyllasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszőri hirdetésnél 10 százalék, tizszerínélll' 15 százalék, i negyedévi hirdetésnél 20 százalék és

• " félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk..

É:S K

_Ara iQ fmét~
_. iiüTF

; , .' I. .

Felelti;;; szerkesztö : ifj. WAG~E~"MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRJA~' KÖNYVNYOMDA
G '! " m 3, Kossuth Lajos utca 64:

Telefon: 22.:
'I

-tsttirir

" illi1i/t' "t"'!"'!':1'P'.:N:k

.-;L--.-~~;iZETÉS! ÁRA!'.:
Negyc-d(;\'re 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész éne 5'2ü P. l

kn~ jBefizetések postacse ""en: i

HUlwária-lrfolJída Gyoma" csekkszám 18.280. i:
.- ~ J 6 .

Lapzárta c s ü t éi r t ő k este , ora
Megjelenik nlinden szombaton' reggel.

Gyoma és Endrőd ha#
-I-".·l'th'l"Hl mintegy kétezer fa~

veszünk, melyek kőzép

távolságban öt kilométerre
vannak a kőzségekfől és min,
denik tanyából októbertől

március végéig kocsival
vonta csak egyszer mennek
a községbe és _vissza a ta
nyára -. vagy forditva.. ak
kor körü/belől 120 ezer ki
lométert tesznek meg. A hold
távolsága tő/unk 385:080 km,
tehát ennek egy harmadát,
vagy a jöldllnk áfmérőjének

tizszereséi teszi ki ez a 120

eZ~sitITfdtl~vasif{d6sza{{

ról van szó. l-lZ őszi eső a
földút felső reteget a fella
zifot! keréknyomokol1 át 30#
35 centiméterre átáztatja"
tapadós le!cvárra puhit;a,
mely a kerékküllők közé ta
padva bizonyos távolságok

a saját sútya alatt le
válik a kerékről. em
bertörzsnyi nagyságú sárda
rabok boritják az útat mire
beköszönt a fagJ!. Nagy
Magyarország hegy- és vfz-

Vége a v:adászatnak,
Az. elmult vadászidény csaló

dó;:,! lw.col1"t:1 V()(fa$zokriéÍk Ke-
vés vol! cl nyúl, alacsony voll
él nyul ára. Az idény elején El

nyul legmagasabb ára 3P vol!.
s most a végén már csak 2
pengő 50 fillér. A fácán óHa
mány is erősen megcsl'l-PIJ~nt.

fogoly szé.p szilmmLll volt és
melradl is.

Másik panasza éi vadá.su)\(#
nak, hogy (1 töltényczk ára túJ
magas. Ez él szerény vadósza
pélnasz sem fog cl !öllénygyil-"
rElk ki:'.lrtelszivé::'en beléi/65t fad
kasz!cmi.

Adia az Islen" hogy fl Vll

dászfegyverek pihenjenek őszjg

s akkor egy jobb idő kezdetét
jelzóen szólaljanElK meg újra-.

litcisával tudták volna a
deficitet fedezni".

Az államháztartási deficit
fedezésére három módot
tervez a kormány: él ~evéd

telek fokozása, a kiadások
apasztása, kö!csönműve!et.

A bevételeket új adókból
és adóemelésekbőltervezik.

Óriási erófeszitésre lesz
szükség, hogy az orsztig'
pénzügyi egyen5úlya fenn
mélradjoll. Gyoma- és End
rőd eddig becsületesen állja
a helyét és bízunk benne;"
a jövőben is teljesfteni tlld~

juk köteleSSégünket.

ol ka.

volna az út fele vizgyűjiő I
kátyukkal. ". I

Egy négy méter széles úf
pálya megépitése kőből ldlo
méterenként 40 ezerpengőbe
kerül. Belátható ideig nem
tudunk új útat építeni. Út-.
gya/unk van, tavasztól kezdve
végezzünk kisérlelet földút~

jaink karbaltozásfÍvaf, egé
szen őszig s a tapasztalatok
és rendelkezésre álló további
összeg alapján" oldjuk meg
a jöldúljainkhasználhafósá:..
gát a téll idtJre is. Nem
aafóUtra1 hanem a téli idŐd

ben szekérrefvalő közlekedés"
lehelőségéregondo!(}!f>

• " ,,' "0 ~

Országos
A keddi pénzügyminlsz b él helyzetet és adta elÓ cl

teri expozé (előterresztés) kormány pénzügyi tervét.
zS\c bbemarkoló arány.ai az Azoknak a biri/löknélk, kik!
első feljaidulás után most oem tudnak jobb pénzügyi"
már a rideg számszerüség-l megoldást. lmrédy Bélád
gel bontakozllak ki. Dr. Ime Inak a következő kijelenfé
rédy Béla pénzügyminiszter í sét ajánljuk megszívleIni:
surkitott II mta! é"S nem! "Nem ismerek pékláf Ll

ámitoH bennünket, hanem I történelemben, amikor él
férfias nyiltsággal tárta fe! I bevételek kulcsának leszál~

rajZ! térképét nagyszerűen

lehelne szemléltetni egy ilyen
földúfon. A vízzel elárasztott
kerékvágások a folyókat, a
sárkupacok a hegyeket szemq

lélteiik>
A téli hó kitölti a mélye

déseket, igy a tavaszi olva-'
dáskor nemcsoda, ha aföldút
felső rétege átázik. Ezt az
átázás! kellene megakadá
lyoznunk, ezzel a földú/ak
használ!wtóságáf ősztől ta
vaszig is biztositanánk. Ha
földúfjainkat a nagyon jól
bevált útgyalukkal
leJtőssé tennénk, esők utáni
hengerléSsel a felső {öldré-
./.~ .....t..l.~:'...--. :':'''"4.''';' ,,-$.,'-__Á __..::.!.---"J1..-,.:~-.~

·aink.Föld

ír!a: I--LtI.AN LAJOS 1Sl0,

_21 _ T _7_=

ság alul fölmentik. Még ugyanBzon évben
felmaradt fé!halmi birtOKukat 1 taUérért
ell.álogiJsitják Kiss Istvánnak.

Iiasorl!ó sors érte a Simai részt Ezt
viszonyt 1665 eszt. Simai Miklós adta el
örökáron Végh l\Jlihálynak 200 ezüst talléron.

Volt még Félhalmon egy részbirtok a
kir. fiskus kezén. Ezt Wesselényi Miklós ná
dor és kir. helytartó 1656 eszt. GergeUaky
Jánosnak, Török Bálintnak és Bekffy Bálint~

nak: adományozta· hű szoJgálatarkért s ezek a
birtokba ellenmondás nélkül bevezettettek az
egri l,áptalan által Ónodon, 1656 mart 2J.

Félhalom hajdan refO"rmáJt vallás falu
volt. 1634 e~zt. a Jzathmári zsinaton B"elé:...
nyessy Mihály rendeltetett ide papnak. fenn;",
állott a faju egész; a- XVIII. század elejéig,
Ekkor 1703~1705 közt a ráczság által el~

pusztíttatott s többé föl sem éledt. Ma már
a gyomai határban csupán csak egy határ=
rész mutatja a helyet, hogy körülbelül hol
á!lQtt. (Folyt köv.,)

előforduló Keseiyűhalom, Ivánfoka még most
is e nevet birják ; ellenben az ugyanott elő~

forduló AsoHl1alom. Péterhalma, ma
már e néven nem ismertetnek.

A következő században Félhalom tisz
tán Simai birtok lenni meg,szünt. Ugyanis az
1560 és 15tH eszt összeírások szerént Fél~

halmot a kövelkező családok bírták: Porkoláb
Péter, Veress György, Szalai Albert, Móré
Máté, Lantos Máté, Bekfy Miklós,. özvegy
Padgocsényiné és özvegy Viczrnándyné, kik
vagy vétel vagy a Simai családból való be6

házasodás utján jutottak Félhalom egy ré
szének birtokába, mert más része, a mint

. látni fogjuk, folyvást Simai jószág maradt.

l
A XVJI. században Félhalomnak egy

részét már a szathm,íri Keczelfy család kezén
_I találjuk. 640 eszt. szathmári KeczelfyMik16s

IJZvegye szül. Pálfy és fia Sámuel két
félhalmi jobbágytelköket 300 tailérért örök
áron eladják Nyilas Albert jobbágyuknak s

. Őtet és maradékait egyszersmind a iObbágy·

EGYE

Fél
Gyoma határában fekvő puszta. Hajdan

falu volt s máskép UjfaJunak vagy Fábial1
várának neveztetett. 6si birtoka volt ez a
vármegyénk termetén valaha nagybirtokll
Simai családnak.

Egy a XV, századból fejmaradt hatáf
járási okmány szerént Fé!halmot bírták Simai
Péter és Benedek, ki máskép Lengyelnek is
neveztetett, testvérek; azután Simai Imre
Jánosnak fia, Miklós és Imre, Sebestyéflnek
fiai, Benedek egy más jánosnak fia. Ezen
határjárásból, meiy guti Ország Mihály ná
dor rendeletére a csanádi káptalan által
eszközöltetett, kitetszik, hogy FélhaJom 1466
eszt. falu volt s igen alkalmatos helyen re·
küdt, a mennyiben Félhal mon keresztűl vo
nultak a Gyomáró! Békésre és a Turról
Váradra vezető országutak. Az okmányban



Minden rendszerű akkumulátor
szakszerű t éi fi t é s é t vállalja I m., ker. Fegyverneki utca

Töltési nap: kedd és péntek.

"HONSZ".

ültetett, de mert az elűllelés

utim nem gondozta azokal,
fermészelesen elsenyvedtek, ki·
pusztultak és akkor él különben
ióllkaralu gazduram belenyu
godolI abba az ulon-Uifélen itt
hall haló ésmegdönlhetetlennek
hiU törvénybe, hogy ez él föld
nem alkalmas a faültelésre.
Tényleg nagyon nagy utániárás
.és gondozás szükséges, amig
egy fáról elmond hatjuk, hogy
az megeredt, illelve megmaradL
Évente néhányszor meg kell
kapálni és megönlözni a forró,
nYéÍron ál, hogy cl nagykeser
vesen a földbe kapaszkodó,
de gyönge gyökerei megeró-'
södhessenek. megvessék iábU-1
kat az allalajba, ahonnan ké,
sőbben már elegendő nedves· I
séggei ludják ellátni ci ~örzset

és él koronát.
Ahhoz azóriban, hogy csak .

némi eredményt is eJ Il.ldiunk
érni, Ilagy szükség van arra,
hogy aZ~rI"e'hivó/ott vezelók
többel foglalkozhassanak az
Alföld fásilásának égetóen szük
séges és' nagyszerti eszméjé
vei és azl gyakorlilHfag mielőbb

,rneg:lsvciió§itsáf .. N faün'etés
'•.ú<..c,Pti glól'Ó::;\"', h~ll-r+iih~f~~Jr-;-'--'I;.Or~'j ..>~'.....J L, l

évi. gyönge, sokszor szélsősé

gek felé hajló, élelképtelen ki
sérletezések után végre 1932
éJprilis 24én megaiakilollák
egyesülelükel, mini él "Hans?"
orszá~os szövet~ég endródi
fiókjál, 23 faggél\. ]ellemzó az
egyesület él,'!képességére és a
vezetés szellemének reális vol-

. tára, hogy él megalakulási év
t 932 dec. 31-én, lehát ali~

nyolc hrlVi müködes nlán már
243 tago! számlál az egvesület.

Az egyesülel tagiainak ér
dekében is szép eredményeket
éri már el, tekintve alig 1 évi
fennállását és él nehéz vi5zo,
nyokat.

EIÓ"lzör is cl megalakuláskor
meglévó egy g kél embert élllg
befoQ"adó kamrácskából egy
megfelrclóbb, tágasabb helyi
ségbe költözött, azt az ezen

Giilra reml~~~U mulatság tiszta

éhány szó fl fákról.

Igen tisztelt Szerkesztő ur!

A Oy. U. f. é. ianuár 28-iki
számában "Rágiák a' nyulak a
féicsemelékel" cimü közlemény
ulolsó bekezdésében olvasom,
hogy az. eg-yik uradalom be
járó utián a fák gallyazása na·
gyon vigyázatlanul van vé·
gezve és egyes kis fát való
sággal megnyuzlák a munkások.

Igaza van Szerkeszló ur, ez
(l munka csak szégyenére le·
hel annak él munkásnak, aki
ilyen tudatlanul végezte a galy
lyazásí. Igaza van abban is
Szerkeszló urnak, hogy nagyon
sok emberünk nem szereli az
éló fáI.

Mikor elsó napon a részes
munkára kiadott gallyazást meg
lállam, erósen gondolkodóba
estemazOll, hogy vaiion az
alföldi népból miért hiányzik
ilyen kiáltó mértékben él fák
iránli szeretet? Miért van az, ,
hogya gyoma-vidéki kisgazda
bir/okáról majdnem teljesen
hiányzik a fa? Vajjon hol lehel
ill a hiba ? ,Meri ha,: ne~is
megytink'iel:ct szikkeL'g.rósen
tulHotOl' ballal ré~zn::;, l;::5oh~

közvellen Gvomaalalti kisbir...
lokosokat nézzük, kevés kivé
tellel azt tapasztaljuk, hogy
mindenül! fállansággal kérkedik
ugy il tanyák környéke, mint a
kisbirtokosok utszéli mesgyéje
is. Aki lálla már csonka Ha·
zánk egvébb vidékeilis, tudja,
hogy másult a gazda szorgal
mélsan fási!, amil elülteteH, azl
gondozza is és a végén él hasz·
nát is ó látja.

Ilf cl fa ritka valami, de ha
van is, megbecsiilésb~n nem
részesül. pedig magyar failánk
szeret tanulni. szereti CI szépel
és azl hiszem szeretné az! is,
ha nókhérre meszeif falu, piros
cserepes kis lanvaia nyáron
h(i-;.ároyékos lenne. Szerény
véleményem szerin! él hiba oli
van, hogy hiányzik a fák SLe

relele és ~ondozásél iránii ne
velés. Lfllok 2-3 él} óla sűrűn,

lalán l-2 méler lávoJsá~Ta

í<;gymástól iilleiell gyümölcsfá
kat, amelyeket egy-egy gazda
a piacon vetI olcsón és nagyon
szép, f[örbe lörz~ekkeL Ei is
ülteIle azokal, aminl emiilellem,
jó süriin, tavasszal azonban
nem nyeste vissza a s7ükséges
mérvben és méR ma. is ugV
vannak azok a fák, mini 3 év
előll, az elüiJetés ideién - ~on

dozatlanul. Ml'rt nem érti a
fökezelési, nem voll, aId azl
neki oli a helyszinen me~mu'

lassa, megmaj;!yarázza. Lehel,

hogy ~vekkel ezel\5t1 é!kc!~fáj is

már gyermekkorában a fákhoz
valóhózzászok/alása, annak
kezelésére való kioldalása lenne
az első leendó.

Községünk ui Fóiegyzóje meg
váleiSz/ásának már az e!só évé#
ben felismerle azl, hogy kés·
!ekedni nem lehel és azonnal
hozzá látolI az üHetéshez. Hal
lottam erre nézve igen sok
észrevételI és különféle meg
iegyzést Már, amint ilyenkor

Az endrődi "Honsz" fiók f.
évi február hó 12-én d. ll. 2
orakor a kÖlségháza lenács·
termében larljo évi rendes köz
~vülé~él, impozánsnakigérke
zó kerelek között. Ui.!vonis a
gyülésre meghlvlák a "Honsz"
országos elnökét él békésme·
~yei "Honsz" csoportok és
fiókok fell<éreHek, hogy kül
döllségileg képviseltessék ma
gukat cl gviílésen. Meghivták
ezenkívül cl helyi és iárási ha
lósáQ"okat is és Endrőd község
valamint él gyomai iárás kö
zönségél ez uton is meghivja
az endrődi "Honsz'" fiók.

Érde!Tlcs az ismertetése en
n"k az agilis élelerósnek igér
kező egyesülelnek él lörténete,
megalakuiásának körülményei
és elózményei.

Az endródi Hadirokkélnlal<,

Hadiözv~s"y~k é~ Hadiárvék 14

nálunk, magyarokná! az szo.. jövedelméből keHően be is
kásban Vé1I1. Az e!só a blrálat, buloroztCl, ahol naponia elég'
talán némi kis gunnyal, talán szép számmal jönnek össze
egy kis irigységgel, no meg tagok, miu/án az egye:sU!ei né·
egy igen kis rosszakaralial, de hány fa is
elismeréssel -~- soha, az llltÖ- Másodszor i'í mcgűlc\wli1s

rőve! szemben. Ismé!lem. ma- után rövid idő alaH megszc;
gyarok vagyunk. Hány meg rnlc az cgyesiikl az endrődi

hány életrevaló eszme akadlel piac és vás6rbérielel. a7.0ll~

már az első lépésnél él gUllY k'ivül szorgalmaz/a oZ f:ndréd
.és leszólils miall és igy ma~ község óHal az cnclr,sdi t-J5di,
radtunk s7egénvebbek és ialán ö;rvegyek és ,S,rvák javára ic jl

íZ -miaH maradt fa nélkül Gyoma a!apUvríny kflmal(1ioök LíoS'ziá-
é'> környéke is, Mindig· csak a sá; az érdekeilck között. Sc-
kisgazdákról be::.zélck, merj .gilségérc vo1; fndr6d község
községiink lerülelének nagy előljáróságának abban, hogy
része --:- és talán érlékesebb él kamatok lehe!őség· szerint
része - van az ó kezükön, méltányosan osztassanGk szél.
amely ferüielck nagyon ai!wl# L:ZÍl\dős:i~ szerini sCl;;íiségére
masak lennének arra, hogy lJ' voll ilierményi, keJ\'ezm 1i!1Ycs
fási!ásl minden eszközzel ki> g-yóg'ykezelésL vagy clh c2iycz;
resztűl vigyélc Nagyon s7.ép kedési ügyeiben 183 escIben.
eredményeke! lehetne elérni tlZ egvcsli!et vezetősége voH
néhány év alóli, mert hiszen az: első Endrődön, mell' él

gélzdáink tulajdonképpen csak szokásos analfabéta (~s !ovább-
azl váriák, hogy valaki ez képzö lanfol}'J!11oj Orbók Jó~

irányban me~:rmozgassa őkeL zsd igazgató lailiió és !(Iing-

Olyan szereteltel kell gazda- hammer l.i:Íszló JaniIó urnak
társaínkkal e téren bármi, 04 fölhívására - kik ezen tagad;
kárcsak él. ma ime/etl fával. Jó hatal!anul szép és hasznos
szóval megtanilani a gycrci{cl akció első és ielkes harcosai
arra,·. hOgy él fa nemcsak . . . Endródön - propagál!a
"J;tjI:O; ·:·t'iv6 7 ) 2.'-~ <":[~~'"i;.~r,.;-z..; ~ ..~~- '"-'_ _,c!,. .. ,' -~ ~~~j~ i~n ezte J~ - --;; ,--- -;::,~,;;;"';:W;;i··~~ _.. "
ien róla. Kedvetkeli adni él
fi:li.i!letéshez és él további gOl1# tagjéli közül, ugy hogy az leltc

leÍle!ó:.·é él !anfolyam megkez,dozáshoz, kezelés hez, akkor
désé!, (mely íudvaiévóen bizomajd cl fa is iobban megsze-

I d nyos minimális jelc:nllucző I<2J-reli cl gyomai földet és <e ve
szám-hoz van kö1vc~) rnluJán rnérlesz ahhoz, hogy gazdájának
oz cCH1csü:cl laaiaiból többenhasznot is hozzon. Akkor lehel 6 J

ielenl!<ezlG'k, mint az előirl micsak elérni azt, hogy nem lá-
nimális léts?ám.tunk ugy felnyesve fákat, mintha

k Az egyesüle! ezen eredméomeg lennének azo nyuzvCl,
. o\'es működéséér! eiismerésmeri az még' a nylilrágásnáI is l

il!eil elsősorban Szurovcczross?abb és károsabb. Sz.
András elnököt, ld köle!essé o

gén lul is rilka egyéni DU/gel'
lomma! és önzellenséggcl j6d
el ugy ClZ egyesület ál1alán05,
mini cl lagok <?gyéni ügyeiben.

Elismerés íl!eJiSzdoó Gyula
C?gvesü!eli iegvzől, ld sokszor
áldozatok árán is végezle éZ

egyesület adl11iniszlraliv ügyeit,.
ki a lagöknak egyénileg is
mindenkor rendelkezésére áilt
miíldennemü kér'iényc!c és bc~

advÉínyok szerkeszl 12sénél.
Elismerés IIleH továbbá far

ka;.;ins7ki Vmce aie!nököC fod=
gyas Isiván pénzlárnokol. Sza"
be) Bá!inl, Tóth Islván, nyél
György ellenórökel, rIomos
Dávid, Timár István, Paróczai
l~nos, Szelai Ignác, Laposnyik
Laíos, özv. [{opcsek Máty6sné,
özv. S7élkiliBS Mihályné és özv.
Harnos Vincéné váJaszlrntiflyi
tagokat, l<ik egvül~érzésükke!

segilségére vollak él vezelóség
nek a felsoro!l és fejnem so'
rolt eredmények elérésében,

A Y"nt j~lz'ZlI! vagyis .. f. hó
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Gazdag iIIusztráci6kkal lúost jelent
meg a ~ Zsófia Gyennekszanatóriumok
1932. évi jelentése dr. Fodor Oszkill'
igazgató-főorvos szerkesztésében. Is
merteti a jelentés három Zsófia Szwa
tórium nagyfontosságu gyermekvédelmi
munkáját, melynek ma vezérlő szelleme
dl'. RoU Náru:lor"a gyertnekek
Püs:pőke".

Tartalmazza II idenlés dr. Rot!:
Nándor piiSptik gyönyörű szózatait,
Józan I\:'iklós püspök, lPakots József
orsz. képviselő, Sándor lászló v. fő
kapitány, löril'lczy György író, dr.
I..ínchtenberg Kornél egyetemi tanar,
ügyvivőelnök, dr. Strausz ililván
titkos tanácsos, orsz. képviselő, Süla
Antal író, Bánó Dezs5 főv. bizott
sági tag lelkesítő előadásait a társa
dalomhoz, melyekkel propagálták . a
Gyermeknanatóriumok áldásos muu
káját, amely csupa reálitás, csupa tett

Hálával emlékezik a jelelltés L.ord
Rothermere a Gyermekszanatóriumok
fővédnökének nagyértékű támogatás!
ról, aki minden alkalmat felhasznál
arra, hogy segitsen hazánkon.

Közli a jelentés a HonvédelmiMi
l1jszterm~k, Almássy László képviselő'

házi elnöki Ujpest Polgarmesteréhek, a
iJuliánEgyeSüJetneki aif3erlini· M~gyar'
r.gy"'''Uh;;tnch, l cn, áb1Ja.,ZámOlS nyarah
tató fórum nak kitüntető elismerését a
gyermekek elsőrendil ellátásáról. Berlin
városa és a Wiener Iúankenkassa, a
melyek első izben nyaraltatták gyerme
keiket a Balatonon, a sikeres eredmé
nyért elismerésüket nyilvánítják.

A Balatonszabadi, Balatonalmádi és
Hüvösvölgyi Heinrich Gyermeksz<lnató
riumokban tavaly 1456 ágyon 3235
gyermeket gondoztak a Salvator Tanitó
Rendház irgalmas nővérei és a beosz
tott tanerők, 98.073 ápolási napon.

A három Gyermekszanatárium ídei
üzeme 337.815.- peng6t igényel, a
melyet kizárólag társadalmi uton kell
ez évben is fedeznie a Zsófia Gyermek
szanatórium Egyesületnek, amely az
állami és a fővárosi költségvetésnek
minden megterlielése nélkül kell hogy
fcnntalisa nagy ágylétszámu intézeteit,

Zsófia.
Gyermekszanatóriumolk

működése.

Hogyan lehet mimókat ke
resni? Nemrégiben egy hldo u

mányos folyóira! azzal ?J kérI
déssel forduliaz amerikai doí~

lármilliomosokhoz, közöttük
Rockefellerhez, Morgainhoz és
Fordhoz, mondják meg, hogy
miért ludlak nagy vagyonhoz
jutni. 'A milliomosok leg'!1a~

gybbb része azt válaszolta,
hogy azért. merI mindig kezük.
ügyében voll egy lexikon, aw

melyben élelUk fontos pillana.
jaiban ulbaigazitást ialiiltúk.
ToJnai Világlexikona a legjobb
tanácsadó és ma már könnyen
míZgszerezhíZf6, merI havi l,ífl
pengő részletre is IUlphüJö,
?v1egrendelőlapol Tolnai Vlltíg-
lapjtl kiadóhival!lla: Budapest,

Dohány u. 12,

MY

Varga Pöszi, Cs. Nag-y juliska,
~/léikcsa!l JUIi5k~, Biró lt!nos,
Kovács fer,zflc, Mllkc5aií Már
Ion.

Mindenki 'Oft legyen ezen elő

adáson!

Hitier Adolf leil cl némel
kancellár, Azt jósoljilk, hogy
Vilmos császlÍr llomaroson
v!sszoiér Németországba,

A tornai kerületben gróf Ho"
dlk Jánost vélas:ztoHák meg

képvis!?J6nek,

Kedves Szerkesztő Úr, Igen tisztelt barátom!

r"larmalLy Gizike, Vizsnyai rvlar·
g:!, Tuol! !!onkt'l, V. etllogh
Bözsike, Makcsetli J Peló ,
Piroska, Vaskor! ,cllke,Vasrl\or
Oci.

Késik a vonat r::iÓddicik:

vakkal adják
barátságunk alapjÉmak,
megértésének okát, mely azonos
érzés- és gondolatvilágon nyug'
szik, mely körülöleli mindazt, a mi
értékes és kedves egy önzetlen
embernek, ki tudását, szeretetét
papil-ra vetve és cselekedetekre
osztva juttatja azokhoz, akiket
szeret, úgyis mint embertárs,
úgyis mint honfitárs, úgyis mint
J) földi", úgyis mint szaktárs, cc-=

"Oazdatárs ".

Te is, igen tisztelt kedves Ba
rátom, csak akkor érzed jól magad,
ha tudsz okJ.s,:'iic1 lJas7nóra lenni,
úgy tapod révén, mint élŐszóval

közölt véleménved, eszméid, ter
veid és cselek~deteid révén, me- i
lyek végeredményben érzékeny lel
ktiletedre, Gyoma és vidékének;
valamint o!vasóid tábora iránti
szeretetedre és segiteni akarásodra
vezetendők vissza. Ezen a ponton
találtuk meg egymást, ez a közős

szándék tett minket barátokká,
egymást megértő és fejbecsülö
férfiakk,i.

A fenti szándékot ki lehet érezni
a "Gyomai Ujság" szelleméből,

aní1ak minden számából és min
den hasábjábóL Emberi gyenge.
ség az a tapasztalati tény; hogy·
a jószándék és önzetlenség nem
lesz I~ellöképpen értékelve s h~

igen, akkor rendszerint azok áHal,
kik kivül vannak azok táborán,
akiknek tudásunkkal J tapa&z
talatain~kal és tl!lácsain~ka! j6t

12~(n u.:2 órakor a köz~ l
ségh za Ic:njcslermében lal" lj

ii'md<S gyü irin.1 érdeidódók· á

kei lucia/juk méF;., hD~Y a gy.i.~- ~,
ies lán iJZ q;;yc5ulcl saja! I
heI~'i3éqeibcn ő-j-igO' isrncrkc~ ,l

dési csléi, 7 órakor pedig l.

bankeltet rendez él Közponli,
Vendégióben.

lVleg nincs egy 5vc; hogy rneg- j ténni, ak kiken segiteni akarunk.
Református i.smertük~gymás~ s mégis t~.gy l Lehetetlen, hogy egyszer-másswr

. , i enem, évtizedek ota érzUnk egyutt. l ezt ne tapasztaltad volna; leheteí-
~~n'~1 Egyesület estelye'.., f"d

- Alig ismerkedtünk meg:, i -2 órai l len, hogy ilyen keserűség, aj a-
Lapunk legutóbb megjeleni eszmecsere után barátok lettünk. ! lom és elkedvetlenedés ne ért

s7.t!r;"lábön hiri ad:unk arró!, Ritka, nagvon ritka eset ez egy l volna. Örömmel tapaszta10m 1a
hog'Y a gyomai református emberi él~tben, küJönösen java I pod szorgalm'1s olvasása révén,
leány egyesület nagy előad.:'isra kom emberek között, kik nem I hogy önzetlenséged és a köz iránti
készüL Az q;\'csl11eli éiclnc!r. egy község, de még csa~ nen: is l szereteted a benned mélyen eresz
és buzgóságnak gyönyörii széP. egy vármegye szülöttn Rrtka l'· tett gyökereivel erősen tartja magát,
példáját mulalja az él 26 leány, \ olyan emberek között, kik más-. minden lelki viharnak eilent áll s
akik 4 fiu lárses6gában, illetve más szakot Végezt~k, és, más:~ás Iujult erővel folytatod segitő és
közremüködésével a _ holnap országrészen és mas-mas klfaly. lelkiértelemben vett építŐ mun
esla szép e!őadásra készülnek. ságokban ,működtek és távol egy,,: I,ádat.
,ll,kik a tegnapi föpróbÉm részt· mástól ették meg kenyerük javát Tudom, nem vársz elismerést
velkk, szin/e elragadtatással anélkül, hogy egymás létezéséről ezért; de azt is tudom, hogy a
beszélnek ugy él jó darabokg .tudtak ,,Joina,. legnagyobb elégtételt megkapod
ról. minl a kiváió szép elő-. soraidakkor, mikor a benső hang azt
cl ásróJ, ií?}(;lJefe!{ feled-rnpI1dja",."J.;)ten.töl kapott tálentu-

len (Jl1.~jB~.q'/jól.J sáf'Mk99t~b.a+qn.(
rhf)i.$~~'~r~"'\~·,::, '~~~OJt --"'JAMin~-onb~~6

:szám<:lq~a ~kjjelÖU'\

_Nincs ennél szebb, nincs ennél
nagyobb, nincs ennél megnyugg

talóbb jutalom. Engedd meg, hogy
mint országot járt, sok embert és
sok Lapszerkesztöt ismert honfj
társad, fenti elismerö szavakat
hozzád juttassam azon kéréssel,
ne csüggedj, légy ezután is cél
tudatos munkása a köznek, mert
ezzel szolgálod embertársaid; Gyo
ma és hazád jaFát. Engedd meg,
hogy néha-néha én is tolhassam
szekeredet az én tudásommal,
gyakorlati tapasztalatommal, de
legfőképen azon szeretettel, mely
réveden Olvasóid táborához, pá
lyám első szárnyprópálgatásainak
helyéhez, Békés megyéhez jut.

Köszönöm, hogy alkalmat adtál
- szakcikkeim leközlésével
azon lelki szükségletnek kielégi
tésére, mely abból áll; hogy min
den tehetségemmel és keservesen
szerzett tapasztalati tudásommal
támogatója legyek annak, aki azt
magáévá akarja termi, - nem az
én, - hanem él maga hasznára.

Igaz tisztelettel és nagyra be
csiHéssel, baráti szeretettel

OrmándIaliy WAISBECKER ANTAL

és
bjzonys<lg-ot Ic·

vők. A $zcreplókról előre is
111 cgálIopi!baJíl,Ü<, hogy mind·
nyájan derekas munkát vég-ez
tek ezen rövid idő alalí s az
ölaldlásban és előadásban ki,
válóak. De nem monrluok min·
dent el az előadás elóH, hanem
közönségünk nagybecsü szives
figyelmébe ajánljuk ezt él ked,
ves leciny gárdát s felhlvjuf<
Jakossógunk figye iméi arrfl,
bogy nagy mulasztási kövel el
saiát magával szemben az,
a ki holnap, vasárnap, február/UJ
5-én este nyolc órakor a Központi
Uri Kaszinóban meg nem jelmne
II reforrndtus leány egj1esiilfd eiö
adásán,

Jegvek az elnök-lelkész ur
nál előre váll ba/ők. Számozott
Ilelyek lesznek, kivállalos, hogy
minél előbb mindenki gondos
kodjék il jegy megváitásáróL

c1óadásra kerül:

Fénykép. Előadják: Ágoston
Diri, Domokos Danni, Szilágyi
Zsuzsika, AgOS10IJ Vilma, Báru

dos Irma, Tuba Ilonka, Matyi
Teréz, Deíő PiroskcL
Hamupipőke,Előadják: Eller

Babus, Harmarhi Gizike, Agos-(
ton Piri, Cs. Nagy Juiiska,Csapő

Gergely, BirÓ Jimos,Tubllllonkö.
Magyar szóió tánc. EJ6adjCl:

Velrga PöszL
Nemesi levél. Elciéldjiik: Ge'" l

cs~i Iduska, CsöKQnyi Esztlk~, l
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metének csak kiveszett részét pótolta,
az idén össreJ 3 millió csemete ültet
tetett. Az Egyesület már eddig is il

védőszereknek olcsóbb beszerzését
tudta keresztülvinni és a tav-aly meg.,
alakult fiókegyesületek tagjai gyU
mölcstermésének értékesitésében a '~az

dák érdekeit képviselve vett már rész!.
A február közepén megtartal1dó nagy
gyűlésen az Egyesület országos vonat
kozásuerec!mény€iről és llilllll,:áiáról
fogja a nagyküzönséget kimerit6el; in
formálni, egyben azokat a terveket ki
vánja ismertetni, amelyeket a gvümölcs
lermelés révén a l;lagáng;'~daságok
racionaliTá!ás és az állam1lá:darlás be
vételeinek szapoJÍtására tfizöit maga elé.

A baromfi-, galarno, és lJázi
nyulkiállilás csü]örlökön n\ iH
meg 5ékéscsabán és fcbr. 5-ig
farI.

A Bethlen Gábor Szövetség
GnJlán és 5ékéscsClbán jól
sikerűll kullureslel ~őr(oít.

A vidé!il bankok befagyott mező
~a~dasa9iktilcsönei. A vidéki pénz~
mtezetek Budapestel1 tartott legutóbbi
összejövetelén elfogadtak egy határo
zati. javaslatot, mely szükségesnek
tartja egy szövetkezetnek II megalla
pitását, azza! a céllal, hogy ez él szö
vetkezet vegye át a vid.éki pénzilJté~

zetek től szükségbői megvásároH és a
jövőben még megvásárlandó ingaíiano
kal. Az uj szen'ezet átsegilené ilvrnó
don a vidéki intézeteket az il1lm~bi1i
záltság veszedeImén és uj hitelek
céljaira alkalmas friss tőkéhez juttat
hatn á öket. Nem is kellene hozzá na
gyobb alaptőke, mert a "Pénzintézetek
Mezőgazd2sági Hitelszővetkezete" vál
tóval rize!r;e az átvett ingaHanokért

bitl;atná" á-' reeszkomptáló intézéúlez:
vagyaP. K-hoz, vagy a Nemzeti
Bankba. Az alapitó pénzifJtézetek csu
pán azt kérnék a pénzügyminiszterWl,
hogy biztosítsa a szövetkezet részér~
az ingaHanátruházások iHetékmentes
ségét. Ha a kormány ehez hozzájárul,
ugy rövidesen megalakul az ui szö
vetkezet, melytől a vidéki intézetek sok
jót várnak.
~~

Szerkesztésért és kiadásért felelős i-
ifj. WAGNER 1\1ÁRTON. ..

Jn JI! it lj U1U í\! mt j 'ií 1itnx1i(u 'tI

Akiknek kedve:l!:i'nényes rézgaiícf8.
van szükségük, azok jelentkezzenek
febr. hó 20-ig a főjegyző i irodában.

A 9yomllli Ipartestmet 1933 évi
február hó IZ-én d. u. 2 órakor tartja
rendes évi közgyűlését, amelyre mélyen
tisztelt tagjait tisztelettel meghivja a
Vezetőség.

Ha 8l1:1: akarja Ön, hogy évek
hosszu során át emlékezzenek Önre.
akkor ünl!epi, névnapi vagy Ilász<ljan~
dékul szép fali képet, vagy ttikröt 8d
jon, amelyet mélyen leszállitott árban
beszerezhet B a r i P El I lIvegesnál
Endl'lSdön az Ipartestület mellett
Szakszerüen és olcsón válJa! képkere
tezést, ovál, kör és szeg;etes keretbe.
Ugyanott nagy kétkira;,atos űzlethe!vi

ség I<lJdasaL és berendezéssel eRYŰtt
kiadó. . ~.

Oíei/Ji6bb a boi' l Kerekf:5
borkereskedönél a kitűnő zamtll kadelr
bornak literje 40 fillér.

L!lkodalmakrs. elő~dágol{f'a,mu

latsilgokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavií
lonban 5 flllél' kölcsöndij mellett. .

Fe9yvem8k~ utca 7. sz.

Tanulságos Jesz a mezőgaza

dasági kiálHtás tudományos
csoportja. A f6ldmivelésiig'yi
miniszfer fennhalósága alal!
álló kisérretiigyi intézmények
ez évi kollekliv tudományos
kiállításának feiadala 'Iesz a
Il2"grontosabb liazai lakarmállY
növénrekrc-. valamini az ok~

szerü réi-, és legelőgazóálkou

dásl'd vonalkozófudnivaJók ki~

;merítő és :szakszerü bcmufa
iása, E.bb\Zn akiállUásban rész!

. v.es-Lnek él föJdmivelésügyi mi
nisztérium réf- és legelógazda~

sági szakosztályának h~jhalós

Uin10galásával a budapesli m.
kir. vetól11élgvizsg6ló 6!lomtls,

'a magyaróvári m. kir. növény
termelési kisérleti tlilomás és
az országos növénynemesiló
intézet, a rovartani és növényu,
kórlani állomások, ClZ ál!aJélel
tani és takannányozási kisér
Ieli állomás, a m. kir. meíe
orológiai és il földtani inléze
lelc Ezeken az oklaló jellegii
csoportokon kivül előrelil:ha

lóan gdzdag anyag lesz Idállij~

va a tejtermék-, borászaJi, háziu
ipari, hdlászaji, dohány-, mező
gazdasági, ipari és élelmit"zer
ipari, Jermény- és vetólllag~,

valamin! a mezőgazdasági gép
és eszköLkiáUilási csoporfok
han. A nlull évi siker ölapjall
ez'evben isa kiállilás kerelei
nez Ka PCSUIOU va, r'i:Ury;aU\éllIU·

tal61 es rendórlúllY9versellyl
rendeznek, lovábbá remélhető

en ~ikerüJni fog- a lervezell
vadásza li kiál li/ ás! !1lrgtarlan i.
Ezulon is felhivja él rendezó u

sé.g a vadászéJet kedvelőit,

hogy amennyiben érdekes, vagy
érlckes vadaszlrofeakkal, vagy
barmiiyen más, a vadászaira
vOila/kozó anyaggal rendelkezu
nek, sziveskedíenek azt cl be~

mulatóra eljuJJnlní. A magyar
vasulak a kiáililós idólarlClmára
me~adlák a féláru utázás ked
vezményéf.

A, .,Gyilm5lcstermel6k Orsdgolii
Eg~esUletG" félévi munkája. A
február hóban megtartandó országos
lJagygyülést megelőzően a "Gy. O. E:'
elnöksége Gyijm6rey GyJ:irgy 2:ala
vármegyei főispán elnöklete alatt érte
kezletet tartott. A BeIűgyminiszter és a
földmive!ésiigyi .Miniszter képvíselői, a.
közigazgatásí hatóságok fejeivel ka,
öltve alapitották meg az öszkormány
zat erkölcsi támogatása mellett m. é.
ju!íus 8'án a· "Gy. O. E."~t azzal a
céllal, hogy mindazok a feladatok, a~

melyek.,:!.; gyiimölcsterm eléssei kapcso
latban ;: földművelésügyi tárcáll belül
meg, nem oldhatók, társadaimi uton
nyerjenek megoldást. Stef'nad István
a "Gy. O. E" ügyvezető alelnöke ter
jesztette elő II szervezkedés eddigi
eredményét; amennyiben jelentette, hogy
14 vármegyébcn fiókegyesmet alakult
a megyei jelleg kídombo.rításával, a
többi melilyében II fiókegyesületekmosi
vanna;;: alakulás alatt. Továbbá, hogy
lU eddigi átlagos l' milliÓ' csemete m·
tetés helyett, amely hazánk 16· millió
holdat kitevő teriiletén: 16 millió cse-

Február t-től-25-ig leltári
cipő árusitást re·ndezek. Diva
tos jóminós.égü ér'lékü
kön alul p, 3.-" 4.,,-;-,6.50,'
1.80 és 9.20-ért kaplrffiók. JöF
jön mielőtt nincs kiválogafva.
Ez.eIT'á'rakcsak· éi f~nít 'íá6k~e:

érvé·nvesek.. ADLERLAJOS
cipöáruház Békéscsaha~ ..

T:lsztUjitás;. A' NéHwtváresrészi· Ol·;;'
vasókör vasárnap tartotta tisztujitásáh
Elnök: Izsó fereI:H::, .a1eblÖ~; .... KttrcZ
Mihály, pénztárnoK: Wagner Ádá111,
gondnok: Kovács Sándor, ellenŐr;Be~

inscmótlJ '. Mártont tffrbancsek'Á:tfám.
jegyző: Podoni János, számvizsgálók;
Paraizs:ltilre,.Bere:lmre;J:l:egroiis József,
választmányi tagok: Herter József, Bör
ner András, Weidmann Mihály, Bartolf
György, Molnár Antal, '1,1\,'olf Mihály,
Schwarcz Ferenc, könytárnok: ifj. Kurcz
Mihály, vigaimi bizottsági. elnök: Bar
lolf Mihály.

A Magyar Mezőgazdasági

Társaság, jqnuár 26·án nép.es
vitagyü!esl l<':1rtoU a szőlókd

zisről. GlaslGr Géza elŐadó or
ST.ágos hirnevéhez méri larlaf
maselőadáséI széles skaláju
vilát ere.clményezeü. Akik Oli

voltak sz.éles perspe.klivilt sze
rez/ek agyakorlali szőlőszellól
a. legbonyoJuHabb sze:-izgyaTi
kclflelek mü!<ödéséig:.

CigánYlbál. DögiElemér és
zeneKari:! flibrUdr II-ena Nyu·
gaH vend<>gl6ben cigbnybáJat
larl Bekp6 dij lelSí:'es szerint.
É:~~.ll'.<;>-,";', ...... -.'-Op..,. ";O-.~""""""""""'._..., 1\ 1_"""eJ/'

több szavazalot ,nyert hö1gy
érlekes djand",kOI. kap.

Megsugjuk magának él leg
ujabh ~I:Jl1ha;;j film es rádió
pletykokOi. Elmondjuk, hogy
milyen az izléses és izléstelen
farsan;.1i jeima, pompás bLlda~

pesti és küiföldi rádiómlisorl,
valamint egyfelvooasos szin~

darabOl, foiytaldsos regényt,
rengelcg tréfál és viccet adunk
a Délibáb minden sztimában.
A 80 oldalas Delibáb minden
hzren, s_dnes címlappal jelenik
meR és ara mindössze 2.0
fillcr.

Mekkora termésre számít
hatunk gyiimöJcsösiinkhen ?
Ezl a kérdest lárgvaliél a Nü~

vényvedelem és Kertészei most
me!2"ielent legulabb száma. Cik
keket közöl még él csemege;
szólló homoki termeszIésérőJ,

a törpe gyümölcsfák nevelésé.
nek hibáiról, él műtrágyák aJ-·
kaJmazásáról,a paizstetű irtá
s.áról, a melegágyakkésziJésé
ről, él Ryümö]csös téli tiszJo·,
2:alásáról stb. Adusan illusz"
tráll két szaklapból il Növény
védelem kiadóhivaJala_ (Buda
pesI, V., f ÖJdmivl?lé..süg.yi, Mi
niszlerium) diitalélnlll küld mu
lalványszÉlmot.

Ragadós álllllltbetegs'ég4!lk, Ve
szetts.ég;· Gyula, Békés, Füzesgyarmat,
Mezöberény, Nagyszénás, Szegllalom.
tijkigyós. Lórühkór: Békés, Köröstarcsa,
Sertéspestis : Békéscsabai Békés, Kon
doros, Ujkigyós;

Felhivjuk olvasóink figyel·
mét d fö:JmivczJe"ügyi Ildllis;;,

"eflulT N5, ""yvéde!l!d ,rodf1jd·
nak ~1ivGIáIC)~ :ap.iaréI "JVö
vény lJédeiem""-;-e. mely dL !(e
f(~kes Laios s7erkeszlé5ében
jelenik meg havoniéI és egész
évre 8 pengó az el6fize1ése,
mely összegéri minden hónap
ban a Kertészet cimú szaklapot
is k üidil<.
Kőzgymés a gyomai Afsól"észl,

Olvas6körben. A gyomai Als6részi·
Olvasókör január hó 22-én tartotta évi
rendes közgyiilését, melyen li tagok
igen' nagy' számban veitek' részLAz:évi
jelentést és zarSlámadást VinczeAndor
várm. számv. tanácsos, kaszinó elnök
terjesztette eiő, melyet a közgyüiés
jÓI'ahagyólag tudomásul· v-ett. Ezután
elnök megköszönte a vezetőség iránti
bizalmat, felkérte a közgyűlést az uj
tisztikar megvalasztására: A kaszinói'
tagok nagy lelkesedéssel egyhangulag
ismét Vinczec Andor várnI. számv. ta
nácsost választották meg elnöknek, ki
az iránta ismételten megnyilvánult bi
zalomért meleg szavakkal mondott
köszönetet. A vezetőség többi tagjait
a kőzgy,més titkos szavazással válasz;"
toHa meg,. melynek eredménye a kő.:..

vetkező: Alelnök: Kruchió. Lajos,
jegyző: Seprenyi Lajos, aljegyző: Oláh
Sándor, pénztárnok: Kruchió Sándor,
kőnyvtárn0k: Veres Károly, gondno.k:
Arany Lajos, váiasztmányi. tagok: Ba~

rátlI Albert, Gálos Benedek; Györi
László, T. Kocsis Mihály, Kiss Lajos,
Nagy Endre, Putnoki Mihály, Szilágyi
Ferenc, póttagok; Kocsis Lajos, Kató
Ferenc, Szilágyi Gyula,. számvizsgálÓ.
bizottsági tagok: Papp Zsigmond,
Kruchió Lajos; Kató Ferenc, Nagy Jó;;.
zsef.

Dr. Legeza Tibor iigyvéd
ielen ti, hogy ügyvédi, irodáját
megnyitottCl és ügyvédi gyakor
llllát O-yomán, U!~ Szabadság "
tér 4 sz. alatt (Csendórsé~

melletli Iványi házban) meg.
kezdJe.. '

Korossy, (iyö.rgyfőispán né
hány heli beJeg:sége. wiÍn fel,
gyógyult és uira,. ellá1j~l <L fÓ.
ispáni teendőket.

A tavasz' első hirnöke. Ii.
Maulhner Ödön rcíszvénylársa
s-ág díszes, képes. magárcjegy
zéke megjelent, amelyet' min.,
den érdeklődő dijtaiamd kap
meg". A cég áldozallfészségérQ
jellemző, hogya mai nehéz
gazda-sági viszonyok dacára,
m-eglevő Kiossutb Lajos. u.tca

. 4. szám alaUifioküzlele melleU
if vevőközön<;ég kényelmére
Vilmos császár ut 59 szám alaH
a Nyugati pályaudvar közelé.,
ben uj fiókiizietet nyilolI:

Dr. Debreczeni Lajostlavaly
vadásZClIOll 1l11!glólflZ Michnay
László o.!z.lo:>ílásj ügyük kit e
miatl 300 plZngórCl ileItek.

Halálozás. Báiint Imre kir.
mú:;zdki f6lallácsos, él gyulai
államépileszíGli hivalal vezeJő

j",nek feleség~Buddpeslcnme~

hall. A 15yászoló c:;é1iBd kant
elZ egé:::>L "'egyeh;,::nn''''15Y'''''''''':'''
vélte i Vél IHIél k.
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ÉS KÖZGAZAL- ELŐFIZETESI ÁRAK:
Negyedévrel'30 P, Fél évre 2'00 P, Egész hiC 5'20 P.

Befize!é~ek postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll lS.280.

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

Felelősszerkesztő: ifj. WAGNER .MÁRTON
Szerkesztőség és klad6hlvata1:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G yo m <1., Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:

J

I Egyhasáb.os (55 mm széles) l cm. magas hirdet~
, 20 fillér. Ölszöri hirdetésnéi 10 százalék, tizszerinéi

I
15 százalék, 1 ,negyedévi hirdetésnél 20 százalék és

, félévi hirdetés·esetén25 százalék kedvezményt adunk.

háború utáni kor leg
nagyobb magyarját, Európa
egyik legnagyobb fiát telZ/eli
a magyar nemzet a jövő

kedden.
A magyar sors sajgó fáj

dalmának csordult po!larát
üritjük ki ismét... Há.nyszor
még?

A vi/ág forrongása,·a régi
rend élethalál harca egy új
renddel, ma sorompóba állit
minden férfit és szinval/ásra
k~szteti... Mennyi téves elmé

mennyi karos hitvallás!...
?riirr'7:,i71'/l/r,fJnM nyolcvanhat

egy emberi
szorgalommal megalapozott
tudás bölcsességével oszto
gatta Apponyi Albert a ta~

nacsait, nemcsak megcsonki
tott nemzetének, hanem a
népek szövetségének is.Meny~

nyi csodálattal honorálták
külőnleges tehetségéből fa
kadt munka/kodását ott, Oenf#
ben, hol, ha az 6 útmutatása
szerint intézkedtek volna, bi~

zonnyára más volna a népek
helyzete is.

Apponyi Albert a magyar nökc, ő vette át
nemzet legnagyobbjai között J5-én NeuIlyben a békeok
kerül a történelembe. Akik mányt s másnap mondta
Öt éleiében ismertük, áldani a legfébbtanács előft hires
fogjuk emlékét. békeexposéját~ Amikor meg#

É l e t r a j z a : győződött, hogy a legfőbb

Apponyi Albert 1846 má- tanács határozatát megvál
jus 294 én Bécsben születeff. tozfatninem tudja, tisztsé
26 éves korában már kép- géről lemondott s ezzel kitért
viselő lett. 1901 qben a kép- a békeszerződés aláírása elől.

viselőház elnöke s belső tit- . .. Pénteken Genfben eu
kos tanácsos left. 1906-ban· lópai részvit mellett tarto/
propaganda köru(iaalkal-. ták meg a gyászszertartás!,
mával Gyománés Endrődőn melyen a népszövefségdele
is tartott beszédeket. A koali;, gátusai is résztvettek. Délu
eiós miniszferillmnak közok# tán 2 óra után vonatra tették
tatásiigyi tárcájfil. vezette. Apponyi hármas koporsóban
Ekkor iktatták törvénybe az nyugvó bebalzsamozoit holt
ingyenes népoktatást. N~p# testét, melynek, menctrendsze#
oktatáSi torvényéeri soliaf rfien regi!:el kell megér
támadták külföldön is, pedig kezni Budapestre.
ha azt akkor kiméletlenül A miivell nemzetek saj/ója
hajtották volna végre, talán kivétel nélkül a legnagyobb
más volna ma a helyzetlink. A elismeréssel emlékezik· meg
kommunizmus után ]ászbe- Apponyi kiváló egyéniségéről

rény, a régi kerülete újból és a Népszövetségbenkijejfett
meglláfasztotta képl1iselőjé# értékes munkálkodásáról.
nek. A magyar politika för- Az egész ország méltó
ténetében egyedül álló, hogy temetéssel akar elbúcsüzni a
több mint 50 éven át kép- keddi temetésen nagy fiától;
viselte Jászberényi a parla- I kft a budai Mátyás templom
mentben. Ikriptályában helyeznek örök

Mint a békebizottság el-! nyugalomra.

Dévaványa község
átcsatolása,

Hélfőn délután él főjegYzői

irodában megbeszélésre jö!!ek
őssze Pánczél Emil főjegyző

meghiváséÍra dr. Zc.őke Antal
orsz. gyül. képviselő,dr. Chrisz-

.Bán Kálmán, Péterrnanl1 József
és ifj. Wagner tvlárlon.

Egybegyültek !ájékozlaHi5k
ZeőKe képviselőI cl Dévaványa
álcsatolása érdekében addig
vég'zel/ekről, egyben !,őzöiték

vele a három község társadalmi
egyesületei által kiküldöli bi#
zoHság határozatát, megkérve
őt, szervezze meg az országp

gyülési képviselők között az
á/csatolás melleiti hanguIl'líol,
hogy mir.c ez az ügy él tör
vényhozás elé kerül,többségc
leg)'en olt az áícsatolásnak.

Zeóke Antal örömme] vá!!aJia
a megszervezést, melyet ő már
amúgy is meginditolJ, hiszen ó
is egyike azoknak, kik az át;"
csatolás! felvele1Iélc.'

Egybegvültek örömmel veJték
él hírt, hogy a dévaványaiak
mozgalmaI inditottak, hogy
f[ig~ctlenül a?: átcsatohístól, él

gyomai járásbirősághoz kérik
Dévaványát beosztani. egyben
azt is kérik, hogy ezt él bc#
oszlás1 minél előbb cj/sék meg,
így ezzel is közelebb lesznek
már Békésmegyéhez.

9 Wt ",?WZ mt sz

BÉKÉS \IARMEGYE
írta: HAAN LAJOS HHO,

árszeg.
Egylke azon faluknak, melyek valaha a

mostani gyomai lJatárterüIeten léteztek. Azon
helyen állott, hol most az ugynevezett Nagy
állás lévén, az urad. szesz- és serfőző gyár áll.

Az 1560 eszt. öszveirás említi mint falut.
Somogyi Mátyás özvegye birt benne egy
portát. 160 l eszt. pedig Vámosi Bálintné
született Cserepy Anna birt itt részbirtokot s
azt az egri káptalan előtt végrendeletileg
férjére és Ferencz fiára ruházta. A családnak
ezen ága kihalván, Nyárszeg Vámossy Bálint
testvére, Istváma szállott, ki elébb Csongrád,
azután Heves, végre Pest várm. volt aJispánja
s magtalanul elhalt, minélfogva Nyárszeg
rokonára, Hamvay Ferenczre szállott, ki azt
viszont, 1661 eszt. végrendeletileg nejének,
Mocsáry ]uditnak adományozta.

A falut a ráczok pusztitot1ák ej 1705
eszt táján,

Cs abana.
Déva "ánya mellett fekvő terjedelmes

puszta, melyet több mint egy század óta a
dévaványaiak birnak haszonbérben s nádas
rétül és legelőni használják.

A mi Csudaballának nevét illeti, erre
, nézve tudnunk kell, hogya mostani Török

Szent Miklós felől Csudaballa felé kanyaruló
fDlyócska az előtt BalJának neveztetett s ezen
folyócskáról Török Szent Miklósnak is hajdan
Balla Szent Miklós volt a neve. Az ér még
most is látható s keresztül megy két helyen
a pusztán és Csudaballa volt községét szi
getképen .körülkeríti.. Még 1864 esii. <t\y viz
volt benne a volt falu helyén, hogy a ló
meguszta. Ettől a Balla folyótól vette Csud:i
balla az egyik nevét, másikat ti. "Csuda"
nevét Csuda nevü birtokosától öröklötte, a
mint alább látandjuk.

Előjő Csudaballa mint falu már 1211,
1214 és 1216 években a váradi regestrumban
Choda; Chuda és Soda neveli alatt

1326 eszt. Csudaballát Csuda fiai LM
.és Csuda bírták, (A Csuda család egyike
volt haz~nk legrégibb adományos családjai
nak Nagy Iván n. 242. szerén! később, Nóg
rádmegyei Bodon nevü birtokától a Bodonyi
nevet vette fel). Ezeknek kérelmére Róbert
Károly király meghagytá a budai káptalan
nak, birtokukon a határokat ujitsa meg. Ezen
határjárás szerint Csudaballáliak határai kö
vetkezők voltak: egy részről Sima, más rész
ről délfelé Tur vize, azután Halemföld és Hi
mesegyház nevü falu. Az ecsegtó és sá"gtó
nevü vizek a birtokon belül estek. Sima és
Ecseg nevek még most is létewek, valamint
az ecsegi tó is, ellenben a Ságtónak ma
SárfŐ a neve. Tur vize Berettyónak hivatik,
de hogy hajdan Turnak neveztetett, kitetszik
onnan, hogy a meHette lévő községek még
most is Tur melléknévvel birnak péld. : Mező
Tur, Turkeve, Tur Sz.-Márton. Még az 1763
eszt. megyei jegyzőkönyvben is Berettyó
máskép Turvizének neveztetik.

(Folyt. köv.)
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menteni nem lehetell, teljesen
elégell. Szerencsére az aulóban
Upiákon kiviil más nem voll, I
igyemberélelben kár nem lör'
IénLAz elégett autó kára meg
térül, biztosilva volt.
Endrőd lakossáfia biányál

fogja érezni az egyedüli bér·
autójának, de reméljük, Alapy
Andor hamarosan pótolja
elégelt aulóiát.

Elégett endrődi autó. Képkiáll (tás.

!<:ívánatos, hogy az clőadá~

son közönségünk mentő] na'
gyobb számban vegyen részi.

Közművelődés.

Méhész Egyesületünk
figyelmébe.

Iv1éhés2 egyeslileli cim alait
olvastuk egyik vármegyei lap~

ban, hogy Békéscsabán február
5·én a LUlher u!cai e,'ang'. is
kolában a Méhész Egyesüiej
ingyenes oktaló előadást iarl
kezdő méhészek számára. Eló
adó LehoJcz!<y Sándor ev. Ja
nUó.

Min/hogy tudomásunk szerin!
Oyomán is megalakul1 és lé
tezik (?) egy lvléhész Egyesü·
le! és 1udomásunk szerint Gyo,
mán igen kiJünő méhés7.eink is
vannak, akik bizonyára szive,
sen meghoznák a köz érdeké
ben azt az áldozatol, hogy él

kezdő méhészeket kioktalnák
a legszükségesebbekre. Felvet
jük a kérdést, nem volna·e
helyes és célszerű, ha a hely·
beli Méhész Egyesület is ren
dezne Oyomán a méhészetíel
foglalkozni óhaj1ó kezdők ré
szére egy jlyen tanfolyamol ?

A gyomai KözmüveJódési
Egyesülej rendezésében február
2J50áfl,~vasár:nap} IdéielőHi··3/4
II órakor a 48-as Olvasóegy
letbeo Galambos József m. kir.
erc!őmérnök él békéscsabai m.
kir. erdőhivalal vQzelője elő

adási fog tartani: az Alföld fáI
sitásáról és az ingyen csemete
kíutalásróL

Az "Alföldi MűbaráiokKöre"
mosI zárul! békéscsabai kiálli 
lásán nagy fellűnésl keHel lek
Csabai-Wagner fesiőművész

legujabh paste!ljei. - Ragyogó
liszIa szinei bravuros kompo#
míléÍssal és abszolut egyéni
lechl1ikával párOSUlva adják
meg képei megkapó határt.l és
nyujtanaK maradéktalanul mű·

élvezetet.

Képei megkapó voltát leg.
jobban bizonyítja. hogy nem
csak erkölcsi, de anYi::gi sikel'I
is hozlak, - dacára él mai

. nehéz viszonyok nak - és él

vásárlók közölt Békéscsaba
'városa és a békéscsabai tdt!
zeum is szerepel.

E kiállilás kerelében larlolla
meg az "AIv1K" szokásos évi
sorsolásáf, mc!lyen Gyoma
község is nyeri egy Cs. Wa?-;'9
ner képel.

Ó.

Sztrájkra készül az erdélyi
vasutasság.

Hitler lemondott a kancellári
fizetésről.

Nagyjelentőségű tervezel ké
szült arról, hogy hadikölcsön
köfvénnyel is lehessen adól
fizeJni.

Alapy Andor endrődi gyógy
szerész személy bérautőjával

Uplák jános az endrődi öreg
szőlőkbe akarl menni. A Ven·
czák malom előtt Up/ák ész
reve/le, hogy amolorházból

füst. ulána azonnal láng csa
poli ki. Mindez olyan hirtele
nében törtéril, mire az aulót és
moIori leállitotla és kiugroll az
aulóból, már az annyira lángban
voll, hogy abból semmit meg-

Telek- radalom "malacgyára".
Kilencvennégy kocának 6561 a magyarázatoJ: Uiabban ke

malaca van, ezek mind 3-:-4 Ircsik. sól külön árát is jegyzik
heieselc A hires telki mal1ljél' I él mangalicél és yorkshiri vagy
lica tenyészet büszkesége, hogy bzrgsl1iri kcreszlczésü scr!é
él kocák kivétel nélkül megtet- I seknek. Telek uradalom ba is
ték a magukét. Csermak {{€IIF veHe\< a kéthalmi uradalomból
mán tisz!larló egy jotlányi! scm egy pár bcrg'shiri kani, ezek·
akClr elismerni abból él rncg~ nek a keresztezéséból produ
jegyzéslinkbó!, hogy él szak~ káÍjéÍk a "foxi-malacol", él "ró·
szerű ellátás és kezelés is kál" és más, a mangalica le·
hozzájáru II ebez él szép ered· llyészelbco eddig eló nem for-
ményhez. dull larka szinű malacokat. De

A szobaliszia folyosó ké! szembélúnőis,hogy a keresz
oldali kulricáiban élénk nyűzs.leZQ!i malacok ugyan abban él

gés jelzi él bő szalm('JCllombem, .korbanmlwnyiveJerŐsebbek,

'hol bujkálnak él félénk malp,cpk, .nüninmélnga!icák.
A kocák épen kint voltak. Leg- Amikor. végig jáduk a kél
több kulricliban cgymaslelejé""halalmas islálóJ, az ottérzeit
ben meghuzódva egy· lapuló kelíen,es, liszla, meleg hőmér

csomóban voÍl· él malac JéÍrsa- . séklel, él megfekiő vilát;osság
dalom, csak éléilk fekete· sze- önkéntelenül eszembe jullaloit
míikkd villogtak félénken.· egy pár piszokkal 1elileH, ablak

Csak hallga/juk, mikor él né!kiili éla!.
csiirhés többször emlegeli él Azt orvastam, a dán kisgaz
"foxi-malacokat". És tényleg. dának él. scdésöijában \ íz\'czc~
Bebujt (lZ egyik kulric€lba és lék van és villóny ég benne.
felmutatott egy fekete foltokkal tv!i cgyelörc oblöl;kal is beér,
farkázoll gyönyörü fox.i·kjm~- jUk, hogy nappal legyen egy
zésü malaco!. Csermák Káimán kicsit világos az ól. l
lisz!tarlólól azonnal megkapluk

Kéregetők és koldus~"""';~~'!!"""!! I
Az utóbbi időkben nagy lelt ielőlHell, - ele sajnos. él

mértékben szaporodtak meg a fizetéslevonások, adóemelésck
kéregetők. Nemcsak a hivatá· és bevélelek csökkenése idején
sos koldusok és cigányok ke- nem mindenkinek van meg erre
resik meg már él házakat, szó- a célra él napi 40-50 fillérje 
lilják meg az embereket az s a kinek meg van, annak is
ulcán, hanem piaci napokon az nagyon hamar elfogy. A segit·
utcasarkon béna karjukat mu- ségre szorulók száma pedig
togató koldusok tartják levet! folyton szaporodik - a segit
kalapjukat elébed, és ipari ke- ségre szánt összeg pedig fogy!
reskedelmi és mezőgazdasági Vajjon meddig birjuk ?
állitölagos munkanélküliek is
felkeresik napról-napra a há·
zaka/. Néha 10-15-2ü-an.
Ehhez járulnak még a külön·
féle társadalmi Egyesületek és
könyvvel ellátott könyörado
mány gyüitők töml<ge, akiknek
siet ugyan segítségére a lakos·
ság anyagi erején felül is ebben
a szükség és inségadóval teli·

"Gyomai zöldpaprika".

.A muHkori cikktinkre ille
tékes helyen is felfigyeltek
és ét Pesti Napló február
5~iki számának 41:ik ol·
dalán így ír:

"Gyomai zöldpaprika". Új
különlegesség fog megjelenni
tavasztól kezdve a magyar
idénycikkek piacán. A gyomai
talaj speciális összetétele
folytán a legzamatosabb és
legtovább elálló zöldpaprikáf
lermeli. Ezt az árut most
,,,gyomai" név alatt akarják
a piacon a kereskedők be
vezetni és ismertté tenni.

Eddig a hír. Ez is legyen
biztatás a termelőinknel<,

hogya Pesti Napló mező~

gazdösági rovatáböD támo
gatásfa talált már is az
ország legjobb
kája. !(öszönet érette;

A póhalmi uradalom az idén
is kért és kapott engedélyf élő
nyúlak befogására. A meg·
hOSSZélbhilol1 engedéllyel a
véldászali idény befejezése után
fogták a nyúlakat. Az ered·
mény a mostani viSZOllyoknak
megfelelőén gyenge volt. Az
ivar arány jobb voll, mini
tavaly.

A gyenge állomány miaU nem
nagyon fizetődöll ki a nagy
apparátussal való leköllözés. A
sok költség elviszi igy él hasz...
not.

Ezeken élz üzleteken bizlos
haszonra csak él "szimato!ók"
mennek, kik kiszima!oliák az
országban, hol lehetne élő

vadat befogni, oH megveszik a
befogás jogát és az igy idejé
ben szerzell jogokkaJ l2lindul·
nak házaIni és mindig találnak
külföldi cégeket, kik jó haszon
nal megveszik a befogás jogát.

A magyar vadtenyészt6k, te·
hát uradalmak és vadásztársa
ságok élhetétlensége. hogy élő

vad eladásaikat nem közvetle·
nűl bonyolitják le, hanem I2gy.
két beugroll szemfülesnl2k ad",
ják le a hasznukal.

Eddig nagyon lól ment él
vadtenyésztőinknek, nem voltak
rászorulvél él vadhaszonra, de
ezután jalán 6k is előveszik él

ceruzát és az ulánjárást.
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és általában mindenfajiftl. megha·
léses megbetegedés legbiztosab
ban leküzdhető az ezerszeresen
beváit

""" -
.~WI\l.

tableiták
hflsználaia áUal

Vásádásnál kifejezetlen Aspirint
kérjen és ügyeljen at eredeti
./~~" I csomagol
lásr~ a zöld sza- I~.
laggal. ~~~
Kérdezzemeg, 4

?... .,"
OrvOSó;la. 'os fll"

~.

Iskolai ünnepély. A helybeli
községi ~ gozdasági népisko!a
növendékei f. hó 11 .. én (szom
balon délulán 7 órai kezc!eUei
müsoros iskolai ünnepélyt ren·
deznek, melyre Gyoma község'
érdeklődő közönségél szere'
lelleI meghivjuk. A háziipar!
({iáIlitás köllségeinek fedezé·
sérc személyenként 50 mIér
önkéntes adományt ell'ogödullk.
Az i:lclakozók közö!! eziclén is
él gyermekek állal készitett háZI'"
ipari lárgyakat sorsolunk ki.
íúosztásra kerül: l drD. sző ...
nyeg, 2 drb. törülköző, 4 drb.
gyümölcsfa ollvány, 2 drb.
rózsaollvtmy,3 drb. cirokseprő,
2 drb. gyökérkde és 1 drb.
gyékény lábtörlő, Igazgatóság.
~~

5zemestengerit
a Futura a legmagasabb

napi áron vásárol.
~-~

Felhivás. Mindazok él szülők,

akiknek 5-10 éves korban
levő siketnéma ~yermekük van

, '
öszeirá"l véget! jelenikezzenek
a főjegyzői irodában március
15,éig.

Hetenkint háromszor fog
ülésezni a ház: kedden, szer'"
dán és csütörtökön.

Rendelettel HI/ják el él hen'
teseket a meleg sültek készí'"
fésétől.

Nem szabad pólitikai nép'"
~yüléseket és felvonulásokat
tarlani.

EJhalasztották él miniszter..
elnök békésmegyci láloga!6sál.

Békésvármegye lörvél1yhBlé>
sági bizottsbga fcbrnár 25·én
közgyülésl farI.

Kitűnő k o Ir p ta kapható
á FUTURA gyomai

raktárában.
v~~~a~

Dr. Legeza Tibor ügyvéd
jelenti, hogy Ugyvédi irodáját
megnyitotla és ügyvédi gyakor.
latát G yomán lll. Szabadsáao
iér 4S2, alaf! (Csendőrség

mellelli Iványi házban) meg'
kezdte.

Áthelyezés. Dr.. Kanyó Ti Vij

dari Tiszaföldvárról Gvomára
helyezték állomásfőnök! minő·
ségben.

A tavasz első hírnöke. A
Mauthner Ödön részvénytársa
ság diszes, képes magárjegy;'
zéke megjelent, amelyet min
den érdeklődő dijtalamll kap
meg. A cég áldozatl>észségére
jellemző, hogya mai nehéz
gazdasági viszonyok dacára,
meglevő Kossuth· Lajos utca
4 szám alaHi fiókiizlete melleH
li vevőközönség kényelmére
Vilmos császár ut 59 szám alaH
a NyugaH pályaudvar közel é..
ben uj fiókiizletet nyitott.

Az endrődi - református is
tentisztelet f. hó 12,én, azaz
vasárnap délelőlt 11 órakor
tartalik a szokolt helyen: a
gyomavégi ovodábélO.

Oumibotot kaptak él buda...
pesli nmdórök,

------.---~

Rongyos a ruhája, Karján nagy-nagy kanna.
Szomorú az arca. A vonatot várjá. ...

A vonat jött. Köhőgve megállt.
Útjára bocsájtá sok-sok !Itasá!.

Mindenki ináal valamerre;
ki erre, ki arra; áe ki az eleibe.

A vizárús gyerek friss vizét kiáltja.
Már indul a vonat ... még tele a kanna ...

A vonat jött. A vonat elment.
A vfzárús gyerek búsan hazament.

qUhon édesanyja várja betegen.
Eleiük tengetik a nehéz kevesen.

IRY megy ez náluk nap-nap után.
, .. vonatok mennek vonat után . ..

Mikor csendes minden, este imádkoznak.
... a robogó vonatokon mások vigan vannak . ..

Elfáradt lelkükből könnyet is hullatnak,
, . , a robOgÓ vonatokon mások vigan vannak . ..

Vonatok jönnek, vonatok mennek ...
marad a szenveáes, maradnak ci könnyek . ..

Ezeknek vonatja öly nehezen jön el . ..
Kél fekete lóval, fekete hintóval .

Vonalok jönnek, vonatok memzek .
vonat érkezését várja egy kis gyermek . ..

Rongyos a ruhája.. Karján nagy-,:nagy kanna.
S.~girtorií a~arca. ..

'VoMlrok lI..JrfitttJ'(;, !vonatokimennek ...,: 'C •.•.

nZt~tzv,ide;s, ..1
C). maradnak il kiJnilyek . ..

Vonato~ Atyja, lzatalmas lsfe~ vagY.,. U'(L vagy afÖldnelc. i

a szegenyek, árvcik szenl'edésit megis hogy tiirheted! . ..
Pe$ti diák.

Vonatok.

Mennyi lesza:(kuiyaadó?
A házöl"z6 és pásztol"kutyák adója
legfeljebb 2 pengő lehet, az egyéb
kutyáké pedig legalább 5 pengő. l

A földmiví?lésiigyi miniszter
most kiadoH rendeletével élel
belépIelle BZ iIllalegészségügV
ról szóló 1928:XIX. !örvényI. I

Behozza a törvény az ál, I
laJ.ánosebadókötelezdlséget.
MlIlden ku!ya lliAn adój keH
~. ~.

d7e.r1I.

Áz ebadó a házörző és a
pászlorku1yák után egy pengő

nél alacsonyabb és kél pengő
nél magasabb, egyéb klliyák
után pedig őt pengőnel ala I

csonyaf:)b nem lehet. Az eb
adóból befolyó jövedelem a
törvényhatóság-ol illeti, de azt
csak állategészségügyi, vagy
állaitenyésztési dologi kiadások
fedezésére szabad forditani. Át
mene1ileg 1923 december 31-ig
az ebadó jövedelem felerésze
közegészségügyi célokra is
felhasználhaló.

Országos vásár Szarvason
Hivatalos értesilés szerint a
legközelebbi ország'os vásár!
Szarvas nagyközségben február
n·én, lB·án és 19,én tartják
meg, amelyre vészmentes hely
ről mindí?oféle álla! felhajtható.

~""""" __ 2 _

idő..

Kedvezményes utazás
az Országos Mezőgazda

sági KiáUitásra.
Az Or zdasá.gi

lí~ ~

JJU

ban <íllapitolta meg. AkiálJitás
liltogalói részére a m. kir.. ál
!amvasu1e'lk igazgatósága a
1öbbi közlekedési vállalalokkal
eg'yüit féláru ulazásra jogosiló
igazol\T~nyokal engedélyezet!.
Az igazo!vélnyok március 17
napjátó! április 2-ig érvényesek.

A lókiállitás ez évben ujabb
(:iltrakciókkal fog szolgálni, az
állé:!mi ménte!epek közül Bá
bolna hatos fogatlal, ll/leztíhegyes
4·-négyes fogaJta! fog szere
pelni, mig él kisbéri ménesből

8 fiatal kancát fognak nyereg:
alaH clólovago!va bemutatni. A
lovas látványosságok számál
clórc::Jálha!óan növrllli fogja a
hadiárva lovász fiuk zenekara,
melynek tagjai lóhálon fognak
zeneszámaikkal szerepelni.

A szarvasmarhák, serlések,
jl1hokkiállilásában e!sőrangu

anyag- fog szerepelni. A ren
dezőség- azonkivül mindenl el
kövel az érfékesilés előmozdi

Jására.

Anyakönyvi hireli. SzüIettek:
farkas Islván, Vékony István,
Págyi Etelka, Gácsi György,
Munkácsi Lajc)s, Munkácsi Esz
ier, Scl1őbel Lajos. Házassá
got kötöttek: Varga BáJínt
Izsó Rozáliával. Elhaltak: Sza
bó Mária 9 éves, Izsó Lajos
82 éves, Molnár Erzsébet 63
éves, özv. Zöld Gergelyné K
Juhász Mária 80 éves, Hajdu
~aj,os 74 éves, Munkácsj Lajos
{;) evcs.

est
az ",O,poil6" mozgóban.

Uázvédelem cimen jarl nél'
gyon érdekes előadási Nyisztor
Péter igazgató 1935 február hó
151 én az "Apoiló" m07góban
es/e fél [3 órai Icezde!lel a gyol
mai Közmiivelődési Eg-yesülel
soroza/os kullur, és ismerel;
terjesztő előadásainak kereté
ben, Az előadás irán! már is
nag}' érdeklődés mulaH<üzik,
melyre ismételten felhiviuk kR
zönségünk figyelméf.

A kisérő mlisorban színre
kerül: "Mit susog él fenyő erdő"

cimü 1 felvonásos szibériai
történe!. Ezen egyfelvonásos
nak irója Cson li István, mini
kÖJ:vellen szemtanu és bajlárs
veti részt a történelemben az
Oroszországhoz tartozó kelet
Manclzsuriában él Bajkállón Iul
a Cslta Pestschankai II. fogoly
táborhan 19161 ban.

Aszindarab 25 szereplői

fög'lalkoztal.
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áink hivatása.

Majd a legközelebbi kirán·
duláskor ta lán.

Este 8 óra u/án értünk visz
sza Siófokra. Az egész hajó
úlérl csak egy egész pengőt
!ízel/ünk. Tizenegy óra előtt

indultunk vissza s egy fárad·
tan átutazott éjszaka után, reg
gel 4'20 órakor érkeztünk
vissza Oyomára.

A Balaton egész terjedelmében ma
gántulajdon. A Balaton Európa közép
ső részének legnagyobb tava. Területe
690 km:!, hossza majdnem 82 km, leg
nagyobb szélessége 15 km., legszűkebb

része (Tihany-Szántódpuszta) másfél
km. Ezen a részen van a legmélyebb
rész, II méter mélység. A tó átlag
mélysége 4-4'5 méter. Ha a Balaton
vize eltűnne, töl{életes róna terülne el
li helyén.

A Balatonl\al kapcsolatban sok rTIon
maradt ránk.

A kírándulókat Siófokról Ba\atonfü
redr~, Tihanyba és vissza a "Helka"
és "Kelén" gőzhajók yitték.

Azt mesélik, egy öreg főúr lakott
Tihany várában, kinek két leánya volt:
Horka és Helka. Horka nagyon hara
~udott Helkára, amiért ez egy szegény
pásztorlegériyhez, Kelénhez, akart férj
hez menni. Együtt őrizték az öreg
herceg aranygyapjas kecskenyáját, mely
nagy kincset ért. De elvette tőlük

Horka és az ura, Thuz, alvidéki her
ceg. El is akarták pusztítani a sze
gény ió Helkát urával, KelénneI, együtt.
De a Balaton jószívii tündére, Sió,
megmentette őket. Nagy vihart támasz
tott, mely az aranygyapjas kecskenyá
jat belehajtotta a tóba. Erre megsza
kadt a kapz2i Horkának a szíve. Ott
fekszik Tihany egyik sziklája alatt és
kénytelen felelni minden idegennek,
aki: "megszólftja. Ez a tihanyi viszhang.
A kecskekörmöket a Balaton vize még
ma is egyre kiveti a partra."

A hékéscsabai MAV Menel·
jegyiroda részérüJ Bielikés
tvlClrz urak Ugyesen, szaksze
rűen rendezték meg ci kirán';'
duJtí$Í.

C'S:élk annyit még: A siófo·
kon" ránkköszön!öH kis meleg

ben el "forróbbvérüek" minden
lubickolni akartak a többi

s!randolókkal, de - a rossz
nyelvek szerínI - az egyik
izzadó úrnak a pénztárnál
diszkréten megsügJák, csak ha
elóbb megmosakszik lehet szó
a flirdésrÓi. mer! nem hagy
ha/iák bepiszkítani a vizet. Ugy
tudjuk, az illelő úr nem fürI

Dalá
1-\ magyar dalosügy életének

le~ielenlősebb eseményei min
denkor az országos dalosver·
senyek vallak. Az ország köz,
ViZ Icménye ilyenkor figyel fel
igazán a magyar dalnak mind·
jobban fejlődő művészi fejlő·

dése, magasba törő lendlilé
sére. Ilyenkor lép ki a közöny
homályából dalosügyünk ameg
ismerés és méllányló elismerés
ragyogó napvilágába.

... A XXlIl. országos dalosver~

scnv i.s ha/almas megnyilatko
zása voltá magyar kultúra ere
jé Ihek és a magyar élniakarás
néd<- Nemzeti erőnk a mi dalunk!
Elll1ek hatalmas erejével küz'
den;zk a magyar dalosok meg
alkuvás! nem ismerő elszánt·
sá,.;gaJ, lelkes kitartással és re
m--:Ilységllel fél/ve őrzött ál
mCJink mielőbbi rnegvalósuJásá
éri: boldo~ Nagymagyarország
ért!

*
l\ilindnyáiunk drága kincse,

az édes maR"yar dal minél na
gyobb t'<zi!ódése érd"kében le
gyen szabad ez alkalommal rö
videll arra mutalnom e sorok
ban, hogya Dalárdák él nép.
dalkullura és népművelés szol
gála/ában minő hasznos, áldá··
sos működésI végezhetnek.

A társadalmi béke, kulturális
és nemze1i szemponloknak egy
arán! küzdő harcosai él dalosok
ezrei. A szépnek, a művészi·

nek, cl vallásosságnak, él haza·
szereletnek, a kegyeletnek !esz-

I
nek szolgálalot működésükkeJ

ezen énekesQk.
A karéneklés múvészetét ál-

dött meg" s meg selTJ pukkadt
sem a meJeglől, sem amé
regtőJ.

A vasúti köllség 6 pengő. a
hajóút l penlt"ő volt

Megérte, máskor is elme...
gyűnk.

talánosságban értékelni, ilZ

egyesületi daléneklést mcg
kedveltetni népünkkel volna
az a feladat. melyre minden
társadalmi alakulatnak legels0
feladata volna hatásosan köz'"
remunkálni.

A magyar dal okszerű irá·
nyííása és terjesztésével mill'
den községben helyes meder.·,,"
he és irányba kellene terelni a
zel}e és a nóta iránt érzékkel,
ió ihallással biró egyének tá·
borát. A feinóttek körében a
népdalok megkedveltetése dd'
lárdák szervezése által érhető

el és fokozható eredményesL'Il.
Igen, mert a dalárdákball a
népdalok hangfes!ése, szine·

Izésével előadott dalok nem·
csak a dalárda tagjaira, hanem
a hallgatóság lelkére, széper,
zékére is mély benyomást fna-
korol. A nótás ifjúság utánozni
iparkodik a szép éneklést. Q mi
által lelkét nemesíti, a szépér
zékét finomít ja.

*
A népművelés ügyének tesz,

a dalárda szolgálatot, midőn

miFlden megfelelő alkalommal
szerepelni igyekszik, mert a
nagy közönségre csak akkor
lesz nevelői hötással éneklése,
nótája, ha azt gY(lkran hallja.

Igen fontos, hogy szép egy
házi énekeket adjon elő a
templomban a dalárda. mivela
ott az áhítatot, az ünnep fényét
emeli és a vallásos nép ióill~

dulatát is megnyeri.
Sokan nem tudiák azt, hogy

micsoda értéke, kincse nem·
zeti életii:-iknek él népdal. Azért

1933 juL15.

tehát múveljük, tanítsuk és. ked·
vcltessük meg már a népisko
lában, a népmúvelés terén es
végűl a dalárdai éneklésben
emeljük múvészi nívóra, mCA
gasságra cl magyar népdal!.

Klilönösen a mai kor nem
zetközi szelleme az, mely ellen
ha!almas erővel kell küzde'
nünk a zene és dal kulturális
fegyvereivel, ha a magyar nép·
lelket megakarjuk menteni.

Népünk körében ma az ide
gen zene és dal szeretete
annyira terjed és oly sok hí,
'lőre talál. hogy attól lehet
félnünk, miszerint él népdalt
kiszorítja és valóságos nem,
zet! veszedelemmé válíl, né'
pünk hazafias gondolkozllsa,
érzelmeire nézve.

Szervezzük, erősítsük teh6f
a magyar dalos .körökl2! ElZ

egész vonalon! Allítsuk fel (]
földmüves dalárdákat, veg·yes~

karokat,gyermekkarokat min·
den községben, melyekben a
résztvevők örömmel maradnak
meg és működnek a magytlr
dalmúvelés szolgálatában"!

A magyar nótáinkban él nem
zet élő lelkiismerete él és soha
el nem csligged a virrasztás';
ban, a vi~;-yázásban, a fcitélnia
dás hítének, reményének éb~

rentarlásában!

SZÓKE FERENC
ref. igaz~;-. tanító.

gondnélkül, ez az, ami ma az egész világon a legkeresettebb nyári
programm. A szülő magával" hozza kisdedeit falura, de" amin!
megérkezik, a lakásadó átveszi az összes gyermekeket saját gon
dozásába, reggeli felöitöztetéstöl lefektetésig. És hozzá olyan élel
mezésben részesíti, amely a gyermek testi fejlödését garantálja.
Méz, jó házi kenyér és bőségesen tej, még pedig kecsketej. KÓr
házak, szanatóriumok kapva kapnak minden aJkaimon, hogy kecs
ketejet kaphassanak, kivált gyermekek számára és nagy attrakci
óként hirdetik, hogy kecsketej kapható. Ha falvaink ezt tudják
hirdetni, hamarosan fel fog lendülni idegenforgalmuk a nyaralás
idénye alatt. Hiszen ez a legnagyobb nehézség a rendes nyaraló
helyeken, hogy a penziók a gyermekek számára - bár "olcsóbb
áron személyenként - ugyanazt a kosztot adják, mint a felnőt

teknek. És a nagy nyaralóhelyeken a gyermekne\<: szabad mpzgása
ezer meg ezer tilalmakkal van korlátozva, gyepre nem szabad
lépni, virágot nem szabad letépni, gyümöicsfáról nem szai:lad
gyümöicstH leszední stb. stb. csupa tilalom, amely helyenként
odáig terjed, hogy csak bizonyos külön megjelölt helyeken s:zabad
a gyermeknek játszani.

Hát ez az, amivel felvehetjük a versenyt a világ minden
dísznyaralójával, ha éppen a gyermeknek teremtünk egy külön
paradicsomot, ahol ö a föszemély, érte lesz minden elkövetve,
hogy jól érezze magát, egészséges legyen és jól szórakozzon.

Az idegenforga.iom ilyetén való .kiépítésére szükséges lesz
2

(18)

EGSZERVEZ~SE,EZÖGAZDASAGUNK
Idegenforgalom falun.

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

Az. idegenforgalom megszervezése falun nálunk attó! fiigg,
hogy képesek vagyunk-e valami olyan speciali lássa! egybekapcsol
ni. amely nemcsak a magyar városok lakóit, de később a kül
földieket is a nálunk való nyaralásra csábitamí. Mert itt nem
olyan helyekről van szó, ahol bizonyos természetes táji szépsé.
gek, gyógyfúrrások " vagy kitünő sportalkalmak képeznék az ide
g~enforgalom fejlesztésének alapját, hanem kizárólag az átiag:"falu
ról, ahogyan azt az Alföldön és Dunántul találjuk.

Egy nagy természetbelí előnyünk van, amely a mai nyaraló
köz.önségnél sokat számit, a száraz, napfényes nyár. Ha most
ehhez hozzávesszük a modern világban mind nagyobb teret hó
ditó gyermekkultuszt és azt a tagadhatatlan tényt, hogya szülők

nek nyarajáskor szintén kell egy kis pihenő, akkor már meg i~

van a specialitás: a kifejezett gyermeknyaraló. Nyaralóhelyeinket
úgy kell berendeznünk, hogy ott a lakással, éleJmezéssel és ki
szolgálással együttjárjon a gyermekgondozás, foglalkoztatás, fel
ügyelet, szórakoztatás és ápolás. És az élelmezésnél különösen
olyan tápanyagokrój való gondoskodás, amelyek a gyenge városi
gyermek fizikai mege!ősödését veszi célul. Oyermeknyaralás, gyer"

- mekegéizség és e mellett a felnőtteknek is teljes üdülés minden



i It

30Jda.1.

ázánál

eg

ank

Purgly Emil, volt földmivelé.s
ügyi minisztert, zsófiamajori hfr.,,:"
tokost, beválasztották a 33·as· bi
zottságba.

József főherceg egy haIViHlI;
kéi karátos brilliánsát egy mH,
Hó pengóért adta el eg'yindÍ'iJli
maharadzsának.

A békéscsabai új vasúti ál·
lomás felavatására él föJdmive
lésügyi és ,. ker.zskedelemUgyi
minisztereket is várják él csa-·
baiak.

BáróPeréQyi Zsigmond~)tés,
gróf Teleky Tibort kO~'onap
órökké válaszfolták. .,

A solymári bányakatasztróf<'ll
megmenekUltjeiért. < A somlymári
bányakataszrófa kilenc megmenekült
jét még ma is igen sokan keresik' fe!
részvétükkel. Tolnai Világlapja volt .az
első, amely a sokat szenvedett bányá-"
szok segitségére sietett és kétszáz
pengőt, valamint kilenc tisztagyapjuk
Tropical Fresco öltönyt küldött nekik.
A képeslap ezzel együttérzését fejezte
ki azokkal az emberekkel, akik négy
napi irtózatos küzdelem után valÓban
a halál torkából kerültek vissza csa
ládjukhoz.

Beszélő kezei<. Jósolni It~het a
kezekből, írásból, koponya alakjából,
sőt a mozdulatokból is. A beszélő ke
zekrőlés a jóslásról rendkivül érdekes
cikket Közöl a Délibáb, uj száma,
amely gazdag tartalommal 84 oldal
terjedelemben 120 képpel jelent me~.
Budapesti és külföldi rádióműsorokat, .

,slágereket, egyfelvonásos színdarabot,
novellát, folytatáhos regényt és nagy
szern. filmriportokat talál az olvasó a
Délibábban. Egy szám ára 20 fillér.·

ill

I

Csapadék naptár.

*

IRE

. .. • l

~tv~~~~::aJlIli9""'~

I I
I

I
,-

Julius hónap 7 8 9 i 10 II 12 13 Ossz.
I

Társulati székház ! 3.6 I 2.2 I 15.8

Körösl~dányi Őrház I 112.-1 r12.--

Folyáséri sz.-telep 3.6 I 2.7 l j 6.3l
Peresi szivattyutelep 4'-1 5.-) I !;I.:-
KéthalIlli őrház 1,9~
-----

Udvarnok (Roikcs.-ör) - ·c5.+'

Kedden délután impozáns rész
vét melleli temelték. el ijj. Iványi
Aladárt, ki tragikus hirtelenséggel,
súlyos operáció után szombaton
este Budapesten meghalt.

Osztatlan részvéttel van min
denki a rövid idő alatt második
gyermekük elvesztésf!vel. sújtott
Iványi Aladár és családja iránt.

Akik megrendűlt szívvel
tilk utolsó útjára, mind
nehéz kérdőjelnek súlya alatt .
tunk lehajtott fejjel: Miért
ennek igy történni? Miért???

A tragikusan sújtott szülők,

tozik az egész község lakossága.
Az ő nagy szenvedésiik érzete
szinte letompitja azokat az egyéni
érzéseket, melyek mindenki szfvé
ben nyilaló fájdalmat okoznak egy
húsz éves férfi elvesztésén.

... A 86 éves aggastyán kegye
Jeléűl főldből kiemelt virágtőt visz
a koporsóra: "Últessék el Ali.
sírjára!" ; .. Hát nem szivbe mar
koló, mikor ai "ősi" temeti a "ta
vaszt" és közben fájó· könnyeket
ejt?! ...

Így volt megfrva a sors köny.
vében.

GYOMAI uJsAo

ácsy és Tá
11 t I J I I ! I I il , i I It X n i-J )(rrx r j i , j I I J I I i j li X , )( I I , i Ili:1 111 I I i j I XI I II i j I l:

Szentaciós
labdarugó mér

kőzés.

A parinás Gy. S. C. ke
alakult "Körös"

sokat ígérő mér
1<02:eS1 tart vasárnap (16 r án)

fél 5 órakor az
pályán a

é s c s a b a iM. T. E.
csapatával.

Belépődíj: űlónely 50 fillér,
höl15'yeknek 30 f., áilóhely
30 [, levenle· és diákjegy'

f., gyermekiegy 40 fill.

g ny i It többek kérelménei< eleget

BUDAPESTI INTÁRA BERE DEZVE
= DOMOKOS ALBERT MŰSZAKI OZlETÉBEN
~, A N I L Á N O S T E l E F O N Á l L OM AS HIVÓszAMA 9.

~
Ne zavarjon, molesztáljon senkit telefonálási kéreimével a I li k á s á ri vagy i r o d á j á b a n.

Udvariasságból mindenki azt mondja, hogy szivesen mege,",gediés közben mást gond,ol.
. Telefon beszélgetéseit intézze el üzletemben berendezett n y i I 11 á n o s t e I e f on li i I cl m á 51 on. \ .

~J rcn nr?t~: I:~: :'~:I~ II~ :,:,z,;,~~I::;':::~~::~~:' ~:~~:~~t::;

Anyakönyvi hírek. Születtek:
Gábor Ilona, GelIai Erzsébet. M.
Szabó István, rIaibach Imre. El·
haltak: Szabó Sándor 71 éves,
özv. Pfeifer Ádámné· Schwalm

! Zsuzsánna 82 éves.

Jönnek
a színészek.

1933 ju1.15.

Marokkói sáska
'pöf1alrrion.

Ha sorsjegyet vesz Bácsyn~l

Biz os főnyereményt csinál!

Ez tartja most izgalomban köz
ségünk apraját-nagyját. És mél
tán. Az előzetes $zfnházi jelentés
már ki .van ragasztva és ebből

látjuk; hogy Károlyi józsef SZf11
iJtGzgató ,elsőrangú társulatával
érkezik községilnkbe és július 20
án megkezdi előadásait az Er
zsébetligeti nyári szfnházban.

A társulat. tagjai közt viszont
látjuk jól ismert művészeinket:

a. 4edves megjelenésű Lászlófiy
Jly primadonnáf, Vértes Károlyt
és Hidvégi Ernőf, ki igen olcsó
drakonmegkezdte már a bérleffk
gyűjtését. Reméljük, közönségilnk
dacára a nehéz helyzetnek, támo
gatja derék szfnészeinket. .

hogy l';I"iflde,nek .elött falusi népünket ~ebben a neki még egészen
ideg~n s~a~mában kioktassuk, külö"n .. tanfojyamokat rendezzünk és
mindén községben egy hivatásos idegenforgalmi rendezőt kinevez-

, .

zünk, aki a gyermeknyaraláson kivűl a felnöttek eihelyezéséről,

éieimezéséröl,szórakoztatásáról és kiszolgálásáról is intézményeN
sen gondoskodik. Az idegenförgalom megteremtésére iegalkalma
sabbnÉlk tartom a mezőgazdasági munkásosztály bevonását. A
szövetkezeti hítel segitségével lehetővé tehető, hogya munkások
kis teikükön már eleve olyan kis lakóházakat építsenek, ahol egy
nyaralásra kiadható szoba külön be legyen rendezve. A többi fel
szerelés, konyha, butorzat, edények stb. legjobban a mezőgazda

sági kisipar kiépítésével állítható elő. Az idegenforgalmi 'szolgálat
megszervezése .abban áll, hogy a nyaraltatásra vállalkozó csalá,."
dok felváltva kötelezjk magukat anyaralók beszálJitására, a vasút
állomástól a faluba, a podgyásznak elszállítására, az idegenek
ka:auzoJására, szórakoztatására különböző sportlehetöségek előálli

tásávál és legfőképen a gyermekek' felügyeletére, gondozására és
fuglalkoztatására.

Nagyon nagy suly helyezendő arra, hogy a már emlitett
}>.özhygiénai berendezkedések (légyírtás, szúnyogírtás, kúíak és ~r~
nyékszékek rendezése) szintén megtörténjenek.

(Folytatása következik.)

Apállalmi lucernajöldön hétfőn

megjeleni a marokkói sáska..Még
nem fejlődött ki teljesen, csak jai
tokban jelentkezik. Vitéz Székely
Sándor intéző gondoskodott róla,
hágy a sáska had ne csináljon ko
fábbi aratást) mint ahogyan ő

tervezi, s már hétjőn kérlelhetetlen
eréllyel .megkezdte az éj;etést.
'Emlékeztetjük baromjitartóin

kat, hogy a sáskát zsákba szedve,
forró vÍzzel leöntjük, megszárítjuk,
nagyon jó téli eleséget adhatunk
b~őle a baromfiaknak s többet is
tojnak ettől az abraktól.

I!GYOMAI uJsAa'" hirdetései legolcsóbbak!

A f. 13-án hú?{Íson főnyereményt

aG 8 3 7 3 számrí sors;eggyel egy fll'omai vevőnk nyerte.
Ezen kívül szerencsés vevőink nyertek és több kisebb nyereményt.

Az ötödik osztály húzásai f. évi augusztus 17-én kezdődnek,mely're njQih::'n'\1 nyerőszámmég kapható a
Mindenki siessen szerencséjét megragadn i! Az ötödik

'osztály fJnyereményd: P 300.000, 200.000,100.000.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WPiGNER I\'lÁRTON.
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Csépléshe'z mázsáhísl
bJokkönyvek kaphat6k
a U N.G.Á, R kÖn~v·

nyomdában, G,)f,"o,m,á.n

A· I.alnper f~le

igen elön.",,·a~áron
eladó.

Érdeklődni lehet a Magyar
. Olasz Bank R. T. csabai fiók·
já.nál, vagy dr. Forra,y L~jos,

békéscsabai ügyvédnél.

Barát Imre (Hősők Emlék-utja ali·
szám alatti lakos) ki a gyümmcstiilu
folyamot elvégezte, a. mindenkorr mtp
számért elvállalja gyümölcsfák elülte
tését és kezelését.

Két szobás és meUékhelyis~

álló lakás kerestetik. Cimeket lap.unk
kiadóhivatalába kérek.

Kerekes Károly bo.rkeres.ke.dönéllll
, kitünö zanlatu kadar bornak literje.
, 44 flUér.

Eladó héz. A volt fried Géza-fé'.le
Bocskay utcai Iíá:z2000 pengő ké~

pénzzel, olcsón, előnyöS fi~etési és. klll
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dök forduljanak Wagner józsef bke
reskedőhőz Gyomán.

Egy kUlönbejáratu butoroz@U
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt éli: az
Erzsébet-lig~tben 2 ~tor.ozott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyietnek különösen alkalmas.
Ért. lehet. ugyanott.

Ze6'ke telepen· Andrássy: ú,t 14 sz.
!láz e·ladó, feltételek ugyanott meghutc

haták.

A G.y;omai SzeszMlZd.e éi1resiti~.

lakosság9t, ho.gy az eperfözés.már m~
kezdődőtt. Ep.er páclinkát, s~át főzé,

süt már lehet kapni. - Ugy az. epeöt,
mint minden érett gyűmölcsöta pá-;,
linka. főzésre vásárol - Alrinew fő.zni

, valója van, aZ' jelentkez~en Kovács· Ji-'
'nosnál, vagy· Gá<:si Elek üzletveg~

"

tőnéL

-.i.,. Lakodaimakl'ilI, el6ad6s0kr,mur

" . latságpkra székek, asztalok ko.c1á:Han.
mennyiségben kap.hatúk a lig~ti jJa)[ii-

f..

... lonban 5 fillér. kölcsőndij mellett.
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Reiszmann Mártofl
,ZO'NGORA és PIANtNÓ
k é. S Z i t 6,. h It," g O, [Ó
Budapeströl"Gyomátra:érkezik.
Elsőrangú szakemb.er, hango.
lást, javitást, böröz,ést, olcsóo.
a legteljesebb felelőss~

. v;áUal~

Előzetes és szives megkeresést kér.:
H L A T K Y BÉ L A úr eimére

G y o m a, Attila· utca 5:

FIGYELEM!

itny
at Hung;á'rF8;; nyomdában rende,I1e'!

Az Lványi Aladár és István cég tisztviselő kara
és munkásai mély szomorúsággal jelentik

iVAN'YI .ALADÁR úrnak
folyÓi M· S-án töríéldi elhunytát.

Elvesztettük irántunk testvéri jóindulattal viseltető,

szeretett ifjú fönökünket, akinek nemes gondolkozására,
határt· nem ismerő' jóságára soha el nem múló há'lával
O'-ol1dQlunk és emlékét mindenkor tiszteletteljes kegye-
'"lettet, fogjuk rnegő!'izliJ.i.

Gyoma~ 1~33. július U-én.

Vérző szívünk fájdalmával sikoltjuk el, hogy
az Ür sujtá keze ismét ránk nehezedett és Máriánk
után elvette tőlünk egyetlen édes jó fiúnkat, drága
testvérünket, szeplütlen lelkű és tes!ű

ALINKAl'
Vifuló életének huszadik évében, Budapesten

pár napi gyötrelmes szenvedés után folyó .hó 8c~n

fél 10 órakor, a, halotti sz.entségek felvétele után, vIsszatert
J1emes lelke Istenhez.
. Kis Alinkat folyó hó ll-én délután 3 órakor kísérjük
utolsó útjára a gyomai római katholikus temetőbe. .

Az engesztelő szentmise áldozat' bemutatása 12-en regge
fél 8- órak{)f lesz.

Gyoma, 1933. évi júiíus hó 8-án.

DRÁGA SZIVŰNK, MINDENSÉGÜNK,
ÖlELKEZZETEK flENN EGYÜTTl

l~áo\"jj!ii( Atadái! ~1!g;it" Dl". Diczig józsef
és. neie Gizella, Dr. Leg.eza .Tibor

Ll!iossy MáiZia Blanka sógorat
szülei nővérei

Diczig Péterke és Palika, I:.egeza Tibike
kiis öcslltéi

Vetünk si_tP Pi~:t:a\ bácsi, az: lvoo-yi:, T liszÓ:, Bá~dos-,:

Toroczkay, Diczig család és il számos rokon.

Si.~s. Ait' taa:tjjl' a kö~·

mnJ'ldás, vannak oly'an szerencsés
emberek, kik a többi pechesek
kel; szemben·, kiR hiába erölköd'
n~k as l~g~l!l)SS2~ pávatoltal is,

nítml jutnak a~ orruk l1egy~nél to
v"tm ~ c~~.ooQrissah, de ök" a,
lzerencsések. ugyanennyi fárad
sáilgal az orrhegyre irányított csik- '
l~~tl .m:üld~n küt~rosebb

fáfad~g; nélkül, egész a hátuk
b.tfej~é~il l~o[Ja*o~já:k'azt! a
l1önyörködtetl3' érzést; mit hét
kÖznapiasan "szet~ACgé."~ nek. ne
V;~Z a iutrinál lecsúszott halandó.
'Ők azok a szerencsések, kikileR; i

il. k~zUkbe;g tar~tt. sáf is al1ilfinyá: :

~41ik.

Az End'l'ifdJ 1P:~II:t·os' Bal~nm

lilrsdgos Dalosversenyi szereplé
• öl a későn }l:Ieé-rR~-e{t, o@szá...
~J~,l 0Silik. a íÖ-VQ ax-ámtl!okbiln:
kö.zölhetj$lk.

Öt \,>Uág~ész visszhaug;zik a
díc.s#:e-l;t~l, . m~ll)\el aj!; Aspitin
tabletfáknak adóznak. A 33 év. óta
mindig ismétlődő eredmények iga
zofjá-k',' hogy'~. As:pifin-tal:>l~ták

.a-' ·l~tlatá:s.ostfbb' szer mimfenrrelrrŰ

hitJ'ésj járvány, reumac, CStlZ; zsá
ba, azonkivűl fef- éS fugfáji:í:sQk -,
cl:_n~ anélkűlt, ~g:y; ~ ~Z~l:ift ká"
r. ~~al vQlnMla:!i. ~önny,en

~~~. lt~, ilyen kiJűnő

~ i1litfld~ utá,rrzá~* vall ki
téve. Ügyeljen azérl az er~i

c~rp~9~á,s.ra a,,, Biiyerkereszt:tel",
mert hamisit'váiiWi>k gyakran ha,

tá;~~~~~.a:~k;:~:;~~~:t~ ,r, RI!iR••1II8AMIII!!IA_M••,..

D~ttbonba. lA bud%t~k:,sJi lX. . FIGYELEM!
kít1C. IiJ4 iQJffll"U. l~i 573. al1il:tt lev,ó E6"N YI: LTI
Már~ MéUe'T IDiálwj1'l'lO;fcrban
mewires~de1t helyekre 1900/64 I ÉT:tesH~ük a. tis.ztelt közönséget, hogy Gf-omán, IiQrthy Mil<Jlós
tfl.oiv,re szólo fe[~<i.leli lufrvé·' ál 2\ házszám a~att (dr. Singer ház)

niY;~ ilU~Ll;Szltl.s 25·ig beadiba,,,.',.. \,i·I~.It.a:"y·..s.·z.e..rel;:A.• ~.· el,·s m'u'"szere'sz
Idio:: l?á!1:y.,ÓlZ'hah~:é.l:lt oJy s;z-c'g:é.·ny- . 'Hl ti.. . _ .\iJ. .. ,' :.' .. ! . .'

s:or:5lli:l~ P'é'~tl1i& visel'ciillé-s,róeIO- " 1~:·.'z·I"e·~et·· e's ml~h..· el.y.t nyitottunk.rrrm~j~lú. egyetemi és f51skoJai u I.. lli.t. _ . I

hf1,l:t.g(t.ló~. kik lanülmó'nyamaJ . "., FoglalkOZimkmiAd.ene:szak:.mába vágó Íjj és javi!~si munkákkal.
Budt'lpeslen végzik. A 520bák .Fővárosi és más nagyvárosi tapasztalataink alapjan módunkban
2,,--á, s!Z.em~l~es~k-, A-. v(Íf;<i>,S. kö· I á II a t,is.ztelt .közön.ség le.gkényesebb igé.nye!!. is. ki:légiteni ..
~~. dZ e;j1Jy,~JemeJ~'.b\71.z k:ői7;el Tiirekv..éS':Űnk,- Ilogy, a; tisztelt közönség eZiranyu kenyelmét
f~v-Ő'i' s-Z'ép' k-cf'l-e$l o~H:lonbiHT, : . bi-ztosHsuk és,. haladva ai kor-ral, a techJnika minden vivmányáf·
haJ' külön ld1Jltl'ó , IcYrserlg'óés e téren azonnal bevezessük.

foan{j'ó szoba. van, fürd'ó, zu- 6yál"akka-l1és nagykereskedökkel sikeriUt olyan meg"
hiiUÍ,yaz.Ó" f.ÚJ~s és g;c)zrezsó á~lap-od'~ra jutn·i,hogy mindenben
h~Aa:á:l[ftt s,fi{)lll~ió;k it hilll~;é.b:"" s' fővárosi árakat tudjuk tartani.
tóili k~lvt,clm-é4~ ai lJsntiJak1is d:i}i... Raktíiron tartunk minden e szakmába vágó árukat. Törekvésünk,
tidfm'. ...:- l5-uvebb' fe-lvi!Wgosi1iisl

hagy mUl1kánkkal és áruinkkataközönség bizaimát megnyerjük.kest.;S.AA:gel posfdn is (vá"lasz'
b:éJyeg. . meJlékelendó) az Ott· Kérjük a tisztelt közönség pádfogásáí

hon h€lznagya. I LAC H és t:< U N
Jégesök voltak az m1S7.:~{( . villanyszerelö és műszerész.

r.~sl~n •. sok h~ly,en karl, i ,

is íeJt~. Minket eddig - szel SzoUd ál:'ak! Preciz numka, Pontos' kiuQIAáiás!

romcsl?nkre - eikerú11 a iég.. LtllWli!QllIiI~~~Ullli~NlU'UI'liIMMWMMU""U~.IflUIII'.,,u"U_"IIJjI.~.~.ltil."W~!ljHi..tttl_""~~._~lWM"_
Q;SŐ';..

A'~11ntntés S'zovjl>lO ro SZ.
Qr§-~~ m-eg'f1'entlülmad'é~si szer·
m5de;-$~: i:lláítlák~

A:. k4pyiselöbÚN julius 13·tól I,
cijdé;9érr 24-ii' elnapolták.
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GI HETILAPPOLITIKAi. T A R S DAL

ELÖI'IZETÉSI ARAK:
Negyedéllre t'30P, fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária~nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
S:zerkeszt6ség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64. '

Telefon: 22.-

Hifdeb~~ek, dijszabásai: ,
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ótszöri hirdetésnél 10 százalék, tizsz.eriillléJ
15 százalék, 1 negyedévihirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk. '

A Gyomai Dalárda
serlegavató .' ünnepe.

A miniszterelnöl.:: fl2lesége hétfón hajoédban szív,
bénulásban hirtelenl1'H:.;ghal1.. Temetése szerd,á.n, dejut~n
volt óriási részvét mellett. A temetésen a komlányzó
és hitvese is megjelentek

Gőmbös miniszterelnökktllföldrói'és. belföld ról 'is
ezrével kapta él részvéHáviratokat;melyek .bizonyságilt
teszik, mennyienoszJoznak vele mélységes gyászában.

Gömbös', Gy:ula miniszterelnö
"gyásza. "

Az OMGE
•• HI t I "tL"gYUInO ccs e ep. eSI.

kölccsönt kér
kisqdzdák részére..

Káliay Miklós jöldmivelésiigyi
miniszter gyümölcstelepítési akciót
indított, amely szerint a 20-50
holdas gazdák 5-5 holdas gyüa
mölcsös te~epitésére 2000 pengő,

későbbi id(jben visszajizetendő te
lepitési kölcsönben l:észeslthetők; A
cél az, hogya kisebb gazdak, akik
a gyümölcstermelésre' elsősorban

hivatottak, iíj 15yümölcsösöketál,
líthassanak fel. Ezt a célt azon
ban a Jentemlített lehetöségcsak
részben szalgalja, mert a kedvez..,
ményes kijlcsönt a törpebirtokosok
nem vehetik igénybe. Ezért az
OivfOE felterjesztésben kérte a
földmívelésügyi kormányt. hogy a
kisgazdák már 1-} holdas 1!Yü-

kat, másodsorban -, a dalárdiik
tagjait illeti.

Szép beszédeket mondoto
tak: Nyisztor Péter, Vigh End·
re, Bakos József .és Szőke Fe
renc'

Olt vollak előljáróink és köz
ségünk számottevő tagjai, kiket
névszerint nem sorolhatunk fel
mind, kevés a helyünk.

A fíatalság táncraperdúll s
reggelig nagyon kedélyes hem
gulat volt, a legkisel:b nézet a

eltérés nélkfll.

Milyen pótadóval
dolgoznak

oa békésJnegyei
községek?

A miniszterközi bizollság él

kivelendő pótadókku!csáll köz ..,
. ségenként a kövelkezőkbcll ál
'lapflatta meg: Bél<és54, f:)e

W késsámson 68, Békésszeníancl ..
rás 63, Csabacsüd 59, Csorvás
68, Doboz 46, Füzesgyarma!
67, Gádoros 50, Gyulavári 60.
Kélegyháza 68, Kondor'os56.
Körösladány 65, Köröstarcsa
68, Mezőmegyer65, Na~yszé'

nás 65, Öcsöd 58, Szarvas \68.
Szeghalom 58, Tótkomlós 65,
L!jkigyós57, Vésztő 65, Mező·
berény 58, Gyoma 50, Endrőd

45, Orosháza 46, Gerendás 52,
PusztafőldvÚ 48, Szenlejornya
51 százalék.

sáO"a előtt.ö

elmara9ását, de Vigh Endre' ke·
rületi elnök eljött 'és nenlcsak
sok szeretellóláthátott beszé·
deível ért el nagy sikert, ha·'
nem reggel felé a Vigil Endre
féle c'3ellózással vállolt ki tom
boló hatást hallgatóságáhól.

A Gyomai' Dalárda Hajdú
Béla karnaggyal, a Vegy~skar
Panczél Emil karnaggyal olyat
produkáltt" hogya belső és
külső hallgatóság nagyobb r~
sze csodálkozással álmélko
dott, nemis tudták, hogy él két
da! árda ilyen tudással re-ndel~

kezik. Ez él legszebb elisme·
rés és ez, elsősorban Hajdu
Béla és Pánczél En?il karnágyo·

megyei anyagi érdekel 
hiszen másról nem is lehet
szó - legnagyobbhatárú
községünk közigazgatási, klll~
turális, anyagi és' közleke
dési helyzefén segitenek és
átcsatolfák ahhoz a Békés
vármegyéhez, melyvárme
gyéúen vannak már amúgy
is Dévaványa külső házai.

Gömbös Gydla miniszter
elnök lelkes' biztaiásával
szemben máris jelentkeznek
olyan vélemények,' melyeket
,ő nem érdemel, mert az ő

felfogása ma is bizonyára a
régi s már inaga ez a tény. ,- .

is parancsolja, hogy Déva-
ványa á/csatolási határozata
mielőbb tárgyaltassék fe

ségében és félretéve n7inden

Szombaton este nql?Y ünne·
pe voit a Gyomai Dalárdámik:
felavallák a két literes ezüst·
serleget, melyeJ az Országos
Dalosversenyen nyert a da·
lárda.

Kettős ünnep volt ez, mert
végre sikerűlt közönségűnk

eddigi közönyél a dalárdával
szemben leküzdeni. A vacso
rán rész/vett 180 egyén olyan
tiszteletre méltó !okasá-g, sze·
retnők azt hinni,szombattól
kezdve a Gyomai Dalárdát
Gyoma kőzönsége . ma'gáénak
vallja. '

Frühwirth Mátyás országos
elnök táviratilag menteJte ki

sáig sem jutott el? Nem
mintha nagy jelentősége

lenne Szolnok megye hatá
rozatának, hiszen el6re tud
juk, nem lesz annyira tár
gyilagos, !zagy a 60 ezer
holdas Dévaványa helyzetén
segitve, annak átcsatolási
szándékát jóváhagyja. Hatá g

rozatát már eleve isr:ne1jük
és tudjuk, hogy az elutasító
lesz. Dehát csak lássuk már
egyszer azt a határozatot,
melyjölött elfogulatlan helyen
hadd mondanák már ki a
végszót, hogy Oömbös Gyula
miniszterelnök ,éles látása,
egészséges "étzékelése helye
sen látfa-e Dévaványa tart
hatatlan helyzetét a

Dévaványa
átcsatolása

Békésvármegyé hez.
Gömbös Gyula miniszter

elnök a nagyatádi Szabó
István szoborle/eplezésén Z.
!Vagy Ferenc és dévaványai
társainak az átcsatolásra vo·
llafkozóan azt mondotta, ad
ják be minél hamarább az
átcsa/oiás iránti kérelmüket,
bizonyosra veszi, hegy nem
maradhat fenn továbra is
Dél'aványa lehetetlen köz#
igazgatástnelyzete' "és hoz
zajárulnak az átcsatoláshoz.

.pévaványa képviselőlesfü

lete, egyhangű ~aiátozattal

mondo/ta ki dtcsato/dsi szán
dékát.

" D é-lJ a v á n y a társadalmi
egyesületeinek összes kikül
döttei szinthI egyhangú !el~

kesedéssdfoglaltak állást az
átcSáfolás mellett.
'Bék~svármegye törvényha·

tósága, Gyoma és Endrőd

nagyközségek képviselőtestii

'lefei örömmel vették tudo p

m.(Jsúl Dévaványa .nagykÖz
ség átcsatolási szándékát.

, Mióta ezek az események
történtek, a Körösök, a Ti
sza már kétszer iS,megárad~

tak; il dollár már nem pénz
k(rály többé; a Revizió fo
galom lett, -. és Így sok
minden megváltozott azóta,
csak Gömbös Gyula miniszl
tere/nök becsületes'szándéka
még mindig a régi. S ha

,annak idején ő is szükséges
nek tartotta országos gond
jai között a dévaványai át
csatolást jogosnak, igazsá
gosnak, szükségesnek tar,

. tani, micsoda ismeretlen erők

porositják valamelyik asztalI
fiókban Dévaványa képvise
{öles/iilelének egyhangú át
csatolási h()!ározatát, hogy
az még Szolnokmegye tör
vényhafóságának . tárgyalá-
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Az Endrődi Iparos Dalkör
sikere az Orsz. Dalosversenyen.

rom hónapos tanfólyamot lar·
tanak maid GYOI11BI1, míndcn
csütörtök f)!l és vasilniap dél
uláll Jartandó c!óadásokkal.
A tanfolyamon a béké;;csaha,j
mezóB·azclasági szakiskola ta
nárai lennének az előadó\« j.\
tanfolyamon résztvevők hjzo~

nyíiványI is kapnak.
Hogya mezőgazdaságisZf!k

iskolákban mit lehet tanulni.
azl kérdezzék meg gazdaifjo
ink G. Nagy László gazdá/ól..
de qH/ben nézzék is meg ,(IL;

ó gazdálkoclásáJ s ha amí!
hallollak és amit litllak G. Nagy
László gazduramnál s az tel,
szik nekik, iratkozzanak he cl

békéscsabai mczőgazdasiigj

sJ:akiskolába. akiknek err,nun
iehk, qzoka télen tartandó
ja!1fo~yamra :Tilfkozzélnak be.

tvHnclenkll1ek keH tailulni, de
.ma a gazdának kell !egJöbbel

ha boldogulni al~élr.

Vánnegyei
búza-verseny,

A riikakedvező idő' OlY/Hl

búzaminöséggel áldoH IlH'g

benniinke.t, hogy a viinnegyeí
húzaversenylói szenziJclös
eredményt várhatunk,..

Mosl folynak a Ininü:I gyűj

tések úgy a búzáhól, mind él.

lala ibóL Vasárnap a, közsé~,

. házánál Dr. Pá/ka P4.il fószol·
gabiró elnöklele alaH lartolt
értekezlel a bÚZi} és talai, min·
ták vélelérc egy· bizolls<'igúl
válasí'loJ!, Illlzlync1{ tog·jai:Le~

bóczl{y Károly gazd. feliígyeKi,
vHéz Paíor Gvula. dr. TiikÖry.

Mezőgazdaságitéli
tanfolyaJ:n
GyoInán..

Mezőgazdasági Janínlézetc·
inl{ iskoláiukol1 kívűli vándor
tanfolyamok Jartásáv.al nebéz
kullurmllnkál végeznék amikor
minden külön landíj fizetése
néll,űl mezőgazdasági irányú
szakokfatással meglanítiák gaz
dáinka! és gazdaifjainkat a he·

gazdálkodásra.

Be;l~dek Pál békéscsabai me'
zőgazdasági sza!·<iskolai igal"
galó úrr<l! folytatott beszélge~

tés alka!máv(]i azl a hizlató
19'érelel kal)lllk. ha valflmi köz
.hc nem jéin, cl télen egv há·

A Dalkör 36 működó taggal; ségeinek fedezésére adoméÍ~

2 helybeli koszorúslánnyal és nyoz/ak:
3 kísér0vel ufazol/ él dalosver, I:ndród község 100 p, lpar
senyre. A könnyű népdal cso, Je::;lület 40 P, Csernus Mihály.
por/ban 19 versenyző és 7 él dalkör clíszelnöke 20 P.
versenyen kivííli dali.'irda kö, f~ildrödi Első Hengermalom
zöll 26 ponttal jjJ·ik dííat, már· J O P, Endrőd Gyomai Talül
ványlapon m(h'észi koszorút nEkpénz!ár 5 P, KereskelmÍ
nyerI. r<.-T. 5 p, Variu Fiilöp 1 P-í.

A versenyen résztvelJek: 1\.0- Az Endrődi !paros Dolktir
szorüs lánYQk: Tüköry !essy sikeres szereplésére fel I,cll
és t::"ínta Jolci úrleányok, kik, n~yelni Endrőd lakos<;ágánilK.
nek fáradozásáérI és áldozat, A dalárda adnJiniszlráJásá
készségeéri elúlon is lljli'Ís hoz szíikségcs anyagi lámo
köszöneliikel feíezik ki a da- galássa! és erkölcsi íutalmo-
losok. zássa! lelkesí/sék a dalárda

Karnagy: Palolai F~~renc. tagjait, hogy szorg·almas laml n

Tenor 1.: Kurilia Vince, Éliás lássa! a legközelc:)bi verse
józsef, lal<us Lajos, Timár Já· nyen még ~jkerescbh erce!,
nos, Kurilla Pékr, Liziczai já· méllyi érjenek eL
nos. Kohn Károly,Tímár László. I

-------------Tenor II.: Duda Lajos, Tóth
András, Kovács ferenc, V('fJa

Vendel, .sztanyik Károly, Pel\"
va Gergely, C:suvár Elek. Gyu·
ricza Imre.

Bassus I.: Hoffman Ferenc,
Kulik Islván Dinya JJlés.Pus.,.
kás Lajos, .szujó Lajos. Juhász
Elek, Gyetvai András, Szebeny
Islván, Búza ls lván,Fekécs
Gergely.

Bassus II.: l<napp Endre,
Thim Mátyás, Timár lmn~ L,
Homok Istvál). CSllvár lóz
Hegedűs Miklós, Tímár Imre
ll., Szurovecz Miklós, Kurilla
János. Gyuricza Imre I.

A legnagyobb részI él keresel
nélküli iparos daláróalagok bu
dapesti utazási és et!árási köll~

Budapestéirvaszéke Jöbb
mini 12 millió árva vagyoni

!<ez~L

Az 557. "Botond U

cserkész csapat
tábortijze

jÚlillS 16~iin, kedvezö időben,

szép s:r.ámú közönsé~ előll

hű képel nyuHoH (l csapat mUll'
káiáról. életéről. Közponli he·
Jyet a iamboree foglalta· el.
Lelkiismere/es, komoly munRa
eredménye volf minden szám,
amellyel mosolyt próbáltak va
rázsolni a fáradt emberi ar·
cokra. Ha minden magyar esa
pal így készül a gödöllői vilá~

táborozásra, akkor sikerül feL·
ébreszlenünk a még alvók lel·
ldismer.etéi is, hogya magyar
nép iobb sorsot érdemel. A
jövő az ifjúság kezében van.
tia slkeriil a külföld fiainak
szeret.;;tét rncgnyernünl<. hiába
próbálják azt otthon erőszak

kal is ellenünk fordítani, nem
leheL A íamboree-en él iÖvőt.

nyerjük meg. Ez él ediunk,
amikor olyan lelldi 3mereles,
céíJudalos munkál végeznek
cserkészeínk. (Cs.)

mölcstelepités esetén is részesiil
hessenek a gyiimölcstelepítési köl
csönben, továbbá, hogy a kölcsön
összege ne első helyen való beke
belezéssel biztosittassék} hanem a
kölcsön összegét a gazda adó
könyvébe ifják elő és mint adó
tartozást a visszafizetések idő

pontjában részletekben hajtsák be.

!MEZÖGAZDASAGUNK MEGSZERVEZ~SE:
Otépltés, vasúlreform és kölcsöngépek. (l9)

Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

Bulgária megmutatta, hogy kooperativ úton is lehet útépítési
programmokal megvalósitani. A belterjes gazdálkodás és értékesi
tés jó útak nélkül lehetetlen. Egy országos mezőgazdasági szövet·
ke~etnek feladata lesz nálunk is, hogy egy nagyszabású útépítési
programmot a legkisebb költségen keresztülvigyell. Ennek mintá
ját él taxasi ugynevezett Drag-Road rendszerből merilheJjük. Az
útfestet a termőföldön szabják ki, aztán elegyengetik és az első

eső után egy erre külön konstruált primitiv simító-géppel simára
kenik oly módon, hogy a l\ét árok felé lejtsen. Ha az úttestet
idönkéJ;1t kellően olajozzuk, tapasztalatok szerint napi 5OOOtol1na
megterhelésig minden időjárásban használható. Ahol pedig a for
galom emelkedik, az állam vehetné át ennek az útnak további ki
épitését' és gondozását. Igy úlépítési programmunk az effektiv for
galomarányában fejlődne ki.

Vasúlaink további kiépítése ma súlyos pénzügyi nehézségek
be űlközik, a keskenyvágányú von<iJak épitése nem praktikus, mert
a sok.átrakássala terményforgalom csak komplikálódik és " vesz
tességek fokozódnak. Könnyen romlandó termények} mint amilye
neket a belterjes gazdálkodás elöállit, a sok rakodást nem tűrik}

azonkivül vasútaink mobilitása is ezen rakodások által szenved.
Az amerikai Pensylvania vasúttársaság példájára meg· kell terem
leni nálunk is az ugynevezett Box-Car rendszert. A vasúti társa
ságerre a célra ugynevezett Boz-okat (félvaggonos szállitási tar
tányol<at) épit, amelyek a Lowry-ról egyenesen egy leherautóraát
tÓlhatók. Új tehervaggonok helyett a vasút beállit egy megfelelő

teherautó-parkol, amellyel ezeket a boxokat az országu ton járatja
a legközelebbi vasúti állomástól a jó útakkal ellátott községekbe,·
illetve a. termelé.s szinhelyére, ott lerakja megrakás végétt, azután
a legközelebbi járattal ~. va,.súti állomásra szállitja vissza. EzáltaL

megtakarit.ja a termelő a fuvarozást, áthlkást, a vasút pedig időt

nyer, vaggonparkjának akcíóképessége a háromszorosára emelke
dik és egyszersmind bekapcsolja hatáskötébe azokat a közsegeket
és vidékeket is, amelyek messze félreesllek a vonalától. . Ma ana
törekszenek mérvadó helyen, hogyavasútat a teherautók kon-·
kurrenciája ellen megvédjék, 30 kilóméteres zárhatárokat Jéteslte
nek és ezálta! a terményforgaimat béni/ják. A box car rendszerrel
éppen ellenkezőleg a forgaimat óriási módon lehetfejl,eszteni anél
kül, hogya vasút költségei növekednének. Két box, ami egy lelje:;,
vaggon szállHóképességét képviseli, sokkalta olcsóbb, mintegy>
egész vaggon kerekekkel, fékkel stb. Avaggonpark szaporitása,il.·
box által fölöslegessé válik, él vasútvonalak továbbépilését is m~g
lehet takariíani. . .

Végül emliténem kell itt a technikai felszerelés egyszerűsité.

sét, az o!csóbbátételét. Egy nagy szövetkezet keretében a koopera~

tiv géphasználat a modem agrárál!amokban évröl,évre emelkedik.
A szövetkezet megvásárolja azon gazdáknak mezőgazdasági gépeit,
amelyeket 3 gazdák nem képesek teljes mértékben kihasznf!ínÍ. Ma
nálunk igen sok ilyen tul méretezett gép hever parlagona falvak
ban. Ezeket a gépeket mint kölcsöngépeket bocsátja a· szövetkezet
a gazdák rendelkezésére. A mezőgazdasági szakképzett munkások
szerepelnek mint gépészek a szövetkezet szolgálatában. A gépek
használat után a szövetkezeti műhelyekben lesznek tatarozva és
elraktározva. Az eziránti tapasztalatok bizonyítják, hogy igy a gaz
dák és a s~vetkezel is jól járnak, a felszerelési beruházások, ki.
vált új telepeknéj sokkalta kisebbek, a gépek kihasználása gazda-

.ságosabb, és a kockázat is kisebb. A munkareform szellemében
a szövetkezet' ugyanilyen kölcsönrendszeren létesít szerszám,rak
tárakat is, amelyekből a munkások és gazdák a különböző idényi
vagy alkálmi Ilwnkákra igénybe vehetik a szükséges szersz:%mokat
és evvel megtakaritják azoknak sol~szor igen költséges bes:<:erzé&ét,

(folytaMsa következik)
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A f hó 13-án megtartoU'húiásonfőnyereményt

a 6 8 3 7 3, számú sorsjeggyel egy szerencsés gyo m a i vev ő n k n JI er t e.
Ezen kívül szerencsés vevőÍnk nyertek egy P 3.000 és több kisebb nyereményt.

Az ötödik osztály húzásai f. évi augusztus 17-én kezdődnek,melyre néhány nyerőszámmég kapható a

Min,denki siessen szerencséjét megragadnil, Az ötödik a'"c', sy 'e'" S'" 'T'a'rs lill ank h'a',z'allT a'',I
osztály /őnyereményei:p 300.000, 200.000,100.000. ' ' al

Ha sorsjegyet vesz Bácsynál
Biztos főnyereményt csinál!

,:

$GIat~~tllt:a;P~~~~~"':afl.~~~""'~~~"'''''''''~~''t$%~~~~~~..... _'

Anyakönyvi hirek
Születtek:

Putnoki Lajos, Sülő Erzsé,
bet, Megyerijános, Toldi Sáll'
dor, Vizsnyai Istváll, Kis Udia.
Farkas Mária, Diószegi ferenc,
Veres Terézia.

Elhalt: .

Csapó Gergely 17 éves (vh:·
befullás).

A Gyomai "Márky" Sakkör
elnöksége érlesW tagjaH,hogy
él szokásos sakk-esJékel a jö'
vő héltól kezoődően míndel~

szerdán az Úri kaszinói sakk~
helyiségében megkezdi. Elnök
ség felkéri 1agjait. iárjanak el
szdrgalmasan ezekre az ösz
szejö;velekre.
Sze~elem az életben és III

szinpadon. Erről az érdekes
témáról pompás' cikket közöl
a Délibáb Új száma, amely 84
oldal terjedelemben és gazda€!'
tartalommal jelent meg. Száz
kilünő képel. bud9pestiés kül~

földi rádióműsorokat. slág>;:r~.'
szövegeke1, érdekesebbn~l ér
dekesebb cikkeket,' filmripm
tokaj, reilvénypályázatol, egy
felvonásos szindarabot, folylá A
/ásos regényt ésszám'f<:11cm
más közlemény! talál az ol~

vasó a népszerü képeslapbi'lll.
,Ll. Délibáb egy száma 20'fil1ér.
Romápiában 10 lei, Csehs!o
vákiában 2 dc, JlI~osláviáhal1·

4 dinár.
50 százalékos kedvezmény'C:'

nyel lehet utazni Budapestre
a máriazelii zarándoklat résd
vevőinek, A Bibb;'nok Herccg A
primás Ur 1698/1933. számu
engedélyéve,l augusztus hó lOA
én Országos Szentévi ZarállA
doklatindlllMáriazellbe. Vi~ú~
siaérkezés augusztus 18-:-én.
Val lila és ullevél megszerzé-'
séról a vezetőség gondos·ko"
dik. Lelki vezeió: Gampel' Bé..
ia majsajakabszáHási lelkész.
\íisszajövel 1 napi!arlózkodás
Bécshen. ,Ll. zarándoklat kiilön
gyorsvonatlal utazik. Részvé:"
teli díj ll. osztályon 52 pengő'
lll. osztályon 36 pengő, Buda...
pestlől-Budapeslig. SzabadjeA
gyek érvényesek. Érdeklődni
lehel Borsy Islván technikai
vezelón(!I, Budapesi IX. Ülh-)i
III 115. sz., aki viÍlaszbéiyeQ
bC'külcléseeselén részleles prog·
rammol és az ulazási kecivez
ményl1ez szükséges igazojA'
ványt 1.60 P ellenében meg
küldi.

A tíszántuH iparos na~ygyű·

lést valósZínűleg Orosháúll1
tar1ják meg.

Eddig 105 angol l<épvíselCl
támogatja a magyar revízió
javaslatot.

A pesti gabonatőzsdénnagy
nyugtalanságot keliellek poli
likai hálterű hirekkel, az ereclA
mény az amugy is alacsony
búza árcsökkenées,

I
Végzetes tévedés. Béres Já-

.
nosné baromfikereskedő Szi
lágyi László részére rucákal

I
vásárolt az elmult piacon és
azt Kovács Kálmán 31' éves
fiatalemberrel kiildték haza. .A
szallitás ul án Kovács Kálmánl
egy kis szilvóriummal kinalták
meg SziJágyiék. Tévedésből

azonban karbolt adtak neki.
Utána rögtön rosszul lett, orA
voshoz vitték, de Inál' segiteni
nem lehelett rajta, annyira öszA

szeégeIte belső ré:'>7eit. Álla;·
pota reménytelen. ,

Színház. Hé/főn, f. hó 24'121;
kezdi meg Károlyi János zene·
karos lársulala előadásaiI a li
geti nyári színkörben. A közön
ség körében igen nagy az ér,
deklődés a társulat iránt, any
nyivalis inkább, mivel ilyen
kivaló 1ársulat alig. járt még
kőzségünkb<w. Igen élénK az
érdeklődés az olcsó és e!ő

nyös,szelvénybérleiek iránt is,
amelyeknek ,elhe)vezésén Hid
végi Ernő főtitkár buzgól,kodik
sikerrel. Felhivjuk él közönsé
gel a kilűnőlarsulal párIfogá
sára s örülünk, bOgy végre
:minden tekinlelbenmŰvés2.ielő:'

adásokbanJesz részünk.

Csendliga Illuködik Bud'apes
ten, mely' összegyűjH a feles....
lege5 '~s ,elkerűlhelőzaj llabo
rításokaL Nplu,nk megalakflhaJ- .
nák a PorligtJI. , " ,

A nedves időjárással kap-'
cSolatban fellépett gyűmölCsfa
betegségekről ír a. Növényvé·
delem es Kertészet legújabb
száma. Cikkekel közöl még a'
levéllelvek, hangyak irJasáróJ,
él gyümö!csllovek készítéséről;

a csemegeszőló kezeléséről és
osztályozásáról,a díszfák sza-'
porításaról, El ribiszke betegA
ség-eiről, a rózsa rolhadásáról,
CI meztelen csiga puszHtásáról
stb. A dúsan iIIuszlrált I{él
szaklapbór a Növényvédelem
kiadóhivalala (Budapest, Kos
suth Lajos-tér ll.) egy aikBA
lommai díjtalanul küld mulat,;.
ványszámot.

A Tejszövetkezeti Központ
1932· ben 56 millió IHer tejet
forgalmazott és 2'1 millió pen
gő értékű vajat exportált és
pedig: N2rnetországba 839.000
kg., O,d:-1zor:-ii.ágba 10.300 kg.,
Sváicba 127625 kg., összesen
983.025 kg.

Az augusztusi gödöllői jam
boree-ra 50 százalékos menet
díj kedvezményre jogositó iga
zolványok kaphatók 1.60 P-éri
a Bácsy _és Társai Bankban és
a Gyomai Uiság' szerkesz1<5sé A
géhen. ,Ll.z igazolvánnyal Gö
döllóre, a lábol' szinhelYérí? júl.
28-lól augusztus 15-én 24 ói'aig;
vissza pedig aug. l-lől aug'.
25-án 24 óráig lehet utazni.

Az olasz repűlőflotta. Ame
rikából vissai9yel él Balalonoll
is leszáÍL' .. -"

Ilyen
az élet •••

Autók és traktorok ez év
szeplember 30-ig Gyul,ára vizs
gára vkndó!c Oépkocsiert, 6
P., oldalkocsis kerékpárérf 6 P.,
oldalkocsi nélküli kerékpárert
5 P., pólkocsiérI 2 P. fizelendő.

Az OTI új vézérigazgatóia,
Weis Islván dr nagy szernélyI
váiíozl.atásokat is hail végre az
OTl'..néL

József. 'Cscrmák l\:álmán, viléz
SZé'kelV Sándor és ifj; Wagner
Múkm.' ,

'G'yomáról akövelkezők ver-
senyeznek:

: 'k Beil1schróth Mihály Bocskay u. 50.
,2. Kádár Elek Aran)' János u. 32.
.3: Kruchió lstván Damjanich tér l. "
4. Kocsis Ferenc Gábor Deák F. ll. L A "Haller" előtti kis bekerített
5. V. Kovács Laios Hősök EmÍék részen koccannak a poharak. Imre

ütl,(30,' bácsi bánatosan húz valami szo-
,6. Kovács Gábor Deák F. u. 2. morú nótát. A piactér fiatalfái a

7, Gazdasági Népjskola. napi hőségtől fáradtan, tikkadtan
8.,Csik Imre Kölesfenék 8. bólogatnak, hajlongnak a lágy

.9. G, Nagy László Hősök Emlék útja. szellő előtt. Az emberek a fák kö-
fo. 'Papp Zsigmond Rákóczi ll. 16." zött szomorLÍan sétálnak. Ezek
n. Szabó Lajos Tanya 27L' csak kintről haligathatjdk, lépteik-
12. Wagner MártonFíai. kel koccanthatnak a bánatos han-
13. Kocsis Imre Kossuth L. u. 40. gokra. Valami küLönös, nyomoit,

, 14. Garai Imre Kossuth L. 52. fáradt h(mglllat ereszkedett a pi-
'15. S7.ŰCS József Keselyös. at/érre. '
. 16. Kovács János Gróf Tisza L út. Most egy, valami különös te-
'17. Nagy Károly Kossuth L. utca 58. remtmény érkezett. Mintha nem is
'IB. Gróf Bethlen Ödön Telekpus7ta, ebbe a világba való lenne. A fején
.•'19. Tüköry József Nagylapos. fehér, bográcsszerű, kalapnak ne-
.,lv!inden reményü llk megvan, vezett· valami. (Afrikában hasz
hogy.' a versenyzók nagyobb nálnak ilyentgutaütés ellen. Milyen

jó lenne nekünkJs ilye/l.,(J,mf,lyik
reszc olyan búzát kapoli az az élet melege, avál~ágforrósága,
i4~1l, hogy a vármegYQi verA ellen védene ri gutaütéstq/! Mi ri
senY:Qn az elsők ,közölt lesz B . napot biijllk) Kissé kÖvérebha '
g\'ömai· búza sikér és fajsúly modern embérnél. jobb kezében
etbinílá'3á ban. ' bot, bal kezébcfl okéztyli. De milyen

, kez/yű I . .. Csodálatos '" Mini az
A :buza !dállUásra a Gyomai elefánt ormanya, úgy tekeredik.rá

jár@selnöki2. dt·. Pálka Pá'IW· a keze . .. De nagy csomó egy
sZ0Jgaóíró, htlyi bizoltsági keztyiinek!. .. BiztosCznei: is afri
tagjai Qyomán: 'Pánczél Emil,' kai ... De hosszlllljja van! .. . A
vitéz Paíor Gyula, G. Nagy kalap, a Izas, a bot. flkeztyü most

megállnak a v,irá!;ok előtt. Arra
László-, . Papp "Zsigmond l'S rakom, fáradtan ejtegetem csül;-
S-zab6 Sándor: . gedt lépéseimet .. . Most bementek

.!indrődőn : finta ,Ll.lbert. Kal- ... Betekintek sóváfgó tekintettel
már Imre, l\ovács Islván, Ha- egy virághagyta kis nyiláson. A
ny'cez • Vi:lce, Uhrin ."'ándor, székretett keztyü megmozdul .
UhririVcndel. A ,hosszú ujj felkunkorodik .

Egy klltya . ..
-Istenem, milyen jó dolga vanJ

Bánatosan, c$alódotfan, szomjasan
és éhesen kullogok minél mesz
szebbre . .. Felnézek az égre.

, - Istenem, miért nem terem
tettél engemet kutyának J...

Szomorúan húzza a cigány ...
Az elcsendeseM, az eltávolodó

zaj, az éhes sétálók zaja mintha
egy éf}ek lenne; bánatos, szomorú,
szemrehányó:

- Miért nem teremtettél ben
nünket kutyának I . , .

Szol71orúan húzza a cigány . ..
Mikroszkóp.

Fürdés" közben
" .vízbefult. ,

k mult vasárnapi' nagy hőség

k/i.lönőseR a fiatalokat'csábilotta
ftitd.ésre. ILyen/iatalokból álló
társasál~ lubickolt a strandfürdő
melletti . vizben is" nlikót Csapó
Gergely kovács'segéd nég)' társá
val bement a Körösbe ,s azon
nalúszni kezdtek; Alig tettek egy
pár tempót, Csapónak egyik társa
észrevette, hogy Csapó a viz alá
mefűlt, közben megkapta elz ifle
tömik lábát, de ő azt kiszabadí
totta s a partra úszo1f, s nagy
ijedten odamentSzeidl józsefhez
sápadtanelhebegte,azt hiszi Csa
pó barátja a vizbefulladt, mert
alámerült 'és llem jött fel. józsi
bácsi azonnal odasietett a megje
1ölthelyre,·többször a viz alá bu
koti, de nem találta meg Csapót.

A halászok hálóval keresték ké
SŐi:stig" a vizbe/uIta t. Egyszer
beleis került a hálóba, de felhu·
zás közben kicsuszott, visszaesett
a viibe.

Kedden, 40 óra mulva vetette
fel a viz a hullát és azt józsi
bácsi kifogta a vizből.

Szerdán temelték el Csapó Ger-
gelyt nacY részvét mellett.' '
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Nem f lilii lY k lY lY t a lelkiisme-I
mindíg a I e r e s z a m I a n a ,retes munka

sok pen ö me takarítását jelen

IJ! villamossági és r~dió munkálatoknak szakszerűeknekés lelkiismereteseknek kell lenni. I
En nem szere/ek Onnek közönséges vasdrófból villany és villanycsengővezetékekef,

I
. vas~ró~ és P~dláson., ~t.vezefe~.t ~űz,ves~~l~e~ antenna .ve.zeték.~ket: Két fo.vtí:edes SZ~k~'1
mai kepzettsegem, evflzedesonallo mukodesem, valammt kul- es belfoldon ezen Ido
alaft szerzett tapasztalataim garancia erre. A nagyérdemű közönség szíves meg
bízásai! és vásárlás(lit kérem. - Teljes tisztel~ttel: D O M O K O S Al B E RT.
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Szerkesztésért és kiadásérffeleliis :
ifj. WAGNER tvlÁRTON.

IIIIXIIIIIIIXIIIIIIIIIIZ

valamit, vegye igénybe a
"GYOMAI UJSÁG" filléres
hirdetéseit. Egy basá.bos
5 cm. magas' hirdetés 50
fillér, háromszori .közlés
1·20P. PUBLIKÁCIÓ 3 sor
ig 10 fillér. Hirdetéseket
felvesz a "HUNGÁRIA'"
nyomda Kossuth L.u. 64.

Kerekes Károly borkereskedőlléla
kitűnő zall1aÍlI kadar bornak literje
44 fillér.

Két szobás és lliellékhelyiségből

álló lakás kerestetik. Címeket lapunk
kiadóhivatalába kérek.

Egy kUlönbejáratu butorozott
szoba Horthy Tvl. ut 30 sz. alatt és ú
Erzsébet-ligetben 2 butorozott s?Ob,1.
és egy nagy szoba butor nélkü! is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

A .Gyomai Szeszfőzde érlesiti li

lakosságot, hogy az eperfőzés már r11eg
kezdődőtt. Eper pálinkát, saját fözé
süt már lehet kapni. - Ugy az eper!,
mint minden érett gyümölcsöt il pá
linka fözésre vásárol. - Akinek főzni

valója van, az jelentkezzen 'Km'ács Já
nosl1;í I, vag\' Gácsi Elek üzlelve~.e

tönél.

MEG
FIGYElE~ !

KöszönetnyHvánitás~

Mindazoknak, akik életünk
minden reménységének, egyet
len jóságos lelkű fiunknak,
rajongásig szeretett drága
öcsénknek

ifj ..Iványi A.ladár
ll. éves joghalIgatónak

tragikus elhunyta alkalmából
.~szóban, írásban és a temetésen
személyes jelenlétükkel velünk
együttérzö részvétüknek adtak
kifejezést,ezútonmondunk há
lás köszönetet.

Gyoma, 1933. július hó.

Iványi Aladár és neje
gyermekeikkel.

DUBLIKACIÓ.
Barát imre (Hősök Emlék-utja 86

szám alatti lakos) ki a gyümölcstan
folyamot elvégezte, a minden!wri nJ p
számért elvállalja gyümölcsfák elülle
tését és kezelését.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dők fordúljanak Wagner József fakc~

reskedőhöz Gyomán.

Lakodalmakra, elöadásokra, IllU

latságokra székek, asztalok korlállan
mennyiségben l<aphatók a ligeti pavi i 

lonban 5 fillér kölcsöndij meHelt.
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villanyszerelő és műszerész

1.
·ÜZletet és műhelyt nyitottunk.

Foglalkozunk minden e szaKmába vágó új és javítási munkákkal.
Fővárosi és más nagyvárosi tapasztalataink alapján módunkban

I áll a tisztelt ·közönség. legkényesebh igényeit is kielégiteni.
. .. Törekvésünk, hogy·· a ·tisztelt közönség ezirányú kényeimét

biztosítsuk és haladva a korral, a techoika minden vivmányát

I
. e téren azonnal bevezessük. -

. Gyárakkal és nagykereskedökkeJ sikerült olyan meg-
áUapodásra jutni, bogy mindenben
a fővárosi árakat tudjuk tartani.

I Raktáron tartunk minden e szakmába vágó árukat. Törekvésünk,
hogy munkánkkal és áruinkkal a ~özönség bizalmái megnyerjük. I

Kérjük a tisztelt közönség pártfogását

I :l~n;z~elö ~~ m~z~s~ , .J
Szolid árak! Preciz munka! Pontos kiszoll1l,álás!

Iu~uuuuuuu~wwuw~uuwwwwwwwuwuuuuuuwwuuwwwwuu~

Rovah'czetö: Tranger Jenö. Kozmeti
kus. Budapest Ferenciek tere 4. I. 4.

IZZADÁS.

Kozmetika.

Csépléshez mázsálási
blokkönyvek kaphatók
a H U N G A, R I A köny,,
nyomdában, Gyomán

A leggyakoribb és legkellemetlenebb
szépséghibák egyike bizonyos testré
szek (kéz, lábfej, hónalj, combhajlat,
hajas fejbőr stb. tulságosverejtékkivá
lasztása, ami nemcsak esztétikai szem
pontból előnytelen, hanem miután több
nyire kellemetlen szag kiséretében je
lentkezik, a benne szenvedőknek csak
nem lehetetlenné teszi a társadalmi
érintkezést is. Az izzadó ember már
~egslÍről felismerhető, kézfogás előtt

idegesen gyürögeti, nyomkodja zseb
kendöiét, mig az izzadó kezü férfia-k
többnyire nadrágjnkat, vagy a kabátjul,
szárál Ilasználják zsehkendönek kbfo
gás elült, még kellemetlenebbé teszi
ezt az egyébként is kellem etlen beteg
séget az, hogy az izzadás foka psihi
kusuton egyre inkább erősödik; az
izzadókeziieknek pl. gyakran elég arra
gondolniok, ho~y kezelt kell fogni va
lakivél, a tenyerüket a képzelet hatá
sára pillanatok alatt bőséges verejték
rétegfödi . bé.

Különösen a nőknél figyelhető meg.
hogy könnyebb, drága kelmékből, ké
szült ruháikat a honalj táján két há
romszori hordás után átizzadják. A
jobb eset ilyenkor 37., hogy őnagysága

ugynevezett izlapot varrat ruhái hónalj
kivágásába. s ezzel 10 mt-ről felhivja a
figyelmet verejtékmirigyeinek tulságos
mUkÖdésére.

A tulságos verejték kiválasztás ese
tében talán a legkellemetlenebb a láb
ízz;l.dás. A láb. izzadásnála legbősé

gesebb verejtékkiválasztás a talp meg
vastagadott börtájékain és az ujjak
között szokott jelentkezni s az eseteljr
legtöbbjében kinos viszketést, de gyak
ran fájdalmas felrepedé!'e!<et, esetleg
komoly fertőzést is okoz.

Az izzadás, ami nem ritkán öröklött
szépséghiba. gyakra~ 1\nYilgcsere zava
rokra veZethető vissza, de még a leg
makacsabb öröklődéses .esetben is
gyógyitható. Há7.iszernck izzadás ellen
többnyire a formalint használják. Az
izzadás házi kezelése csak az egészen
könnyii esetekben ajánlatos. A teendő

a mindennapi meleg fürdő, erős, szap
panos lelllosásokkalesetleg fürdő után
a test egész felszinének alapos mas
sázsa. A kezelés mentholos vagy kám
foros spiritussal .való Illegérintés és
jól megválasztott fertőzésmentes hintő

por felviteléböl áll.
Ha a házi kezelés netll használna,

forduljunk szakképzett kozmetikushoz ;
aki rövid kezeléssel a legmakacsabb
izzadást is megsz!inteti.

A solymári bányászok kö
szönete. A solymári szen~n'

csét\enség kilenc megmentell
bál1yászának - min! ismere
tes - Tolnai Világlapja ldlenc
'" Tropical Fresko" tiszlagYl:}pju
öltönyl és kéJ száz pengőJ kül
dött. A bányászok, akik már
kiheverték él kilencvenegyórás
élet· halál küzdelem sulyos kö
vetkezményei/, hálás szivvel
fogadták elZ ismert képeslap
adományát és egymiisulán
mondtak köszönete! Tolnai
Világlapjának.

A legtöbb szülő, aki isko~

lába. i(lterná/usba késziii adni
gyermekéi. tájékozatlan, hogy
milyen iskolalipl!sl válasszo~,

hol helyezze el legjobban gyer
meké/? A mos/ megjelenI
"Tanintézetek, Internálusok Tá
jékoztató Omtára" könnyit él

szülők gondján. amikor eIiga
'zitja őket él kérdések, nevek,
ciOlek u/vesz/őjében. A rend·
kivül ügyesen összeállilott
könyvecskét eddig 19.000 s~ü

!6 kér/e és a kiadó: ERDOS
JÓZSEf közismert hirdetési
irodája (Budapes/, Teréz-körut
35) bárkinek ingyen küldi meg
20 fH/ér por/óköllség megféri
tése ellenében.

PO
Gy. S. C.-Előre 4:2 : l).
Nagy szerencsével muta/ko,

zolt be a Gy. S. C. A mérkő,

zésen a szebb játékot az Előre

iátszolta. viszont cl Gy. S. C.
oldalán él szerencse a sok hi
hás lámadás és akció melleH is •
a já/ék hű képé! ki nem fejező

gy6úlmet hOlOtt. A Gy. S. c.,
ben él védelem volt a I,?gjobb.
Sok veszélyes támadást akasz
fott meg fekete G. még min
dig fiatalos játéka. lakó bizony
lalan voit. Tehetséges, de most
még lassú. A csapat leggyen
gébb része a csat.ár'5or volt.
Tehetellen, céltalan kapkorlást
Játlunk. A csapat tengelyébe
olyan emberi kell renni, aki tud
gyorsan határozni, tud irányí
tani és birja az iramot. Ezzel
ellentétben a mérkőzésen a
center voll a leggyengébb "ol
bere a csapa/nak.

Az Előre fialal gárdája szé·
pen játszott, de szerencséje
nem volt.

Sajnálatos eseménye voll él

mérkőzésnek néhány fékevesz'
tett gyomai fiatal és még hozzá
Gy. S. C. tag viselkedése. A
pénzéérl annak drukkolhat min,
d~nki, akinek akar, de a becsii,
le/ azt kívánja, hogyha a helyi
csapatot már nem is biztatják,
illetlen és meggondolatlan meg'
iegyzéseikkel játékosait ne za'
varják. Sajnálatos, hogy ilyes
mi/ kell írni egy úlnakindúló
egyesület első mérkózésének
nevelellen közönségéről. (Cs.)
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Befizetések postacsekken : .1
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.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.
Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra. I
Megjelenik minden szombaton reggel. I

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMOA
G 'J o m 21, Kossuth L.ajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Őtszöri hirdetésnél 10 százalék,tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

lés.Közg
Gyoma község képviselőJes

fülete 19D3 július hó 31;én
rendkívüli közgyűléstlart, mely
nek főbb tárgyai a következŐk:

Ligeti vendéglő haszonbérD
leti ügye.

Villanyáramdíj leszáJlíláse ér
dekében határozal hozalal.

Tűzoltótanfolyamrakikülden p

dő tisztviselő tanfolyam kö!J
sége.

Községi szeszfőzde részére
szeszfinomító beszerzése.

Kereseti adó kivetési kulcsá
.nak megállapítása.

Csendőrségi laktanya bérleti
szerződésének módosítása.

A határozatokról jövő szá
munkban számolunk be.

falak mögött. Izgatott mamák
csinosflják csemeiéikel a "vilii..
got jelentő" deszkák számára.
Végre felgördűl a függöny a
nagytermet betöltő szép kö'
zömség előtt.

Vogel Marika intelligensen
elmondott prológja vezeti bc
a kis műsort. Ó lejti az első
táncot is nagy ambicióva!. Per
sze Vogel Panninak is azonnal
jönni kell a kis Nyisztor Peli e

vel. A kéi pirinyó magyart alig
akarják elengedni éi SZÍnpadról,
a magyar Ume után. Marciék
azonban már várnak a színfal
mögött. A két kicsi tehát sok
laps és virág és cukorral elvo,
nut csokoládét enni. Wagner

, Marci és Palotás Gyöngyi oít
honosan és vídáman láncolták

. a liroli táncol. Nines elég hely,
hogy eJmeséJjem éi műsor csi
nos láncait azoknak, akik oU
nem voltak. A bájos, ízléses
m,"n~el1el(rokokó dáma: Nyisz
tor Evi, úr: Palotás B.), a ne'
héz és sikerült bajadér !tmco!
Simonovánszki Gy., az elegáns
angol triót Práf Gy., Glück V..
Práf Pisla, a hollandi du<:::Het.
amit a tehetséges Kovács Judit

.Molnár Oyuszival kedviinkre
ügyeskedtek. Végül palotás
zárta be a műsort. Ezután még
Aranka néni mutatott be néhány
modem táncot. A francia né
gyest már éi papák és mamák
együtt iárták széles jókedvvef
a gyerekekkel és záróráig igen
jól mulattak.

Külön meg kell köszönni az
Uri Kaszinó figyelmes vezető

ségéne:<, hogya tanuló apró
ságoknak a nagytermet gyak D

ran átengedte. Minden szülő és
gyermek hálás a több leve·
gőért, mit így kapjak,

1/s

Táncvizsga.
Ma C2gy hete tartotta T. Mé

száros Aranka tánclanító kis
növendékeinek tanfolyamzáró
táncvizsgájál. A kaszinó helyi·
ségei sajnos kevésszer látnak
ilyen édes, 'apró vendégeket.
Igazi báli hangulat. A közön D

ség rózsákkal és cukros do-
bozokka l felfegyverkezve gyü·
lekezik, Lázas öHözés él szín ..

heíyen még most is annyi víz
áll az árkokball, hogya gye·

. rekek teknő! visznek ki és otl
I csónakáznClk, fürdenek.

Szokatlan látvány, ha az em'
ber Mezőberény felé halad és
most, a máskor nyugatról meg'
döntött tengeriszárakat északi
irányból megdönlve lálja. Sze·
rencsére ez a megdőlés nem
káros.

Az llfolsó óra utolsó percé
ben jöli ez a kiadós eső. A
határban a növényzet újra fel
éledt. Frissen zöldül a sok ten,
geri/ábla.

Hálatelt szívvel folytatják
gazdáink a félben hagyott csép
lést. Most már lesz tengeri is
a ritka szép búzánk mellé.

Ez eső nyomán a már el,
szontyolodott méhészeink arca
is felderült: lesz tarlóvirág, lesz
tarló-méz.

Csak a tavalyi tengerivel spe
kulálók arca lett egyszerre bo
rús. Utolsó reménységük foszl
lolt szerte s nincs senki, ki
nagy bánatukat méltányolná.

Iya

e
Helyenként kisebb felhőszakadás volt.

ara
liter felesleg maradt a Tej
szövetkezet részére.

A ZöldmezőSzövetség ősz-

III I szel tanfolyamai tart Gyo-
mellett öntözzük a torzsási mán. Ezen a tanfolyamon la
holt mederből. S majd az pusztalt, lelkes előadóktól

akkori fiatalság mesének sokat tanulhatnak gazdáink.
tartja, ha mondják neki, hogy Tehát már most vegyék fi
volt idő, amikor nyáron át a gyelembe őszi munkálataik
fattyasi legelőről üres tőgyű beosztásánál, hogy a valóD
tehenek cammogtak haza esc szinüleg október végén egy
ténkint s Oyomán a .lllintegy hétig tartó tanfolyamonrészt
2000 tehén tejéből csak 100 vehessenek.

A hosszan/artó szárazság',
az állandó szelek a föld felső'

rétegében tárolt nedvességet
clpárolog!atták. A földön szé,
les nyílású, mélyrcp~dés~k
tátongtalc A növényzet, sőt a
mélyebben gyökerező fák is
fonnyadt levelekkel megáll/ak
a fejlődésben és már·már félős

volt, hogy nem lesz tengeri,
nem lesz gyümölcs.

Vasárnap hirtelen borulás
ulán elszórtan vol! egy kis eső

a határban, míg hélfőn délután
féJ kel/ókor sötét felleg'ek lor,
nyosultak nyugatról s a köz
ségből úgy lálszotl, a gyorsan
közelgő nehéz fellegek nem
tudnak átjönni a ((örösön s csak
tulnan lesz eső_ Azonban él

Csergeltyűfok irányában, északi
irányból hatalmas lég'áramlat
fordított egyet a fellegek irá,
nyán és valósággal átsodorta
a mélyen csüngő felhőke! a
község fölé s leH is ebből a
felhókavargásbóJ olyan vízára
dat, hogy az útcák sík víz alat!
álltak. Az udvarok lejlésében
valósággal hömpölygött a fel
halmozol/ portói szennyes ára·
dat és bizony hellyel-hellyel
kárt is okozotl. 19y a Balogh
patika mélyebb ajtajú pincéjébe
mintegy 80 cm, magas víz tó·
dult be, melyet él tűzoltóság

szivattyuzott ki motorfecsken
d9jéveL Ugyancsak apróbb ká-

o
eöl

A hefekig· tartott száraz
ság az idén is leperzselte
köz!egelőinkről a kevés fü
vet. Teheneink éhen jönnek
haza esténként. A kivert nö
vendék állatok nem fejlőd

nek, nincs elég táplálékuk.
Rossz gazda az, ki évrő/

évre vIsszatérő panaszkoD

dással nézi állatállományá·
nak vergődésétés nem igyek
szik úgy intézni a dolgot,
hogy amennyire emberi tu
dással elősegithefjük lege/ő

ink karbantartását, száraz
ság elleni védelmét, ezeket
minden áron meg ne tegye.
Egyszer már tuf kell tenni
magunkat azon a beletörő-

· désen.raz időjárás nincs ránk
bizva (talán jobb is), lege D

lőink hozama pedig csak az
időjárástól fiigg, tehát ha
esős idő van, akkor szénánk
is van, ha pedig nincs eső,.

akkor lege/őnk sincs.
A zöldmező-tanfolyamon

megtanítják gazdáinkat a
legelők, rétek fásitására.

A fa tavasszal széltől v~di

a zsenge fűszála!, nyáron a
perzselő nap ellen is nyújt
védelmet.

Ezen a tanfolyamon mege

tanu/hatják a szakaszos le3

·geltetést. Igy kevesebb füvet
tapos le a józság s a pihe
nés alalt lévő szakaszokon
kinőket a lelegelt fű.

A gulya fektetésével más D

más helyen trágyázzuk le
gelőnket. Hiszen a legelő

trágyázása is új dolog még
gazdáink előtt. Ezt is meg
tanulhatjuk ezen a tanjolyaD

· mon.
S végül még azt is meg- rokat oko~o!t a padhísokr~ be-

, h t" "k h ·of d' k csurgott VIZ, mely helyenkent a
~~ e 'JU, ' a meg,oga 'Ju ~ padlás! is leszakította.
Ja tanacsot, hogyafattyasl I Az úlcákon összegyült víz
legelőnket .száraz időjárás helyenként kerékagyig érI. Sok
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Közel 5 millió mázsával több
búzánk lesz az idén. min! la
valy voll.

Névmagyarositás. Sok ezren
vannak, akik meg akarják ma~

gyarositani a nevüket, csak nem
tudják, hogy ebben az ügyben
mikén! kel! eljárniuk. Tülnai
Világlapja minden előfizelóié

nek iájékoz!alól klild erről, ha
levéihez válaszbélyeggel ellátoH
boritékot mellékel. 1\1egjegyez
zük, hogy illetékes helyen ezen
a l>?ren könnyiléseket lépteInek
életbe, igya hatósági dH az
eddigi husz pengő helyett csak
néRY pengő. Hangsulyazzuk,
hogy Tolnai Világlapja a kér··
vény megszerkQszlésél vagy
ira.lok beszerzését nem vállalja,
hanem csak az emlit('l! 1áiéko7~

lötót küldi el eiőfizeíőinek.

Hogyan érvényesülhetnek a
fiatalok a szinpadon. EITől

közöl érdekes cikkel a Délibáb
ui száma, amely 84 oldal ter
jedelemben és gazdag tarta
lommal ielenl meg. Pompás
budapesti és küJl"ölcli rádiómű

sorokal. színházi bt>széÍmoló
kat, slágerszövegeket. érdeke~

sebbnél érdekesebb filmcikke
kel, közel száz képel, egyfell
vonásos szindarabot, foiyiöiá
sos regényt és még sok más1
talál az olvasó a népszerű

szinházi képeslapban. A D(;!i
báb egy száma 20 filfér, Ro
mániában 10 leL Csehszlová
kiában 2 ck., jllgoszJáviáb<ll1 4
dinár.

automobil szaküzlete,
Budapest, VI., Andrássy ut 3t.

Tel. Aut. 221-97,~.

Világmárkás p
éll.ltóésmotor
kerékpár

a lj tó a.1 k a. t r é s z e k
amerikai kocsikhoz,

Citroen összes typusaihoz,
felszerelési cikkek

legolcs6bb beszerzési forrása

Saját érdekében kérjen árajánlatot.

AGY JÓZSEf

, Villám torna. Amezőberényi
TexIiI Spor! Club az elmult va
sárnap 2-szer 15 perces fél
időkkel villám tarnál rendezel!,
melyen a rendező csapa10n és
az M. T. K-n kivűl él Gy. S. C.
is részt velL A gyomai csapal
első mérkőzése él TexiiI ellen
volt, melyet él Gy. S. C. 2: 0,
mig második mérkózésél az
M. T. K. ellen 5: O arimyban
elvesztetle. Igy a villám lornán
él Ol'. S. C. az ulolsóhclyen
végzetL

A,.Körös" csapal Dévavá
nyára rándult iÍ/. ahol zápor
esőben 5: D döntetlen ered
ményl ért el az ottani csapat
ellen.

éjts?'aka minden szomorú szépsé
gével bánatosan nehezedik a szo
morú ligeti lélekzőkre ...

Az egyik kis pavilloni ablak
világos már csak. Benézek. Kis
gyertya a maga 3 cm-es kis tes
tével táplálja a gyér világot . . .
Körüle négy pincér sápadtan bá
mul bele a sercegő lángba . .. Szá·
molják heti bevétefüket . .. Végte
len csend pihen a szobában . . .
Szinte a gyertya sercegését is le
hetett hallani . ..

Egy bagoly févedt az ablak
feletti ágra. Fájdalmasan sirja nó
fáját:

- Kuvik . .. Kuvik . ..
A pincérek sápadtan bámulnak I

egymásra. Szemükben félelmelec;en I
lobog a láng/likőr.

- Vajjon ki hal meg közü
lünk? ...

A szomorú csendbe bánatosan
sir bele a felelet a legsoványabh
pincér felől:

KoÓr! .. .KoóT ! ... Koór! ...
Mikroszkóp.

Mezőgazdaságunk megszer
vezése cimíí közleménzünkeJ
jövőheti számunkban foly tat
jul<.

Párisi és földközi tengeri
tarudmányut. .D.. i'vlEFHOSZ
Utazási és Idegenforgalmi OS7

Jáiya a nyár folyamán még
rendkívül kedvezménye:; 15 na·
pos lallllJl1ldnyulal iudit P~íris

ba augllsl.lus 2-án, ll-én és

s/cplemlwr l-én. Részvételi
dO 300 P., diákoknak 260 P.
Jelentkezési baláridő 10 nap
pal az indulások előjl. Augusz
tus 20-án induló Görög-Török.
ország-Rhodos és Albániai
földközi tengeri tanulmányul
részvételi díja Jllrisla szállás,
sal a lukszus hajón, 268 pengő.

négyágyas kabinszállással 367
pengő. Jelentkezési haláridő

julius 50. t::l'deklódőknek felvi,
lágosi/ással és részletes prog
rammal készséggel szol~'ál a
MEFHOSZ Utazási Irodája
(Budapest, IX. Ferenc kr!. 38.
fsz. 2. Telefon 872-7'0

A német rádióban bevezetik
a távolbalátást.

Külkereskedelmi mérlegünk
júníusban 3'7 millió pIusszal
zárul!. Az elmult félévben 15'4
millió pengő kiviteli löbbletünk
volL Mégis csak van anyagi
eredménye is a kivilel fokozá
sára irányuló kormányzati in
tézkedéseknel< is.

A gabona árának bizlosílá
sárói tárgyainak a föJdmivé'
lésügyi miniszlériumban,

Londonban további három
hónapra meghosszabbitoltiik
Magyarország huszmillió dol
láros kölcsönét.
Megszűnik él bék-2scsabtli fő

vámhivatal.

ion pihen. Egész énjük minden
pillanatban kész a köszöntésre . ..
Az egész csoport egy feszült vá·
rakozás, egy mindenfeléné.zni-tudó,
kutató szem . ..

- Hová lehetett az a nagy so
kaság? - kérdem magamtól és
mostmár mégfélénkebben hiízódom
vissza.

Nyolc óra. Még mindig vigan
húzza a cigány. Körű/nézek. Tá-.
volabb, a fák közti padokon em
berek ülnek . .. és zeneszó mellett,
villanyfény mellett a kis csoma
gokból elökerülnek a jó, bortkivánó
falatok . ..

A cigány szembehunyva húz egy
bánatos nótát . ..

A "nagy főnök" és alattvalói
bánatos kérdőjellé szomorodva áll·
nak ...

A kis csapatok most eltüntek . ..
Hová tünhettek?.. Egyszercsak
egy száját törülő embert látok a
pavillon mögűl előgurulni. Arra
lépegetek a fák között. Egy vén
kút fájdalmasan nyikorog . .. Kö
rülötte egymást taposó emberek
szívják a véréL .. Pár perc és újra I
csendes minden a pavilIon mögött.
. .. A párok újra sétálnak és egy
öreg, fának támasztva hátát, kezét
nagy hasa előtt összekulcsolva, újra
dúdolja a nótákat és akkllráfosan
mozgatja rá ujjait . ..

Egy ember; különös, ismeretlen,
mindenre elszánt, elkeseredett so-'
vány jött most a lámpák alá . ..
Minden szem reá tapad ... A ci
gány önfeledten húzza a legví
dámabb nótákat. .. Amint lábát
beteszi a küszöbön, a "nagy tő

nök" egy minden szigort kifejező

kézmozdulattal intett az alattvaló
inak. Azok, mint négy kilőtt nyfl,
felé repülnek és vezetik beljebb ...
Egy a legközelebbi széket porolja,
másik a földig hajolva várja pa
rancsait . " A vendég szeméből

valami különös megütközés könyö
költ ki az éjtszakába ... Nem tudja
hová lépjen ... Nem jut SZÓ110Z •..

A .,nagy fönök" szivarra gyújt . ..
Végre ő is sokalja az alattvalók
ügyetlenségét, lassúságát és maga
megy hozzá; idejövetele célját,
igényeit kérdi . ..

- Szabóékat keresem, kérem . ..
- bUggyan elö az ismeretlen száj-
ból minden e pár szóban, ami el
keseredés az arcára pihent solc si
kertelen keresés után.

- A másik oldalon tessék .
A hadsereg visszahúzódik A

pincérek elfoglalják hadállásaikat,
ahonnan oly ritkán űzik ki őket.

A "nagy főnök" kioltja szivarját
és bánatosan, ernyedten nehezedik
nyikorgó székére. . . A cigány fáj
dalmasan húzza:

- Elmegyek, elmegyek én mesz
szire .' ..

A hold szomorúan néz a kis
államra a fák lombja között . . .
Késő este van. Lankadtan oltogat
ják a lámpákat . .. leszedik az ab,
roszokai . .. a cigány abbahagyja
a szomorú nótákat ... a közönség
lassan hazasétál , . . és a nyári

•••
en
letaz

Érdekes, hogy mióta Imre bácsi
húzza a "Holler" elött, sokkal
több vendég van az asztalok mel
lett . ..

Igénytelen, csendes kis hirdetés
szerényen húzódott meg az ujság
egyik sarkában a fekete betűerdö

ben:
"Minden nap cigányzene a /i

getben."

A tulaj, aki a cigányt a jöve
delemből kívánta részesíteni, nagy
előkészületeket tett a vendégek fo
gadására. Négy pincért fo{;adott
fel; az abroszokat kimosatta; ha
talmas égőket helyezett el az asz·
talok felett, és ami a legfontosabb,
a bejárat előtt; no m.g, hog)1 ma
gáról se feledkezzék meg, a leendő

jövedelemből vett egy· vadonat-új
szivart is magának. Az egész pa
villonra, sőt a ligetre is egy vég
telen feszült várakozás nehezedett.
A fák, a madarak, az emberek
lélekzetvisszafo;tva várták a várost.

A zene fél hatkor kezdődött,

hogy a vendégek megéhezhessenek
és némi kis jövedelemhez juttat
hassák a tulajt.

A cigányok izgalomtól kipirult
arcukból meredtre tágult szemmel
bámultak az utakra. Nem birtam
az izgalmat; otthagytam . a fi
getet . ..

Fél hat körül valóságos nép
vándorlás hömpölygött a liget felé.
Emberek, asszonyok, lányok ha
ladtak hármas, négyes csoportok-

. ban. Onnepi ruhában voltak és
valami kis csomagot szorongatott
némelyikük a hóna alatt, vagy a
kezében.

A városháza melletti hidról bá
natosan bámultam a vizbe. A szellő

kacagó nótát, vig hangokat hozott
a ligeti fák közül felém.

Sötétedett. Visszafordultam és el
indúltam apavillonfelé. Bátrabban
lépkedtem, mert hiszen a sötétben
minden ember egyforma: akinek
pénze van, akinek nincs. Apavillon
vakító fényben lÍszott. Közelebb
mentem; hátha az ismerősök közül
ott űlne valaki . .. és ki tudja? ...

Fehér asztalok. Van vagy negy
ven. Melleltük öt, hat szék. Az
asztalokon virág; üres hamutélrtók.
A föld püspökváró-tisziára-sepert...

A legvilágosabb helyen az egyik
asztalnál ül a tulaj, mint valami
fejedelem. Hátradül a széken. Lá,
bát szétveti. Az orrán szemüveg
pihen. Orra alatt az új szivar.
Még nem füstöl. Kopasz fejére
pajkosan borúl rá a nyári este...
Körüle alkalmazottai. Négy pincér.
Soványak . . ' Ketten, hárman le,
hetnek olyan sulyosak,mint a!,nagy
főnök" . .. Arcukon, szemükben
valami kiilönös kiszolgálási vágy
ifJegeskedik.; , Sz~miik abejára;.
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Sürgós elköltözésem miatt
ez úton búesúzom kedves ba
rátaimtólés ismerőseimtÓl.

Simonovánszky
altanácsnok.

*E rovatban közöltekértfelelösséget
nem vállal a szerkesztöség.

Iskolás fiú vagy leány
úri családnál jó ellátást
kaphat. Dobos Mátyás~

Mezötúr, Rákóczi=út 39.

Lajos IJtca 6 .. sz.

gy

hir

SZÜKSÉGLE

, III

U I
Gyoma, Koss

"III '
Egy asábos, 5 cm. magas hi

íja egyszeri közlésnél 5 O f i II é
áromszori közlés 1· pengő 20

Publikáció 3 sorig 1

.A Növény termelési Hivatal ellenőrzésével Gróf
Bethlen Ödönné TQlek-gazdasága (Ózed állomás,
lól 5'5 km,re) 1201,es első utánlermésű bánkuti
búzát ajánl vetőmag célra. C S e r e ú t j á n
100 kg-ért 115 kg. egészséges, kőüszögmentes és
kellőleg jisztított. legalább 78-80 kg. fajsúlyú bú
zál kell adni az uradalom magtárába beszáHííva.

Pénzfizeiés esetén az előző héten Budapes·
ten jegyzett 80 kg.'os búza bözépára, plusz boletta
fizelendő.~Aki ebből CI búzából vesz vagy eserél,a
NövénylermelésiHivatal útján q,ként 1 P férf/ést kap.
A vetőmagnak felaiánlolj búza cea 84-85 kg fajsúlyú,

Igénylés vagy a Magyar kir. Növényter
melési Hivatal Budapest útján, vagy Gróf
Bethlen Ödönné Gyoma címen történhetik.

l&'a
etöm

Hirdetéseket felvesz a

IRDESSEN
LAPU 11'11 nCMlI'II

Vasárnap: NyitolI ablak és
'kadétszerelem iÖn.

A társulat elsőrangú erőkből

hivatása magaslatán áll. Nem
emlékszünk rá, hogy a Radó
tár'3l.1laton kivül még leU volna
községünkbel1 ilyen társulat,
akik igazán megérdemlik a köp
zön ség támogatását.

Bár sikerülne nekik közsé
günk közönségél felrázni kö,
zönyéból.

li!

....
TU

zinh'

NÖSÉGBEN ÉS IGEN OLCSÓ ARBAN BESZEREZHETI :

n Fi i a e őknélll

Július 25-én. kedden kezote
meg előadásai! Károlyi János
színigazgató kHűnő társuíata
"Érik a búzakalász" opereíJe]
fél ház mellett.

A zenekar Pados Rezső kar
nagy vezetésével elsőrangúvoll.

r-lidvégi Ernő mondolt talpra
eset! megnyitó bQszédet a iőle

megszokotí közvetlenséggel. A
társulat tagjai pedig egy csa
pásra meghódílották a közön'
séget.

A Beleznayak szerepében 
I{árol\!j János igazgalö veze
tésével (öld nemcsak igazgató, i
hanem elsőrangú művész is)
Benkő Ilona, Komáromi Piri"
!(urucz Ernő remekeltek.

Bejly szerepében - László
Ily nag·yon bájos voll...

Witlenberg - Szabó Sándor,
az inléző - Garamszeghy sok
deríis percet szereztek a kö
zönségnek.

Vértes Károly művészi jáJé,
kában már volt alkalma gyö,
nyörködni él közönségnek.

Arany Kató, Fejes Endre
szintén nagyon iók voltak.

Szerdán a "Hétvégi szere,
!em"-ben -

Csütörtökön "Amikor a kis
leányból nagy leány lesz (( ope
rettben a fentiek Hintették ki
magukaL

Pénteken: Angyali vej/em fe'
leségül.

Szombalon: Zsákba macska.

oknál fogva az utazás elméi'
radna, a befizetett dijakat teljes
egészében visszafizeljük. Ezen
vonattal felnóttek rgyállalában
nem utazhatnak. A résztvevők

egy teljes napi kosztot visznek
magukkal. A vonat aznap éj,

félre vagy hajnali 1-2 órakor
érki2zik vissza, amikor is a
hozzátartozók a gyermekeke!
a vasútnál átveszik. A vissza
érkezés pontos ideiéi az indu
lás napján fogjuk a szülőkkel

közölni. Az igazgatóság,

Cserkészeink szombaton reg- i

gel 2 teherkocsiban indultak el
Gödöllőre. Olvasóink részére
a· iamboreet tábori levelekben I

fogjuk tájékoztatni.
A hivatalos megnyitást aug.

2-án végzi Baden Powel a vi
lág főcserkés?e a Kormányzó
jelenlétében. .A megnyitásl a
rádió is közvetíti.

ree~

ner

ZAl ÉS KÜLFÖLDI

Rendelet
az uzsora elleni
védekezésrőL

Kedvezményes gyermekvo
nat indul a jamboree megte
ki~tésére. Az állami polg. isk.
közli, hogy augusztus hó 11,én
reggel 5 órakor az iskola ta,
nári karának vezetésével Gyo
ma község minden iskoláj~nak

növendékei, ezenkivül a cser'
készek és leventék 9-17 éves
korig fél harmadik osz!. ked
vezményes jeggyeI utazhatnak
oda és vissza a gödöllői cser
késztábor megleldnlésére. Akik
C7en kiránduláson részt óhaj
tanak venni. f. hó 50. és 31-én
jelentkezzenek a polg. iskolá
ban reggel 8 órától kezdve. A
fizetendó díj: az utazás kb, 4 P,
abelépőjegy 50 fílIér, tehál
összesen 4'50 p, mely összeg
él ielentkezés alkalmával befi
zetendő. Amennyiben bármely

Nagy horderejű utasítást küldött a
földmivelésügyi nlÍaiszter ai ÖS::lzes
közhatóságokhoz, amelyben felhivja a
hatóságok vez~tőit, hogy a gazdatársa
dalmat az uzsora elleni törvenyekról
oktassák ki, hogy az uzsorásokkal
szemben védeiJ:ezni tudjanak. Informá
ciónk szerint a földmivelésügyi minisz
ter ezt a rendeletet azért adta ki, mert
tudomására jutott, hogy 11 gazdatársa
dalom körében, úgy a pénz, mint az
árúhítelIel igen sokan uzsoráskodnak,
a mezőgazdasági munkásoknak pedig
a kikölcsönzött gabonával íízött uzsora
által az uzsorások igen nagy károkat
okoznak. A miniszter a rendeletben
részletes tájékoztatást közöl az uzso
rárói szóló törvény rendelkezéseiröl.
Ezeket a rendelkezéseket a hatóságok
a gazdakö'lönség előtt kihírdetni köte
lesek, egvuttal kötelesek mindenkinek
megfeleló felvilágosítást is adni, hogy
a szorongatott áldozatok meg tudják
az uzsorások ellen a hatásos törvényes
lépéseket tenni.

A rendelet különben jogi ll1agyaráza
tokkal ellátva iSlnerteti az uzsora-tör
vényt. Kiuzsorázáll míatt panaszt emel
het pL az az egyén, akinekhelyzetét
kihasználták, ez esetten mindazt visz
szaköveteJheti, amit az uzsorásnak,
vagy helyette másnak adott. Kamatot
és kárának megtérítését ig követelheti
a kiuzsorázott. Akit szorult helyzeté
ben valaki kizsákmányol, az egy éven
belűl pert indíthat jogügylet megsem
misitésére. Ha valamely bítelezö 8
száza!éknál l~agasabb.kamatot követel,
azt az adós feljelentheti. Kétségtelen
tény, ha a hatóságok a míníszter ren
deleté! úgy fogják közhírré tenni, hogy
az a köztudatba is átmegy, úgy annak
jó hatását a gazdaközönség rövidesen
érezni fogja.

TELEfON: GYOMA 22. TELEFON: GYOMA 22.



Foglalkozunk minden e szakmába vágó új és javítási munkúkka1.
Fővárosi és más nagyvárosi tapasztalataink alapján módunkban
áll a tisztelt közönség legkényesebb igényeit is kielégiteni.
Törekvésünk, hogy a tisztelt közönség ezirányú kényeimét
biztositsuk és haladva a korral, a technika minden vivmanyát

e téren azonnal bevezessük.

Gyárakkal és nagykereskedökkel sikerült olyan meg
állapodásra jutni, hogy mindenben
a fóvárosi árakat tudjuk tartani.

Raktáron tartunk minden e szakmába vágó árukat. Törekvésünk,
hogy munkánkkal és áruinkkal a közönség bizalmát megnyerjük.

Kérjtik a tisztelt közönség pártfogását
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I Nem iIlil l I e' lll? lll? t a lelkiisme-I mindig a II e sza I a a I retes munka

I
SO e Ő e ariiását jelen
A villamossági és rádió munkálatoknak szakszerűeknekés lelkiismereteseknek kell lenni.
Én nem szerelek Önnek közönséges vasdrótból villany és villanycsengővezetékekef,

vasdró! és padláson átvezetett tűzveszél'fes antenna vezetékeket. Két évtizedes szak-

Imai képzettségem, évtizedes önálló működésem, valamint kü/- és belföldön ezen idő
alalt szerzett tapasztalataim garancia erre. A nagyérdemű közönség sZÍves meg
bizásait és vásárlásait kérem. - Teljes tisztelettel: D O M O K O S A LB E R T.
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valamit, vegye igénybe a
"GYOMAI UJSÁG" filléres
hirdetéseit. Egy hasábos
5 cm. mágas hirdetés 50
fillér, háromszori közlés
1'20 P. PUBLIKÁCIÓ 3 sor
ig 10 fillér. Hirdetéseket
felvesz a "HUNGÁRIA"
nyomda Kossuth L u. 64.

ladni akar

Árverési-h irdetmény
kivonat.

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
ifj. WAGNER MJ.\RTON.
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Özv. Csik Mihályné Hornok Mári;;J.
végrehajtatónak özv. Hollósi Bálintné
Vad Eszter és Hollósi Eszter, valamint
kiskorú Hollósi Bálint, Erzsébet és Mar
git végrehajtást szenvedőkellen inditott
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság az
újabb árverést 876 P tökekövetelés és
jár: behajtása végett a gyomai kir. jbi
róság területén levő Endrőd községben
fekvő s az endrődi 3767. sz. betétben
A l. 1-2. sorsz. 9519., 9520. hrsz. a.
foglalt s B. 5~8. szerint Hollósi Esz
ter, kiskorú Hollósi Bálint, Ezsébet és
Margit néven álló ujcsejt dülőben le\'ö
9 hold 05 négyszögöl területü ház, udvar
és szántónak fele tészére 1497 P 75
t kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933, évi aug. hó 22.
napján d. e. 9 órakor Endrőd köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ld
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyablY
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 árfolyammal
számított óvadékképes értékpapirosban
akiküldöttnél letenní, vagy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverésí fel té
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingaUanért 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 kiegésziten i
(1908 : xu. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi március 'hó 15. n.
Dr. Ladomérszky sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül :
Pulugor

kiadó.

A gyo·ni kir. járásbíróság, minI thi lA.. gyo:naí ~ir: járásbiróság, mirlt telek-
hatóság. konyvl hatosag.
1612.1933. tkví szám. 8181933. sz.

Árverési
h irdeimén y-~~ivonat,

Békéscsabai Taka:·ékpéllztár Egyesü
let végrehajtatónak H. Kovács Gábor
(nős volt Vínce Zsófiával) végrehajtást
szenvedett ellen indított végrehajtási
ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási
árverést' 2300 P tökeköveteJés és jár.
behajtása végett a gyomai kir. jarásbí
róság terüetén levő Gyoma községben
fekvö s gyomai 2547. sz. betétben A+
!. sorsz. s 87 hrsz. a. foglalt s 244 öl
területií, végrehajtást szenvedett nevén
álló beltelkes házra 840 P, a gyomai
5457. sz. betétben A t 1. sorsz. s 4082
hrsz. 781 öl területű, végrehajtást szen
vedett nevén álló Csepüskertben levő

szántóra 476 P, ugyanezen betétben A
t 2. sorsz. s 4083/2 hrsz. 226 öl terü
letií, végrehajtást szenvedett nevén álló
Csepüskertben levő szántóra 169 P 50
t, a gyomai 5455 sz. betétben A t l.
sorsz. s 9723 hrsz. 1 hold 807 öl terü
letű Csergettyőiaposi szántónak végre
hajtást szenvedett nevén álló feleré
szére 376 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést: 1933. évi szept. hó
5. napján d. e. 9 órakor a tkvi ha·
tóság hivatalos helyiségében fogják
megtartani .

Az árverés alá kerülő ingatlan és pe
dig a gyomai 2557. sz. betétben foglalt
87. hrsz. ingatlant a Békéscsabai Ta
karékpénztár Egyesület végrehajtató
érdekében a kikiáltási ár felénél, Fekete
Elek csatlakozottnak kimondott végre
hajtató érdekében a 3070 P-nél, Har
tenstein Hermann és fia csatlakozott
nak kimondott végrehajtató; érdekében
31!!l5 P-nél, - a gyomai 5456. sz. be
tétben A t l-2 sorsz. 4082 és 4083/2
hrsz. ingatlanokat Békéscsabai Taka
rékpánztár Egyesület végrehajtató ér
dekében a kikiáltási ár kétharmadánál,
Fekete Elek csatlakozottnak kimondott
végrehajtató érdekében "egyenként 3285
P-nél, Hartensteín Hermann és Fia I
csatlakozotlll<.ik kimondott végrehajtató -------------

I érdekében egyenként 3410 P-nél, a Csépléshez mázsfilási
gyomai 5455. sz. batétben 9723. hrsz· .
ingatlant pedig a kikiáltási ár kéthar- blokkönyvek kaphatók
madánál alacsonyabb áron eladni nem a U N G Á, R I A könyv-
lelJet. (5610/1931. M. E. sz. r.) . d ' b G '

Az árvereIni szándékozók kötelesek nyom a an, yo m a n
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papírosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek e!őleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláirní. (IS81: LX. t.-c. 147.
150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

i-\z, aki az ingaUanért a kikiáltási
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerínt meg
állapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyananf.lyi százalékáig kiegészíteni.
1908: LXI. 25. §.)

Gyoma. 1933 évi május hó 16. nap- alDUI1I lOt J ilii' III lll! JIO! lU IlU I
ján. - Záhonyi s. k.kir. jb. elnök.

i\. kiadmány hiteléül:
PULUGOR
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SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkötészete Mezóberény.
Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Áraiánlalfal készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos-utca 64,
ahol megrendelések fe\vélefnek.

Két szobás és melJékhelyiségböl
álló lakás kerestetik. Címeket lapunk
kiadóhivatalába . kérek.

7.5 j 17.2 l
I 6.5 I

és

I

I.

I

1-

I I

22 I 23 I 24

I i 465 I

I[ 12.-1 7.6 I
--'-~~-O--'

I 1.4 l 9.4 i

! 63·-1

21

viUanyszerelő és müszerész.

Precíz munka! Pontos kiszolgálás!

LA,CH

. Csapadék naptár.

DUBLIKACIÓ.

Szolid árak!

julius hónap

4 oldal.

Társulati székház

Körösladányi őrház

folyáséri szAelep

Peresi szivattyutelep

Kéthalmi őrház

Udvarnok (Roik cs.-őr)

Barát imre (HösökEmlék-utja 86
szám alatti lakos) kl a gyümö]cstan
folyamot elvégezte. a mindenkori nap
számért elvállalja gyiimölcsfák elülte
tését és kezelését.

Eladó. ház. A volt fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizeté~í és ka
mat feltételek mellett eladó. Erdeklö
dők forduljanak Wagner József fake
reskedőhőz Gyomán.

Lakodalmakra, előadásokra,mu
Jatságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 fillérkölcsöndij mellett.

Kerekes Károly borkereskedönél a
kitünö zamatukadar bornak literje
44 fillér.

Egy, ki,Uö.nbejál'atu. .bl.ltorozott
szoba HorthyM; lit 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben 2 butorozott szoba
és egy nagy szoba. butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

A Gyomai Szeszfőzde értesiti a
lakosságot, hogy az eperfőzésmár meg
kezdődőtt. Eper pálinkát, saját főzé

süt már lehet kapni. - Ugy az epert,
mint minden érett gyümőlcsöt a pá
linka főzésre vásárol. - Akínek főzni

valója van, az jelentkezzen Kovács Já
nosnál, vagy Gácsi Elek üzletveze
tőnél.

Cserépkályhák, kandallók. és vas
kályhák szakszerií javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszkőzlöm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, l. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (l-15)

I
r~~flIRoR~~MI}f!Jftfil1!lfiRMI}~

FiGYELEM! FIGYELEM!

MEGNYILTI

I
Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy Gyomán, Horthy Miklós

út 21 házszám alatt (dr. Singer ház)

villanyszerelő és műszerész

üzletet és műhelyt nyitottunk.

I
I
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA« KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Őtszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

serkész tá orozás.

Iskolánkívüli
népmüvelés II

Nemzeti Egység.
Kalászosaink jól fizetnek.

A tengerire is jó időjárás

van. Ha tengeriflk lesz, meg
lesz a zsirozónk is s enni
valóval majd csak megle
szünk.

S mégsem derül fel a
gazda arca! Nyolc pengőt
és a három pengös bolettát
kapja egy mázsa búzáért.
Az sem segit már legföbb#
jén, ha. későbbre jobb árat
jósolnak. Most van· a sok
fizetni vq.lója, nem lehet to
vább várni,. úgy kell adni,
ahogyan megveszik. '

Ezekkel a gondokkal hall
gatta kedden este nemcsak a
sok gazda, hanem az egész
országOömbösOyula minisz
terelnök rádiószózatáf, mely
ben kormányzásának elmuli
10 hónapjáról számolt be és
megelégedetten jelentette ki,
hogy a nemzet fúl van a
bizalmi krízisen és. . .

"Tovább építjük külkeres
kedelmi kapcsolatainkat, az
áldozatokra is hajlandók va
gyunk, hogy mezőgazdasági

ierményeinknek piacokat sze
rezzünk. "

Ez nemcsak kijelentés vólt
a Vezér ajkáról, hanem egy
attaI gazdasági bf?számoló
is az olasz, német és osztrák
gazdasági fárgyalásokról.

Szózatában ismételten rá
mutatott· a magyar testvéri
ségen alapuló nemzeti egy
ség megteremtésének nagy
fontosságára és szükségére.
Csak egységes összefogással
valósithatók meg a további
nagy feladatok, melyeknek
homlokterében hatalmas len#
dülettel tört elő a trianoni pa
rancs reviziójának szüksége.

Különösen a Revizió gon
dolatában érezhetjük, mert
ebből nem csináltunk pár/
kérdést, hanem egyetemes
nemzeti kérdést és igy ennek

a nemzetiösszefogásnakereje
nem forgácsolód,tt szét ki
csinyes pártérdekeken, hanem
a külföld által megbecsült
egységes magyar mozgalom
ként napról-napra értékes
külföldi hiveket szerez a nem-

A művelt nemzetek mind el
küldték cserkészeik képviselőit

Göctöllőre. A nagy táborozás
zavartalan. Külső kifejezésben
szemléltető példája ez él nem":
ze/közi táborozás annak, hogy,
ha 500 hold területen több ezer
ifju ember - ha csak két héHg'

~!! is - felemelő", egyetértésben,
'vídáman,boldogan tud egy#
mássa! meglenni, egymást meg'
becsülve tartja tiszteletben a
különböző nemzeliségek nem#
zeli szokásail, sajátosságait,
miért nem tudnak a családok,
egyházak. községek, megyék,
országok és földrészek népei
is hasonló egyetértésben, ne
mes versengésben, aránylag
sokkal nagyobb területen meg·
lenni egymással?

A nagy táborozás kell, hogy

A Békésvármegyei Törvény
hatósági Iskolánkivúli Népmű'
velési Bizottság a napokban
tartotta meg dr. Márky Barna
alispán elnöklete alalt Gyulán
a Vármegyeházán évi rendes
közgyülését a szép számmal
érdeklődő bizottsági tagok je
lenlétében. Az alispán meleg
szavakkal üdvözölte az uj
ügyv. elnököt Hercsuth Kál·
mán kir. tanfelügyelőt, kérve
támogatását a vármegye nép'
művelési munkához. Majd Tan
tó József vármegyei népműve

lésügyi titkár nag'y gonddal
összeállitott, beszámoló jelen,
tésében részletesen ismertetle
a bizottság. 1952/33. évi nép
művelési tevékenységél. A hely
szűke miatt csak számszerű

adatokat közölheliink az érté,
kes jelentésból, de ebből is

zet egyetemének.
A nemzeti egység megte

remtésének kihatásai nem
csak külpolitikai, de belpoli
tikai kérdésekben is csak a
Nemzet előnyét szolgálják.

W.

a magyar cserkészet, különö
sen a vidéki cserkészQt fejlő'

désére nagy lendületet jelent
sen. Ezzel a reménnyel arra
gondolunk, hogy végre népis
kol€link is !;evezetik a cserké,
szet immár nagyszerüen beváll
intézményét, hogy népiskolás
gyermekeink is cserkész szel
lemben legyenek vezetve, ki·
képezve.

A gödöllői táborozás ügyes
megsz.ervezése sok új ismerőst,

barátot szerzett a magyar nem
zetnek. Nemzeti hárát érdamel#
nek mindazok, kik ebben a
nagy munkában tevékenyked
tek.

Ha cserkészeink hazajönnek,
élményeikről beszámolnak ol,
vasóinknak.

megállapiJható az a mindenre
kiterjedő munka, melyet a bi
zottság évről#évre végez.

E szerint az elmult év folya
mán 2 m. városban, 2B köz'
ségben, 153 tanyakörzelb~n,

összesen :264 egységnél 4.206
népmüvelési és közmúveltségi
előadást tartottak. Az elóadá
sokat kiséró szavalatok szá
ma 3.00B, énekdarabok száma.
1.529, zenedarabok száma 259.
Szabályszerú vizsgálattal befe
jeztek 8 analfabéta tanfolyamol,
vizsgát tett 125, tényleg meg
tartott órák száma 653, Alap·
ismeretterjesztő tanfolyam volt
5, a tanfolyamot végig láto
gatta 136 egyén. tényleg meg
tartott órák száma 264. Nép·
művelési és közmúveltségi tan,
f.olyam volt B, a tanfolyamot
végig lálogatla 190 egyén, tény-

leg megtartott órák száma 440
Művészeti és kedélyképzó tan
folyam volt 4, végig látogatta
CI tanfolyamot 158 egyén, tény
leg meglarlott órák száma 248.
Gyakorlati és ügyességi tan·
folyam volt 21, él tanfolyamot
végig látogatta 585 egyén, tény.
leg megtartott órák száma 1416.
Nónevelési tanfolyam' volt 20.
a tanfolyamot végig látogatta
676 egyén, tényleg megtarloH
órák száma 1268. Műkedvelői

elóadást tartottak a vármegye
területén 205#öl. Műsoros dél·
után és este volt 173. Rádió
Szabadegyetemi előadás volt
230. Alkalmi ünnepség volt 207.
Mesedélután volt 428. Népmű
velési hangverseny volt 4. Az

. elóadók összes száma 986.
forgalomban volt 122 köz#
könyvtár, kikölcsönzött 15.846
egyén 43.356 könyvet. A nép#
művelés iigyét szolgálta ezen'
kivúl 45 közrádió, 4: gramofon,
20, illetve 46 vetítőgép,26 mo
zigép, 15 népház, 2 múzeum.
Működö!t 52 daloskör 1.130
taggal. Tevékenység összes
száma (egysége) 9.645.

A vármegyei népművelésibi
zoHság az 1952/35#ik évi be#
számoló jelentést nagy meg#
elégedéssel, örömmel vette tu#
do~ásul. Megállapítja, hogy e
céltudatos munka elsősorban

dr. Márky Barna elnöknek, él.

vármegye kiváló alispáAjának
köszönhető, aki végtelen meg'
értéssel, komoly kulturpolilikai
érzéssel, a munka ielentöségé'
nek tiszta teljes megértéséból
fakadó energiával biztosíloHil
a szükséges köHségeket. Le#
szögezi azt, hogy a nagy mun·
kából az oroszlánrész Tantó
józsef vm. népművelési titkárt
WeH, ki mindenkor törhetetlen
buzgalommal, példás kttartás
sal, komoly pedagógiai tudá..
sával végezte a vállára nehe·
zedő felelősségteljes munkát.
Igy a bizottság bizalmái és leg
teljesebb elismerését érdemli
ki. Elismeréssel adózott abi.
zottságSzentkereszty Tivadar
ny. kir. fanfelügyeló, ügyvezető

elnöknek is, aki II éven át
áldozta fáradhatailan munka...
erejét, kitartásának egész tel
jességét a legnehezebb idők#

ben .él bizottság munkájának,
ezérl tagjai sorába mlj?~hívfi'l.
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pakOD 10 óra 50, 11 óra 40,
12 óra 30 és 13 óra 30 perc·
kor, ünnepnap pedig II óra
40, 12 óra 30, és 13 óra 30 
perckor.

A Máv mellett a másik fő,

közlekedési eszköz~ a dsem
borinak a Bhév, mell' a szük
séghez képest 10 percenkénl
indít vánatot.

A vonatok a keleti pályaud
var érkezési csarnokkijárati.Í'"
val szemben futó Bszkrt vá~

gányról indulnak.

A Nyúltenyésztő Egyesület
tagjai é1UgllS7/US 15-én tagva ...
csorát rendeznek, melyen most
csak az Egyesület tagjai vesz
nek részt. Eg'V későbben tar
tandó vacsora meniijének pró
bavacsorája lesz ez a mostani,
mert az Egyesület tagjai nagy
súlyt helyeznek rá, hogy Oyo·
ma és Endrőd lakosságávai
megízlel/essék és megszeret
tessék a házinyúl husát

Köröstarcsán 9-én, Békéscsa
bán tO-én, Gyulán 11·én, Bé
késen és Körösladányban 12-én,
Csorváson la-án, Öcsödön 14
én, Gyomán 15-én lesz, leg-elő

szemle, valamennyi községben
értekezlettel összekötve, melyre
meghívást kéiptak az illető köz'
ségekben levő végzelllegel/etó
gazdák.

finomíIóvaj szereJik fel.
A villanl'áréimdíjak leszállí

tása ügyében a ~község szak~

értőként Pfeifer Sándor buda,
pesti gépészmérnököt kérle
fel, aki él villanyíelep szakér
tőjével lesz hivalva megállapí4

tani, hogy lehe! e csökkentés!
e::;zközölnL

, Egy pár kevésbbé fontos ügy
le!árgya!ása után él közgyülés
ezzel véget is ért.

perckor. Ezeken felül vasárna
ponként 7 óra 45 perckor és
10 órakor, ünnepnap 10 órakor.

Vissza GödöHőrőJ Budapes!
keleJi, illetve Budapes! nyugati
pályaudvarra indul naponta: 14
óra 5 perc, 14 óra 15 perc,
15 óra tO perc, 15 óra 20 perc,
16 óra, 17 óra, 17 óra 50 perc,
18 óra 20 perc, t 9 óra 10 perc,
19 óra 40 perc, 20 óra, 20 Óra
30 perc, 21 óra, 21 óra 20 perc,

1
22 óra, 22 óra 20 perc és 9.3
órakor. Ezeken felül vasárna#

Iföldi
zövetsé

épviselőtestületi

yülés.

Hogyan lehet eljutni Budapestről
a gödöllői táborba.

z
öldmezö

Nemcsak magának lartozik
az ember azzal, hOgy pontos
legyen, hanem többi embertár
sainak is.

A. pántallan, rendet nem sze'
relő emberek mások ideiét ra'
bolják el, amivel pedig nincs
joguk rendelkezni.

Az üzleti életben nagy ereje
van a pontosságnak'. A rendet,
pontosságot szerető iparos a
meghatározott anyagból cl ren ...
delt munkát pontosan elkészíti
a kitűzöH időre. Szavának ura
leli, a bizalomnak megfelelt és
feljesítet/e tisztességesen köte
lességét,

Közbecsülést csak a meg...
bízható és ponlosságol ismerő, .
rendet tartó ember szokott el·
érni a társadalmi életben.

Önmagunk iránti vétek és
ostobaság az időt elpocsékoJni
pontatlanságun:<'kal, a másét

pedig ezen eljárásunkkal elra
'bolni: bŰn.

I Az igazi jellem nem tűri a
pontatlanságot, .rendetl"llséget.
Az adoll szó becsület kérdése.

A pontos, rendszerető em·
berrel öröm együt! munkál·
kodni vagy érintkezni. FeHét
lenül bízunk az ilyenekben és
tudjuk, hogy amit mondanak,
azt elfogadhatjuk lisz/a igaz4

ságnak, a hazudozás leheletlen
náluk.

A ponlosságból ne engedjen,
ne ingado7zon tehát az, aki a
becsületes emberek elismeré~

sérc sokat ad. 611 h fT

Az okossá~ komolyságával, ZIn Z III

a becsületes, határozott akarat I "..., ,
. , l . , , ct 'k' I I A mull heten fellg ures hazilK

ere]eve, JO szan e ava e- II l'
.. I t h't l d k ' . me el menl,gyun ( e a m n en 'or es mm- ,

d b I ' t·· k -k l Penleken: Angyalt vel1em fe-
en en pon ossagra ore ,vo. l "'1

..' esegu.
SZO~E FERE~~ Szombaton: Zsákba macska.
ref. Jgazg .-lamia ,

u VasGrnap d. U.: Nyílott ablak,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iíiI ~__iiiliiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiíiiiiii:iíiiiiiiiiiiiiliiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiliiiiíiii--iiiiiiiiiiiiii n pere1L (G y erm ekeIőacl ás ?)

Vasárnap este: Kadetszere
fem. Telt ház mellett. A közön
ség jól érezte magát Sok meg
érdemelt tapso! kapott Károlyi
János igazgató - mint főher

ceg - és Planicka Károly 
főhadnagy - Vérles Károly.
Szabó Samu táncos komikus
a közönség kedvence lett. Na
gyon jók és kedvesek vollak:
László Ily, Benkő Ilona és Ko
máromi Piri.

Hélfön júl. 31-én él ROlhschil
dok ment nem nagy érdeklő

dés mellett.
Aug. l-én az Ezerjó és 2-án

Laurisin Lajos az operaház mű

vészének felléplével "Három a
_____iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...- iiiiiíiii - ... -_- iliiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- iii.=ziOiiiiillö__...__~_ ki sj án y" OP2 re j t. Az e lőadáson

az egész társulai kitiintelie ma;
gát. Táb,\ás ház voll. Az öSSZ4

játék eli~merésre mélió. Lauri;
sin Lajos gyönyörű hangjával
és kellemes jáiékával,. talprCl'
eset! műsoron kivüli beszédé
vel mindenkinek a lelkébe hi
zelegte magá I. - Sajnálhajják
azok, akik lávo[maradt~dc

A társulal még' 4 napig idő ...
zik községünkben s - mint
érjesültünk - az igazgatóság
anyagi áldozatokiói sem riadva
vissza, augusztus 7-én hétf6n
ismét egy feledhetetlen estét

óhajt szerezni a közönség'nek,
lehozva vendégszereplés re Kiss
ferenc fővárosi művészt, ki az
"Elcserél/ ember"4ben lép fel.

Jegyek elővételben a szin
házi pénzlárnál kaphatók.

mely folyó évi április hó 2-9....e
között rét és legelőgazdasági

tanfolyamot rendezett Békés
csabán, meg óhajtva indítani a
békésmegyei legelők megjavf...
tását, augusztus 9-14.·e között
kiküldi igazgatóját, Rigler Jó-
zsef okI. gazda, gazdasági bo...
tanikust, hogy az alábbi közsé ...
gek legelőin szemlét tartson.

Julius 314 én, délelótt laríoíta
.meg Gyoma község képviselő...
testülete rendkivüli· közgyűlé...
sél. A közgyülés 15 percig tarI
loti s éi Következ6 határozato
l(éit hozták:

A ligeti vendéglő haszon bé
'rét 600 pengőben állapílollák
meg s a felmondást hatályla
lanítollák.

A községi szeszfőzdét mo'
dernül berendezik és új szesz-

Budapest keleti pályaudvar.
ról indul: 12 óra, 13 óra, 14
óra 15 perc, 15 óra. lb óra
36 perc, 16 óra, 16 óra 10 perc,
17 óra 10 perc, 18 óra 05 perc
és 18 óra 30 perckor. Vasár·
nap és ünnepnap ezeken felül

.még 7 óra 55 perckor és 9 óra
30 perckor.

Budapest nyugali pálYéiud...
varról na~onkint indul: 12 óra
10 perc, 13 óra, 14 óra 25 perc,
15 óra 20 perc, 16 óra 20 perc,
16 óra 50 perc és 17 óra 40

Majdc'lZ indítványok során t.ár
gyalta a bizottság alanyán
működő tanítók rádió kés.zi[íité

keinek népművelésiycél90fli"él

való felhasználását s~O s'lá
zalékos előfizelési kedvezmény
élvezhetését. Kimondoila él bi
zollság él népművelési munka
megörökítésére él II. évkönyv
kiadását. Ugyszintén a várme
gyei népművelési ügyet szol-,
gáló tanűgyi folyóirat lámoga
tását. Az állástalan téJnítók, la
nároknak a népművelési tevé ...
kenységnél való alkalmazását.

A pontosság.
Az emberi társadalom a mun...

kamegosztás elvének alapján
van megszervezve, közösségi
életet él és nem külön, elzárt
magánosságban. Kölcsönösen
egymásra vagyunk utalva fog
lalkozásunk, kötelességünk lel·
jesítése, munkánk elvégzése
közben is.

Egyik ember élete összeszö
vődik a másikéval, az egész
társadalomévaJ. Ezen közös
életnek hasznát, előnyei! élvez
zük mindnyájan. A fejlett 'tár...
sadalmi életben nem élhet te
hál senki tisztán önmagának,
nem lehel terhére embertársai...
nak, hanem ereje, tehetsége
szerint viszontszolgálattal kel!
azokkal szemben való köteles,
ségünket leróni, teljesíteni.

Ki lud ezen emberi köteles ...
ségének rendesen, húségesen.
becsületesen megfelelni?

Csak az olyan ember, aki4

ben a kötelességérzet a pon ...
tossággal, rendszereteJtel egyiW
él és uralkodik.

Aki pontos minden dolgában,
rendet tart életében és megbíz
ható, hűséges a reá bízotlak
elvéQ"zésében, az ilyen elmond
hatja nyugodJ an, hogy mindazt
megteHe, amivel tartozik Isten
nek, embertársainak és Onma...
gának.

A valódi múvellség fokmé ...
rőjének szokták tartani a pon
tosságot.

A pontatlan, késedelmeseu
érkezők miatt nem kezdhető

meg sok esetben valamely gyű

lés vagy társasvacsora. Nem
élvezhető nyugodtan a szín·
darClb el6adása, mert a későn

jövők zajt, lármát és zavart
okoznak. Az iskolába későn

érkező növendék a figyelmet
elvonja a többieklől és kezd
het6 el61rőla magyarázat.

Csodálatosan sok a pontat.
lan, késedelmeskedó ember,
akik egész' kedélyesen, nyu'"
godtan veszik a dolgot, nem
csinálnak kérdést elkésésükb61.
Az ilyenek még a templomból
is elkésnek rendszerint.

A példabesZéd pedig azt
mondja: Rend a lelke minden

n"k!



1933 augusztus 5 GYOMAI UJSAG 3 oldal.

GySC-MezŐtúri MAV
3: l (1: l)

is yoo valódi
sági_vé .. "''' .
az isliferf .
aa.Yer'::ketes~.

Megh~l-és efsG'ie~i'néi és fájdal
mabá! AS PIR !iN -TAB lElTÁK

Oyomán ritkán látott szép
volt a mérkőzés. Láttunk szép,
tervszerű támadásokat, amit a
multban nem igen vezeteU a
helyi csatársor. Láttuk, hogy
van egy tengelye a\ csapatnak,
aki irányított, küzdött, minde
nütt ott volt, segHelt él véde
lemnek,. a halfsornak, amely
része a csapatnak bizony sok
szor segítségre szorult. A half
sor volt él leggyengébb része
a csapatnak. Jó centerhalf csak
magas, erős, gyors játékos lel
het. Ezt nem találtuk meg. A
halfsor bizony nem tudta él

csatársort eIóredobni. A csa'
pat többi része és tagja lel,
kesen játszolt, csak szokaflan
volt számukra, hogya center
ésszel· is dolgozott és igen
sokszor nem voltak elkészülve
a gyors támadásra, amit a cen'
ter ésszerüen megindított Az
összekötókön küIönösen meg
látszott, hogy ők nincsenek
ilyen gyorsasághoz szokva.
Ezen.a meccsen,. so.ki:1J. Jéln).JJ~

hattunk. MegtanuUuk azt, hogy
mit is kell az eozésekencsi·
nálni - nem "vakúlásig" él

labdát rugni, hanem a gyorsa
ságot, a kitartást, a hajlékony.
ságot, él ruganyosságot, él gyors

belezuhantak a mindösse 70
cm.·es szennyvÍzbe, amelyben
lehetetlenségükben . megfulladI
iak.

Párisi és nápolyi tanulmány
'út. A MEfHOSz Utazási Ira·
dája augusztus 17-én és szep·
tember 1,én indítja kél utolsó
nyári 15 nat)os kedvezményes
tanulmányútját Párisba.Rész'
vételi dij 300 p, diákoknak 260
P. Augusztus 12-én induló Ve
lence-Firenze-Róma-nápo
lyi tanulmányút ielentkezési ha·
táridejeaug. 4 é,s részvét~1i

díja 310 P. Érdeklódóknek rész
letes felvilágosítást ad és .pros·
pekiust küld a MEfHOSZ Ula·
zá.si Irodája, Budapest Ferenc
körút 38, fsz. 2. Telefon 872·14.

Csatornatisztítás közben ful
ladt meg két cigánylegény. A
mult hó 28,án délelőtt az end
rődi vágóhíd szennyvízgyüjtő

medencéjét két cigány gyep'
mester·legény tisztította. Munka
közben egyik6jüknek a kulcsa
beleesell a kb. 70-80 em.les
szennyvízbe. Az, aki leeilette a
kulcsot, aláugrott, hogy kulcsát
kihalássza a medence feneké,
ről, mikor azonban leért, hir'
telen szédülni kezdeIt és meg'
tántorodoH. A másik legény,
Uitva társa válságos helyzelét,
azonnal utána ugrott, hogy se
gítségére legyen, azonban ő is
ugyanugy járt, megszédült és
belebukoH a szennyízbe. Mind
a kelten oilvesztek. A két fiatal
cigánylegény halálát minden
valószínüség szerint az okozta,
hogyaszennyvízből keletke
zet/ bomlási gázok felgyülfek
a medencében, a mérges gáz,
tól a legények elkábultak és

Harangzúgás az élet .
A harangozó az lsten .

Eljön az alkony. Hervad a szirom, a virág . ..
És zúg a nóta, búg a nóta tovább, tovább, tovább . ..
Bim-barn! Bim-barn! Bim-bam!
Minden kondulásra millió falevél pereg a földre,
millió élet pihen le örökre . ..
És zúg a nóta, búg a nóta tovább, tovább, tovább ...
Bim-bam! Bim-bam! Bim-barn!

És ez így zúg, búg tíz, száz, ezer, millió év óta! ...
Valaki egyszer réges-régen megkonditotta az élet harangját
s azóta mindig húzza-húzza. . . születésért, temetésért . . .
A vén harang meg zúgja.búgja napkeltéért, naplementért
az évezredes vén melódiát:
Bim-barn! Bim-barn! Bim-barn!

Valahol messze"%egyszer réges·régen
Valaki megkondftotta az élet harangját
s azóta mindig húzza-húzza.
A vén harang meg zúgja-búgja
az évezredes vén melódiát:
bim-barnI Bim-bamI Bim-barn!

Ifarangzilgás az élet..

Irta: Csáki Imre.

Minden kondulás új bimbó, új szirom, új virág!
Hóvirág, kökörcsin, ibolya, árvácska,
jácint, mandula, forzitia, meg orgona! ...
Két virág, tíz virág, száz virág, ezer virá!;! ...
De zúg a nóta, búg a nóta tovább, tovább, tovább I ...
Bim-bam! Bim-bam! Bim-bam!
Millió, milliárdsz[nű milliárd szirom, millió virág! .
De zúg a nóta, búg a nóta tovább, tovább, tovább! '
Bim-barn! Bim-barn! Bim-ham!

Minden kondulás új élet!
Milliósz[nű, milliárdhangú gazdag, csodás élet! ...
Évezredes álom, amely valóvá lett! ...
De zúg a nóta, búg a nóta tovább, tovább, tovább! ...
Bim-barn! Bim-barn! Bim-barn!
Csodákat lát millió szem!
Csodákat él, csodákat mesél millió ajak!
Az ember, a madár, a virá/5, a szirom, a gyermek, a fűszál!

Csodákat csacso/;, csodákat csobog, csodákat cseveg a csepp, a ki
Ujjong az élet, a csodavilág! [csinyke patak!
Dudol;a, dalolja, a vén haranggal zúgja-búgja
az évezredes vén melódiát tovább, tovább, tovább! ...
Bim·bam! Bim-bam! Bim-bam!

Hányszor mennek férjhez a
színésznők? Erről közöl rend,
kivül érdekes cikket a DéliMb
új száma, amely 84 oldal ler·
jedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. Pompás
budapesti és külföldi rádiómű

sorokaj, slágerszöveget, film,
riportokat, egyfelvonásos szin'
darabot, folylatásos regényt
stb. talál az olvasó a népszerű

színházi képeslapban. Ára 20
fillér, Romániában 10 lei, Cseh
szlovákiában 2 ck., Jugoszlá,
viában 4 dinár.

Rádióhullámokkal konzer
vált élelmiszerek. Egy londoni
laboratóriumban fontos kisérI
leloZk folynak, amelyek célja az
élelmiszereknek rádióhullámok·
kal való konzerválása. A rá
dióhullámok megakadályozzák
az élelmiszerek romlásót. A
fonlos kisérleteket egy fiatal
magyar tudós dr. SzafhmárY
Zsigmond vezeli, aki évekkel
ezelőtt Tolnai Vilá~.flapia mun-
katársa volt. .

Megnyílt a cserkész~világ

tábor. A kormányzó szerdán
fehér lovon ellovagolt az eddig
megérkezet! 22.000 cserkész
arcéle előtt, azután ünnepélyes
keretek között meg-nyitotta a
cserkész-világtáborl. Pesti hírl
adások szerint a megnyitása n
mintegy 30,000 látogató volf
jelen.

Megjelent a Községfejlesztés
ez idei Zsebkönyve. A vezető

cikket dr. fabinyi Tihamér m.
kir. kereskedelmi miniszter írta.
Számlalan értékes. szakcikk,
amelyek mindegyike feltétlenül
érdekli él vármegyék, városok
és községek haladni vágyó ve
zetőil. Teljes és legfrissebb köz
igazgatási Cím/ár. A 360 olda
las vászonkötéses zsebköny~et

minden előfizető ingyen és bér
mentve megkapja.

A Békésvármegyei Gazda
sági Egyesület 1:,Rét- és Legelő

javító Szakosztálya" 1933. évi
augusz/us hó 9-én, szerdán dél
előlt 9 órakor Békéscsabán az
egyesület székházában gyűlési

tart. Tárgysor07al: 1. Elnöki
bejelenlések. 2. Beszámoló a
békésc<;abai rét- és legelőgaz-.

dasági taJJfolyamrÓJ. 3. Gyoma
község· képviseJő!csJületí hatá·
rozatának tárgyalása, melyben
a f. évben egy Gyomán meg'
tartandó rét, és legelójavíló
tanfolyamot kér az Alföldi Zöld~
mező Szövetségnél kieszkö-.
zÖlni. 4. Folyó ügyek. 5. Eset
leges indítványok.

Felvétel a Békésmegyei Már
ta Diákotthonba. A budapesti
IX. ker. Liliom,u. 15 sz, alatt
levő Márta Mát"r Diákolthon'
ban megüresedeJt helyekre, elZ

1935/34. tanévre szóló felvételi
kérvén yek augusztus 25· ig be
adhatók. Pályázhatnak oly sze
génysorsú, példás viseletű 'és
jó előmenetelű eg·yetemi és fő

iskolai hallgatók, kik tanulmá
nyaikat Budapesten végzik. A
szobák 2-6 személyesek. A
város közepén, az egyetemek
hez közel fekvő szép kertes
otthonban, hol külön tannló,
társalgó és fogadószoba, fürdő,

zuhanyozó, fűtés és gázrrzsó
használat szolgálják ahallgal
tók kényelméf, a bentlakás díj
talan. Bővebb felvilágosítást
készséggel nyujt postán is (vá
laszbélyeg mellékelclldő) az
Otthon háznagya.

-
--Iskolás fiú vagy leány
úri családnál jó ellátást
kaphat. Dobos Mátyás~

Mezöiúf, Rákóczi-út 39.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.
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Egy kUlönbejáratu butorozott
szoba Horthy M. ut 30 sz. alatt és aZ
Erzsébet-ligetben 2 butorozott szoba
és egy nagy szoha butor nélkül is

,kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
I Ért. lehet ugyanott.

etö
A NövénYlermelési Hivatal ellenárzésével Gróf
Bethlen Ödönné Telek-gazdasága (Ózed állomás-_
ról ;)'5 km-re) 1201·es első utántenl1ésŰ bánkuti
búzát aján! vetőmag célra. C S e r e Ú t j á n
100 kg ért 115 kg. egészséR"es. kőüszögmenles és'

kellőleg tisztított, legalább 78-80 k~. fajsúlyú bú
zál kell adni az uradalom magtárába bcszállílva.

Pénzfizetés esetén az 'előző héten Budapes
len jegyzett 80 kg·.·os búza középára, plusz bolejfa
fizetendő.j Aki ebhől él búzából vesz vagy cserél, a
Növény termelési Hivaíal útján qoKénr 1 P térílést kap.
A vetőmagnak felajánlott búza cca 84-85 kg' fajsúlyú.

Igénylés vagy a agyan" kir. Növényterm
melési Hivatal Budapest útján, vag'y Gróf
Bethlen Ödönné Gyoma dmen történhetik.

Gyárakkal és nagykereskedőkkeJ sikeri.ilt olyan meg
állapodásra jutni, hogy mindenben
a fővárosi árakat tudjuk tartani.

Raktáron tartunk minden e szakmába vágó árukat. Törekvésünk,
hogy mllnkánkkal és áruinkkal a közönség bizaimát megnyerjük.

Kérjük a tisztelt közönség pártfogását

Foglalkozunk minden e szakmába vágó új és javítási munkákkal.
Fővárosi és más nagyvárosi tapasztalataink alapján módunkban
áll a tisztelt közönség legkényesebh igényeit is kielégiteni.
Törekvésünk, hogy a tisztelt közönség ezirányú kényeimét
biztosí/suk és haladva a korral, a technika minden vivmány,it

e téren azonnal bevezessük.

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszkőzlöl11. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (1-15)

Lakodalmakra, előadásokra,mu
latságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti paviI
lonban 5 fillér kölcsőndjj mellett.
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Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy Gyomán, Horthy Miklós

. ' út 21 házszám alaH (dr. Singer ház)

villanyszerelő és nlűszerész

üzletet és műhelyt nyitottunk.

I
I
I ~I~n;z~elő ~~ m~erés~I Szolid árak! Preciz munka! Pontos kiszolgál.ás!
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ését

Kerekes Károly borkereskedőnél a
kitűnö zamatu kadar bornak literje
44 fillér.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám <!latti lakos) ki a gyűmöJcstan

folyamot elVégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elülte
tését és kezelését.

Elad6 hliz. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
_pénzzel, olcsón, előnyös fjzetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dök forduljanak Wagner József fake
reskedőhöz Oyomán.

Két szobás és mellékhelyiségből

álló lakás kerestetik. Cimeket lapunk
kiadóhivatalába kérek.

bármilyen kivitelben v á I I (ll j éi

SZE ENKÁR MÁTYÁS
kÖl1yvkötés~ete Mezó:berény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.

Áraiánlallal készséggel szolgéil
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos· utca 64,
ahol megrendelések felvéletnelc

DUBLIKACIÓ.
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Nem III II ' k ", a ielkiisme-I
mindíg a I e r e s za m I a n a ,retes munka

SO pe Ö me ta aritás jel nti

IJ! villamossági és r4.dió munkáiatoknak siakszerűeknek és lelkiismereteseknek kell lenni. I
En nem szerelek Onnek közönséges vasdrótból villany és villanycsengővezetékekef, I

I
vasdrót és padláson átvezetett tűzves,zélyes antenna vezetékeket. Két évtizedes szak-I
mai képzettségem, évtizedes önálló működésem, valamint kü[- és belföldön ezen idő

alatt szerzett tapasztalataim garancia erre. A nagyérdemű közönség szíves meg
bizásait és vásár/ásait kérem. - Teljes tisztelettel: D O O K O S A l B E RT.

Ivuuuuuww~~~uu~uuuuwu~u~uuu~u~uuu~~~wuuwu~~~~~

Csapadék naptár.

Társulati ,§zékllázg 1 I 2'5 I 31.5 I 34.0

~Ö~~SI~dál}yi Őrház' l I 6.5 I I 20.7 l 27.2

~,;;éri sz.-telep I I 4.5 I l 33.5 I 38.0
pere~i szivattyuteI;p --+---+:--+-I-3-.5---71--+----+1-2-0-.5----;-1-2-4-.0-1

---+----'c----';---';---------';--______+_
~~tbalmiőrház I 5.4 I I 39.1 I 44.5

Udvarnok (Roikcs.-Ör) 2.1-'-1-3-.--------c
1

'-----------'----ji2·2 117.3

J;liuS.,augusztus I 28 29 I 30 I 31 i 1 2 3 jössz.

Vt\úrD hirdetmény.
O~orna k9z~égpen él legkö

zé"lébbiországos vásár 19M.
éXf :~u§Tusztu's hó ll.. 12. és
13·,á,n fog meglarla/ni és pedig:

}n~gu~ztushó,11·én pénteken
<~asított k9rmú állat felhailással,

JluilllSZlu,S hó 12-én szomba·
to;n lóvásilr,

'augusztu.s 'hó 13,án vasár,
nap kirakodó vá5ár.

Az áHatvásárra szabálysze·
rú~n kiáHílbH marhalevéll121
mindenfajú állat felhajtható, 
eladósra .n-em szánt, szekérbe
fogol! állatok szintén csak sza~

bályszerúen kiállított marha le·
véllel bocsátiatnak él vásártérre.
Minden serfésről, juhról külön'
kUlön marhalevél állítandó ki.

Iparosok, kereskedők ipar
igazolványaikat felmutatni tar,
loznak.

limíil!!!!~lljmíll!!!!!lliiliíil!!!!!\liiliíll!!!!!llii\iiII!!l!!lliilliU!!!!!lliiliill!!!!!lnmill!!l!!lliiliill!!I!!IlI~

:~,g~! " , ",,~~TESIT~S. ÚJ! $"7
,;a. Tisztelettel értesitem igen tisztelt vev6ilmet, hogy Vatay aszta- _.:
.~ loS házából Uzletemet =.'"

-:;t .é\thely~z;t~ma tlorth,Y Miklós út 29. sz. alá ~ ""
:;: - a volt "Aranykalász" i1Iatszertár helyiségébe, ahol 7

$ r e g i ' Ü '2; I e t á g a m ~-
~ mellett ~Z összes iIIetszel"ek és piperecikkek a legolcsóbb napi =-$
~. ' ,~r:b.nnagy választékban kaphatók. =.=
~.;;ZIV.~5 Rll,~q9.IiUkat to~.bbra is kérve, vagyok tisztelettel '" ~

~ I C akalapszalon ~=:
* kézimunka és illatszerkereskedés. .==:

limÚI!U~lt!lIiÚI!\",~mifll!!I\!lliilliA!iIW~!iiI~!I!~!illiíll!!l!!lliillíll!!!!!lljmíll!!I!!lljillill!!!!!lliiliíll!!!!!I\jiliíll!!I!!I~~
halározni.tudásl elősegitő gyca·
korlatokat is kell végezni. En·
nek egy' le-helósége yancsak;

, az, hogy engedelmeskedni kell
.az e tekintetben okosabbnak ;
láttuk e játék ideje alaH a célt,
hogy milyen emberekel kell ne
velnünk - mert nincs - aki
égymaga lelket tud adni él csa·

aki a maga okos jáfi
a

<;~~pal i~Jékál.

JA m~rkó~fés.széf> volt. És
dicséretes munkát végzeIt a
csapal, mért lélekkel kütdöH.

'f- :;: 'i- (Cs.)

Vasárnap délután keltős mér·
:kó.zésle.sz a helyi p~Jyáll. 
DéJul.(Ín A órai kezdettel él Le
vente Egyesület a Dévaványai
Sport Club J. csap?ltával; fél 6
?l?(ii kezd.ettel pedig él GySC
;:-Kőrös" az öcsödi "Kinizsi"
I. csapatával játszik barátságos
m.érkőzést.

Ny@mtaUa II "Hungio\ria" könyvl"IYQmdai villalat Gyomál"l. Felelős üzemvezető: BrUcher Mihály.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: Ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64,

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásaj:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. maga~· hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék,tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 száZalék'és
félévi hirdetés esetén 25 százalékkedvezményt ad!lnk.

%5

i lesz a búza árával?

e vadult lovak.
Elszaggatták a villanyhuzalokat.

emesített vetöma

lenIi, éi községi elóljárósbg il

beielentésról és él be-Jelentett
mennyiségról kimutatást kdszít
s azt a vármegyei m. kir. gaz#
dasági felügyelóséghez beter
ieszli.

A vármegyei m. kir. gazdZ'l
sági felügyélóség ezenkimu#
talás alapján a búza vetó~a~ot
a községhez legközelebb'esó
búza vetőmag szaporító telep#
ről kiutalja. A csere tárgyát I<é#
pezi a Székács-féle 1055~s él

Bánkuli 1201· számú nem~sHett
búza utántermése. .'

Minden 100 kgr. nemesített
búzáért az igényló gazdakö,
zönség U5 kgT. szo~vány mi
nőségű búzát tartozik adni él

vetőmagot szaporító felepnek,
illetve gazdaság~ak.

-Országos ünnep
Szegeden.

Ötven esztendeje, hogy az
árvíz hullámaib6f fellámadt
Sze.ged rekonstrukciÓja m~g~
kezdődött. Ezt él nagy dátumot
az országos közvélemény előh

is ritka művészi esemény gYéI
nánt ható szabadléri iátéko~on
kivül egy egész hét kivételesen
gazdag kulturális és gazdasági
programmjával ünnepli rn~~i~z
ország méisodik városa." -o

Baranyi Tibor főispán elnöl}·
lete mellett száztagú rendező.

gárda dolgozik a Szegedi tl~l
programmján és augusztus 26#
Jól szeptember 3-ig a békebeli
idők életteljes forgalma és ZQ#
vartalan derűje költözik a v~.
ros falai közé, ahov6· filléres
és különvonatok szállítják n~p#
nap után az ország mindl?n
részéből az érdek16dók ezreit.

A végleges programm még
nem készült el, de szenzáCió
erejével fog hatni. Első helye~
áll Az ember tragédiájának sza
badléri előadása él szegedi
DómDféren. Szabadtéri lÜ!Il11
versenye~ Dohnányi és Kodály
szereplésével.

Látványosság lesz a Szegedi
Alföldkutaló Bizolfság .. tanya.

. kiállítása, a földmivelésügyi

II

* ==v

boldog, ha ezalatt a férfiré
szes 5-6 métermázsa búzát,
a nőrészes pedig 3 mázsál
keres . ..

Mikor a mindennapi ke
nyerünkért hálát adunk Is
tenünknek, gondoljunk elis
meréssel azokra a munkás
testvéreinkre is, kik nehéz,
robotos munkájukkal teszik
lehetövé, hogy a termésböl
kenyér lehessen. W

Az is baj, ha nem tereml
Az is baj ha terem. de nincs
ára 1

Kétségbeesetten vonag
lik gazda.sági életünk s vár#
juk felülről a segítséget,
hogya termésünket ne kell·
jen elkótyavetyélni.

hogy él gazdáknak nemesített
búza vetómagot ad cserébe.

A csere oly módon történne,
hogy a kis- és nagygazda kö"
zönség nemesített velőmagbúza
igényJésél a községi előljáró·

ságnál folyó hó végéig 'beje-

kal elrakosgat/ák a járdtlról és
egyik sem gondolt arra, hogy
ha áram volna ilyenkor a há
lózatban. aki a csupasz huza·
lokhoz hozzányúl, az menthe
tetlenül a halál fia. Szerencsére
vasárnap délelőll volt, ilyenkor
nincs áram. De ha hétköznap
letl volna, bizonyosan halál
esetről is kellene beszámoi
nunk.

Tanulság: ha valahollesza·
kad a villanyhuzal, ahhoz nem
szabad hozzányulni.

A m. kir. földmívelésügyi Mi- .
niszler Úr, a m. kir. növény
jermelési hivatal útján, az egy#
séges búza termelés érdekében
a f. év ószén nemesített búza
vetőmaghoz akarja juttatni a
gazdaközönséget oly módon.

Vasárnap délelólt Láda Mi#
htlly kocsijával a Dr. Kató Jó
zsef ulcából jövel, a köves Lllon
hajtott hízott serJéseldól meg
ijedlek lovai, elragadIák a ko
csi! és él Szegényház sarkán
álló kettós villanyoszlop közé
rohantak a kocsival. A kocsi
megakadl az oszlopokban, a
lószerszámok elszakadtak, a
villanyhuzalok leszakad/ak. 
Más baj az ijed/ségen kívül
nem tÖrlénl.

A baleset u/án az odagyüll
emberek a leszakadt huzala·

mek napok alatt gyulladásba
iönnek. A füdőkbe került
porszemek kellemetlen kőhö#

gésre ingerelnek. Az izzadás
okozta folyadékveszteséget
folytonos vizivással kívánja
pótolni a szervezet s nem
csoda, ha a felhevült gyo
morba került kúihideg víztöl
a gyomor is hurutos lesz.

Ilyen testi állapotban végzi
a cséplőrészes négy-öt hétig
a nehéz cséplési munkát s

Az egész gazdatársadal
mon végig sajog a búz(Í'
nak 7 pengős ára. De nem
csak a gazdák töprenge·
nek az oknélküli alacsony
áron, hanem mindenki két
ség·beesetten kérdezi: Hova
vezet ez? Mi lesz, ha gaz-

o dáink nem tudnak fizetni?

sé elü
Hajnaltól késő estig búg

nak a cséplögépek. Lázas
igyekezefű versengés folyik,
hogya még hátralevő csé
peletlent ki kapja meg, melyik
gép, mert aki nem élelmes,
kimarad a úokorból s sovány
keresetével indulhat haza . ..

Sokan öntötték már ércbe
a magyar földmívelő alakját,
kidomborítva abban az ara#
tás alatt az emberi munka
bírás határáig megfeszített
robotjáf.

E tiszteletreméltó. ércalak
fölé állitom a "részescséplő «

cséplési munkáját.
Összeáll 15-16 fé/fi (eb

ből kettő a gépelelő) és 6
nő: ez egy ,!részes-banda".

Hajnali két órakor, fél há~

rom órakor már megkezdik
a cséplést és gyúrják este
8-9-10 óráig. Kezdéskor
még hűvös az idő, de mát
10 óra felé kibírhatatlan hŐD

.ség préseli ld szegény "ré
szesbőr a verejték millió
.győngyét a napbarnult bőrre,
melyen a csépléssel járó ál~

landó por vastag rétegben
rakódik le s n.vugtalanitó
l'iszketésse! idegekig ható
kel/emetlen érzést kelt:

Az asztagosok, szalmások
nehéz testi teljesítménye mel
lell a törek mellett foglala
toskodó "nő-részesek" ret
tenetes porban folyó mun·
kája a munkásemberek mun
kamegbecsülésének fejezeté#
ben külön emelvényt érdemel.
A rendszerint még fiatal kor·
ban lévő törekeseknek kevés
a 4 órás alvás s így állandó
álmosságban, fullasztó por
ban, őrült höségben ci por
ellen. arcukat is eltakarják
kendöfélékkel. Persze a sze#

indenféle g b nát ~e~~~g:sra:~ vás ' rol a
gyomai telepe WAGNER FAKERE5KEDÉS.
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vezi, országos viszonylatban
is kiváló jáíderót képviselő 4
meghívott versenyzü részvéte
lével, akik a fennisz iránt ér
deklődő közönségnek él ma
gasabb iennisziá/ék szépségeit
mulatják be.

A nagyszámú nevezésre való
tekinteltel a versenyek győz

tesei és helyezettjei között 35
drb. művészi kivitelü plakett és
érem kerül kioszlásra.

A lennisz sport iránt érdeka
lódő közönséget ezúton sze
retetJel meghívja a rendezőség.

A Kereskedelemügyi Minisz
ter Valasek Ernő kir. mémököt
Gyuláról a nyiregyházai állam
építészeti hivatalhoz helyezte ál.

Vajasek Ernő kir. mernök 9
évig működöl! vármegyénklJen,
mely idő ala ti járásunkban él

következő munkákat veze/Ie:
Gyomán: a Deák Ferenc u/ca
és Vásártérszéli út kiskő és
betonburkolaJú munkálatai! és
a körösJéÍdányi út melJelli kel
lős útkaparóházaL Endrődön: a
szarvasi átkelési szakasz (kis,:,
kő), Sóshalomig a kondorosi
út (terméskő), és tavaly akon'
dóros-elldrőd-mezőtúri út
fö!dmunkálatail a Hunyatelepj
bekötő úllBI, mely útnak ma 9

kadámrendszerű kiépíiése most
van folyamatban II kilométe
ren.

Valasek Ernő kir. mérnök
vezetése melleil vármegyénka
ben épül1 5 rácsos vashíd, 1
vasbetonhícl, 27 km. makadám
út, 10 km. be tOll- és más ne
mes útburkolat, l adóhivatal.
18 iskola.

Valasek Ernőt él kereslic-

l
delemügyi miniszter két ese1
ben dícséretlel /ün/elle ki.

Valasek Ernő az itt töltött 9
év alatt előnyösen kapcsolé~'

dotl bele él vármegyénkbe:1 ho
nos fennköH szellembe, hogy
az épUleló munkásaival teli es
megérlésben végezteti munká
lalait. Ez a szellem volt egyik
legnagyobb erőssége eddig is
várRlegyénknek, ezért Ilem vol
tak nálunk Békésben munkás
zavargások, bár jtt is~ s(1Iyos
voll a helyzet.

Ezt a szellemei reprezenliiila
sok megértéssel, jóindulattal
Valasek Ernő s így eltávozá
sál nemcsak ismerősei, hanem
volt alárendeltiei és voll sok
sok munkási;l is őSlintén sélj~

néiljttk,

iegénys
,anya.

a legnagyobb érdeklődés ml!
taJkozik s minden jel arra mu'
lat, hogy az idej verseny ugy
a résztvevők száma, minI a já
ték színvonala tekintetében fe
lülmulja az eddigi jóhirű és
iólsikerüll gyomai versenyeket.

A rendezőség cl versennyel
hárhuzamosan egy kisebb kör
mérkőzés lebonyoJitiisáí is ter-

I d"t" j"d'"t .

I
gaz a es csa a Ja.

Vacsora végeztével Tüköry
Józse! felköszönlöJ1e vendégei!
és felkérte őket, vegyenek részt
a táncban is, melyet Tüköryné
Őméljósága Gácsi Gergely
aratógazdával kezdeIt meg.

Vacsora előll és közben az
endrődi és gyomai dalárdák
legszebb darabjaikat adták elő

nagy siker mellett.
Az Endrődi Dalárda erre az

alkalomra készitel! gyönyörű

agyagvázában hatalmas cso·
korral köszönte meg Tüköry
Jessynek, hogy az Országos
Dalosversenyen koszoruslánya
volt a dalá·rdának.

Késő reggelig nagyon ke·
délyes hangulathan voll együtt
a vendégek nagy része.
Megbecsülendő érdeme Tü

köry József földbir/okosnak,
hogy az évenként tartolI arató
ünnepekkel aratóinak nemcsak
egy kellemes napot szerez,
hanem külsőleg is ldmutatjö,
hogy meg'becsüli őket.

vóben szegénységi bizonyít,
vány. A minisztérium mosl él

kamarához intézett leiraJában
me~állapítolta,hogya szegény'
jogon való betegellátás igény'
jogosultságának megállapításá
nál, adatok szolgáilalására !; ö
telezett községeknek, városok
nak módjuk van arra, hogV él

fennálló jogszabályok alapján
is méltányosságol gyakorolja
nak adott esetben jövedelem
és vagyonadót nem fizető, for
galmi ad6 alól men/esítell ipa
rosoknak és családtagjaiknak
igényjogosullságáJ megállapit
sa. Erre azonban az i1fető ön p

kormányzaJi közüle/eket a mi
nisztérium nem utasí/hajja, m12rJ
ezek határozatai ellen fokoza-Itos felebbvilelnek van helye.

iszve

IIIB

I

Te

kásos búzakaJé!szos kosárral
és a Kurilla István aral6mun
kas által ugyancsak búzaszá
lakból fonott kicsinyített kas
téllyal.

Szalay István, utána Gácsi
Gergely aralógazda köszön
Iölték fel földcsurukat és csa
ládjál, mely köszönlésekre Tü
köry József közvellen szavak
kal fejez/e ki örömél, hogy az
idei ara/ás szépen sikerűll.

Beszédében kitért még él Gyo
mai Dalárda "Szeressük egy
mási gyerekek ... " isméllésű

- elózően elénekelt - bájos
dalnak szövegére, hogy" .. az
élet úgyis iova száll, a sir ma
gába zár; szeressük egymási
gyerekek, hisz minden percért
kár!" - és amikor kedves ven
dégeit meghivja vacsorára, az!
kivánja, hogy egymás szere/e
tében, megbecsülésében érezze
jól magát mindenld.

Vacsora közben Csernus Mi
haly apálplebános meleg sza
vakkal köszöntötte fel él házi-

A mai sulyos gazdasági vi
szonyok közepette igen gyak·
ran fordul elő, hogy a mun
ká/lanul álló elszegényedeil
iparosok megbetegedés esetén,
nem tudnak orvosi kezelési,
gyógyszerl vagy kórházi ellá
lásl igénybe venni, viszonl
minJ önálló iparűzők szegény
ségi bizonyílványt nem kap'
hatnak, amelynek alapján in,
gyen gyógyeIlálást nyerhe/né
nek. Ezen sainálatos állapotok
közepetie az ipari és kereske
delmi érdekképvisekfek azzal
az előlerjeszJéssel élJek a mi
niszteríumhoz, hogya jövede
lem és vagyonadói nem fize/ó,
valamint él forgalmi ddó alól is
menlesítet!, tehát kélségkivül
vag'vonlalan, szegény önálló
iparosoknak is adassék a jö-

A gyomai tennisz lársaságok
folyó hó 18-20-án együttesen
rendezik meg az évente szo,
kásos vándorctíjas versenyükef.
melynek keretében él szomszé
dos községek legjobb verseny
zői mérik össze egymással
erejüke!.

A verseny iránt a meghívotJ
tennis:i:ezők körében mindenütt

\ I

rató
III lilii

unne

minisztérium kisérlelügyi és
szakoktatási kiállilása, a Sze
gedi Gazdasági Egyesület me
zőgazdasági kiállítása, a Dél
vidéki Kertészeti Egyesület ki
állHása, valamint az ipartestü
let lakb~rendezési kiállitása.

Szemléltető módon fogják
előttimi Szeged ötvenéves fej
lődését.

Augusztus 26.-szeptember
3.-a között gazdag program
mal várja Szeged az ünnepi
hétre érkezőket, akik pihenést,
üdülést és szórakozást találnak
az Alföld fővárosában.

Minden kérdésre készséggel
ad tájékoztatást a Szegedi Hét
és a Szabadtéri Játékok köz
ponii irodája Szeged, Kass
szálló 25. sz. szoba (telefon
14~15).

Mióta Nagylaposon az új
birtokos gazdálKodik, egészen
szúk,körben minden aratás be·
fejezIévei arató ünnepet tarja
nak.

Az idei nagylaposi aratóün
nep hatalmas méreteivel, ben
sőséges hangula/ával tuihaladIa
a szűk' családi keretet és a
nyilvánosság elé kivánkozik.

Mult szombaton a Körös
hullámterében fekvő 25 holdas
"Baltásban " dr. Tüköry józse!
családjával, dr. Geiszt Gyula kor
mányfőlanácsos családjával,
Schilling báróné, Farkasné Mar
ton Gitta, Csemus Mihály apál
plebános, Záhonyi Aladár járás
birósági elnök feleségével, dr.
Pálka Pál, Bakos józsef főszol

gabirók feleségeikkel, Nyisztor
Péter, Wagner Márton, Wagner
Józse! feleségeikkel, Purgly já
nos földbiriokos. Zsilinszky Ist
ván ny. huszárőrnag'y, földbir
lokos, Pánczél Emil főjegyző,

dr. Szász Lajos jegyző, Kovács
Gábor és Kocsis Lajos gyomai
birók, Kalmá! Imle és Vaszkó Pál

.endrődi birók, Timár l. Gergely
gazda, a gyomai és endrődi

dalárdák elnökeikkel, az End
rődiLevenieegyesület és a többi,
itt névszerint fel nem sorolt
vendéggel mintegy 450-en vel
tek részt az arató ünnepen. A
hölgyek magyar ruhában voltak.

A hold felivilágánál és a he
venyészelt villanyvilágilás m~d

lett Szalay István uradalmi in
téző. vezetésévellampionokkal,
nótaszóval, kaszákkal, . villák·
kal, ünnel?lősen vonult fel a
170 tagú arat6csoport él 520-
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Anyakönyvi hirek
Születtek:

Botos Mária, Udvari Laios,
Udvari László Mihály, Csontos
István, Paraizs Zsigmond, BoU·
lik Piroska, Paróczai György,
Adamik Gyula István, Faragó
Mária, Lukács László, Gecsei
Árpád Géza, Kovács Zsuzsán·
na, B. Szabó Endre.

Házasságot kötöttek:

Bencze Zsigmond Miklós
Rau Etelkával.

Eihaltak:

Özv. Csikós Sándorné Nyit
rai Eszter 77 éves, P. Kovács
Lajos 68 éves, Kéri Péter 70
éves. Csontos István 5 napos,
Csapó Lajos 61 éves.

Ingatlan forgalom.
Erdei Mihály (nős Kiss IUl

Iiannával) és Erdei Mihály (nős

Fekete Eszterrel) gyomai la
kosok vettek 456 öl és 5 hold
827 öl vidólaposi ingallanJ
Biró László, Dániel, Gergely és
Antallól 3600 P·ért.

Az 1933. márc. 31-én meg;

I Országos gyümölcskiáUifás.
A gyümö!cstermelók Országos
Egyesülele szept. 25 és okt.
W,e közöt! Budapesten orszá
gos gyümö!cskiállilást rendez.
.4z Egyesülel tagjainak térdi..
jal nem kell fizetni. A kiállilá
son a termelők 2-5 kg.,os
csomagokban el is adha/nak.
Jelentkezni augusztus 20-ig kell.IRE

Pánczél Emil, köz:oégünk fő;

jegyzóie egy heti '5zabadságon
van. - Szabadsága tartamára
helyettese Kató Laios jegyző.

Gusztáv Adolf svéd herceg
és felesége Magyarországot
utazzák be. Kedden Debrecen·
ben voltak.

A sertéspestis ismét terjed
Gyomán.
Kettős haláleset. Csapó La;

jos 61 éves gyomai lakos 
kinek felnőH iparos fia 2 hét
tel ezelőtt a Körösbe fuit 
fia elvesztése feleHi bánatában,
melyhez betegsége is hozzá
járul/, felakas7fotta magát. A
vizsgálat megindult. .

Hazaérkezett a BaJbo-f1otta.
Az olasz repülőflofta az Oce,
ánon át visszatért Olaszor
szágba, hoJ nemzeH ünnepsé.
get rendeztek tiszteletükre. Az
oceáni startnál történt szereD",
cséllenség egyik áldozata be
leh él It sérüléseibe.

Békéscsaba vérteiű irtó fe
kel.e darazsakat kap. Nálunk
is eIkeine ezekből a hasznos
darazsakból.

A románok ismét a Körösbe
dobálják a sertéshullákat.

ileány keresle fel a művészt az
ö!lözőben, ki kedves I!özvet,
lenségg-el teljesítette a kérést,
de ezért, nem tudjuk, otihon
nem-e fog kikapni fialal fele
ségétől a művész?

GYOMAI uJSAG

Hétfőn fejezte be Károlyi Já
nos igazgató társulata 2 hétre
hirdetett előadásait Gyomán és
már hétfőn éjjel él társulat Túr
kevére utazott.

Hé1főn Kiss Ferenc fővárosi

művész játékában volt alkalma
gyönyörködni Gyoma község
műpárloló közönségének. So
kan ismerik a darabol, mégis
telt ház volt Kiss Ferenc ked
véért. Akik elmentek, nem bán·
Ják meg, merj élvezhették nagy
múvészünk zseniális alakilását,
a társulat legjobb erőinek ösz
játékát - és bizony sokan
megkönnyezték az előadást.

Ennél nagyobb elismerést nem
is kaphatott Kiss Ferenc.

Felvonás közökben sok ked
ves fiatal - autogram kérő -

ibérlók útján. A hírcleiések ke'
rese/szerű közzététeiére szol
gáló berendezések ugya köz
terüleieken, mint a Inag-ánterü
leteken csak a városok vagy a
községek építési hatóságának
engedélyével állíthatók fel. Min
den hirdetést az illeték kive,
1ése végeI! be kell mutatni. .4
fizetendő illetéket a városok,
ban él polgármester, kis- és
nagyközségekben a községi
előljáróságok állapítják meg a
belügy- és kereskedelemügyi
miniszter által jóváhagyot! sza'
bályrendelet alapján.

A lörvénylervezet valószinü,
leg még az ősszel él parlament
elé fog kerülni.

1933 augusztus 12.

Németországba
500.000 métermázsa

búzát 'Jihetünk ki.

A kereskedelmi minisztérium·
ban lörvénytervezet készül,'
amely rendezni kívánja a hir
detések közzéléteiéI. A terve,
zet-18 szakaszból áll. Meg'ál·
lapítja a hírdetések közzététe·
Iének formáit, a városoknak
és községeknek jogot ad arra,
hogy hírdcíési ipart gyakorol.
ianak, akár sajá! maguk, akár

Törvénytervezet
a hirdetési illeték
bevezetéséről.

N2mclország megbízot/aival
folytatott tárgYDlások eredmé
nyeképpen 500.000 métermá'
zsa búzát fognak a némeJek
Magyarországjól átvenni. .4
németek a magyar búzát Brai~

lán át Rottczrdamba fogják szál
lítani és ott eladni. .4z üzlet
lebonyolilásával a futurál biz
zák meg. A vásárlásba azon
ban a gabonakereskedők is
bekapcsolódnak s él felté!elek
megállapítása céljából a Kül,
kereskedelmi Hivatal a Gabo
nakereskedők Országos Szö'
vetség'ével érintkezésbe is lé,
pett. A tárgyalások főként azl
vannak hivatva megállapítani,
hogy az egyesgabonakeres
kedő cégek milyen arányban
részesüljenek a kivitelben. Azok
a cégek, amelyek a koníingens'
ben részesűlni fognak, a Fulu,
rával külön szerződéses meg
állapodásokat is kölnek.

Szíves elnézését kérjük olvasóinknak, hogy Mezőgazdasá

gunk megszervezése címü folytatásos közlésünket elő~ő két sZ:;J.
munkban nem hozhattuk.

lrta: lovag MANZ GYÖRGY.

A mezőgazdasági szakoktatás reformja. (20)

Abban, hogya mezőgazdasági szakoktatás kiterjesztése fel
tétlenül szükséges, már összes' szakembereink egyetértenek. Az ál
talános mezőgazdasági szakoktatás rendszeresítése ma már tisztán
pénzügyi kérdés. Sajnos, nálunk ezt az oktatast még mindíg nem
tudják másképen elképzelBi, mint valami költséges berendezések,
tudományos felszerelések és okleveles tanerők keretében. Erre pe
dig nincs pénz. De lehet ezt az oktatást olymódon is előteremteni,

hogy az államnak semmibe se kerüljön, a gazdákat se terhelje meg
és a szövetkezetnek még jövedelmet is hozzon.

A szövetkezet tagjai kötelezik magukat, hogy gyermekeiket
az elemi népiskolának befejezte után még 16 éves életkorukig a
szövetkezeti mezőgazdasági szakiskolába járatják. A szövetkezet
a falusi tanítóval szerződést köt, hogya szakiskola vezetését vál
lalja, az erre szükséges tanerőket kiképzi és az elméleti oktatásban
közremO-ködik. Ezért egy megfelelő tiszteletdijat kap a szövetke
zettől, amely a termelési és átszervezési programmal párhuzamo
san kidolgoz minden község számára egy külön szakoktatási pro
grammot és tantervet. A szakiskolába járó tanitványok a község
ben végzendő összes munkákban gyakorlatilag résztvesznek, ugy
szintén a szövetkezeti fióknál történő adminisztrativ és technikai
munkákban. Azonkivül be lesznek osztva azon munkavezetőkhöz,

akik a már emlitett mezőgazdasági tanácsadás végrehajtására egy
egy gazdaság termelési rendszerének átszervezésére ki lesznek
rendelve. Ezáltal a tanulók minden konstruktiv és produktiv mű

veletben aktiv részt vesznek, a tananyagot a legnagyobb bőségben

kapják a termelés szinhelyén és igy mesterségüket a legalaposab-

MEZŐGAZDASAGUN EGSZERVEZÉSE,

ban megtanulják. Az átszervezésnél alkalmazott íanulóknak mUil
kabére a szövetkezetet illeti, amely ebből a munkavezetönek bélét
pótolja és a többleiből a tanító tiszteletdiját és egyéb oktatási cé
lok kiadásait fedezi.

Igy bekapcsolhatjuk az iskolát a mezőgazdasági életnek min
den termelési ágába és a szövetkezet üzemeibe. A szükséges tao
könyvekről szintén a szÖvetkezet gondoskodik és ezekkel a tanitót
látja el. A tanulóknak külön tankönyvekre nincs szüksége.

A továbbképzés érdekében hasonló tanfolyamokat létesít a
szővetkezet felnőttek számára is, amelyen a tagok esténként részt
vehetnek. Kívánatos volna, hogy e fatusi tanitók kiképzésére szol
gáló tanitóképző valamely mezőgazdasági föiskolához csatoItassék,
hogy ezáltal a szükséges szakismeretek is terjeszttessenek a tanítói
karban. Nagy sulyt kell végül arra fektetnünk, hogyamezőgazda.

sági szakirodalom megszerveztessék és egységes szaklapok léte
süljenek, amelyek a mezögazdaságnak minden ágát egyformán
karolják fel.

Az oktatás alátámasztására és egyszersmínd a belterjes gaz
dálkodás meghonositására rendszeresitenünk kell az ugynevezett
mintatelepeknek kiépítését. Ezek nem azonosak az eddig dívÓ min ...
tagazdaságokkal. A kiállitások és versenyek programmjába ugyanis
felveendő a mezőgazdaságok szemlélése és birálása minden községi
kíállitáskor. Azok a gazdaságok, amelyek ez alkalommal a külön
böző termelési ágak szerint díjat nyernek, mintatelepnek minösi..
tendők és ezeken az iskola végezné egy évig ingyen a szükséges
munkákat. Ennek ellenében a dijazott gazdaság ezen év tartamára
a szakoktatás céljaira nyitva áll· ugyatanulóknak, mint a tan
folyamot hallgató felnőtteknek. A kiállitási rendszerünk oly módon
módositandó, hogy évenként minden községben egy kiállítás és
egy verseny-hét rendezendő, azok a tárgyak, illetve kiállítási szá..
mok, amelyek itt díjazva lettek, kiállithatók a kerületi kiállításon
és az utóbbin szintén díjazott számok kerülhetnek csak az orszá
gos kiállitásra. Igy biztositjuk, hogy az országos kiállításokoll
csakis a legkitűnőbb anyag kerüljön bemutatásra és egyszersmind
a kiállitás egy hű képét szolgálja él tényleges állapotoknak. és gaz
adsági viszonyoknak.
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Társulat] székház

Udvarnok (Roik cs.-őr)

Csapadek naptár.

A Növénylermelési Hivatal ellenőrzésével. Gróf
Belhlen Ödönné Telek-gazdasága (Ozed á.llomás"
tól 5'5 km-re) 1201·es első utántermésű bánkuti
búzát ajánl ve/őmag célra. C S e r e ú t j á n
100 kg-ért 115 kg. egészséges, kőüszögmcnles és
kellőleg tisztí1olt, leg-alább 78-80 kg. fajsúlyú bú
zál keH adni az uradalom magtárába beszállílva.

Pénzfi:zetés esetén az előző héten Budapes'
ten iegyzelt 80 kg.,os búza középára, plusz boletta
fizetendő. Aki ebből a búzából vesz vag'y cserél, a
Növénytermelési Hivatal útján q-kénl l P /érílésl kap.
A velőmagnak felajtinloti búza cea 84-85 kg fajsúl\ú.

Igénylés vagy a Magyar kir. Növényter
melési Hivatal Budapest útján. vagy GrÓ'f
Bethlen Ödönné Gyoma címen történhetik.

Hirdesse

illi

I,
uza
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~~ ÚJ! ÉRTE5ITÉS. ~
-:;;;: Tisztelettel értesitem igen tisztelt vevőimet, hogy Vatay aszta- .,.

~~ áthelyeztemaIO~~ár~~;1 üZli~~~;t út 29. sz. alá ~-~
a volt "Aranykalász" iliatszertár helyiségébe, ahol

régi üzletágam
mellett az összes illatszerekés piperecikkek a legolcsóbb napi

árban nagy választékban kaphat6k.
SZÍves pártfogásukat .továbbra is kérve, vagyok tisztelettel

I C akaiapszalon
kézimunka és illatszerkereskedés.

~ - ' ~
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ötésé

~f~íg a fillére
sok pen ő

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszközlö,l'.. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (1-15)

Lakodalmakra, előadásokra,mu
Iatságokra szé1<ek, asztalok .korlátlan
mennyiségben kaphat6k a ligeti pavil
tonban 5 fillér köJcsöndij mellett.

Egy· különbejáratu butorozott
szoba· Horthy M. ut 30 sz. alatt és az
Erzsébet-ligetben 2 butorozott szoba
és egy nagy szoba butor nélkül is
kiadó. Egyletnek különösen alkalmas.
Ért. lehet ugyanott.

Szerkesztésért és kiadásért feleliís .
ifj. WAGNER MÁRTON.

I i· # il 1'1111'" 'I UI II! I :« I :K

valamit, vegye, igénybe a
"GYOMAI UJSAG" filléres
hirdetéseit. Egy hasábos
5 cm. magas hirdetés 50
fmér, háromszc;>ri ,közlés
1·20P. PUBLlKACJO 3 sor
ig 10 fillér. Hirdet~sel{et

felvesz a "HUNGARIA"
nyomda Kossuth L u. 64.

la nl akar

be

yve
(regények, folyóira/ok, ~nekes'
könyvek, iskolai tankönyvek)

bármilyen kivitelben v á II a l j a

SZEME NKÁR MÁTY ÁS
könyvkötészete Mező:berény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.

Áraiánlatlal készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos- utca 64,
ahol megrendelések felvéleInek.

Kecskeméti ·ÁII. Engedélyezett
FiÚi N T E RN Á TU S 
Berzeviczky F. u. 12.

felvesz: felsőkeresk. reálgimnázium,
reál, polgári, elemi iskolai tanulókat

és jogakadémiai hallgatókat.
Ar. egyes iskolák tanárainak ellenőrzése

folytán kiváló tanulmányi eredmény.
Kifogástalan ellátás!

Ellátási dij havi 62.- pengő!

Részletes tájékoztatót küld!

--~

A villamossági és rádió munkálatoknak szakszerűeknekés lelkiismereteseknek kell lenní.
Én nem szerelek Önnek közönséges vasdrótból villany és villanycsengővezetékeket,

I
vaSdr.ót és padláson átvezeteti tűzveszélyes antenna vezeték ekel. Kél évtizedes szak-,
mai képzettségem, évtizedes önálló működésem, valamint kül- és belföldön ezen idő

alatt szerzett tapasztalataim garancia erre. A nagyérdemű közönség szíves meg
bízásait és vásárlásait kérem. - Teljes tisztelettel: D O M O K O S A L B E RT.
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(ariolf bírói árverésen a Kis,
birlokosok Országos Földhi·
telintézl2le budapesti hej. cég
velt 6 hold 1400 öl póhalmi
szántói Alt Pál és neje Binges
Erzsébel gyomai lakosoktól
3600 P,ért.

Márton Sándor és neje Eke
Zsuzsánna gyomai lakosok vet
tek egy beltelkes lakóháza/Kiss
Lajos· (nős Bogár Eszterrel)
gyomai lakos/ól 850 P,érl.

!vál1L Zslgmondesneje Nag'y
Julíánna gyomai lakosok vellek
3 hold 66§ öl zöldlaposi szán'
tót özv. Fekete Mihályné Nagy
Á. Róza, gyomai lakoslói 1800
P-érl~

Özv. Farkas Béláné Sebessi
Rozália budapesti la'kos veti
30 hold' 1440 öl nagyáJlási in
gatlan/ KovácsOábor és neje
Erdős Szabó Mária gyomai
lakosoklól 24.000 P~érL

TólhLászló (nős Nagy Má
riával) gyomai lakos vett l hold
1500 öl zöldlaposi ingallanl
Kéri Sándor (nős Baráth juliá'
val)gybmaílakoslóllOOO P;..ért.

T~ Kiss Imre (n6s Schwalm
KatalüiUal) gyomai lakos vett
674 öl cifrakerli ingatlant Boi:..
dog Andrásne- Gábor Márta
és /ársilitól 600 P..érl.

Kerekes Kérol" borkereskedőnéla
kitünő zamatu .kadar bornak literje
441iIIér.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümö!csfan
folyamot elvégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elülte
tését és kezelését.

EladÓ ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengŐ kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
m~t feltételek mellett eladó. Érdeklö
d6kforduljanak Wagner József fake
feskedőhöz Gyoman.

Két szobés és mellékhelyiségből

álló lakás kerestetik. Cimeket lapunk
kiadóli.ivafalába kérek.

Szombatón· éjjel a központi refor
mátus iskola előtt elveszett egy hegedű

tokkal együtt. Becsliletes megtaláló
juttassa .el a rendőrségre. Ugy a meg
taláJó, mint a nyomravezető illő juta
lo'mban részesiiI.

Kohké)íyozó trieurök, melyek a ·vad
börsőt is ki~á:la.sztják, napibérért Iványi
Alirdár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aládár és Istvén cégnél a
vetőmag tisztítása megkezdődött. Csak
csiraerös vetőmagból várhatunk jó ter
Illést.

hiényi .Aladár és István malmaik
bah I€,hef csereórlést is végezni. A kő

zönseg a legjobb kiszolgálásban ré
szesűL

1"'"11 Aladár és István cég a ga
bOnát mindig a legmagasabb napiáron
vesZi.

Három I~mpásos Philips rádió
(alig használt) hangszóróval eladó. Bő
vébbét a Hungária könyvnyomdában.
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E L CS F I Z E T É s IÁ R A K :
Negyedévre t'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
»Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Feielös szerkes:zi:ö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetésékdijszabásai: .
Egyhasábos (55 mm széles) t .cm. magas hirdetéi
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék,tizszer~él

15 százalék, t negyedévi hirdetésnél 20 száulékéi
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Az Alföldi Zöldmező Szö' Gyalana fövenyesi ··Iegelőn
vetség igazgalója, Rigler József rendszeres fásítás folyik és pe,
okI. gazda, gazdasági botani' dig burgonya, tengeri és nap'
kus aug. 9-16 között szemIéiraforgó kÖztes mÚveléséveJ.
tartoIt azon községek legelőin, Egyes gazclák is szorgalma
ahol rét, és legelőgazdasági san fásílanak tanyájuk körül és
tanfolyamol végzet! legeltető- saját legelőiken. A várostól tá
gazdák élnek; a legelőszem, voleső szentbenedeki legelő

lén megállapította a legelők szem!éjéi idő hiányában el kel
növényzetét s ennek alapján a lett halasztani. [-{erüleli titkár
lehetséges javítási módokat, a let! Haász Marton városi intéző,
szükséges berendezéseket, stb. segédtitkár Baranyik Gyula.
e munkájával kapcsolatosan Békésen a hidasháli legelőn

. felálHloita a Szövetség keriileti fúrot!. bővizű kút biztosítja a
tilkársáR'aH is Békésmegyében; jószág vizeilátásái; szép fási
ezek a kerületi tilkárságok ké- tás folyik ill is köztes műve'

pezil< az összekötő kapcsol a léssel, a hágatás -igen helye
Szövetség pesti központja és sen - kézből törlénik, azon,
él vidéki gazdák kÖL'ött. 'ban a ddelőhelyeken a trágyát

Békéscsabán él város öntözött· szedik fűtési célokra. Dicsé
rétjének megtekinJése után az retre méltó Ori Istvan községi
AJsóvégi Legeltetési Társulat segtdbikds munkája, akí szabad
legelőjén volt szemle nagyszá- idejében kapával irtja a gyo
mú gaz.da részvételével; öröm- mokaf. I-{erületi titkár leli Varga
mel iel1etelt megállapítani, hogy jános, segédti1kár Fesető Sandar.
ezen a legelőn rendszeres CsoTváson kicsiny, 50 kishol·
gyomirtás folyik, sőt legeltelés das, gyommentes legelő van;
közben él pásztorok is irtják a a legelőbér igen drága, mar
gyomokat acatolóva!; a legelő hánként 50 P. A csorvási ér
vízeliátása bővizű árJézi kiJl tekezleten Fehér Dezs6 vég'
által van biztositva s az itatás zel! legeltető gazda vezetésé
modern vaskmez vfllyúkbóltör- vcI 12 gazda jelent meg, akik
ténik. Helytelen azon han, hogy él Szövetség közbenjárását kér
a legelleJési társulat vezetősége lék a legelő mzgnagyobbitá
elnézi, hogy a bikapászJor a sára és a legelőbér mérsék-
Irágyából u. n. "magyar tőzeg", tése ügyében.
et készít s azzal fűJ. A Felső· Öcsödön Révész Lajos vég,
végi Leg'eltetési Társulat lege' zet! leg. gazda, községi má
lőjén szembelűnt a n:~ndszeres sodbiró valósilolia meg a tan
fásítás; a két 4 éves akácligel folyamon tanultakat; az idén
igen szép, s a Jarrfolyam ha- Ivezelték be a szakaszos legl21-
tása alaH elhatározta a veze- tetést, rendszeres fektetést, a
tőség,hogy lovábbi szélfogó legelő félreeső részeinek fási·
pc:iszfákaltelepíl. A kútnál itt is tásál, stb., sőt hordozható,
vaslemez· vályú van, s az abból kerekes pásztorbódé is áll
kifolyó vizet alagcsőszerűár- már a legelőn. Kút hijján a
kon át elvezelik, ugy, hogy az Körösből Halnak, de kulat is
áll.ainem jár sárban. A vályút akarnak csináltatnL A Körül
évente rendesen miniumozzák. fásitotl legelőből miniszteri en
A rendszeres. gyomirlás ilt is gedéllyel 6 holdat kihasítollak
folyiJ(,most éppen fúkaszáló- sport- és lövőtérnek, ezt kö'
géppel vágják a gyomokat, s ·rülfásiJo1lák kőris,- akác és
megszáradásutánelégetik. Bé· gyümölcsfával. A célszerü és
késcsabán kerületi Jitkár lelt: példás legelőgazdálkodásnem
lVIedovarszki Mihaly leg. társ Il- csak a62 éves Révész Lajos,
lali pénztárnok, segédtilkár pe' hanem Molnar Béla főjegyző

dig Bagyinka György gazda' munkásságát is dicséri. A Pe
1itkár. töseméki legelőn segéllyel per·

:I:

tonállás.
Két dobozi fiatalemberOö

döll6ről jött haza bicikUn.
Nagylapos alalt megiámadlák
őket az esH sötétségben és
elvették az egyikbidklii, de
előzően megvertek őke!. A vé
letlenúl arra haladó Szcipohw
soffórlől megijedtek az úton
állók, .a bicikfit az úton hagy'
fák és elmenekUltek.

A dobozi fiatalembefeket
Szapolay bekalauzolta ai end
rődi csendőrőrsre s az azon
nal kíment iárőr a szembejött
cséplőemberekt61mindjarimeg
is tudta az úl.onállők nevét,
kik azóta már csendpfi bíztOÍl
ságban elmélkedhetnek meg'
gondolatJan tettük feletl.

Rigler 1ózsef igazgató úrnak
vármegyei beszámolóját azzal
közöljük le, hogy a.z abban
foglalt kifogásokat igyekezzen
minden község megSlüntetni:
hogy vármegyénk minden te,
kintelben rászolgáljon az igaz
gató úr által tett kiielentésre:
"Eddig tartolt tanfolyamaink
közölt Békésmegyében tapasz
taltuk a legnagyobb lelkese'
déstés igyekezetet a közös·
kgelők helyes kezelésére és
megjavitására vonatkozólag."

Reméljük, az október végén.
vagy november elején Ovo'
mán tartandó zöJdmezótanfü,
Iyamra vármegyénk mind~n

községe elküldi több gazdáint..
Rogy ők ismegtanulhassák éli

legelőgazdálkodásL .

A gyomai egész napos, több
legelő megtekinfésének lehető

sége úgy voltkeresztúlvihető,

bogy Csermák Kalmán liszttartó
úr aulójával voll szíves ben'
nüket miniegy 50 km·es úlon
röpíteni és még hozzá a tőle

megszokott pazar ebédd-el el..
látni, melyekél'I nemcsak a mi::!
gunk, hanem a köz nevében
is hálás köszöneletmondunk.

I cenkénl 105 l-es árlézí kutat I rosszul ugranak. Kerületi Hlkár
furallak, a vizét két helyre ej is leli: Kis Móric, segédlitkárifi.
vezet/ék; az itatás modern Szalai Lajos.
vasvályukból történik. A gyo
mokat rendszeresen irtják, s
tervük az, hogy szélvédőpász

tákat és a szakaszok határán
fasorokat Jélesitenek. Kerületí
Htkár letl Révész Lajos másod
bíró.

Gyoman először a község
alatH osz!allan közös legelőn

volt szemle; a 575 holdas le'
gelőn egy kút van, ezért a jó
szág gyakran a holt Kqrösön
iszik. A kút modern vasvályu
ját a pásztor nem tartja lisz
tán, s ha tísztogafjais, vassal
vakarja. A legelőn elhullott
trágyalepény szedését nem
akadályozzák meg, ezálta~ a
legelő egyre jobban romlik;
mindenfelé gyomtenger. A
gyomirlásról sze) sincs, legfel,
iebb a nagy kórókat vágják ki
A legelőn keresztül-kasul ko,
csi és gyalogutak vezetnek.
Kerületi titkár lett: Wagner Mar
ton, segédtitkár Nagy Károly.

A legelőszemlét megelőző

rövid értekezlefen részt vet
jarasunk jőszolgabirója is, kinek
érdeklódéseért a Szövetség
igazgatója különköszönetét
mondja, s megkérte, hogy az
ősszel Gyomán rendezendő

legelőgazdasági tanfolyamot
támogassa.

Köröstarcsán a kitűnő fekvésű

és jó, zárt gyepü ösvényhegyi
legelőn volt először szemle,
ahol azt állapilották meg, hogy
annak jó gyepezete fekteléssel
még johbá tehető, szükség van
a szakaszhatárok fásitására,
szélvédő pászták létesitésére.
Akulaknál sajnálaHai kellett
megállapitani azt, hogy csak
egynél van vasvályu, a többi,
nél korhadó favályuból Hatnak.
A legelő gyommentessége, a
vályuk tisztasága Szabó Károly
pásztor szorgalmát és lelkiis'
meretességél bizonyilja. fel/ü,,:,
nő voll a csordában Bernáth
Gusztav kitünően ápolt tehene,
melyet naponta megvakarnak
és lemosnak. A bikák Körös'
tarcsán rosszak, kü!emileg sem
megfelelőek, s mivel takar-·
mányozásuk sem megfelelő,.

szemle ..ét és legel

ind· f ' ·1 "t legm~g~sabb ' ·.5..' I
n a p I a ron I

telepe' WAGNER FA'KERE5KEDtS.
A····. -
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Előkészületek

a Szegedi Hétre.

Bámulaloserőfeszítésselké

szül Szeged az augusztus 26·€m
kezdődő é's szeptember 3·ig
tarló Szegedi Hétre. A rende·
zőbizotlság. amelynek élén
vitéz Shvoy Kálmán dr. aHá·
bornagy, vegyesdandár pa'
rancsnok. Baranyi Tibor főis'

pán és Kogulowicz Károly dr.
egyelemi tanár állanak, a leg·
ötietesebb programniokkal töl
tötték ld a nyolc· napig tarló
ünnepségeket. Kilenc külön
böző kiállítás (művészeli, ipari
és kereskedelmi, gazdasági és
mezőgazdasági kiállitások.)
szabadléri já/ékok, kongres·
szusok, hangversenyek, sport
és bridge·versenyek, néprajzi
céhfelvonulások, népszokások
bemutatása; történelmi élőké·

pek. csúl<~szhemutafÓ, s1rand
ünnepélyek, kirándulások a ta
nyavil.ágba es· Pusztaszerre,
gardenpartyk~ irodalmi esték
váltakoznak .. a nyolc napos
progr~~~~n.Az'ül1~lepi h~l.et
szept~mber D.,án . egy na?,yará
nyu. t0agyarországonmeg so'
ha nem 'l e:1to II viziünnepély zárja
be. Aviziűnnepély címe: Ve·
lencei .éi a Tiszán,és részt
vesz benne kb. 3000 csóhak
lampionokkal feldiszítve. ame·
Iyek pompás keretet aikainak
az . uszószinpadnak, amelyen
zene és éhekmúvészek közre
működésével· olas? hangver·
scnyt rendeznek.

:w

A Szegedi Hét alat! az Ol'·

szág minden részéből filléres
rendkívül kedvezményes vona
tok szállílják az érdeklődőke.
Szegedre.

Minden a Szegedi Hétre vo-

A gödöllői világtáborozásnak
vége. A föld minden táiára el
viszik az ill volt cserkés?ek
nálunk átélt élményeiket.

Ennyire és annyi ember egy~

szerre soha az életben nem
foglalkozott velünk, magyarok
kal, minI amennyire a táborozás
ideje alatt. És amikor mos1 el·
utazás után hazaérkeznek, illeni
élményeikelelmcsélve, eleven
propagandát csinálnak a ma·
gyar népnek, a magyar föld·
nek, hol mindannyiok bemon
dása szerirH nagyon jól érez·
lék maguka/.

Amikor mérIegei csinálunk a
világláborozásról, az erkölcsi.

•ercdményttarliuk legértéke'
'~~bbnek ~z eg~sz~ó{:§~~b16.

nösen most, amikor minden
magyar embernek leghőbb vá·
gya. hogy a Revizió úlján visz
szakapjuk régI lerüleleinkel,
ehhez a revízió hoz nagyon
szükségünk VOll, hogy mcgis
merje az egész világ, ha ifjú·
sága által is, kormányzónkal
vezető embereinkel, f6városun<
kat, vendéglátásunkat, népün·

2'

natkozó ügyben készségge I ál
az érdeklődők rendelkezésérel
a Szegedi Hét közponJi ira·
dája, Szeged, Kass szálló 25.
(Telefon 14-15.)

ket. nemzeli viseletünket, szo,
kásainkat s az illeni táborozás
alatt a nagy táborban minden
este ugyanabban a mélabús lá·
rogató dallamban kicsendülő

magyar fájdalmai. mely él

"Krasznahorka büszke vára ... "
dallamában és szövegében sírla
el a gödöllői nyug-ovóra térő

30,000 cserkésznek. hogy en·
nek a jobb sorsra érdemes árva
népne:< valami nagvon nagy
fájdalma van.

A nagytáborozás szervezési·
és. műszaki lebonyolítása erős

probáraállítolta mindazon szer'
veinkef, melyekkel helyet kö';
veleJünk magunknak él művelt

népek sorában.

Vasúljaink, posflmk. alábor·
élelmezése, a naponkénti elő#

adások megszervezése és le·
bonyolítása s a többi leg·apróbb
szükségletek, igények soroza
los kielégítéséből adódlak az
elismerések. melyek l1emzeli
értékünket clőnyöscn emelték
és emelik a jövóben is.

Nemzeti hálát érdemelnek
cserkészelünk ve7.e1ói. él sok

közreműködő cserkész, ha/ó
ság, le az ismeretjen vállÓke•.".
zelőig, mert mindenik becsü'
leltel .. végezte él rábízott muri·
kál. melIyel nemzeti szolgála
tot is telt.

Apró szúnyogcsípések mil
sem ronthatnak ezen a nagy
leliesílményen, mH emlékeink
ben él iól sikerüllg·ődöllói vi·'
lágláborozáskénl órzünk meg

Hazajöttek
cserkészeink
Gödöllőről.

A g·ödöllői világtáborozáson
a gyomai cserkészek is részt·
veHek. Az alföldi csapatokkal
együll kellemes, nyugodt helyen
lilöllek sátort.

Lálogatásunk alkalmával jó
hangulatban vollak él fiúk. Dí
csérlék az élelmet. jól érezlék
magukat. Sok külföldi barálot
is szereztek éserkészeink s re·
méljük, Gyomáról is megindul·
riak s jönnek azok a kis ie#
vélkék, mQ!yek fiainknak IdH·
földi barátságát· ápoJjál<.

A soi,külföldi és belföldi bo-
. rálnak. csak akkor iCsz igazi
értéke. hel magunk közö!i ápol·
iuk elsósorban az eg'yelértésl,
barátságot.

lvlilgol1dolhal ai a külföldi
barátunk, ki azt lálhalta. hogy
kis cserkészcsaládunkban el·
lenléték vannak?!

Reméliiik, az ellentéteket el·

·MEZÖGAZDASAGUNK MEGSZERVEZÉSE.
Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

. A takarl1'lánybiztositás megszervezése.

lVÍinden összel megismétlBdik nálunk az a panasz, hogy
nincs takarmány. Falusi népűnk egy évezred óta nem változtatta
meg ősi szokásait, rakaszkodik a közlegelőhöz. Fölösleges itt em'"
litenem, hogya közlegelő nem egyéb, mint egy állategészségügyi
leg veszélyes; de különben takarmányozás szempontjából teljesen
elavult institució, de hogy mível tartsa, azt nem igen hirdetik.

Külfötdön minden gazda saját földjeinek egy részét a takar·
mánytermelesnek szenteli és pedig ugy, hogy ennek egy része
mint ápolt és gondozott legelő, másik része mint téli takarmány
lesz ke~elve. A legelőn az állatok egyszerre csak egy-egy szük kis
területrebocsáttatnak;a '~vándorkerítés ezt lehetövé teszi. Igen ám,

. de .nálunk a száraz nya~ak nem sok eredménnyel kecsegtetnek
beririüriket lákkor ' sem, ha beosztjuk a legelöl, mert hamarosan

'kiaszík afü és tápértéke lecsökken. Igy tehát más eszközökhöz
.kell folyamodnunk. A magyarszakkönyvekben megtaláljuk az ugy
nevezett. zsombolyázást, ami azonban nem felel meg a mi viszo
nyainknak, mert nem hainálja ki teljesen a nedvdus takarmányfé-·

. léknek-tápértékét.' Olyan országokban, ahol a nyarak szárazok, a
silo I az egyetlen helyes raktarozási mód.

,A silo . egy 'takarmánytorony, amelybe a takármányt teljes
nedvtartalinábanrakjákel (legalább 65 százaléka viztartalom.) És
egész nyáron át kora tavasztól kezdve folytonosan' lehet benne·
takarmányt ~űjt~ni, igy csalamádét, füvet, borsó- és babszárat,
ralombot, sárgatép~, .répa-,. káposzta~ és kalarábé~levelet, egy
~ióval mindent, aminek tápértéke van é? arili nedvdu.s. Az ember

~- - ~'- -- ".. .~ .

nem is hinné, mily nagy mennyiségű állateledel gyül össze egy
ilyen toronyban, ha egyszer hozzászoktunk mindent elraktározni,
ami pillanatnyilag nem fogyasztható el.

Egy rendes silónak építése azonhan meglehetősen nagy be
fektetés, amelyre a mai viszonyok közt a magyar gazdáknak alig
egy pár százaléka lesz i(épes. Mérnöki számítások szerint egy kis
kisméretű 10 méter magas és 5 méter átmérőjű silo alig kerül
kevesebbe, mint ennek kétszerese, ami pedig kapacitásának négy
szeresét jelenti. A legcélszerűbb lesz tehát, ha a szövetkezeti fiókok
nál létesitenek ilyen toronyokat, amelyekbe a szövetkezeti tagok
és a munkások az általuk termelt mindenféle takarmányt beszol
gáltatják a fióknáL A fiók átveszi a takarmányt, átvizsgálja, osztá
tályozza és effektiv értéke szerint abeszolgáltató számláján jóvá
irja, aztán a közös siloba beraktároztatja. A gazdák ezeket a ta
karmánykészleteket saját céljaikra használhatják fel, vagy eladhat
ják aszerint, ahogyan ez nekik legjobbnak látszik. A kertészeti
üzemek, amelyek csak igen kevés állatot tartanak. evvel í'zemben
igen sok kertészeti hulladékkal rendelkeznek, amelynáJunk mint
humusanyag lenne felhalmozva, ha pedig beszolgáltatják a siloba·,
ezért sokkalta többet kapnak és ~egalább is évi trágyaszükségletű

ket fedezhetik a hulladékból, ami igen nagy tétel egy modern
kertészetné1.

A silohasználat bevezetésével teljesen megváltozik a takar,.
mányprobléma, a közlegelő fölöslegessé válik, mert azok a gazdák,
akiknek nem. áH megfelelő terület rendelkezésűkre, hogy állataik
nak jó legelőt biztositsanak, átmennek egyszerűen vagy az állan-
dÓ, vagy idényszerű istállóetetésre. ,

Egy jól megszervezett mezőgazdaság keretében takarmány
hiány nem létezik.
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A Szegedi
Ünnepi Hét

A jó szőlő és gyümölcseI
tartó helyiségek készítését is
merteti a Növényvédelem és
KertészeI legújabb száma. Cik
keket közöl még az idei pel
ronoszporajárványról a ribizli
termesztéséról, a forró na~sü.

tés okozta károkról, él szólő·

oltványok gyökereztetéséról. az
aszalt szilváról, a téH saláta
fermesztéséról stb. A dúsan
illusztrált ket szaklapból a
Növényvédelem kiadóhivatala .
(Budapest, V., Kossuth Lajos·
tér ll) egy alkalommal díjta
la:lul küld e lapra való hivat-
kozással mutatványszámot.

Állami gépjárómúvezetókép
ző (soffór) tantolyam nyiUk .
meg leszáUitott tandíjakkal a
m. kir. Technológiai és Anyag-

és a Szegedi Ünnepi Játékok vizsgáló Intézet keretében szep
alkalmából 66 százalék ked. tember 4-én este fél 7 órakor, .
vezményű kllllurvonat indul f. az intezet Budapest, VlII., Jó,
hó 29-én Békéscsabáról 13'20 zsef-körút 6. szám alatti helyi
órakor, Szegedre érkezik 15'47 ségében. 5eírás naponta d. e.
órakor. Szeg·edről indul 23·14 9.:-1 óra között az igazgató'
órakor, 5ékéscsabára érkezik sági irodában. ahol él felvétel
1'17 órakor. Az odautazáshoz hez szükséges ürlap0k ci hivéi
vagy él 11'14 órai személy vo- talos órák alat! előzetesen be
nallal, vagy a déli gyorssai szerezhetők.

lehet Gyomáról Csabára utaz- Aranyat csinált aranyhalak
ni. Visszajövet aCsabán 5 ból. Legújabbpárizsi divat elZ

órakor induló ·és Gyomára aranyhal. Nem "is elegáns az él

5'52 órakor érkező vonathoz párizsi lakás, ahol csinos me...
van a legközelebbi csatlako- dencében egy-két tucat arimy· '
zás. A menetdO oda-vissza cea hal nem uS7kálna. Az állatke""
p 3.30. !elenkezés ugyancsak reskedők nem gyózik"szilm
szerkesztóségükben eszközöl:..·· tani az átanylijilakiitésnagy
hetó. vagyonokat keres,~ek. Egy Pá·

Minimális utaslélszám mind- rizsban éló magyar Szathmáry
két vonatra 500. József, a legnagyobb szállitó

és eddig több mint 300.000
franco! kereself az aranyhala
kon. Szalhmáry évek ó/a Tol·
nai VilágIa pia elófizetője és él

lapból tanulta meg. hogy mi...
képen kell az aranyhalakat ke
zelni. Tehát vagyonát tulaidon·
képen Tolnai Világlapjának kö
szönheti.

A sertéspestis újra fellépett.
Nem csoda, hiszen tavalyról
ferlőzve van az egész határ.
Mezőberényben 20 pengős

részvényekkei ártézi·strandfür·
dó építésének eszméjét vetet·
ték fel.

Öcsödön még az idén kikö
vezik ZI piaciereI.

Mikor halasztható el
az árverés?

A hivatalos lap keddi szán1C1
hozta az újabb gazdavédelmi
rendeletet az ingatlanárverések
róI. E szerínt a nem pénzinté
zeti, hanem egyéb gazda1arto
zások miatti árverések elha·
lasztásál is lehet kérni abban
éIZ esetben. ha legalább 20 szá,
zalékos törlesztés már történI,
vagy történik és a folyó kal
matok rendezve· vannak. A
gazda október 31-éig" kérhet
halasztást.

Esküvő. Paróczai Gergely
Kalmár Kaiicával augusztus hó
20-án délután 6 órakor tartják
esküvőjüket az endrődi róm.
kath. templomban,

Szabadtéri hangverseny. Az
Endrődi Iparos Dalárda a Gyo
mai Dalárda és a Mezóluri ref.
énekkar közremŰködésével f.
hó 20·án (most vasárnap) dél
ulán 3 órától éifélig szabad·
téri hangversenyt rendez az
endrődi ligetben. - Belépődíj

nincs.
Halálozás. Molnár Albert volt

fogyasztási pénztárnok felesége
Fekete Erzsébet 54 éves gyo·
mai lakos hétfőn kikiildte az
urát a tanyába. közben érzé

kenyen elbúcsúzott tőle, s míg
férje távol volt, felakasztotta
magát. A szomszédok vették
észre s értesílették férjét. Tettét
sulyos idegbaja miatt követle
el. Levelet nem hagyott hátra.

A v~rmegye 12zentul nem ad
. hat segélyeket:

Pénzügyi jelentés szerint a
vármegye esedékes adóhálra
léke! 7,124.486 Pengő.

Tenn iszverseny.
A 18, 19 és 20-án folyó ten

niszversenyre szép számmal
neveztek be. Férfi egyes 40, nói
egyes 22, férfi páros 21, nói
páros 10, vegyes páros.

A péntek reggeli zápor fel·
áztatta a gondosan elókészílell
pályát, így a kezdéssel kértek.

A versenyről jövó számunk·
ban számolunk be.

Hasznos szolgá.lalot tesz a
Nyúlasok csoportja, ha nép
szerűsíteni tudja a házinyúl
fokozottabb fogyasztását.

Szeptemberben ismét rendez
vacsorát a csoport, erre már
vendégeket is hívnak.

A Balatoni 50r' és Szől lő·

hét alkalmával 5ékéscsabéÍról
is indul kulturvonat a Balalon
ra és pedig- olyképe.n,hogy
1:'1 szerelvény Szabadbattyánnál
ketté ágazik és egyik részének
végálJomásaBalatonfüred, él

másik rész végállomása pedig
Balatonföldvár lesz. SzabadI
baltyánlól a közbeeső állomá
sokon való leszállás meg vao
i?ngedvQ.

A vonal Békéscsabáról f. hó
27,én (1 reggeli órákban indul
s Balatonfüred,' ill. Balaton
földvárról vissza f. hó 29-én
este indul.

A menetdíj oda-vissza P
9.40.

Az elszállásolás és az elJál
tás kérdését szintén a békés
.csa bai Menetjegyiroda szer
vezi és az igen kedvezményes
lesz. Ugyancsak biztosíiva van
él kedvezményes hajókirándu· .
lás lehetősége is, amennyiben
él vasúti jegyet felmutató utal
sok 50 százalék kedvezmény

nyel, vagyis egy jeggyel utaz
hatnak oda-vissza.

Jelentkezési határidő aug.
22. - Jelentkezéseket elfogad
szerkesztőségünk.

Három napos 66 száza
lékos kedvezményű kü
lönvonat indul Békés·

csabáról a Balatonra.

. V~sári beszámolÓ.
Az auguszluslO és l1-én

tartott állatvásár eredménye:
felhajtotlak 845 sZafvasmar

hál, eladtak 671 drb-ot, 1092
lovat, eladtak 409 drb·ot, 775
sertést, eladtak 539 drb-ot, 333
!:>irkát, eladtak 74 drb-ol, 10
kecskét, eladtak l darabol.

Az eladók panazkodtak az
alacsony árak miatt és kény·
telenségből adtak e\.

A kirakodó vásáron volt egy
kis forgalom, csak kár. hogy
az ott kíadotl pénzt !lem él

helybeli iparosok és kereske·
dőknek adták lakosaink.

ázinyúltenyésztők

vac,soráj8.

Ki/artó, lelkes, kicsiny gárda
a házinyúltenyésztők csoportja;
Még nem csatlakozolI hozzájuk
minden gyomai és endrődi nyúl·
tenyészlő, deaminl eddigi ki
tartásukból is kiérzik, célkitű

zésük olyan világos és egyé

nileg is hasznosnak igérkezik,
reményük iehk'j, hOQ"V nemcsak
a most lenyészléssel foglalko
zók csatlakoznak hozzáiuk. ha
nem új lenyésztókrc is számit
halnak.

Kedden este próbav~csortlt

rendezett él Nyulas-csoport él

Pocosban. A házigazdai tisztet
Szabó Gyula, a s7akácsnói
tis7tet F. Nagy Sándor, a házi
kisasszonyi tisztet" BoJi "-bácsi
töltölték be.

A vacsorát rémíoH "nyúlmélj
jal" kezdték. A liba· és rucamái
imádók ha ebből csak .egy fa
latot is ettek volna, egy ábránd
dal szegényebbek, de egy ta
pasztalattal gazdagabbak lenl

nének és ezután az ínyenc ele
delek trónjára a házinyúl má,
jat tennél<.·

A rán10tlnyúl és a paprikás
nyúl ·túltesznek akár a csirkén,
akár él halon. Képzelhető is,
llOgy a ·10-12 hetes, csak nö·
vényi eledellel táplált nyúl húsa
olyan fínom ros!ú, szinte om·
lik i:l"l ember szájában, mint a
harmat

Kár, az emberek nagy része
előítélettel borzadozik a házi l

nyúl evésétől, pedig úgy ízre,
mint a házinyúl állali lisztasál
gára nagyonInagyon fölö!te áll
úgy él csirke, mini a sertés
tisztaságának.

simíiiák és lovábbra is igazi
cserkész szellemben működik

cserkészcsapatunk.
A vezetőség legyen körül,

tekintő nemcsak i:l lényegben,
de él látszatban is. Kis dolgokra
is fektessen súlyt i:l vezetőség

és mindíg általános szempon
toktól és ne személyes érzé'
sektól vezeffesse magát.

Mulasztás volt cl vezetóség·
től; hogy lapunknak nem kül...
dött a táborozás ideje alatt
hírt.

A Gyomai Ujság és olvasói·
nak tábora a cserkészet intéz
ményét cl jövőben is támogatja,
még akkor is, ha annak mos
tani vezetősége nem elég ta·
pintalos, hogy az intézmény...
nek barálaival szemiJen előzé·

keny iegyen.

Időszerúnekiarjjuk, hogy ele,
mi iskoláinkban is megszer
vezzék a cser~észetet. Derék
tanítóink bizonyára örömmel
kezdik meg a "jő munkát", ha
iskolafenntartóink és a szülők

is támogatják őket.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTüN.
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KonkolllOzÓ trieurök, melyek a vad
borsót is kiválasztják, napibérért Iványi
Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár és István cégnéla
vetőmag tisztítása megkezdődött. Csak
csíraerős vetömagbóJ várhatunk jó ter
mést.

l\'ányi Aladár és ·Istv'n malmaik
ban lehet csereőrJést is végezni. A kö
zönség a legjobb kiszolgálásban ré
szesűl.

iványi Aladár és István cég a ga.
bonát mindig a legmagasabb napiáron
veszi.

Kerekes Károly borkereskedönéla
kitünő zamatu kadar bornak literje
44 fiiiér_

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümölcstan-.
folyamot elvégezte, a míndenkori nap~

számért elvállalja gyümölcsfák elülte
tését és kezelését.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengőké:;;z

pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. É~deklő
dák forduljanak WagI1er József fake
reskedőhöz Gyomán"

Cserépkályhák, kandallók és. vas~
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszkŐzlöill. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép-

. kályhásmesJer Békéscsaba, L ker. Bá-
nát-utca l. sz. (t-15)

T

Csa.padék naptár.
-,-,_ ..-

PO

automobil szaküzlete,
Budapest, VI., Andrássy ut 31

Tel. Aut. 221-97, 285-63.

Augusztus

Világmárkás
autó és motor
kerékpár

autóalkatrészek
amerikai kocsikhoz, .

Citroen összes txpusaihoz,
felszerelési cikkek

legolcsóbb beszerzési forrása

Saját érdekében kérjen árajánlalot.

NAGY SÓZSEf
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Mezöberényi footbaU ered
mények augusztus 13-án: MTK
I.~MTK 11.5:5. Békési T. E.
Törekvés 3:0. Sarkadon a Cu
korgyárral játszot! a Textil S_
C.,ahol 3:1-re kikapott.

Sportpályaavatás Mezőbe

rényben. Folyó hó 20-án Szen:
István napján tartja a mezőbe'

rényi Levente Egyesület s[1or1
pályaavató ünnepélyét. me1v-.
nek programmja: a három Ille
zőberényi foolball csapat kö
zött villámlorna, céllövészel,
női kézilabda mérkőzés, alhlc
tikai versenyek. A műsor az
egész napra kilerjed, utána tánc
mulatság. A versenyek győzteD

sei érmekben részesülnek.
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;:; ÚJ! ÉRTE5ITÉS. ÚJ!· r
.- Tisztelettel értesitem igen tisztelt vevölmet, hogy Vatay aszta- _.
~= los házából űzletemet-:;:

I
=..:~ áthelyeztem a Horthy Miklós út 29. sz. alá ~_-i?"

a volt "Aranykalász" iIIatszerM~helyiségébe, ahol

~~ r é g i .ü z I e t á g a m;
~- mellett az összes illatszerek és piperecikkek a legolcsóbb napi 9
-::.~ árban nagy választékban kaphatók. ;
~= Szivéspártfogásukat továbbra is kérve, vagyok tisztelettel =~

-::~ I C akalapszalon . ;-
~=. kézimunka és iliatszerkereskedés. . ~

~~I!!!!!liiiliíll!!\!!Hiiliíll!!!!!Hiillfli!!!!!liiiliill!!!!!liii\liIl!!!!!lliiHiil!!I!!Hiiliill!!!!!llilliill!!l!!lliillíll!!l!!lIilliíll!!I!!IIii1iiil!!!!!I:i

Anyakönyvi hirek
Születtek:

Gecsei Árpád Géza, Kovács
Zsuzsánna. B. Szabó Endre,
Smíri József, Erdei IsJván.
Szántó Erzsébet, Makra Emma,
Hegedús Margit, Cselei Mihály
Endre.

Házasságot kötöttek:

SílJó Pál - Huiberl Mag
dolna Lenkével.

Elhaltak:

Herlel' Ádámné Ailer Kalalin
58 Alb.erlne
kete Erzsébet 54 éve::, özv.
Raduska Mályásné NándOri
Erzsébet S5 éves.

Világhírre csak igazán ~Ó

gyártmányok. teheinek szeri.
Aspirin·tabletlák az eredelí
"Bayer" csomagolásban immár
33 év óta a gyógyszerkincs'
hez tartoznak és - amint
siámtalan szakvélemény iga·
zolja - a vHágösszes orszá
gaiban általános kedveHségnek
örvendenek. Biztos és ártal
matlan szer, az oly gyakran
fellépő húléses be1egségek az·
azokkal együt! járó kellemet
len melléldünelek és sokszor
sulyos következményei elkn
való védekezésre.

A 'Békési Általán()s,Népkör
augusztus 20·án nagy araJé\si
ünnepet rendez.

A dinnye is elkéselt az idén.
de most már nagyon jó görög
és sárgadinnyé1 lehel kapni.

A Békésvármegyei Kerté·
szeti Egyesület öktóber 14-15·
én Gyulán gylimökskiáJlílást
rendez.

3335 gyártelep műkődik az
országban.
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INemf III 1·1 lIT. ··k "t - k a lelkiisme
mindíg a . I. . ere sz,a m I a a ,retes munka

I
sok pengö megtakar.itását jele,n
A villamossági és rádió munkálatoknak szakszerűeknekés lelkiismereteseknek kell lenni.
.Én nem szerelek Önnek közönséges vasdrótból villany és villanycsengővezetékeket~

vasdrót és padlásonátvezetett tűzveszélyes antenna vezeté!ieket. Két évtizedes szak-

Imai· képzettségem) ·évtizedes önálló működésem, valamint kül- és belföldön ezen idő
alatt szerzett tapasztalataim garancia erre. A nagyérdemű közönség szíves meg
bizásait ls ·vásáriásait kérem. - Teljes tisztelettel: D O O K O S A LBE R"T.

luuwuuuuUUti~.~uu~uWUUUWUtiU~U~uuuuuuuu~~~uuuuUUUUUUYUU~~uuuuuu~uuuu~uI

A gy_or,nai árvaház end
rődi fűzfászugi.SOma
.9yarholdföldingatlana
e hó 27-én (vasárnap)
délután 3 órakor az end
rődiközségházán ~zó

beli árlejtésúiján három
évre haszonbérbe fog
adatni. Az árlejtésifel~

tételek az endrődi fő-

. jegyzöi irodában meg
tudhatÓk.

Képviselőt~tmeti közgyülés
!eszhélfófl,auguszlus 21·én. A
közgyülés fontosabb tárgyai:
A közponii alapokköllségve
tése és egyéb.költségvetési
dolgok. Az l-ső számú vadász
társaság haszonbér mérséklés
irántikérelme.B.ak János ké
relme kút áS(liása iránt. A Ref.
Egyház segély iránti kér.elme.
A hozott határozatokról rész
letesen jövő számunkban refe'
rálunk.

Oabon.ával .:való fizetés. Ma,
jelenik meg az .új rendelel, mely
szerint adóh.álralékokal gabo,
nával is lehet fize/ni, illetve
gaboOé~ieggyel.

Átvonulók~b)Uaság.Augusz
tus 25-én pénteken délben ér,
kezik Gyom.áraa Bethlen Gá- .
bor 10. honv. gyaiogezreo 2.
zászlóéllja.Egy napi pihenés
után vonulnak tovább.

Felnöttek játszanak!... A
felnőttek játékairól pompás ké
pekkel illusztrált cikket közöl
a Délibáb új száma amely 84
old,alterjedelemben és gazdag
lartalom.mal jeleni meg. Kifünó
budapesti és kiilföldi rádiómű

soro~al,slágerszöveg.eket,.va
lamiqf egjYfelvonásos szinda, .
rabot és folytatásos regényt
taJál az olvasó a népszerü
lapban. Egy számára 20 fil,
IéI'. Romániában 10 lei. Cseh,
szolQváki&ban 2 ck. jugoszlá,
viábém 4 dinár.

Dl\na-Tisza-csatorna üg·yé·
ben még ·augusztusbcJn na·
gY9bbszabású tanulmányutat
terveznek hajón.

Országos parasztgyülést akar .
tartani a "Magyar falu" című

helilap, most Szent Istvánkor.
Ecseg pusztán augusztUs 27,

én a nagykunsági pásztorok
nallyszabású pászlornapol ren' .
deznek, melyre a környékről

sok látogatót várnak. Akinek
ideje megengedi, menjen el,
kellemesen éstanulságosan
tölti vasárnapjáf.

Túrkevében most 20-án n1Jgy
szabású túzol!ónapottartanak.

Románia nem enged be cseh
árút.

A Békéscsabai Kisgazdák
Egylete nyHt levelet inlézeH
Gömbös Gyula miniszterelnök,
höz, ,hq~y a.búza árát 20 pen·
gőben állapítsák meg.

Párisi tanulrtuiriyut. - A
MEFHOSZ Utazási és Idegen
forgalmi Irodája szeptember
l-én rendezik nyári rendkivül

·kedvezményes 15 napos 1anui-
mányutiát Parisba. A 1anul·

. mányut részvételi díja 300 pen
gó, dIákoknak 260 pengő. Je,
J.én.tk~zési határidő augusztus
22. ÉrdeklódóKnek felvilágösi·
jást és részletesprogrclmmot
készséggel ad (levélbe\1 is)·.a
MEFHOSZ·Utazási és Idegen~

forgalmi Irodája, Budapes1, IX.
ferencz körut öS.fsz. 2 Tele,
fOll :~72-74.
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ELOFIZ,ETÉ.SI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, 'Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felelös szerkesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség éskladóhlvatai:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijs:zab~sai~

. Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magashiJ;qet~.

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 száz~l*kr ti~~~l
. 15 százalék, 1 negyedévi hirde,tésnél 20. szá~alék. ~8 .

félévi hirdetés esetén25 százalék kedvezményt adunk.

leégett 50 holdon term,ett manitoba buza
és egy cséplőszekrény.

;

A göd.öllőí

világtáborozás
képekben,.

Ugyancsak 8 drb. szénfú(é
ses kályhának beszerzését és.
a bikaólnál a tanyaépület javí"
tását határozta el.

Elvben elhatározta él LClm
pel·féle méll.om ml?gvételél.

A ref. egyház segély iránU
kérelméne:< elutasi/ását jav(3c""
soHa az elóijáróság:; él képv].
selótestület akként ha!ároz()li.
többek hozzászól.ása ut~i;l".hQg:y

az előljár6ság: kísérelje m,cg,
nem lehetne,e egyességet lé,
tesiteni ez iigyben?

A közgyülés ezzel be. iti fe
jeződött.

Befejeződöt! a göctőHői· vi-o
lágláborozás. minden cserkész
legszebb álmavég.ei ért. A iam
boree vezetőségének. tiszti·
karának gyúlésén megallapí,.
lottak, hogy a vHáRjábor ta,
pasztalatai, élménYli:i gazdag
kincseskamrái lesznek éveken
áta világ minden cserkész"'szö
vetséginek.

A . nagyszerű megmozdulás
képei vonulnak fel most is lelki
szemeim előtt... Villámgvors
rohanással repülnek a napok.
Még mostvolr a tábornyitils.im",
pozáns és feleithetetlen ünnep...
sége. Már búcsúzik acserké,

.szet ősz alapítója, prófétála,
Baden Povell. Augusztus15~ike..
MlpgcsendUlnek a gödöllői er,
dők a zenekarok hangjaUóL
Tömör oszlopokbem indulnak
az altáborok a sport/éri pro
testáns islentiszteletre. Búcsúz·
nak a cserkész.zk! RagyogótuL
süt a nap, derült az ég, a fiúk
lelkébe mégis belopakodik a
szomorúság, a bÚcSúzé5s bá·'
nata. A zászlólartók felsofa....
koznak él tribiin elé. A sport·
tér bejáróiánál felharsan el Cser
készkürtők díszieJe. !ön,aKor
mányzó Úr! Fekete autója. be
robog az oszlopok elé,kiszáll
a Kormányzó. Földighajo.ln~k

él nemzetek cserkés2zászl&i.

y,laposi
an.

elóijáróság saját hatáskörében
fog intézkedni ez ügyben.

Csudaballai járlalkezeló ré
szére havi 15 pengó dijazás/
állapí10lt meg.

Elha/ározta, hogya ll. ár/ézi
kútnál földbe épifeH beton víz~

gyűi/ó medencét épílJei a jövó
évi költségvetés terhére.

I
tűz körül .lévő takarmány
védelmére szorítkozott és
ezeket meg isvédték.

Mikor az égő asztag láng
tengere elml,llt, körülszánD
[ották·oz asztagot ésleföl
del ték a parazsat. Délután
4 órára már teljesen elfoj
tották a tüzet.'

A tűz fl szalmatlizelésű

kazállból kipaJlanl szikrá
tói támadt.

A megejtett tűzvizsgálat

megállapította, hogya csép
lés körül minden előírást

betarloJ/ak. A kazán on két
szikrafogó is volt.

A kár mintegy 14500 P,
ebhől búzakár 4500 P.

A kár biztosítás útján
megtérül.

épviselötestületi
közgyülés.

y tűz a na
uradalo

a

HéHón iar/oHa Gyoma köz·
ség képviselólesllile1e rendki
vűli !<özgyüléséJ, melyen az
alábbi határoza1okat hozta:

Az l. szél1lú vadásztársaság
haszonbérét 40 százalékkal
csökken/e/lék.

A kertész kútfuras iránJi ké
reinié/ levette napirendról. Az

Csütörtökön délben ki~

gyulladt CI nagylaposi ura
dEllomban cséplés közben
a cséplőnél levő törek. A
tűz olyan rohamosan ter
jedt. hogya gép körül dol~

gozók nem tudták eloltani.
Mire az endrődi tűzoltóság

kivonult két mozdonyfecs·
kendővel, a hatalmas bú
zClasztag, melyben 50 kat.
holdon termett maniroba q

búza termése volt, lángok
ban állott CI mel!ette álló
cséplővel együtt. Az is a
tűz gyors terjedésének él

jele, hogy u cséplő! !lern
tudtilk elhúzni az asztag'
melló\'

A kivonult tűzoitóság

minden igyekezetével és a
rendelkezésre álló vízzel a

Gazdasági iskoláink I G~Zd~lkodó~sztályu~k~a~ . dessék, hogya magyar kis-
propagálása II osztalyerdeketls kellcsmalnz gazdák nemcsak termelésben,

. belőle, hogya mezőgazdál- hanem általános müveltség-
Évek óta tapasztalom, hogy kodás fejlődését szolgáló ls- ben is fölötte állanak a szom

a gazdasági szakoktatású kolák ne sorvadjanak el, ha- széd országok f!azdálkodói~

iskolák tanulók szerzésére nem hatalmas fanulólétszá- nak. lív.
propagandát fejtenek ki. És mukkal virágozzanak és hir-
mégis hallunk panaszokat, iiiiiiiiili2iiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...TT:?VV........· '1IIiO~""""~"""

hogy ezeknek az iskoláknak
tanuló létszáma évről-évre

csökken. Ugyanakkor azt is
látjuk, hogy a középisko~

lákban a rostáló rendszert
vezetik be.

Kormányzatunk nagy erő

feszitést végez, hogy mező

gazdasági termelésünkben
minőségi és mennyiségi ered·
mények elérésében kifizetővé

tegye a gazdálkodást, tőke~

erőssé válijanak gazdálko
dóink, hogy a mezőgazda

sági vifágpiacon alul ne ma~

radjanak. Ezeknek a kor~

mányzati erőfeszítéseknek

egyike a mezőgazdaságiszak
iskolák létesítése, fenntartása.

Miért van az, hogya pol
gári iskolákat, gimnázillmo~

kat nem kell propagálni és
azokba mégis túlontúl igyek,
szik a fiatalság, mig a gaz
dasági szakiskolákban évrő/

évre több üres hely marad?-
Olyan . gazdapanaszt is

hallottam már, hogy a pol
gáriba vagy másközépisko
lába iáró fiák nem akarnak 7?i?WT....._ ....OiiiIiiiiiO........íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

szüleik gazdaságában mun
kálkodni s hizony több szülő

emiatt - helytelenül - az
iskolát okolja.

Különösen ezeknek a szü
lőknek hívom fel figyeimét
a gazdasági iskolákra, mely
iskolák tanulóika! nemcsak
elméleti oktatásban részesí
tik, hanem gyakorlati mun
kára is fogják, tehát még
ha nem tudna is, ott meg~

tanitják dolgozni.

ind nt le gab nát ~e~;~g:sra:~v 8 s'r I a
9yomaitalepe WAGNER FAKERESKEDÉ5•.

u
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Rablási kísérlet &I

Sportpályaavatás
ező erényben EI

Megszólal a zenekar. Felhang
zik a nemzeti imánk. Belenyi,
lal minden magyar lélekbe él

könyörgő dallam sóvárgón, fá,
jón: lsten áldd meg a magyart ...
Magyarország kormányzója jó'
ságosmosoUyal hordozza kö'
rül tekintetét él jövő reménysé,
g·ein. Büszkeség sugárzik sze·
méből, mikor a mijgYéH cser
készékre pillant.

Megszólal a kezdő ének: "Ur,
nak ·szolgái mindnyájan, Áld
játok -. él Urat vigan ... « Sok
nyelven szárnyal buzgó lélek
ből az ének a Mindenhatóhoz.
Ö megértlvalamennyil.

Ravasz Lciszló dr. ref.püs·
pök prédikál. A cserkészet vi
lágmegválló küldetéséről,a jók
győzedelm~ről beszél szívbe·
markoló frappáns hasonlatok·
kal. Azután megáldja él cser
készeket, él világbéke kalonáit.
Lélekből szárnyal a záró ének:
Erős vár él mi Istenünk ... Min
denki érzi, hogy ilt kezdődik

él világbéke, az Úr a mi oltal·
munk! Á.h ita lia J telik meg min
den lélek. A korm~nyzó távo,
zik, indulnak táborhelyeikre a
csapatok is. Érezzük, hogy
meghallgatásra fog találni so·
kat szenvedell hazánk igazsá
gos ügye a Mindenhalónál. S.

A következő levelet
kaptuk:

Tekintetes Szerkesztő Úr!

Lapjuk aug. 19·iki számában
megjelent cikkre él következők

ben óhajtok válaszolni:
Mulasztás a vezetőség ré·

szér.ől nem történi, mert a 2
helyi lap részére szóló hírszol·
gáltatásra a táborban intézke·
dés volt. Hogy il hírek nem ér
keztek be, arról a parancsnok,
ság is csak most értesült Elő

zékenység vagy tapinlal hiá
nyáról tehát szó sem lehet,
i:lmivel a cikk megvádolla a ve
zelőségeL

Soraim szives közlését kérve,
va,gyok _

cse.rkészüdvözle1tel:
Parancsnok.

* **
MuH számunkban szóvá let-

tük, hogy a gödöllői táborozás
alatt ,," ... kis cserkészcsalá·
dunkban ellentétek, voltak."

Cserkészparancsnokságunk·
lól megtudt\.lk, hogy a táboro-
zás alajj két cserkészlisztünk
fegyelmi vétséget követett el,
€bbóJk-ifoJyóJag ezt a két tisz...
tet és az azokkal magukat azo
nositó másik két tisztet a pa,
rancsnokságcserkészeink ,so'
rából kirekesztíllle.

l A táborozás alatli hírszol,
gáltatásra vonatkozólag tudo
másul vesszük a parancsnok
intézkedés{'t, hogy mindkét
helyi lap kapjon híreket, azon·
ban tudomására hozzuk él l'a
rancsnokságnak, hogy ezek
még nem érkez/ek be szerk esz
tőségünkbe, tehát a parancs

Csütörtök délután 2 rab·
lási kísérlet is történt Gyo
mán, azonban egyik sem
sikerült. Délelőtt Gábor An...
lal henteshez ment be egy
fiatalember és senki sem
lévén az üzletben, egyene
sen a kasszához ment. ki
markolt 400 P pénzt. Mi
kor GtiborAntal felesége

Augusztus 20-án a mezőbe

r~nyi Levente Egyesiiiel palya
avalási ünnepe a legteljesebb
siker keretében zaj Jol! le. Már
délulán - 1 órakor kezdődött a
közönség felvonulása a ~,n.ö·

nyörű szép sporlpályára. Dél
ulán fél 3 órakor vette kezde·
tét a lulöjdonképpeni pálya·
ava/ás. A levente zenekar ve
zetésével fl'lvonult egy szakasz
levente, atléta. 2 hö!gycsapat,
valamin! 2) football csapat. Az
avató beszédet Magdó Islván
po!g. iskolai igazgató lartotta.
Ulána dr. Szegő István a Tö'
rekvés S, E. elnöke a három
helyi spor/kör nevében fejezte
ki köszöneIét a Levenie Ta·
nácsnak, valamint a községi
előljáróságnak, majd lelkesítő

szavakkal buzdiloita a fiatalsá·
got a sportok hathalósabb mű

velésére. A beszédek után kö·
vetkeztek az alhlelikai számok
vegyitve a három helyi foofball
csapat közötti villámtornával.
A villám/ornát valamint az athle
tika versenyeit az MTK csa,
pata nyerte,

Részletes eredmények:
100 m.,es síkfutás: Bujdosó

György I. MTK, 800 m.·es:
Lintner Pál J. Mn<, 400 m.,es:

(Kovács Békéscsaba, versenyen

kivül) Lin/ner Pál IV. győztes

MTK.
Magasugrás: (Ko.vács,Bcsa'

ha, versenyen kivül), Pangert
Mihály MTK l.

lel;esitése körLiI valaminek lenni
kell.

A magunk részéről lezáriuk
ezt az ügyel. A cserkészet ne
mes inlézményével összhang,
ban kiván unk dolgozni s ezért
lultesszük magunkal az esetle·
ges személyi vonalkozáso!Wll.

Szerkesztoség,

bejött és reákiállotl a tol
vajra, ez iiedtében eldohta
él pénzt és elszalad/.

A másik délután Kállay
Ferencné kis tőzsdésnél tör·
lén!. Itt Illár két fiatalem
ber ment be és akarta el~

vinni a kasszát. deo vá'
sártók megzavarták.

Mindket1őt letartóztatták.

Sulydobás: (Ancsin, Bcsaba,
versenyen kivül), Zalay GéZll
MTK l.

Távolugrás: Bujdosó György
NlTK l.
Diszkos/ ve!és: (Skalieki, l')é
késcsaba, versenyen kivül), Ko
zák Lajos l\1Tl,z 1., Zalay Géza
tvlTK 11.

Céllövészel: haladók : Nagy
Kálmán MTK 1., kezdők: Bal/ha
János MTK I. hölgyek: dr. ~<Icin

Ferencné I.
Villámlornij: MTK-Törekvés

4:0 (2:0), Tön~kvés-Textil

O: O, t'viT/{-Textil O: O. Pont
arány számi!ás alapján a tor
nát az MTK csapa/a nyerte
szép változatos és iskola já
tékkal. W. P.

Átvonuló katonaság.
Pénteken délután 2 óra·

kor vídám katonélnótákkal
vonult be az endrődi úton
egy 250 főból álló gyalog
zászlóalj a községbe. A
zászlóalj MezötúrrÓI jött s
egy éjjeli ilt időzés után
szombaton reggel Mező#

berény felé elvonult.
Egyhangú életünkben egy

derűs napot jelentett kato·
náink és tiszljeik itt időzése..

A zászlóaljparancsnok a
volt 101#eseknek egyik há
borús büszkesége. ki volt
101#esbailársaival és tisztje#
ivel egy kellemes estét töltött.

Puszta-Ecsegi
pásztornap.

Nemzetközi szerepléseink
közben sziikségszerűen rá.;
kényszerüllünk, hogy nemzeti
népszokásainkat, népviselefün
ket szembeálJílsuk más nem.
zetekéivel.

A községi, városi életben

már*lllár kivesze1t a szép ma·
g'yar népviselet. A nők él leg*
utolsó divatot utánozzák, a fér
fiak bricseszben, panlalfóbéúl
járnak. - Még nyáron sem lá/ni
már "Ieng-emagyarban" járÓ,
,árvalányhaias kalaphan feszel·
gő legényekel.

Valami összetákolt vise1etet
honosított meg gazdatársadal·
munk ifjusága. Talán egyesek.
nek tetszik is ez, de 'én csak
azt mondom: ha ennyi pénzt
és igyekezetet fordílotlak volna
a régi magyar népvisele/ csi
nosílására,talán ma az ang-ol
trónörök.ös is magyaros sza.
bású ruhában járna és él .francia
szalonokban [nagyar szabtJsú
mhák nyernék el a ncmzelkqz,j
dival cIsődíjáL Ezaunálís
könnyebben menne, meri mu
lassa még ki egy másik nem.
zel azl az egyszerŰ ruházko
dási leh::!óségcl, mit él magyar
női ruha nyujt, mc!yben él női

báj, kecsesség annyira érvé
nyesülne.

A magyar ruhavisclet nemzet,
közi megismerteJésébcn ulól{'f.
hetetlen szolgálalol letlek már
eddig is cserkészeink. Ennek
tudaiában könnyű ledorongol.
nunk él minden nemzeti iellc
günket lebíráló és él cserké·
szelet a nemzetköziség felé
lendílö szervezkedésnek nyll
vánílókat.

S mikor a nemzetköziség veN
lünk szembeni ámulatában meg
ismerHik nemzeli szol<éísainkal,
népviselelünket. ki kellett men,
nünk a tanyákra, puszláha,
hogy a hamisitallan "magya'
rost" megtaláliuk.

Ehhez hasonló eredeliségei
nyujt 111 ost, vasárnap 9 Puszla
Ecsegen megrendezett pásztOf'
nap.

Aki lelkét egy I1élpra az ős·

magyar szépségek tengeréhen
akarja megfürösz/eni, menjen
QI F.csegre apásztornapra.

-r -n.

Zártkörűtáncmulatságotren
dez szeptember 3·án, vasélr
nap este 7 órai kezdet/el a
gyomai Németvárosrés,zi Ol.
vlIsókör saj4t helyiséiép"n.
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befulás
A szeszélYQs Körös folyó

ismét ~f)legkövetelle a maga ál·
doiatáLVasárnap délután 3 óra
tájban Kalona józsef 38 éves
tekinl~lyes dévav~ányai gazdál
kodó . fivérével együtt fürdeni
me.nta szabad Körösbe .- a
tilosba. :Elis kapta az ár Ha'
marosan. Segélykiáltásai da,
cára senki sem mert a fuldokló. .

seg&js~gére.§ielni, s így meg'
történt, hog~ta vergődő ember
testvérbátyja, . s va.gy 40-50
néző .szemelál1ára egy negyed
óráig télrjó kínlódás után bele
fuit a vízbe. Szerencséllensé,

gére él nézők közölj egyetlen
ember sem volt, aki úszni lu,
dott. . volna, vagy akinek egy
ment@ ötlet jutott volna eszébe.

Hiába, hamélr elveszH az ember
ZI fejét, ha baj van.

Holttestét még a délután fo,
lyaqléÍn kifoglák.

Öntözobemutató
Békéscsabán.
Csütörtökön délután él csa,

bai Veszei· hídná l Kienitz Vii,
mos, azAlsó~FehérkörösjÁr'
meritesílő tá'rsula.t igazgatófő"

mér .. öss,zeáll\tásy"
aut szivaHyú-
val bemutatót tartott.
Otl Györgyfő·

isP?p, BeliczéJY Géza felsőházi

tag, dr. Geiszt Gyula kormány·

főtanácsos, Jánossy Gyula és
dr. Varga Gyula polgármeste'
rek, ci Biharviirmegyei Gazda
sági Egyesület igazgató vá
laszImányi tagjai, Tüköry jó,
zsef nagylaposi birtokos és

több érdeklődő.

Az ön!özéssel percenként 800
liter vizel porlaszlott szél .56
méter távolságra a motor. Há
rom órai ilyen öntözéssel egy
kat. holdon 20 mm·es csapa·
dékot tudnak elérni.

Kienitz igazgalófőmérnöka

berendezést csulkalü;Íielésűszí,
vógázmotorral való meghaitás'
ra alrarja átalakítani, igy az
üzemkö!tség kész kiadása csak
az olai és öntöző személyzet
kiadása lesz. Számítása sze·'

rint egy kat. hold öntözésc
egy nyáron át mintegy 35 pen
gőbe kerül így. Elgondolása
szerint a csatornák mentén
50-50 méteres sávban lehelne
öntözést folytatni.

Báró Weiss jenő derekegy
házi uradaimában ilyen öntö'
zéssel 1932·ben a következő'

eredményeket kapták:
Kal. holdankénl lucerna 51 q

(öntözellen területen 23 q),
rózsa burgonya 62.4 q (25.2),
sárga purgonya 83.2 q (47),
csalamádé 450 q (220), tengeri
27 q (21.5).
. Országunkban eddig 15,086
holdon folytatnak már öntö..
zést. Ebből DunánfuI 125 helyen
10,710 k. holdon, DUlla-Tisza
közén 481. holdon, Tiszánlúl
2983 holdon és a Tisza jobb·
parlján 1212 holdon.

Békésmegyében 107 helyen
728 holdon öntöznek. Szolnok·
megyében 10 helyen 122 hol·
don, Biharmegyében 7 helyen
122 heldon, CsongTádmegyé
ben 60 helyen 1306 hold on,
Csanád· Arad· Toronlálmegyé·
ben 6 helyen 90holdon és Haj
dumegyében 4 helyen 108 hol
don öntöznek.

A permetező önlözésnek új
irányát jelentik az eddigi ered·
mények~ Ki tudia, egy pár év
mulva milyen nagy változáSI
jelenthet a permelező öntözés él

folyók és csatornák menti me·

zőgazda"ágbol1?

Beíratás az áll. polgári
fiú- és leányiskolába.

A vallás és közoktatásügyi
miniszter úr rendelete értelmé·
ben a nagy s7ünidő szeptem·

.ber 16-ig tarI. Szeptember hó
12·én tar!iúk a javitó és kü·
Jönbözeii vizsgákat, 13-14-én
d. e, 8·tól 12 6 ig iratkozhatnak
be az elmaradottak; a tanév
ünnepélyes megnyitását szep
tember hó 15·én reggel a ren'
des istentisztelettel kezdjük;
16 6 án reggel fél nyoJe órakor
kezdődik a rendes 1anítás.

A beiratkozás 'alkalmával 4
p ,20 fillért kell· fizetni, a lan'
díj egész évre 48 p, ezt nyolc
részletben kell fizetni október
hónaptól kezdve. Az i~azolt

hadiárvák, hac1igondozoJ!ak,ha
dirokkantak gyermekei ha bi·
zonyítványuk elemiben kilünő

vagy jeles, polgáriban jeles
vagy jó, semmiféle díjat nem
fizetnek. A szegény, de jeles
és jó tanulók szintén részesül

hetnek tandíímentességben, a::
elengedhető tandíj a szegény~

séghez és él tanuló bizonyítvád
nyához mérten lehet 48, 40,
32. 24, 16, 8 pengő.

Folyamodványt senki sc írjon,
mert azt az iskola állal kia,
dandó lír/apon kell kérvényez·
ni. Minden iskolaido!ogban
felvilágosítást nyult az igazgató
hetenként szerdán és s7:on;tba
ton 10-12 óra közölt.

Ig'azgatós6g.

Tenniszverseny.
A három napos (18-19-20)

lenniszversenyl nagyon szépen
boriyolitotiák le. Nem vol!
semmi fennakadás sem él iá·
tékban, sem az elszállásolás·
ban. Az elszállásolásra vonat·
kozóan ezulon mond köszö
nelet a tenniszvezetőség min·
den családnak, kik az elsz61·
lásolásban segítségül voltak.

Nivós játék, szép klizdelmek.
sok meglepetés jellemezte él

versenyt.
Agyomaiak fejlőaése, szél'

helyezésük mindannyiunk nagy
öröme.

A' versenyen 23 nő és 40
férfi küzdött.

A verseny eredménye:'
Férfi egyes: Mezey (~k)'ölúr).

Ruzicska (Szarvas) ellen naRY
küzdelem után nyert.

=ri

MEZÖGAZDASAGUNK MEGSZERVEZÉSE.
Irta: lovag MANZ GYÖRGY.

22 A beszerzés és értékésítés megszervezése.

Igen sok helyen azt a vádat emelik a meglévő szövetkezeteink
.ellen, hogy kereskedelemellenesek. Ez alatt a7.t értik, hogy arra
törekszenek, hogy a hivatásos kereskedőt kikapcsolják a mezőgaz

dasági termények értékforgalmából és közvetlenül közvetítsék a
termelő és fogyasztó közötti érintkezést. Nem tagadható tény, hogy
a fennálló kartelrendszer arra -kényszeriti a termelőket, hogy ugy
nevezett beszerzési és értékesitési szervezetekbe tömörüljenek. de
ennek oka főleg abban keresendő, hogy mezőgazdaságunk nincs
egyáltalában megszervezve, vagyis hogya mai szövetkezeteink a
szervezkedés három főtényezőjét és alapelemét, a konstruktiv, pro
duktiv és merkantil irányt egymástól teljesen különválasztják. Hogy
ilyen körülmények közt éppen az értékesités mozzanata nem min
dig jár sikerrel, nem csoda.. Hiszen a termelést még semmiféle
intézmény nem irányítja, a termelő nincs tisztában avval, hogy mi
is kell a piacnak, nem törődik a piacok igényeivel, hanem azt
termel, amit éy~redekóta termelt és igy az értékesítő szövetke·
zetek, mint a hivatásos kereskedeJemnek versenyző ellenfelei lép
nek fel a piacokon. A kereskedő megkapja a terményeit azokban
a községekben, ahol a szervezés még nem történt meg és kitűnő

szervezettsége, jobb tájékozottsága és üzleti szimatja folytán köny
nyebben tudja áruját elhelyezni és olcsóbban tudja adni, mint a
drága rezsiköltséggel dolgozó szövetkezetek. És az igy kialakult
éles konkurrencia árrombolóan hat a piacokra.

A legmodernebb szövetkezetek ma már karöltve dolgoznak
a kereskedővel, azt bekapcsolják saját érdekkörükbe, a minőség

termelés alapján biztositják a kereskedőnek az egyes piacokon ki
vánt cikkeket ugy mennyiségben, minőségben és terminusokban is,
magukra vállalják az értékesítés előkészitésének összes mozzana-
tait vizsgálás, osztályozás, márkázás, csomagolás
és ezáltal a kereskedőt az ezekkel járó

kockázattól, evvel szemben megállapítják a termetői áraknak mél
tányos százalékát a mindenkori piaci árak szerint. Egy nagy or
szágos mezőgazdasági szövetkezet mint eladó sohasem lehet ki
szolgáltatva a kereskedelem nek, mert intézményesen gondoskodik
arról, hogy az értékesitést kedvezőtlen áralakulások esetén vaO'y

- ~,..

egészben, vagy bizonyos terményekre nézve teljesen monopoli-
zálja (pooling). Ha a kereskedelemnek megadjuk azt a szerepet,
hogya termelés irányitásában az első alapvető tényezővé váljon
és nekünk diktálja a termelés mennyiségét, minőségét ésütemét,
akkor meg is követelhetjük tőle, hogy az összes előkészitő müve
letektől mentesitve a lehető legmagasabb termelői árat fizesse.
Nagy vonásokban ez a termelői ár ma 70 százalka a piaci detail
árnak. A szövetkezet a távoli piacok és export értékesiiés lebo
nyolitását a. kereskedelerpre bizza, a szomszédos terményforgaImat
pedig egy külön megszervezendö magánértékesités fOrmájában a

.termelő hatáskör~be utalja (városi detaii-ellátás nyilt piacokon és
vásárcsarnokokban).

A beszerzés terén kizárólag a mezőgazdasági szükségletek
kel való ellátást monopolizálja magának a szövetkezet és ezen a
téren a nagybani közvetlen források nál való vásárlássaJ lehetővé

teszi az ugynevezett agrárolló teljes megszoritását. Egy országos
mezőgazdasági szövetkezetnek egészen más a helyzete a kereske
dővel és gyáriparraj szemben, mint az egyes gazdáknak. Az elő

irányzott fogyasztás pontos megállapitása által a kereskedőt és
gyárost abba a kedvező helyzetbe hozza, hogy üzemét, illetve
készletét a szükséglethez képest előre berendezze. Igy a biztos for·
galam mellett olcsóbban is adhatja cikkét. A szövetkezetnek pedig
meg van a lehetősége, hogy nagybani megrendeléseinél a legol
csóbban és legjobban szállitó cégek közt válogasson, esetleges
kartelltörekvések ellen pedig szintén az öneJlátás által védekezien.
Ilyen feltételek mellett ugya kereskedő, mint a gyáripar készsé
gesen vállalja a szövetkezettel való együttműködést, mert külön
ben teljesen elveszíti hazai piacát. Az ugynevezett fogyászlási szö
vetkezetek fennállása ma már nem indokolt és semmiképpen nem
egyeztethető össze a mezőgadasági szervezkedéssel.
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A dinnye eltevése. -

Télire csakis beérett, egész·
séges görögdinnyét rak halunk .
el. Tiszta, szagmentes hordó
fenekére 10-12.ém. vastBg ki,
mosott homokot szitálunk, maid
félcenHs réteg porsót és a ki
válogatott, kivül száraz görög·
dinnyéket ugy tesszük, hogy eg~'

mást ne érintsék. Egy sordinnyét
elóhb beszitálunk homokkal és
sóval és ha ellepte,'1O-12 cm.
vastagon, a takaróhomokba
ujra egy sor dinnyét rakunk
bele, mint előbb. A homok ;'é - 
tcg állandóan 10-12 cm. és
a por sórétcg félcenJiméter .Ie
gyen. A só azért szükséges,
hogy él homokot ne engedie
kisztiradni teljesen, vagyis él

só magához vonja borult idő

ben a levegő párájáj, nedves
lesz és a homokol is állandó
an nyirkosan tartja. De ezen
kivül él só fertőtlenít és távol
tarifa a dinnye megromlását .

Legalább ennyi haszon le
gyen belőle.

Tanulság: baromfitetűki
füstöléséhez több füstre és
kevesebb tűzre van szük
ség.

A Nöegylet a korcsolya és
ródlipályát már rendbehozat/a.
Ha ugy megy, a jövő héten a
melegcdó házha is beW/eMk .

Leégett
-csirkeól.

meg. :'; :';,.

Remélhetőleg most már
a tetvek is elpusztultak.

Férfi páros: Dr. Szemerey
Mezey (Mezőlúr) Ruzícska
Medvegy (Szarvas).
Nőiegyes: PécZl?ly Terka(Gyo

ma) Bencze Józsefné (Szegha,
lom) eHen nagy küzdelem árán.
Női páros: vitéz Gaskóné

Török Ica (Körösladány) fa,
ragó Molnár (Mezőlúr) ellen.

Vegyes páros: iejiitszásra nem
voll máT idő, Mezólúr és Gyo,
ma kölcsönösen feladták.

A vándordíjal egyenlő pani,
szám mellett zsúridöntés sze
rint 14.5 ponital Mezőtúr nyerte.

Vasárnap este jól sikerült
bankett voll· - reggelig tartó
táncca!.

Czik~e]y Mihály besen
~zegi lakos a csirkeóljából
füstöléssel akarta a ba·
romfitetüt kipusztítani. A
füstölést- .olyan ügyesen
végezte, hogy az ól száraz
anyagatDzet fogott és sze'
rencsésen le is égett. Azért
szerencsésen, mert más
épületrész nem gyulladt
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Erdélyből szöktem, önkéntes voltam
már Hz hónapja.
Egyedül, árván, elhagyottan
Istenem, tovább nem, nem birhattam ...
Elszöktem ...
Testvér! . . . nazaszöktem ...

Itt járt egy ember.
Pepita kabátja volt.
Rongyos, fekete nadrágján foli hátán folt.

Megállt előttem megroggyanó térddel.
Fejét előre ejtette, könnyekre fakadt.
Kezét összekulcsolta, a vézna, fáradtakat.
- Testvért ...

Itt állt előttem . . .
Pepita kabátja volt . ..
Rongyos, fekete nadrágján folt hátán folt , ..

- Azt hittem, kellek.. . azt hittem, steretnek ...
a testvérek, akik régen hazajöttek . ..

Nincs állásom, falat kenyerem;
a csillagos ég koporsó fedelem ...
Rongyos vagyok, testvér! . . . Elkerülnek! . . .
Pedig ember, becsületes vagyok és én is szeretek . ..
Testvér, hazajöttem ...
Bocsáss meg, hogy. sírok. . .
testvér! . .. de én haza jöttem ...

Oti állt előltem, azután elment,
elköszönt; ki tudja, hova, merre ment? .. ,

ítt járt egy ember .
Pepita kabátja volt .
Rongyos, fekete nadrágján folt hátán folt . ..

Szegedi Lakberendezési Vá
sár. A szegedi iparteslületez
évben rendezi meg első lakbe
rendezési vásárát az iparteslii
let székházában, Ezen a vásá-
ron tanubizonyságot tesznek a
szegedi lakberendező kézmú
iparosok a magyar ipar kivá
lóságáról és művészi felkészült
ségéről. A lakberendezési vii·
sár a Szegedi Hét keretében
augusztus 26·fól szeptember
D,ig tart

Körzeti verseny. A békés
sámsoni önkéntes tűzoltó tes·
fület augusztus hó 27'~n dél,
előlt ünnepli fennállásának 10
éves évfordulóját, amikor is
dfszközgyülést s utánna pedill
él vármegyei lűzoltó szövetséll
körzeti versenyt tari, amelyen
részi vesznek az orosházi já
rásbeli és a Csanád megyei
községek tűzoltó csapatai. Ér,
lesülésünk szerint a körzeti
verseny iránt igen nagy az ér
deklődés.

Az Ibusz című államilag tá
mogatott vállalatnál támadt
Trettina féle botránybeln ha
marosan rendet teremt a mi
niszterelnök.

Az iskolák nyári szünetét
szeptember 16,ig hosszabbi
tották meg.

Hogyan nyomoznak a Guinea
benszülött detektivek? Uj·Gui-
nea benszi.ilöítei érdekes és
eredeii módon nyomoznak a
gyilkosok után. Ha valamelyik
benszülött nem természete::a ha
lállal hal meg, akkor CI "detek
tivek" megbotozzák él halottat.
Közben neveket sorolnak fel.
A benszülöltek azt tartják, hogy
a halott feHetlenül megmozdul,
ha annak a nevét emlíllk, aki
megölte őt. Az uj·guineaiak
furcsa szokásairól rendkivüi
érdekes történeteket mesélt
Tolnai Világlapja egyik olva,
sója, aki ötévi távollét utón
mosl érkezeJt vissza Magyar
országra.

OOmbös miniszterelnök el

független Kisgazdapárt elnö
kével és 11 képviselőjével a
bú;uI áráról tárgyal.

Páros nap lévén, GandhH
szabadon bocsátottók, mielőtt

abbahagyla a halálig tarló bőj·

tölést.
.Szlnésznök nagy szerelmei.

A magyar színésznők nagy
szerelmeil'ól és házasságairól
rendkívül érdekes cikket közöl
a Délibáb új száma, meJy gaz·
dag tartalommal jelent meg.
Pompás budapesti és külföldi
rádióműsorokat, slágerszöve·
geket, közel száz képet, nagy-
szerű filmrovatot, folytatásos
regényt, egyfelvonásos szinda
rabot és még sok más érde
kességet talál az olvasó anév~

szerű képeslapban. Egy szám .
ára 20 fillér, Romániában 10
lei, Csehszlovákiáben 2' ck.,
Jugoszláviában -4 dinár.

Csendes részvét.

A menyasszony megkérdezi a
vőlegénytő!:

~. Mit mondott a barátod, mi
kor megmutattad neki a fényké
pemet?

- Semmit, csak némán' meg·
szorltotta a kezemet.

Az Arad-békési ev. Egyház
megve Dr. Vangyel Endre gyu
lai főszolgabirótmásodfelügye.
lőnek válIasztoita meg.

Felvétel a Márta Diákott
honba. A budapesti IX. ker.
Liliom,u. ID sz. alaH levő

Márta Máter Diákollhonban
megiiresedett helyekre, az
1935/34. lanévre szóló felvételi
kérvények augusztus 25-ig be·
adhatók. Pályázhatnak oly sze
génysprsú, példás 'viseletű és
jó előmenetelű egyetemi és fő

iskolai hallgatók, kik lanulmá
nyoikaf Budapesten végzik. A
szobák 2-6 személyesek. A
város közepén, az egyetemek·
hez közel fekvő szép kertes
olthonban, hol külön tanuló,
társalgó és fogadószoba. fürdő,

zuhanyozó, fűtés és gázr"zsó
használaJ szolgálják a hallga,
tók kényelméí, a bentlakás díj
talan. Bővebb felvilágosítást
készséggel nyujt postán is (vá
laszbélyeg mellékelendő) az
Otthon háznagya.

Itt járt egy eJ.llber e e ..

Írta: Csáki Imre.

-
A kormányzó Gróf Teleki

Pál focserkésznek él nemzet
elismerését feiezte ki adsem·
bori sikeres mcgrende7éséért.

A felvidéken is érik a Re
vizió. Szegény Belles külügy
miniszter! Mi lesz vele, ha
csak a kicsiny kis Csehorszá
got tudja majd kiilügyigazgatni.

Két új gyógyforrást nyitot
tak meg szombaton a Rudas
fürdő mellett. Ujabb értékes
gyógyforrásokkal gazdagodott
a főváros. A Rudasfürdő mel
lett egy kénes és egy rádi,
umos tartalmú forrást tártak
fel, melyeket. egyelőre ivókú
rák céljára fognak igénybeven
ni. A források foglalása már
elkészült s igy azokat szom,
baton d. e. 10 órakor iínnepé
Iyes külsőségek között áf is
adták él r:élgyközön~ég hasz,
nálatára. A kénes fOrrást Attila,
él rádiumos forrást pedig lu'
ventus forrásnak nevezték el.
A nagyközönség szombaion
és vasárnap ingyen veheti
igénybe a két forrás vizét,
melyet poharanként fognak ki·
mérni.

Óriásí vihar óriásí károkat
csinált a héten Európában és
Amerikában.

A béke felé való törtetésben
Anglia és Japán siirgősen nö'
velik tengeri haderejüket.

A londoni búzaértekezlet ta
nácskozik, tanácskozik, tanács·
kozik, .... kozik.

Már Franciaországben is ter·
jerl a nemzeH szocializmus
Most ó van soron.

RE
Dr. Jung Miklós az új vár

megyei segédtanfelügyelő. A
kultuszminiszter dr. Jung Mik-
lós kir. segédtanfelügyelőtSzek·
szárdról a békésvármegyei tan
felügyelőséghez helyezte át.

Áthelyez~s. A va!lás- és köz
oktatásügyi miniszter úr Patll
Sámuer"áIL polg. isk. igazga'
tót saját kérésére a szarvasi

. áll. polg. leányiskoláhozhe'
lyezte at igazgatói minőség,

ben, a gyomai polg. fiú, és
leányiskolához Gondos József
áll. polg. isk. tanárt osztotta
he a szolnoki polg. fiúiskolá,
tól igazgatói minőségben.

Esküvő. Ifj. Laász János vér,
teskethelyi levita tanUó f. bó
24.énvezette ol1árhoz Pöntör
Irénke vérteskelhelyi úr1eányt
a mezőberél1yi I. ker. ev. tem
plomban. Sok szerencsét az
ifjú párnak.

A MÁV menetjegyiroda közli,
hogy sem a balaloni, sem él

szegedi filléres gyors nem köz
lekedik, mert számottevő jc,
lentkezés egyikre sem volt.

Értesités!A kőkútl m. kir.
állami erdóhivatalnál (pósta
Sirok, Heves vrm.).3 éves kii,
lönbözó fajú elsörendű'alma,

körte, szilva. cseresnye, barack
filk kapható k darabonként vO
fillérért..
Lázas~n készülődik aLeventc

Egyesüiej kilűnő műkedvelő

gárdája a szokásos szüreti mu
laIságra, mely értesülésünk sze
rint szeptember il-én, vasárnap
lesz meglarlva az Erzsébel li,
getben. Délután szőllőlopé'ís,

sza had színpad, este műked

velő előadás a legjobb sze,
replőkkel, kalonazene, cigány
zene. zamatos jó paprikás és
utána táncmulatság lesz reg'
gelig-, olcsÓ belépti díjak mel,
lett. Reméljük, hof,1Y a fárado'
zás nem hiába lesz és éi Le
venle Egyesület vezetősége is,
mét egy sikerüll estc?! könyvel
het él.

Tüzoltó szövetségi közgyü
lés és verseny. Békés várme,
gye tűzoltó szövetsége, továbbá
a vármegyei (űzoltó szövetség
segélyző pénztára évi rendes
közgyűlését szeptember 1O-én
tartja meg Gyulán. E- napon
lesz meSltartva a kél évenként
tartani szokot! vármegyei tűz'

olló verseny is, amelyen a já,
rási versenyen első és máso,
dik dijat nyert tűzoltó csapatok
vesznek részt. A meghívók már
elkészültek és szélkÜJdeltek.
Ezen a napon tartja a gyulai
önkéntes tűzoltó testület ünne,
pélyes . székház avatásái is.
Ugyemis a tűzoltó laktanya ái
épílletetl és kibővíllelelt
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GörögalJás diilöben lévő szántfll'a 930
P. kikJáltási úrban elréndelte. A'l ár~

verést:
1933. évi szeptember hó 14

napján d. e. 9 órakor a tkviha
tósághivaialos helyiségében fog
ják megtal"tani~

Az árverés alá eső ingatlanokat· és
pedig a gyomai 5729. sz, betét-ben.A·
Ll-2. sorsz, 214, 215. hrsz. ingatlant
végrehajtató érdekében a kikiáltási ár
felénél, Perei János csatlakozottnak ki
mondott· végrehajtató érdekében .3110 '
P-néj, a gyomai 742. SL:. betétbenfog>
lal t ingatlanok végrehajtató érdekében
a kikiáltási ár 213-ánál mig Perei János
csatlakozottnak kimondott végrehajtató
érdekében 2544 P-nél alacsonyab'h
áron eladni nem lehet.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c,
42, §,-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bál1'at
pénznek előleges birói .letétbe hely~zé

séról kiállitott letétí elismervénvt a ki
,küldöttnek átadni és az árveré;i 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 kikiáltásí ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi máJus hó 19. fi,

Záhonyi sk. kir. jbiró elnök.
A kiadmány hiteléül:

Pulugor
kezelő.

bármilyen kivitelben v ci II a I i él

SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkbtészete lYl e z ő:be ré ny.

Iskolai tankönyv köJésc 50 fill.

Áraiánlatlal késlsé~gel szolgál

a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos· utca 64,
ahai megrendelések fclvéJetnek.

D Jenei
·épület~ és műbútor asztalos

ető,fi út é p Li I e t·~ és

44 sz. a=,

nyitottam. _. Készítek megrendelésre mindenféle
épület-, bútofD és mű!Júlor asztalos munkát u. m.:
háló, ebédlő, úriszoba, stb. berendezéseket. -

A n. é. közönség támogatását kérve, vagyok
tisztelettel

Értesí/12m d ll, é. !,özönség·et. hogy Gyomán,

FIGYELEM!

A gyo l11ai kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

1652/933. sz,

Árverési-hirdetmény
kivonat.

Nemzeti Hitelintézet Rt. végrehajtó
nak Perei Lajos (nős: Nádudvari I1o
nával,) Szaniszlai Istvánné Sz, Csapó
EteI, és kiskoru Csapó Mihály végre
hajtást szenvedők ellen inditott végre
hajtásiügyéten a tkví hatóság a vég
rehajtási árverést 2000 P és 2190 p
tőkekövetelés és jáL bahajtása végett
a gyomai kir, járásbiróság területén
levő Gy:o.rnaközségben ftkvő s a gyo
.mai 5729. sz. betétben. A I. I-2. sorsz,
s 214215, hrsz, a. 211-öl és lOD-öl te
rületű, 1/2 részben Perei Lajos (nős:

Nádudvari Ilonával) a másik 1;2 rész
ben Szaniszlai Istvánné Csapó EteI és
kiskoru Csapó Mihály nevén álló bt;l
telkes ház és kertre 1092 P., a gyomai
742. sz. betétben. A t L sorsz. 8076.
'hrsz, 307-öl területü Zöldlapos dűlő

ben levő Szan~szlai .Istvánné sz. Csapó
EteI, és kiskoru Csapó Mihály nevén
álló rétre 23 P., ugyanezen betétben

Iterl11é~ü, eg8sZs(~ges, legalább 79-es

I
fajsúvlú, 2 S:,:iZ:I'0kll~l több itlegl:ll

magvat nem tartalmazó buza, vagy rozs
használható fel adófizetésre. Az adófi
zetésre szánrterményta hátralékos tar-
tozik a Futura által közölt időben és a
kozségben megjelölt· helyreelszállítani
beszolgáltatás végett, a termény piaci
áron vétetik át. Az az adóhátralékos aki
1933. év.re előírt együttes adója össze
gének megfelelő 0sszeget adótartozásra
az év végéig készpénzben befizetés adó
hátralékát részben', vagy egészben, ter
ményben, vagy részben terményben és
j'észben készpenzben kiegyenlíti térités
ben rés!.esül, a terlnénybenbefizetett
összeg után. A téritésösszege ha a hát
ralék 50 százaléka egyenlittetík ki 10 szá
zalék, ha 75 százaléka egyenlittetik ki
IS százalék, ha pedig a teljes hátralék
lesz kiegyenlitve 20 százaléköt tesz ki a
terményben befizetett összeg után. Aki
hátralékát, vagy annak egy részét ter
ménnye1 kivánja fizetni, köteles ebbeli
szándékát legkésőbb f. évi szeptember
hó 5-ig a végrehajtói irodában bejelen
teni. A termények elszáHitásának helye
'és ideje a bejelentőkkel név szerint lesz
közölve. Az adóhátralékosok által fel
nem ajánlott és be nem szolgáltatott le
foglalt termény, rendelet szerint össze
lesz irva és a Futura által közle'ndő idő
pontban és kijelölt helyre a hátraléko
sokköltségén lesz.· elszál1itvabeszol
gáltatás végett Az Elöljáróság.

úYóMAi UJSÁO

likációt'

Mezőberényi.
mag~n-publikációk:, . - ,

Gyomai
magán-publikációk:

Mezőberényi

hivatalos-publikációk:
A 122.000/1933. P. M..sz. rendelet

szerint a mezőgazdák, ipaí'osok és ke
'reskedők az 1932. év végén fennállDtt
együttes· adóhátralékukat '. búzáva,l .. és
r07,zsal is kifizethetik Csak folyó évi

Boros~hord6kés . kisebb-nagyobb
kádak vannak eladók, Értej<:ezni lehet"
Mezőberényben, Széchenyi ucca JO si.
alaH..

Haszonbérbe kiadó a mezőberé~

nyi reformátiJs temető mellett 12 kis,..
hold és négy fertály fekete ugari föld.
Értekef'ni lehet Mezőberényben a re
formátus lelkészi hívataIban.

A MezőberényiGyümölcsipari és
Központi Szeszfőző Szövetke<!et
közhírré. teszi, hogya gyümölcs átvé
,telt szesz[őzés céljából már megkezdte.
Átvételminden hét~;szerdán é~ SZOIl1~
'baton van. A GyUmulcsöt a' rÍlindén·
kori napíáron vesszük' át agy'ümölcs-

. termelő gazdáktól, azonban felkérjüka'
n. é. gyüJ11ölcstermelő gazdaközönsé
get, hogya gyümölcsöt c.sak. külöll-

. külön fajonkénti szortirozással ves~zük

át. Az Igazgatóság.
A Mezőberény község tulajdonát

képező KörösÖtl-tuli· hullámtéri sarj'u:
füterrnés f.. hó 28-án d, e. 8 órakor
készpénz fizetés mellett el lesz árve- .
rezve.

Kurtág F. Vilmos mezőberényike
reskcd6nél 4 drb. jókarban levő spa

·létás ablak van eladó, Ugyan ott egy
tanuló fiú felvétetik:

Ács Ilona, mezöberényi 'lakos Thö
-köly ucca 27 számu félháza (utcai-rész)
eladó. Értekezni lehet özv. Ács Sán
dorhénál'Gróf Tisza 'István utca 70 sz.
szám alatt, vagy a Mezőberényi Gaz-
'dasági Takarékpénztárban. .

() oldal.

Szerkesztésért és kiadál)ért felelős:

ifj. WA~~R MAIÜ01't .
1,IIII"'.jllllljlll'-II-1

Oyse-'SzarVasi Bocskai' Konkolyozó trieurök, melyek a vad-
3~3 (b l) borsót is kiválasztják, napibérért ivánYi

. I) Aladár és István magtáránál kaphatók
Gyoma, ]953. aug. _O~ I á . "I d'" é I t á . élv nYI .... a <lll' s s v n cegu ·a

L~leklelen kergefódtés volt vetőmag tisztítása megkezdödött: Csak
ji mé'rkőzés.Nehji-néha nem is csíraerős vetőmagból várhatunk jó ter-

ji iabdáf, hanem' a jálékosfker- mést.
geí!e az ellimfele ökölbeszorí;' iványi Aladár és IstIfán malmaik-
tol! kézzel, mindenre elszánlan. ban lehet csereőrlést is végezni. A kő-

zönség a legjobb kiszolgálásban ré-
Ha így haladunk, legkozelehb slesűl.

kop~rsól kell kihozni a mér~ iványi Aladár és István cég a ga-
kőzésre. (Kuí·éz.) EnrHzklalán bonát nJÍndig a legmagasabb n'lpiáron

egyik oka a bíró is voll. Bi- veszi.
zonylalanságál kihasznallákri Kerekes Károly borkereskedőnél a
játékosok. No meg nem islá_,kitünő zamatu kadar bornak literie

44 fillér.
toll jól. A szarvaSifaulfol egy' Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
g-yo~laiL Semmi hang a bíró szám alatti lakos) kia gylimölcstah-
felől..Erre a iliidefék gyomaink folyamot elvégezte, a nJÍlldenkori nap-
viss'iaadja. Kiá Ilítia' él 'bíi·ó. Azszámért elvállalja gyümölcsfák elülte

ellenfél sokkal' durvább volt:' téset és kezelését.
Eladó ház. A volt Fried Géza-féle

Mindkettőt pihenni kellett volna '·Bocskay utcai ház 2000 pengö kész-'
kiildeÍ1i~. pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka-

Még mindíg· vannak a kö- mat feltételek mellett eladó. Érdeklő-

zönség kOzöt! ol'yano/<; akik' dők fordulianak Wagv.er József fake-

kihivóan hangosán az ellen. reskedőhöz Gyomán,
félneR drukkolnak. -Kíváncsi' Csel'épkályhák, kandallók és vas-

kályhák szakszerü javítását, átrakását
vagyok, hogyaháborúhan ' fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
is azért imádkoznék-e, hogy· olcsón eszkőzlőm. Szép és olcsó új
az ellenfele győzzön'? .. · Az .kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép-
ilyen . embert Szarvasra, vagy kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá-

mindíg ana kelléfJe 'küldeni 03- nát-utca 1. sz. (l-15)

honnan aiellenfáiolÍ.ákkor" ~árom ~ámpásos, Philips rád~~
. " ,'" '.'."'. .... .. (aIIg hasznalt) hangszoróvah::ladó. Bo-

mindig él gyomai csapa1nak vebbet a Hungária könyvnyomdában.
drukkolna; nem azért mert jobb, .

hanem mertidegen.Az idegen' .

mindíg jobb, minI az ismert,a'

falubéli,' a ma~yar az én jó
magyaröm magatarfásából ílélc.

ve. Ennek az úrn'ak legalább'

csehnek kellene· lennie, hogy

ezek' szerin! jó magyar lef\es:':

sen ...

A' közönség nagy része a
1eniszversenyen volt. A mér;..'
kőzésen-maradlak egy részlS';'·

nek' keflett volna inkább (,j..:

menni. Ha nem isa tennisz"

versenyre, , \aláll inkább haza.
A pát.' fillérjükért többel· rOll~ .

tottak él csapaton, 'mint ameify-:
nyit hasih'áHá kt. ' .

Az után még egyel: gyomaibh

és iobbk'apLlsa Iiincsa GySe
nek? .•.. Már kezd sok lenrii

a sok, csak egy' mérkőzésre

felbukkanó ideg'én arcból. Ki
fog majd iálszáni a bajnoki

mérk.Ózéseken? . . . (Cs.)

ETK-CsAK (kombinált)
3: 2 (2: 1)

Endrőd, 1935. aug. 20.
A mérkőzés az első félidő~

ben. kezd!2it durva lenni, ami

Hrabovszky.bíró gyengeségé

nek tud/lalóbe. A második fél

időQen.··Maf,uska bíráskodása

mellett fair játék volt; a CsAK

szép játékot mutatotL A széP.'

eredl1lény:a;:endródi csapat·

erős javulását bizonyílja.

Nyomtatta a. "Hungéria" könyvl'lyomdai vállalat Gyomán. Felelős ib:~mvezetö: ~rqc::her Mihály.



vm. évfolyam 36. szám.- ---- ....-~=-=a==-.p:-.;;=.--- ._- _'T .:......:...--~_'__""_ _._- _
Ara 10 fi uet. űyoI11a, 1933 szeptember ~.

p O L I T • K A I, T A R S A D A l M I É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekkell :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208

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

am

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o nl a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Hagyat! lehetne emelni
mezőgazqasági cikkeink árát?

Ezzel a nehéz kérdéssel már
régebben foglalkozom s m6r
a Magyar Szövelkezés 1932.
augusztusi számában részlete,
sen rtimutattam arra, hogy még
a legnagyobb kedvezménnyel
végrehajtott földteherrendezés
sem segít a gazdákon mind·
addig, dmíg cl mezőgazdaság

terményeinek illő órat nem lu
dunk biztosítani.

A mezőgazdasági cikkek iiriÍ
nak katasztrófális esése első·

sorban is annak a nagy szer·
vezetlenségnek a következmé·
nye, amely a termelésben és
az érlékesítésben egyaránt
fennáll.

A szervezeHség' felé az első

lépés az volna, hogy minden
községben Édékesílő Szöve/I
kezetel kellene felállílani, amely
nek központja Budapesten .,zé
kelne s minden gazda köteles
volna abba belépni, amire tör
vény kényszerítené az, embe·
reket, mert ilyen nagy gazda~

sági válság idején nem ellgcd~

hető meg, hogy egyesek kénye
kedvélől fiiggjön a magyar
mezőgazda boldogulása.

A budapesli Ér/ékesítő Köz~

pani első sorban is kikuta/ná,
hogy melyek azok él külföldről

behozott cikkele amelyeke! a
m1:lgyar mezőgazda is kélló
sikerrel tudna lenneini s ezu 4

tán sZ1:Ikközegeivel ponlosan
megflJIapítlatja a termelésre al·
kalmas vidéket s ha mindez
meg van, akkor parancsolólag
előírja az illető vidék neh a iel·
zélt termények olyan mennyi
ségú termelésél, amely feltétlc 4

nLi! elhelyezh~lő.

Másodsorban kutatni kellene
él Közponinak, hogy melyek
l'lzok a cikkek, amelyeket illő

áron lehetne külföldön el~

helyezni s ha ez sikerült, ak~

kor az elóbbi bekezdés sze·
rint járna el s csak harmad·
szor foglalkozom a belföldi
pii'lccal, ami természetes is,
mert a külföldi e/adások foly·
tán a túlzolt belföldi' kínálat

meg lenne akadályozva, anniii
is inkább, mert tervezetem sze
rint minden gabona a Központ
k~zén volna. Ez vigyázna arra,
hogy eJ piacra kerülő gabona
ne verhesse le annak árát és
netörténhessen meg élZ él szo,
morú eset, amely pár éve Bécs
ben lejátszódott, ahol él magyar
gabonakereskedők exportőrei

gabonát óhajtván eladni, egy
másra licilálva, a magyar ga·
bona árát leverték önkéntele
nül is.

Ha az Értékesítő Szövelke~

zetek kötelező felállífását a tör·
vény elrendel né, a bo!elJa is
megszúnhetne, mert sokkal
helyesebb volna él földadónak
egyidőre való elengedése.

A boletta megszűnés"ével

ugyanis a kenyér ára felére
eshetnc s ennek folyománya
kénl a kenyérnek erősebb fo·
gya3zlás-:íra lehelne számítani,
ami természetes is, mert cl 14
filléres kenyérből több fogyna,
mí:lt él 28 fiiléresből. A nagy
munkástömegek fő tápláléka l'l
kenyér. A kenyér drágasága
folytán llzonban a stalisz!ika
kinmtalása szerint él kenyérfo
g'yaszlás erősen visszaesett.
ezért célszerű volna ilt, l:Jelföl
dön is megkísérelni, vajjon az
olcsó búzából nem lehQlne~e

olcsó kenyérrel operálni? Mert
ha a kenyérfogYélsztiis ielentő·

sen emelkedne, akkor ezen
k0rülmény is oagyban hozzá·
járulo a a belföldi piac teher·
menlesíi~séhez; tehál elő kel·
lene segíteni itt belföldön is a
kenyérnek minél nagyobb mér
tékben leendő fogyasztásáJ.

A katasztrófális áresésnek
második főoka a nagy pénz·
lelenség, amely országszerte
fennáll, s hiába hitelképes va·
laki, kölcsönt nem igen lehet
kapnia, tehál potom áron is el·
adják az emberek eladni való
jukat, csakhogy pénzt lássa,
nak s ennek köveJkezfében hi
hetellen gabonatömegeket dob
nak ElZ emberek a piacra, nem

törődve azza r, hogy él gabona
árát ezzel napról 4 napra lejjebb
szállít juk.

Ennek a nagy túlldnálatnak
a me~akadillyozására szükség
volna, hogy minden gazdálko·
elónak gabonafeleslegére köl·
esön adassék. Biz/osításképen
nemcsak h()~'y lekötné a gazda
gal)onájál, hanem a kölcsönt
nyújtó egyenesen törvényes zá
I()gjo~'otnyerne az eladni szán'
dékolt gabonára.

H1:Isonlóképen kölcsönt kel~

lene nyújlellli dnnak a részére
is, aki sovéÍny jószágait híz
lalni óhajtja. de a hízlalásh07
szükséges takarmánnyal nem
rendelkezik s végül kölcsönl
kellene nyujlani a szalámi- és
konzervgyáraknak, hogya pi
acra kerülő hízott iószágokat
megvásárolhassák.

Ezen kölcs0nök lebonyolí
tósa céljából szükséges volna,
hogy az O. K H. részére 1'l

Nemzeli Bank 100 milliós hi
lelkendel nyisson. A kihelye
zett pénznek nemcsak 1'l fede
zele, de a ponlos visszafize·
tés~ is biztosítva volna azáltal,
hogy az ilyen kö!csönnel ier
helJ eladások csakis az O. K. H.
megbízottja jelenIéjében történ
hetnének meg, 6 veszi fel CI

pénzl s CI tartozás levonásCl
után 1'l feleslegel nyomban ki~

adja a gi'ndá.nak.
Aminl fentebb em1íteltem, a

kenyérfogyasztás csökkent, ám
de ugyanakkor csökkent II hús
fogYi.:lszlás is s itt szintén áll
az a szabály, hogy csökkenő

fogyasztássol csakis C5lökkenő

úakkal lehet a küzdelmet kl,
venni eredményésen, ezérJ min·
den Szövetkezelnek megkellene
en~edoi, hogy hentes és mé
száros üzemel állithasson fel
ahol a tagok arra való jószá 4

gait, esetleg feldolgozva is, ki·
mérhessék. Mi'l ugyanis a ter
mel6 azért sír, meri a vágó ál
latjáért alig kapott valamit, míg
a fogyasztó a kibirhatatlan hús·
árakat panaszolja állandóan.
Tehát ka[!)csoljuk ki a közve
Htőket s engedjük meg, hogy
a termelő közvetlelilw\ érÍl'llkez
zék a logyasztóval. Ha ez si·

kerülne, akkor a nagyobb fo·
gyasztás azonnal megsziinlel
né a belföldi Júlkínálalol a hi,
zott jószágokban is.

Tervezetem kétséglej"niil al,
kalmas volna nemcsak arra,
hogy az árak esését megaka,
dályozza, hanem élrra i$, hogy
az árakat emeli e némileg s
akkor a boletta eltörlése után
ismét helye lehelne a földadó
teljes visszaállilásának.

Hiába várunk összetelt ke
zekkel. rai/unk senki nem se·
gilhet más, csak, Önmagunk.

Dr. Valentinyi Károly.

Sétahangverseny.
A Gyomai Dalárda most va

sárnap sétahangverseny! ren·
dez a Ligetben, melyen részt
vesznek a Szolnoki MÁV fli-
tóházi 1;Összetarlás" Dalkör és
az Endrődi Iparos Dalkör.

A szolnoki "Összetadás"
Da/kör a mostani Országos
Dalosversenyen él nehéz mú·
dalcsoportban jó helyezést
ért el.

A hangverseny első rendü
múélvezetel igér, ezért felhív'
juk olvasóínk figyeImét erre éi

rílka alkalomra.
Este a Gyomai Dalárda V(ll

csorát ad a Szolnokiak tiszte
lelére. Meghívót nem adtak ki
e vacsorára, így akik azon
részt akarnak venni, jelentsék
ezt Nyisztor Péter elnöknél,
Lach fűlöpnél vagy Szabó fli'
renc titkárnál. Egy terilék ára
1 pengő.

Endrődi dalosnap.
Szent· Islván király napján

délután szép közönség előll

tartott együttes hangversenyt
Endrődön az ot1ani Iparos Da
lárda Palolai ferenc karnagy
vezQtésével, a Gyomai Dalárda
Hajdu Béla karnagy vezetésé
vel és a MezőtúriRef. Ének,
kar Darabán Sándor karnagy
vezetésével.

A három szomszédos dalár
da már több alkalommal sze'
repelt ugy szabadtéri hangver-

indenféle gab, nat ~e~~~g:s/~:~,vásár I
gyomai telepe WAGNER FAKERESKEDÉS.

u
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Lezuhan! egy szekér.

Áthelyezés.-Az apostoli Kor·
mányzó úr Ancsin György end
rli5di s.lelkészt Kondorosra
helyezte át. A szimpatikus, ked
ves, vigkedélyű kispapot bará
tai és tisztelői 28-án búcsúz·
talták egy vidám est keretében.
Helyébe és cl már elóbb Szeg.
hajomra helyezett Pflaum}ózsef
helyell kél új-misésl - Székely
Imrét és Kiss Lászlót - helyez.
te az apostoli Kormányzó úr
Endrődre.

Halálra gázolta a búzássze
kér özv. Szakálos Györgyné
endrődi lakost, aki f. hó 30·án
vejével, ifj. Hegedűs Jánossal
búzát vitt Mezótúrra eladni.
Valószinüleg elaludt a kocsin
és lecselt. A hátsó kérék ke·
resztül ment raj1a és súlyos
bordajörést szenvedett. Mire

veje a nagylaposi majorhoz ért,

hogy Endródre hozza orvos·
hoz, az asszony kiszenvedett.

Lemondott amezőberényi

községi gazda: Szűcs ISIván
és helyébe a képviselólestület
aug. 30,án Székely Sándort
választotta meg.

"A Reggel" Ldzái Miklós nép
szerű heti/apja szept. 4-től árát
20 fillérről 10 fillérre szállitotta
le. A JO filléres "A Reggel"
hangiában, irányában, tartal·
mában és Jerjedelmében ugyan
az marad, mint a 20 filléres
"A Reggel" volt. "A Reggel"
megalkuvást nem ismerő po
lilikája, a magyar igazság áhi
tatos szalgálala, a köztis7les
ség védelme, a korrupció és

protekció irtása és a polgár.
ság politikai és gazdasági job
bágyságából való felszabadi#
Jása. Közgazdasági rova1a a
nagy dolgozó tömegek élelér
dekeiérl küzd. Rovafait a tár
sadalom legkiválóbb emberei
(írók, köllők. világhíres magyar
spor/emberek) írják, Úgyhogy
a 10 filléres "A Regfrel H az
egész magyar olvasóközön
ségnek még a mai sívár viszo
nyok között is örömteljes de·
rűs hétfőket fog szerezni.

Endrödön a Korona Kávé
házban szept. lO'én bál lesz
olcsó belépódíjjal és jó zené
vel.

A Békésszentandrási ref.
egyház az alispáni hivatalhól
1933. augusztus hó 25-lől, 5
hónapra Jerjedő időre, Békés·
vármegye területére érvény·
es adomÖnygyüjlési engedélyt
nyer!.

mójd elszegődött csordásnak.
Megőszült, fia, unokája lett s
öreg korára az újpesti szere
tetház velte gondjaiba. Il! élde·
gélt csendben, békében az egy·
kor rettegeIt banda utolsó be·
tyárjd.

állat kerti\! már eladásra. Az
állatok elhelyezésére kb. 500
m. hosszú, impozáns istálló·
sort építtettek.

A kiállitás ünnepélyes meg'
nyílása szeptember 2-im, szom
baton délben 12 órakor lesz
és az nyitva marad vasárnap
este 6 óráig.

Abékésvármegyei uradalmak
és kisgazdák kiállílásra kerüló,
kiváló tenyészállalai érdemesek
a meglekintésre. A tanulságos
és szép kiállítást bizonyára
nagyon sokan megnézik vidé
kiek is, akik kellemes kirándu·
lást lehetnek az Orosházáról
félóránkénl induló, 10 perces
menelidejű vonat jal, a szép és
jóhírnévnek örvendőGyopáros
gyógyfürdőre.4 menetdii oda
és vissza 40 fillér.

a kocsit lovakat azonban kö
téllel kelleU felhuzatni.

Milyen borzalmas szeren·
csétlenség történt volna ha a

I mukásokkal megrakott szeke·
ret kapja oldalba egy másik
kocsi! ...

Ez alkalommal idószerünek
láliuk felvelni azt a régen va
judó tervel - hogy ez a kis
hid nem lévén alkalmas a
nagy kocsi és személy·forga#
lom lebonyoli/ására, meri 011
még valami sulyos szerencsét·
lenség fog förténni, vagy a kis
hidat kell kis7élesiteni, vagy
pedig agyalogforgalom lebo
nyolitására egy kis fahidat kell
a holt medren átvezetni.

Ebben a kanyarban ugyanis
a közlekedő kocsik és autok·
tól az arra sétáló gyermekek
és felnőltek testi épsége állan
dóan veszélyeztetve van.

örös-hidon Im

Sándorral és a betyárvezér be
veJte a bandába. "Nagyon ió
ember volt a mi Sándor ga?'
dánk - beszélje Bakó - pon'
tosan kiadta mindenkinek a
részél, a szegény embert soha
nem bántotta, sóJ megsegítette."
Rózsa Sándor ostoros csapa,

I.ban veli részt a s.zabad5ág•
harcban, - ulánaq ével (dt,

orosházi áHatkiállítás
nagysikerűnek bizonyul.

Az ujpesli szeretelházban
szerdán meghalt Bakó Ferenc
volt Rózsa Sándor ulolsó be
tyárja. 1820· ban szül"te1t s 25
éves voll, amikor egy vereke
dés miatt összeülközött a tör
vénnyel és elbujdosott. Rövid
hányattatás után Szeged hatá·
rában, a Tisza melleJti nádas·
béln össz.elalálkoz01t Rózsa

Az
rendkivül

113 éves korában meghalt
Rózsa Sándor utolsó betyárja.

Vasárnap délután 4 óra táj
ban nagy csoportosulás és ki·
abálás volt él községháza mel·
letti holt Körös hidján.

Kaló Antal gyomai lakos
másodmagával kocsin kifelé
igyekezett a tanyára, miközben
felérve a hidra. u/ána iöfí a
telki uradalom emberekkel meg·
tell kocsjia~ mely elózni akar!.
mikor váratlanul szembe érke
zett velö!, egy molorkerékpá
ros nagy zajjal, ugy hogy

a lelki uradalom lovai meg·

ijed lek és nekiszaiadiak Kaló
kocsijának. Az összeütközés
oly vehemes volt, hogy Kató
kocsija állörte a hidon levő

belonkorlálol és emberestől,

lovas/ól zuhant és kalimpázott
CI meredek lejtőn lefele.

A zuhanás még szerencsés
volt anyiban, hogy emberélet

ben kár nem esdI. A kocsi
gazdája a maga 'lábán jöt j fel,

aleset a

Békésvármegye törvényhaló- I szágos tenyészállalvásár aJkaI

sága ez év tavaszán elhatározta lmával és ~zt követó~n,.e~ é~'
e2Y békésmegyei Jó-, szarvas. ben csupan Oroshazarol es

marha·, serJés- és iuil kiállitás- környékéról kb. 150 tenyész·
nak Orosházán való megren·
dezéséi.

A válaszlás bizonyára nem
csak azért esett Orosházára, .
mert ott és annak környékén
az állaltenyészlés feile1f, hanem
azérl is. mert Orosházán 3
évvel ezelőtt olyan nag'yarányú,
rendkivül jól sikerült kjállíl~st

rendez/ek, amilyen még aligha
volt vidéken. Remélheló vol!
tehát, hogyabékésvármegyei
állatkiállítás is sil,erülni fog.

Örömmel közölhet jük, hogy
a jelentkezések a legszebb re
ményeke1 is felülmúlták, ugyanis
300 nagyállatot, 200 sertést és

juhot jelenteHek be. Rendkívü!
nagy szám ez, még jó gazda
sági viszonyok között is; kii]ö
nösen pedig, ha figyelembe
vesszük, hogya tavaszi oros
házi bikavásár, Jovábbá az or·

senyena nyílvánosság előll,

mint az Országos versenye·
ken műbiráló bizollsá~r előll is.
Nyilván fülükbe cseng Kisfalu#
dynak ez a mondása: "Hol
nincs versengés, nincs küzd·
helye bá/or erőnek."

Az endrődi közönség min
den rétegél::ől megjelentek egy
kis - nem mindennapi - li·
geli szórakozásra. Összkarban
és a dalárdánként előado1t

énekekér/ minden alkalommal
sokat tapsolt a közönség, mely
nek nagy többsége az arány·
lag kevés ülőhely mialt állva
volt kénytelen él dalosok szebb
nél·szebb énekét végighallgat.
ni. Ebből az alkalomból a ren

dezőség viJIanyvilágilással is
kedveskedett az érdeklődő kö
zönségnek, ami azulán a tár·
saságot a késó esti órákban is
együtt tartolla és egy hangu·
latos eslének az emlékét sze
rezték meg maguknak.

65 s·zazalékos kedvez
ményÜ kulturvonat indul
a szeptember 8-i hon·
védU'nnepségek alkal
mával Békéscsabáról

Budapestre.

A volt I. honvéd és I. nép·
főlkelő ezredek f. évi szeptem·
ber 8-án a honvéd szobor alap
javára országos jellegü ünnep·
séget rendeznek. Ebből az al·
ka]omból a Máv igazgalóságCl
eddigi köz!eményeinktől eJté·
rő,zn 66 százalékos meneJdíj·
kedvezményt csak a kullurvo·
nattal utazók részére engedé
lyezet!. A mene/rendszerű vo·
natokon u!azók részere csak
a lll. kocsiosztályra érvényes
50 százalékos menetdíjkedvez
ményt engedélyezte.

Igy tehát a kulturvonaton
utazók százalékkal nagyobb
menetdíjkedvezmény élvemek,
mini a menelrennszerű vona
tok ulasai.

Ilyen kullurvonat indul Bé·
késcsabáról is, ha arra szep·
tem ber 4-ig legalább 500,an
jelentkeznek. A meneldij e kul
turvonaton oda,vissza igazol.
váimyal és ünnepség szinhe
Iyére, az Angol Park-ba szóló
belépójeggyel együtt P 7.40.
Músor külön 20 fillér.

Elónye e különvonalnak,
hogya távolabbi községekból
csatlakozó kulturvona1i utasok
Békéscsabáig és vissza a kiin
duló állomásig szintén 66 szá·
zalékos kedvezményt élvez·

nek. Az ulközben felszálló uta
sok nem a Békéscsabától sz6·
mitotl meneldiiat kötelesek
megfizeini, hanem csak a saját
felszálló álloffi'ásuktól szá mi/olt
kedvezményes menetdijat.

Jelentkezések él Máv. helyi
,i!l!omásf(jnöksiÍgénél.
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ill '
szeptember 4,től

20 fillér helyett

valamit, vegye igénybe a
"GYOMAI UJSÁO" filléres
hirdetéseit. Egy hasábos
5 cm. magas hirdetés 50
fillér, háromszori közlés
1·20P. PUBLIKÁCIÓ 3 sor
ig 10 fillér. Hirdetéseket
felvesz a "HUNGÁRIA"
nyomda Kossuth l. u. 64.

ladni aka

Hangja, iránya, tartalma és
terjedelme

változatla.n marad
A·REGGELel6fizetési ára egy
évre P 5·-, félévre P 2'50. -
Szerkesztőség és kiadóhivalal:

Budapest, VI. ker. Teréz körút 52.

LÁZÁR MIKLÓS
híres hétfői lapja

Szerkesztésért és kiadásertfelelős :
ifj. WAGNER MÁRTON:

IIE"'XI'II'X'11i"'ji"

1111111'.1111'1"1'11111

ilt-té

*E rovatban közöltekért felelősséget

nem vállal a szerkesztőség.

léikniil igaza I mond." EI-ból
kiindulva meg kell állapilanom
azl, hogy táborozásol11 ideje
ala II - ha egyáltalán szó lehet
lábori rend megsértésérőJ,

avagy kötelezejlség nem lelje,
sitéséről - egyiket sem kö·
veltem el külötJbben, mint él

csapal bármely tagja, béJeérlve
természetesen ugy a tiszteket,
mint a parancsnokot is. Ennél
fogva tehát ha engemet ilyen
vétségért el kelleti távoJitani,
akkor az egész csapatot SZŐl

. rüstül-bőrüstü] ellehetelt, el
kelleH volna lávolHani.

Nem tudom,· hogy én reám
melyik vétséget gondolta ki cl

közlemények irója, de valószí,
nüleg ő maga sem tudja.

Nem óhajtom 'a való tényt,
ami ol! tör/ént most itt fesze'
getni, meri egy másik cser
kés?. törvény azt mondja, hogy:
"a cserkész magával szemben
s7igoru, másokkal szemben
pedig gyöngéd." Ha azonban
mégis szükségessé válna, azt
is megteszem. Most csak any,
nyil, hogy nem én rajtam bot,
ránkozolt meg 011 számos
szemtanu, hanem a parancs~

nok nem odavaló eljárása fe-

Igen Tisztelt tett.
" Megköszönve a Szerkesztő

Szerkeszto Ur! \úr sZíves.ségét,~mal~a~ok

A N
, I "f' - 90 'k' -' Gyoman, 1903. eVI augusz;

" ep ap . no - ,\ \ SLél-

l
h' Cl9 "

, t 'l 1'"' tus o L • napjanmának !arca rova a)ém a Olras
nélkül egy közlemény jelent' alázatos hí.ve: .
meg, melyben él ,,!örténeti hú, PULUaOR LASZLO.
ség" rögzitésQ kedvéérl valaki
azt irja, hogy egy cserkész! él

szigoruan előir! tábori rend
többszöri illegséri~sc, cgI' má
sikat pedig a szolgála li k_öle'
lezeltség-ének !lern teljesítése
mia!1 a táborból haza keilel!
kli!c!'2ni :3 azokllak hel~'ét olTa
méiió cserkés/_ckVci iöllölld<
be, tvlclid a "Gyomai Ujság"
f. hó 27 ~i\d számá.ban jelent
meg egy másik cikk "Parancs
nokság" aláirással, melyben az
áll, hogy ugy él táborból eltó~

volitoll, mint az azokkal ma'
gukat azonositó másik két
cserkésztisztet a parancsnok;
ság a csapat kötelékéből kire
keszt~lIe.

tvlivei ezek a közlemények
engem is illetnek, azol<at sem
mint úri ember, sem mint cser~

kész szó nélkül nem hagyha,
tom, miért is tiszlelelleljesen
kér('fl1 él Sierkesz!ö úraJ, :sli-.
veskedlék b. lapjában ugyan
csak a "történeti hűsé!?" rög
ZÍtése kedvéért leközölni a kö
vetkezőket.

Mint olyannak, aki a gyo
mai cserkészcsapainak a meg
alakulás első napjálól a leg,
szebb cserkészkilüntcléssel de
korált lag-ja voltam, a lelkembe
vésődött az él CSQ rkésztör p

vény, hogy: "a cserkész fel,

Korona Mozgó, Endrőd.

Szept. 3-án (vasárnap) egy
nagyszabásu film kerül bemu
tatásra. - Címe: "Fekete nász."
Mary Philbin és Lyonel Barry
more-val a főszerepben. A mult
században történ! az esemény.
Két férfi: egy csunya, de hatal,
mas és a szép, daliás, de sze,
gény unokaöccse, valamint a
szép hercegkisasszony körül
forog az esemény. !~ieg-észílő

músorkénl: "Nősűlaz agglegény"
c. kacagtató vígjáték és Ma
gyar Világhíradó kerül a vá·
szonra.

Szept. 8-án eqy világszerle
nagy sikerl aralo11 delekliv dró,
!1lö kerii! eí,5adásra " Mindenki
gyanús" (a kinai detekIiv) ci
wen. Kiegl:szitó műsor: "Kis
rikka"ncs", Fux és Magyar vi;
láfjhiradó.

GySC-Bocskai 2: 1.
Szarvas, aug', 27_

A GySC vasárnap Szarva
son játszoli él Bocskaival, ahol
szép játék u/án 2: l arán yú
megérclemeltgyőzellllel aratot!.

H. o. bajnoki. A GySC vá·
lasz{mánya allg. 50-án tartolt
gYlilésén hozol I haiározala ér,
k!llh;j):n a kczd!jdó őszi baj
,loki fordulóban cl GySC és a
Körös csapatával kombinált leg·
johb 11 iátékossal vesz részt.

Teonisz. A gyomai lenni sze
zók f. bó 9én Dévaványán vá
rosközi tenniszvers'enyen vesz
nek rész!.

Vasárnapi mérkőzések.Gyo- ,
mán, szept. 3 án d. u. 5 órai
kezdettel Mezóberényi T. K,
Gyomai Levente, 5 órai kez
deilel Mezőberényi Textil
Gyomai "Körös" S. C. I. csa
patai m~rkÖLt'i(2k.

Gyse Körös-Öcsödi Kinizs i
4:2. - Biró: Lach.

Öcsöd, aug. 27.
A Gyomai Sport Club "Kö,

rös" csapata azeimult vasár
nap Öcsödre rándult át, ahol
a következő feiálli/ással szép
és változatos játék után győ

zelmei aratott a honi együlles
feleli:

Jakó-Fekete, Breuer-Oláh,
Matlak, Már/a - Ehrmann, Je'
nei, Pfeifer, Puiugor, Mácz.

A csapatot óriási lomboJá'3
közepelte fogadta a 500-400
főnyi közönség, majd a honi
együttes vezetősége üdvözölte'
a befutó iátékosokat, a fuvós
zenekar pedig indulókal iát
szott.

A biró sipjára a pálya kö'
zepén gyülekeztek a játékosok,
ahol Molnár főjegyző, él Ki
nizsi Sport Club elnöke tar,
tolla üdvözlő beszédét, majd
a csapatok kölcsönös virág-o
csokor átadása kövelkezeH.

A gyomaiKörös csapat Öcsö
dön ismét bebizonyitoHa élcl
képességét, meri gyönyörű ak
ciókat és életel vilt a játékba,
melyet az öcsödi publikum lel·
kes tapsorkánnal és elismcp

réssei honorált.
A változa los és gyorsiramú

játékban a gyomai tizenegy ki
vétel nélkül kifogástatanul sze
r<?pelt és állta meg helyéL A
gólokat Pu!ugor (2), Mácz (1)

és Mallak (1) lőtte.

A iá lék végezte ulÉln a csa
pal az Ipartestülejbe vonul!,
aho) '.J gyornaiak liszteletére
200 lel'ilékes vacsorál rendez·
tek, melyen dr. Molnár az
öcsödi Jilkár méllalta a Körös

IcsaDat vendéQszcreleiél, mely·Iiv ei ' cihaIIllo/~CI (Jyoll1án ,.a .Ki:

I
lliL~ji. ...:\ vCicsora a hllíJZSl

szineíb\2 ö!\,:izöíl urleányol,
szolgáilák fel. A I<örös fájó
szivvel, a zene búcsú-akkord
iai meJlell hagyta el Öcsöd öt.

(-áki.)

T
Törekvés-MTK 2: 1.

Mezőberény, aug. 27.
Az MTK a le ~em jött End

rődi T. K. helyett a helyb2Ji
Törekvéssel mérkőzöll. Ered~

mény 9.: 1 a Törekvés javára.
Osztallan megülközésl keltett
az endrődi csapat in'dokoia/;
lan elmaradása.

Hírdetés..4 gyomai községi
gazdasági népiskolában a pó!'
beiratásokal f. évi szeptember
hó 9-én és 10-én tartjuk meg,
mindkét nap délelőtt 8órátó!
12 óráig. A tanilás szeptem·
ber 16-án (szombaton) reggel
8 órakor kezdődik él lll. osz
táJ/yal. Fiúk él tanonciskola,
leányok a szeretetház tanter
mében gyiilekeznek. Az L OS7'

tály hétfőn; a ll. kedden és a
lll. szerdán fog iskolába járni.
Igazgató. If

A robbanó cukor. Külföldön
nagy feU üné.st kelte It egy fiata I
tudós ki'5érlete. Olyan aulót
akar szerkeszleni, amit benzin
helyeit cukor hajl. A cukorpor
ugyanis éppen ugy robban,
mint a benzin és emellett ha
mu néJkülég el. A fialal tu,
dós - aki alkohol és cukor,
por keverékkel kisérletezik és
ezzel az "édes pálinkával"
meglep6 eredményeket ér el
- magyar. Mielőtl külföldre
került volna, Tolnai Világlapja
munkatársa volt.

A volt 101. Gy. E. tisz!ek
asztaltársasága Budapesten, az
Esplanade-szállóban (III. Zsig·
mond-utca 38-40) tar/ja szep
tember 4-én este 9 órakor
ősszejöveíelél.

Vidám pletykák. Száz és
szóz vidám és érdekes szin
házi pletykát közöl él Délibiib
ui száma, amely 84 oldal ler
je/emben, gazdag tartalommal
és pompás cimlappal iekrll
meg. Kitünő bndapesJi és kűl q

földi rádiómüsorokat, filmcik
!<eket, s!ágerszöveget, egyfel
vonásos színdarabot, foly latá;
sos regényl, reilvényrovőlo!,

közel szóz szebbnsl szebb ké·
pel és még számtalan érde
kess'2g-l~1 lalá! (lZ oivasó é1

IH?psú'l"ii színházi kc'p('si
ban. 01. Dilibál) eg) SZállM20
nllér.

Ragadós állatbetegségek Bé
késmegyében. Lépfene: Fiizes
gyarmat, GyomA, ~(ol1cl0TOS,

!{öröstarcso, Öcsöd. Veszejj
ség: I:;'iizesgyarmar. Rühösség:
Gerendós. Serléspes1is: Bé;
késcsaba, Gyula, Békés, Bé

késsámson, B'?kés3zcntöndrás,
Csabacsűd, Endrőd, Gyoma,
Kondoros, Mezőberény,Nagy
szénás, Orosháza, Öcsöd,
Pusztaföldvár, Szarvas, Szen
tetornya, TÓIkomlós, Ujkigyós.
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ralék 50 százalékaegyenlittetík ki 10 szá
zalék, ha 75 százaléka egyenlittetik ki
15 százalék, ha petlig a teljes hátralék
lesz kiegyenlitve 20 százalékot tesz ki a
tennényben befizetett ősszeg utan. Aki
hátralékát, vagy annak egy részét ter
mennyeI kivánja fizetni, köteles ebbeli
szándékát legkésőbb f. évi szeptember
hó 5-ig a végrehajtói irodában bejelen
teni. A termények elszáJ!itásának helye
es ideje a bejelentőkkel név szerint lesz
közölve. Az adóhátralékosok . által fel
nem ajánlott és be nem szolgáltatott le
foglalt termény, rendelet szerint össze
lesz irva és a Futura által kőzlendö idő

póntban és kijelölt helyre a hátraléko
sok költségén lesz elszállitva beszol
gáltatás végett. Az Előljáróság.

bekötését

(regények, folyóiratok, c>nekcs'
könyvek, iskolai tankönyvek)

Szuperfoszfát

bármilyen kivitelben v á í l cl I i a

SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkölészete tvl e z ó:b e ré ny.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.

ÁrajánlallClI készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos-utca 64,
ahol megrendelések felvétetnek.

Ű ágya
szeptember hó 15-ig

elöjegyezletheiö

WAGNER MÁ,RTON FIAI
fakereskedöknél Gyoma

lapunk részére felvesz:
Hungária nyomda Gyo
ma, Szemenkár Mátyás""
könyvkereskedő Mező

berény. Korcsok János
könyvkereskedő.Endrőd

é p ü l e t I és m ű h ú t o r

nelifj. J
épület- és műbútor

et "fi út
44 SZm a.

FIGYELEM! FIGYELEM!
Értesítem él n. é. közönség'et, hogy Gyomán,

nyitoJtam. - Készítek megrendelésre mindenféle
épület-, bútor~ és műbúlor asztalos munkát lj. m.:
háló, ebédlő, úriszoba, stb. berendezéseket. -

A . n. é. közönség támogatását kérve, vagyok ~

tisztelettel

1-2. Filleres klétsszikus regényre
előjegyzéseket felvesz és Az Est, Pesti
Napló klasszikus regény szell'ényei
szeptember l-től 90 fillérért beszerez
hetők vitéz Lánczy János trafikjában.
Az ÖSS'les fővárosi lapok kaphatók és
elöfízethetők. Egy ujságkihordó felvé
tetik.

Boros-hordók és kisebb-nagyobb
kádak vannak eladók. Értekezni lehet,
Mezőberényben, Széchenyi ucca 10 sz.
alalt.

Haszonbérbe kiadó a mezőberé

nyi református temető mellett 12 kis
hold és négy fertály fekete ugari föld.
Értekezni lehet Nlezőberényben il re
formátus lelkészi hivatalban.
AMezőberényiGyi.imölcsipari és

Kőzponti Szeszfőző Szövetkezet
közhírré teszi, hogya gyűmö!cs átvé
teltszeszfőzéscéljából már megkezdte.
Átvétel minden héten szerdán és szom
baton van. A Gyümülcsöt a minden·
kori napíáron vesszük át a gyümö!cs
termelő gazdáktól, azonban felkérjük a
n. é. gyümölcstermelő gazdaközönsé
get, hogya gyümölcsöt csak külön
külön fajonkénti szortirozássai vesszük
át. Az Igazgatóság.

Kurtág F. Vilmos mezőberényike
reskedőnél 4 dIb. jókarban levő spa
IMás ablak van eladó. Ugyan ott egy
tanuló fiú felvétetik.

Ács Ilona, mezőberényi lakos Thö
köly ucea 27 számu félháza (utcai-rész)
eladó. Ertekezni lehet özv. Ács Sán
dornénál Gróf Tisza István utca 70 sz.
szám alatt, vagy a Mezőberényi Gaz
dasági Takarékpénztárban.

Mezőberényi

hivatalos-publikációk:
A 122.000/1933. P. M sz. rendelet

szerint a mezőgazdák, iparosok és ke
reskedők az 1932. év végén fennállott
együttes adóhátralékukat búzával és
rozzsal is kilizethetik. Csak folyó évi
termésű, egészséges, legalább 79-es
fajsúylú, 2 százaléknál több idegen
magvat nem tartalmazó buza, vagy rozs
használható fel adófizetésre. Az adófi
zetésre szánt terményt a hátralékos tar
tozik a Fulura által közölt időben és a
községben megjelölt helyre elszállítani
beszolgáltatás végett, a termény piaci
áron vétetik át. Az az adóhátralékos aki
1933. évre előírt együttes adója össze
gének megfelelő összeget adótartozásra
az év végéig készpénzben befizet és adó
hátralékát részben, vagy egészben, ter
ményben, vagy részben terményben és
részben készpenzben kiegyenlíti térités
ben részesül, a terményben befizetett
összeg után. A térités összege ha a hát-

A mezőberényi Egyesületi Szeszfőzde
(Ill. ker. Madarász u. 55.) közhilTé te
szi, hogya pálinka főzést szept. hó
folyamán az alábbi főzési dijak mellett
megkezdi: 1 liter 50 vonalas pálinkáért
tagok és nem tagok egyaránt l P 20
fillért fizetnek. Minden további von211
ért a tagok 2 fillért, nem tagok 3 fil
lert fizetnek. Világításra literenként I
fillér fizetendő. Ezen összegben a fo
gyasztási adó nem foglaltatik benne,
az külön fizetendő. Főzetők Plavecz
János üz\etvezetönél jelentkezzenek.

Néh. Borgula Pál után maradt ingó
ságok szept. 3-án d. u. 2 órakor ön
kéntes árveresen Vésztői-ut 33 sz. a.
eladatnak.

l-2. Agárdy Lajos Bocskay-utca 7
sz. háza eladó.

Pázsit György Bocskay-u. 9 sz,. fél
háza eladó.

Sziráczki Andrásnak egy fert. laposi
szőlőskertje és Tarcsai-ut 6 sz. háza
eladó.

Polyák jánosnak egy zsellérföldje le
gelővel és egy fél háza eladó. Tarcsai
ut 22.

Három és fél fert. ugar és egy drb.
Ókerti föld tanyával felesbe kiadó özv.
Dombi SándornénáJ, Sáros-u. 10.

1-2. Herter Máriának 6 hold kereki
földje haszonbérbe kiadó. Rákóczi Su
gár-ut 3.

Özv. Mojzsis Andrásnénak egy ugari
és egy laposi fertály földje eladó. Ert.
Hunyadi u. 7.
AMezőberényi Földmives Olvasókör

saját felszerelése javára szept. 3-án,
rossz idő esetén lO-én, vasárnap d. u.
3 órától reggel 4 óráig Szabó józsef
vendéglősnéj, padozott sátorban tánc
mulatságot rendez. Belépődij 80 fillér.
Mindenkit szivesen látunk.

Szél utca 7 sz. alatt egy szoba, kony
ha és kamrából álló lakás szeptember
l-re kiadó.

l-3. jókai u.28 sz. és 43. sz. házak
és 4 hold félhalmi föld, a tótraktárban
60 keresztről törekpelyva eladó. Zuba
Pál Tessedik-tér 6.

1-2. Kk. Schmidt Mártonnak 4 hold
földje a tarcsai határban, a Széles-ut
mellett, a Boros-féle földdel szemben,
eladó. Zrinyi Sugár-ut 42.

1-2. Hidvégi Imrének a IX. kerület
ben a berényi oldalon, a második egye
nes düllőben, Bondár István mellett 12
hold földje eladó. Békés, Rákóczi-u. 38

Ifj. Balázs Györgynél Zrinyi Sugár ut
78 sz. a. bÚZ21-, árpa- és zabsz.alma,
törek, csutka, a 40-es őrház mellett 1
fert. és háromnegyed fertály laposi kert
eladó.

Vigh Mihály BocskaY-l1. 31 sz. háza
eladó vagy kiadó. Ért. Vértes jánosnál
Ambrus u. 24, vagy a községházán.

~-2. Az ókertben a Koczka-ház mel
lett, a Bartolf-féle 760 öl föld el<ldó.
Kórház-utca 12.

l-2. Szekeres jános Bocskay-u. 57
sz. háza kiadó.

Litavecz Jánosnak 37 hold kérhalmi
földje haszonbérbe kiadó. 10 drb. 5
hónapos mangalica süldője eladó. Tar
csai-ut 18.

Litavecz Pál 6 hold kériJaimi földje
tanyával eladó vagy haszonbérbe kiadó.

I-3. G. Hoffmann Ádám 2 fert. nagy
zugi földje eladó. Ért. Árpád-u. 28 sz.,
vagy a községi bíróval.

Braun Mártonnak 2 fert. nyilasi földje
eladó. Turul-utca 39.

Kovács jánosnak futlakon 28 hold
földje tanyával haszonbérbe kiadó. Ért.
Széchényi-u. 2.

5 és fél hold föld a gyomai országut
mellett haszonbérbe kiadó vagy eladó.
Bővebbet Schéffer Andránál, jókai-u.
53 sz. alatti üzletben.

Bobály Mihálynak a tótraktár n~el

lett 30 kerésztnek pelyvája eladó. Ert.
Madarász u. 70.

l-3. Weigert Imrének 7 hold kereki
földje eladó. V. ker. 18.

Gyomai
magán-publikációk:

4 iskolás gyermekem szerényebb
helyre adnam. Mindent természetben ad
nék. Bővebbet Karsay vendéglősnél.

Szép rózsaburgonya nagyobb
mennyiségben is eladó. Megtekinthetö a
H2Ilmagyi gátőrháznál Tóth István gát
őmél. l-x.

felk6retnek az állatbizt. szöv. tagok
a tagdijak pontos befi'letésére, hogya
fül'gőben levő kártalanitásoL:: kifizethe
tők legyenek. 1-3.

Konkolyozó trieurök, melyek a vad
borsót is kiválasztják, napibérért Iványi
Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár és István cégnél a
vetőmag tisztítása megkezdődött.Csak
csiraerős vetőmagból várhatunk jó ter
mést.

Iványi Aladár és István malmaik
ban lehet csereőrlést is végezni. A kő

zönség a legjobb kiszolgálásban ré
szesűl.

Iványi Aladár és István cég a ga
bonát mindig a legmagasabb napiáron
veszi.

Kerekes Károly borkereskedőnéla
kitűnő zamatu kadar bornak literje
44 fillér.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümölcstan
folyamot elvégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elülte
tését és kezelését.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dök forduljanak Wagner józsef fake
reskedőhöz Gyomán.

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótálJással,
olcsón eszkőzlöm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
~kályhásmester Békéscsaba, l. ker. Bá
nát-utca L sz. (1-15)

Három lámpásos Philips rádió
(alig használt) hangszóróval eladó. Bő
vebbet a Hungária könyvnyomdában.

ublikáció.

Mezőberényi

magán-publikációk:

Két szoba, konyha, kamrából álló
ház és fél hold ókerti föld az iskola
mellett eladó. Dombi Gábor V.80. sz.

Szugyiczki Mihály Kérhalom ll. 14
sz. háza eladó.

Varga Pálnak egy fert. laposi szöl
löskertje eladó, haszonbérbe kiadó 4
hold föld és egy lakás. Nagymester u. 17.

Özv. Varró Sándorné háza eladó.
Czinkóczky Pálné fél fert. félhalmi

földje haszonbérbe kiadó. Vésztői-u. 17.
Bartyik István Hatház-u. 14. sz. háza

eladó vagy haszonbérbe kiadó. Ért.
Szarvasi-ut 72.

.Balogh Tános 5 hold templomzugi
és 2 hold csordanyomási földje eladó.
VI. ker. 148.

1-5. Mátyás király ut 31. számú ház
eladó. Ért. Rákóczy Sugár-ut 3. sz. a.
Komis Ferencnél.

Balogh Károlynak fél fertály ugari
földje afekete ugarban és egy fertály
laposi kertje eladó. Ért. Kórház u. 40,
vagy a közgyámi irodában.

1-2. Plavecz Jánosnál Madarász u.
55 sz. házánál kendert lehet dörzsölni.

Lédig Mártonnak Turul u. 10 szám
alatt buza- és zabpelyva, valamint trá
gya van eladó.

Parai Mihály Kereki u. 22 számu há
zánál 4 család méh van eladó.

Özv. Kokavecz Pálnénak 5 és fél
fert. nyilasi földje feles munkára ki
adó. Jókai-utca 48.

Nyomtatta a "Hungária" könYlInyomdai dllalat Gyomán. FeleléSs QzemvezetéS: Brijcher Mihály,-
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ÉL.ÖfIZETÉSI ARAK:
Negyedévre '1'30 P, Félévre 2'60 P,Egész évre S·20 P,

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

Lapzárta e s ü t ö r t ök este 6 óra.
Me&jeleník ... minden szombaton reggE?l.

Felelös szerkesztö: ifj. W.P.GNER MARTON
Szerkesztöség éekiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖ~.YVNYOMDA
Giy om a. Koss~thLajos utca 64..

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:·
Egyhasábos (55 mm széles}! em.-magas hirdetés
20 fillér. Ötszörihirdetésnél!O. százalék, tizszerinéJ
15 százalék, J negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt7adunk.

Járdaépítési hozzájárulás.
Közszemlén cb. kivetés.·

A Szolnoki Máv Fűtőházi

Összetartás Dalegylet Gyomán.
Az a szabadtéri sétahang'

verseny. mely szeptember 3-án
a Gyomai Dalárda rendezésé
ben ment végbe, igazán felejthe
tetlen nyomokat hagyott mind
azon ielenvoltak lelkében, akik
a dalnak barátai és az előadott

énekszámok figyelmes haUga
tói voltak.

A Gyomai Dalárda meghí
vására készséggel és önzetlen
dalostestvéri szereteltel jöHek

Gyoma községlépjen érint- biztositani tudjuk magunk
kezésbe aMAV.;.val, tárgyal- nak, ha a Körösf hajózha
ják mega kikötő és rakodó tóvá teszik, Gyoma jogos
dolgát skészifsék el a ter-/ érdekének .m.egfi.elelő kikötő t
veket, .hogy már eleve is és vasúti áfrakodót kapjon.

. W

.belében alakult Vegyeskari
Csoport szereplesei 'telték még
változatosabbá a delulárli ligeti
hangversenyl, melyen.a Levenie
Egyesület zenekara is szfves
kedett közrerrlllködni. '

* *.
'I-

A sétahangverseny músorá
ból kiemelkedeH a Szolnoki
Fűtőházi Összetarlás Dalegye
sület szereplé'3e, illetve éneke,
melyet Petrányi Elemel' karnagy
vezényelL

Minden egyes szánmak el
éneklése után szűnni nem akaró
tapssaladott.kifejezést a kö
zönség.a 'szolnokiak rendkivűl

nagy tudásról és felkészültség
ről tanuskodó kórusa után. Tö
kéletes előadásban, ritmikai
biztossággal és nagys7erű szi
llezéssel ragad ták magukkeli al

hallgatóságot. .
Országos hírű karnagyukna:<,

Petrányi Elemérnek karmesteri
ludása, művészi ambiciója, erős
fegyelemtartása' határozothm
vezeli és viszi előre éi Szol
noki MÁV Összetartás Dal,
egyesiiIetet ,éi fejlődés útján.

Munkáhan,eredménYben és
sik~rben egybeforrot/aknak lá j

tuk és ismertük meg karna
gyukkal a szolnokiÖsszetartéis
tagjait.
Művészi szÍnvonaion álló

előadásaik,énekszámaik alkal
masak és mellők a legnagyobb
figyelemre és alTa is, hogy cl

. szolnoki daloskerület legelső

dalkarjál üdvözöljük benne.
*. *

*A magyar dal szeretetét ápol-
ni, akaréneklésszépségeil si
keresenbemutatni, a szépért

iiiiiiiiIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiii......' __=iiiiiiiiiiiiiiiiiii__ 1IeJkese·dők kicsinyfáborát nö-
velni, példá l mutatni a dalos
testvéri igaz és önzetlen sze
releibőlmáskoris jöjjetek Oyo
mára kedves sz·olnoki testvé
reink 1

A nemzeli összetartás szim
Oyomára úgy a Szolnoki MÁV bolurnaként kell ma látnunk a
fűtőházi Összetartás, mint az m a gy a rdaJ0segyesmetekel,
Endrődi Iparos Dalkör tagjai, amelyek egyetlen nagy, közös
hogyadalos összetartilsról cél, i a magyar dalkultura minél
bizonyságot szolgáltassanak és nagyobb, diadalmasabb lejlő

a magyar dal szépségeiben, adése érdekében szent, nemes
karéneklés művészetében lelki· .és törhetlen akarattal dolgoz
örömöt, élvezetet nyujlsanak a nak és fáradoznak;
megértő gondolkozással és Köszönjük Nektek, hogy ki"
lelke~edéssel visi?ltető közön- váló és adajosélel felvirágoz"
ség szivében. talására is oly áldásosan ki...

A Gyomai Dalárda és a ke- ható működésetekkel feledh~-

Az új járdaszabályrendelet járdások az aránylag csekély
szerínt a községnek joga van klilönbözelen felül tarioZllak él

a már kiépített betonjárdák k!lzük előtt lévő járdát li1~tán
tényleges építési költségének lartani, sőt lélennemcsak a
fele részéla telektulajdonosok-haval!e'3eperni, hanem ho je
kal megfizettetni és pedig úgy, ges cl jilrda, azt .~súszás ellen
hogy a járdás old.alon levó . még be is kell nekik hinteni.
telektulajdonos éIzépífési költ- Talán rosszabbkor nem jCi
ség áO százalékát, a járdanél- hetettvo'lfH'I ~ knzség ezzel a
küli oldalon lévó 20 szándé- hozzájánilassal, mini mosl, ami
kát fizeti. 'A kocsibeiáró jár9a- kor. mindenki szűkében van a
költségén felüli telies össze- pénznek, s még akkor az egész
gél kell a teleklulajdönosnak hozzájárulási összeget egy hó
fize/ni. napon belül követeli kifizetni.

A 150 cm. széles járdáérl a Nem szabad a községnek ilyen
Kossulh Lajos utcában folyó, rövid terminusl kitűzni ennek
méterenként 2.70 pengőt fizet- a hozzáiárulásnak a kifizeié
nek a iárdás oldalon és az sére, hanem legalább ;) évre
egész kocsibejáróérf 18.60 elosztva kell a kifizetés lehe
peng61, míg a járdanélkiili ol· tőségén kÖnnyíle:li.
dalon folyómélerenként 1.80 Bármennyire is kívánatosnak
pengőt fizetnek a telkek hosz- tarliuk, hogy az így befolyt
szúsága szerin!. Egy 31.40 mé- pénzből nehezen váró útcák új
fer hosszúlelekérf a iárdás . 'járdát kapjanak, s bármennyire
oldalon a Kossuth Laios ú/cá- tartjuk kivánatosnak, hogy mun
ban 84·78 pengő a hozzájáru- kaalkalmakat léte.sílsen é! köz
lás, de ebben az összegben ség, amellett kell érvelnünk,
nincsen kocsibeiáró.Ugyanilyen hogya hozzájárulás ·kifizetését
hosszú telekéri a járdállan oJ, legkevesebb 3 évi egyenlő rész
dalon 56·52 pengőtkell fizetni. letbeni l<ifizetésre tegye a 112·

Legyen a íárd6tlan oldala- leklulajdonosoknak lehetővé.

soknak megnyug-vása, hogya

Gyomai
Körös-kikötő.
A Tisza hajózásával a

Körös ha;ózhatása is elő

térbe került. S ha már föld
rajzi adottságunk kinálja,
hogy Gyomán· kikötő legyen,
időszerű, hpgy az erre vo
natkozó tervet elkészitsük.

A kikötőnek a vasúti hid
mellett kell lenni.

A régi vasúti hidra vezető

vasúti töltés már a mostani
terjedelmében is alkalmas
vasúti rakodó kiképzésére.
Ezt azonban nagyobbffani
kellene és ehhez, valamint a
gá tá t j á ró k kibővftéséhez

szükséges_földet Qtt, helyben
lehetne kiterme!ni.

BekötŐ útnak az endrődi

törvényhatósági útba kap
csolódva a kis vásártér mel

.letti szakaszt 1 kilométer
hosszúságban kellene meg
épiteni.

A MÁ V a kikötő tőszom

szédságában lévő szivattyú
telep gőzgépeit motorerőre

akarja kicserélni. Az átépí
tési már úgy kellene mére
tezni, hogy ezzel a hajtó
erővel a sodronypályán, vagy
más megoldással, hajóból
vasútra, vagy vasútról hajóba
történjék a rakodás. Akár
villanyerő megoldást is ve
hetnink számitásba, hiszen
a villanyvezeték csak mint
egy 200 méterre van ettől a
helytől.

Az itt rendelkezésre álló
községi terület tág lehetősé

get nyújt, hogy itt gyárüze
meket vagy tároló raktára
kat létesítsenek.

Nem sok helyen adódik,
hogy a vasútállomásfól csak
2 kilométerre lehessen ilyen
ideális áirakodó helyet épi
teni, uhol vagy a szivaftyú
telep gépeit, vagy a községi
villanyerőt lehetne felhasz
nálni.
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, ellálmánnyal, ezenkivü]a Kál,
vineuIn nagyon sulyos helyze·
tére való tekinteijei a f<áivine,
UIll ré:-zérc b 50QO pCllg(l se
gélyl folyósílolt. Ügyvezető be
számol az 1932-50. év szá
madásairól is. él mely szerint
a bevétel és kiad as 86.936 P
25 fillér volf, maradvány kész
pénzben és belétben 51.896 P
77 fillér.

Ajövő évi munkapro~rammra'
vonatkozó igazgalói jeiC'niésJ
a választmány teljes egészében

elfogadta, amely szerin1 Hejő

papiban az Erzsébet árvaház
marad a mai 12 ős létszámmal,
az ujonnan épül1 árvaház szep·
lemberbí?n 22, a Julia-féle ki
bővitett árvaház 24. az özv.
Kádarnéféle hajlék 10 s a köz·
ponti épület 5, összesen 73
árvával megnyittatik, akiket a
közponlí konyháró l egysége
sen fognak élelmc7ni. A szik
szói árvaház % árvával fog
múködnL Földesen 30 árva he~

Iyeztelik el, Berettyóújjalubana
két épületben 50 iJrva vételik
fel. A fe:hérgyarma1i rokkant
aggmenház felszcretleJik s él

menházi rész 30, a vele kap
csolatos szülő olJhon 10 sze·
méllyel megkezdi működésél.

Az átveendő derecskei agg
menhcízban 21 munkaképteien
agg gondoztatik. ha azonban
a község a tulajdonjog-ot is át·
adia. a Szerele/szövetség még
29 férőhellyel bővíti ki az épü·
leleI. A kiskunhala;i árvaházat
jövő év május l·én 20-25 ill"
vával megnyitja s él kisujszál,
lási árvaház átvétele cse/én
ujabb 20 áJvát vesz gondozás
alá.

A Kerkápoly-Bodor alapít
vány úiévkor megnyiló kama
tailJól 15.000 pengől a Hejő·

papiban létesítendő árvaház és
ovada céljaira szavaz meg-o
20.000 pcngől pedig él gyó·
gyithatatlan ferlőző tüdóbcte
gek számára létesítendő otthon
szerzé'3ére kiván forditani. A
további fejleszlés sorrendjére
nézve megállapitja, hogy az
emlitelJ két intézet után első

sorban a gyengeelméiüek, má
sodsorban az epileptikusok.
számára létesít menhclyet. a
melyeknek felállítása az 1934
3i'>. év programmját képezi egy,
az alsóbb néposztály számára
a debreceni hőforrás melleIt
létesítendő népház épiJésévei
együtt.

Programmba vette a v~lasz1.

mány a gyermeklelepitési al<

ció álvételét s annak megszer·
vezésével és vezetéséve! Szabó
Miklós Rákospalotai lelkészt
megbizta.
Jövő nyáron a rővárosi gyen

ge. vérsz.zgény ~yermekek szá·
mára gY\2rmeknyaraltalási ak,
ciót indiJ Koncz Aurélné veze'
1ésével.

A7. ügyvczelői lecndók fel-

ilii

lami vagy községi hívalalok·
ban is lehetővé félessQk, a la
nulőknak a szaktanfolyam mó#
dot nyújt arra, hogy cl 1anév
végén az iskolában a gyors
és gépirásból államvizsgálatot
tehessenek.

meglörlént. A felszerelés érde
kében Kézy Ignác helybeli lel
kész és felesége, Sipos józsef
esperes. Szabó János kocsordi
lelkész és felesége inditottak
nagyszabású, már eddig is
szép eredményt mulató gyűj

tésI. Földesen özv. Karacs Elek..
né öts70bás lakóházát ajándé.
kozta a református Szeretet.
szövetségnek. - Berettyóúifalu
község két tisztviselői lakást"
adoltát használa/ra ugyanerre
a célra. Derecske község ma is
működő szegényházát ajánlolta
fei kezelésre cl kibővítés esptén
!ulajdonjoggaJ. .A kiskunhalasi
egyház a Topán Gergelyné féle
árvaház alapítványt kész élen.
gedni használaIra árvaház cél.
jaira. A kisujszállási Nőegylet..
tel szintén tárgyalás folyik a
most szünetelő árvaház átvé.
tele és működésbe helyezése
iránt.

A Belügyminiszter a Szere.
tetszövetség céljaira 6000 pen
gőt adományozott s igéretet
tett arranézve, hogy elhagyot.
takká nyf!vtinílott gyermekeket
bizonyos tartási díj fizetése
melkU hajlandó a Szövetség
árvaházaiba beutalni. A keres
kedelmi miniszter a Szeretet

szövetség diakónusai Számára
ingyen utélzásra jogosító iga
zolványt nem adoll ugyan, de
havonként öt féljegyet enge.
délyezett. A földmivelési Mi.
niszter a fehérgyarmati rGkkant
·menház telkének befásításához
120 drb. ojjYányt adományo.
zott. A honvédelmi Miniszter
ugyanezen menház· részére
ideiglenes használalraAO drb.
vaságyat, szalmazsákot és Ie.
pedőt utalt ki. A Konvent a
missziói alapból 500 pengő

segélyt folyósított.
Ügyvezető igazgató a debre

ceni diakonisszaképzőintézet
tel megállapodást létesíteIt.
mely szerint az intézet folyó
év őszélől kezdve két, s azu,
tán évről évre ujabb két·két
/es/vérl bocsát a Szövetség
szolgála/ára. Tesivéri egyetér
lés létesült a szociális missziós
testvérképző-Inlézellel is, a
melytől a Szövetség már két

testvéri vett át s ezt él viszonyt
a jövőben rnélyíleni kivánja.

A Szeretetszövetség 47·el
segélyezett az anyáknál maradt
árvák közül 206· pengő hflvi

rszágos Református
Szeretetszövetsé

leendő férjeiknek hathatós se·

gilséll~re lehetnek. illetőleg

mint saját üzletük vezetói e
munkálatokal önállóan kellő

szakértelemmel elvégezhetik.
Hogy pedig a végzett növen
dékeknek az elhelyezkedés ál-

A szeretetszövetség f. évi JUJ
lius 20-án Debrecenben Tég
lássy Andor elnöklef,? ai att tar
totla ig. választmányi gyűlésél.
cl melyen Kiss ferenc egyetemi
tanár, ügyvezető i~azgató be·
számolt CI mull év eredményei
ről s előterjeszletle a kövel,
kező év programmját. Beszá·
molásának anyaga a követ·
kező:

A Szövetség propaganda cél·
ból értesítőt adotl ki 140.000
példányban. a melyet a lelkészi
hivatalok úlján osztott szél a
diakónUSOK munkájának beve

zetése és megkönnyilése cél·
jából. Huszonöt egyházme·
gyébe huszonnégy taggyújtő

diakónus ment ki. akik 50.000
tagot és 26.214 pengőt gyűj

löltek. Két egyházmegyél:en néi
kikűldöl!ek a református sze
retelszövetség nói osztályát
igyekeztek elég szép ered
ménnyel megszervezni. Ugyan·
csak propaganda célból a Szö
vetség 73 helyen rendezett
szeretetszövetségi napot is1en.
tiszteletek es estélYl2k tartásá
val. Szintén ezt a céll szol
gálta a Lelkészegyesü[el Dia,
kónia cimú rovata. A Szöve/
ség munkájának ismertetésére
mosl van nyomás alatt a 60.000
példányban m(>gjelenő szövet·
ségi naptár 10 ívcn 50 képpel,
amelyet 40 filléres árban a lel·
készek irányítása mellett fog·
nak árusítani.

A szövetség működé intéz·
ményei Hejöpapiban az Erzsé
bet árvaház 12 gyermekkel. a
Julia állal vezetett á,·vaház 2
árvával. A Szövetség Hejépa
piban 11.000 pengő költséggel
új árvaházat épíllet s a bérelt
árvaházat új helyiséggellálla
el. Az özv. Viszonyiné-féle tel ..
ken Ilyümö!csöstlétesílefl. az
összes, udvarokat fásílot/a s
faiskolát szervezetI. Ugyanill
özv. Kádár Józsefné házas bel·
telkét s másfél hold földjét ár·
vaház céljaira a Szövetségnek
adományozla. Szikszón Csonlos
Margit árvaanYélsága mellett 4
árvával szintén szeretelintéz·
ményt tart fenn a Szövetség.
Most pedig Szíkszón egy na'
gyobb lakást bérelt ki a bŐvÍ·

fendő árvaház céliaira. A fehér
gyarmati kórház épületadomá
nyozását a Belügyminiszler jó
váhagyta s az ingatlan átvétele

- '1)

A ll1egneheziilt életkörülrné·
nyek és az élet megvállozoll
igényei új feladatok elé álli fa·
nak bennünket leánygyerme
keink nevelése és tanillásö te
rén. Az általános ismereteket
nyujtó iskolák mellett egyre
fontosabb hivatásI töltenek be

azok az intézetek. amelyek
praktikus. az életben azonnal
hasznositható tudnivalókat nyuj
tanak és egyben rövid taníJéÍsi
idejükkel megkiméli a szülő

k~t a hosszabb iskoláztatás
köIlsé~eitől s az iskola elvég.
zéseután növendékeiknek
azonnal kenyérkereseti Jehelő

sélleket nyujtanak.
Teljesen e célok szolgálatá

ban, áll a békéscsabai felső ke
reskedelmi iskolával kapcso·
la/os női kereskedelmi szak
tanfolyam, ahol a növendékek
már egy év alatt elsajátiljáka
legszükségesebb kereskedelmi
és irodai alapismereteket és
ügyességeket, ugyhogy nem·
csak mint gyors- és gépirónők,

hanem mint Jeveiezők, köny.
velők. pénztárnokok és álla·
lában irodai munkaerők alkal..
maztathatnak, vagy ezekben a
munkájatokban . szülelknek és

~ oldaL

Szőke Ferenc
ref. ig. tanító.

tet/en napot. szereztetek köz..
ségünk közönségének és Da·
lárdánklagjainak.

* *

Mire tanittassuk
leányainkat?

Jóleső örömmel üdvözöljük
e helyen is a szoh1C'ki daios
kerület agilis, művész lelkú,
fáradhatatlan és áldozatos lel·
kú elnökét, Vigh Endrél. Köz
ismert lelkessége, a magyar
dal és zene szolgálatában ve

zérré leHe őt közöttünk. A ma·
gyar dalosügy dicsőséges jö
veQdője érdekében kifejlett á1
dásos· munkálkodását koro-

. niizza szép siker! Köszönjük
az Endrődi Iparos Dalkör szi
vességét, közreműködésér és
Palotai ferenc karnagy fára.
dozását.

A· SzolIloki fűtőházi Össze.
lartás Dalegyesülel Nyiszlor
Péternek, Dalárdánk elnöké·
nek es Pánczél Emil, községünk
főjegyzője, a Gyomai Vegyes.
karkarnagyának szerenádot is
adotl. Ez alkalommal Vigh
Endre kerületi elnök üdvözöl/c
Dalárdánk elnökét és család
ját, szép virágcsokrot nyuilva
át elnökünk kedves nejének.

Dalárdánk este a Szolnoki
Összetartás tiszteletére társas
vacsorát rendezett.

Közös, lelkes munkánkból a
még szebb siker és virágzás
korszaka fakadjon közremú.
ködő dC'llosegyesületeink éle
tében!
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vételkénYd
szer nétkül~sz

,
es

legujabb rendszerű

dinamikuseassaali

Az Egységes Pártkerüleíi gyűlése.

Csa.pa.dék

ELSŐ ÚTJA LEGYE
BUDAPESTE

megtekinteni a most megnyilt

M E R KU R
CIPŐNAGYÁRÚHAzAT

-'-'- Rákóczi-út 67. -
hol szeptember végéig még a
szembeötlő megnyitási árakon
szerézneti be cipőszi1kségletéi. Min
den pár saját gyárunkban, sze
mélyesfeliigyeletünk mellett késztil.
S e l ej t es á r ú tn em t ar t llen. kl

Telejon: 425--46.

is van valód~

sági védj~:
az ismert
Bayer- Kereszt.

Megbűlés elséU~leinél és féj-dal
maknál ASPIRIN-TABLETTÁK

Elektromosipari . előkészítő
.tanfolyamra'- mely.3 hón~pig
tart - szeptember 17·ig)ehel

. jelentkezni BzálJami, fci~ ·és
fémipari szakiskolá~álSzolrJ()'
kon.

Betörés. Dr.. Bartha Gusztáv
gyomai községi ,orvosnál az ,is
lállóban belöfQk járJak és el,
vitték a lószerszámoÍ. A nyo'
mozás megindult s olyan for
dulatot veti, hogy a letÍesek
pár napon belül hurokra ke'
rülnek.
Vendéglősök és italmérők

gyomai· szakosztálya~·kedden
esle gyüíésttartotl, melyen el,
halározták, hogy testületileg
belépnek a vármegyei szövet
ség be. A legtöbben sérelmez
ték, hogy az illegitim ulon be'
hozol! borok nem kerülnek
kelló ellenőrzés·alá, s a meg
levő ellenőrzés is lanyha. Min/
hogy pedig a ielenlegÍ egy fo
gyaszlási ellenőr, ki él piaci
helypénzekel ke7eli, délelőltön

ként a hivatalban a beielenté
seket veszi fel, s azonkivül él

gyulai központi forgalmi adó
hivatalnak a forgalmi adó be
szedésénél is segédkezik, nem
képes arra, hogy .a beérkező

borokat e!lenőrizz'l a község·
különböző helyein, elhatároz
ták, hogy ujból kérik, hogy CI

borok csak egy helyen legye
nek kimérhetők és lZ célra _in~
gyen helyet ajánlanak fel él köz
ségnek. Vita tárgyát képezte
még CI~· korcsmai joggal biró
egyletek által állandósi!otl va·
csorák, záróra kihágások és
pillcérleányok tartása, mely mi
at! az iparlestület útján orvos
lási kér a közigazgatási ható·.
ságlóJ. .

naptár.

Halálozás. Özv. szalacsi dr.
Kováts Albertné revisnyei Re
viczky Margit élele 75. évében
aug·uszlus 31-én Debrecenben·
elhalt. Temetése szepL 2-án
történi meg nagy részvét 01121,

letJ. Az elhunythan Kováts AI
berl és Kováts Gábor édes
anyjukat gyászolják. Nyugod
iék békében.

Endrőd község képvis(>lőtes

lüleJének L hó 4-íkigyülésérőJ

jövőheti számunkban sz6mo,
lunk be.

Táncmulatság. Endr6dön a
Koronában szept. lOén bál
lesz, ahol Farkasinszki Imre
fog muzsikálni.

gyar gabona elhelyezése érdekében.
Hangsrrlyozta beszédében, hogy a
melldöngetö hazajiaskodás ideje
(ejárt, átfogó munkára van szük
's.fig és ebben minden derék magyar
kéz közreműködése szükséges. mert
M.~. ... am!arorszáf!~ csak [gy támadhatS.J' u

fel újla.
.....• Azután Köllő Gábofyárm. titkár
mutatkozott be s hazajiságtólizzó
lelkes beszédében szívét, .lelkét
ajánlotta jel a kerület kÖ2önségé
nek s cserébe mindenkitől csak
munkája támogatását kérte. A két
kiváló szónok beszéde nagy hatást
tett a jelenvoltakras percekig üT!
nepelték öket.

Agyülésről táviratilag üdvö
zölték Gömbös Gyula miniszter
elnököt.

árvák megsegitésére használ-l
fa folt fel. . l stenáldása'tegyen
azadakozókon és segítse az
árvákat l

. Akik e céJra szives adomá~

hyaikat moslisel~akarják jul
tatni, azok Répás Pálreformá~
tus lelkészné' jelenikezhetnek.

Még arra hivjuk fel a lakos
ság ~ szives. figyeimét hogy
szeptember 9-én, szombaton rJél:"
után 5 órakortartia a StudióbaM
Kiss Ferenc dr. ügyvezetőjgaz~
oa tó debreceni egyetemi tanár
~z Országos Református sZe,
rCleJszövet'ség második el ó.,.
adását: .,Üzenet a nőkhöz" cím,
mei. A rádiónmindenkl hal!,
gassa meg ezen drlékeselő'"
adás!'

REK

Társulati székház

zető igazgató a meglévő és
ujonnan megnyitandó árvahá
zak községeiről, egyházairól
is egyéneiről.

Az ülés valósággal templomi
hangulatban folyt le s lsten
iránti mély hálával :zárult.

A midőn mind ezeket a la
kosság szives flJdomására hoz
zuk, szeretetlel kérünk minden'
kit; hogy akik a vallásos es
téken az elmult években a kö
zöttünk megjelent Dóka Elelka
liszleletes testvérünk felhívá
sára szíves adományaikat e
nemes célra eljuttatták, .?zen
részl~tes ísmertetésből meg~

tudhatják, hogy ami adomá
nyunk is e~zen árvaházak. illetve

Aranylakodalom. Kovács La
jos m. kir. főposlamesterés fe
lesége Weidinger Ella f. hó 8-án
ünnepeljék szűk családi kör'
ben házasságuk 50-ik évfordu
lóját. A jubiláló házaspárt Har
sányi Pál ref. esperes áldolia
meg, kikel -nemcsak ahelybe
!iek, hanem vidékről is igen
sokan halmoztak el szerencse
kívánalaikkal. Kívánjuk, hogy ~

e ritka évfordulói ünneplő há.é'
zaspárl a jó lsten még sokáig
lartsa meg jó egészségben és
boldog megelégedésben.

Pénteken este 6 órakor tartotta
az Egységes Párt kerületi gyülé
sét nagy érdeklődés mellett G:yo
mán a városhdza d[sztermébel1,
melynek kezdetén magyar ruhás
leánykák rózsacsokrokkal kedves
kedtek a Főispániir Őméltósá/fá.
nak, vitéz' Marton Béla or.szág
gyűlési képviselőnek.

A gyűlést Tápay Károly elnök
nyitotta meg. Utána vitéz Mar
ton Béla, a párt orsz. szervező jő
titkára megujuló lelkesedés köze 4

pette ismertette a párt programm
ját s hangoztatta a nemzeti egy
ség !?ondolatának szükségességét.
Kiemelte azoknak a gazdasági
jellegű külföldi tárgyalásoknak
jontosságát, melyeket Gömbös
Gyula miniszterelnök folytat a ma-

szaporodására tekinteltel és
hogy emialt ~ a s7.ük~éges uta,
zások el ne maradjanak, ki
mondotta a választmány egy
utazó titkári állás megszerve
zését, akinek feladata lesz él

propaganda munka személyes
irányitása, műsoros esték ren
dezése, az eszme propagálása,
iU intézetek látógatása, az
évenként négy számban meg'
jelenő Ériesitő és Naptár szer
kesztése.

A laggyüilést és a lagdíj be
szedését iIleJően a választmány
az eddigi rendszeri kivánja
fenntartani s éppen ezért fel
kéri a lelkészeket, bogy mig a
helyi fiókokai életképesekké
nem tudják lenni s a kétfilléres
akciót telies erejüvé ki nem fei
lesztik. hozzák meg azt az ál,
dozatot, hogya diakonust fo'
gadják és lássák el. A mutal
kozó termés áirlásra tekintettel
a választmány az 1933-54.
évi tagdii beszedéséJ azokon
a belyeken is, ahol az 1932
35. évi lagdijata folyó évben
szedték be, már szeplemberben
elinduló diakonusokkal kivánja
beszedetni, abban a meggyő

ződéshen élvén, hogy a jövő

évre programba vett munkák
megvalósilása külön rendkivüli
gyÚiIést is indokol. Kimondia
a választmány azJ is, hogy a
belügyminiszterileg rnegerösi
11211 alapszabályok nyuíloll('l jog
alapján s az összes egyhá/ke
rületi, konvenli és zsil10JJ ha-·
tározaiok birtokában nem ve·
szí figyelembe eg\'e~ egyházak,
egyházmegyék clháriJó mago"
viseleléL hanem a diakonust
minden gyiilekezetbe elküldi, ép
pen czért azokal él ni'lgyob.b
egyházakat, amelyek a fiók
megalakitása és a diakónus el
fogadása elől eddig· elzárkóz
tak, f\?lhivja, hogy az egyele
mes nagy érdekne tekinteltel
a Szeretetszövetség céljai iránI
nagyobb lllegértésJ tanusítsa
nak.

Megállapílja a választmány
a jövő évi költségvelést és pe
dig az épilkezési pénzlárnál
43.200 P szükséglelleI. 44900
p fedezeljeI, 1.700 P marad
vánnyal, - a folyó pénzJárnál
51.830 P szükséRleltel, 52.074
p 18 fillér fedezetlel, 244 P
18 fillér maradvánnyai, mini
amely fedezet már ma rendel
kezé'3re áll.

Végül Sipos József esperes
számol be arrM a szinte szen
zációs eredményről, a melyet
Szalmár megye kis községei
produkáltak a fehérgyarmati
kórház érdekében, ugyanilye
nekről referálhalolt <:lZ ügyve·
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FIGYELEM!
hogy Gyomán,

Világmárkás p
autó és motor
kerékpár

a u tó a I k a t r é s z e k
amerikai kocsikhoz,

Citroen összes typusaihoz,
felszerelési cikkek

legolcs6bb beszerzési forrása

Saját érdekében kérjen árajánlatot.

NAGY JÓZSEF
automobil szaküzlete,

Budapest, VI., Andrássy ut 34.
Tel. Aut. 221--97, 285-63.

Meghívó.
A gyomai .,Iparos és Kereskedő

Ifjak Önképzőköre" f. hó 17·én
vasárnap d, u. 2 órakor (hatá
rozalképtelcnség eselén 3 óra
kor) él Holler szilliodábon levő

egyesüleli helyiségében

rendkivül i közgyülést
tari, melyre a jagok szíves meg

jelenését kérjük.

Tárgy:
A sporlszakoszlály felálJíhha.
Gyoma, 1933, szeplember 8,6n.

Haibach Árpád Kiss István
jegyző. ' elnök.

Szép rózsabul'gonya nagyobb
mennyiségben is eladó. Megtekinthet6 a
HalIllagyi gátőrháznál Tóth István gát
őmél. l-x.
, Felkéretnei< azá'latbiz-L szöv. tagok

a tagdíjak pontos befizetésére, hogy a
függőben levő kártalanitások kifizethe
tők legyenek. 1-3.

Sz/ves tudomására hozom, hogya
legújabo divatú.

női cipők
megérkeztek. Nagy raktárt tartok
iskolai-, torna- és duplatalpú

férfi és vadászcipőkben.

Szives látogatását kéri
teljes tisztelettel:

KEREKES KÁROLYNÉ

Szuperfoszfát

műtrágya
szeptember hó 15-ig

elöjegyeztethetö
WAGNER MA,RTON FIAI
fakereskedöknél Gyoma

t I
müh I t

FIGYELEM!

Értesítem a n. é. közönséget,

P..·e·t '" fili u't é p ü I e t· és m ű h ú t o r

.44 sz. a.

nyitottam. - Készítek megrendelésre mindenféle
épület-, bútor' és műbúlor asztalos munkát u. m.:
h41ó, ebédlő, úriszoba, stb. berendezéseket. -

A n. é. közönség támogatását kérve, vagyok
tisztelettel

i-fj. Jenei Bálint
épÜlet- és múbúior ~sztalos

·ubli,káció.'

Cs.
"~er4leti ellenőrző-tiszt.

E~n' kor~~!l~.b~rende~és (u. m.
billiárda~ztal, QQrpuld, székek, aszta
lok, kisebb nagyobb poharak,' stb.)
jutányos áron eladó. Bővebb felvilágo
sítás Mezőberény, Szarvasi-út 7. sz. a.
Kolozsi MiMlynál. l-3.
K~resethez juthat agilis, ügyes

üzletember. Bővebbet a Békésmegyei
Általános Takarékpénztár gyomai fiók-
jánál.' .

Kovács János, mint a gyulai kir.
Törvényszék Pkf. 11.3595/1933-35. sz.
vé~zésével .kirendelt zárgondnok özv.
Szérető Jánosné 36 kat. hold tanya
földi szántóját 1933/34. gazdasági évre
anyagi garanciával reDdelkezö legma
gasabb ajánlattevőnek haszonbérbe
adja. Érdeklődök a zárgondnokot a
gyomai "Hangya" Fogyasztási és Érté
kesílő Szövetkezet helyiségében f. hó
20-ig keressék fel.

Egy nsgy ebédl6kredenc és asz
tal eladó. Megtekinthetö dr. Debreczeni
!ván házánál.

azolJosílolJa magál a Jábori
rend megsértójével?

Egyel csodálok él segédlisz1
úr gyöngédsé~ében! Vajjon cl

segédlisz/ úr úri jóízlésc és
szépen dekorá]jsá~a nem lá
zadozott-e aZ elIell, ho~y voll
parancsllokárólper "parancs
nok"beszéJ,anl'1ak dacára,hogy
sok gyöngédtelenségettapasz·
tillt annak részéről? A megboj
ránkozásfpedi'1 nyugodtan rá·
bizhaHa az illetékesekre.

Mint olYéln régi cserkész, nem
gondolta segédliszj úr Clna,

, h02Y ha sérelcmérle, élnnak
orvo.sl-ása más utat kövel"l?
AnyilUéri levélból minden
eselrea,másokkal .szemb.en
valí? gyön~édségben kövelendő

c~erkészideél domhQrodoll kL
lIv:~n.nek. képzelte ilzl el Baden
Povell is l

A paranc5nokság a hivatalos
elJárásI ebben az ügyben meg
indífoUa. Valahol mégis gyön.

,géotelenségnek kel!JennilHpl?Y
hol van? E.zI áll~pílsa meg a
közv<Hemény.

'lOE rovatban közöltekért felelősséget

flemvállal a szerkesztőség;

A cserkész másokkal
szemben gyöngéd,

,~v8gY~,8..~m~~~rn .. b.L8.
A Gvomai Uiság f. hó 2·Hd

sz~mában \~ét cs~rk~sftörvény

sikoltott fel. Az. ujság hivalaips
úton hozzá'mis elíutot!. Sietve,. ,

kerestem fel az 557. 5Z.<::ser
'készcsapat parancsno~~i\ilil!,

mert burkolt célzások is rej·

táziek a parancsnokság' gyon
gédlel ens(!ge és sza~'ahihdló
sége ellen a fl\'ill-féri levéHwn.

A pör.anc:snokotépP~fI,a cser
készolthonh~n Jalál~am. lA bi;?
szélgel.és $o{án eló\<eriil( aCSéll

pal pénLlárkönyve,a Je!lárak,
a tábori parancsok és a tábori
napló jegyzetei. Alábori pa
I:CJllcsokierögzífeikk a !ilboro·
zás eseményeit, amikről én már
tudtam. fellúnő volt, hogy <'l

PulIJgor név ,löbbször szeie.
pel él pénztári kíadások során.
A vonatkozó Okmányok ,arról
számolnak be, hogy él Pulugor
cserkészekel többízben része·
sífetle cl parancsnokság lemd'íi.
táborozási es egyéb segélyek:-

. ben, sót él parancsnoksiíg és
maga él tan/í ri testület él Pulu·
gor csalódot is segélyezJe.E:z
rendben 'van, mert a paranc~.

nok ioga éi segélY'lk utalvá
nyozása akár ruhára. felsz(2'
relésre, akár jólékonycélfé:L 
Hacsak Bbban nilícsen valami
gyöngédtelenség, hogy a ~a'

rancsnok meg él történtek da'
cára is húzódozolI aitól, hogy
ezt nyilvánosságra hozztIm. A
havijárulékok bevételezésénél
is e!oszloll a gyöngédtelen'
ségre irlinyuló gyanum, amikor
a parancsnok kijelentette, hogy
Pulugorék él havijárulél<űk fi
retés\2 alöl évek óla kl vollak
mQnt~e. Ebb'en él lényben v~-

. lószínüleg rTH,?ginln,em gyön
gédtelenség nyilvánult meg a
pórancsnokságrészérő I.

A segédtiszt úr lelkébe vé·
sódött cserkésztörvény nem
tiitakozojf~e a~ ellen, hogy ,a
csa pat tá boroz~si. ~észségének,
rendjének' megítéJésénél ön
magából indlIli kJ? Nyugödjon
meg él segédliszi úr, v~llakojj
az eiÜáborpftrancsnokságnáJ
kevésbbédekorálJ cserkészek,
akikhivatotJabpak a gyomai raj
láborszerű'" élétenek .elbirál~,

,sára.

Nem tudja melyik vétséget
gondolla ki a közlemények
írója? Válaszol rá él tábori pa
rem cs. Hát mind a keltőt elkö
vetle; Nemde, valamilyen de
korálást, vagy dicsérete! érde,
mell volna azér!, hogy mint,
szolgálatos őrsve.zelő otthagytll
szolg.álati .helyét és másnap

A békéscsabai felső keres
kedeHni iskSlábal1 ajavílóvizs-

· gálatok supL ll-én reggel 8
órakor, abcirások 12-14-én
8~1-ig JiZsznelc' . . .

A békéscsabai női kereske
delm[ szakial1fo!yamba .... 1I be
irások szepl. 12-14. napjain
délelőU .8-1 óráig lesznek a
felső kereskedelmi iskolábim.
Megkezdődnekaz iskolák a

hél~n. Megiárják tanulóink, ha
'most lesi majd jó idő, meri
· bizony a hosszú vakációjuk
. alatt alig volt valamirQ való idó~
. Endrc5dön református isten~

tisttélet lesz szeplérnber iD-én
'. a-győrnavégi községi óvodá
. ban fél 11 órai kezdefiel. Pré~

dikál T,iba András ref. lelkész~

· V,asárnapra virradó éiszak~

Endrodön ismerellen lellesek
betörl',*az üresen álló Kessel,
mann féle ház ablakaiL

" '- .. ' .,"

,Huszo.qötezer szerelmes t:m
ber. Képzeljünk el huszonö/
ezer szerelmes embert egy tö
megben, akik mind boldog
ságra~h;toznakés !=lkil< mind·
azl kérpe~ik, hOgy v.ajjon sze
rencsésen válaszloUak·Q. De
képzeljünk el nyolcezer cs.a·
lódolt női ésférfif I . .. H(!r.
mincháromezer ember kérj lelki
tanácsot a legutóbbi idóben
Tolnai Világlapjától, de sokkal
több azoknak ~ száma, akik'
különféle kérdésekkel bizalom·
mal fordullak az ismert laphoz:.
A tanácstalanok' nagy serege
mind lell-iácsof, úlbaigazífást
kap' Tol~aiViláglapiától,amely
35 év óta minden magyar csa·
lá ct hl1sége>s barátja.
'Ai ecsegi pásztornap sike

res rendézesén felbuzdulva, jö
vőre (Jfaftyason akarja a
pásztorünnepetlátott két pol,
gártársnnk .,Hogyan nem kell
pasztornapot rendezni" ieligével
meglartani.' Két' EcsegeJ járj
bogr€lcsuk már van hozzá.

SztiJ:eti bálat rendez 17,én
a gyomai Levente Egyesület
az Erzsébet ligetben. Este mú
kedvelői előad'ás és reggelig:
tátlc.

Az ezemiester s~inés~.Van~
nak emberek; akik valóságos
ezermesterelc Ezek közül él

legsokoldalubb egy pesti szí.;
riész,'akiról rendRivűJ érdekes
cik,ket közől a Délibáb új szá
ma. A népszerű képeslapbán
ezenkivűl számtalan cikket, kö·
zet száz pompás képét, egy
felvoriásos színdarabot: folyta
tásos regényt, kiválóbudapesli
és külföldi rádióműsorokat,

sfágerszövegekef, filmrovatbt,
rejtvériyképekelés még sok ér
dekességet talál az olvasó. Egy
szám ára 20 fillér.

8eh"atások a gyomai ref. is
kolában 'szept. 13. és 14·én
tariatnak. Évnyitó istentisztelet
15·én,pénteken reggel 7 óra
kot lesz a templomban, mely
után a tanítás kezdetét veszi.
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ELŐFIZETÉSI ,ARiA K :
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetésekpostacsekken :
.Hungária"'DYomdaOyoma" csekkszám 18.208.

Lapzárta, c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reJ5gel.

Felelős szerk:esztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal :

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
·G y o m a, Kossuth Lajos utca ·64.

Telefon: 22.

H~rdétések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) rem. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l ne",cryedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Nemzeti érzés
felalkerekedése.
.,Az olaszok, törökök, né

metek ;után az osztrákok is
nemzeti irányba fordították
politikájukat.

Még tünődni sem kell a
dolgon: amikor a szocialista
uralom ezekben az országok
banmár-már a kommunizp
mushajszálvonaláig jutott
el, akkor csavarták ki a nem
zeti szocialisták kezükből a
hatalmat,s· nemzeti felbYz
dulássaIJ akadályozták'rileg,
hogy' a MostItvában epedett
l11arxi-csók elcsattanjon.

Igy van ez jól! S még az
sem ront af1atáson; amikor
a germán népek nemzeti ér
zésükben önmagukra talál
tak, a még rővid ideig ural
mon lévő francia szocialis~

fák tüntetvebaráfkoznak az
· orosz kommunistákkal. Ezzel
a bratvizással a maikiala-

·kulásban nem sok vizet za~

varnak, legfeljebb siettetik,
hogy a francia nép is talál
jon önmagára s rázza le

, magáróla tehetségtelen ne'!l
zetközi politika és nemzet

'közi bankokrácia uralmát.
Mi magyarok ebben a hul~

lámzó teJ1gerben nyitott szem
mel figyeljük a fejleménye
ket. Mi már . átvészelfünk.

· Nálunk már nem lesz kom
munizmus. A mi nemzetijJo~

Iitikánk tengelyét a békés
·revízió kipezi. _Ebben min
den magyar egyetért. Ebben
a törekvésben kifelé egy vé
.leményenvana magyar nem-o
zet. Eliben nincs politikai
yagy'felekezeti válaszfal. A
békés revíziót minden ma
gyarkÍlJánja, követeli.

Befelé azonban még sok
kiválJni' ·való van. A nagy
politikai-" ellentéteket le kell
tompítani. Végeredményében
-nincs is olyan na~y ellentét

ajelentösebb politikai párfok
között: Ezek' az ellentétek
inkább személyi természetű

ek, ezért nincs jogosulfságuk
ott, . ahol az országról van
szó.

A Nemzeti Egység kere
tében tömörüljön össze min-I
den becsületes magyar em-j"
ber s ott, bent a párt prog
rammjában szerezzen ér-j
vényt annak a felfogásnak,

Já
hozz

Általános véleménye a lakos
Ságoélk, hogy az 1925....:-26-27·
iki és azutáni években épí/ell
iárdákért CI' képvíselőtestülei

1951. évi június hó 1O-én1ar
tolt fnű1ésén elfogadol! járda
épíll'si szabályrendelet 5-6.
§·aiban rnegj,z\öJI 50 és 20 szá
zalékoshozzáiárulásl 0[yan
időben kívánja a község beH·
zel ieJ ni, amikor ('zer nehéz·
séggel vonaglik minden rendű

és rangú adófizető polgára.
lVIegnyugiatásúl szószerin! Je

közöljük a szabáiyrenclelel7-8
§·ai I.

7. §.
A járdaépítési költséghez való hoz

zájárulásdmén kivetett összegeket min
den egyes ház, telektulajdonos - eset
leg haszonélvező a fizetési felhívás vé
telétől számított 30 nap al(jtt köteles a
községi közpénztárba befizetni; a 30
napon tulterjedő időre a község köve
telése után a Nemzeti Bank minden
kori váltókamatlábát lO/o-al.meghaladó
késedelmi kamat fizetendő. Ha a telek
tulajdonos a kivetett hozzájárulást 30
napon belül befizeti, 100/0 kedvezínény
ben részesül, így a járulékot 100/0 le
vonással fizetheti be.

8.§.
A községi kepviselőtesíület jogósítva

van az érdekelt felek kérelmére és a
fennforgó körülményekre való tekintet
tel engedélyezni, hogy a hozzájárulási
öszzeg kamataival együtt féléves rész
letekben törlesztessék. A törlesztési
idő azonban nem lehet több 20 félév
néJ. Abban az eset ben, ha a község a
jár.daépítés költségeinek fedezésérő!

hosszabb lejáratú kölcsön útján gon
doskodik, a képviselőtestület esetenként
határoz a hozzájárulási összegnek meg
felelően hosszabb ídő alatt telJesíthető

törlesztése tárgyában.

Aki tehát a fizetési l1legha-'

melyesetleg hiányzik a Nem
zeti Egység célkitűzésébőf.

Mégis csak t.önnyebb lesz
egy pártpontot elfogadtatni}
mint kivülről egy egész pár
tot megbuktatni s küfönösen
azt a pártot} melynek a ha
talom is Q kezében van s a
céfkilűzései is mindenben fe
dik a nemzet jdőszerű szük
scg1eteit.

p si
lés.

, ,'.

g-yás kézhezvélelélől számíloJt
30 napon belü] kifizeti a kive p

tellho;~zajárulási, .10 sz~zalék

engedmcinyi kap. ,LÚd pedigfi~
ze/ési haladéko! ka)). az a kj·

vc/ett összeg után most 6 szá
zalék kamatot fizet. Tehát az,
aki kifizeti most a reá kiveteit

összeget, az 16 százalél<kaJ fi·
zet kevesebbet, mint az, aki
haladékot kér és karnalot fizet.

Sok rossz járda van a köz
ségben, ezek helyett új járda·
építés lehetősége csak i:1kkor
lesz meg, ha minél többen be p

fizetik a kivetett hOZ7ájárulá·
sukal.
LeheJővé kell tenni, ha vaia·

melyik útca, lakosai, ellekinive

a kiépítés sorrendjélől, a hoz
zájárulás/ már a megépítéskor
biz10sítiák, ezekben az úJcák·
bdn még akkor is ki kell épí·
teni a járdát, ha a község va~

lamelyik alapjából volna kény
telen kölcsönt felvenni.

A lllostani hozzáíárulás ki
számitási Ku!csa a következő:

150 cm. széles iárdánál egy
folyóméterért fizetendő:

járdás oldalon ... " 2'70 P
járdanélküli oldaloll. . 1'80 P
kocsibejáróéri ..... 18'60 P

100 ern. széles iárdánál egy
folyóméterért fizetendö:
járd ás oldalon. . .. 1'80 P
járdanélküli oldalon . 1'20 P
kocsibejáróéri ..... 15'60 P

Reméljük, vezelőségiink köz
megnyugvásra intézi el ezj cl

nem várt terhet és elejét veszi,
hogy nem kívánt szenvedélyek
vegyű\jenek békés kö/ségi éle,·
/ünkbe.

Elcsépeltünk.
A régi jobb világban micsoda

megnyugvás volt az, mikor ezi
a szót kimondtuk. Az ember,

aki elcsépelt, szépen kiszámí
tolIa, mennyi kell vetésnek,
cselédnek, kenyérnek. A fenn
maradó mennyiség pedig igazi,
félJve őrzött értéki1láradt,' a·
melyet mindenkor Hszlességes
áron leheteH eladni. Nem kel
leti akkor az adóért minden
községi írnoko! vagynapidljasf
végrehajtóvá "megléptetni,"mert
minden törekvő munkás em
bernek megvoll cl lehetősége

a lerményárak és iparcikkek
egybevágó méltányos árai kö
vetkeztében az adófizitésre. És
ez így voll akkor is, ha cl fer
inés gyengébb volt, mert akkor
a kevesebbet jobb áron lehe.
tett eladni és így mégis csak
előkerült valahogy az adóra

. való. Ha meg jó termés volt,
akkor azt megérezte foglalko·
zásra való tekinte! nélkül min·
denki és örült, örült az élet·
nek ... Az idénbúzábaneleg
jó termésünk van. - De? ..
Majdnem az az érzés SZOl

rongatia mindnyáiunk torkát,
amelyet a dunántúli mélgyarúgy
fejezett ki, amikor a iégeső el·
verte mindenét: »Adjál Uram
esőt, de nincs köszönet ben·
ne." Távol legyen,hogyazÚr.
isten áldását ezzel lekicsinyelni
akarnám, - sőt nem adhatunk
elég hálát érette - a baj va·
lohol másutt van. Mi egyszerú
kisemberek nem végeztünk
közs;tazdasági egyetemek.ef, de
aZt mindnyájan tudjuk, hogy
minden ország, minden állam
arra a főterményére épí/heli az
alapját, amelyből neki a leg
több vall. A tengerparton lakó
népeknek a tengerből kell él·
niök, nekünk magyaroknak él.

mi istenéidolla földünkből kell
élnünk elsősorban. Éppen ezért
elhibázott dolog, hogy az or·
sziJg főjövedeJmét szolgáltató
termelő osztálynak a jövedel
me, a gabona' túlalacsony ára
miatt oly mélyre sülyedt. Sze·

relnénk azoknak anagyembe·
reknek a fiilébe kiáltani, akik
ebben él dologbantehetnenek
valamit, tegyék meg, mert ha
a termelő gazdák, kl~gazdá.k

Jönkremennek, velük e~Vutt
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kormány hivatalos
alapján 21 pengő.

tönkremegy mind nki. Nem
mondjuk mi a7-!, hogy ajó
szánrlék hiányzik minden egyes
vczeló ,zlllbcrbói. csak laián
féJnek odanyúlní, ahol a bajnak
a gyökere van. Pedig higyjék
el, cl gazdalársadalom minden,
kor az ország összes népei,
nek a jobblétének volt alapja
és az lesz a jövőben is, ha az
erre való lehetőségeketki nem

: húzzák alóla. Aki minálunk ezt
nem akarja megérteni s ahelyett,

- 'hogysegílene, talán épp elle
. nünk van, az veszedelmesen
, hasonlít a mesebeli cigányhoz,

aki maga alatt vágta él fáI. ...
FUlöp Imre kisgazda.

Külkereskedelmi
forgalmunk júliusban.

A Statisztikai Hiva/al most
teile közzé jÍllius havi küike'
reskedí::lmi forgalmunk adalait.
E szerint júliusban a bebozotl
<Írúk értéke 25.3 millió pengő

volt, ét mult évi júliusi 9.3.7
millió pengővel szemben. A
kivitt árúk értéke pedig 30.3
millió pengő! tf?il ki a mul! évi
22.9 millió pengővel szemben.
E szerint a július havi mérle'
günk 5 millió pengő aktivum,

- mal zárull a mult évi 0.8 millió
pengős passzivummal ,szem'
ben.

Az év első hét hónapjának
behozatala t 69.5 millió pengőt

tett ki, ugyanezen idő alal!
189.7 millió pengő értékű árút
vi!lünk ki. E szerint az év első

7 hónapjának él mérlege 20.2
millió pengő kiviteli töblellel
zárult. Az 1932. év ugyanezen
időszakában kereskedelmi mér·
legünk 18.4 millió peng'ővel

passziv volt.

A famonopólium
'50 pengővel drágitja

vagónonként a tűzifát.

A miskolci kereskedelmi és
iparkamara a napokban feller
jesztést ado1t be a kormány

,'elnökhöz és a földmivelésügyi
'miniszterhez, amelyben bejelen·

teHe, hogy információja szerint
-éi 'túzifamonopolium birtokosai
él tűzifa vagónját bO pengővel

drágít ják meg.
,Ebből az 50 pengő ből az

'Országos Erdészeli Egyesiilet·
nek 3 Pl, az Alföld fásítására
10 P-t. a tő·árak emelésére 15
p·t adnak, míg a maguk köz·

'vetítési hasznára 20 p·t fordi
, tanak.

A kamara szerint e felesleges
szerv ellen a lClghatározot!ab
ban állást fogla! és kijelenti,
hogy annak felállítására sem a
termelőnek, sem a fogyasztó,
nak szüksége nincsen, mert ez
a központ csak a tűzifa nagy
mérvű drágulását vonná maga
után.

A b za ára a
megállapftása
Végre! - kiállasz fel kedves

gazdatársam, mégis csak tör,
tént intézkedés a kormány I é
szérő\, hogy az istenáldotta
magyar búzát, amelyből ez év
ben sok és jó is termett, nem
kell potom áron elkótyavelyéini
és a gyöngyöző homlokkal, ar·
codnak verejtékével megmun'
káli földed mégis csalc hasz'
not hozotL Lesz miből az adót
kifizetni, a háztetőt és kerílést
kijavítani, él rogyadozó, nyi,
korg'ó szekér helyett újat ven
ni, a szakadozó lószerszámot
mással kicserélni, él gazdasági
eszközöket jobb karba helyez'
ni és talán telik valami még
lábbelire és ruházatra is, hogy
a lerongyoll család veled egy
R'yütt elmehessen vasárnap az
lsten házába, hálál adni a Min
denl'latónak az ó ióságMrt és
gazdag áldásá érI.

Veled örül, kedves gazdalár'
sam, az arafómunk<is, a részes.
él cséplőgéplulajdonos, a béres
és jut abból mindenféle iparos,
nak és kereskedőnek is, meri
ha van miből pénzt .költeni,
mindenütt marad belőle kisebb
nagyobb összeg. A jobb gaz
dasági viszonyokat sóvárogva
váró vőlegényés menyasszony
egybekelnek; jut a rőfösnek,

bútort készítő asztalosnak és
talán egy kis haj/ékot is építe
nek a fiatal pár részére, hogy
családot alapítva gyermekeket
neveljenek, mert elpusztul az
a nemzet, melynek népessége
nem szaporodik.

A megakadt, befagyott pénz
körforgása megindul és miként
él csendes, meleg eső megter
mékenyiIi és táplálja a földel,
úgy a megindult pénzforgalom
megélhetési lehetőséget nyujt
va, keresőképessé és megelé
gedeHé tesz solr-sok munkál,
kodni akaró. de munkaalkal,
mat nem találó dolgos férfike.
zet.

21 pengő El hivatalosan meg
állapított búzaár. De nem min'
den búza ér ennyit. A te búzád,
kedves gazdatársam, nem ér
21 pengőt, mert neked olyan
búzád nincs. Ilyen búzáia csu
pán csak egy embernek van az
országban és ez a magyar ta·
nító.

Ha azt kérded, milyen lehet
hát ez él búza, amelyik 21 pen
gőt ér, arra nagyon egyszerű

a válasz. Tudod nagyon jól,
hogy a tanitó egyházától fize'
lés eimén búzát, rozsot, árpát,
fái és más természetbeni járan,
dóságot szokott kapni. Azt is
ludod, hogy az ilyen párbér és
egyházi adó cimén befolyó búza
mindig csakakiválogato11, meg
tisztitott, és kirostált, vagyis a
kenyérrnagnak él 1~lk~ szokolt

lenni és valószinüleg azér!
mondta ki a hiva1alos rende
let, hogy a tanitónak kiszol,
gáltatott minden egyes méter·
mázsa búza értéke pontosan
21 pengő.

Ez annyit jeleni, hogy egy
újonndn választott tanítónak éi

havi fizetése 126 pengő 50 fil,
IéI'. Ebből az egyházi hozzó
járulás havonkén t5 mázsa bú, a,
melynek értéke hivatalosém
megállapított 21 pengővel szá'
mitva 105 P, állami fizetéski,
egészités 21-50 P, összesen
126 p 50 [ - A valódi hely,
zet pedig a következő: 5 má
zsa búza piaci ára á 9'30 P
- 46 P 50 f., állami fizetés,
kiegészités 21 P 50 f., Össze.
sen 68 P. Ebből a havi 68
pengőből kell egy fiatal tani'
tónak megélni. De adót nem a
tényleges 68 pengős keresete
ulán fizet, hanem cl buzát 21
pengőve! számilva 126 P 50 f.
után. Ilyen számítás mellett min.
den hónapban 58 pengővel ke,
vesebbet kap, mint amennyit li

készpénzfizetéses tanitó tény
legesen felvesz. Tehát kétsze,
resen lesz megröviditve a ter,
ményfizetést élvező tanító. Elő
ször nem kapja meg azi CI fi,
zetést, ami neki jár, másod
szor olyan fizetés után kell
kereseti adót fize/nie, amit nem
is kap meg.

Ezzel szemben a téglagyár'
ban dolgozó ügyes cserepes
lány, akinek egy segí/ője van,
hetenként keres 44 P-t, ami
havi 176 pengőnek felel meg.

Nem lehet erre "éfogni, hogy
ennek él visszás helyze/nek az
az oka, ho~y megcsonkították
az országot. Jól Judjuk, hogy
megcsonkított országban va.
gyunk és mindenkinek le kel,
lelt szálJitania al: igényeit. A
tisztviselők fizetését is leszál,
litol/ák, többször egymás után,
közHik a tanitók fizetését is.
De a többsz0rösen leszóllitotl
és mindig kisebb összegben
megállapított fizetést az egész
országbEln minden egyes tiszt
viselő me~kapja, csak a tanító
nem, mert annak a búzája 21
pengő' ér.

Azt hiszem, hogy cl magyar
tanító szivesen kifizetné adó
ját búzával több esztendőre

előre is, ha az általa felajánlolI
búzát ott is 21 pengőre érté'
kelnék, De csodálaf05 dolog,
hogy otl már nem ér annyit a
búzája, mert a rendelet szerint
csak cl helyi forgalmi árban.
egy kis felpénzzel lehet a bú,
zát értékesíteni. Vagyis kétféle
mértékkel lesz mérve a magyar
tanitó búzája_

Nem lehet itt Trianonra hi
vatkozni, mert a;.:; országot ~a-

lálos ellenségeink csonkilolták
meg, ellenben a magyar tanitó
fizetését a magyar kormány
csonkította Illeg akkor, amikor
búzáját oly magasra értékelte.

Avagy ellensége,e a magyar
kormány él magyar tanítónak? ,

Oömbös Gyula miniszterel
nöktöl ez legkevésbbé tehelő

fel, mivel ó maga is magyar
tanítónak a gyermeke és CI ta
nítói sorssa\ kapcsolatos nél...
kül('zésekel olthon. CI tanítói
családi körben alkalma voU

, megismerni.
Ki tehál az ellensége, aki

nem akli r egyforma mértékkel
mérni is igazságot szolgáLtaini
ZI magyar tanítónak?

Annak i'I magyar lanílónak,
akitől elvárja, hogy nemc'Jak
az iskolában tanítson. haném
az iskolán kivül is nevelj/? az
ifjuságot, oktassa a felnőttek,,/,

tartson népmivelési előadé~o"

kal, szórakozlasso a közönsé·
get, énekeljen mint kántor II

templombé'll1 lis ha kell,' mint
szinész fl színpadon, legyen
karnagy, levenieoktató. tanfo,
Iyamvl?zető, népsz:ámlóló~ A
tanyai iskoláknál legyen mar...
halevélkezeló, jegyző, tartson
istentiszteletet mint pap és mint
első segélynyujtó legyen egy·
uttal orvos is.
Mindezekből azt látod ked

ves gazdalórsam, hogy-a tönitó
az, akinek mindent kell tudni,
aki 011 él veled és 011 áJI mell
leBen. Ó az, aki végig kísér és
támogat egész életeden át, út,
baigazit, tanácsol lId és ha
ütött az utolsó órád, végűlki,
kísér utolsó utadra is; És en'
nek a magyar tanitónllk~szűkre

szabo It kenyerét leile még ke'
serúbbé él magyar kormány
igazságtalan rendelete. Amikor
igazságot követelünk az egész
világlól hazánk megcsonkítása
miatt, ugyanakkor nem :izol.
gáltalunk. igazságot magyar
testvérünkn0k, bennünkel aböl ..
csőlőj él sírig kísérő magyar
tanilónak.

Mikor a némel,francia há,
ború idején CI németek él frall'
ciákat a dönfő csatáhan meg'
verték, l! németek egyik vezető

embere azt mondta :aEzt a
háborút a német iskolamestlt
rek nyerték meg.«

A magyar tanítóra ennél sok
kal fontosabb hivatós vór, neki
új honfoglalásra kell az ifjú
magyar nemzedéket lelkileg
és testileg előkészíteni, hogy
ők visszaszerezzék ő~eink örö
két, amit mi megtartani nem
tudtunk és oly könnyelmúen
elvesztettünk.

A legdrógább kenyeret eszi
az ország legrosszabbúl fize,
lett tisztviselője, a terményjá
randóságban részesülő magyar
taniló.

Más országokban Gtz nem így
v~m, hanem éppen .ellenkező...
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A gyomai és endrődi kereske
dők a záróra újabb megállapítá
sát kérték. Ennek alapján a régi
rendeletét a közigazgatási hatóság
a következőleg módositotta.-

'vasárnap' és Szt. István napján
d. e. 10 óráig lehet nyitva tartani,
karácsony, húsvét, pünkösd első

napján szünet, másodnapján déli
12 óráig.,

Hétköznap március l-től szept.
30-ig reggel 6 órától este 7 óráig,
okt. l-től febr. 28-ig reggel 7
órától este 7 óráig tarthatók nyit
va az üzTetek.

A záróra betartását a hatóság
szigoruan eilenőrizteti s a záróra
megtörőket szigoruan bünteti.

Szilágyi LaJOS bihari főis·

pánt cslilör/ökön iktalták be
ünnepélyesen.

Kitüntetés. Papp Imre - br.
rluszár Lászlóné gazdasági
cselécliét -' a földll1iv, minisz
lel' 100 'p jutalommal és okle
vél/el lünletfe ki ho::,szú hűsé~

ges szolgáiata jutalmául. Az
ünnepélyes átadás napja még

i nincs kilűzve.I Lekvárfőzés - tűzveszély.

Nagyszerű szílvaJermésünk bc,
érel!. Lekvárfőzés iliajávai van
lele: a község'. A rézüstök kal
pósak, Az eperfa árnyékában
álló katlan körül bő alkalom
nyílik a s7.omszédasszonnyal
szapulni az ot! nem lévő ba
rá!nőket. A kellő elővigyáza

tosság hiiián majdnem eszlen
dŐllkénl támad egy kis lekvár·
főzésbői eredő Jű z, melynek
könnyen elejét leheine venni,
ha egy kis körültekintéssel
volna a háziasszony. - Régi
igazság: a lekvárfőzés csak
úgy kifizető, ha főzés közben
nem gyújjjuk fej a mellékép(j
leleJ.

Mérgezés. Slezák Gézáné
szU I. Halász Margit mezőbe,

rényi lakos az eI·mult napok,
ban Oyomán meg-mérgezte ma
gát: Reggelfelé egy árokban
fekve találták a rendőrö',. Or,
vosi rendelkezésre beszállitol·
ják a legközelebbi vonallal a
békéscsabai kórházba.

I Tíí.zoltóverseny voll vasár
nap Gyulán, melyen a Gyomai
Tűzoltó Testület csapata is
résztvett és értékes dijat nyert.

Úgy a községnél, mint az
eg'yházakná! szorgalmasan fi
zetik az adókat,

A Gyomai N6egylet óvadékos kor
csolyapálya kezelöt akar alkalmazni.
Pályázók Záhonyi Alagárnéelnöknél
ie!el1tk'zzenek~

Vadászat. Szeptember },161
szorulnak a nyulak is a fog,
Iyokkal. Vadászaink örömére
több nyúl igérkezik, mint tavaiy.
A tavalyi vadászfáidalomból
még mindig' fennmaradt a löl·
tények drága ára s igy dacárl.'l
a leszállított haszonbémek. aL.

idén is a vadászok eszik majd
a legdrágább nyulakat.
Megkezdődötta lengeri!örés.
Az összes iskolákban meg·

kezdték a tanítást.
Baromfikolera puszlH é:I köz

ségben s máris tetemes meny·
nyíségű baromfi hullotl el.

A méhészek kivitték a mé·
heket egy kis vigasztaló tarló
virág utŐkurára.

Elköltöztek a gályák s a
fecskék is verik a készülő!.

Tűz Endrődön. Szombairól
vasárnapra virradó éjjel isme
retlen okból kigyulladt Endró,
dön farkas István tulajdonát
képező Selyem-utcai lakóhá·
zánál, melyet Kiszely Rozália
bérel, egy nádfedeles meHék·
épület. A tűzoltóság erélyes
közbelépése a ·tűz Jovalerjedé
sél megakadáJyozla, de ft mel-

,\éképületet már nem leheleH
megmenteni, az a Jí~z martaléka
lelt.

Sokan nem tudják, hogy
négyszáz évvel ezelőtt őseink

azzo! vélték megakadályozni é:I

fOliZ'ak romlását, hogy havonlél!
egy egeret eitek és hagymé1
mag füsljével fertőflenifeHék II

szájukat. Azt is kevesen tudják,
hogy az afrikai bensziilöttek
közül még ma is sokan azt
hiszik, hogya fehér emberek
az elhalt feketék lelkei ... Vagy
meg Judja valaki magyarázni
azt, hogy Spanlding angol kn·
pilány miképpen Jud forró, 01
vasztoll ólmot önteni a nyel·
vére anélkül, hogy megégetné?
HoJ talál az ember feh~lekt

ezer és ezer érdekes kérdésre?
Tolnai Világlapja hetenként
megjelenő számaiban.

BalleHáncosnóbőlmiUio
mosnő. Egy pesti ballettáncos·
nőbőJ ArgenHnában milliomos
földbirtokosnő lett. Érdekes pá
Iyafulásáról pompás cikkben
számol be a Délibáb új szá
ma, amely gazdag tarlalommal
és 84 oldal terjedelemben je·
lenl meg. Nagyszerú Budapesti
és külföldi rádiómúsorokat.
rengeteg cikket, közel 100 ké
pet és még sok érdekességet
talál az olvasó él népszerű szin
házi képeslapban. Ára 20 fiUér.

, r

zarora.Újabb

A kereskedelmi miniszler fll,
tal az 1933/34. évben rendeo '
zendó háziipari 'tanfolyamokat
a m. kir. kereskedelmi minisz
terhez címzett bélyeglelen kér,
vényben szept. 30 p ig lehel ké·
relmezni.

A tanfolyamok munka-anyaga
kosárfonás fLizfavesszőből,gyé
kényfonás, seprükö!és. SZÖV('S,

szalmafonás, tengericsuhé,fo,
nás,' fafaragás, női k.ézimllnka,
vá3zonszövés, felsőruha SZC·

bás és varrás.

Képviselőtestü Ieti
közgyűlés Endr5dőn.

Endród közs.zg képvi"ieló
tesiülete szeptembel" 4-én ren'
des közgyűlés! iartoll. melyen
a következó halározalokal hm:
ták:

Az endrődi r. kalh egyház
segély iránli kéreimé teljesi
leiJék.

Javaslatot lellek a S!dánia
Szövetség elhelyezése céljából
házvéleire, melyel elfogadtak.

Némelh Imre adópénzJárnok
Iiszteletdíi iránli kéreimét elula,
síto1ták.

Községi rendőrök és hajdúk
földhasználat iránJi kéreImét,
Pintér Jstvtn kártérítés iránJj
kéreimét, Pap István volt ren
dőrtizedes járadék irán1i, Jakus
János földhasználal, Kreszne·
rics Ferenc és társai vízelveze
tés, Felföldi Béla s.lelkés:z közs.
köt2lékbe való felvétel, a Kö,
rösön túli körök elófogatok in·
gyenes kisz.olgálta/ása, vízel
vezetés, közs. orvosi rendelő·

nélp kilűzése iránli kéreimeket
teljesítette.

Végül kimondta a Julfizelelt
gazd, ism. isk. tanerők lisz/e
letdHának visszalérilését.

Háziipari tanfolyamok
kérelmezése.

szerű, mivel e hélen nyiInak
meg újból az ic;koJák kapui.
Midőn bizakodó lélekkel vi,

szed gyermekedet az első na,
pon az iskolába, hogy annak
lelki gondozását a tanítóra biz
zi'ld, aki saját Jeikének minden
ludását, kincsét széjjeJosz!ja a
gyermekek között, min j égő

gyertyaszál önmagát fogyaszt~

va, tekints a gondoktól baráz
dáit ráncos homlokára és gon l

doli arra, hogy ez az ember
eszi az ország legdrágább, de
legkeserűbb kenyerét.

Nagy Imre kisgazda.

leg. ut mindjárt rámutathatunk
a baráti olasz, nemzetre.

Köztudomású, h~g~ az qlasz
légügyi hivatalban Ba1bó olasz
iábornagyés légügyi miniszter
egy hatalmas. h~Uesen ű:'II:cgbóJ

készült pé3lotiÍbaQ dolgozik
munkatársaiv,,!. Ennek ahatal·
mas épületnek fqldszíntjén van·
nak az ebéel1óqelYiségek. Az
ebédre bívó har<.ll1B'ie]zés után
mindenki I'l'siel él földszinten
,lévő étlercmfbe ~s ott fogyasztja
el él jó ebédet él miniszter, ál·

,IamtilkiÍr, fogalmazó, iroda
520lgq, pilóta, szerelő, mérnök,
VélS+ és famunkás, valamint a
napszámos. A mindenki részére

)eHesen egyformán készitet!
. e.bétlért azonban a legtöbb fi-

• zetéstélvező miniszter fizeli
a leg'kevesebbel

munkás a legkeveseb
vagyis elZ ebéd ára min

denkinek él tényleges keresete
'~sjövedelmearányában lesz a
fizetéséből levonva.

Tegye ezt meg a magyar
kormánya búzával, állapítsa
meg,ennek legalacsonyabb árát
21pengőben. de él fizelésC:<,
valamini a jövedelmek alapján

'f1'Zet4essemeg'B búzát akár'
fejadagonkénligabonajegy. a·

'kór lisztjegy kiadásával, mely
bárhol lenne beváltható, ará
nyosanés igazságosan ma
gasabb árban azokkal, akiknek
nagyobba jövedelmük és ez'
által az így elfogYdsztásra szánt
fejadag' búzát megfizeini képe,
sek.

: Ezt az illetékesek könnyen
meg is tudjákfizclni, hiszen él

kí3nyérből esznek legkeveseb'
~bet. mert a legnagyobb kenyér
fogyasztó a sokgyermekes sz)2'
gény ember~"

Ez nem is oly nehez feladal,
hiszen az adókönyv alapián
rendelkezésre áll mindenkinek
a kereseti viszonya és jöve,
delme,megvan kozségenként

'a lélekszám és rendelkezésre
allanak az országos népszám·
lálás adatai. Csak egy kis szá·
mításl, összehasonlilásj kell
végezni és' azulán lelkiismere,
tes munkával az elfogadhaló
tervet gyorsan végrehajtani,
amig' a verejtékes munkával
e!óteremtel! kijűnő minőségű

magyar búzán olyanok nem
nyerészkednek, akiknek a búza
elóleremtéséhez semmi közük
!lem volL

Mindezen gondojajok azért
vel6dnek fel mostan, kedves
gazdatársam, mivel él búzaér·
tékesi/ési lehetőségek most
vannak napirenden, a tanitók
búzáji:l pedig most azért idő-
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Ha rossz állapotban levö::kályháját
kijavittatja, .a megrongálódott sa
mottbélés(rendbehozatja, régikály
háját átalakittatja, kályh.ályához

Neokal Of,fűtőteslet
alkalmaz, mert ezáltal afútőanyag
melegét 'ea szobában] hasznosítja,
kevesebb tüzelőanyaggal nagyobb
meleget ér el. A befektetési költsé
gek pár hónap alatt visszatéríilnek.

Számos~elismer6Ievél!

'.Szabadalomra bejeleJ'lltvel

Fenti munkákat elvégz), mind*!n
kályhához alkalmas fGtő~I!S~~t

készit:

-

Hirdessen lapunkban !

megérkeztek. Nagy raktárt tartok
iskolai-7 toroa- ésduplatalpú
férfi és vadászcipókben.

Szives látogatását kéri
teljes tisztelettel:

KEREKES~AROlYNÉ

Szives tudomására h02omj hogy a
legújabb divatú·

őic

ép Ü l e t ~ és m ű b ú t o r

s tal
müh I t

o

etőfi út
44 sz.a.

~=---~--------.....II

1-3. G. Hoffmann Ádám 2 fert. nagy
zugi földje eladó. Ért. Árpád-u. 28 SZ.,

vagy a községi bíróval.
1·3. Weigert Imrének 7 hold kereki

földje eladó. V. ker. 18.
1-2. Filléres klasszikus regényre

előjegyzéseket~elveszésAz Est, Pesti
Napló klasszikus regény szeIvényeT
szeptember l-től 90 fillérértbeszerez
hetők vitéz Lánczy János trafikjában.
Az összes fóvárosi lapok kaphatókés
előfizethetők. Egy ujságkihordó felvé
tetik.

1-5. Mátyás király ut 31. sz~mú ház
eladó. Ért. Rákóczy Sugár-ut 3. sz. <l.

Komis Ferencnél.

FIGYELEM! FIGYELEM!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Gyomán,

ifj. Jenei Bálint
épület- és műbútor asztalos·

Hogyan lehet so.k pe'n.zt me~ta!<arít~ni
a futesnel?

Csapadék naptár.

nyitottarn. - Készítek megrendelésre mindenféle
épület-, bútor· és műbútor asztalos munkát u. m.:
háló, ebédlő, úriszoba, stb. berendezéseket. -

A n. é. közönség támogatását kérve, vlIgyok. ~

tisztelettel

I I
II

1

I
Szeptember 8 9 10 II

I

12 13 14 . Össz~
I, I

Társulati székház

I 1 :I l I I I 13.21 13.2
I

Körösladányi őrház I I

I
J

I l 16.6 l 16·6I I I
Folyáséri sz.-telep I I I I I , , 9.SI·· 9.8

Peresi szivattyutelep I
I I

I I I I 11.5 I. 11.5
I

Kéthalmi .őrház
I I. I I I l 10.6 I 10.6

Udvarnok (Raik cs.-őr) ! I I I I l 18.01 18;0I I
.f

áció.bli
Gyomai

magán-publikációk:
Kovács János, mint a gyulai kir.

Törvényszék Pkf. II. 3595/1933·35. sz.
végzésével kirendelt zárgondnok özv.
Szerető Jál)osné 36 kat. hold tanya
földi szántóját 1933/34. gazdasági évre
anyagi garanciával rendelkező legma
gasabb ajánlattevőnek haszonbérbe
adja. Érdeklődők a zárgondnokot a
gyomai "Hangya" Fogyasztási és Érté
kesílő Szövetkezet helyiségében f. hó
20-ig keressék fel.

Egy nagy ebédl6kredel'lc és asz:
tal eladó. Megtekinthető dr. Debreczen l

Iván házánál.
SZép~:rózsaburgonya nagyobb

mennyiségben is:eladó. Megtekinthetö a
Halmagyi gátőrháznál Tóth István gát
őrnél. l-x.

Felkéretnek az ál1atbizt. szöv. tagok
a tagdijak pontos befi7:etésére, hogya
fűggőben levő kártalanitások kifizethe
tök legyenek. 1-3.

Konl<olyozó trieUl·ök, melyek a vad
borsót is kiválasztják, napibérért Iványi
Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár és István cégnél a
vetőmag tisztítása megkezdődött. Csak
csíraerös vetőmagból várhatunk jó ter
mést.

Iványi Aladár és István malmaik
ban lehet csereőrlést ís végezni. A kö
zönség a legjobb kiszolgálásban ré
szesűl.

Iványi Aladár és Ist'll'áncég a ga
bonát mindig a legmagasabb napiáron
veszi.

Kerekes Károly borkereskedönél a
kitünö zamatu kadar ~ornak literje
44 fillér.

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümölcstan
folyamot elvégezte, a mindenkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák elmte
tését és kezelését.

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat feltételek mellett eladó. Érdeklő

dők forduljanak Wagner József fake
reskedőhöz Gyomán.

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszközlöm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (l-15)

Három lámpásos. Philips rádió
(alig használt) hal)gslóróval eladó. Bő
vebbet a Hungária könyvnyomdában.

Mezőberényi

magán-publikációk:
Egy korcsmai berendezés (u. m.

billiárdasztal, borpuld, székek, aszta
lok, kisebb nagyobb poharak, stb.)
jutányos áron eladó. Bővebb felvilágo
sitás Mezőberény, Szarvasi· út 7. sz. a.
Kolozsi Mihálynál. l-3.

l-3. Jókai u.28 sz. és 43. sz. házak
és 4 hold félhalmi föld, a tótraktárban
60 keresztről törekpelyva eladó. Zuba
Pál Tessedik-tér 6.

I-2. Kk. Schmidt Mártollnak 4 hold
földje a tarcsai határban, a Széles-ut
mellett, a Boros-féle földdel szemben,
eladó. Zrinyi Sugár-ut 42.

1-2. Hidvégi Imrének a IX. kerület
ben a berényi oldalon, a második egye
nes dűllőben, Bondár István mellett 12
hold földje eladó. Békés, Rákóczi-u. 38.

1-2. Az ókertben a Koczka-ház mel
lett, a Bartolf-féle 760 öl föld elél dó.
Kórház-utca 12.

1-2. Szekeres János Bocskay-u. 57
sz. háza kiadó.

Gy. s. C.-M· berényi Törekvés
2:0 (1 :0) Bajnoki.

Góllövők: Gecsei szép beadásá
ból Zöld L., Pulugor ll-esből.

Szépszámú és ami Oyomán rit
ka, lelkes közönség előtt megérde.
melt győzelmet aratott a Oy. S. C.
A 2:0 nem fejezi ki hüen a játék
képét. Kis szerencsével 4-5 gólos
győzelmet szerezhetett volna csa~

patunk. Lelkesen küzdött a CSQ

pat minden taRja. Szívvel lélekkel
mindenki a tőle telhetőt nyujtotta.
Nem egymást dlrigálták, hanem
mindenki engedelmeskedett a győ

zelem követelte összetartásnak.
(Fiatalokl.. .) Oyőztek is. Nem.
véletlen, szerencsével, hanem gyö
nyörű, a támadásokat befejező

szép góllal. A I I-es csak a gól
idejének kérdése volt. Ha nem l I ·es
lett volna, akkor gól.

Sokáig nem fogjuk elfelejteni
, Fekete Oéza szép, okos és mindíg
biztos játékát. Infeligens és ered
ményes játéka élménye lett a rit
kaszép közönségnek. (Még taJJsolt
és biztatott is a nézösereg! .. .)
A csapat többi tagja is lelkesen
küzdött. Azt hiszem, annál na
gyobb jutalmat nem is kaphattak
volna, minthogy a közönsé/o; mult
ját megtagadva, önfeledten. helyé
ről felugrálva tapsolt és biztatottJ

Szép mérkőzés volt. A gyomai
csapat fölényét talán hűebben ki
fejezi a sarokrugások aránya. 9:3
volt a Oy. S. C. javára.

A Törekvést megbabonázta a
lelkes játék. Nem tudott ellene vé
dekezni. (Lelkes küzdelemmel le
hetett volna!) Szerencséjüknek kö·
szönhetik, hogyanagyobbarányú
vereséget elkerülték.

Most még csak annyit: azt hi
szem, ezzel a játékkal és ezzel a
megnyilvánult pártfogással bátran
indulhat utnak a mi "öreg" tizen
együnk, mert fza a lelket megtart
ják és az egyetértés továbbra is
meglesz, egészséges fejlődés fog

. bekövetkezni és hisszük, hogy ak
kor a közönség is örömmel jele-

·nik meg minden gyomai mérkő,

zésen; sőt!. . . (Cs.)

Nyomtatt-a_ a "Hungárilil" kőnyvnyomdai v611alllt GyomAn. Felelős I.Izemve;;:et6: Brtleher Mlhély.

II. o. bajnoki mérkőzések
szeptember 17-én:

BISE~OySC, Textil-OFC,
KTE-Békési Törekvés, Bocskay
Turul.

Békésszentandrási
T. E.-Gy.5.C. 3:0. Barátságos.

Biztos győzelem. A gyomai csa
pat fásultan játszott. Nem tudta
az ügyes, okos támadásokat meg
akadályozni. Nem volt komoly
mérkőzé$; Macska - egér harc.
Oy. S. C, több önzetlenséget és
összetartást! . .. Sikeres egyéni
akcióhoz több ügyesség kell J ., .
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Gyoma,

őzÉSlI, TÁ R sPOLITI

vm. ~vfolyam 39.
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ELŐFIZETÉSI. ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések. postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyqma," cS!.1~kszám 18.208.

Lapzárta c s ü t Ör} lj ~ este 6 óra.
Megjelenik minden.~g;öl}1baton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. '~/AGi\jER MARTOlNI
Szerkeszitőség és kiad6hivatal:

"HUNOÁRHN~ KÖNYVNYOMDA
G y o in 2, Kossuth l<'ljos utca 64.

Te!efon: 22.

Hmrdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriltéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék ég
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Gyakorlati tanfolyanl él gyomai
községi gazdasági népis ola

rendezésében.

Bodán Margit Gyomán. Bo
dán Margit él rádió csalogánya
f. hó 30,án szombaton este
fél 9 órakor az Apolló Moz'"
góban magyar nótahangver..
senyt tari. Közreműködik if
Gyomai Dalárda, Kodály: Bor
dal és a kerületi versenyen di
jat nyert versenydalával és a
Vegyeskar. Közreműködikmég
Kubányi György előadó műu

vész is. Helyárak l P 20 fillér
tóI lefelé. Jegyek elóvételben
Végh Bélánál válthatók.

Az o!vasókörökben egész té
len át folytatott közös eszme'"
cserék is unalmassá vállhatnok,
ha nincsennek tarkítva egyeegy
kártyapartival, vagy itóka köz'"
beszúrással, ami nem minden
ember természetével egyezik.
Ezt a féli· szórakozást (mely

anyagi áldozatot egyáltalán nem
kiván) és önműveIódést szán'
dékozunk tarkítani egy három
hónapig tarló gazdasági irányil
tanfolyam rendeZlfsével. A há u

rom hónaptól nem kell meg'"

ijedni, mert hetenként 2 este
mindössze 2-2 (négy) órát
tartanánk. Hogy a hétnek mely
napjain· lenne az esti órákban
(6-8 óráig, esetleg később)

a 2-2 óra megtartva, (lZ! a
hallgaiókkal közösen beszél...
nénk meg első összejövefe
lünkön. A tanfolyam anyaga
lenne: állaltan és gazdasági
vegytan, elóadná Tóth István
járási fóáIlaforvos úr; növények
élete (vetített képekkel) és fa
lajismerel vitéz Pajor Gyula
gazd. isk. igazgató elóadásá~

ban. Előadásokat cl községi
iparostanonc iskolában, a gaz..
dasági népiskola részére álen..
gedetJ 1anteremb'ir tartanánk.
Amennyiben 15 rendes hallgató
jelentkezik, a tanfolyamol no
vember elsó hetében megkezd..
jük és 1934 január végén fe ..
jezzük be. A jelentkezéseket
vitéz Pajor Gyula gazd. isk.
igazgató veszi fel. Különösen
kérem iskolánknak voll növen..
dékeit, hogy amennyiben idejük
és módjuk engedi, jelenJkezzee
nek a tanfolyamra, hogy az is..
kol ában annak idején hallotta
kat felelevenitsék és kibóvitsék,
legyenek pár hétig újra növen
dékei az iskolának. Idézzék fel
régi diákkori jó emlékeiket!

Vitéz Pajor.

ma a földmíves embernek majd
nem Jeljesen le kell mondania
az anyagiak hiánya miatt. Az
olvasgatás olcsó és kellemes
szórakozás, csak az a hiba,
hogy él szakkönyvek olvasása
a legtöbb embernek nagyon
unalmas szokott lenni. Inkább
lemondunk azoknak olvasásá c

ról s szépirodalmi könyveket
lapozgaJunk, amelyek, jobban
él kedély t, mint az értelmet fog,
lalkozlafják. Ez érthet ó is, mert
a szakdolgok papírra velve na
gyon szárazak. Élőszóval eló
adva jobban lekötik a hallgaJó
fjgyelmél, mert fűszerezni lehe1

eg-y~kél találó közbeszúróssal.

tudatlanok a felnő11ek a
gyermekek dolg'ában l Egyikük
sem gyanította, hogy a kisbaba

és gondolkozik.I - 1ft a kenőasszony, - így
~ bívták a masszírozón5t, - min'
~ .
I.. d~nl~i, menjen de a csöpp~
I seg- ll! maradhat.
I A csöppség én voltam. Ott
! üUcm egy kis lábzsámoiyon és

azóta egy életen keresztül ma
gammal viszem Tancsi néni

, megmasszfroziatásának rész b

leteit. Toncsi néni anagyanyám
nővére voll. jobban szeretném,
ha akkor kivittek volna löbbie

vel együtt
Egy kép, száz közül egy. A

szüleimmz! künn voltunk Guszli
l bácsi pusz~áján, a kaszálón, az
í?perfaerdő szélén, pokrócoi
terítettek a gyöpre és a társa,
ság odatelepedett, Később él

felnőHek és a nagyobb gyere»
kek ~~Z '2rd6be ílle:J~-~k, eng~en~~

egy időre egyedül hagytak él

pokrócon. Egyszerre legelésző

na~ril rnad,~;'ak csapa/ia köze'
ledeIt. Az én akkori mértékem
me! mérve: akkorák voltak,
mint ma egy zsii'áfcsorda. Tem
pósan k ürü!lépkedlek, szúrós
szemme! nézegeiiek, közben
hangosan büffögó hangokat
adtak, én pedig vacogtam a
félelemlől. !VHre a társaság visz#
szajöil, a lúzo!zcsapal elrúgía
maga alól a gyöpöt és felre;
pül1.

Közelednek a hosszú, unal,
mas téli esték. Elvégezzük a
kukoricatörési, ószi vetéseket,

fakarmBnyrépa belakarífásái, az
ószi faülfetésf s vége a mezó~

gazdasági külsó munkáknak.
A -fennmaradó ószi mélyszán
tási a rövid ószi és téli nap
palokon is kényelmesen befe
jezhetjük. A házköriili jószág
napi ellátása nem vesz el tóp
lünk annyi időt, hogy napon u

ként, vagy legalább hetenként
egyszer~kélszerne jutna időnk

- ha csak az esti órákban is 
szórakozásra, olvasgatásra, kö
zös eszmecserékre, egyszóval

I önmúvelésre:. Szórakozásról

gye, magához ölelt és· meg
akart védeni: az ó két karja
is piros leH az eltévedt üté
sektőL

Én akkor két éves VOltam.
Ha szoka1lan is, mégis igaz,

hogy emlékeim mécs'25c beleu
viiágít éle/2m elsó hónapjaiba,
El tudnám mondani, milyen
sorrendben jeleniek meg bá,
mész szemeim előll él külvilág
elsó képei. Egy ökölnyi Ka e

lumbusz felfedez magának egy
új világol.

Emlékszem, mikor.' a verseci
pályaudvaron először láttam in
duló vonalot A kocsiabJako
kon kinézó embereke! festetl
meJlk,zpeknek néztem, amilye
nek otJhon lógtak a faloD és
igen csodálkoztam, mikor bú'
csúzóula keszkenóikel Jeo p

gelték. Takarítás folyik, gon u

dollam, öl törlótongyokat ráz e

. zák
Arra is emlékszem, hggy

gyakor!a1!:Jll szemmel arasznyi
játélí:szernek néztcm ö v(7fsed
hegyiejón álló templomol. Zsu~
zsi néni ideígérle nekem: ha
jó lesz az úrfi, fölmegyünk érle
és lebozzuk a piaci sZ6~yor'

ban. Én azontúl jogo I formá.l~

Iam a templomra és nagy voll
a kiábrándulásom, mikor ké~"

sóbb mCfr:;n'özód1em, hogy ez
a játékszer már nem fér bele
a szaiyorba.

Elsó Qmlékem, amellyel ön~

tudatos élQtem kezdődik: a ve:'

rés, amU ~desé1pámIÓl kaptam.
Téli reggel yoll, a nagy vas
kályha olyan plJzgón dohogotI,
mint a gözmozdony, amely a
követ!<ezó píllanatban már vi
lággá robanni. Zsuzsi néni
~yerlyafény mellett mozsdaJolt,
én a nagy tálban álltam és
bószülten visífotfam.

,.....- Ne ríjion, úrfi, mer! kijön
a tekintetes úr és megveri!

él minden gyereket magá,
7,ott, a fíúkat úrfínak, a nóvén
remet kisasszonykánakcímezte.

Én azonban még' dühöseb,
ben fújtam a harsonát. Közben
édesapám ajlaja felé sandftoí q

1am, hogy nyilik-e már. Csá'
bítolt és a tudat, hogy
g;z: ajtó t az álo:nszerű

veszedelem tanyázik, amelyeJ
én ki .tudok onnan csalni. Ret
tenetesen féltcm tőle, de a sár
kányidéző arcállanságom kén
sóbbi éveimben is csikiandon
z01l és nem egyszer tudatosan
zúdílotlam mag'amra olyan ve'
szedcimet, amelyről bi7ios volt,
hogy nem birok vele.

Azon a JéH reggelen tehát
addíg bömböltem, míg csak~

ugyan fölpaHant az ajJó és mi~

vel Zsuzsi néni, a dadák gyön~

HERCZEG FERENC
EMLÉKEZÉSEISÓl*

* Herczeg Ferenc hetvenedik szüle::.
téilnapja ünnepe a magyar olvasókö
zönségnek is, mert ma jelent meg Her
czeg Ferenc Emlékezései-nek első kö
tete. Amiről eddig söhasem beszélt:
életének regényét mondja el ebben a,
minden regénynél fordulatosabb, színe
sebb és mélyebb könyvében a költő.

Gyermekkorában még postakoclOiil járt,
a 61 éves. Hercz~g Ferenc viszont már
repÚlőgép,m utazott Londonba. Az em
beriség történetének legmozgalmasabb,
legérdekesebb korszaka az elmult 70
év, amelynek Herczeg Ferenc nemcsak
legkülönb élő magyar elbeszélője, ha
nem élesszemü megfigyelője is, aki
nagy szerepet játszott és játszik nem
csak irodalmi és művészeti életünkben,
hanem a magyar társadalmi és politi
tikai életben is. Úgyszólván mindenldt
ismert e kor kimagasló egyéniségei kö
zül, álarc nélkül látta a közélet fősze

replőit és nemcsak az irodalmi és szin
házi kulisszák mögött volt és van ott
hon, hanem a politika boszorkánykony
hájában is. Öt kötetre tervezett emlé
kezéseinek első kötete "A Várhegy"
címmel ma jelent meg. Egy részletét
itt mutatjuk be a Gyomai Ujság olva
sóinak.
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Az endrődi "Női Liga" a sze
gény gyermekek felruházása
céljára november 5·én, Szent
Imre napján nagyszabású mű

kedvelő előadásí rendez bálial
egybekötve. Előadásra kerül él

"Doiovai nábob leánya" cimű

Herczeg darab.
A Korona Mozgó, Endrödön

vasárnap (24.. én) egy viiágfil
meJ muta! be, címe "A kék an
gyal". Ehhez a darabhoz kom
mentárj nem kell fú7ni, mert ez
önmagát dícséri. f(iegészftó
műsorként egy kacag/aló bo
hózai lesz bemulatva.

NYEREMÉNYEK
az új

m. kir. osztálysorsjátékban
Eelérhető legnagyobb nyeremény

Arari:,;.- 500 OOO Arany~
pengo • pengő

i Jutalom es nyeremények:

i 300.000 L
1200.000 L
I~o.ooo I_

i_ 50.000 L
I 40.000 L

30.000 L
i 25.000 I
l 20.000l

stb., stb., összesen közel

8 millió pengő

készpénzben.
84.000 sorsjegy közül 42.000

biztosan nyer,
tehát a sorsjegyek fele nyer!

IElső húzás okt. 14-én kezdődik!
Sorsjegyek hivatalos áron:

2 ép ed 4JpdlI az összes főárusitóknáJ kaphatók!

Az orvos..
Szeretettel az életküzdelembe
belefáradt emberi szívnek.

Elromlott az órám; II szivem.
Tizennyolc éves voltam. Negyvenet mutatott.
Az orvoshoz vittem.
Porokat rendelt. Beszedtem.
Csak fájt a szivem.

Anyámhoz mentem.
Fejem ölébe hajtottam.
Amint megcsókolt, elaludtam..
És álmodtam, hagy nem fáj a szivem . ..
Az életben újra felébredtem.
Újra fájt a szívem.

Abibliát lapozgattam.
Valaki jött csendben, halkan.
Fehér ruhája. Haja vállára omlolt.
A szeme kék volt és mosolygott.

.Hozzám ;ötf. Magához ölelt, IzomIokan csókolt.
A szivem többé nem fájt. .. A Krisztus volt.

Csáki Imre.

RE
Az Országos Magyar Dalos

szövetség X-ík kerülete f. hó
17·én Szolnokon rendes évi
tiszJújíló közgyűlést tartoit,
melyen egyhangú lelkesedés·

. sel kerületi elnöknek ismét
Végh Endre eddigi kerületi el·
nököt választo/ják meg. Az al,
elnöki Jisz/ségbe pedig cl gyo
mei dalárda elnökét Nyisztor
Péteri váiasztolttJk meg. A Gyo
mai Dalkör részéről cl közgyű

lésen Hajdu Béla karnagy vett
. rés?!.

Molnár Gyula színműv~sz f.
hó 24,én Endródön az lparles
liiieIben nagyszabású kabmé,,

I eslet rendez. };Iolnár Gyulalnemcsak Gyomán, hanem El1d~
Ir.őclön is .ismeret~s ~nint rendező

~ es komikus SZlr1Csz. AkIk a
Bohém hercegnőí liltíák, azok~
nak nem kcll hangsulyozni,
hogy milyen kellemes, vídám
eslre VdIl kilátás. A gyomai
múkedveJók közötl egy end~

ródi is fog szerepelni.
Békésvármegye törvényha

tósága szeptember 29·én ren·
des közgyűlést íarJ, melynek
főbb íárgya a vármegyei költ,
ségvelés. )árásunkat érdeL1ő

tárgyak: dr. Kovács Péíer end~

rődi községi orvos nyugdíja.
zása; néhai Kéri Péter volt gyo,
mai községi rendőrbiztos öz
vegyének kéreime kegydíjban
való részesilés iráni; a gyomai
báró Wodiáner Árvaház end
rődi ingatlana kisajáliléÍsa ügyé
ben a Körös·Tiszil,Marosi Ár,

Imeníesi/ő Társulat e~;ryezség~
kötése.

fEntSresEig- 5'

yulán

n "t h~gm~g~sabb Ir S IF r I
napl aran

gyomai telepe WAGNER FAKERE5KEDÉS.

ellenében szintén félárú
vélsuti jegyeket szolgáltat~

nak ki.
Az idei, azaz V-ik Front

harcos Találkozón több
külföldi állam frontharcosai
is résztvesznek. Az eddigi
jelentések szerint nagyobb
küldöttséggel fogják ma
gukat képviseltetni a német
(Stalhelm), osztrák és olasz
rrontharcos szervezetek. A
bolgár és török fronJhar
cosok résztvétele is valÓa
színű.

A találkozóval kapcso
léltosan kerül lefutásra él

Szövetség autóa és motor'
sportosztálya rendezésében
a Hősök ll. Csillagturája,
amelyen tavaly több mint
250 külföldi és hazai autós
és motorkerékpáros vett
részt.

Az előíelek szerint él
fronthareosok idei orszá
g053 ünnepsége messze túl
fogja haladni· az elmult·.
esztendők legnagyobb bu·
dapesti tömegmozgalmi Un·
nepélyeit is. Részletes fel· •
világosításért a Országos
Frontharcos Szövetségnek
helyi E!nökségéhez, vagy
az Országos Elnökséghez
(Budapest VI., Podmanicky
út 45. Telefon íS-B-18)
keH fordulni.

a vármegye vándordiját a
békésszentandrási . csapat
nyerte.

I
A tűzoltó szövetség köz·

gyűlésén lelkesen ünnepel
ték dr. Márky Barna alis
pánt és dr. Uhrin László
Szövetségi elnököt.

A közgyűlés legközelebbi
székhelye (1934.ben) Oros
háza lesz.

arcoso
ve én eli

r e yei
rsenI!IIIIIIII

s

z

II!
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Az Országos Fronthar
cos Szövetség mint min
den esztendőben, ugy az
idén is október első va
sárnapján megrendezi a
viltighá.ború életben mag
radt volt harcosainak ta
lá.lkozóját és ezzel kapcsol
latoSéln az elesett fronthar
cosok tiszteletére az autó~

~ok csi!lagturáját.

Az idei országos talál,
kozó október l-én Buda
pesten zajlik le, amelyre a
Kereskedelmi Miniszterium
a MÁV összes vonalaira
50 sztizalékos vasuti ked
vezményt engedélyezett. A
vonatkozó személyn~ szélló
igazolványok 50 fillér ki·
tiJlittisi és kezelési díj elő

zetes beküldése mellett
(bélyegben is) az Orszá
gos Frontharcos Szövetség
központjánál (Budapest VI.
Podmanicky ut 45.) igé
nyelhetők. A MÁV azok,
ról a helyekről, ahol leg
alább 400 jelentkező lesz,
66 százalékos menetdíj
kedvezménnyel kulturvonag

tokat indit a frontharco,
sok október ! -i országos
ünnepségére.

A budapesti Helyiérdekű
vasutak pénztárai az ün
nepség napján a Fronthal"
cos Szövetséa taasáoi ioa~ö 0"- o LJ'

zolványának felmutatása

Szépszámú közönség je·
len létében nagy felkészült·
ségről tettek tanubizonysá
got a versenyzők.

A gyomai csapat él moz·
donyfecskendő5aös gyors·
szerelésben szép heJy~zésf

ért el. A mozdonyfecskendő

9~es gyorsszerelésben lll.
dijat nyertek tűzoltóink.

A pontversenyben Békés
csaba vándordíját a gyulai,
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vételkény'"
szer nélkülinkat
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han sz

és

GYOMAI UJSÁO,

legujabb rendszerű

dinamikusassa meg
L

Hall

II

I

bekötésé

önyvek
(regények, folyóiratok, énekes.
könyvek, iskolai tankönyvek)

1-2. Az ókertben a Koczka-ház mel
lett, a Bartolf-féle 760 öl föld eladó.
Kórház-utca 12.

l-2. Szekeres János Bocskay-u. 51
sz. háza kiadó.

1-2. Hidvégi Imrének a IX. kerület-
ben a berényi oldalon, a második egye
nes düllőben, Bondár István mellett 12
hold földje eladó. Békés, Rákóczi-u. 38.

1·3. Weigert Imrének 7 hold kereki
földje eladó. V. ker. 18.

l-2. Filléres klasszikus regényre
eJőjegyzéseket felvesz és Az Est, Pesti
Napló klasszikus regény szelvényei
szeptember l-töl 90 fillérért beszerez
hetők vitéz Lánczy János trafikjában.
',Az összes fővárosi lapok kaphatók és
előfizethetök. Egy ujságkihordó felvé
tetik.

bármilyen kivitelben v á II él l i a
SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkötészete Mező:berény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fil!.
. Árajánlaltal készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos·utca 64,
ahol megrendelések felvéleInek.

i5

III,

valamit, úgy vegye igénybe

Hu ri
Gyoma, Kossuth Lajos útca 64. sz.

"fill' r í i
Egy hasábos, 5 cm. magas hirdetés
díja egyszeri közlésnél 5 O f i II é r,
háromszori közlés 1 pengő 20 fillér

Publikáció 3 sorig 10 fillér-
Hirdetékeket felvesz a

Mezőberényi

magán-publikációk:
Egy korcsmai berendezés (u. Ill.

bilIiárdasztal, borpuld, székek, aszta
lok, kisebb nagyobb poharak, stb.)
jutányos áron eladó. Bővebb felvilágo
sítás Mezőberény, Szarvasi-út 7. sz. a.
Kolozsi Mihálynál. 1-3.
l-3. Jókai u.28 sz. és 43. sz. házak

és 4 hold félhalmi föld, a tótraktárban
60 keresztről törekpelyva eladn. Zuba
Pál Tessedik·tér 6.

1~2. Kk. Schmidt Mártonnak 4 hold
földje a tarcsai határban, a Széles-ut
mellett, a Boros-féle földdel szemben
eladó. Zrinyi Sugár-ut 42.

l-5. Mátyás király ut 31. számú ház
eladó. Ért. Rákóczy Sugár-ut 3. sz. a.
Komis Ferencnél.

A 3t. M. Kir. Osztálysorsjá
ték október 14'én kezdődik.

Az összes sorsjegyeknek a
felét kisorsolják, tehát minden
második sorsjegy nyer! A nyere·
mények összege közel 8 millió
pengő, melyet azonnal kész'"
pénzben fizetnek ki. Már egy
sorsjeggyel szerencsés eset
ben 500.000 P nyerhelő. A ju
talom 300.000 p; a főnyere...
mény 200,000 P, - ezenkivűl

100.000,50,000, 40.000,30.000,
25.000 stb. pengő. Nyerési
esélyek tekintetében az összes
sorsjátékok élén áll. Ezen kö
rülményben és a feltétlen meg·
bizhatóságban leli magyaráza
tát ezen állami intézmény nap'"
ról napra fokozódó közked·
veltsége. A sorsjegyek hiva/a
los ára: egész 24, fél 12, ne...
gyed 6, nyolcad 5 pengő az
összes főárusilóknál.

Fordított világ. Japán lelkét
az európai ember még év/ize
dek alaH sem tudja megérteni,
mert ebben az országban majd
nem mindent fordílva csinál
nak. A jap~n ács húzza. és nem
tolja különös alakú gyaluiát,
a kulcsokat ellenkező oldalra
kell fordítani, hogy kinyissuk
a zárakat, a japán leány n,zm
a cérnát fűzi a Jű fokába, ha...
nem él tű fokát csusztatja rá a
cérnas:zálra. A vílágnak nJill\ó
és . millió ilyen furcsasága és
rejlélye van. Ezekről immár 35 .
esztendeje ír Tolnai Világlapja
és egy egész generációnak
nyuital! Judást és szórakozást.

Mizter Archibald. Ez a címe
annak a rendkivűl érdekes és
izgalmas regénynek, amelynek
közlését a Délibáb e heli szá'

. mában kezdi meg. A népszerű

színházi képeslap pompás bu
dapesti és kiilföJdi rádióműso
rokat, szinházi beszámolókat,
pletykákat, slágerszövegeket,
rejtvényeket, egyfelvonásos
színdarabot, filmriporlokat és
száz képet közö!. A 84 oldalas
Délibáb 20 fillér.

Árdrágítás.
- Húsz pengő egy fOkhúzás

ért? Hiszen más fogorvos öt pen
gőt számít.

- Rendszerint én is annyit
számítok, de maga annyira ordÍ- .
tott, hogy közben négy páciensem
megszökött a várószobából.

Apolló filmszínház [Gyoma.
Szeptember 23·án szombaton
és 24-én vasárnap New-Yorki
hercegnő. vígjáték 7 felvonás
ban. Főszerepben: Luciennle
Legrand, RoIla Normann és
Alice robert. - A szent vágy
(Mária bűne). Egy anya kálvá
riája 7 felvonásban. - Magyar
világhiradó. Előadások szom
bajon este fél 9 órakor. Vasár...
nap 4, 6 és fél 9 órakor.

Tudja Ön már, hogy az is
mert Aspirin-tabletták 1895-ben
beható kisérletek és tudomá·
nyos kutatások után kerültek
forgalomba és immár kb. 35
év óta az emberiséget a "meg
hűlések" elleni védekezésné!
támogatják. Hü\ések minclen
Jiineténél, influenza-, spanyol
járvány, reuma, csuz, ischias
nál ma már az egész világon·
Aspirin-tabfetlákat az eredeJi
csomag'olásban él "Bayer·ke
reszltel szedile

Vidékenként milyen gyü
mölcsfát ültessünk? Erre a
kérdésre ad feleletet a Növény
védelem és Kertészet legújabb
s7áma. amikor közli él hivata··
los gyümö!cs!cörzeti beosztásI.
Cikkeket közöl még' él kajszi,
barack telepítéséról, az őszi'

barack jövedelmezósélléről,. a
hiilzikert beosztásáról, a jég
verte szőlók sziiretc1éseiról, a
terepítésre alkalmas szőlőfaj

Jákrój, a gyümölcsös őszi Je
endőiról slb. A dúsan illusz·
trált két szaklapból a Növény
védelem kiadóhivatala (Buda·
pest, vm, Rákóczi-új bI., IV.
em. 5.) egy alkalommal díjta
lanul küld lapunkra való hi ...
vatkozással mutatvimyszámol .

__ .• $. - ..

HAZAI ES KÜLFÖ LDl
• 4o

TUZIF sz KSÉGLETÉT
KIVÁlÓ MINŐSÉGBEN ÉS IGEN OLCSÓ ARBAN BESZEREZHETI :

agner árton Fiai fa e é lill
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Kovács János, mint a gyulai kir.
Törvényszék Pkf. II. 3595/l933-35.sz.
végzésével kirendelt zárgondnok özv.
Szerető Jánosné 36 kat. hold tanya
földi szántóját 1933/34. gazdasági évre
anyagi garanciával rendelkező legma
gasabb ajánlattevőnek haszonbérbe
adja. Érdeklődők a zárgondnokot a
gyomai "Hangya" Fogyasztási és Érté
kesílő Szövetkezet helyiségében f. hó
20-ig keressék fel.

Egy nagy ebédléSkredenc és asz
tal eladó. Megtekinthetődr. Debreczeni
Iván házánál.

Szép ir6zsaburgonya nagyobb
mennyiségben is:eladó. Megtekinthetö a
Halmagyi gátőrháznál Tóth István gát
őméi. I-K.

Konkolyoz6 trieurök, melyek a vad
borsót is kiválasztják, napibérért Iyányi
Aladár és István magtáránálkaphatók.

Iványi Aladár és István cégnél a
vetőmag tisztítása megkezdődött.Csak
csíraerős vetőmagból várhatunk jó ter~

mést.

Iványi Aladár és István malmaik
ban lehet csereőrlést is végezni. A kö
zönség a legjobb kiszolgálásban ré
szesül.

Iványi Aladár és István cég a ga
bonát mindig a legmagasabb napiáron
veszi.

Kerekes. Károly borkereskedönél a
kitünő zamatu kadar bornak literje
44 fillér.

Kötelessége Önnek is, hogy gon
doskodjék Önmagáról és családjáról.
Iratkozzek be, míg nem késő, az "Or
szágos temetkezési segélyakcióba" a
Magyar Francia Biztositó védnöksége
alatt, hol igen előnyös feltételek mellett
már havi I pengő díjért köthető csa
ládi biztosítás. Bővebb felvílágositást
ad a helyi megbízott Bíró Benedek te
metkezési vállalkozó és kiküldött tíszt
viselönk, aki mindenkihez elmegy.

A "Hangyába" kiszolgáló leányok
felvétetnek. Jelentkezni lehet Kovács
János ügyvezető igazgatónál.

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszeríi javitását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszkőzlöm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (1-15)

HERDY fERENC
GYOMA

Kossuth lajos útca 36

Ha rossz állapotban levő kályháját
kijavítíatja, a megrongálódott sa-

r motíbélést rendbehozatja, régí kály
háját átalakíttatja, ká Iyhályáh oz

N~okal or·fütőtestet
alkalmaz, mert' e;;által a fqtőanyag

melegét ,a szobában' c hasznosítja,
kevesebb tüzelőanyaggal nagyobb
meleget ér el. A befektetési költsé
gek pár hónap alatt vísszatérŰJnek.

Sziimos elismerölevél !

Szabadalomra bejelel'ltve!

Fenti munkákat elvégzi, minden
kályhához alkalmas fütatestet

, ~é~zft;

•.." t _ ..

tspt. -~ .. "

o

Magam elé néztem. Kajánul
konyult volt él fű él dézsa kö
rül. f=rdekes, ez nálunk (lem
igy szokás ...

Autóba ültjnk és elindul1 a
motor. Kis gyerkőc az út me\·
lett. Meglóbália a kezét és
kopp ... Az egyik drukker az
autóban fejéhez kap... Kis
gyerek. 5-6 éves lehet ...
Milyen jó, hogy nem hallgatott
ránk a soffőr, amikor idejö!
!ünk! . .. És ott még kavicsos
is volt az út 1... (Uram, bON

csá! ... mi lett volna! ...)
Lehuzfam a fejem a kocsi

feneke felé és csak Gyomán
néztem kör'ü1 félve . . , Megta·
pogaItam magamat. lvIinden
csontom ép és él helyén van ...
Csodálatos! ...

Ez volt az utolsó csoda. A
legnagyobb és leghasznosabb...

*
Erre a délutánra pedig a XX.

században borult rá aszomo·
rú alkony... A XX. század·
ban! ... (Uram bocsá! ...)

Ez voll a XX. század leg-
nagyobb csodája... (Cs.)

Az Endrődi T. K. benevezetI
a ll. oszt. bajnokságba. Az első

bajnoki mérkőzés okt. 2$ án
lesz Enorődön. Sok szeren
csét kivánunk a csapatnak.

Felhivjuk az ETK tagjait, hogy
vasárnap (24-én) d. u. 3 óra·
kor az Ipartestületben télrtandó
rendkivüli tisztújitó közgyülé
sen minél számosabban jelen
jenek meg.

Hogyan lehet sok pe'nzt megtakaritani
a f ü t;é s n é l?

Hirdetést
lapunk részére felvesz:
Hungária nyomda Gyo
ma, Szemenkár Mátyás
könyvkereskedő Mező

berény, Korcsok János
könyvkereskedőEndrőd

Már a mieink játszanak. Ou
rul a bőr. Szaladnak a fiúk.
Csattannak a bokák. A bíró
hosszú nadrágban áll. Nyugodt.
Ót nem izgatja semmi. Ól már
nem lehet a meccsől elküldeni.
(Kár volt beengedni. Igaz, őt

sem akarták. De hát a Sors 1...)
Rejlenetesen durva él jálélc

A nézők közül "dícsérik" a
biróI. Felugrik a békési "intéző

vagy ki" és ki akarja vezetni.
Vérszemet kap a többi békési
is és jönnek hozzánk; és ér
dekes, mindnek az a vágya,
hogy hagyjuk el a pályát. (jó,
hogy a ~játékosokat nem küld
ték ki l) A bíró figyeli a játékot.
Közöttünk is elcsendesedik
minden. A bíró háta mögött
csúnya cirkusz van. Van 0/1
boxmeccstől hzdve minden.
Távköpészet stb. Cél: a bár·
melyik gyomai arc. Sok találat
van. - A birá szigorúan ügyel
a rendre. A békési bekk felad.
Éktelen lárma a biró mögött.
"lsten ",,,anyád" és egyebek rep
kednek él levegőben. - A biró
sipo!. No, végre!... - Odamegy
a kapuhoz. Az ötösön van a
labda. Ez a fontos. Rendben
van minden. A "játék" mehet
tovább ... és a biró újra szi
gorúan ügyel a szabályok
helyes megtartására - az ölös
vonaira ...

Lassú döccenéssc! áll meg
egy gyászkocsi a kapu előtt.

Üresen jött ... Üresen, szamOI"
kodva újra tovább ment .

Ez is egy csoda vo!! Bé-
kési csoda ...

oraja ülnék helyemen. Nem
mertem visszanézni; hálhéJ jön
egy harmadik! ...

Még majdnem egy óra van
hátra és már a jegyszedő bar·
rikádokon átjutQllunk l ... (ll
ram, bocsá ! ...)

Ez voll az első csoda.

Vége a meccsnek. lvlindenki
hazafelé indul. A biró bemegy
az öltöző melJetti deszkaólba.
Olt van a békési hangszóró.
intéző is. Benézek. Kellen van..
nak. Csend. A biró öltözik.
Kint harcias sietés, sürgés.. for.
gás ... Parázs hangulat ... Bent
csend. Gerelyek a falnak tá·
masztva. Milyen közel [vannt?k
a biróhoz ! . ,. MozdulajJanok.
(Nemlállák él mecscset! ..•)

A békési játékosok már mo
sakodtak. A gyomaiak is sze·
retnének legalább arcot mosni.
Vizet kérnek.

- Ahun ni l - hangzik a fe
lelet a vendégszeretet édes
csengésével.

- Bácsi, de hisz abból az
előbb húzta ki a lábát egy
békési!

Rámnéz csudálkazó szemek·
kel.

- Osztán baj a?

Békés. Tarka, komor házak
között irány a levente-pálya.
Útközben kb. 100 m·re, balra
nagy csoportosulás. (Ellévesz
tettük az úlat, gondoltam. Azok
011 várnak és mi ill jövünk.)
Fehérruhás lányok gurulnak
ide-oda.

- Menjünk oda! - vetődik

fel. A kocsivezető kérlelhetet
len. Belelapos a pedál ~éL Kis
(lutóok sírva gördül a pálya
felé.

*

PORT
BISE-GySe 5:0 (2:0)

Bajnoki.

*
Békésig, meg vissza; avagy

Békés, 1933. szeptember 17; avagy
Csodák ci XX. században.

Papiron él megérkezés. a fo
gadtatás, a mérkőzés hű ké·
pé/nem tudom olvasóink elé
varázsolni, mert az valé2mi cso
dálatos vol!. Apró, kis színfol
tokai próbálok csak előhozni ;
próbáljcík összerakni abból
azt a délután t, amilyen csak
Békésen borulhalolt rá a maga
fekete, hideg les/ével, ijesztő

valóságával a vendégekre ...

Autónk fár~tan pöffent egy
utolsót~ és megáll a kapu eIőtt.

(A pályéÍra hatósági rendele/re
autó nem mehet be.) Ledobál
juk magunkat és a bejárat felé
igyekszünk. A kapuból kiszól.
egy mindenre elszánt emberi
száj, (megborzongtam arra,
amit láttam és halloHam) hogy
csak az intéző mehet be. A
száj, a has és a· négy végtag
elállla a kerités egyetlen rését,
a kaput ... (Mintha azt mondta
volna: csak testemen keresz·
ml.) Kijöít az intéző. Piros cé·
dulák. Ezek ingyen-jegyek. Ti·
zen három játékos volt. Maradt
a kézben mé~ kéj jegy. Tizen
heten vollunk még kint. A két
ujságíró bemenlünk és a többi
30 f·es jeg-yet vállojt. (Uram,
bocsá! ... 50 f. egy hely! ... a
legolcsóbb! ... Megszólalt egy
belső hang: fiam, ez csak a
vendégek számára; és hall·
gass! ... Hallgattam.) Belül lé
pek a küszöbön. Elveszi a je·
gyemet egy ifjú és a többi pi·
rosra borítja. OyanutlanuJ lé
pegetek tovább. Egyszercsak
elémgurul egy hangszóró és a
jegyemet kéri. Mivel nem tud·
tam megmutatni, ki akart kül
deni.Hogy hogy nem zavart
ki. arra már nem emlékszem .
(Talán merj vendég voltam .
vagy mert igazolta a másik
jegyszedő becsületes volto
mat .. , Csudálkozolt a hang
szóró ...) Elszaladtam és le
űltem, mintha legalábbis egy
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buza
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a

iató aratot! Reginában, a világ
legnagyobb gabonatermó terü
leténak, Saskatchewan iarJo
mánynek székvárosában. Je
lezíük azt is, hogya kiállításI
sal kapcsolatos nemzetközi
~abona-érjekezlet is, mennyire
a magyar búza kiválóságának
hatása alaH álloIt, ami főleg a..
Hankóczy·féle Farinográf mell l

dönthetetlen ada.tainak voll
köszönhető és Schefbeck j.
István winnipegi konzul szak
szerű előadásainak.

Ezutlal ismél vissza kell tér
nünk a kiállítás magyar sikel

rére, annyira is inkább, mert
hiszen az angol sajtóban azóta
megjelent közlemények nem
csupán a legmagasabb elis.·
merés. hangján, hanem qne
nesen megdöbbenve méItaJiák
a magyar búza versenyen ki-.
vüJálló kiválóságát. Annak ein
lenére ugyanis, hogy abemu
jutott magyar búza nem \'-0 It
elegendő mennyiségű ahhoz,
hogy adijazáson résztvehe.s l

sen, a tudományos adatok vi·
lágánál kiderült, hogy fölénye.. ·
sen. veri még sikértartalomban
is a kanadai legjobb termést..

Természelszerüleg ennek
folytán a kanadai sajtó féllékeny .
érzékenységében először le
hetőleg agyon szerelte volna
ha.llgatni a magyar' kiállifást,
Schefbeck konzul előadása

. után azonban kébytel~n volt a
nagy nyilvánosság előt! elis'
merni a magyar gazda terme
lésikészségének fölényét s
egyutlal kenyérmagvaink pál
rallan kiválóságát. Annyira jel·
lemző néhány nagyangolnyel·
vű lap ezen vonatkozású cikke,
hogy angol hasábunkon i:s be
mutatunk egyet, nemkülonben
pedig a többszörös búzaI
champion Herman TreUe le,,<i"
Iéi, rrielyben teljes elismeréssel

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéi 10 százalék, tizs;!:erifiéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnéi 20 százalék ég
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adlffik.
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első
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* A Körösvidék szeptember 24-iki
számából vettük át e cikket.

f~ppen tiz hóllöppal ezelőtt,

a mult év novemberében tör
tént, hogy I<'vasz János nevű,

Kanadába kivándorolt békés
csabai honfiiársunk levelet kül.

ldött Kovács Mihály gózmalom
iulajdonoshoz, él békéscsabai
ipartestület örökös díszelnöké-
hez, akinek fígyeimét arra hívja
fel, hogy elgondolása szerini
igen kivánah~s volna, haa
magyar gazdaközönség is részt
venne kiváló min6ségü húzá
jával él kanadai búza-világkiáI
lításon. Kovács Mihály él Kö;
rösvidékhez, mint a messzi
környék legolvasoitöbb agrár
uiságjához juJtalla el a levelét,
amelyről s az abban felveteJr
érlékes eszm éról mi annakide
ién több cikkel írtunk. Azóla
lezajlott a nagy kanadai búza- .
viiágkiálliiás és ieles honfitár·
sunknak, a derék békéscsabai
Kvast Jánosnak álma valóra
vált:

a magyar búza legyöztea
világhirű kanadai és min-
den más fajta búzákat,

mégpedig otl, a hires "Mani
toba" búza termőhelyén, Kap
narlában.

Kvasz János földink és ba
rálunk bizonyára őszinte meg
elégedéssel szemlélte a világ
kiállítás magyar pavilionját s a
kiállitolt anyag világraszóló
sikerét. Most is elküldte nel
künk azokat a kanadai ujsáp

gokat, amelyek erről asikerről

számoltak be s amelyek a mi
olvasóinknak is nagy örömet
okozhalnak. Al. alábbi sorokat
a "Kanadai Magyar Uiság"~ból
közöljük.
. "Részl~tesen beszámoUunk

már arról a sikerről, amit a
reginai világkiállilással kapcso
latban rendezelllllagyar bemu-

Elmarad Bodán Margit map
gyar nótaestje. Bodán Margit
szeplember hó 30-ra hirdetett
magyar nólaestje a közbe jöJ!
akadályok miat! el let! halasztl
va- s előre láthatólag novem
ber hónapban lesz megtartva.
Mozgószinház szombalon este
kezdi meg a "Paprika kisaSZI
szony"/hangos film be!Tlulató

. előadasál.

Gyomán még a nemzetiségi
különbség is, sőt végső eset-
ben az is alkalmas a szét# S"" I\. t I b " """k "I - I I ő b'h" l '_' k # IKenar alom an IS verJu a \4'Ilag ege s ga· o-

. ll~a~ra, 1.0~Y ma~ m~s a lnáit. - versenyen kivül bemutatott éhazai ke-
SZino tagJGl az zlleiok... nyérmagnak nincs párja a földkerekségen.-

Minden társadalmi osztály Tudományos érveink előtt meghajolt a. nemzetközi
tőmörüljön a maga szak- gabona-értekezlet.
ügyeinek előnyösebb elren
dezésére. Ebből annak az
osztálynak is, a köznek is
csak haszna lehet.

Az egyletekbe, körökbe tö
mörült emberek magasabb
célkitűzéssel éljék ki tömö;
rülésüket, mint sem egy fa
lusi korcsma jellegében mor
zsolják le az egyletben el
töltött időt játszásban, pi
tyizálásban s meddő politi
zálásban.

Az egyleteknek nemesebb
,hivatása van. SzakdolgokI
nak, közügyeknek magasabb
nézőpontból történő megvi
tatása, előkészítése. A csa
ládi és társadalmi erkölcs
érezheföerőkifejezői, az egyes
társadalmi osztályok szak
műve!tségének szemléltetői
legyenek az egyesületek.

Aki Békéscsabára megy,
nézze meg a Luther utcában
az emeletes" Kisgazdák Szék
háza" palotát. Az a hatal
mas épület már maga is
külső kifejezője a békéscsa
bai kisgazdák összejogásá
nak, tekintélyes erejének.

Sértés ne essék: a mi já
rásunk sok apró olvasóköre
a széthúzás kijejezői. W

E L OF IZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1·30 P, Fé! évre 2-60 P, Egész évre S-20 P. Felelős szerJ.tesz'tö: ifj. WAGNER MARTON

B~fizetések postacsekken : Szerkesztőség és kiadóhivatal:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18_208. "HUNGARIA" KÖNYVNYOMDA

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra. G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.
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Tarsadalmiegyesületek
túltengése.

Gyomán 30, Endrődön 25
egyesitletet tartanak nyilván.
Ezek legnagyobb része 01
vasóköri meghatározással
italmérési jog gyakorlásával
egy-egy korcsma szerepét
tölti be. Itt a hangsúly az
itaimérésen van, mert az
italmérés jövedelméből tart
ják fenn magukat ezek az
olvasókörök. S ebben nem
képez kivételt a gazda, az
iparos, az intelligens osztály
o[vasóköre sem.

De nem is ez a legnagyobb
baj, hanem az, hogy eza
sok egyesület az amúgy is
szé/húzásra hajlamos fdrsa
da/mi életünket még szét'
húzóbbá te~zi.

Emlékezzünk csak vissza,
ha bármilyen községi vagy
egyházi tisztségekre kelleti
volna a legodavalóbbat meg
választani, .nem a tudás, a
rátermettség szerint válasz
tottunk, hanem nekirugasz
kodott a kaszinók versengé~

se, mert az volt a fontos,
hogy mindenik kaszinó a ma
gaembueit vigye be.

Hogy az ilyen válaszláp
sokból mennyi haszna van
a köznek, könnyű kitalálni.

Ennek az egyesületi szét~

tagoltsógnak nagy kárál lát
juk kisgazdáinknál.

Nemcsak országunknak,
de a mijárásunknak is leg
több tagot számláló osztálya
a kisgazdaosztáJy. Ez az osz
tály amúgy is hajlamos a
széttagolásra. A 10 holdas
kiiltJnbnek tartja magát az
5 holdasnál .. ' és igy to
vább.

Első sorban az anyagi jal
vak alkalmasak az önkényes
tagolásra, de. ha ilyen nincs,
eIlJkerü! vagy a felekezeti,
vagy. a karküliinbsi.g, nálunk
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Népművelési tevékenység
az 1933----34. iskolai évben.

lolfák lenyügözve. Joggal el...
mondhatjuk, hogy él magyar
csarnok megérdemelt érdeklő..
désnek örvendet! a nemzetközi
világldállitás tarlama alatt s
nem híába kHeste azt fel min- _
den rendű rangú látogató ap·
raja, nagyja - fejezi be elis ..
merő cikkét éi "Regina Daily
Star."

adózik ennek a kii!önösen ki·
vándQro\ljaink nagy számára
való 1ekinteltelörvendetes ma
gyar sikernek.

A. reginai "Leader..Post" első

oldalán. vezető helyen mutatja
be a Schefbeck konzul által
Bessborough főkormányzónak

átadoll. múvészi kivitelű, ma,..
gy<uos albumot s !öbbek kö..
zöU kiemeli azt is, hogy a
magyar csarnok nagyszerüen
kíálliioll tudományos, iparmű·

vészeti és idegenforgalmi anya..
ga tartotla legtovább lebilin·
cselve a főkormányzó érdek
lődését, sőt a főkormányzóné.

aki tudvalevőleg francia szár
mazású, külön megköszön1e él·

magyarok udvariasságát, ami
francia felirásu képek el helye
zésébell is megnyilvánult.

Magyarország, mini a mo
dern malomipar u!törő állama
szempontjából döntő fontos
ságú. hogy a Hankóczy·féle
adatok úgy a kiállítás, mini a
nemzetközi búzaértekezlet so..
nin mindvégig lebilincselték a
vílág minden tájáról összese
reglett őrlési és gabonaszakér...
tők figyelOlét. Ennek legfénye
sebb tanúbizonysága az él ler...
iedelmes cikk. mely a "Regina
Daily Slar" első oldalán lálolt
napvilágo!. Már a hatalmas
címbetük sej/elik a kiállilás si...
keré I, amennyiben megáilapit...
ják, hogy ,.Malomipari képvise
lők tolonganak a magyar kiál ..
lilás felé," nem is szólva arról,
hogy él kiálliiás 225.000 főnyi

közönsége ugyszólván kivélel..
nélkül megcsodálta amagyor
CSéilr:1okol.

A kiállítások· sorában Ma
gyarország ió hosszal vezel
-'- irja többek között d "Regíoa
Daily Star" - és nagyszerúen
szemlélteti azt a megfizethetet
len szolgálatot, amivel Magyar...
ország gazdái, iparosai és tu
dósai él gabonatermelés, malom
és sütő·ipar terén megajándé
kozlák a világol. A magyar nép
szépérzékét és műveltségi fokát
világosan mutatja a szinpom
pás kézimunkakióllitás, n?m
különben pedig a magyar fő·

város épületeit bemutató kép
soroza!. mely állandóan von
zoHa az érdeklődők tömegeit.

A kiállitott magyar búza bő

alkalmat nyujt a tanulmányo·
zásra. A magyar búzafajtáknak
él kanadai Marquis-sal való ke
veréséb61 olyan változatot si·
került kitermelni, mely nemcsak
csodálatosan b6termőnek bi...
zonyult, hanem egyúital- még
magasabb sikértarialommal di..
csekecihelik, mint a világhírű

kanadai búza. A gabonaszakér
ták által kiállitolt táblázatok,
valamirH él malomiparban ma
már mindenütt elterjedt Han"
kőczy·féle Farinagráf pedig
tudományos úton is· bebt,;o...

,

nyitja a magyar búza verhe..
telJen voltát.

De nemcsak a gazdái érdeklő
szakfelszerelés, hanem a Nagy
magyarország megbonthatallan
természeti és közgazdasági
egységét bizonyító térképek is
rengeteg látogatói csábitollak
a magyar kiállitás felé s lar,

Az t 953·34 évi népművelési

h~vékenység megkezdés(inek
ideje elérkezel!. Vármegyénk
Népművelési Bizollságá1ól lel·
kes hangú felhívás érkezell il

helyí bizotlságokhoz, hogy az
iskola év kezdetével újból kezd·
jék meg a népünk múveltségé·
nek, hazánk boldollulá5ának,
a magyarság ujjászüleíésének
előmozdítására célozó és tő·

rekvő munkálkodásukat.
Gyoma községében a helyi

KözművelődésiEgycsűletvégzi
már hosszú évek óta ezen
magasztos, hazafias. nemzet,..
mentő munkát és a nyári szü,
netc>lés után újból a legnagyobb

_készséggel, lelkesedéssel és
szeretelIel siel felkaroJni, telje
síteni a népmúvelés nemes cél·
kitűzéseit.

A magyar kultura. a magy.ar
nemze! érdekében folytatolt
önzellen lélekkel feljesilelt áldo
zatos népmüvclői tevékenysé
giinkre íj mai időben !üilönö,
sen nagy szükség van.

A rendkivül nehéz anyagi
helyzet, él nyomasztó gondok,
cl munkanélküiíség, a nagy
pénzhiány miatli elkeserede/lség
sötét gondolatoka,! termelnek
az emberi lelkekben és rossz
tanácsadók.

A népműveJés munká'3ajnak
feladata amagéra hagyolt
nép erkölcsi és lelkivilágába
a művelődés fáklyájával bevi
lágilani és az izgatásnak, elé·
gedetlenség szi/ásának útjába
állani. Alkalmat kell k.zresni a
szükséges felvilágositás mega·
dására, a megnyugIaló felelet
nyujtására előadásaink kereté
ben. Sok esetben már néhány
szó is elég tájékoztatást és
megnyugvást eredményez.

Társadalmi békél, nemzeti
összefogást, egységet hirdet
ma mindenki és sajnosan kell
tapasztalnunk, hogy nagyon
távol vagyunk mindezekt6lnap.
jainkban.

Szükséges tehát, hogy a nép
életviszonyainak megjavitását,
gazdasági, anyagi helyzetének
lehetőségeit feltáró módokat és
utakat mutassunk előadásaink

alkalmával népünknek, mert
az álial a bizalom és szeretet
legjobban biztositva lesz a
hallgatóság részlirql el6adóink
i ránt

I A gazdasági és szociális
kérdések állanak ma c1őtérb~,

a közhangulat formálása eze#
ken keresz/ú l érhető el is
irányítható a legbiziosabban.
Erre igen alkalmasak a nép
művelési előadások, hiszen
ma oly erős cl falusí és tanyai
nép tanulni vágyása, mini soha
ezelótii időkben.

Mindenki a nehéz gazdasági
helyze! íobbra fordulása ulim
áhitozik, azért ma szivesen
tanul és érdeklődik minden
olyan dolog és kérdés iránt,
amelytőléletviszonyainak némi
javulását remélheti.

Életünknek cl létkérdés lel!
ma legégetőbb és legnehezeb
ben megoldható problémája,

Meg kellene segileni a bajba
jllloll földOliveseket, iparosokat
és emberi fizetési adni a tiszt...
viselólwek. emberi életet biz
tositani ö munkásoknalc

Az inségkonyha asztala kö
rül úlő szomorú, hallgalag ál·
lásnélküli diplomás emberek
nY0morúságos helyzetén segi·
ten i kellene idejében, meg
kellene oldcnü a munkanélkü
liség retleneiesen nehéz kérdé
sél a szellemi és fizikai lllunka
területein egyaránt.

* :+

Községüllkbcn a7 iskolán-
kívüli népművelésiKözmüvelő
dési Egyesületünk az üktóber
hó 6-án tartandó emlékiinneppel
kezdi meg a folyó iskolai év
ben, melyel, az Aradi Tízen"
három vér/anunk örökké élő

szent emlékére rendezünk az
Apolló mozgószinház helyisé..
gében.

Gondot fordilunk arra az is
meretterjesztőelőadásainkren·
dezésé.nél, hogy kellő tervsze
rűséggel választassanak ki az
előadandó tárgyak és új, hasz·
nos, nemes gondolalokat, vá
gyakat, elhalározásokal, törek
véseke/, plántáljunk a hallga·
tóság lelkébe,

TisztelelIel kérjük közsé
günk lakosságát, hogy önzetlen
fáradozásunkban, a közOliive·
lődés előbbrevitelében, társa·
dalmi megértést és összefogást,
magyar testvéri szeretelet fei ..
lésztő nehéz munkálkodásllr;k·
ban t6mogalni sziveskedjék
bennünket.

Mindazon tórsadalmj e~ye'"

sületek. olvasókörök, melyek
helyiségeike! ezen népmüvelési
célokra eddig is mindenkor
szívesen átengediék, e helyen
is fogadják köszönetét Egye
süleíünKnek, hogy becsületes
törekvésünkben segifeni, tómo
gatni igyekeztek és igyekeznek
most is minkel.

Hálás köszönetét feiezi ki a
Közrllüvelődési Eg:yesülQl ve~

zetősége az elóadóknak,akik
él népmúvelés munkásai és a
nemzeti kullúra emelésének
fáradhalallan, kitartó harcosai.

Legyen munkánkon Istennek
áldása!

Szőke Ferenc
reL ig. tanitó, ügyv. elnök.

Csejti levenlék szüreti
mulatság,a.

folyó hó 24-én kedves ün
nepség színhelye voll él Csejt
pusztai OlvéI'5ókör. A levenlék
szüreti mull1fságot rendeztek,
Lesníczky Jslvan felügyelele
alatt.

Verófényes őszi ic!óben mil
gyar ruhában, lóhtíton qnl

szakasz levente, kerékpáros
raj kiséretében várlák az álio
máson Bakos József főszoiga·

birói, ki Bencsik László kisé.
relében megérkezett. A ielen.
lés beadása ul án fényes kísé
relte! vonult be Cseitre, hol il

felvirágOLOU hófehér Otvasókör
épülete előtt már ünneplőbe

öltözőtt sokaság várt,!.
A.z ünnepélyt megtis:lteHe

jdenléJével él környék kÖz5l:c.
rejeIben álló földes ura, Tükörr
József és Családja, ki az end
rődi levente egyesülel elnöke.

Úgy Tliköry József, min!
Bakos József főszolgabirót ar.

Olvasóköri tagok élén lván'J,'í
István körelnök szép beszéddel
lic!vözölle és fogadtel.

Bakos főszolgabiró közve4~

len, szivból jövő meleg s:zavilk
kal válaszolt s biztosította a

népet megértéséról és szer~

tetéról.
A leventék a vendég~k e16t1

díszrncnefben elvonulfak s él

Himnusz eléneklése után Les.
niczky István közs. tani/ó, ki
a kör díszelnöke, l<öszöntöHe
megható beszéddel él vendé.
geket.

Magyar lányok sorfala közöH
vonultak be az Olvasóki)r
helyiségébe, hol <l magya!" ős ..
mulatság, a szüreti hál "Szép
vagy, gyönyörü vagy Magyar.
ország"·hallgatóval vette kez-

. detél. Mindenki megihletódve
haJlgatta: fialai leven/ék, öreg
vitézek. Mindenki áiérezleaz
összefogás e nagyszerű percét,
hol Tüköry Józsefné Őméltó

sága. a löbbezer holdas mág'
nás asszony együtt táncolI éj

kérgeskezü magyar gazdávCll;
cl megértő igazi urral, Tilköry
Jó~seff~11ki taná~csal és sz~re'"'
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Szeptember 14-20·ig nem voU csapadék,

Az

egyik olyan mint a másik. Ne legyen
tehát ingadozó és kételkedő, hanem
bizakodó és reményteljes! Bizzék a
jövőben, a szerencse forgandóságában
és vegyen saját érdekében osztálysors
jegyet. Mindenkit érhet szerencse!
Miért ne Önt is! Nem csak nálunk
hanem egész. Európában alig van em
ber, akinek ne volna sorsjegye ! A sors
jegyek ára: nyolcad 3 P. negyed 6 P.
fél 12 P. egész 24 P. az összes főáru

sitóknál. A huzások már okt6ber h6
14-én kezdődnek. Rendeljen még ma
fizetni van még ideje legkésőbb a

húzás előtt.

rsj 'tékon

Hirdessen lapunkban!

Lokomobil és stabil kazán
fűtők tanfolyamát kezdi meg
okt. 9-én a szolnoki M. :'<ir.
áll. fa és fémipari SZí:lk
iskola. A tanfolyam 8 hélig
tart. Elóadások hélköznap
este 5-6 óráig. Szombaton
d. u. és vasárnap d. e.' tanul
mányi kirándulás. Tandíj: 18
P. 30 fill. A tanfolyam hall
gatója minden 18 évet betöl
töl! egyén lehet, aki kaztin·
fül<?í vizsgát óhajt tenni.

Épitöipari téli, tanfolyam kő

miives kőfaragó és ácsmeste .
rek képzése Szolnokon.

A szolnoki m. kir. áll. fa és fémipari
szakiskola ezidei épitő ipari téli tan-

I
folyamát f. év november hó 3-án kezdí
meg. A tanfolyam szervezete és nyert
képesítés azonos a budapesti felső

épitő ipariskolán állandósított és ha
sonló eim alatt tartott tanfolyamával.
A tanfolyam november hó-tól március
hó végéig tart. A tanfolyam négy év
folyamának elvégzése a kőműves, kő·

faragó és az ácsmesteri képesitést adja
- három éves gyakorlat felmutatása
mellett. A tanfolyamon résztvehetnek
kőmüves, kőfaragó és ácsipari segédek
és tanulók. Jelentkezni lehet levél utján
és az intézet Igazgatóságánál október
hó végéig. A tanfolyam vidéki hallgatói
az intézet internátusában nyerhetnek
elhelyezést. Az idei tanfolyamon az
első évfolyam nyílik meg. Bővebb fel·
világositással szolgál az Igazgatóság.

sztálys
résztvevők nagy része sohasem volt
olyan helyzetben, mint amilyenbe az
utóbbi időben jutottak. A kereseti le
hetőségek minden társadalmi osztály
ban csökkentek, napról napra több a
munka és keresetnélküli ember. De
ilyen nehéz időkben is 10 vagy 20
fillér terhet elbir na ponta, aki előre

látó, céltudatos, okos és hoz egy kis
áldozatot, ve5Z egy osztálysorsjegyet,
miáltal megszerzi a reménységet,
mely buzdit, serkent egy jobb jövő és
boldogulás felé. Hinni, bizni, remélni,
az a fő! Mindenkinek és minden egyes
sorsjegynek egyenlő a nyerési esélye.
Nincs különbség a sorsjegyek között, I

Színházi jósjások. Scher
mann Rafael, cl világhirü gra·
fológus szinházi jóslalairóJ ér
·dekes cikkben számol be a
Délibáb uj száma, amely gaz
dag tartalommal és 84 oldal
teriedelemben jelent meg. Pom
pás szinházi beszámolókat,
riportokat, pletykákat n agy
szerü filmcikkeket, kiiünő bu
dapesti és külföldi rádiómüso
rokat, egyfelvonásos szindara
bot, folytatásos regényt és
rejtvényrovatot talál az olvasó
a népszerü szinházi képeslap
ban. Egy szám ára 20 fillér.

Bizalmi válság van az egész
világon, mely megdermeszli az
é/elei és a szociális és polili.,.,
kai helyzetei is erősen befo·
jásolja. Ezen bajok leküzdésé~

re össze kell fogni, fel kell
lenditeni minden!. Észszerűcé
lokat kell kilüzni és el kell in~

dulni azokon az utakon. melyek
a bizalomhoz veze1nek, re
ménységet fakasztanak. Nem
csüggedni, hanem alkalmat,
szerencsét kell keresni minden
egyes embernek. Viszonyaihoz
képest kipróbálhatja a szeren
cséiét mindenki a m. kir. Osz
lálysorsjátékon. 3, 6, 12, 24
pengóért okos és célszerü
sorsjegye! venni, lehetséges,
hogyezállal egyszerre gazdag
és gondialan lesz. Nem biztos,
- de megvap az előfeltélel és
a jóleső reménység.

Tűz Endrődön. 24- én d. u.
5 óra után a Hunyadi utcában
Jeégell Hainda Mihály háza,
A tüzet lekvárfüzésből eredő

vigyázatlanság okozla.
Molnár Gyula vidám estje

endrődi viszonylatban szép
számú közönség előtt folyt le.
Akik 011 voltak, bizonyosan el
felejtették a nyomasztó gazda..
sági helyzetet arra a 2 órára.
Minden számát végig kacag1a
a közönség, mely sol< lapssal
honorálta az ügye", műkedve

lők s Molnár szereplésé!.
Gyomai anyakönyvi hirek.

Születtek; Erdei Lajos, Mészá,
ros Margit Magdolna, Kur1z
Mihály, nátz Andrfls, Szabó
László, T. Kocsis 1I0na Julián
na, Kató Endre, Zöld Katalin,
farkas józsef, Csapó Gyula.

Magánmének vizsgálata. A
köztenyésztésre szánt magán ....
mének vizsgiilaíi idejét G yo ....
mán november 7.· én 9 órakor
állapilotlák meg. Az 1934·ik
évi fedezlelési idényre Gyoma
3 és Endrőd2 ménloval kapnak.
Hódmezővásárhely leány-

e~yesületej "Tündérsereget"
alakilotIak; melynek lagjai fo
gadalmat tettek, hogy addig
nem nyugszanak meg, amig
Hódmezővásárhely kolduskér·
désél meg nem oldják.

A szentesi gimnázium pénz
tárát megfurták és 2024 pengőt

elvillek.
Október 14-t5-én Gyulán

kertészeti kiilllilás lesz.

A cserkészbélyegek csak
szeptember 30-ig érvényesek.

Berettóujfaluban Molnár Im
rél e"ységespilrli képviselövé
választotlák.

A Dráva mentén nag·yarányú
árviz van,

Mákból eddig 14 ezer mé·
lermázsát vit/ünk külföldre,
melyból 5500 métermázsát
Amerikába szállltoHak.

Nincsenek amazonok. Me
ginl szegényebbek leljünk egy
illuzióval. A nagy délamerikai
folyamot a portugál hódilók
azért nevezték el Amazonnak,
mert lándzsát velő női harco
sokat lál1ak, Egy fiatal magyar
utazó, G ö m ö r y O s z k á r
délamerikai kutató
utján összebará Ikozolt a
jivaro nevü skalpvadász indi ....
ánokkal, akik nagyon nőies

benyomást keltenek és hosszu
hajaI viselnek, tehát a portu
gálok a nőies indiánokat néz
lék amazonoknak. Gömery
Oszkár Tolnai Világlapjában
számolt be érdekes tapaszla,
latairól.

A kÖ2!oktatásügyi miniszter
il mostani 50 perces tanórák
helyett 40 perces lanóréÍk be
vezetését tervezi.
. A megbokrosodott lovak fél
holtra gázoltak egy gyomai
bérest. Sl.llyos szerencsétlenség
történt a közel mult napok egyi
kén a gyomai országuton. G.
Megyeri Balázs 28 éves gyo,
mai béres kocsin haladt a köz
ség felé. U1közben leszállt a
kocsiról és gyalogosan ment
a lovak mellett. Egyszercsak a
lovak valamitől megijedtek és
vCld váglatásba kezdtek. G.
Megyeri megakarta ,kapni a
zablájukat, de a lovak eJlök
fék és kereszlülgázoltél~ rajta.
Véresen, eszméletlenül találtak
rá. Beszállilotlák él gyulai köz
kórházba. Állapota sulyos,
életvesz~ly~s,

ItIREK

lettel beszélt II . nép minden
rétegével és Bakos József fő ....
szolgabiróval, ki igazi megértő

vezető embere a népnek, kit
állandóan l111gy érdeklődő kör
veU kÖri.iL l\Hre a nap sugarai
búcsút intellek aNagyalföldnek,
együll érző hdkek imája szálll
él Hadurhóz: add, hogy eggyek
legyiink Uram és egyel akar
junk, csak egyel: Nagymél ....
gyafországol.

·Képviselőtestületi

gyülés
Gyoma község képvise

lőtestülete 1933 évi október
hó 2....án délelőtt 9 órakor
rendkivüli közgyülést tart,
melynek főbb tárgyai a
következők;

Lampel féle malom meg
vétele. Kató Lajos jegyző

szabadsága. Polgári isko
lai igazgató kéreime lakás
átengedése iránt. Járdaépi-
tési szabályrendelet módo....
sitása Polgári iskolai igaz....
·gató kérelmeaz intézet ré
szére tornaterem biztositás
iránt-. Ref. Egyház segé....
ly\2zése iránti kéreime.
Halmagyi községi iskolá
hoz padok beszerzése.
. A hozott hafározatokról

iövő számunkban refe-
ráluok.



karni
valamit, vegye igénybe a
"GYOMAI UJSÁG" fiHéres
hirdetéseit. Egy hasábos
5 cm. magas hirdetés 50'
fillér, hátomszori közlés
·1·20 P. PUBLIKÁCJÓ 3 sor
ig 10 fmér. Hirdetéseket
felv~sz a "H UN GÁRJA"
nyomda Kossuth L. u. 64.

1933 szeptember 30.

írdetést
lapunk részére felvesz:
Hungária nyomda GyoQ
ma, SzemenkárMátyás
könyvkereskedő Mejző

berény~ Korcsok Já~os

könyvkereskedőEndrőd

al.ltóésmotor
IHn~kpár

a utó aik a t r é sk
amerikai kOCSikhoz,

Citroen összes typusaihoz,
felszerelési· cikkek

. legolcsóbb beszerzési forrása

Saját érdekében kérjen árajánlatot.

NAGY JÓZSEF
automobíl szaküzlete,

&udap.est, VI;, Andrássy ut 34.
Tel. Aut. 221-97, 285-63.

Szép rózsaburgonya nagyopb
mennyiségben is eladó. l'Vleglekinthet{í_
Halmagyi gátörlJaznál TMh IShán gát
6rnél. l-K.

Konkolyoz6 lrieurö:;, l1lelyek a vau
borsót is kivála.;ztják, napilJérért Iványi
Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár és István cégnél a
.vetőmag tisztítása megkezdődött;Csak.
csíraerös vetömagból várhatunk jó ter-
mést. .

iványi Aladár és István maJmaik
ban lehet csereőrlést is végezni. A kö
zönség a legjobb kiszolga!ásban ré
sz.esűl.

Iványi Aladár és istván cég a ga
bonát mindig a legmagasabb -napiáron
veszi.

Kerekes Károly borkereskedönél",
kitünő zamatu kadar bornak merje
44 fillér.

Egy korcsmai berendezés (u. m.
billiárdasztal, borpuld, székek. aszta
lok, kisebb nagyobb poharak, stb.)
jutány.os áron eladó. Bővebb felvilágo
sítás Mezöberény, Szarvasi-út 7. sZ.a.
Kolozsi Mihálynál. l-3.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTON.
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A méhtenyésztés
alapismeretei, tanitóképzők, inté
zetek. gazdasági irányu i~ko/ák,

méhészeti tanfolyamok, magánosok
részére irta:

LAKNER VIDOR
m. kir. méhészeti felügyelő. A mű

legutóbb jelent meg a -könyvpia- _
con 160 oldal terjedelemben, s ta
nulságos ábrái alapján minden/á
rövid idő aloil elsajátithatja II

méhészkedést. il könyv ára jüzve
4 P, postadij 30 fillér. Ezek az
összegek lapunk kiadólzivataiának

előre beküldendök.
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Két darab gerébtokos, kétszárnyú

szimpla ablak új állapotban, egy nagy
virágállvány és egy diákasztal eladó.
Megtekintkető Radetzky Ádám aszta
losmühelyében a Kossuth Lajos utcá
ban:

Az Als6részi 48·as Olvasókör
helyiségében egy üzlethelyiség novem
ber l-re kiadó. Érdeklődők forduljanak
az egylet gondnokához.

A "Hangyába" kiszolgáló leányok
felvétetnek. Jelentkezni lehet Kovács
János ügyvezető igazgatónál.

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszkőz!öm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, r. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (l-15)

ublikáciÓ.

A gyol~lai kir. jlirásbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

2311/933. sz.

Arverési-hirdetmény
kivonat.

,lS: .....

GYo m a - E n d r ő ct i Hitelszövetkezet,
mint az O. K. H. tagja gyomai bej. cég
végrehajtónak Gubucz Vincéné Timár
Verona végrehajtást szenvedő ellen in
ditott végrehajtási ügyéten a tkvi ha
tóság a végrehajtási árverést 1100 P.
tőkekövetelés és jár. behajtása végett
a gyomai kir. jbiróság területén levő.

Gyoma községben fekvö & a gyomai
3672. sz. betétben A l. 1-2. sorsz. s·
8950. és 8951. hrsz. a. foglalt 778 öl
és l hold 318 öl területű, végrehajtást
szenvedett nevén álló pusári szántóra
589 p 50 f. kikiáltás i árban, ugyanezen
betéiben A ll. 1-2 sor. 8952., 8953.
hrsz. a. foglalt s 1 hold 1025 öl és 1
hold 1206 öl területű, végrehajtást szen
Védett nevén álló pu;;ári szántóra 11a8
p kikiáltás i árban.

Az árverést 1933. évi október 27.
napján d. e. 9 órakor a tkvihatóság
hivatalos helyiségében fogják megtar

. taní.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a

kikiáltás i ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adhatók el.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammöl
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláimi (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 ki egésziten i
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi julius hó 7. napján..
Záhonyi sk. kIr. jbiró elnök.

A kiadmány hiteléül:
Pul(ugor

kiadó.

l árnál rnagaSab~ igé:etet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kiJciál tási ár százaléka szerint meg
állapitott banatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.
1908: LXI. 25. §.)

Gyoma, 1933 évi junlus hó 7 napján.
Záhonyi s. k. kir. jb. elnök,

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR

kiadó.

Korona Mozgó, Endrőd.

Október hó l-én egy történelmi
drámát mutat be, cime "A Király
parancsol. A főszerepet két világ
hirű szinész játsza. Kiegészitő mű·

sorként 2 bohózat és Vi/ághiradó
lesz. Előadás alatt jó zene.

A gyű ,Jai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóság.

2315/1933. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

G y o m a - E n d r ő d i Hitelszövetkezet,
mint az O. K. H. tagja gyomai bej. cég
végrehajtatónak Flben Béla és neje
Pelyva Anna végrehajtást szenvedők

ellen indított végrehajtási ügyében a
tkvi hatóság a végrehajtási árverést
1570 P tőkekövetelés és jár. behajtása
végett a gyomai kir. jbiróság területén
levő Endrőd községben fekvő s az
endrődi 505. sz. betétben A l. 1-2 sor
1223, 1224 hrsz. a. foglalt s 167 öl és
238 öl területű, végrehajtást szenve
deltek nevén álló beltell<es ház és kert
326lP 50 fillér kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést: 1933. évi október hó
25. napján d. e. 9 órakor Endrőd

községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a

Gyoma Endrődi Hitelszövetkezet vég
rehajtató érdekében a kikiáltási ár fe
lénél, mig a csatlakozottnak kimon
dott végrehajtatók érdekében 5000 P
nél alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42. §-ában meghatározott árfG«
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezésérőlkiállitott letéti elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147.
150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási

GYOMAI UJSÁü

Első e!őadáS(jf Gaál Franciska
nagysikerű filmjevel a "Paprika
kisasszony" -al tartja meg. A fil
met nem kell közönségünk előtt

külön ismertetnürzk. Hosszú hó·
napokon keresztül szerepelt a Royal
Apolló műsorán. Úgy Gaál Franci,
mint partnere, az ugyancsak ma
gyar származású Hörbiger Pál oly
kiváló alakitást nyujtanak, hogy
az Univerzal fi/mgyár azonnal
leszerz6dtette őket egy újabb 
még naj;yobó sikerű (Csókolj Ve
ronika) - film főszerepl6inek.

Tekintettel arra, hogy Bodán
Margit hangverseny estje elmarad,
a moz,gószinház már szombaton
meg/(ezdi hangos film bemutató
előadását. Az előadás szombaton
fél 9 órakor, vasárnap 5, 7 és 9
órakor kezdődik.

Az előadások pontosan kezdőd

nek és a későn jövőket csak egyes
felvonások végén fogják a néző

térre .beenj;edrú, nehogy az ajtó·
. nyitogatással zavarják a hangos
film előadását.

Úgy a szombati, mint a vasár
napi előadásokra jegyek Végh
Béla könyvkereskedésében kapha
tok 70, 50, 30 és 20 filléres ár-

. ban. Ugyanott bérletjegyek is elő·

jeftyezhetők.

Iz
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TextU..,-GyTK 8:1 (3:1).
Barátságos.

Gyoma, 1933. szept. 24.
Szalmalánl? küzdött a kitartás

ellen, Az elsőfélidőben (15 perci!;)
iól tartja magát az "új" csapat..
Azután összeroppan. Az állóké
pességet fokozni kell még. (Pró
báljanak labdanélkiili tréninget
tartani. Gyakoroljanak f . .. )

Dévaványai SC-GySe II. 3:0.
Dévaványa, 1933. szept. 24.

Gyenge biró vez.etése mellett az.
"előzményeknek"megfelelőveszély.
Jobban kell vigyázni,. hogy honnan
múmek a pályára! .. , (Ej, ej, te
spartszerű élet és viselkedés! ...)

(Cs.)

Turul-GySe 2:1 (0:1).
Bajnold.

Szarvas, 1933. szept. 24.
A mérkőzézt nem a gyomai csa

pat vesztette el, hanem a biró
nyerte' meg. Szerencsétlen 'csapat
a GySe mert mindig a leggyen
gébb birókat hafássza ki.

Az első félidőlJen nincs szeren
cséje· a Tumlnak. Állandó fölény
ben van. A félidő utolsó perceiben
egy gyomai lefutás gólt eredmé
nyez. Gól. után a Turai egészen
megzavarodik. Ott tévesztették el
a' gyomaiak, amikor a második
jélidőben mind védelembe vonul
tak vissza és a Turainak szabad
teret engf:diek a kombinációkra.
A megzavarodott Turult 2, 3 gól
lal megverhette volna a GySe.

AH; fé·Udőben még a biró is
segitségükrevolt a szarvasiaknak.
(Nem tudom, mil csinálhattak vele
félidőben ? .. .)

A gyomai csapat legjobb em
berei Pulugor, Fekete, Csapó vol
tak. Lelkesen küzdött a csapat. A
ve[e~égről nem sokcl! tehet. Ezzel
a küzdeni tudással vasárnap 3
g.ólos győzelmet várunk.

4 oldClL

Vasárnap a következő bajnoki
mérkózések lesznek: GySC-Bé.
kési TÖTekvés, ETK-MTK, BISE
- TllfUl, Bocskay-Textil.

Hangos film
bemutató előadás

Gyomán.
"Paprika kisasszony"

O~ál'Franciska első hangos
filmje az Apolló Mozgóban.

Végre teljesült a gyomai mozi·
látogató közönség régi kivánsága.
Az Apolló MQzgósz.inház új veze
tője fotócellás hangosgépet szerel
tetett fel és megkezdi hangos film
előadásait;

NyomtaUa a "Hui"lg~ria" könyvl'iJ{omclai vállalat Gyomáfi. Felelös Uzemvezetö: ilrill:her Mihil\ly.
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5·20P.

Befizetések postacsekken :
, .•Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám IS.208.

, 'Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

. Felelős szerkeszt6: ifj. WAGNER I\IlÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a; Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hintet,es
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tiz:Uefínél
i5 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 2iO izé.ZlI.lék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adtmk,

Fizessen eiő lapunkra

azok hozzátar/ozóí' és sze
mélyzete taríózkódhalnal( Euk
r'észére ef teherauló helsejib'!l1
kell· ülóhelyről g·öndoskodni.
Ez a rendeleiép~nideje,hollY

életbelépett, meri a bizon-yliil.'
lanság mi(ljf sokkellem~H~n'

ségük volt a vásárosoknél.k.

A posta a levéltitok
szentaégéért.

A kereskedelemü~yi minisz
lel' 1928. évi rendelet értelmé'
ben eskü és fogadalom lelé,
felére kötelez/e azokat az' al,
kalmazoHaka/,akik . él ,poshYa
szolgála/ába lépnek. Ebben il

rendele/ben a felfogadott hir=
lapkézbesilók, a kincsl6ri és
p01;lamesleri hivatalok áltel1 al·
kalmazoll faluzó levélhordók,
külterüldi kézbesilök, továbbá
a poslahiva!alok ellenőrzése

alá beosztott tanyai gyüjtó és
kézbesiló áliomá~ok kezelői

fogadalom lelé/eIének kötele
zczltségéről nem törléntintéz
kedés. A kereskedelemügyi mi
niszter most elrendelte, hogy
a fogadalmat ezektől i~ vegyék
ki,ÍTIlZrl a hivatali titok és ÉJ.

ÍevéJtitok megőrzéseérdekében
szük.ségesnek tartja, hogy cl 1
k'almazásuk iZlá!! ezek a /!lOS

lai alkalmaz6ltak is fos,;adalmat
Jegyenek.

Teherauió is sz~imjtha

vásá.rosokat.

A minisztérium ujbóI szahá·
lyozta él. teherautókon Völó

szemé!yszállitást. Erre" az uí
rendelkezésre főleg emirt voi t
szükség, mer! a v6siirra járó
kereskedők és iparosok sérel"
niezték, hogy l1em szabad tl?
he:raulókon menniök a 'vásárra.
Most, hO$!y él teheraulóforli:6
10m á MÁV kezébe kerül!, a
könnyilések cl vás6rosok ér·
dekében törjélltek. Afoll!OSClbb
!lllézkedések: ci teherlluíókoll
személyeket szálliianitilos.
L~gfeljebb két árukisér6 'fo~

lalha! helyeI. A pólkocsikol1
egyóllalán nem lehet árukísérő

senl. A rendelkezési'lJól kiv~,
'4%'< .

tel a v6sárra menő,"vágy On-
nan jövő kereskedő és TpllfOS.

V ásárra menő teherkocsiri ki,

IezII1IlIII IO

November 19-'26 között lesz a tanfolyam.

Az Alföldi ZöldmezőSzö- részesülnek és él helybeli
vetség él Békésvármegyei gazdaközönség önként je,
Gazdasági Egyesület Rét-Ientkező félgjélinál szállásra
és Legelójavító Szakosz- tesznek elhelyezve.
tályávaJ karöltve Gyomán Gyoma gazdélközönsé 4

november 19-26 között gének éfdeke. hogy gyo
tanfolyamot rendez, melyre maiak is minél többen irat
legkevesebb 25 és legtöbb kozzanak be él tanfolyamra
50-60 hallgató vehető fel. és minél többen ajánljanak

A tanfolyamon részt ve- fel egy,egy vidéki gazda'
het mindenki, aki a rét- és társunknak lakást. Az ilyen
legelőgazdálkodás iránt ér- alkalmak sokszor egy életre
deklődik. szóló barátságot hozhat-

A nem helybeli hallgatók nak.
a tanfolYélm tartama alaH A tanfolyamra folyó évi
a Szövetség részéről ingyen október 31-ig lehet jelent
ebéd és vacsora ellátásban kezni.

"'OJDta,t~an1J"'" rendelése
:f ":f előtt

,kérjen ajá.nlatot a HungArianY8Indá.tól

kodott lebecsűlésekef hallani. kás nemzetközi "Miatyánk-
Mind igaz, hogy nincs ját,", mely szerint ott van a

arány a ferményárak és -az .hazája, ahol kenyeret keres
ipari és .kereskedelmi cikkek ll. h~t, "Ma~,yar miatyán.kká"
ara kozotf. Az IS 19az,~fiiJgy ,valtoztatm, mely szennt a

. a mai gazdasági élet nem ! magyar munkás érdeke is,
bir el 8 százalék kamatot. Ihogy magyar kenyeret ehes~
A közterhek is súlyosak. Isen, mert az idege.nben ter-
Ebből a sok-sok bajunk- ! mell kalács a magyar mun=

ból csa,: úgy tudunk kikec- 1kás szájában, keserűvé, válik,
meregm, ha összefogunk és "mig a ,közös erővel /i.itermelt
vállvetett erővel haladunk Q>, magyar kenyér itthon il bol
felülről megadott irány felé. ,dogság mindennapi kenye
Hiszen mindannyian egyet révé válik.
akarunk: a magunk és a Oömbös Gyula egy évi
nemzet helyzetének megja- miniszterelnöksége már biz
vitását. tositék, hog}} rábizzuk to=

Hiába akarja, pedig erő- vábbra is az országoi. Mi
sen akarja, Gömbös Oyula 'pedig álljunk mögéje, mert
az országot a régi határok minél többen támogatjuk,
visszaszerzése felej a p6rfos- ! anl1ál hamarább küzdiük
kodás megszüntefése felé ve- vele együtt az uiunkb~nálló
zelni és kiragadni a magyar nehézségeket.
munkásságot a nélkűlözés- Ez az egyakaratú össze
ből, az elhagyafottságbóZ s fogásunk képezi majdan a
az elkeseredett magyar niun- "Nemzeti Egységet. « w.

, Gömbös Gyula miniszter
elnöki évfordulóját érte el ok
tóber másodikán. Nehéz, küz
delmes évről van szó, mely
nemzetünk életében nem az
egymásra következő szürke
évek:: jelentőségével bir, ha
ne!i1 ,az összes dl/amok lé
ifiikérl folytatolt erőfeszité

sében" sorsdönt'D számitásba
jöhet.

Anem.zetekéletéf egy há,
borgó· 'tengerhez !zasonlit
hqljuk.,E:zen a tomboló ten
gfrfm ,·háirykódiktnin41enik
nemzethlJjója.Aiok a ha-

1N1.llnaltJ-:/{otelebba biz
tonság révéhez, mely nem,
zetek világos agyú, erős kezü
embert tudtak a kormány,
kerékhez állitani.

A magyar nép csüggedt
reménységgel összetartott
l1ajoja egy év előtt még re
csegett, ropogott s már el,
merüléssel fenyegetett.

A kormányos erős kézzel
fogta meg a magyar nem
zet hánykolódó hajójának
kormányát s határozott cél,
kitűzéssel viszi azt a magyar

, reménység, a magyar feltá
madás révébe.

Gombös Gyula nemzeti
magabizását át tudta vinni
reményvesztett nemzetére s
gyors intézkedésekkel, a ta
valyi rossz termésű év da
cára, ha nyomorúságosan is,
de kihúztuk az új fermésig.

Magyar szokás szerint sok
fJ!éltatlan bírálat érte Gom,
bös Gyulát és minisztertár
sait ez alatt az év alatt. S
ha az elmult év összegezé
sében sok érdeme van Göm
bős ,Oyulának, ismét csak
magyar szokás szerint, mégis
úton-útfélen, nekikeseredett,
nekfszilajodoft, nekirugasz-

Egy miniszter
elnöki év.
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gazdaadósságo~\ rendezését,
az agrárértékesftés megszervezését,
terményárak emelését várják a gazdák

Az ország'álJalállomány la
vaszi összeirásállak ·eredménye
szerint állolállornányunk ~7ám

szerü]eg bilOIJY'lS :ll,'rtékii
vissza.zsést []l II j a I, ne mesek él

háború elótli, hanem a Iláború
utáni évek kimula/ásával :'ZCIll

ben is, Az idei összeirás sze
rint a lóállomány 819871 dal
rab. a serlésállomány 1.899.479
darab, a iuhállomány 10216.218
darab és a szarvasmarhaállo
mány 1.696.615 darab. E sze
rint az 1952. évi összeirással
szemben öl lóállomanyunk 3,
serlésállományunk 19.6 juhál
10mányunkl9..7 é<> szarvasI
marhaállományunk 67 százaI
lékkal csökkent.

Állatállományunk számának
állandó csökkenése minden bi
zonnyal rendkivül szembeötJö
és sajnálatos körülmény, de
még sajnálalosabb szegénye
désünk, ha állatállományunkat

I
·az· ulolsó háború előtli össze

irás számadataival szembeél
lit juk. AzI911-es még utolsó
békebeli áJlatszái111álás a cson
ka ország Jerületén 896.489
loval, 5.522.407 s e r t é s t,
2.40~.OOO juhol és 2149:756
s7arvasmarhát mutat kL A
csökkenés a békével szemben
eszerinJ lovak nál 8.5, sertések
nél 42.8, juhoknál 56.1 és
szarvClsmarháná! 21.1 százalé
kos. A kimutatás az ország
álJományát esak darabs7.~Ql

l

!
ez cl megjelen! mú. me]y az
ilyen tárgyu és feldoJgozásu
könnyvek között a leg'első cl

vármegyében, sól országos 'lj

szonylalbaJl is judomásunk
szerint. Megbizhat6 ku/fók nyo
máh, tömör elevenséggel, szí
nesen é!veze.les stilusban rész
lelesen ismerieli a várme~yc.

valamint külön-kütön minden
egyes közsé~ . népoldalásának
!örléne1él. a legrégibb idóktői

napjainkig, számot ad a nép·
müvelés ügyéről. Igy nemcsak
cl hivatásos pedagógusok, ha
nem a mi.ivelt nagy közönség
is gyönyörüséget és sok érté
kes tanuságot 1alál könyvében.
Kétséget kizáróan megáll"apil
ható, hog'Y könyvének minden
sorát cl magyar Janügy és CI

Ilonszerelet lángja hevití, tollá/
. és milldcl] c:-;cpp linláját. mc[\

Iyel könyvét lllegirla a magyar

fai1ánk és a békés megyei fölel
szeretetével ilalta át. Becsüljük
meg fáradságos munkáját az'
zal, hogya kiválóan értékes
és· hasznos munkát minél szá,
mosabban rendeljék meg, ne
hiányozzon egy magyar család
asztaláról sem, melynek izlé
ses kiállitása a békéscsahai
KörösvicJék R.· t. jóhirnevéJ
dícsé ri.

1933 oldóber 7.

Állatállom ánYl!Ink
csökkenése.

Békésvármegye
népoktatásának

története.
Szen/kereszty Tivaclar Békés

vármegye ny, kir. tanfelügyelő

jének "Békés viJrmegyc Nép
oktatásBnak Történele" C. műve

a napokban jelent meg (18
i<éppel, 192 olda! terjed\?lemben,
ára 5 P.) Az illusztris iról nem
kell külön bemutatni, merI az
Weni II évivezelő tanf~!ügyel

lői küldetése példás munkás
sága a sorsosa n nehéz idők

ben atyai meleg szive, a legd

félreesőbb lanyakörzetben . is
ismeretessé telték őt. Egy év
tizedet meghaladó szorgalmas
munkájának gyönyörü termése

ságoknak bevezetését, a szö
vcdkezcii érlékesilés megszer-,
vClésének lilmogatásál, valu/a

Iés deviza gazdáJkodi'isunk oly
kénl álállilásál, hogya terme
lók. a külföldi eladási ár teljes
értékéhez hozzáiu/hassanak.

Eér!e a kamara a I(ormányt,
hogy a mezőgazdasági tenné
nyek állatok és h::rrnékek bel
földi fOgy'Ciszlói árának szabá
lyozásával, illetve minimálásá
val és termelői áraknak a fo
gyaszlói árakhoz közelilésével,
másfelől- a mezőgazdaság ter
heinek minden vonalon csök-

I kentéséve! a Icgsi.irgósebben
segitse elő az agrárolló szúkí·
fésl~!.

Kérle vegül a kamara, hogy
leg-ye lebeiővé a Kormánya,

közterheknek gabonában fiie'
tésél él folyó évi kivelésekre
nézve is s a z adógabona át
véholi árát éJ· lermelési költség
felclt állapiisa meg.

A gazdagyülés egyérJelmú
helyesléssej vej/e ludomásu! d

kamara ismerleletI javasiaiait
s elhatározta. hog-y táviratilag
kéri viJéz Gömbös Gyula mi.
nisztereinököt ezen javaslatok
elfogadására s a liszániuli gaz
dakivi'inséÍ/,iok sürgős teljesi
tésére.

G. Nagy László elnök a köz
ség gazdaközönsége nevében
köszön et él felezte ki a Tiszán
tu)i tvlezögazdasági Karll(lfának
és kikiildö!t Jilkárának a gyo
mai gazdaközönséggel rendI
szeres és folyamatos érinlke
zés felvételéért s egyben fel,
kérle a gyiilésen me[?ielent
gazdáka/, hogya nyolc hét
mulva megtar/ásra kerülő máI
sodik gazdaérdekképvi seleli
gyülésen minél nag'yobb száml

mal vegyenek részI a jobb
gazdajövő épifésének érc!e,
kében.

A Tiszánluli lvlezőgazdasági

Kamara folyó hó l~én vasár
IMp délután G. Nagy László
mezőgazdasá~j bizojtsági cl·
\lökle/e ?llali él községháza la
náeslerrnébzn tarlotta meg a
gyomai első gazdoérdekkép
viseleli g'yüléséL

Varga Lászíó rnezőgazda~

sági kamarai litkár tarlalmas
beszédben ismerlelic a mező~

gazdasági/örvényes érdekkép
viseleli rendszert, a mezögaz
dasági bizoJtságok és mező

gazdasági kamarák feladat, iog
és köt<?lesség körét s az ér
dekképviseleli szen·ek mögé
tömiirülésre hivla fc! a [Za/da-
társadalmat •

Maid ismerieile a Tiszántúli
Mezőgazdasági Eamarának a
föld/eher és g'azdaadóság'ok
rendezése tárgyában a Eorl

mányhoz intézett c!őlerjeszJé

sei/o J-<érlc él kamara rövidlC'
jál'atu - gazdaadósságoknak
hosszulejáraJu förleszléses köl
csönőkkéá/alakitását, a kamat,
illetve annuilás hálralékoknak
az adósságrendezéskor ~ lö
kéhez csalolását, a hátralékos
közterhek, adók és illC'lékek
után fclszámilolt kamaiok ~Ör

lésél s él tőkehálralékoknak 10
évre eloszlat!nn bellajlásáf,az
iJletékhálralékok eg'yideíü reví
ziójával.

Rámutatoila kamara ezen
kllcrjes7:ié:cb'_'ll arT(J is, hugy
a hi/eléje! és kaméllpolilika
ezidőszerilll S(nl alkalmazko..
dik az ország sulyos gazda·
sági helpcléhez s olyan in~

tézkedései< cl sürge/, melyeknek
ercdrnényckl'nl az adösoklól
szedhető kamat legfeljebb 5
százalék legvcn.

Ezután a mezőgazdasági ér
tékesités kérdéseivel foglalko,
zolt a kamara jjtkára és n~sz

lelesen ismerje/Ie a debreceni
kall1arának a Kormány elé ter
jesztef! idevágó javaslatai!.

Eérle a kamara a Kormányt,
hog'y minden erejével töreked
jék arra, hogya magyar ag~

rárlermékek külföldre elhelye
zése és eladása Jovábbra is a
világ·piaci árak feletli árakon
váljék lehe!ővé. Törekedjék er l

re politikai érdekek érvényesi
Jésével, a külföldi hitelezők ér
dekeinek bekapcsolásávaJ, ag' l

rárérdekü vámpolitikával s a
dunai agrárexporl államokkal
együ!tmüködéssel.

Kérle a kamara a kormányt
az agrárcikkek termelői áránál
erélyes beavatkozásra. A me'
zógazdélsági főterményekre él

gazdaközönség ellenőrZ.zsének

és irányilásának intézményes
bizlosítása mellett: egyedárú-

~ oldaL

Csak tisziitott magvakat
vessünk!

Az utóbbi években sem a
vetési célokra használt, sem
pedig az egyéb célra forgalom
ba hozott gabonának meg1isz
tilására nem fordito11 a gazda
közönség megfelelő gondot.

Ezérl sajnos, igen sok helyen
észlelhető a szán!óföldek nagy
mérvű elgyomosodása, mely
körülménnyel együtt jár a ter
méseredmények nagymérvű

csökkenése is. Bebizonyitott
tény, hogy él gyommagvak
nagymérvű elszaporodásával
előállott magán és közga7da,
sági kár évente több mi\1íó
pengő! lesz ki, ami kel16 eljá,
rással pedig elkerülhetö lel1ne.

A velőmagvak gondos Iiszl
!itása, karölive él különfele gyo~

mok irlásával, azért is nagy
fontosságu, mert ezzel cl gaí:da
él mindjobban iért hódító állali
kártevők elszaporodását is
megakadályozha/ja.

Szükséges tehát ugy nemzeli, .
mint magánérdekből, hogy a
földmívelő lakosság csal< kel
lően Jisztitott velőmagol vessen
el, eladásra szánt szemes tel'I
ményeit pedig . kellően mí?g
lisz!itva hozza forgalomba.

-

Szentes mint
gabonagyüjtö állomás.

A vízi utak kihélsználásában
Szentesre lervezle egy érlel
kezlet egy gabonakiviteli állo
más megépitését, azzal a tervvel
hogy az Alföldi Első Gazda
sági Vasútlhálózéltá! Békéscsa
hától Szen lesi g épilenék ki,
Szentesen megépítenék a Til
szarakodót, tárháza! épitenének
s ezzel Békésvármegye gabo
náját Szentesen ál száiliranilk.

Jsmél ~gy terv, hogy az ol
csóbb viziszálli!ással vihessük
gahonánkat él versenyre. Csak
aztán ez a száJlilási különbö
zet él termelők zsebébe, ne
másokéba kerűljön.

Termés-jelentés.
A földmivelésügyi minis:i::Jé'

rium !ermésje!en!ése szerint,
buzá hól ezidén 24.5 millió mm.
rozsból 9.5 millió mm. árpából
7.6 millió mm. burgonyából 21
millió mm. cukorrépából 8.9
miJlió mm. zabból 3.1 millió
mm. termelt. Ezen kimutatás
szerint a tengeri kivételével,
amelyből 6.1 millió mm.-val
kevesebb termett, valamennyi
termény a Javalyiná! nagyobb
termést adot1.

Személyi hir. Pánczél Emil
községi főjegyző 2 heti sza
badságát f. év október 7.,én
megkezdle. Helyettese: Eató
Lilios jegyző.
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14-én kezdődik!

remé:~ység!

A gyászos emlékű kivégzés év
fordulója újra felszakitja ct nem
zet sebeit. A volt osztrák császári
felfogás, mely az aradi 13 vir·
tanú kivégzésétől sem riadt vissza,
hogy a magyar nép szabadság
vágyát vérbefojtsa, a magyar nem
zet történelmében gyászos emlé
ket állitott magának a 13 hős

meggyilkolásával. Ha akkor oko
sa.bbak leltek volna Bécsben, ki
tudja, nem-e állanánk ma más
ként?

Igy a magyar nép örökös tőr

rel a szívében kéri számon a volt
császári háztól elvesztett 13 vér
tanúját.

Kitüntetés. A ilagyméitóscigú
m. kir. főldmivelésiigyiMiniiz,
lel' Ur, Pap Imre gyomai lakos,
póhalmi gazdasági cselédet
hosszu és hüség2ssz01gálala
elismeréséül oklevé1iel és
pengő iulalommal tün!elte ki.
Nevezett részére: ezen ki/ünlelő

oklevél és jutalom átadása
1953 évi október hó 8'án dé
lelőtt II órakor, a községházd
nagytermében fog cítadaJni já
rási fószo!gabiró ur állal.
Mezőíur hósi emlékművét

most vasárnap leplezik le. Az
ünnepélyen részt vesz LáziJr
Miklós igazságügyminiszter is.

A volt lOl·es gyalogezredet
50 év!vel ezelőtt állitoit& fel
ésa?t Békéscsabára helyez/ék.
Ekkor ka Békéscsaba előe

ször katonaságot. November
5·én lesz az 50 éves évforduló
ünnepély Béké~csabán.

Kondoro! evarrgelikusezyu
háza pályáza/ol bIrdeJeHlelké·.
szi állása beíöUésére~

A bolgár, a szerb ég
'király összejöttek október 3-án
és elhatározlák, hogy október
10-15 között ismé! ö:sszejőnnek.

ők is kezdik.

felhívás
gazda" akhc)z!'
!<edves GazdaifIak !A:d hj~

szem ti is érziJck ez! cl mos
tani nagy gazdasági válságot,
de bizonyára lálítltok él,:! is,
hogy az cl gazda aki tamúilabb,
jobban ismeri a helyzetet. job~

ban túd alkalmazkodni, ,az
mégis csak iobban állja a helyét
és ha vagyont szerezni nem
is tud, de kis gazdaságait meg-

·ludja legalább Órizni. Hogy
i a mos/ani rossz világbejO és a
l jövőben is megludja él gazda

állni a helyé!, ahoz tanú\ni
kelL

Szereletlel hivom fel· a • fi,
gyeimeteket a Tili Gazdasági
iskolákra, melyekbe a !aniiiÍs
most november ién nyílik
meg. De csak a téli hónapo'
kat kel! az iskolában tölteni,
mig máskor mindenKi o11hon
dolgozhat. felvételnek minden
17 évükel belől/öli, irni olvasni
tudó ifj ak.

Kérem a kedves szülóket,
ne tartsák vissza tanúIni vágyó
fiaikat, hanem küldjék őket

ezen hasznos iskolába m:ely
kizárólag az ők érdekeit szol~

gálja.
Nekem módomba van több

tanulói ingyen elhe!ye7ni az
egyik leg'jobb himevu iskoláp
"nál, ahol csupán az élelmezé
sért kell napi 70 filléri fizeini.
De ebbe a csekély 70 fillérbe
benne van lakás, fütés, világ'ip

1ás, bú!orhasználat, evőeszkö7

és él koszt napi négyszeri bő,

séges étkezéssel.
Szeretettel kérem tehát mind

azokat akik ezen Ísko!ánál in,
gye:1 elhelyezkedni óhajtanak,
levélben vagy személyesen ;je
len!kezzenek nálam legkésőbb
okióber hó 15ig.
Bővebb felvilágositással le

vélben is szivesen szolgálok.
Fülöp Menyhért

Kondorostanya, up. Kondoros.

Uj iskola Endrődön. Hosszú
vajudás uián 9c?r1 megnyílik éJ·

tanitó földön lévő iskola. Va
sárnap "lesz az iskola megál-

Idása, melyet Csernus
apátplébános végez. ,

Az E. T. K. vasárnap Játsza
első bajnoki meccsét, l-én a
gyomai T,K.-val játszott barát
ság'os mérkózést. A játék egy
Iréningnek felelt meg, Agyo
maia.k:szebbenjátszottak, mégis
az E.T.K. nyerte meg a rnéru

kózést2,l arányban. (félidő0·0)

Kisipari
kiskereskedői

hitelakció.
és

::::;:-::::T;;;::;:;;-':"""'--~---------;::::-::::----------
szerint azonban te"rmészetesen eg ér annyit a vágy és a remén.y, hogy 3, 6) 12
semmiféle támponlol nem nyujt. gyü Iés vagy 24 penf;ői befektessen havonta a m. kir. osztálysots-:-
Nagyon féló, hogy kü/önösen játékba?
a· szarvasmarhaállományunk Gyoma község képvise

u

' Sokezer ember: nő, féJji, fiatal, öreg, szegény, gaz-
nem csak szám szerint csök- lőíestülete '1933 október hó da!; azt áJlitja, hogy igen és célszerű, mert
kent, hanem az uiolsó eszicn- 2. e án délelőtt 9 órakor hol nyerhet ma egyszerre oly óriási összeget, mint
dóknagy exporljának halása- rendkivüli közgyülést taru az osztálysors)átékon!
kén l minőségre is s7envedeH. tort,melyen a köve.tkeZő Ennélfogva réndeljen vagy vegyen Ön is még ma egy

közérdekű határozatokat sorsjegyet bármelyH{ főámsítónáL

hozták. Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek
. A Lalllpel féle maJom·' egyenlő a nyerési esélye!

megvétele ügyében mintu A húzás már fo
hogy a kéPV\selőtestul'Jeti sorsjáték o , "

tapok a törvényben e őirt<:> ,

szánlbC:il1 \l12m voltdk jelen,
érdemleges ha!árOJ:alot
nem hoztak, azt egy uja
közgyülés napirendjére
tűzték.

Polgári iskola igazga!ó~

jának lakás céljára a pol
gári iskolában 1 szobát átu

engedtek évi 120 pengő

bérért.
A járdaépitési szabály,

rendelet módositás§ra Ré,
pás Pál közgyülési tag in
ditványt uyujíott be. A közN

gyűlés az inditványt nem
fogadla el, hanem utasitot;
ta az elő!járóságot hogy
részletes javaslatot terjesz
szen elő.

A polgári iskola ig·azga u

tóia azíníézet részére lor
nat,zrí2nl biztosítása irá Ilf

kérelmet terjeszteIt elő.

Ezek szerint a polg, is
kola udvarán levő alsó
helyiség volna átalakitando
torna teremmé. Ez azooban
oly költséges, hogya kép
viselőtestület akként hatá;
rozoH, hogy az ügy csak
a számadási év letelte után
kerülhet szőnyegre

A ref. Egyház segély
ránti kéreIme ügyében a
képviselőtestület vegyes bi
zottság kiküldését kéri,
melyben a vármegye, tör
vényhatóság, község és
Egyház képviselőivegyenek
részt és él vm. szakközegek
bevonásával állapitta~sák

meg az egyház vagyoni
helyzetét s ennek megállau
pitása után határoz a se p

gély kérés ügyében.
Egypár közmunka hát

ralék törlése után a köz
gyülés véget ért.

. A kisipar-osok hileliigyeit ede
dig az Ipar-osok OrszéÍgos Köz,
ponli Szövejkezele bonyolítot
ta le, a kiskereskedők hitel,
szükségleiénck ellátásával pe,
dig kamarai kerületenkinI egyes
pénzintézetek vollak rnegbizvéi.
Minthogy e hitelnyujtásnál az

. igénylóknek bankszerű fed e·
zelról kelIeit gondosködni, so~

kan, akiknek kisebb összegű

kölcsönre lel! volna szükségük,
anyagbeszerzés, vagy egyes
munkálatok elvállalása céljából,
Hyen hitelben nem rés7esül-

. heHek. A kereskedelemügyi és
befügYl11iníszlúium között most
a kamarák elólerjeszJése alap,
ján lélrejölt a megállapodás
egy' ujabb hiteliipus rneglerc-m
tés.ére, amely ból kiskereskcdök
és kisiparosok három hónapra,
legfeljebb kettószáz pengóig
terjedó kölcsönöket kaphatnak
egyszerű váltófedezel ellené,
ben. A kölcsönök nyujíásába
a kormány a városokat is be
kivánja kapcsolni, oly módon,
hogy azon városok kiskeres
kedói és kisiparosai részesed
heínek ilyen kölcsönökben,
a!llely városok maguk is, a
tókeösszeghez a kormány ál
tal megállapított kulcs szerini
hozzáiéÍruln,ak. Az erre vonat
kozó belügymilliszleri, illetóleg
kereskedelemügyi miniszteri
rendelet valószinLileg a jövő

hét folyamán jelenik meg.
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Szerkesztésért és kiadásérffele15s: .
ifj. WAGNER MÁRTON.

A gyo'3i kir. járáS'bjr~~g, mint thi
hatóság.

2316/1933. tkvi szám.

'Árverési
hirdetmény-kivonat.

1IIItl 'lU. I Ili ,J 11*1111 m

oyo m a - E II d r ő d i Hitelszövet1<ezet
mint az O. K. H. tagia gyomai bej~cé~
végrehajtatónak Cs. Nagy Mihályné P.
Kovács l\il.ária végrehajtást szenvedő

ellen ind!tott yégréhajtásiílgyében a
tkvi 'hátóság a végrehajtási árverést
1650 p tőkekövetelés:és jár. beha.itása
végett a gJ'omai kir. jbir(>ság területén
levő Gyoma községben fekvő s a gyo
mai. 865. sz. betétben AJ. l~2 sor,
1877. és 1878. hrsz. .133 ..öl és 247 ől

területű beitelkeskej·t és há:wak .vég-
rehajtást szenvedett nevén álló li~ ré:'
szere 780 P kíkiáJtási árban, agyom<li
2996. sz. betétben A + 2 sorsz.• 9130
hrsz. a. 3,hold 1.l45 öl. területű, ,vég
rehajtást szenvedett nevén árló Pusáron

II .. levő egész ingat/anra 2229 p 50 fillér
kikiáltás! árban elrendelte.

Az árverést: 1933. ~vi október hó
26. napján d. e~9 órak.ofa tkv
hatóság hivat\llo? helyiségében fogjAk
megtartáni.

Az árverés. alá kerülö ingatlan il

Gyoma Endrődi Hitelszövetkezet vég,
rehajtató érdekében a gyom ai 865. sz.
betétben foglalt 1877. 1878. hrsz i11
gatlant a kikiáltási ár. fejénél, 11, gyo
mai ,2996. sz. b::!étben f0glaH 9130.
hrsz. ingatlant a kíklállási ár kélhar
Ilí~dánál 31ácsonrahban eladni,. mig ~
csatlakozotInak kimondott Bácsvé,s
Társai Bankháza érclekében az ár~efés

alá kerülő ingatlanokategyenl,él1t2639
P-;Jél, a fedezeti elv alapján alacso
nyabb áron eladni nem lehet.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáHási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c.42. §-ában meghatározott árfo
Iyammai számitolt óvadékképes érték
papirosban a,kiküldöttnél'letenni, vagy
a bánatpénzllek előleges bíróí letétbe
helyezéséről kiállított letéti eIísmervényt
a kiküldöttnek átadni 'és az árverési
feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147.
150., '170. §§; 1908: LX. L-c. 2L §:)

(iz, aki az ingatlanért a kikiáttási
ámáJ magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar; köteles nvomban
a kildáltási ár százaléka szerint meg
állapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanamlyi lizázalékáig -kíegésziteni.
1908: LXI. 25. §.)

Gyoma, 1933 évijuniushó 7,napfán.
Záhonyí s. k.kír. jb. elnök.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR'

kia4ó.

I

áciPu

Aponó Hangos Mozgó
. Gyomán.

A mozgószinház szombaton este
is tart előadást, melyen a hirde·
tett "Szegény leánytnefll lehet el
vennl'" vigjátékon kivűl' ujból le
adásra kerül szombaton és vasár-'
nap ;s a "Szivek szimfóniája. c, 

Vasárnap csak 2 előadás fél 6
és fél 9 órakor. ,

Korona Mozgó, Endrőd.

Vasárnap az Arany pók cimií
érdekfeszitő biinőgyi drámát mu
tatja be. Két nagy film lesz mű

soron. A másik New-York életét
varázsolja elénk egy 24 óráig.

Farkas József másodprimás még
3ugusztusban elvesztette hegedűjét tok
kal egyiitl a központi református iskola
elŐtt. Kéri a becsületes megtalálót, hogy
a neki. nélkülözhetetlen kenyérkereső

eszközét juttassa vissza hOzzá. Ugya
megtalálónak, mint a nyomravezelőnek

20 pengő jutalmat ad.
Egészen új kaukázusi dió ebédlő

eladó Horthy Míklós ut 25. sz. alatt.
Anyakönyvi hirek. Elhélltak: Egy kifogástalan cserépkályha és

özv. Maáu. Ciyörgyné Vajda eg\' vaskályha eladó. Bővebbet dr. Vo
E;;zJer Ti!.. éves. Házasságot gel Károly orvosnál. Ugyanott egy fali
koh5t1ek: !vL;~i'árosElek-Gon- tükör megvételre kerestetik.
da BernadelL Lukács Józscf- A budapesti Hangya Központ

P~Ifnoki Piroska. Szilágyi AI- :~I:I~~::~t:~~::~::.IY~~íg~~~~~i~I~~~;
bert-Wolf Margit f. Nagy sertést, marhát vagy szopos borjutakar
Sá ndor-Bra ún lvlagdol na. BlI- budapesti árfolyamon eladni, az jelentse
kovinszki József - Bagi Róza. Ailer Márton téglagyáros, telepkeze
Szülellek: Wolf Mihál\,. Gruber lőnél. Ugyanott alkuszok felvétetnek.
Laíos, Szí!ágyi Bálinl, T. I\G~ Egy szoba, konyhás lakás vagy egy

butorozott szoba kiadó. Horthy Miklós
vacs László, Gál Ilona, Pal'di ut 30 szám alatt

Róza. Az Alsórészi 48#8s0lvasókör
Intimitások a világ tegna. helyiségében egy m:lethelyiség novelll

gyobb démonáróJ. Mar!ene ber' I-re kiadó. Érdeklődök fO;duljélnak
az egylet gondnokához.

Dietrich magánéleléról renge,
A "Hangyába" kiszolgáló leányok

leg intimitást. közöl a Delibáb felvétetnek. Jelentkezni lehet Kovács
uj száma, amely 84 oldal ter- lános ügyvezető igazgatónál.
jedefemben és gazdag lartalolTI- Cserépkályhák, kandallók és vas-
ban jelent meg. Pompás buda- káJyhák szakszerű javítását, átrakását
pesti és külföldi rádíómüsoro- fa, szén és vegyes tüzelésrejótállással,
kat, színházi beszámolókat, olcsón eszkőzlöm. Szép és olcsó új

kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
plelykákal, slágerszöveg.eket, k4lyhásm~ster Békéscsaba, I. ker. Bá-
filmriportokal, egyfelvonásos nát-utca 1. sz. (l-15)

szindarabot, folytatásos re-Szép rózs,atHargony~nagyobb

gény! és közel szaz képel la- mennyiségbenis:eladó. Megtekinthető a
!ál az olvasó a kitűnő színházi Halmagyi gátőtháznál Tóth István gát-
képeslapban. Ára 20 fillér, őméI. l-x.

M b é iványi Aladár és István cégnél a
, ezö er ny villamossági vetőmag tisztítása megkezdŐdött. Csak

részvéoytársasága a Kiss féle csiraerős vetömagból várhatunk jó ter- I lU I II tI II lU UJnii 11);'1;1.:11
malmol szándékozik megvenni. mést.

OYOMAIU1Slo 1930'októbfCr-Y.,

Elismeré:=a tűzoltó testííle--. Kik áru;:t~a~{ry~~:idéken is ti E.gy korcsmai berendezés (u. m.

teknek. Lapunkban annak id\2~ iskolaszereket. ,4 kereskede- billiárdaszt<ll, borpuld, 'székek, aszia
Iok, kisebb nagyobbpoh:-.rak, stb,)

ién r-iszleksen I1H?!!,l'l1lkkez- ICf11ügyi 11linÍs/.!cr d vallás és jutányos.áron eladó. Bövebb feIvilágo-
tünk a Gy.ll'ián lezajloll vtlrme- idizoklokí.-.:i1gyi minisltcrrel sítás Mezőbert':IlY, SZi!r\'a~i·út 7. S7.. a.
gyei tüzollö .verser:yről. A vÉlr- cgyelt?rJókg'uRV döntött; hogy Kolozsi Mihálynál. l-3,

megy\! alíspánja, millt él tüzrcn- azokban d:köz~,égC'kbcfl, ahol Konki)lyoz6 trieurök,Il1e'll'ek a vad-
dészeJi halóság feje éJzoknak pélpirkercskedö nincsen, oli él borsó! is kiválasztják, napibé;'ért Iványi
a csapatoknak, amelyek a vár- füszerkeresL dó minden külön Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár és István malmaik-
,megyei lüzol1ó versenyen részt iparigazolvány nélkül árusílhat 'ban lehet csereőrlést is végezni. A ko-
veHek s oH kiváló felkésziW· iskolai írószereket. Az olyan zönség a legjobb kiszolgálásban ré-
sége/ mulaliak fel, etismerését községekben, ahol papirkeres~ s,esííl.
feiezte kL Azönzellcn is a kcc!ó van, csakis iparlg'~zolvány lllányi-Atadárés István cég a ga-

vagyonvédelrni szolgálal szem·, megszerzése ese/én foglalkoz- bonát mindig a legmagasabb napiánm
ponJjából fontos és éri ékes halik iskoiaiszerek árusilásávdl. veszi.
ml.lnkásságérl kífeiczeH aiisp<Íni Kerekes Károly borkereskedönéla

kitüllC, zamatu kacllar bornak iiterje
elisnh_résl a csapatok vC/,,;ny- 44 fillér.

lÓiéw,·k. és (j' versenyen részt
veti lüzaljóknak nélj)iparancs·
ban fogja as iJlclekes tűzoltó

parallcsnokság tudomására
hozni. Járásunkban a gyomai
önkénles tűzoltó teslület része
sült alispáni elismerésben.

Szerezze meg Ön is él lehe.
tóségél annak, hogy ne legyen
kedvetlen, kilátástalan az élele.
hanem reménysége legyen egy
szebb élei és boldogabb' jövő
iránt! Vegyen egy oszláiysors
jegyet, önmagának és csatád
iának tesz vele szolgálatol.
meri mihelyt sorsjegye van,
már meg' is szerezte él jóleső

reményt, hogy 10, 20. 25,30,
40. 50, 100, 200, 300 EZER
pengől nyerheSSCli. 42.000
sorsiegyet sorsoJnak kíaz ui
sorsjálékban közel 8 millió
peqgó készpén ibe~j, tehá! '"sze
rencse fcl! Mindenkinek és

lllindenegycs sorsiegynek egy
forma a nyerési esélye! A 1)11'
zásokoldöbcr 14.-én kezdc,)(J
nek. A s()rsie~yek hivatalós
árai: egész 24, fél 12, negyed
6. nyolcad <3 pengó az összes
fÓÉlrusilóknáL

4: oldal.

", )

Tildy Zoltán szcg!l(lillli ref.
.lelkész, a független kisgazda
-pári alelnöke, a pénteki megye·
,gyűlésen kijeknJeJle, hogy vi
lágnézetileg eggyek- él kor
mánnyal s JlIlajdonképen cél
kitúzéseik is azonosak, csah
,a megvalósilés módjában van
lényeg_es eltérés fl kél párJ el-
gondolása között,. Kérdezzük:
nem lehelne ezl, az i?Hérési
összeegyezlelní?

DoUfuss osz/rák kancellár
ellen merényletet l{öveteH e'j
eRV leszerelt katona, de csak
kÖl1l1)'ebben sebesiiH mef:!' iobb
15ariál1.

"A királyné rózsája" Fűrkas

Imre 3 fel vOllásos daliál(!,a a
MoJlerhal1. EIQadják a Gyomai
Iparos és Kereskedó Ifjak Ön
képzőköre műkedvelói oid. 14
és 15-én.

Elfogták azt a betörőbandát

mely hónapokóla köveHe el
sorozatos helörései! Szeged
és körny~kél1. A bandavezére,
Homai László, alsóruhában,
s~b~sűUen szököU meg'.

A teljes vasárnapi munka
szüne! eilen tiltakoznak a ven'

dégl()~ök.

,Az:ango.~dsóparlamenttÖbh
tagi{j.~::nyilt Jevélben követeli (1

NépszÖvefséglól a /rianoni bé,
keszerződés módositás<ÍL

AKörös-Tisza-Marosi Ár-
o •• '~. •• •

met'ltesitö Társulat most lar-
1-olt'.~yi,iJé$én 27 szá?alékkaJ
c~.ökl),~ut~lte az ármcnicsiJó
jÓru!ékoJ. OáJerősilésimunl<ák
1'<1590.000 pengó! kér a Tár
sultll él kormány/ól. .

Megalakulta Tiszavidéki
MezőgazdákTermelő és ,Érté
kesitö .Szijvetkez~tének békés
megyei, csoportja,

A cseh~k elvakult c1iihükben
Poz:s{)Oyban, és Kassán meg
hamasilol.l népszámlálási ada
tok al~pián a mag)'ar nyelvel,
mini hival~los nyelvel megsziin··
lellék. Akik a háború alaH ó

r~gi Csehországban iár,la,k em
lékezhelnek, az osztrák uralom
alaH elnyom olt csehnyelvel nem
fdeHetlék el, a csehek. Milyen
rövidlálóak a csehek, ha azt
hiszik, hogya még hálralévó
egypá~ hónap alatt amig ók a
Felvidéken uralkodnak a ma
g-yar .emberekból kiölhelik a
magyar nyelvet.

Röntgen szemü leány. Hilda
AHi~e 26 éyes angol leány kij·
[önös képessége f0gfaJkoztalja
maa ·világludósait. Ez a leány
ugy Jál,minJ a Röntgen-gépek.
Egyszer egy kisbabál fürdelell
és egyszerre ugy érezte, hogy
átlál él csecsemó testén, hogy
láfjaacsonljait. Később kipró
báUa azt a furcsa Játóképes
ségél és kezébe vett egy macs..
kál. Egész csonlrendszerél Iá/la.
A világ minden Judományos
eseményéről 35 év óla hüsé
gesenbeszámol Tolnai Vi
láglapja.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.2ü8.

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

Felel6s szerkeszt6: Ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egybasábos (55 mm széles) 1 cm. magas birdetéo;
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél

. 15 százalék, l negyedévi hirdetésnél· 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

versengését igénybe venni
A tanfolyam külsőségeibiz
tosítására a kaszinók 2-2
tagu kiküldötteiből egy· éll
kalmi bizoHságot kellene
alakítc'J!1 i s ez et bizottság
szervezné meg az elszállél.
solást, a tanfolyam alatti
kirándulásokat a legelőkre

és él záróÜnnepélymegtel.r
tását.

A gyomai gazdák érde·
me lesz, ha a tanfolyam
sikerüL

Fizessen elő lapunkr.

Vasárnap,na~y érdeklődés

mel1ett éldtéláCJ3akos józsef fó
szolgabíró Papp Imre póhalmi
gazdasági cselédnek hosszu és
hűséges szolgálata érdeméül fl

Földmivelésügyi Miniszter ok,
leveiéi és 100 pengő jutalmat.
Bakos főszolgabíró él már meg'
szokott közv12Henséggel üdvö...
zöUe1: Papp Imrét.

A Békésmegyei Gazdasógi
Egyesület részérőlBoltizár Mik
lós titkár köszönfölte Papp im
rét s többi közölt ezeket mon
dotta: "A háború utáni évek
felső helyről érkezell kitünteté
seinek, elismeréseinek sokkal
nagyobb jelentősége,súlya van,
mint az azelőUieknek. És pe'
dig azért, mert a felsőbb ha
tóságok a háború után átélt
nehéz megpróbáltatások idejét
is számonkérik. Vizsgálják és
számonkérik: nem esett e csor
ba a kijteles jó tuJajdonságo
kon kivül a legszentebb érzé
sünkön, a nemzdhúségen.•Szá
monkérik ezt vál6géltás nélkül
minden <~fidú és rangú hon
polgárIóI. Igy kérle számon
Papp Imrétől is. ki mindenkor.
a Jegválságosabb időkben is
össze tudta egyeztetni a mun
kakészséget, a földesúr iránti
ragaszkodásl és nemzelhűsé

get. t<

Bollizár Miklós nagyhatású
beszéde ul~n elénekelték él

Hyml1uszt s ezzel befejezték él

szép ünnepélyt.

Papp Imre
kitüntetéses

-

a

lyam óriási jelentőségének.
Nem kisebb érdeklódést

mutat dr. Pálka Pál fő

szolgabirónk és Lehóczky
Károly gazqasági felügyelő,
kik ZI tanfolyam megszer
vezése körül máris értékes
tevékenységet fejtettek ki.

A gyomai gazdák meg·
értóen vették azt a tervet,
hogya tanfolyamon részt
vevő vidéki gazdák magán'
házaknál legyenek elszál
Jásolvél. S máris osztály·
l<érdést csinálnak legtöbben
belőle, nehogy a gazdák
szégyene legyen, ha ZlZ el
szállásolás körül valami
nem sil~rülne.

Most kellene a kaszinók

a érde I dés
yo ai z Idmező

tanfolyam iránt
a

etörők járta
ékés egyel' I lános
T karékpé ztár--IIII

A környékbeli közsé~ek

és a vármegye gazdái élénk
érdeklődéssel tekintenek a'
november hóban tartandó
zöldmező tanfolyam elé.

A Zöldmező Szövetség
vezetősége mindent .elkö·
vet, hogya tanfolyamon
első sorban a legelőtársu

lajok vezetői, az előljáró

ságok tagjai, sőt még a
pásztorok is vegyenek részt.

Nagy érdeklődéssel kí
séri még él tanfolyamoi
vármegyénk fő-és alispánja
is, kik mindketten tanui
voltak az áprilisban Békés
csabá.n tartott első várme
gyei zöldmező tanfolyam
záróünnepélyén él ta.nfo·

pár/politikát, hanem a poli- Itől, hanem mindannyiunk ösz
tizá!ásunkban az ország ér· pzefogása. De ha páriosko·
dekét tekintsük. Mert nem va- dunk, elérhetjük, hogya pár
lamelyik párt fogja az orszá- tok miatt veszíthetjük el a
got megvédeni az elmerűlés·. megnyomoritott országot is.

w.

Turán'i vonat.
Mezőtur város a háború

ban eleseti fiainak emlékére
állitott emlékmű leleplezésén
abban a ritkakitüntefésben
részesült, hogy Kormányzónk
is részt vett az Ünnep~lyen.

Október 8-án délelőtt 10
órakor . futott be Mez6tur
vasúti á!lomására a magyar
nemzet lelkében az államfő

egyéniségével összeforrt" Tu·
ráni vonat. " Megfúrtá.k a. nagy páncélszekrényt.

A "Turáni vonat" időn, Keddre virradó éjszaka lyukat tudtak fúrni, mert
kénti megjelenése országunk betörők jártak a békésme- munkájukb('!!1 megzavarhat
kplönböző vidékein nem az gyei általános takarékpénz- ták őket. Sem pénzt, sem
Allamfőnk egy-egy magán- tárban. A mozihelyiség ud.. egyéb értéktárgyat nem tud
tfnykedését, hanem Kormány· , varfelőÍiajtóján hatoltak be tak· elvinni. A nyomozás
zónk fontos állami szolgá- am é'l,'kétsszöfúréÍs
latá! jelenti. be és ott kivágták a taka· ügyében s nem árulunk CI

A mezőturi kegyeletes iin- rékba vezető vasrolló zár, titkot, hél közöljük olvasó
nepély kiemelkedő és állami ját, ahonnan bejutottak a inkkal, hogy az már némi
jelentőségű eseménye Kor, bank helyiségébe. Itt hoz· eredményre is vezetett s a
mányzónk beszédének a kö- zMogtak a nagy páncél· közeli napok alatt hurokra
vetkező része volf: szekrény megfúrásához, de kerül a tettes.

"Nemzetünk is csak úgy azon csak egyetlen egy
állhafjameg a népek verSe
nyében a helyél; ha teljes
nemzeti egységre törekszünk
és kikapcsolunk - kiilönö
sen politikai életünkből -.
minden olyan, ma megold
hatatlo.n kérdést, amelynek
taglalása áldatlan, nemzeti
erőinket emésztő, az öncélu
nemzetre káros pár/harcokba
sodorja népünket. Ma min
den magyar egyetértő, nagy
célokat szolgáló erokifejté
sére van szükség."

Nemzeti' életünkben talán
sohasem volt annyira szük
ség az össz'ejogásra, a pár
toskodás mellőzésére, mint
most, amikor az egyes poli
tikai pár/ok küzdelme egy
mással nem egy szürke párt
győzelem, vagy pár/bukás,
hanem az ország bukásáfis
jelentheti.

Még egy darabig, csak
addig, mig a világhelyzet ki
nem .alakul, ne. csináljunk
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-Jövőn; Szolnokmegye is kiépíti Mezőtúrtól az utat.

Romániában minimálták
a búzaárakat.

, Bukarestből jl?lenJik: A ro·
mán kormány' rendeletet adot!
ki, melyben a 75 kg·os buz{l
árát mm·ként 300-305 'Ieiben
(1070 P), a 78 kg-os buza <írál
pedig 530-380 Ici'ben állapi
totta meg. Amennyiben a bú
zának az ára ezen összegek
alá csökkenne, a fent megálla·
pilot! legalacsonyabb búzaára
kat a kormány infervenciós vá.
sár!ások ujján fogja biztosi·
/ani. A belügyminiszter is ren
deleteI adot! ki,all1elyben rá.
mutat arra, hogy a kenyérárak
él búza ,-agymérvű áresése da
cára még mindig változatlanul
mélgasak, ezért elrendeli él pre
fektusoknak és polgármeslc
reknek, hogya kenyér árát él

búza árához mérten hivatalból
állapítsák meg.

Miért nem játszik
bajnokit az E.:<T. K.
Erről a kérdésről jövő szá·

munkban részlelesen számo·
lunk be. Már most megjegyez
zük, hogy az inlrikus egyesü·
let, amely ennek oka. nagyon.
sporlszerüllenü! viselkedeit. an·
nak még következményei lesz
nek. lvli is tudunk egyel mást
holmi profiszerű dologróL
Pénz kínálásról. Já1ékos meg
fizetésrő\ stb. Ami az amatőr

footballnál nem éppen szabály",
szerű. Célt úgylátszik mégsem
ért, mert az endrődi játékosok,
dacára a pénzielenségnel<. an
nál ama.torehhek, semhogy
pénzér! elmenjenek máshova
játszani. Legalább is egyesek,

Épitőipari téli tanfolyam kő

miives kőfaragó és ácsmeste·
rek képzése Szolnokon.

A szolnoki m. kir. áll. fa és fémipari
szakiskola ezidei épitő ipari téli tan
folyamát f. év november hó 3-án kezdi
meg. A tanfolyam szervezete és nyert
képesités azonos a budapesti felső

épitő ipariskolán állandósított és ha
sonló cim alatt tartott tanfolyamával.
A tanfolyam november hó-tól· március .
hó végéig tart. A tanfolyam négy év
folyamának elvégzése a kőműves, kö
faragó és az ácsmesteri képesítést adja '
- három éves gyakorlat felmutatása
mellett_ A tanfolyamon résztvel1etnek
kőműves, kőfaragó és ácsipari stgédek
és tanulók. Jelentkezni lehet levél utján
és az intézet Igazgatóságánál október
hó végéig. A tanfolyam vidéki hallgatói
az íntézet internátusában nyerhetnek·
elhelyezést. Az idei tanfolyamon az
első évfolyam nyilik meg. Bővebb fel
világositással szolgál az Igazgatóság.

Egy korcsmai berendezés (u. m.
bílliárd.asztal, borpuld, székek, aszt~

!ok, kIsebb nagyobb poharak, stb)
lutányos áron eladó. Bővebb felvilágo
sítás Mezöberény, Szarvasi-út 7. sz. a.
Kolo];sí Mihálynál. 1-3.

idén
ri út

III

el

vasszal már össze leszünk
kötve Mezőturral.

Arról is hallottunk, hogy
oZ endrőd-kondoros

II a gysz é 11 á s-o ros ház a i
:szakaszok kiépítése a kö
\'etkező években szintén

meglörténik.
A mezőfuri szakasz ej·

sőpbi kiépítését az is eiö
segítette, hogya Körös ha#
józhatóvá tételével a Kö
rösön túli részen lakóknak
is lehetövé akarják tenni;
hogy terményeiketa Körös'"
höz száilííhassák.

I eső öJJomások utcsai is igénybe
vehetnek../J.z ellllékünnepély és
?lZ azt követő hangverseny mú
::-;orál a rádió helyszíni k0zve~

tíléssci fogia továbbítani. A
hangverseny rnuveszel es sze
replői mind 101-esekből rek,Irutálódnak.

Gondoskodás történ/ az ol
csó ellálásról is, amennyiben
az egy napi elszállásolás, va·
csorB, reggeli és díszebéd ösz·
szesen 550 P·ért áll a részl
vevők rendelkezésére. Csak a
díszebéd i-20 P.

A budapesti bajtársak ma
gukkal hozzák az ezred régi
7ászlóját is, melyet fényes küls
sős&~rek közölt fogadnak a
békéscsabai pályaudvaron.

Részletes /udósílások a iövő

vasárnapi számban köve/kez-

nek. •

A lengerentuJi államok búza·
terméséről a kimutatás még
nem késziill el, cle a -befutott
ielentésekből megállapUha/ó,
hogy az Egyesiilt államokban,
kü!önösen redig a legtöbb bú
zá/ exportáló Kanadában a
búzalermés kisebb a mult évi·

I
né!. A világ búzatermése vég·
erc>dményhen kisebb mint tavaly

gyesek
II m-

unnepe

A tervezettendrőd:nagyu

laposi útat Hunya D(;~!leS

tanyájáig- befejeztél, . Ami·
kor az arrafelé lakó birto
kosok az út elkészű!te fe~

letti első ör.ömüKI(;'j élik,
örömmel ha:liuk. llOQV a. , vi

rendelkezésre álló össze~<

ből még- az idén megépítik
az utat egészen a rnező

tÚli határig.
Állítólag Szol:lOkmegye

is ígéretet tett már, hogya
tavasszal folytatja az új;

építést és Mezőturig meg
építi az úlai. ]:-:;y tehát ta-

Ez év november hó 5:én iin
nepli ci békéscsabai voll cs. I2S
kir. 101. g-yalogezred alöpílé'i~

sának 50_ évfordulóíát A vol!
bdi/ársak nagyszabilsú emlék·
ünnep kere/ében emlékeznek
Illeg derék ezredünk dics6sé
ges mulljáról és a rendezőbi·

zoliság eZlIlon is kér mindan
101#es bajtársaL hogy rendfo
kozaira való lekin!ei nélkül, mi
nél lömef;esebben való megje ..
lenésével adjon baiJársi érzép
'3ének kifei.zzést.

!{ilálás vao arra, hogya }(orp

mányzó Ül', lózsef főherceg Ő$ _.

Fensége és a Honvedelmi Mip
niszler Úr is meg fog jelenni
az. ünncps<:'gcn.

Budapestrő! az első felhívásra
120 volt 10l-es bajtár's jelen
leJte be részvételét, Budapest·
ről filléres gyors indul Csa·
báro, melyet Szofnoktól délre

Európa idei búzatermése.
A római nemzelközi mező·

gazdasági intézet jelen1ése sze
rint Európa idei búzalermése,
Oroszországot bele nem értve,
450 millió mázsának felcl meg.
E szerint az ídei búza termés
45 millióval több minI a tavalyi,
illetve 75 millió mm-val több
az u/alsó 5 év átlagos terrné·
sénéi.

Must irányárak.

Az oklóber 9·éntarlott vár·
megyei közigazga/ási bizottsági
úlésen dr. Márky Barna alis·
pán jelentésében foglalkozotl
a tervezés alatt lévő új közúti
förvénytervezettel, meJy szerint,
ha az törvény lesZ, dacára, hogy
az adózők magasabb pÓladó·
val lesznek sújlva, a vármegye
utainak fenntartására kevesebb
összegel kapunk, mint ameny
nyit eddig a vármeg-ye utaink
karbantartására és új ulak épí
tésére fordított.

Tehát az alispáni jelenIés
hez azt fűzhetjük: több uíadót
fizetünk majd, de az u/jainkra
kevesebb pénz jut maid mint
most.

Az alispán véleménye szc'"
rinl a Körösvö!gy vizeinek hasz
nosítása kérdésében megindult
mozgalomban II vármegye la
kossága nem vett úgy részt,
amint azt várni lehetell volna.
A vármegye minden társadalmi
rétegének egyesült erővel kell
lámogatni és szorgalmozni a
Körösök vizének úl- és önlö
zésre való felhasználását.

Alispáni jelentés

A Tiszánluli Mezőgazdasági

Kamara szőlő és borg-azciasági
bizottsága óktóber l-én torlott
ülésében foglalkozol! a kamara
elnökségének felkérésére az
idei termésű must áfával.

Megállapította a bizotlság,
hogy az állagos minőségű com·
mers must idei árának Hajdú-,
Bihar' és Szabolcs vármegyék
területén - ahol ma él belfo,
gyasziás a termelést megha,
ladja - literenként 30 filkr kö
rül kell kia.lakulnia. A kamara
kerület kedvezőtlenebbértéke,
sítési viszonyokkal rendelkező

vidékein pedig a cukorfokon'
kénti árnak 1'4-1'6 fillér kÖl ül
kell mozognia.

Megállapította a bizottság vé·
gül, hogy kívánatos volna, ha
CI termelük a szüretet - amíg
él rothadás veszélye nem fe·
nyeget - későbbi időpon/ra

tolnák ki, hogy ezáltal az őszi

napfényes időben lényegesen
emelkedő cukor/ar/alom kép'
zódésének lehetősége előse·

gil/essék, s ezzel a -minőség

javuljon.

A budapesti filléres gyors
most vasárnap reggel 7-5 óra
kor indul Oyomáról, Buda,
pestre érkuik 10'18 órakor.
Vissza indul 0'40 órakor és
Oyomára érkezik 3'31 órakor.

2
lIT

-an az ri
nótoros vacsora leszl
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Ha Pestre jön,
okvetlen keresse fel Buda
pest legújabb, legszebb mu
latóját, a

asa

Eladó ház. A volt Fried Géza-féle
Bocskay utcai ház 2000 pengő kész
pénzzel, olcsón, előnyös fizetési és ka
mat fellételek mellett eladó. Érdeklő

dők forduljanak Wagner József fake·
reskedőhöz Gyomán.

LEG E
PESTEN

megtekinteni a most megnyíli
E R

IP R
- Rákóczi-út 67. -

ho l szeptem ber végéig még a
szembeötlő megnyitási árakon
szerezheti be cipőszilkséglefét. Min
den pár saját gyárunkban, sze
mélyes felügyeletünk mellett készü!.
Selejtes árú t nem tartunk

Telefon: 425-·46.

automobil szaküzlete,
Budapest, VI., Andrássy ut 34.

Tel. Aut. 221-97, 285--63.

A legnagyobb műsor,

a legszebb nók,
a legjobb zene,

forgó táncpar ett

A

gyönyörű _helyiségei Buda
pesten, Erzsébet körút 55
alatt várják városunk PesJre
utazó közönségéj!

V'ilágmárkás
autó és motor
kerékpár

autóalkatrészek
amerikai kocsikhoz,

Citroen összes typusaihoz,
felszerelési cikkek

legolcsóbb bes2'erzésiforrás8

Saját érdekében kérjen árajánlatot.

JÓZSEF

Fizesseneló

Barát Imre (Hősök Emlék-utja 86
szám alatti lakos) ki a gyümölcstan
folyamot elvégezte, a míndénkori nap
számért elvállalja gyümölcsfák e]ülte
tését és kezelését.

IFe

Mélyen leszállitott árban
kaphat gránit, márvány,

műkő

* E rovatban közöltekért sem a szer
kesztőség, sem a kiadóhivatal felelős

séget nem vállal.

NYILTTÉR*

Gróf Wenckheim Dénes do·
bozi és vész!ői földbirtokos
október ll·én 72 éves korában
Dobozon meghalt.

Anyakönyvi hírek. Október
5-12 ig szLileUck: Németh Mar
git, Nagy András, Nagy László,
Uhrin irén Ete! MMgit. Szabó
Erzsébet. Tóth M(';rgit, Hajdú
Eszier tvlargit, !(clemen ZSU'

zsárma. T. I-\iss Ilona, 1(lcin
Józset~ V. Balogh Laios. Há·
zasságoJ kötöltek: Gellai Imre
-Szilágyi Erzsébet, Wagner
Mihály-Schwalm Magdolna,
Bogár lmre-Cstlvár Franciska.
Elhaltak: Nagy András 3 :lapos.
Nagy László 3 napos.

SIREMLÉKET
már 30 pell"igőért is.

Óriási választék! Gyári árban
samottéglál és habarcsot, fayen
ce, keramitlapot, stb. Drasche

árút. - Nagy gyári lerakat

Werner Edéné ésTsa
cégll"iél, Békéscsaba, ArlC::l~

rássy ut 27. Bejárat a Beli
cel u. - Telefonszám 452.

Felszólitom azokat az egyé,
neket, akik rólam azt az alap,
talan rágalmat hiresz/elik, hog-y
én kukoricát laptam és él CSÓSZ

meg- is fogott, de a csősz! le'
akartam kenyerezni, hogy ne
jelentsen fel, álljanak velem
szembe és tanuk elólt mond':
iák azt, hogy éj biróság elé
állilhassam őkeL Ne a hátam
mögött tapossanak a becsüle u

tembe alattomban.
Váram a ielentkezőket.

Ciyoma, 1933 old. 9.
Bariolf Mihály
kőmives mester.

bármilyen kivitelben v á II a l j a

SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkötészete Mező.berény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Áraiánlallal készséggel szolgáj
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos-utca 64,
ahol megrendelések felvételnek.

Eljegyzés. Ocskó-leho/ai és
hellai HercslIlh Kálmán, Békés
vármegye vezető kir. lanfel,
ügyeiője és neje, Wi1tman 1lonka
leánya, Erzsébet és dr. köké
nycsdi Papp Ber/alan m. kir.
ezredorvos f. hó 5·én lMlolták
eljegyzésükel BlIdapesten.(Min·
den külön édesítés helyet/.)
Műkedvelői előadást rendez

október 22·én a gyomai Egyet.
érté~ Olvasó Egylet az Udvar
noki Gazdasági Népház ifjusá
gának közreműködésével. Ez
alkalommal színre. kerül Rácz
Lajos 4 felvonásos népszín
műve ,.,A Tévesztőb2n válasz
tanak ".21-én főpróba. Jegyek
már válthatók Bagi Sándor eg'y
leli pénzlárosnál és Megyeri
István kimér6nél.

Albán ünnepély Pesten. Ok
tóber 4,én él Magyar Nemzeti
Szövetség magyar·albán ün,
nepséget rendezell, melyen l.
Zog albán királyarcképét is
leleplezték. Az üllllepélyen Orp

mándlaky Waisbecker Antal
mondo/ta az ünnepi beszédet.

Vármegyei kertészeti kiál
lítás és gyümölcsbemutató. Bép

késvánne~ye törvényha1ósága
a Békésvármegyei Kertésze1i
Egyesület közreműködésével

okt. 14-15. napjain Gyulán a
Göndöcs kertben kertészeti ki
állitást és gyümölcsbemllta1ót
rendez.

Műkedvelő előadás. A GyoP
mai Iparos és Kereskedő Ifjak
Önképzőköremost szombaIon
esie 8 órai kezdeHel műked...
velői főpróbál, 15-én este pe
dig műkedvelő előadással egy
bekötött táncmulatságot rendez.
Előadásra kerül Farkas Imre
"A királyné rózsája" cimú hál
rom felvonásos daljáléka. Régi
múkedvelók igérik él biztosí/ép
kot, hogy akik elmennek az
elóadásra, jól mulatnak majd.

Csapadék naptár.

I I
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Gyoma és környékén fűszerl

üzl~~~~ben jOl beveze/eit helyi

KEPVI:SELÓT
ke~es·. budal-lesÜ cukorka és
csokoládé kereskedelmi válla·
lat könnyen eledható karácsop

nyi cikkek eladására~Ajánlatok
"KARÁCSONY" jeligére Erdős
József hirdeté~i irodájábéj. Buda
pest, Terézkürút 35 küldendők

APOLLÓ HANGOS MOZGÓ
vasárnapi másorán egy vidám tör
ténétet mutat be egy szerencsés if
juról, akirnegnyerte a főnyere

ményt, egy hathengeres autót.
HATHENGERES SZERELEM

a elme ennek a sok vfdámsággal
megírt szerelmi törlenetnek, mely
ben két szerelmes sziv mézeshetei·
nek bonyodalmas története van
megrajzolva mulatságos helyze.
tekkel, szellemes fordulatokkal, A
kedves melódiájú hangos filmben
3 kitűnó magyar művészt látunk:
Kabo.'> Gyulát, Beregi Oszkárt és
Dénes Györgyöt. Rendes 2 áiai
műsor. Előadások fél 5, fél 7 és
fél 9 órakor.

MOZINAP TÁR:
Október 19: "Morenó" Harry

Piel hangos. detektivdrámája.
Október 22: "Hllszármenyaszu

szony" szerelmi keringő 9 felvoI
násban. Magyar részletek. Szerep
lók; Kéri Panni és Komját1zy
Gyula.

Október 26: )) A varsói bál"
dráma 9 felyonásban. Főszerepben:
Gusztáv flölich és Charlotte Susa.

Október 29: "Bornési maha u

radzsa« (Hindu síremlék).

Korona Mozgó, Endrőd.

Olga Csehova filmet mutat be
vasárnap. Címe Az Istenek kep

gyence, Pazar kiállitású érdekfe
szítő film, melyet külön nem kell
dicsérni. Mérsékelt helyárak. Jó
zene és pontos kezdés. Erre külön
felhivjuk a mozilátogatók figyel
mét. Érdekes kiegészitó müsor és
híradók.

indenf legm~g~sabb va'sa'r
napl aron

gyomai telepe WAGNER F.AKERESKED~5,

..
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Farkas J6zsef másodprimás még
augusztusban elvesztette hegedűjét tok
kal együtt a központi református iskola
előtt. Kéri a becsületes megtalálót, hogy
a neki nélkülözhetetlen keny~rkereső

eszközét juttassa vissza hOzzá. Ugy a
megtalálónak, mint a nyomravezetönek
20 pengő jutalmat ad.

Egészen új kaukázusi dió ebédlő

eladó Horthy Miklós ut 25. sz. alatt.
Egy kifogástalan cserépkályha és

egy vaskályha eladó. Bővebbet dr. Vo
gel Károly orvosnáL Ugyanott egy fali
tükör megvételre kerestetik.

A budapesti Hangya Központ
állatbizományi osztálya a gyomai állat
szálIitást megkezdte. Aki tehát hizott
sertést, marhát vagy szopos borjut akar
budapesti árfolyamtm eladni, az jelentse
Aíler Márton téglagyáros, telepkeze
lőnél. Ugyanott alkuszok felvétetnek.

Egy szoba, konyhás ldkás vagy egy
butorozott szoba kiadó. Horthy Miklós
ut 30 szám alatt.

A "Hangyába" kiszolgáló leányok
felvétetnek. Jelentkezni lehet Kovács
János ügyvezető igazgatónál.

Hölgycsapatok
bemutatkozása Gyomán

Folyó hó 15·én délután a Gyo
mai Testedző Kör agilis vezető

sége ritkán látható sportcsemegé
vel fog kedveskedni sportpártoló
közönségének. Ezzel is igazolni
kivánja, hogy megalakulása nem
csak szalmaláng, hanem komoly
munkát kiván végemi és minden
igyekezettel azon van, hogy életet
öntsön a már évek óta alvófélben
lévő gyomai sportéletbe.

Költséget és fáradsáf:,ot nem ki,
mélve, lehozatott két igen lelkes
hölgycsapatot, akik szép sportte·
vékenységükkel magukra fogják
vonni a gyomai hölgyek figyeI
mét és igyekeznek ezt a szép spor
tot megkedveltetni (amit nagy kul
turállamokban már régen kultivál,
nak) és ezzel elérni, hogy rövid
időn belül mint vetélytársakat üd·
vözölhessenek a zöidmezőn.

A hölgycsapatok bemutatkozásu
barátságos mérkőzés keretében d.
u. fél 3 órakor kezdődik.

- A Mezőberényi Textil S. C. já
tékosai: Guth Margit, Székely
Margit, Hoffmann Bözsike, La
dányi juliska, Schultz Marika,
Kulich Macus, Rilck Julia, Hoff3
mann Magdus.

A Kőrösladányi A. C. játéko
sai: Faragó Böske, Farkas jocika,
Lanneri Bözsike, Farkas Teri,
Simon Zsuzsika, Sitkey Panka;
Tóth Irén, Csák juliska.

Utána a férficsapatok mérkő

zése. Rendes helyárak.
Reméljük, hogy a gyomai kö

zönség a GyTK vezetőségének fá
radozását honarálni fogja azzal,
hogy minél számosabban fogják
megnézni ezt a ritka sportese.
ményt.

A méhtenyésztés
alapismeretei, tanifóképeők, inté·
zetek,gazdasági irányu iskolák,
méhészeti tanfolyamok, magánosok

részére irta:

LAKNER VIDOR
m. kir. méhészetifelügyelo. Amű
legutóbb jelent meg' a könyvpia
con 160 oldal terjedelemben, s ta
nulságos ábrái alapján mindenki
rövid idő alatt elsajátithatja a
méhészkedést. A könyv ára fiizve
4 P; postadij 30 fillér. .. Ezek az
összegek lapunk kiadóhiva/alának

előre .beküldendök. .

ladni akar

"'I.'I"'III'III(I'."'JI·

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRToN•.

valamit, vegye igénybe a
"GYOMAI UJSÁG" filléres
hirdetéseit.' Egy hasábOs
5 cm. magas hirdetés 50
fillér, háromszori közlés
1-20P. PUBLIKÁCiÓ 3 sor
ig 10 fillér. Hirdetéseket
felvesz a "HUNGÁRIA"
nyomda Kossuth L. u. 64.

A gyoni kir. járásbir@ság, mint tl<vi
hatóság.

2435/1933. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Messinger Mór utóda Grosz Zoltán
végrehajtatónak Kardos Péter és kk.
Kardos Julianna végrehajtást szemredők
ellen inditott végrehajtási ügyében a
tkvi hatóság a végrehajtási árverést

. 723 P tökekövetelés, és jár. behajtása
végett a gyomai kir. ibiróság területén
levő, Gyoma községben· fekvő s a gyo
mai 1165. sz. betétbell A t i sorsz. ti

275 hrsz. a. foglalt s végrehajtást szen
vedők nevén· álló 298 öl területű bet
telkes szántóra 3120 P kikiáltási árban
elrendelte.

Az árverést 1933. éltl november h6
2. napján d. e. 96,akor a tltlli
hatóság hivatalos helyiségében fogják
megtart,mi.

Az árverés alá· kerülö ingatlant II
kikiállási ár felénél alacilonyabb .
eladni nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáitási ár tO száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX,
t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo~

Iyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elismervényt
a kiküldöttne~ átadni és az árverési
feltételeket aláirni. (1881: lX. t.-c. Hl.
150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért II kikiáltási
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár száza.léka. szerint meg
állapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyananayi 5zázalékaig kiegésziteni.
1908: LXi. 2p. §.)

Gyoma, 1933 évi julius hó 15 -napjáR.
Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR

kiadó.

Eladó egy 3 lámpás rádió
eim a kiadóhivafalban.

Az Alsórészi 48~as Olvasókör
helyiségében egy üzlethelyiség novem
ber l-re kiadó. Érdeklődök forduljanak
az egylet gondnokához.

Cserépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes iüzelésre jótállással,
olcsón eszközlö.ll. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (l-15)

Szép r6zsaburgonya nagyobb
mennyiségben is:eladó. Megtekinthetö a
Halmagyi gátörháznál Tóth István gát
ömé!. l-x.

Iványi Aladár és István cegnél a
vetőmag tisztítása megkezdődött.Csak
csiraerős vetőmagból várhatunk jó ter
mést.

Konkoiyoz6 trieurök, melyek a vad
borsát is kiválasztják, napibérért Iványi
Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár István malmaik-
ban lehet csereőrlést is végezni. A kö
zönség a legjobb kiszolgálásban ré
szesűl.

Iványi Aladár és istván cég a ga
bonát mindig a legmagasabb napiáron
veszi.

Kerekes Károly borkereskedőnéla
kitünö zamatu kadar bornak literje
44 fillér.

Butorozott szobát keresek teljes
ellátással tisztviselő részére, J\<;áday
gyógyszerész.

Kistirtokosok Orsz. Földhitelíntézete
végrehajtatónakőzv.Rácz Jánosné Ven
czák Anna és Rácz Imre végrehajtást
sztnvedők ellen inditott végrehajtási
ügyében a tkvi hatóság utóajánlatra az
újabb árverést 772'12 arany dollár tő

kekövetelés és jár. behajtása végett a
gyomai kir. jbiróság területén levő

Endrőd községben fekvő s az endrődi

3035. sz. betétben A I. 1. 2. sorsz. 8948.
8949. hrsz. a. foglalt (ház, udvar, szántó
a Varjas dülőóen) s 507 öl, illetve 7
hold 689 öl területű ingatlanokból a B.
2 szerint özv. Rácz Jánosné Venczák
Anna endrődi lakos végrehajtást szen
vedő nevén álló illetőségekre 1541 P
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi október 23.
napján d. e. g órakor Endrőd község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülö ingatlanok a
kikiáltási á.rnál alacsonyabb áron nem
adhatók el.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpápirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláimi (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
ámál 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
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi julius hó 19. napján.
Záhonyi sk. kir. jbiró elnök.

A kiadmány hiteléül:
Pulugor

kiadó.

A gyomai kir. járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

3278;933. sz.

Arverési-hirdetmény
kivonat.

T

likáció.

írdetést
lapunk részére felvesz:
Hungária nyomda Gyo
ma, Szemenkár Mátyás
könyvkereskedő Mező

berény. Korcsok János
könyvkereskedőEndrőd

A legizgalmasabb bíinügy.
London legizgalmasabb blín
ügvéről szól a Délibáb új re
génye. Szép variéte jál1co~nók,

kínaiak és zseniális de1eldivek
szerepelnek a "Bolondos GeQ"
cimú bűnügyi regényben, amely
nek közlését eze.n a héten kezdi
meg él Délibáb. Ezenkivül kö,
zel száz kép, budapesti és kül
földi rádiómúsorok, színházi
beszámolók, filmriporlok, egy'
felvonásos színdarab, slágerl

szövegek slb. Egy szám ára
20 fillér.

Casanova és a nők. Az idei
pesH szezon nagy eseménye
voll Budapes! legszebb és ieg
érdekesebb uj mula!ójának, CI

Casanováo<:lk a megnyitása.
Alkalmunk volt látni ezt a min'
den ízében modern, világvá'
rosi, pompásan, pazarul geren'
dezel! szórakozóhely~t s elfo'
guUság nélkül mondhatjuk,hogy
a fóváros éjszakai életében alig
vem olYim divatos hely, amely
annyira kielégitené minden 112

kinletben a közönség érdekló
dését, mint a Casanova. A Ca'
sanovában otthonosan érzi ma'
gát él legszolidabb család ugyan
ugy, mini él mulatni vágyó kö,
zön ség. A Casanova müsorá'
bem szebbnél'szebb nók iép
nek fel. ugyhogy Budapesten
il két fogalom: Casanova és a
nők - Valósággal egybeforrt.
A nagy músoron, a legjobbJe
nén, a szolid árakon, a figyel~

mes kiszolgáláson kivül külön
vonzóereje ennek az elegáns
mulatónak a forgó táncparke1t
is. a ringlispíel. Ha Pestre ula
zik, okvetlen keresse fel a Ca~

sanovát. felejthetetlen eslét sze
rez magának.

500 pengőt kaptak egy sze
rencsétlenül járt főmolnárhát
ramaradotijai. Bó5ze Pál ha#
háli (Zala ol.) fómolnárl omo'
kaközben halálos baleset érle.
Az elhunyt- életbizlosilással
kapcs01atosan előfizetője

volt Tolnai Világlapjáoak és
ezért az özvegy, aki háTom ár,
vával támasz nélkül maradt,
500 pengőI kapott a lap kiadó#
hivatalától. Az összeg átvétel
lét Hahót község jegyzóje és
bírája is igazolta. Ez az esel
is bizonyítja, hogy Tolnai ViI
láglapja milyen kedvezménye..
ket nyujt elófizetóinek, mert
mindenki, aki 3 pengő 84 fi],
lérrel negyedévre előfizet Tol,
nai Világlapjára, egy életbizlo#
sí/ási kötvényI kap.

Nyomtatta la "Hungária" könyvnyomdai vállaiat Gyomán. Felelős üzemvezető: BrlJcher Mihály.
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Gyoma, 1933 október 21.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

Lapzárta c s ü t ö r- t ö k este 6 óra.
Megjelenik miIIden szombaton· reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o ln a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

irdeiések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdeté:>
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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A gyűlésen résztvett Békésvármegye főispi'lnja

és Biharvármegye alispánja
Hélfőn délután 2) órára az

lvi'infenéki Ármentesítő Társu·
lat székházában nálunk ritkán
látott előkelőségekgyűllek ösz
sze" Ekkor lartotta a Körös·
völgyi Vfzhasznosító Társulat
értekezlelét, melyen dr_ Márky
Barna alispán, a Társaság el·
nöke elnökölt.

A gyűlésen rész/vel/ek: dr.
Korossy György főispán, dr. Frá
ter László Biharvármegye aUs
pánia, báró Urbán Gáspár.orsz.
gyül. képviselő - Mezőtur-Mes·

terszállási Ármentesitő Társulat
elnöke, dr. Sebők Elek a Körös·
völgyi Vfzhasznosító Társulat ügy
vezető alelnöke, dr. Jantsovits Emil
Alsó Fehér-Körösi Ármentesitő

Társulat alelnöke, dr. Schweiger
László az Ivánfenéki- és 1isza·
Köröszugi Ármentesitő Társulatok
alelnöke, Safáry László kir. mű·

szaki tanácsos, a gyulai kir. fo
lyammérnöki hivatal vezetője, ifj.
Purgly János földbirtokos, Kienitz
Vilmos, Mészáros Zoltán, Király
Miklós, Sebestyén János és Bácsy
Elek társu/ali igazgatók, vitéz Bo
tos Gábor kir. főmérnök, a be
rettyóu;falui államépitészeti. hiva
tal főnöke, Sehulek Béla társulali
főmérnök, Hatzlhoffer Ferenc és
Vertán Emil községi főjegyzők,

Szűts Jenő városi műszaki taná
csos, dr. Christián Kálmán bizott
sági tagok, dr. Pálka Pál jőszol
gabiró, Tüköry József és Osmitz
Géia földbirtokosok.

Értekezlet a társula! célkitű·

zéseiről memorandumot készít,
melyet cl kormánynál mintegy
40 lágból álló nagy bizol/ság
nyújt át.

A Társulat alapszabáJylerve
zetét dr. Schweiger László alapos
vízjogi ismeretei alapján kiváló
lelkiismeretességgel, él kiérez·
hetó tárgyszeretetével állítolla
össze. A tervezet körül nivós
viia alakult ki, melyben dr. Jan
tsovits Emil, dr. Sebők Elek, dr.

Schweiger László mint előadó

és mások veHek részt. A letár
gyal! alapszabálytervezetet egy
pár szaklIsz függőben tartásá..
val - addig, mig a miniszte·
rium ezirányu felfogása ismertté
válik - elfogadták alapul a
megalakulilsra.

Ezzel a gyülést este 6 órö·
kor be is fejezték.

* ""'I-

A Körösvölgyi Vízhasznosí!ó
Társaság megszülelését rövi'
dell cl. következőkben ismerlet
jük:

Dr. Sebők Elek ügyvéd ez év
tavaszán Szarvas alaH a kom
pon át ment Mezőturra.Akomp
nál éppen rakodott egy uszály
hajó s ott megtudta, hogy a
hajóra szállitoH búzáért méter
mázsánként l pengővel kap
tak többet, min1 a vasúton szál
li/ott búzáért.

Ne!l1 sokkal ezutiÍn dr. Se
bők Passauban járt s amin! a
Dunán nézte az élénk árúszál·
litásl és rakodást, egyszerre
ráismert a szarVasi kompnál
rakodolt uszályra; odament,
beszédbe elegyedett az uszály
munkásaival és megtudfa tőlük,

dacára a hosszú, kerülő vízi·
útnak, melyet a Szarvason be
rakott búza megtett, még min
dig olcsóbb mázsánként t pen·
gővel, millt éi rövidebb vnsúlon
szállított búza.

Visszajövet dr. Sebők felment
a minisztériumokba, kérésére
lejöttek vele él miniszteri szak
értők, végig beutazták a Körö
sök vonalait, helyeselték az
eszmél, ha. társadalmi úlon in·
dííják megaKörösvölgyi ha..
józáshoz szükséges tők~ elő·

teremtés él. Tudni kell, hogy az
állami programmbán .a Körö
sökhajózhatóvá tételét már ré·
gebben felvették, de a megva
lósitás pénz hiánya miaH nem
volt eddig lehetséges.

Sebők doktor ezután dr. Már
ky Barna alispánt nyerte meg
eszméjének és így lépésről.

lépésre, de elég gyorsan meg·
alakult a nyáron a Körösvölgyi
Vízhasznosító Társulat s elnö
kéül or. Márky Barna alispánt,
ügyvezető alclnökéül dr. Sebők
Elek ügyvéde! választoHak meg.

A Társaság megindulásakor
dr. Schweiger László a következő

eszmét vetette fel:
Mosl, amikor az ármentesítő

társulatok terhe az állami köl·
csönkaméJt leszállitásával lé·
nyegesen csökkent, a társula·
tok abba a helyzetbe kerűltek,

hogy az eddig fennálló terheik
holdanként 44-150 fillérrel
csökkentek, igy ezt az össze·
get részben vagy egészben,

tehát újabb megterhelés
nélkül

a hajózás megvalósílására fol"
díthalnák és ezzel az állam sc·
gítségére lehe1nének él megva·
lósításban.

Dr. Schweiger László esz·
méjét a Társulat elfogadta tár
gyalási alapul és ezen az ala
pon kíserli meg végleges meg·
alakulását is.

* *

Hajózási terv.
A tervezet szerint a fehér·

és fekete Körös a trianoni ha
lárig, a Sebes·Körös Komádi·
ig, él Berettyó BereJtyóujfaluig,
él Berettyó-csatorna Kisujszál·
lás közuti hidjáig lenne hajóz
hatóvá téve. Hozzávetőleges

számítások szerint két nagyobb
és két kisebb duzzasztóra lenne
szükség, melyek építési költ·
sége mintegy 4 millió pengőbe

kerülne. Ezeket a duzzasztó·
kat és a hajózás biztosítására
szükséges más munkákat két
év ~la1t mind el lehetne vé·
gezni.

A megalakuló érdekeltsQg a
szükséges 4 millió pengő! CI

Transzfer.alapból gondoJná
kölcsön venni. A kölcsön ka
mataií 6 százalékkal számitvel,
240,000 pengőt kellene évente
erre biztositani. A közületek
utján, arányos elosztásban,
100.000 pengőt lehetne meg
szerezni, mig a még szüksé·
ges 140.000 pengő! elZ ármen
tesitő társulatok révén, 700,000
holdat számítva, holdanként 20

hozzá.járu! ássa!.
Előbb már IáHuk, hogy él ha

jón szállított búza egy-egy mé~

termázsáián 100 fillér fuvar·
megtakaritásl értünk el, tehát
a hozzájáruláskénl tervezett
holdankénJi 20 fillér ebből bő

ven kitelnélc

Nagyjából ismertettük a Kö:
rösvölgyi Vízhasznosiló Tár
sula! célkitúzéseii s örömme!
álla pit juk meg, hogy dr. Márky
Barna alispán és dr. Sebők

Elek ügyvéd vezetése alaH cl

Körösök és Berettyó mentén
múködő ármentesítő társulatok
legtöbbje lelkesen vesz részI
ebben a nagyjelentőségűmun·

kában. Azt is reméljük, a még
eddig be nem lépett Körös
Tisza-Maros s egy pár kisebb
ármenlesilő társulal is hama
rosan belépnek a Körösvölgyi
Vizhasznositó Társulaiba s kö
zös összefogással még· a tél
folyamán megkezdik aZ épitési
munkái.

Hogy mennyire nagy hord,
erejü kérdésről van szó, mi
sem bizonyit ja jobban, mint
hogy Korossy főispán is eljött
az érlekezletre, valamint dr.
Fráter László Biharrnegye nagy·
érdemű alispánja vitéz Botos
Gábor áLlamépitészeli hivatali
főnökkel.

Jól esett látnunk, hogy az
Ivánfenéki Ármenlesilő Társu-
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Fazekas Gábor öreg JU I torünnepélyt rendez. A ren
hász, ki már a tavalyi Kis- dezésben és szereplésben Fa
ujszálláson tartott első pászl zekas Gábor pásztorfársai
torünnepen is egyik fősze- is tevékenykednek s ha a be
n;plője volt az ünnepélynek köszöntött esős idő el nem
s az azóta divatba jött pász- rontja az ünnepélyt, 50 fil
tortársadalomnak egyik leg· lér belépéssel a vallási áhi
fürgébben mozgó tagja, most Itat elvégzése után apász,
vasárnap a vásártéren pász- forélet eredeti bemutatásán

A zöldmező

tanfolya.m
előkészületei.

Békésvármegye közsé
geibe mcír kiérkezett dr.
Mcírky Barna <:llispcín á.t,
irélta, hogy minden község
ból jelentkezzenek a ta 11

folyamra.
Kívánatos volna, hogya

legelótdrs(lscígok elnökei és
minden községból legalcíbb
egy pcísztor is vegyen részt
a télnfolyamon. Ott lehet
leghamarcíbb eredményt el·
érni, hoJ a pásztort !lern
kell külön kioktéjtni aszük,
séges tennivalókra, hélnem
a pásztor magél is elvégzi
a télnfolyamot.

Azt sem árt tudni él le
geltető társaságok vezető'

inek, a minisztériumban az
a vélemény van kialakuló'
ban, hogy él jövőben le
geltető tárSélsági elnök vagy
pénztcírnok csak élZ lehet.
aki valélmelyik zöldmező

tanfolyamot elvégezte.
Dr. Pálka Pcíl főszolga

bíró az olvélsókörök veze
tőivel szervezi meg a tan
folYélm társadélimi részét. s
így minden reményünkmeg
Véln, hogy ez a télnfolyam
nemcsak gazdasági vonat'
kozásban lesz értékes, ha
nem tilrsadalmi, gélzdaszö
vetkezési szempontból is
nyeresége lesz gazdáinknak
és községünknek.

Akik él télnfolyamon részt
akarnak venni, szcíndéku
kat a községi előljáróság

nál jelentsék be. A létszám
beteltével az előbb jelentke
zők jönnek figyelembe.

A tanfolyam november
19-26 között lesz.

II1II

holmikat.

tóbbi é
tö ét.

ek kivül a kis juhászok táncát,
csacsi/ultatást, pásztorbotQ/(
felszentelését s reggelig tartó
táncot é!vezhetnek a részt
vevők.

Az 50 filléres birkapörköl
tet hamisitatlan juhászok

egy tavaly lopott kerékpcír- főzik majd.
ról találtak mégegy pcír' Négy nagy sátor van hi
alkatrészt és régi ujságpa, vatva térbeni határt szabni
pirosokat a Népszavából a mulatók jó kedvének, egy,
és Magyarsáaból. Esetleg ben cf tá,!cosokn~~ .~ár~ he~yet

.:" . - nyujtanl. Lesz kalon juhasz·
ezek az uJsagdatumok IS sátor is. .Enni és inni való
ig-azoliák maid, hogy élZO' tengernyi lesz. J50 darab
kon él napokon Bors Siln- birka kínálja zsenge húsát,
dor itt járt S Véllakinél tisz' a bort meg vedrekben ki
te!etét tette, persze éjfel kö- ná/ják.
rül. Aki még nem látott pász-

A tolvaj kézrekerítése torokat mulatni, azért men
nem lehetett könnyü fela- jen az ünnepélyre, hogy ezt

meglássa; aki pedig már
dat, hiszen Mezőkövesden látott, azért menjen, hogy
lakott, élhol jóravaló, derék még egyszer lássa s maga
embernek ismerték, s ott is kedvet kapjon.
mint vásilri'ilrús szerepelt
és onnan járt ide lopni.

Bemondása ~zerint él 10'
pott holmik legnagyobb ré
szét él vonélton értékesí;
tette. Dicsekedett is vele,
hogy Gyomcífól Szolnokig
el tud adni 5 öltözet ru
hát is.

Ez js jellemző népünk
felfogcísárél. Ahelyett, hogy
ezeket él tolvajokat rendőr

kézre jultatnák, megveszik
tőlük a lopott holmi!. mert
potom áron jutnClk hozze),
Büntetnének csak meg jól
egy pár ilyen "alk(1lmi ve'
vőt," hmmmjbb hurokra
kerülnének ezek a jó ma
darélk.

Bors Sándor egyelőre

nem veszélyezteti a ruha
tárakat és bicikli tulajdo
nosokélt. A már eddig bör·
tönben eltöltött éveihez egy
pilr évet kiérdemelt rekord
szcímbél menő lopásaival.

A tcírsada!orn azonban
hcílása n gondol Sebe Már,
ton tisztheJyettesre, ki szí·
vós kitartással, ügyes nyo
mozcíssal megmentett ben'
nünket egy ilyen veszedel·
mes tolvajtól, legalilbb
egyelőre.

ták az
yomai

Pásztor ünnepél

A temetőbe" rejtegette a 10g,ott

I

Évek óta űzték Gyomán
él lopcísos betöréseket, . de
él ·tettes nem került kézre.
A sok ruhából, kerékpár'
ból, lószerszcímból nem
került elő semmi, kivéve,
amikor tavaly (lZ augusz·
fusi vásárkor felelős szer
kesztőnktől ellopott ruhcík
ból egy 200 pengős mi
kádó-!wbM és egy sport
nadrág került elő élZ egy
hét mulva tartott endrődi

vcísáron. De a teHes még
akkor sem került kézre.

Pcír héttel ezelőtt több
nélpig nyomozott Gyomán
a szegedi nyomozó osz'
télgtól egy rokonszenves,
élénk figyelésű nyomozó s
már szerdcín megbilincselve
hoztcík SZélfvasról az igény
telen kinézésü Bors Sándor
orosházi születésű, 37 éves
mezőkövesdi lakos sze
mélyében elfogott betörőt,

ki nemcsélk Gyomán kö-
-vette el a sok betöréses
lopcíst, hanem még többet
lopott Szarvélson.

A helyszíni szemlék al
k<:llmával megmutatta Bors
Scíndor a helybeli katholi
kus temetőben az egyik, bo
rostyá.nnéll sűrűn benőtt sí·
ron azt a helyet, ahovcí él
lopott tárgyakélt elrejtette.
Persze ezek a tárgyak nin,
csennek milr ott, azonbéln
mégsem jött ki üres kézzel
Bors él temetőből : lopil·
saiból otlmaréldt rozsdás
kerékpár élbroncsot szo,
rongatott megbilincselt ke'
zében, akitördelt küllőket

a rendőr hozta.
A reformá.tus ó-temető'

ben is egyenesen odata!cílt
egy éllacsonytörzsű, sűrű

koroncíjú fához, mely élléltf

A Tiszán/uli Mezógazdasági
Kamara felhívja él gélzdaközön·
ség és él mezőgazdasági mun·
kásság figyeliméi arra, hogy d

mezőgazdasági lakosság ol
csó, de jó minőségű ruházati
anyaggal ellátása érdekében
u. n. olcsó ruhiizali akció in·
dit/atolL

Az akció lebonyollfása lel·
jesen él szabadkereskedelem
utján törlénik, tehát szükségle
tél bárki is annál él keresl<el

dónél, vagy szövetkezeJnél
szerezheti be, ahol akllrjél.

Az akció keretében eladásra
kerüló ősszes sl-övelek feltünő

módon meg lesznek jelölve,
még pedig a strux anyög és
bekQcs szövet bélyegzóvel, a
péimulszövetek pedig az árú
egyik oldalán végig beszőJl

piros,zöld szegélyszálakkal.
Ezekből a megjelölésekból a
vevők minden szakísrnerel nél
kül is könnyen megállapilhaf,
ják. hogy akciós árul vásárol,
nak, amelynek ára maximálva
van, minősége pedig ellenóriz l

betó.
Az akció áruk kiskereskedói

eladási ára nem lehet maga"
'sabb alábbiaknál : A bekecs
szövet eladási ára 4 P 83 fiI
lérnél, A strux szövet eladási
ára 2 P 09 fillérnél, - Az ing
anyag eladási ára nyersen 48'3
fillérnéJ, Az inganyag eladási
ára fehéritve 52-3 fillérnél,
Ugyanaz simán kékre, vagy
feketére festve 68'6 fillérért
mélerenkint.

Hogyan ültessük a gyü,
mölcsfákat? Erre a kérdésre
ad feleletet a Növényvédelem
és Kertészet legúJabb száma.
Cikkeket közöl még a szóló
ülletéséről, a gyümölcsfakar,
bolineum alkalmazásáról, a
mesterséges trágyáróJ, a ma'
gyar gyapottermesztésról. ISI
merteti, hogy milyen vidékre
milyen gyümölcsfa való stb. A
dúsan illusztrált két szaklap'
ból a Növényvédefem kiadó,
hivatala (Budapest, V., Kossuth
Lajos-tér 11. sz.) egy alkalom
mal díjtalanul küld Japunkra
való hivatkozással mu1atvány
számot.

Olcsó ruházati
akció.

la! dr. Schweiger László alel·
nök, 5ácsy Elek igazgató és
Schulek 5éla főmérnök sze·
mélyében az előkéscíiésben érI
tékes munkát fejlenek ki s nagy"
részt az ő egyéni érdemüknek
tudjuk be, hogy az oklóber
16·iki értekezlelei it! lar/oBák

meg,
A lovábbi fejleményekről

időnként láiékozlaljuk olvaSÓI
inkat.
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K
Bonyodalmak támadtak cl

gazdaadóssági rendelet végre,
hajtása körül.

Székesfehérváron is cápító,
sztrajk tört ki.

Léülrtózfattak 4 debreceni
orvosi, akik elpuszlitolták Föl
des Piroskát.

Szarvason a fehér pék ke
nyér ára 16 fillér.

A Nemzeti Bank fótanéÍesél cl

éJ kamatláb leszállitásáról tár,
gyal.

Kik árulhatnak vidéken is
iskolaszereket. A kereskede
lemügyi miníszter a vallás és
közoklalásügyi miniszterre!
egyelértőleg ugy dönWJI, hogy
azokban a községekben, ahol
papirkereskedő nincsen, ott a
füszerkereskcdő minden külön
iparigazolvány nélkül árusíthat
is.koléli irÓszereket. Az olyan
községekben, ahol papirkeres,
kedő van, csakis iparigazolvány
megszerzése esetén foglalkoz
halik iskolai szerek árusításával.

-
-
Csemege körte

őszi érésú, féregmentes,
kézzel szedett, kaphatő

Máday gyógyszerésznél.

Pályázat.

Nagy vállalat keres férfi
és hölgy irodai

alkalmazottakat,
i r o d él S Z O l g á t, porlást,
munkafelügyelől,valamint
fiókvállalataihoz üzlelve,
zetőket. Havi fizetés 120
pengötől felfelé. Levél
beli ajánlatokat, melyhez
5 drb. 20 filléres levél·
bélyeg melléklendő "ÁI.
lás" jelige alatt "CENT,
RUM" hirdető iroda Nagy,
kőrös, lll. Örkényi ut 7.

szám. továbbít.

gabona még- nem volna lefog~

talva, az azonnal le lesz;zálo,
golva. Ha pedig a lefoglalt
mennyiség nem lenne beszoj,
gálfalva a lefo~lalt mennyisé~

gekre az árverés élzoonal ki
lesz lüzvc és az árverésen
lesz értékesítve.

Nyomatékosan figyelmeztel
nek él hálraJékosok, hogy
amennyiben a lefoglalt meny
nyiségek feItalálhatók nem vol
nának, ugy ellenük a gyulai
kir. pénzügyigazgatóság utján
cl kir. törvényszékhez a bün,
vádi eljárás megindítása végett
a feljelentést megtesszük.

Figyelmeztetnek a hátraléko
sok, hogy amennyiben a ter,
ményeket nem a hátralékos,
hanem a Futura rakatja be a
vasúli kocsiba, (J Fulura az
ezzel kapcsolatban felmerült
költségek a gabona téritési

árából levonásba hozza.
Kelt, Gyomán, 1933. október

hó t9-én.
Dr. Szász Lajosiegyző.

\
14 I ~51 I I

19 jössz.Október 13 16
I

11
I

18

Társulati székház I 10
I

I I I I 1 26'5I 9'5 7
--------

Körösladányi őrház I 18.2 I l l [6'5 I 4'4 129-1
~

Folyáséri sz.-telep l-J 19 I I I I 8-3 I 4'3 I 31'6

Peresi szivattyutelep III I I I \10'7 \10.8 I 32'5
-
K:éthalmi őrház I 16 I I I I 8'21 5 I 29'2
~

Udvarnok (Roik es.-Ör) j 15 I I I )10 I 5 I 30'0

Csapadék naptár.

Csak kifogástalan minosegü
ez évi termésü, egészséges le

galább 79 kgr. fajsulyu száraz,
roslált legfeljebb 2 százalék
idegen keveréket tartalmazó
őrlőképl2s dohmenlcs buzál,
vagy pedig ahol van lefoglal.
va, csak kifogáslalan minősé

gü egyéb gabonát szabad le
szállitani, meri az ezen köve'
telményeknek meg nem felelő

gabonát nem szabad á1venni.
Vásárolt terményeket csak

azszállitbat, akinek nincs sa
ját termése, avagy saját ter
mése nem elegendő cl felaján
loJt mennyiség fedezésére.

A szeptember hó 5-ig fel
aiánlot! buza mélermázsánként
11 p 50 f,ben, a szeptember
5·től szeptember 20,ig felaján
lott buza pedig métermázsánM

ként 11 P,ben, mig a végre'
hajlási eljárás során lefoglalt
buza, és egyéb gabona helyi
napi áron lesz adóra vagy
egyéb köziartozásra c>lszá
molva.

A Futura .megbízottja a be
szolgállalolt gabonát ugy
mennyiségre mint minőségre

nézve megvizsgálja és ha en·
nek mefelelő, átveszi és az
átvéielrő! abeszolgáltatónak
átvételi elismervényt ad. Az
átvételi elismervény! él Futura
megbizollján kivül cl községi
elóijáróság két kiküldötl tagja
is kötdes aláirni.

Ha a hátralékos gabonajegy
mentes buzával nem rendelke
zik a felajánlott buza beszol
gállatásával egyidejüleg a ga·
bonaleveleI is bcszolgáltatni
köteles.

Ha valaki a felajánlo!t gabo·
nál nem s/ál1ilaná be, ha a

Hirdetmény.

Elsőrangúgyümőlcsfát,

diszfát, diszcserjét, bo
korrózsát, fenyőt, örök
zöld cserjét, , fu!ónö
vényt, stb. SZALLIT az
állandó állami ellenőr-

zés alatt álló

Unghváry lászló
faiskola r.-t.

Cegléd. Budapesti iro
da IV., Veress Pálné
utca 8. - Képes nagy-

árjegyzék ingyen.

Értesilte1ik a lakossfJg, bogy
a községi adóhivatal álial a
közeljövőben kiadoJl felhivás
rCl, az adóhátralékosok a ki·
jelölt időben a kijelölt helyre
ugy az adóhátralékra felaián
lolt, mint a végrehajtási eljárás
során lefoglalt de fel nem
ajánlolt buzát, árpát, zabol és

tengerít saját költségükon be
SÚlllitani és ha szükség('s va'
gonba rakni lesznek kölele
sek.

Purgly Emil vOll földmive
lésügyi miniszter lakásán, hír
szerint bizalmas tár~yalásokat

f01ytat egy mezőgazdaság ér

dekeit képviselő kartell meg
valósítása iránt.

Minden gazda örömmel üd,
vözölheli ezt a hírt, mert ezek
a tárgyalások - ha eredményre
vezetnek - a mezőg-azdaság

helyutét bizonyára javítani fog
ják.

Ha a volt miniszter elgon
dolását a kormány magáévá
teszi - és e:zen alakulás l anya
gilag is támogaIni fogja 
végre talán megindul él lerme·

lés és értékesiíés megszerve,
zése is, melynek hiányát az
egész gazdalársadalom. külö·
nösen az áralakulás terén. ma
slIlyosan í;?rzi.

Mezőgazdasági

kartel szervezésére
irányuló tárgyalások

,
I

, ,r.
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A rendezóbizottség ez~

úton is felkéri nemcsak a

10l-es, hanem az· összes
4~es honvéd és népfelkelő.

bajtársakaL hogy novem

ber 5 b én regg'el 9' óraKor,

rendfokozatra való tekintet

nélkül teljes számban gyü~

lekezzenek él laktanyában,

ahonnan zárt menetben vo

nulnak a pálYc:ludvarra a'
zászló átvételéhez, ollnan"
pedig a fótéri ünnepség-Ihez.

égyszáza:lékos kamat,. 3 5· II? III t 11I.11I.. I III IIlId· 1fT~es "81 \ ev. ,ure ml I; 0"11
A minisztertanács. hat~rozott'a· g8zdaadóss·ágok

rendezése ügyében.

-

A miniszter1anács által Iban az, hogy mindenféle
elfogadOlt gazdaadóssági . végrehac;tás mezógazdaság"i

rendelet tervezet alapja hír I tartozásoK ügyében felfüg..
szerint az egyenlő elbírá- gesztengó és az adósok Ő-5

lás. A rendelet csoporto\<- évi türelmi időt kapnak. Ter
ra osztia ·az adósokat. Min- mészetesen azoka gazdák,

denkire kiterjedő segítség akiken semmiféle közbelé'

az lesz. hogy a tartozási pés sem segíthet, nem ré

kamatot leszállítiák, való' szesülnek a kedvezmények
színűleg 4 százalékra és ben. A rendelet kiadásával
hogy a kalllatháfralékokat egyidejűleg valószínűleg'

az adósok tókésíthetiK. A megtörténik él hivatalos"
legnag'yobb könnyilés aZOll- banld{arnalláb leszállítás is.

a

Egy teríték ára 1.20 P. Je

lentkezni lehet a tulajdo

nosnál.

szerepében ízelílőt adoli a régi " Ezúttal is felhívj'áK a 101 ...
császári udvar légköréből; Va- es baitársak figyelmét, hogy
lai Imre SCélfpinni ballel/mes- a közeli n~pokban 101·es
ter él spanyol elikeltei ielké- emlékplakettek kerülnek
pezle jól; Léldnai Gábor Hoff- forgalomba, melv'ek az ez
bauer erdész szerepében ara-
jatt siker/. "" red régi hajtókaszínét (kén-

1-< é ri Ilonka, Tólka Teruska. sárga) ésa csillagszínél
Kovács Mariska, Lechnilzky (ezüst) tünteti fel a Kára!'y
Jlonkél, Gyuricza Böskc és Sa- csapatkereszt alakú keresz
nyika eJragadók voltak. Varga ten. Ennek tiszta jövedei
Károly, Haibach Árpád, Takács me is a szobor céljait szol
Pál, Cs. Nagy Endre, Imre fe· gá licl.
ren c, faltyas János és Bódi
József mellékszerepeikben is
egyenlő részesei a leljes si
kernek.

A Molnár házaspár lelkiis
meretes rendezése dicsérelet
érdemel. Hanfzmann ferenc a·
Farkasinszki fivérekkel harmo
nikus és kellemes zenekisére·
fet nyujtott. Jó sugó volt Ker
tész Gizike.

A róm. kath. elemi iskolások
kórusa és a levente zenészek
közremŰködése az egyébként
is ~zép előadás fényét mégIcsillogöbbél lette. .

sczázeyesek
emlékünnep"e'.r

Filléres gyors érke~lf' Bbd._etd:~ő'H
A rádió is közvetíti az ünnepélyt.

Beszámoló "A királyné rÓZSaja"
műkedvelő előadásáról.

A Gyomai Ip~ros és Keres·
kedő Ifiak Önképzőköre f. hó
14. és lS· én törtolI múkédveló
e1őadásd nem él szereplési vágy
és cl megszokás műkedvelő

előadása volt, hanem az ön
képzés, a játszva tanulás, illetve

a szórakoztató körmúvelés mű

kedvelő előadása voll.
"A királyné rózsája" műked

velő előadásávalél rendezőség

minden anyagi mel!ékgondolBt
nélkül a hűség és tökélel,zsség
ktilsÓ:d beFsó kldomborodá;
sára törekedeH az erkölcsi si
ker alapján,

A szereplők minden tagja 
kive/el nétkür:-jetésen oldotta
meg feladatát. Kőszegi Teréz
a kirólyné szerepében fensé
ges. Va/ai Mariska Souzi sze
repében bájos. Szilágyi 1I0nka
Kathe szerepében talpraesett
vol/. Pfeifer Mórton Nemere
báró szerepében nemes, Sza·
lóki Lajos Cibere Gyuri szere
pében határ/alap, Benke Már
ton a császári biztos szerepé·
ben kedélyes volL Paraizs
Uíszló Schwarzemann herceg

A vármegyei kertészeti kiállítás
nagy sikere.

egyellen mód, hogy polgárl'lin·
kat egy kertészeli kiálli1ás meg·
tgkintésére serkenisük, ha iti·
hon rendcznénk ilY0n kiállítást.

Alakilsák meg gyümölcs és

falermel6ink egyesüleliil,et s
jöv6re már rendezzék is meg
II házikiállitást, mely nem any
nyira versenyző, mini tanító jel
legű legyen.

A gyulai kiállif1Íson szép dí·
jakut osztol/ak ld s sokan gyö
nyörködtek a szép kiállifásban.

Jön!

bál
10 felvo-

varsói
kémdráma

násban.

A.

Bár vármegyénk nem kimon
dol1an gyümö!cstermeló, de ál
dott földünk gyümö!csben is
kitermeli a legkiválóbbat, csak
mZJg kell válogatni a fajtáj és

szakszerííen kell a fákat, no
meg a gyümölcsöt is' kezelili,
Igy adódott. hogy a Gyulán
rendezQlt kertészeti kiáIIHáson
olyan· anyagol hozlak össze
kerlészeink, községeink és Ola·
gánosok, hogy él legkényesebb
igényeket is kielégitetlea ki b

állitás.
Tudtunkkal iárásunkban alig_~~

egypáran nézték m~g akiállí·
J .. I

lásL Amennyire ismerjük föld. on.
éskerllulajdonosainkat, ha Gyo
mán rendeznénk ilyen kiállítást,
az endrődiek sem iönnének át hangos
ésfordHva: a gyomaiak sem I
mennének át Endrődre. Ilyen I
viszonyok mellett ai volna aZ ..",.,,.,.,.,...""

"""""""""""'''''''

Mint már megernl?kez" tisztjeik vezetése alatt a
tünk róJa, Békéscsaba volt ;!!Ferenc József téren lévő

háziezrede, a cs. k. 101. emlékoszlophoz vonulnak,

gyalogezred november hó hol dr. Hévey Gyula érsek
5':'én. vasárnap ünnepli meg helynöki titkár, pápai ka.,.

alapításának ötvenedik év- marás, az ezred volt' tábori
fotdhlóját. lelkésze mond tábori misét·

és szentbeszédet:A bajtársi találkozóvét1.
egybekötött nagyszabású A békéscsabai Iparos
ünnepség sikere annál is Dalárda énekli el a Hiszek

inkább látszik bjztosított· egyet, mely utána dr. Gyön·'

nak. amennyiben a rende· gyössy lános lOl-esek c.
z6bizoftságnak sikerült el- vérsét siavaljac: el egy:JOr~
érnie azt, hogy november es hadiárva. mnjd dr. Cse

5-én Budapestről filléfes 1ényi Pál v. 101'"125 fóhad-~

gyors érkezik Békéscsabá- nagy, fővárosi bizottsági
ra: EzZel a vonatta! érke.... tag- mondja az ünnepi be~

zik meg az ezrea zászlója szédet és helyez koszorút

is;-amélyet fényes>külsósé- az emlékműre-.

gek l{özött vesznek át a Az ünnepségeI a Him·

101"es bajtársak a békés'" nusz zárja be.
cs:élbai pályaudvaron. Délben ef Nándor szálló

Innen tárt sorokban, volt télikertjében díszebéd lesz._11--------
gabnát> ~::~g:~a:~ vásár 1,( a UT

gyomai telepe WAGNER FAKERE5KEDÉS.-----
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On' azarol1 Viiágit§on jól é,. ol(:§ón

.. 1+log",an7 HeglDondja La.:h és un
Kormányzói. ' elismerés. A

kormányzó a vallásI és köz·
oktatásügyi ii1infsZter előler"

jesztésére mégengedte, hogy
.Keviszky László kondorosi
ág. h. ev. lelkésznek' az egy
ház és a közélet' terén sok
éVfn, át kifejtet! érdemes mun
kássagáért, SzenlkereszJy Ti·
vadar ny. kir., fanfelűgyelőnek

a népoktatásierén 'kifejteH
buzgó és' eredményes műkö,

déseért elmerésél tudlul adjál<.
A magyar egyesületek sor

ban tiltakoznak a csehek bru
tális elnyomása miatt, melyet
él magyar nyelv allen 'elkövet'
t~k. Nem lesz meglepeiés, ha'
'lz európai ~iJamok közül
csehszlovákia adja be legha
marább a kulcsot.

Kérdések, amelyre a tudo"
mány n.em tud felelni. Hogy~n
tudja egy angol asszony lég
su!ymérő. nélkül megjósolni a
vihart, amikor azidó teljesen
tiszta? .. Hogyan lehet, hogy
egy Ryder nevű .•svéd ember,
nek fáklyávcll siÍtögelik cl lal,
pát anélkül, hogy baja lenne?
Hog-yan tudják eg-yes emberek
megmondani. bogy mélyen a
föld alaHhono!yik viz? Ezek
re a kérrlésekre a tudomány
nel}1 lud fe!elni,de felel Tol
nai Világlapja, amely mindig
leleplezi a szemfényvesztők

titkai! és trükkjeil.
Vitézi székkapitányi megbí

zás. AzOzszágos Vitézi Szék
vitéz Barabás Emil vk. ezre'
des!. Békésvármegye Vitézi
Székkapilányál több minI egy
éVig Idfqjjet! eredményes mü
ködése után, más irányu elfog
laltságarhiatt, ezen tiszfsége
aló] feimenteHe és a székka,
pifányi teendókkcl egyidejűieg

vitéz Harkay Rezső őrnagyot·

bizta meg.
Németországkilépése a Nép

s:?:övelségból még mindig- lá
Z.BS izgalomban lartia a vilá'
gjt)t s a vélemények erre vo..
i1.j';ltkozóan nagyon eltérőek.

Az élety~dehll,i osztály ada
taj szerin~'a ,~gtö~iP 9i~gYilk~s
S;r:ászország'ban volt, a leg-
kevesebb Görögországban..
Atisziria a.második, lvIagyar,
ország a harmadik helyen áll.

A budapesti épitőiparosok

S~lrájkolnak Az is baj, ha
nIncs mUn.~é1, is ha
vall.

Firzessen elő lapunkra

, ,A vakokat gyámolító ma
gyarországi 'egyesüietek ,or
szágos elnöksége kéri' a kö,
zönséget, hogy a most meg·
indított ország-os gyüjtését; ugy
minj cl multban is, szereleltel
karolja fel, mert a mai ,nehéz
gazdasagi viszonyok közölI 
amikor már több vak gycímo":
lított család kilakoltatására is .,
sor, került - fokozottabban
szükség van' az áldozatkész
magyar közönség megértő ió
szivére. Az országos gyiijtés
az. összes magyar vak gy~,

molito!lak erdekél egyformán
szolgél.lja és abból a mag-yar"
orszéÍg-i Eg-yesülelek arányosan
fognak reszes.edni. Az orszá
gos elnökség felkéri él ható
ságokat és a közöségei, hogy
kikiildölteinck hivatalos meg,
bizásáról mindenkor rnegj:!'Yő'

z6djön. Annak ellenére, hogy
az' országos gyiijtés alig in
dult meg, még'Is --- különösen
él vidékről - visszaélésekről

és más gyüjtésekkel kapcso,
latban jogtalanul a "Vakok"·ra
vidó hivatkozásról kapott 'ér·
tesitésI. Az ilyen vi'3szaélőket

kérjük a halóságoknak átadni.
Felhívjllk a nagyközönség fi,

~yeliTIé\, ~Og1
vata10s S2 IUVei
(seprűt, kefét,
mást) ügynökök, vagyházalók
útj.án nem ierjés'zt és, nem ter
jesztett, azok akik ilyet árusi,
tanak, él legsulyosabban visz,
szaélnek a vak gyámoliJbttak,
illetve azok hívatalos Intézmé·
nyei nevével.

Állami gépjárómüvezefökép
ző (sofför) tanfolyam nym~

meg leszallított tandijakkal a
m. kir. Technológiai és Anyag
vizSgál~i Intézet keretéhen Xl.

6",:im este 7Ór.akor, az
intézet Budapest, VIII., József,
körúl 6, szám alatti helyiségé
ben. Beírá'3 naponla d. e. 9-1
óra között az igazgalóság-i iro
dában, ahol. á felvételhez szük·
ségesürlapok a hivatalos órák
alatt előzetesen heszerezhe16k.
;Jgaz<~atóság-.

A· kasszafurók új stílussal
dolgoznak. A jó öreg "Wert
heim " nagyon puha már ne'
kik. Az lbuszlól 40 ezer pen,
gőt loptak el Pesten, Derek,

egyházán Weisz Manfréd bir.
"t9~ánlgbb mini 1000 pengő!
loptak el. .

Sopron. kereskedői bojkoÚOl
indi/ottak a GFB-áruk ellen.

Öngyilkosság. Folyó' hó 18
án reggel f~1 .6 órakor a járó
kelők a mezőberényi vasúti
állomás éS7Clki átjárójánál 'él

sinek melleIt egy 60 év körüli
ember hoJlestérebukkantak,
bal karja és Jába lóből, jobb
lábánák 'feje volt levágva. A
kiszállolt csendőrség megá lla
pilotl~,hogy az Elldozat Balog
Ferenc vándórköszörüs, ki tet
tét betegségének hatása alaH
köve He el.

A szinház egy megunt sze
rető. Ezt mondta betegágyán
Fedák Sári annak a rendkivűl

érdekes interjunak cl kereté·
ben.' amelyet a Délibáb ui
száma közöl. Ezenkivül pom·
p~s budapesti és külföldi rá
diómiisorokat, slágerszöveg-e-
kel, s7jnházi beszámolókat,
filmriportokal, eg\fclvonásos
szindarabot; érdekfesziló foly,
talásos regényt és száz képet
közöl a 84 oldalas Délibáb,
Árél Csehslov. 2 elc] Rornáni,
ában 7 Jei, jugosláviában, 4
dinár, lvIag-yarorszéÍgon' 20
fillér.

Közismert az Aspirin-Tab
letták fájdalomcsillapitó halása
minden meghüléses megbete,
gedésnél: De nem mindenki
tudja. hogy hamísitványok is
vannak forg,alomba és gyakran
pólszereket is kinálnak meg'
vételre. Hogy magunkat káros
u/óhatásoktól megóvjuk, ügyel
jünk Aspirin-tableUák vásárlá·
sánál mindig az eredeJi' 'J Ba·
yar" csomagolásra (a zöld
szalag-gal,) mer! csak ebben
kerülnek forgalomba az ereI.
deli tableltálc

Német Becsüleh'endigény
iése; Németországban Renta·
nács alakult, hogyavilághá' ,
boruban résztvett magyar baj
társak részére is még Vilmos
császár intencioja szerint-német

érem karddal és. kard nélkül
lesz adományozva, ásszerint,
hogytüzvonalbeli vagy mögöt
tes országbeli telj~sitmények.

ről van szó. Hadiérem meg'
szerzéséhez sziikso/ges kér·
vényminfát és .zgyéb felvilágo'
silást nyujt válaszbéJyeg csa
toi'ása ellenében a "Deutsche
Éhreniegion" magyarország tb.
munkatársának déImagyaror
szági megbizoltja Szeged Vas
pálya u. 4. J. 3.

A Társadalmi Egyesületek
(TESz) nagyarányú mozga]·
mat indít a7 öltözködés meg
magyarosílására. Mi is meg'
kezdhetnénk ezl a mozgal
mat.

Anyakönyvi hirek

Születtek:

Herter lvIihály és Szilág-yi
Jolán Imre fia, Gál Imre és
Mariai Sára Sára lánya, Wolf
Ádám és Szilágyi Ilona József
fia, lvIáton Elek és lvIárton Ró
za Róza lánya.

Házasságot kötöttek:
Csikós Lajos és Timár Mélrgit.

Elbaltak:
Kiss Erneszt 81 éves, Szeib

Józsefné Wagner Mária 34 éves.

,APOLlÓ HANGOS MOZGÓ

Világsiker II nag'y
vatikáni

A Szenlév alkalmából a Pti·
pa támogatásával film készült
Ószenlségéről és aVatiktm,
városrót, amely kápriizalos
felvételekben lárja elénk a Va
Okán világhirü nevezetességeit
és több fényes egyházi iinncp
séget, amelyet a Szentatya CQ

lepráJ. A film iránI világ-szerte
óriási érdeklődés nyilvánult
meg és annak páratlanul érlé·
kes és ritka felvételei miatt.
Ez az első film, amelyen Krisz
tus földi helytartói a megjelenik
a vásznon és Ószeni~ge kü
lönös engedelmével feltárja
s7emiink előtt a Valákán elzárt
részeit is, ahová még a za
rándokok sem léphetnek be.
Mag-yarszágon a film Serédi
Jusztinián dr. biboro s- herceg
primás magasztos bezelő be·
szédével került bemutatásra. A
film fiadalmas utján városunk
ba is elkerül. Az Apolló moz
gószinház f. hó 25-én csütör
tökön külön előadásban mu
tatja be. Déleiőtl 10 órakor
ifjúsági előadás, délután 6 és
8 órakor rendes elóadás. Elő
relá/hatóan mindenki élni fog
az alkalommal, hogy {illérek.·
ért egy' római zarándokutlal
felérő felejthetetlen élményben
részesüljön.

8-án az
..

ri a'szinóban
nagy disznótoros eszi



6 oldal, OYOMAl UJ5ÁÖ H~l53 október 21.

Eladó egr b lámpás rádió
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Szerkesztésért és kiadásért felelős: '

ifj. WAGNER MÁRTON.

Farkas József másocIprill1ás még
augusztusban elvesztette hegedűjét tok
kal együtt a központi református· iskola
előtt. Kéri a becsületes meg!alálót, hogy
a neki nélkülözhetetlen kenyérkereső

. eszközét juttassa vissza hozzá. Ugy ,a
megtalálónak, mint a nyomravezetönek
2{l pengő Jutalmat ad.

Eg'szen új kaukázusi dió ebédlő

e1adó Horthy Miklós ut 25. sz. alatt
Egy kifogástalan cserépkályha éS

egy vaskályha eladó. Bővebbet dr. Vo
gel Károly orvosnál. Ugyanott egy fali
tükör megvéte/re kerestetik.

Az AIs6részi 48-as Oh,as6kör
helyiségében egy üzlethelyiség novem
ber l-re kiadó. Érdeklödők forduljanak
az' egylet gondnokához.

Cserépkályhék. kandaUók és vas
kályhák szakszerű javítását, á-trakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótállással,
olcsón eszkőz/öm. Szép és olcsó iti
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (l-i5)

Szép rózlöaburgonYIll nagyobb
meJlnyiségben is:eladó. Megtekinthetöa
Halmagyi gátörbáznál Tóth István gát-

. ómél. i-x.
Iványi AlllIdár éli Istv'n cégnpl á

vetőmag tisztítása megkezdődött.Csak
csíraerős vetömagból várhatunk jó ter- .
mést.

Konkolyozó trieurök, melyek II vad
.borsót is kiválasztják, napibérért Iványi
Aladár és István magtáránál kaphatók.

Iványi Aladár és István malmaik
ban lehet c:rereörlést is végezni. A kő

zönség a légjobb kiszolgálásban ré~

sEesúl.
Ivllinyi Aladár és Istvilin cég II ga

bonát mindig II legmagasabb nap}ánm.
veslÍ.

Kerekeli Károly borkereskédőnél li!

kitünő zamatu kadar bornak líter-je
44 fillér.

Biltorozott szobát keresek teijes
ellátással tisztviselő részére, Máday
gyágyszerész.

YtV
O

megelégedettséget jelent a szép, csinos
esküvői meghívó minden

REFZ?5

részére. Rendelje azt meg a Hungária
könyvnyomdában . GY o m a, Kossuth
Lajos út 64. szám (Wagner fatelep).

•

BOLDOG

Bármilyen nyomtatvanyra' van szüksége, kér
jen árajánlatot vállalafünkiól. Szolid óraiflkról
és ízléses kivítelű munkáról előre is biztositjuk

Épitőipari téli tanfolyam kő

müves kőfaraKó és ácsmeste
rek képzése Szolnokon.

A szolnoki m. kir. áll. fa és fém ipad
szakiskola ez idei építő ipari téH tan - .
folyam át f. év november hó 3-áD kezdi
meg. A tanfolyam szervezete és nyert
képesités azonos a budapesti felső

építő ipariskolán állandósított és ha
sontó cim alatt tartott tanfolyamával.
A tanfolyam november hó-tól március
hó végéig tart. A tanfolyam negy év
folyamának elvégzése a kőműves, kő

faragó és at: ácsmesterí képesitést adja
- három éves gyakorlat felmutatása
mellett. A tanfolyamon résztvehetnek
kőműves, kőfaragó és ácsipari segédek
és taAulók. Jelentkezni lehet levél utján
és az intézet Igazgatóságánál október
hó végéig. A tanfolyam vidéki hallgatói
az íntézet internátusában nyerhetnek
elhelyezést. Az idei tanfolyamon- az
első éYfolyam nyilik mell. Bővebb fel
világositással szolgá.! az 19azgató,ság.

ladnl akar
valamit, l'egyeigénybe a
"OYOMAI UJSÁG" filléres
hirdetéseit. Egy hasábos'
5 cm. magas hirdetés 50
fiUér, .háromszori közlés
1·20 P. PUBLIKÁCiÓ 3801'

ig tO fillér. Hirdetéseket
felvesz a "HUNGÁRIA"
nyomda Kossuth L. u. M.

A méhtenyésztés
alJJpismeretei, tanitóképzők) inté·
zetek, gazdasági irányu iskolák,
méhészeti tanfolyamok) m«gánasok

részére irta:

LAKNER ViDOR
m. kir. méhészeti felügyelő. A mil
legutóbb jelent meg a könyvpia
con 160 oldal terjedelemben, s fa-

. nulságos ábrái alapján' mindenki
rövid idő alatt elsajátithatja a
méhészkedést. A könyv ára fűzve

4 P, postadij 30 fillér. Ezek az
összegek lapunk kiadóhivafalának

előre beküldendők.

önyvek
(regények, folyóiratok, énekes"
könyvek, iskolai tankönyvek)

bármilyen kivitefben v á t l al j cl

SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkölészefe Mező,berény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Áraiánlattal készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos·utca 64, .
ahol megrendelések feIvéleinek.

bekötését

A gY0'1uli kic jirásbiróság,. nrint telek
könyvi hatóság.

4294/933. sz.

Árverési-hirdetmény
kivonat. .

Békésmegyei Ált. Takarékpénztár r.- t
végrehajtatónak - 'Papp Marton (nös
Valuska Veronnal) végrehajtást szen
vedő ellen inditott végrehajtási ügyben
a tkvi hatóság a végrehajtási ujabb
árverést 1040 P .. tékekövetelés és járu
lékai behajtása vég@tt a gyomai kir.
it-iróság terilletén és Endrőd község
ben fekvő és az endrődi 68. ~!. tkvi
betében A. I. i. sorsz. 1488. hrsz. Papp
Márton (nős Valuska Veronnal) nevén
álló 233 öl területű Beltelkes hásés
ud~arra 1050 P. kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1933. évi november15~
napjan d. e. 9 órakor Endrőd község
házánál fogják megtartani.
Az árverés alá eső ingatlanokat a

ki\{iáUási ár felénél alacsonyabb áron '
eladni nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül ll. kíkiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 188\: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek elő/eges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az ·árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 141., 150.,
110. §§. 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 I

ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908: XLi. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi nov. hó 20. napjá!l'

Záhonyi sk. kir. jbiró elnök.
A kiadmány hiteléül:

Pulugor
kiadó.

Arverési hirdetmény.

'Dr. Dávid László iavára. 58 P (öke
és több követelés járulékai erejéig
gyomai kir. járásbiróság 1931. évi
2081-21. sz. végzésével elrendelt kielé
gitési végrehajtás folytán végrehajtást
szenvedötöl 1933. évi junias hó 9-én
lefoglalt 1500 P. becsüit ingóságokra
gyomai kir. járásbiróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeltetvén,
Endrőd, Andrássy u. 6-szám alatt.
1933. évi október hó 23 nspjá
nak délelé5tli 10 óráján a biróilag
lefoglalt személy autót el. fogom adni.

Gyoma, I!l33. évi október hó l-én

Fischer Nándor
kir. bir. 'végrehajtó.

írdetést
lapunk részére felvesz:
Hungária nyomda Gyo
ma, Szemenkár Mátyás
könyvkereskedő Mező

berény~ Korcsok János
könyvkereskedőEndrőd

Agyo 'ai kir. járá:sbiréság. mint tkvi
hatóság.

4248/1933. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békéscsabai Takarékpénztár Egyesü
le~ végrehajtatónak H. Koyács Gábor
(nös volt Vincze Zsófiával) végrehaj
tást szenvedő ellen inditott végrehaj
tási ügyben a tkvi hatóság a végrehaj
tási ujabb árverést 2300 P. tökeköve
telés és járulékai behajtása végett a
gyomai kir. járásbiróság területén levő,

Gyoma községben fekvő s él gyomai
2557. sz. tkvi betétben A t. 1. sorsz.
87. hrsz. 244. öl teriiletü végrehajtást
szenvedett nevén álló beltelkes házra
840 P. - a gyomai 5456. sz; tkvi be
tétben A. t. L ~orsz. 4082. hrsz.' 781.
öt termetű végrehajtást szenvedett ne
vén álló Csepüskertben tévö szántóra
476 P. - ugyanezen belétben A. +. 2.
sorsz. 4083/2. hrsz. 226 öl területü vég

hajtást szenvedő nevén álló Csepüskert-
ben levő szántóra 169 P 50 f. - a gyo
mai 54.1)5. sz. tkvi betétben A. t. 1. sorsz.
9123. hrsz. t. hold .807 öl terüIetü Cser
gettyüIaposiszántónak végrehajtást
szenvedett nevén álló felerészére 376 P.
kikiáltási árban elrendelte.

Az á.rverést 1933. évinovember hó
13. nlllpján d. e. 9 órakor a tkv!
hatóság hivatalos helyiségében fogják
megtartani.

Az árverés alá eső ingatlanokat~s

pedig a gyomai 2557. sz. tkvibetétben
foglalt 87. hrsz. ingatlant ll. Békéscsa
bai Takarékpénztár Egyesület végre
hajtató erdekében a kikíáltási ár felé
nél, Fekete Elek csatlakozottnak kimon
dottyégrehajtató érdekében 3070 P-nél,
Hartenstein Hermann és fia csatlakozoU
nak kimondott végrehajtató. érdekében
3195 P-nél, a gyomai 5456. sz. betétben
At. 1·2. :;;orsz.4082. és 4083/2. hrsz. in
gatlanokat a Békéscsabai Takpénztár
Egyesület végrebajtató érdekében a kiki
áltási ár 2/s-llál, - Fekete Elek csatla
kozottnak kimondott végrehajtató érde
kében egyenként 3285 P-nél, Hartenstein
Hermana és fia csatlakozoHnak kimon
dott érdekében egyenként 3410 P-nél, 
a gyomai 5435. sz. betétben 9723. hrsz.
ingatlant pedig a kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron eladni nem le
het.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 :;;Úzll.
'1ékát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo
Iyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kikmdöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláimi. (1881: LX. t.-c. 147.
l 50., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingattanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban i,

a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapitQtt bánatpénzt az általa igért ár
ugyananRyi százalékáig kiegésziteni.
1908: LXI. 25.§.)

Gyoma, 1933 évi szept. hó 19 napján.
Sipos 5. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR

kiadó.

Nlfomtatta a "Hungária" könyvnyomdai vállafOlt Gyomin. Felelö$ UzemvezetlJ: IirUcher Mih6ly.
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ETILAPGIÉSp O II T I K A I,

~ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám. 18.2UB.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 ora.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelós szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTOl\!
Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

GÖMBÖS GYULA
.miniszterelnök Kánya ,Kálmán küliigyminiszterrel , Török
ország<ban járt, hol feltűnő szivességgel fogadták őket.

Résztvettek a rodostói Rákócziház felavatásán is. Szójiá·
ban a bolgárok ugyancsak lelkesen ünnepelték a magyar
vendégeket. Ma, szombaton érkeznek haza.

Békéscsabán
.még szárítják

a szénát.

Tiltakozógyülések
a csehek

magyarüldözése ellen.

Október 22-én, vasárnap,
szer/e az egész országban,
megmozdult a magyar nemzet,
politikai párlállásra való tekin
tet nélkül és hatalmas tüntc,
téssel hozta a világ tudomá
sára, hogy él vesztüket érző

csehek a Felvidéken már éi

magyar városokban, Kassán,
Pozsonyban, UngvárolI eltö·
rölték a magyar nyelv ha52ná·
latát.

Ahol már megalakulI a Re'
viziós Liga. olt a Liga rendezte
ezeket a liJtakozó gyülésekel.
Ahol még nincs megaiakulva
a Reviziós Liga, oti a társa
dalmi egyesületek megrende'
zésében Iiltakoztak.

Nálunk nem történt semmi.
Mi a tiltakozásunkat hallgatás
sal fejezWk ki. Pl2diga k.erület
képviselője is iH volt, poljlikai
sulyl is lehetell voJna vinni a
tiltakozásba.

Vagy még mindig nem késő?

Hirdessen lapunkban!

Ha Békéscsabáról Gyulára
utazik az ember, az öntözött
riten takaros széna'boglyákat
látni s ahol még nincs boglyá,
ban a 'Széna, 011 szorgalmasan
forgatják, száritják a ~zénál.

Ennek láJtán elgondoJkozha·
lik az ember: nekünk Gyomán
és Endrődön a Körös mentén
szintén Jehetne öntözölI rétünk,
hol mi is kaszáinánk a szénát,

.nem egyszer egy évben, hanem
háromszor, négyszer is.

Ha sok szénát termelnénk,
sok állatot tarthatnánk, több
trágyát termelnénk, jobb karban
tarthatnánk földjeinket, bizto.
sar.b volna a termésünk. Több
állatból többet adhatnánk el.
Igaz, jöbb dolog is volna, de
a bevétel is nagyobb lenne,

És igy tovább!!!

53

lakásl felajbnlók uélIk ágyat
eJdnak egy hétig.

Tekintve, hogya tanfolyamra
íelenlkezőket és a felajánloll
lakásokat is október 31-ig be
kell a központnak ielenteni,
abban álldpodjak meg, hogy
az o!vasókörök vezetői legké.
sőbb most vasárnapon· még
összeirják a. jelen1kezőkel és
hétfőn, október 30-án ezek név·
sorát átadják Pánczél Eniil fő·

jegyzőnek.

Értekezlet szükségesnek tart·
ja még azt publikálni, hogy az
ezutáni pászlorfogadásoknál
azok előnyben részesülnek]
akik a zöldmez:őtanfolyamot el.
végezték. Tehát necsak a gaz·
dák iratkozzanak be éi lan'
folyamra, hanem azok is, akik
pásztorok akarnak majd lenni.

Örömmel vettiik a hírt, hogy
a tanfolyam egyik előadója Le·
hóczky Károly gazdasági fel·
ügyelő lesz.

Megalakult
él Zöldmezőtanfolyam

" ,szervezosege.
Dr. Pátka Pál főszolgabíró

október 24·én délután 3 órára
értekezletre hivta a községhá,
zához a helybeli gazda olvasó·
körök elnökeit, Lehóczky Ká·
roly gazdasági felügyelőt,Pán·
ezé! Emil főJegyzőt és máso
kat.

Dr. Pálka Pál főszolgabiró

a megjelent gazdao!vasókörök
vezetőivel ismerlelte a novem·
ber 19-26 között Gyomán tar·
tandó Zöldmezőtanfolyam je·
lenlőségét és azt az óhajlását
fejezte ki, hogy gazdáink kö·
zül minél többen vegyenek részt
a tanfolyamon. A részvételre
való serkentés! az egyes olva,
sókörök veze1ői szorgalmaz·
zák, valamint azl is, hogy az
idegen tanfolyamhalJgafók el
szálláso!ására minél többen
ajánljanak fellakási, mert a
tanfolyamon résztvevő nem
gyomaiak ingyenes étkezést
kapnak együ1tesen, reggeli,
"béd iÍs vacsorával, tehát a

~l.fo·oldi népélet. Talán m~ a földmívelés· I hogy a gyermeki báj az ilyen
M sel kap~solatos iparban is bemutatást mennyire tudja

Népszokások, népviselet, találunk eredetiséget. - I vonzóvá tenni, láttuk vasár-
népzene. A népszokásokból a csa· nap a Madarász Károly fur-

Már a gödöllői cserkész- ládi és társasösszejövetelek: kevei tanitó és felesége be
világtáborozással kapcsolat- keresztelő, névnap; disznótor, tanitása szerint szereplő kevi
ban rámutattam, hogya cser· lakodalom és más alkalmi iskolás gyermekeknél.
késze.k nemzetközi táborozá- mulatságok szemléltetése. Akár fl Közművelődési
saikkal legjobb ismertetői Mindezek megfelelő nem- Egyesület, akár társadalmi
nemzeti népélelüknek, nép· zeti vise/eiben, eredeti nép- egyesüleleink összessége, akár
s~okásaiknak, népviseletük- dalokkal, népzenével kerül· egy csupán erre vállalkozó
n~k és népzenéjüknek. Ezt nének bemutatásra. Persze alkalmi alakulat inditja meg
flzonban .csak nemzetközi vi- nem történne me!!, hogy a és végzi el ezt az értékes
sf:onylatlJan értettem. Nem· juhász joxtr{lttra cifrázná a nemzeti munkát, il nyilvános
uti . viszonylatban nemcsak csárdás!. . bemutatásra használják ki
II cserkész~knek,.ha.~en: m~n~ . Hogy .ezekre a népibemug Gyoma előnyös földrajzi fek
den llalamlrevalo kozse~ tar- tatásokra mennyire alkalmas vését és az erre nagyon al-
sadalmi egyesületeinek IS ha- még az iskolás gyermek is, kalmas vásárterét. w.
zafias kötelessége, hogy nem- ??ff fi Eze Rem:z=

zett, népi értékeinket,wnelyek
et nép életében, szokásaiban,
ruházkodásában, zenéjébefi
vannak. vagy voltak, felszinre
hozza, eredetiségében össze
állitva megismertesse itthon,
az országban, esetleg kül
földön is.

A "Gyöngyös bokréta"
már magában foglalja a Fel
vidék, Dunántul, Duna· Ti,
szaköze népéletét, . csak a
Tiszántúl népéleiéből hiány
zik még az a pár virágszál,
hogy teljes legyen a "Gyön
~yös bokréta". .

Az alföldi nép életéből be
mutatásra alkalmas a szán
tás, vetés, aratás, cséplés. A
kézzel vetés és lóval nyom
tatás is felveendő. Asztag és
kazalrakás.

A kender tilolása. Fonóka.
Szövés. Vászonfehérités.

Szenteljünk külön fejeze,
utet a "fanyaéletnek", mint
eredeti alföldi különlegesség
nek - de "cuháré" nélkül.

A kubikos élet. A -szikes
földek digózása.

A pásztoréletből a kondás,
juhász, gulyás (csordás) és
csikós élete.

Esetleg a régi halász- és
vadászéletből is megmenlhelő
Még valami.
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Föl te e e ezés
szö etk'ezet

e a cs ásával.
A földieherrendezes céljából

cl kormémv e1611 már ,több 'ja·
vaslat fekszik, amelyek az ligy
pénzügyi megoldásának lehe
t6ségével fogla1koznal<, s (lZ

e'ls6 piHana,tra ez e'légségesnek
is mutatkozik. Ha ('lzon'ban
figvelembe vesszük, bogy
egy gélzaálkothi 'legszerényebb
m.egélhetisi köHségelt, adóií és
122'. esetleg hosszú'lejáralú 16
ketörlesztéseskölcsönné áj
alakHandó tartozások rQmél·
hetó legkisebb törlerztési rész
letét a mezőgazdasági cikkek
mai án'fból kép!el,enség kifi
zelni, még akkor is, ha i5lZ

adósságból engednek is, nyil
vánvaló, 'hogy éi kenó a!átá
masztás nélkül el ~egkilúnóbb

pénzügyi tervek sem képesek
ülYéll'! eredményt hozn'i,amely .
mindenkH kielégHene.

Éppen ezért, hogy a fÖldie .. ,
herrel1dezés Illielőbb él te'ljes
sikerl muialhassa föJ,szi.iksé"
ges a 'mtlr kész pénzügyi ja
v~s'lajokCl,t egy oJvan szer'V(?
zetJel kibóvíJeni, amely bizjo
sítélni is fogja. hogy Clzon pénz
ügyi Jeliesítméllyek, amel}'ek
teljesílését a teherrelldezés
elŐlr, pontosan leljesi1telniis
fognak, s ez él szervezel nem
lehej más, min,! cl sürgösen fel·
il1'lilandó M<:Jgyar Termelő és
ÉrtékesÍlő Szövetkezet, <:Jmely
minclen községben JélesÍllcínék,
s Központja BudapesJen lenne.

A szövetkezetbe kötelessége
lenne minden művelés alaH tllIó
föld juléljdonosának belépni e
azért,hollya teherrendezés ked
vezrJlényél igénybevevőgazdiin
segít~en, i'l többi gazdának pe
dig jövedelm~t émnyira emelje,
hogy él közel jövőben ne kellien
az ő részükre egy má.sik föld·
Jeherrendezési csini:llni.

A szövetkezet felíllílás·ával
ellyidejüleg behozatnék a ga·
bonamonopoHum, amelynek ér
telmében az orszáll termetén
a Miát szükségletetkivéve, i:sak
is a szövetkezet vásárolhat ga·
boná!, tehtl(neni Ú\;;nT, amint az
régen tervbe volt véve, hogy
az állam vásárolja a gabonát,
mert szigoruan kellene érvé- .
nyesülni annak az elvn~k, hogy
aki a gabbnát termeli, az iráp
nyítsa a gabona árát és az ér
tékesílését is.

A forgótőke részint a tagok
által ga.bonábéln fizetendő ala·
csonyan megállapílandó tag
sági díjakból, részint pedig él

Nemzeti Bank által nyujtandó
nagyobb kölcsönből álliHatnék
elő, amely kölcsön évről-évre

mindíg kisebb lenne, mert a ta
gok télgsági díj bdizetésével

á-llandóan növekedn.e a saját
tőke, s 'így a befizetések ará
nyában nyerne fokozatosan
visszafizetésI él kölcsön.

A 'Szövetkezet első feladata
él termelés irányílása vo'lna,merl
ma az óriási világgazdasági
versenyben nem elég minden
rendszer nél'kü'l csak termelni,
amint 3zt a verseny nélküli kor
ban dédapáink megtehették,
hanem gondosan ku/alva a vi
lágs:liikségle/el, olyal kell ter~

melniink, ami a legkivöJóbb, s
oH kell termelnünk, ahol a kí
ván! terményt él Iq~'kedvezőbb

körülmenyek közölt termelni
lehel.

Hél azl a,karjuk, hogy ebben

a nagy világgazdasági verseny
ben, hél nemis győzők, de leg
alább is egyenrangú felei le
hessünk versenylársainknak,
feHétlenÜI szükséges, hogy ~

kiváló gazda-szakférfi{lk veze
tése alaH álló Khzponii Szö
vetkeze'Jnek megacJassék az cl

katonai rendszerű bala/om,
hOr!Y a termelés és érlékesiJés
érdek é benpi'lran csoJó1 ag in
tézkedhes'>ék A vidéken, több
községnek összekapcsoláséÍval
körze!cl< létesíitelnének, amely
eknek élén egy-egy körzeti gaz
dasági intéző állana, aki él kör·
zet gazdáinak oktatója, tanács
adója volna. sót a bajban lévó
gazdaságot a szükséghez ké
pesl löbbször is meglátogalná,
ahol a helyszínen megadotl díj
talan szaktanáccsal igyekezne
segíleni él baion, egyé eként
végrehailaná a közpon I utasi,
lásan, ellenőrízné az egész
termelés menetét, inJézné a
gazdák adó és biztosítási ügyeit
é$ általában minden intézke
dési meg/enne abban az irány
ban, hogy a gaLda érdekei
megvédessenek.

A szöve/kezet mtlsodik fel
adata volna a termés értéke
sílése, amelynek kizárólélgos
joga i:I KözponJot illetné, amely

•arra törekedne, hogy az el
adásra hoesEltotttermények ugy
bel- mint külföldön a lehetö
legmagasabb áron értékesíttes
senek, sőt ha a helyzet és a
körülmények indokoliák, jogo-

. sítva volna egyes terményeket
még feldoigozva is fprgalomba
hozn'i.

Az éríékesiJés után jönne a
harmadik feladat, amely abban
állana, hogya befolyt vételár
ból a Szövetkezet a gazda
minden felhatalmazása nélkül
kifizetné annak összes adóit,
bizlositási dijait és az adósság
törlesztési részlel€U, mig ('l. ne-

talán fenmaradi felesleget él

gazdának kifize/i.
Természetesen megeshetik,

hogy lüilönböző okokból akad·
hat egy-két gazda, akinek ga
bonaeladási árából a fenli fi
zetések még akkor sem telnek
ki, ha azt il gazda esetleg egyéb
iövedelmébőlmegpól01ja, 'Ilyen
eseire valóinlézkedést a föld
teherrendezés pénzügyi részé
nek kell tartalmaznia.

A szövetkezet tisz'ÍViselói di·
iazásukat részben gabonában,
részben pedig az elért ered·
ményhez képest bizonyos ill
talékh<ln kapják, ami által a
fiszlviseJő sorsa szorosan hoz·
zá volna kötve a termelő g·az·
dá sorsáho!!:, s eképpen mind
kellen cl minél nafl'Y0bb ered·
mény elirése céliából dolgoz~

nak.

A Közpon't negyedik feléldata
az volna, hogy állandóan fi·
gyelemmel ki sémé a Mezó
gG'lzdaság i5lt'éll szü:<ségelt cik
kek áralakulását, s ho (lZ! Ül>

léllná, hogV egyes cjkk~'k (il kül·
földi árakhoz képest arcínyta·
lanul drágák, azárleszá!lílás
érdekében közbejárn<:J élZ illető

gvéJraknál,éllll'i 'ha si'k\!rre nem
vc:zeioe, joga lenne megfelelő

gyárakai felállítani, vagy a
szi.ikségeIt cikkeket nagy tö
megben cl külföldön bes::.erezní,
s 1élgjai közöli szétos/tani, s
ezze] él karlellek haJalniál pár
!lap alaH le leherne törni.

Nem szabad figyelmen kivül
hagyni azon lényi sem, hogy
a mezógflzdaság sulyos hely·
~etél nem lisz!án csak aZ egyes
mezóg<:Jzdasá~i cikkek túl ala
csony ára idézte elő. hanem
abban nagyon jelenlős szerepe
van a karlellnek i~, akik az ő

cikkQ'iket jóval az előálliJási

áron felül busás haszollnai
adiák CI ma is, s ugyanakkor
a t~rmelók a Jermelési köllség
nek sok esetben még El felét
scm kapják meg.

A Magyal' Termelő éstrté
kesilő SzövetkezeIre Jehát sür
gősen szükség van, ~ert mind
addig, amig az felállitva nem
lesz és műküdését nem kezdi
meg, az állam nem kapja meg
rendesenaz adót, a hitelezók
pedig vagy semmit, vagy na·
gyon keveset kapnak, sa föld·
teherrendezés t~Jjes sikert nem
lesz képes felmutatni,pedig
mindnyájunk érdeke azt köve
teli, hogya magyar gazda mi
előbb álljonlalpra, mert ez az
ország nagy és boldog Ma·
gyarország eSélk a giilzdán ke
resztül lehet.

Dr. Valentinyi Károly.

Az Egyetértés Olvasóegylet
műkedvelő előadásáról - hely
szűke miatt - jövőheti szá·
munkban szárilOlunk be.

Vallásos estélyek.
A gyomai református egyház

elnöksége hiltestvéri szeretettel
ielenli él gyülekeze! tagjainak,
hogy f. évi október 31·én, kedde.Fl
a reformáció emlékünnepén l:l

vallásos estélye.k megkezdOdnek s
eitől kezdve' minden héten CI

keddi napon az iparostanonc is
kolában, III. ker. Jókai-utca és
mind~n pénteki napon a mirhó
háti református iskolában, I. kí!r.
5MOss-utca,1esznek megtarJva.

Felkérjük a gyülekezel t~.g

jaH, községi.ink lakosClif, hogy
ezen vallilsos estéken minél
nagyobb számmal vegyenek
részr. 'lvIindenikőnk llH'Ill<:J Cld
számot magáról 'lst':ll II ek! Hasz
ntlljáJok a kegye'lemból nékj,,],
adal011 időt lelki épülésre s a
hit dolgéüban való erősödésre!

Minden kedden is pénleken le,.
gyiink ait él vé]llásos estélVekl!ll!

egjelent
a gazdavédelmi

rendelet.
A. rendelet o hivlHlllos

11510 október 24· iki sí'éÍmá

ban megjelent.
A rendelel 2 éves 6t me~

neti nyU'gdlmaj teremt: lnc-!y
időben bizo[)yos fizetések
elíenében a gazdcwdósok
védve vannak a végrehrJj
tás i lépések és az árverés
ellen.

Okióhcr' 24-töi ke7.dve él

régi gazddadósságok kd
mola 5 é~ fél százalél\lJál
Ila~nobb ncm kher.

AUnek adóssága a ka
laszteri íiSZJCl jövedelem 15
szörösét meghaladjo, bir1o
ká n(ik "védett birrokk6"
vi:lló nyilvánilását kérhetL
Az erre vonatkozó kérést
novemher 00 ig kell az il
letékes járásbirósá~1161ké1'
ni. Ezeknél él biriokoknál
a kalllat 4 százalék. A 10
holdon alóli birtokok töke
t(irtozáso is lesz6!1jthaló.

A rendelet lényeges ujj·
tása az, hogya védett bir
Jokok adóhátralékának 10
éves részletekben való fi
zetését engedi meg kolllof
llleníe'sen.

A rendelet gondöskodik
arról, hogy a hitelszerve
zetnek a kamatcsökkentés
folytán beálló vesztesége
pótoltassék és kamathoz~

záíárulási alapot és tóke
törlesztési alapot létesíTett.
Ezenkivül él jegybankkal is

I
megegyezés létesült, mely
szerint ez 100 millio.' pengös.
hitellceretc.t bocsáitaz á.1
Iam rendelkezésére.
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egy 2) l~mpás rádió

a kiadóhivataJban.

Köszönehuyíl\'~mH:tl5.

lvlindazoknak, kik fe
i.zjlhl2leJien

ZSiGA
gyermekünk lemelésén
Illegjeleníek s 111lir11elel
len fájdcllmunkö! enyhí,
lelték, eZlllon fogadiák
hálás köszönclLinkel.

Papp Zsigrnoll1id
. és csahidja.

bármilyen kivitelben v á II a \ j a

SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkötészeíe Mez<,Sberény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Áraiánlattal készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos-utca 64,
ahol megrendelések felvételnek.

méhtenyeslíé$
alapismeretei} tanitóképzők, inté·
zetek, gazdasági irányu iskolák,
![léliészeti tanfolyamok, mflgánosok

részére irta:

I
m
~
j
fr

I:. Eladó

i eim
i

1

Arverésihirdetés.
folyó évi november 3-án

(pénteken) délelőtl 9 órakor
a gyomai Járásbíróság hiva~

lalos helviségében

,ARVE'RÉSRE KERÜl
51POS SANDOR=féie

Horlhy lvlik!ós úlon Iévá belo
lelkes ház.

Árverezni szándékozók
nClk kedvező fizetési felJéJel1
biztosH az Endrőd Gyomai
Takarékpénzlár.

Társulati székház

Október' ,I 20" i 21 l' 22 'I 23 I 24r; I 26 Jössz.
I 6 I -----',-/--':-1-4-'0-+1-'-1'--3'-5;,-,1-3'-5

1

Körösladányi őrház _ I 2"4 l I I 4'0 I I 14'01 20-4
Folyáséri s;=teI;r;-- ----I-2i3T-~1---'--1-4-'8---'1~--'-1-8-'9---;'1-1-6'~3
Peresi 'szivattyutelep \ I3'0 I I I 5'5 l ·1 3.5 I 12'0

Két~almi órház_-= - '1-~o-I-----;-I'------;-1-3--'1---;-1--'--:-/'---8'-----'-C1-'1-4'-1'-1
Udvarnok (Roik es.-őr) I 6-O I I I 3'0 II I 3 I 12"0
.. H!i@i@Ziii!iiib!mi2 '!'Efitbid53liiJlLf±) jR1;P!'i'i/tlim~'$§'fJ§'i'tii&4e§l4#'!fS""'!?"?! ~

II

~
I

, I

Csapadék naptár.

Az Endrődi Dalárda novem
ber 5·én az Iparles!üleJben dij~

avaló vacsorát rendez műsor

ral egybeköive.

Szüreti vakáció. A m. kir.
vallós és közokli.11ásiigyi mi·
niszler az öss7,es állami isko·
lák~n okt. 29-tő!. nov. 5-ig
szLireti vakáció! rendeli el. A
felekezeJi iskolában a vakáció
kiadását a miniszter az iskolák
vezelőség-énekb,elálására bizta.

'2"

Tüntettei{ a francia adófize~

tők a kormány új adójavasla
lai ellcn.

Budapestel'l karácsonyra ü·

'zernb:zlIelyc7ii( Q lakiheg\ uj
rádió leadöL

LAKNER VIDOR
m. kir. méhészeti felügyetö. A mű

legutóbb jelent meg a könyvpia-
: con 160 oldal terjedelemben) s ta

nulságos ábrái alapján mindenki
rövid idő alatt elsajátithatja a
méhészkedést. A könyv ára fűzve

; 4 P, postadij 30 fillér. Ezek az
!összeJsek lapunk kiadóhivata!énak
1 előre bekiildendők
~
II
tl
8
,il

iii!iiiiiiiii~.,";;"iii;iiiiiiNiiii,;;;;;m;.;-CT·-'';; 'I.

, A TiszántuH Mezőgazdasagi ~
Kamara állásfoglalása a rne- ~

z5gazdssági válsig ügyében. ;1'

1-\ liSZcll! : uli nlC .z-ög dLd(L:--iá~ ll:d- ~

marn nov,5 ére rendkivűl gyű

lésJ hívot j C?55Ze él nlCJ'ógö;:

clasági váháR íllt''-{olclásánok
kérdésében- A kamara tJ!lás.'

[Iig!alása rvményt iJYlJÍl arra,
hOR\'CrccJJll\c'IlVc"SCII Jesz 5101

g{llhaió.07 a 'j(~rd,\('s, hogy a
gazd3k jogos kivánsága figyel
[embe vétessék.

Dr. Temesvári Imre' árszág·
IlVLilési képviselő okt. 29· én
SzcR"hi1!mon nI2S7iÍmoló'! tarI.

a."

, "

élI
tol

Tétessék éj leri1etóörök
nek SZigOfU l"ötelességévé,'
hogy,:"lZ egész temetőt l1lin~

den !lap rcg2el járiák' be,
a sűrűket vizsgálják át, aki
idegent a temetöben 16t
nak,jól nézzék meg és te~

gy,znek azonnal jelentést a
ese[időrsé~nek, UgyláJ::;zik,
ezek a telT12!ők mar Q vas·
urhoz vúiö, l:,öze!:;égDI\kel

is 'alkalmasak il tolvaiok
búvóhelyéül.

tózKodása alatt nemcsak
éiszakáit, de nappalokat is
töLtöH részl)en él katolikus,
ré"zhen éi r0'ffJrmát)J:" ó-Je

lllclöi)(Zl1.5ói be\'alL.i5d sze

rin! cl lopott holmikat he
j-ekig rejiegeiiea lemelóo

lá
ségü

................tatványt

111.111

o

Mint é'l lOl-es emiékün~ ,uton is értesíri cl 'vidéki ~ai&

nep rendezőbizotísÉ1ga 512- társakat,' hogy a hírdetett
késcsClbáról velünkközji, hangversnny Békéscsabán
cl Budapestről induló fillé- november H-én este \c::o;z
res gyorsc:ItoléJsc miatt az me~jartva és kéri, hogy 12,
emlékünnepélyJ november én reggel 9 órám cl békés·
12-re kellett elhalasztani. csa.bai városháza udvarán

Budapestről. több mint pontosan gyUlekezzenek,
300.an jelentkeztek hozzá;' hogy onnan a 10. honvéd
tartozókkal együtt az ün· gYCllogeHed díszszézé'lda és
nepélyen való részvételre s zenekara. kíséretében á 101·
igy áz üonepély' sikere ér~ es zászló ünnepélyes fogad
dekében el kellett azt ha- tatásához' é'l pályaudvarra
la5ztani. vonuljanak.
. A rendezőbizoHság ezp ',1 .

I Bors Sándor 45 lopást ismert be.
Gyomán 21 lopást követett el.

<il. 1·lungá.riá.~an rendeljen

A csendőrség befejezte él
nyomozásT Bors Sándor lo~

páSélihan s 45 lopást bi~

zonyított rá. Ezekből 21
lopásI Gyomá!l kö·J(2tetl el.

Bors már a gyulai ügyész
ség' fogja s otj' várja ee,

hogy mielőbb l:n~gKapia él

jól megérdemelt büntetését.

Utólagos értesülésünk
szerin't a mult számunkban
ismertetelt nyomozást azo
zal egészÍiiük ki" hogy a
tuté'ljdonképeni nyomot· és
személyleírást. sót atoJvajo, '

nak cl nevér <2"1 mezökö-
vesdi télftózkodási hely':) is
a gyomai csendőrőr's :lYOo

mozI a ki.
:t\ilegtudiuk, hogy [")ors

Sándor évek óta űzlc 10

pásait Gyomán é:-: iH iar~

át ~e~;~g:~a:~ vásár
gyomai telepe WAGNER FAKERE5KEDÉS.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős;
ifj. WAGNER MÁRTON.
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Csemege körte
ősz! l2'résú, féregmenles,
kézzel szedett, kaphé')ht
Máday gyógyszerésznéI.

A gyo':ai kir. járás@ir-Mág,.min.t thi
hatóság.

· 2693!1933.tkyj szám.

Épitóipari téti tanfolyam kG-
· m:üves k6faragó' és ácsmeste.

tek képzése Szolnokon.
- A $.zoll'lOki nt kir. áll. fa és fémipari
s~akiskola ezidei épitő ipari téli tan·
folyamát f. év november hó 3-án kezdi
meg. A tanfolyam szervezete és nyert
képesítés azonos a budapesti felsi
építö ipariskolán állandósított és 11~

'$.onló cim alatt tartott tanfolyamával.
A tanfOlyam november hó-tól márdus

· bó végéig tart. A tanfolyam négy év
folyamának elvégzése a kőművés, k.ó

.' faragó és az ácsmesteri képesitést aaja
~ hárOm évés' gyakorlat felmutatá$a
mellett. A tanfolyamon résztvehetnek

· kömifves, kőfaragó és ácsipari se~étl.ek

és t'anulÓk. Jelentkezni lehet levél utján
, és az intézet Igazgatóságánál @któber

hó végéig_ A tanfolyam vidéki hallgatói
az intézet internátusában nyerhetnek

· elhelyezést. Az. idei tanfolyamon qZ
első évfolyam nyilik meg. Bővebb fel
világositásséll szolgál az Igazgatóság.

JE

11& III'

CIO.
Egészen (jJkaukázusi dió ebédlő

eladó Horthy Miklós, ut 25. sz.• alatt.
Egy kifogást!llan c,serépkálytua, és

egy vaskályha eladó. Böv'ebbet dr. Vo~
gel Károly orvosnA!. Ugyanott egy tali

'tükör megvételre kerestetik. .
Cserépkály.l'iák, kandaUókés vas

kályhák szakszerű javítását, áírakását
.fa, ~él.1 és vegyes tüielésrejétállással,
olcsón. eszközlŐI", Szép ésolesó !Jj
kálYhákraktáron. Vá,cú {..aios eserép
ká:ly,hásmester B~M.sesabafL k~r. Bá-

.!'lát-utca l. sz~ " . (1.15)
KerekEI!";K_",~.y borker.eskeC!.ő.néla

kitünő 7.:&matu k.d21r bornak literje
44 fillér. . . ..

A'l. Ehrmílnn-tl2íz~lln egy Ü21eb;~IY1
$ég (Krampner-félé) november h6 l-re
kiadó.

'Nyomtatványt II Hungáriában r~n<iel

jen. (Gyoma, Wagner fatelepen.)

Egyh~egyei tantigyi' :~i· Az' Aiófehérkörösi Árm~n~ - k békéscsallálúj "áilomást
zoUság. 'A,6el<ésbiin~H rcefor.t~sitö Társulat v(ÍlpszimBnya október ~t én ad~,ál<;)t él for
má/lIs eg1i'h.ázrn~~n'e f. évi okt' Kilényi Kálmánt szakaszmér- géllonll1éllc A régi völsufi állo·
hó ll~énlatlolla közgyülésél ni;)kké válélsz/oHameg. másépükl 75 évig .'olt hasz' Árverési
Hódmezóvásárnelyeu, .Ez ajka,· 6rófKarácsonyiJenö 72 eves nála/balL hirdc:imény,kivonat.
lommaLaz állalános Jiszlú,jHái; korában meghalL Kettős szerenc,séti~nség.Su-. '. Békésmegyei Általános Takarékpénz-
kapcsán az eoyes bilOHságo· .egyház.megyei válasdás. A l}loS kimenetelű szerencséllen~"" tár rt. végrehajtatónak Czmarkó Ágos-
kal is uHilalakitolléL AZ egyház.; békésbánáH reformátús egy· ség érte Lehoc>tki józ;sef gyü', ton és neje Fai:kasiaszki Mária végre-
megye.laOügyibiz9,tlságfiba" házOlegye oklQber W-én tIéd· mai gépésl:{ félf~rész,~lé'5 köz-. hajtást szenvedők ellen inditott végre
~ely az· összes ·isko~ili kérdé- mezóvásárhelyen ladoHélkÖz· ben.' Ugyanis <l gép fúrisze hajtási ügyében a tk'i'i hatóság a vég
Sekel 4~rgyalja.az egyházme· ~YlÍlését s ez alkalo~lméll az alá toIYa~~. hel~~bfáf,,~eRCs.ú- rehajtási árverést 1200 P tökeköveielés

és jár. behajtása végett a gyomai kir.
(;(1112 összes lelk,ipcíszforaiközül általános HSl;lujilások során .szolt s íl fűrész behatolt él .
ff> '1 Jbiróság terű!etén levő Endrőd község-
al következőket váJ'lIszloHa meg:. Rél'ás Pál gyomai elnök Ielkésztkélrba és <il CS9ntot ls "mi,ijd benrekvó si az endrődi 2465. sz, betét
Dr. Godács Imre h6dmezóvi!sár-' a feikésrl1 'nyugdijinlézel pénz' óNilgta,. Sulyos sérijléséve I ben A t i sorsz. 71 hrsz. 232 öl terü
nely- ujvilrosi lelkészt, j(épásPál tárnokávii vólaszloHaaz ujabb azorHlal~u!ón' k6rl1ázblll szál- letíí. Czmarkó Ágoston és nejef'llrka
ffFomilÜ ~nök lelkészt, Gilicze ciklHsr~, a következő tíz évre ·lít0I1ák. Aza,utófi .I!lkisirte fe. sinszki Mária nevén álló beltelkes há'zra
",1 2530 P kiki::iltási árban 'elrendelte.
A.ntaJszentesi felsópí?rli lel·" fefiesegyhangIÍ m~gtiszteiés·, tesége i5> édesélny.j~. Visszajö~ Az árverést 1934. évi januá.r hG
krí,,5 zt, Bakó 'László szegedi lel·. sel 5 egyben felkérte, hogya vet <lZ autó nekifuJoH E'IlY fil· 3. napján a. e. 9 órakor En~rócl
kész! és Balogh Mátyás békési: nVugdijügyi lJizortsilgban az· nelk é,s' a bjffilleúlókis 6!llyos' k5zségházánáJ fogjá~ megtartani.
lelkészI. é,16é'1p~itiszt~j is leli~s.its,. sérúlésf szellvl2dlek.Fele5égé~. Az árverés alá eső ingatlant a !lé-

k 'k "" á l . k I ~ H f I késmegyei Általános Takarékpénztár rt.Kérelem a va o. vesz .gos A g,.yomai \T,ása.r. november, neküvegszián .lasllo.dl ft ~,. végrehajtató érdekében a kikiáltási ár
gyüjtése Ügyében. A vilk gyá- hó 10., 11. és i~-én lesz meg- homlokát. idesanYia pedig fe· : .felénél, Rózsa Miksa csatldkozottl'lak
mo1iÍollak·r'észére az orsz?igos ·farlvél. Pénteken hasjloH kőrmú ién szenvedeH üléstó.leredó. kimondott végrehajtató érdekében 1740

gyiijlés jelenti a. l<?gnagyobh állalvllsár, szombaton Ipvásár, sulyos sérülést. P-nél, Országos Társadalombiztosit4
bevlÍlelf. MégiS, amint a muH, v.asilrnap kirakodóyásár. Nincs többé szereimJ hazug- Ill.tézet cSallakozoUnak kimondott v~g-

~ l' t" l' l ~ g p • l..' ló re,hajtató érdekében 2558 P-nél, dr.
.h; számla émszor meg Qf en c- U.ni.t.arius is.tent,i.sz.te.. tetet. ta,ri sag, ..... I?y magyar PSZICHO· Pesti Lipót csatlakozottnak kimondott
'~',. V('lKok" most megin<iuU or-. Dévi'lvilnyán a:?: Unitárius lma. gus: Dr.H. GyörllY olyan gé.; végrehajtató érdekében 267S'P-néI1lIa-
sziigos gyüj/é5ével !<apcso'l<d- '\)€lzbéllJ okt 29-én d. u. fél 3 'pej télIólI fel, i:Jmellve-l. eHen-· csonyabb áron eladni nem lehet.
ban. különösen a vidékről ~ órakor Ferenc? józsef buda~ Őrizni lehel. hogy vajoki igiJLat' Az árvereini szándékozók kötelesek
folyionosan PlHl~szok é:rKeZl~ p.esti unitárius missziói lelkész. mond e. vagy héilzudik, Ennek bánatpénzlíl a kikiáltás i ár 10 $záza-

l, . O .. EJ "I. - ~ . k' "1-1• . k . l " lékátk.észpénzben, vagv az 18&1: LK..
nel\, {'.lz" fszag0s 'nQ~segnez., Fe'l11iv.iuk helyben és", vid,éken ca' eszu t> 1\ oe . -,- min a PSZl- ). t.·c.. 42. §-ában meghatározott árt~-

hOllY lelkiismereUel'i egvéllek lakÓ híveink figyehnét. hogy ez c'hológus, mondja -,- fői~g vél.. 1yammal számitott 6vadékképes érték-
más célu működésűk kŐ7.b~n·· Q;szi háiaa~ó urvé!csoraoszlás- lóperekben fogják nagy hasz- papirosban~a kiküldöt!nél letenni, vagy
jQ)gl<danul a "Vakok"~ra hivflj,· saíell-vb~kÖlöH Istc~liszl~jetefl nát' v-enni, meri megfoszlja a a bánatpénznek el51eges birói letétbe
k0znak. Pl. Vak gyermekeknek. minél nagyobb sZlÍm~an jelen. világol asze,relmi lHok/.<i1. Dr. helyezésérőlkiáIlitottletéti elismervényt

.. ' k 'l .. 'j - . ' H G .. 'f' 'b a kikűldöttnek átadni és az árverési
gyuII~ne ,a.m.... l ye,n gYUje.S fil 11cs. j·.enek mea._.. . " Jyorgy mOSt ejez.e·, iC él, ' .., ~, ·"··0·· '" feHételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147,
Erm~Jfogvt'l(2Vélkq1<~tY~mo~ Nöegyesüteti 'munka. A gyo. furcsa gépet és ~.Imondoltél,· 150., 110. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)
UI~ Orszógos Egvesület, ·5u·\ mai ref. nÓegyesüld veze/ő. hogy ill: ötletet Tolnai Világ'. fi.z, aki az ingatlanért a kikiáltási
d~~esJ, VIL HermineJ-ul 7. nyo~sége felkéri ig<::l1 tisztelt Jagjai!, lapiaeg'!"ik rég~bbiszámélból ámál magasabb igéretet tett, ha többet
mCitékosan felkéri az áldoZilÍ'.'. hogy november 2-án, esti/ör' meriteHe,amely e.gy hasonló igérni senki sem akar, köteles nyomb"u
kész nélgyközön,jég~t,.hogyha' Jo··k.O··1l d'.e-,lul;ón., 'fe" ;5 .o'r".ko.. r" ,l·l~. amerikai kisér1®./rőlszámol be. a kikiáltási ár százaléka szerint meg-

", l u ... öt . állapított bánatpénzt az általa igért ár
\I~j~ld a, "Vél.kok"-fa·yi'1!ó hj' lelv.e "Z, "zon 'n"'p de'lut;ónl·.I·S- ... ,' sZ,inbázipl"emier.Egyhélu u .... U'l - ugyanan~yi százalékáig kiegésziteni.
va,tk.'ozás~l .fordul hozz<Í, .~. . alaH öl szinháE:i premieri lar- 19"0 LXl 2'1': §lentiFIelet után, szíveskedie- vo: .;g•.•)

Jf2:S-al(}posabban kegyeskedjék nek· megjQlenni az egyház la. lottéik Budapeslen ~se;zekröl . Gyoma, 1933 évi szept. M~ll mtpjb.

~!lYélz igazolványtJból, minta nácslermében, mert anóegye. pompásdkkekbenés Mgy· Si(l@ss. k. I\{ir. jbirÓ.
ll~lf!.levő ivekbólmeggyóz.ódni • sü1eti munka ismét megke1dó• ,szerű képekben .számol blt a A :kiadmány hiteléÜl:
Áqgyaz OrszilgosElnöksé:g dik. A régi hű rmmkások jöjje- Délibáb ui száma, amtcly84 PULUGOR
hivatalos és ~érvényesíleH"'lgt1:- nek megbizonyítolt hú,ségiikkel oldal terjedelemben és galCiag.· k-iadó_
z~.lvilnvilvClt van-e elláJvél. A,z.. , lör/alommal jelent meg.' Ezeli~ .s hívjema.k úi~bb tagokat is,
e;s;~I\~ges; vjss~aéiésr61 kérjA.!<' kivül kitünő J)t,ldapeslí éskiil·hogya gyülekezel minden asz·
('lZ Orszá.gos Elnökséget érte.. főldi ródiómúsoroketl;! seinháziszonya ·részt vegyen ezen egy-
iHeni. Egyqen .a nagyközönség házi munkábóL pletykákal; filmríp.().rlokal, foly-
tudomására hozzuk, bogy a latásosregényt, egvfelvonásos
"Vakok i ' hivalellos szervei sem~ A. Nemzeti Munka"ét (nov. szindarabűt és slágcrsZÖV4?klC'
m,í{éle ~rul. {kef~l,S;Q'prú1, ké- .. 11-'19) alkalmából nov. 8~22- ket közö] a népszerŰ színház!
pel. könyvet) ügynökők vagy ig terjedő idóbcn 50 sz6zalé- k~peslap, A Délibáb egY$z6
Mzalók njján nemferieszJetl kos kedv,,"zménnyel lehel Bn- ma 20 fillér.

dapeslre utazni. A kedvezméllY
és nem i$terjesfl. ~kik ilyene...
ket állitonak ésá'ultanflk, azok· igénybevételéhez igazolvány
a közönsége-! megtévesztik és szükséges, melynek ára 2 P.
a vak gy6mo litoHaka t megká. lIyen iga~olvtlflYo\< o békés·

csabai menetiegyirodában kap
rosHják.

A Oyomai Sakk" okLJíO.iki halÓk s p- 2'20 (ez összeg pos~,
k~zdettel erőny'.ad~sos s(jkk... labélyegben is. beküldhetőLel ..

lenében vidékre is elküldik oZO
v~rsenyt rendez .. A ver~eny ki',·
esési rendszerC!lléjpiánk~rüJ kal.
febonY0JiftZJsra.A ~yóztes mú' . Reformációi ünnep. A gyű'
veszeli .kivileJ~ plakeJtel nyer.. mai reformátu§ egyhi;lz ielen·

A I. tése sz€rint. ok.'"I.óber hó D1 én,. versenybefl<'!l. .~ör lavi~in ki-
víil,mfnden (Jyqmán lélkó sak- ked,den délelQlt 9 órakor a.
kÖZó indulhaLNevezni a kÖz-" templomban ünnepi i$tenliszte·
ponti k(jszinó éttermépen ki.. let lesz, amidón a gyülekezet
teft, és él v~T$eny f~ltételeHt~r:" hálál ad a jó Isle.nnek' ö70n
tillmazó' iv~n leh~Joktóber30- drágökegyelmi éliánc:l~ká~rt.
án hétfön @sk 8 óráig. Az· élmit a. reformáció áldásában
ugyanakkor nyilvánosan meg- lelki ajándékul ,nyqrL Az egy·
tartandó sor50Iá'5~ utána ver.. ház felkéri él gyülekezet tag
5(ZOY a~OfmalTn~gkezdödik. --.:.. jaH, hogy ezen ünnepi islenJisz·
IEJiJö~{sé~. .' . tele/en jelenieilek m{!g. . ~
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Beszámoló az Egyetértés Olvasó Egylet
műkedvelő előadásáról

A volt 101pik gyalogezred
voltparancsnol\ának felhívása.

melyik városi egyesülettel is
bálran felveh~tnék a versenyt.

Az előadás után a közönség
óhajára a szerző mOndott be·
szédet, melyben darabjának
megírásánál vezető eszm.zjét
ismertetle, majd a közönséget
és az egylet vezetőségét kö
szön/ölte meleg szeretelIel,
melyre Szabó józsef aLelnök
válaszolt bar61i szeretetlől át
halott őszinte szavakkal, meg
köszönve él szerzőnek és SZíZ

replőknek éÍldozaJos fárado
zásáL Majd Kruchió László
elnök üdvözölfe az Udvarnoki
Gazdasági Népház elnökét. 'ie
zelőségét és a velük együtt
megjelent számos vendégeL
majd elismerését fejez/e ki a
szerzőnek a jól sikerűlt da'
rabéri és él szereplőknek ked
ves jálékukérl,

Ezek ulán a lánc vette kez
de/éi, amelyen Kéri Lajos és
kollegái támogatásávzl Vigh
Sanyi zenekara muzsikált köz
megelégedésre. Leányaink pe
dig kézről·kézre jártak testvéri
sz.eretelnél is többnek mond
ható egyetértésben reggel 4
óráig.

. Az ejlész mulatság i:l ~g'
klsebq, rendzavarás nélkül mult
el, amI él rendezőség érdeme.

Köszönet a vezetőség mind
azon tagjöinak, kik természet
beni .~~ pénzbeli segítséggel
h.o~z?Jarultak a vendégek el
latasélhoz. Köszönet mindazok
nak, akik az eslély megszer
vezésében bármilyen kis mér
tékben is részi velt\?k, de leg,
melegebb köszönet és elisme
rés Szabó Józs!Zf aJe/nöknek,
meri az ő fátadhalailan, áldo
zatkész tevékenysége hozta
létre eszepen sikerü!j kelle
mes estélyI.

.Isten velelek tanyavilág mű
veszlelkű fiai. Legyetek büsz~

kék, sokal lanu/lunk tőlekk.
A viszont lálásra. ó-n.

1\1 s·;>.:.t~:: ~~ -~J i2.~é.-l~-I,.:d
malméi ASPiRI -

Kérelem
Gyoma község nagyér,
demű Előljáróságához!

A világháborúban elesetl hó.
sök emlékére elrendeltetell
hogy minden év máius h6
utolsó vasárnapján a hősök
nek áldozzunk. -

Mintegy négy éve, minden év
hen figyelemmel kisérem ezen
napo!, s megállapítojjélm, hogy
szegeny csonka Hazánk min
den városában, községében.
sőt a legkisebb ffllllfáhzlIl is
e~en napon tarlják meg él "Ilú
sok emlékünnepét," csupán
Gyomán tartják egy hél/el előbb
vagy később. Utána jártalll a
dC?lognak, s megtudtahl, hogy
ml ennek az oka, illetve ezen
szépintézkedéfJ alól miért ép.
pen Gyoma község a kivétel.

Molnár Gyula, Szabó Lajos
és Vatai Imre kitünő előadá·

sában.
November 15-én és 22-én

pedig Molnár Gyula és Laky
Sándor mint "Hacsek és Sajó"
helyi aktu~Iilásokrólcsevegnek

I
Az ünnepség után ugyancsak

vuényletem alalt dísz:menelben
vonulunk el.

Déli l órakor diszebéd a
Nádor szállóban, egy teriték
ára 1 P. 20 f. jelenlkezni lehet
november 12-éu reggel 9 óráig
a tulajdonosnál.

JOI·es katonáim!
Érzem ,és tudom, ROgy a

nagy sorakozón valamennyien
ott lesztek j Ott lesztek, hogy
seregszemlél tartva feleltetek
megmutassuk a világnak, hogy
él még a 1Ol,es szellem, mely
minden poklon át férfias ki·
tarltlssal győzelemre vezete II
bennünket. 011 lesztek ami ra
gyogó muliu zászlónk alatt,
melyre rekrutélkorotokban es
küdtetek fel, amely ala1l csak
fényt és dicsőséget szerezte
tek szeg~l'Ik hazánknak.
Olt lesztek, hogy mégegyszer
- minI egykor boldogabb idő

ben - kivont kardom vezessen
benneteket zászlótok alá, me'
lyet Ti hófehéren hoztatok visz
sza annyi véres csalából !

01f lesztek. mert ott kell
lennelek.

Békéscsaba, 1933_ október 20.

Panvitz ezredes s. k.

tudatra ébredését Q.s két sze
relmes pár minden akadályt
legyőző nagy szerelmét Írja le
oly mesteri felépitésben, hogy
az biiirmelyik városi szinpadon
is megállaná a helyét.

Az előadásBusi ~ándormeg
nyitó beszédével kezcIődöll,

melyben él szereplő személyek
őszinte szeretetéi tolmácsolta,
majd a darib cselekményél is
mertette.

A szereplők közül Barta Etus
ka szipségével ts kedves já
tékával keltett nagyfelJűnést,

továbbá Papp Esztike, Papp
józsef, Kulik István, Busi Gá·
bor és Krizbai Ferenc tűntek

ki különösen, de éppen olyan
jók voltak s nagyban részesei
a sikernek Kulik EszJike, Ku·
rilla Erzsébet, Porupcsánszki
Bözsi, Szonda Istvan, Farkas
Léljos, Rófusz Mihály és Po-

Irupcsánszki Imre is, kik mind
nyájan megmutatták, hogy bár-

r-iogy az Egyetértés Olva~()

Egylet mennyíre mélló e szé"
pell hangzó névre, s hogy ez
a lIév nemcsak egyszerű meg
különböztetés, hanem lelki sa·
jálságuknak szóban való kife
jezése is, bizonyságot tejj rólel
az <z~yJcl oklóber hó 22-én,
amikor is az "Udvarnoki Gaz,
daságiNépházKifjuságávalka~

öltve, ígazán lestvéri egyetér
tésben megrendezte műked

velő előapással egybekötött
láncmulalságál.

Az előadáson Rácz Lajos'
nak, az udvarnoki tanyavilág
e közszeretejben álló lánglelkű

írójá'nak "A téveszjőben vá
lasztanak" cimű 4 felvonásos
népszinművét ismertel/ék.

Az egyszerű, de már széles
körben ismert és elismert pa,
raszffró e darabjában az or
szággyűlési képviseJőválasztá

sok' hibáit ostorozza s az igaz
ságtalanul elnyomott nép ön-

Bajtárs!
November 12·én vasárnap

ünnepeljük Békéscsabán a mi
legendás hirü ezredünk alapi
lásának 50-ik évfordulóját. Erre
az ünnepre hivlak meg 101-es
katonám.

November 11,én este 7 óra
kor ulódaink, a derék 10 h. gy.
e. zenés takarodót rendez.

9 órakor az Apolló mozgó
ban nagyszabásu hangverseny,
melynek keretében több ere
deti harctéri felvétel lesz be'
mutatvat

jegyek ára 40 f. 2 P. 50-ig.
A liszta jövedelem a 101-es
4· es h. szobor alapjElirél lesz
fordítva.

November 12-én reggel ze·
né-s ébresztö,

9 ómkor gyülekezéi a vö
rosháza udvarán, ahonnan ve·
zénylelem aléllJ 101-es zászló
átvéf<2le véget! apályaudvarra
vonulunk katona· zene kisére·
tében.

A zászló átvétele után a 10.
h. gy. e. diszsz6zélda és zász·
lója kiséretében és saját zéÍsz·
lónk alatt él Ferencz J. [érre
vonulunk, hol tábori miséi hall
gatunk és nag'yszabásu emlék·
ünnepet Jartunk.

nov. !2'én Gl Németvárosrészi
Olvasóban. A műsor szóra
koztató részében nov. 8-án
másodszor kerül szinre Mol-
nár Gyula ..,Ki viseIí a nadrá
got" cimű parasztkomédiája :
Laky Sándor, Kovács Mariska,

November 5·én, most vasár,
up délután 2 Óf1~kor a köz
ségháza kisJélnácstermében dr.
Pálka Pál fószolgabíró elnök
lete alEl!! értekezlet lesz, melyen
résztvesznék : Freymann István
országos főtitkár Budapesiről,

Lehóczky Károly gazdasági
felügyelő, Pánczél Emil fő

jegyző, Kató Lajos jegyző,

Nélgy Károly, Putnoki AnJal Er
dős Antal.legelőgazdákés azok
akik a tanfolYilmra jelenlkezle'(,
és pedig: a Központi Polgári
Kőrböl: Oláh István, Kiss Antal,
Oláh László, Kruchió Imre.
Lukács László, Molnár Albert,
Bogár Mihály, Nagy Mihály,
Kovács Benedek, Kéri Gyula,
Béres Mihály; Kisréti Olvasókör- .
ből: Vincze Endre, Kruchió Ist
ván, Szilágyi László; Némeivá
rosrészi Olvasókörből : Békési
László, Weigert Mihály, Kruchió
Sándor; Községi Előljáróságnál:
H. Kovács Endre, ifj. Kovács
GtJbor, Weigert András; Egyet
értés Olvasókörből: ifj. Kruchió
László, ifj. Kruchió Gábor, Kru
chió Gyula, ifj. Csalh Imre, ifj.
Veres Sándor, ifj. B. Kiss Já,
nos, Kádár Elek, Nagy Albert,
É. Kis Lajos, Szabó Imre; az
A,lsórészi Olvasókörből : Kruchió
Lajos, Putnoki Mihály, Bácsi
Láiz1ó, Marjai Lá-;zJó.

Zöldmező

értekezlet.

A Gyomai Közművelődési

Egyesület keretében eddig Fe
!lér István tanár, Dr. Legeza
Tibor, Kner Imre, Szőke Fe·
rene ig. tanító és Nyisztor Pé·
ter tak. pénztári ig'azgaJó tar
toltak értékes népmüvelési elő

adásokat. A következő szerdai
napok előadói: Tiba András
nov. 8-án a 48-as Olvasóban,
Dr. Legeza Tibor nov. 13-én
az Ipartestüleiben, Kner Imre

Közművelődés

vii tétele. Koncsek józsef ké
relme fíái1ak szegényházba va
ló felvétele érdekében. Máv.
Üzletvezetőség a gabona utá
Hi vámtétel leszállitását kéri.
Gyepmesteri telepre kivitt ebQk
~llátási dijának ujbóli meg-álla
pitása. Kényszervágotf állalok
doboltatási dijának szabályo
z/isa. Főjegyző kéreIme az Os
várh féle teleknek hasznositása
ttlrgyában. Héhipénztár 1933
évi költségvetésében egyes fe,
iezeteknél mutatkozó szükség
letek fedezéséról határozat ho·
zatal. MótoJyák Miklós kérel
me a községi kötelékbe való
felvétel kilátásba helyezése
iránt. Egy kisegitő iroclai mun'
ka erőnek 3 hóra történő al
kalmazása. Közsegélyezés irán
ti kérelmek.
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Ugyanis él junius hé 1-2·át
megel6ző vasárnap kell Gyo
mán az országos vástlrt meg·
tartani és ezéri nem tartható
akkor a ..Hősök emlékünnepé".

Kérd-em a nagyérdemú Elől·

jái-óságot, nem·e l\2he.tne az
, illetékes szakminlszteriumol

megkeresni, hogy ezen 'orszá-:- .
gos vásárnapot2 héttel előbbre
vagy későbbre tennék, s akkor
nem fordulna elő az, hogy
Gyoma község hazafias lakos·
s5ga nem ~gy napori tartaná
a "Hősök emlékünnepél," Ma·
gyarország többi lakosságá.
veJ!.

Az országos vástlrt tartó
időkre szabad legyen megje.
gyezn~m. hogy ez nézetem
szerint nem is esik nehezségbe
megvállozlalni, mert ahelyet!,
iii ogy

marc. elején, m6jlH) vegen,
aug. !:<özepén és nov. kőzepén

tartjéik meg, meglarthatnák azt
február, május, augusztus és

november elején és ezzel el·
érnénk azt is, hogy nem volml
a vásári idők között 2-3 és 4
hélVi időköz, hanem arányla
gosan 5 hó.

Tiszteletlel kérem a nagyir
demúElőljáróságot,szivesked
jék kérelmem megfontolás tár.
gyává tenni, az illetékes szak·
miniszteriumot már most meg·
keresni. hogy él vásárokat a
fenti időre állíisa be? s igy mi
is. Gyoma község hazafias
lElkossága aZ or'3zág többi ia'
kosságával egy napon áldoz
hatunk a' "Hősök emlékének ".

Hazafias Jiszteleítel:

Friss Ferenc.

=nromm'

Aranyember
jókai Mór ör()kszép müvét

mutatla be a gyomai reformá·
tus önképzőkör lelkes és bc·
€sűlésre érdemes mükedvelő

gárdája. Az előadás zavarlélhm
gördűlését biztositolla MolnM
Gyula rendező li tőle miÍr meg
szokott nagyerejü játékával és
relldezé·séve1. Külön elismerést
érdemel a Reformálus Önkép
zókör, haladó szellemü v!?ze"
tősége. akik merészek voltak
mükedvelők állal csak ritk6n
szinre kerülő Jókay Aranyem
berét hozni. Az elöadás nivó"
ját emellék személyes megie'
llenésükkel Gyoma társadalmá
nak legkiválóbbjai Répás Pál,
Tiba András református· lelké;
:'5zek brassói Greizing 'józ~ef

telekkönyveze!ő,Szőke ferenc
igazgató taniló Dr, Neményi
Honfi, Vass Lajos slb. Mini
feltünően hiányzókat kell meg# .
emliteni li ref. községi esküd
teket és vezető urakal. és hol
voltak a református Presbiter
urak? A református tanitóság
is ti.voltarto!l~ magát e'gy él

mindenü'lt megjelenő fáradha
tatlan és jó példávéli előljáró

Szőke igazgató kivételével.
. Nem kötekedőmegjegyzések

ezek, hanem mert éppen re
formátus nagyközségreformá·
tus közönsége viseltetik feltünő

ta.rtózkódással a jövő generá.
cióval szemben.

Az előad,áson szereplők na-
.gyon iók vollak. Timár Mihiilyt
játszó Laky Stndor, és Ali
Csorbadzsit személyesilőjakus
józsef müke(\velő kereten kivül
játszókra emlékeztetlek. Timea
szerepében Zöld Manci bájof>
és elragadó voll Terézoma"
má~ iálszó Makcsali Juliska
eredeti volt. Noémi! Varga Pö'
szi személyesileJle.. nagysiker'
rel jó műkedvelő játékos és
egyszerüségevel bóditó. Krisz'
iyián Tódor szerepében Molnár
Gyula játszott. Pesti szinpadon
iátszó szinész "Tódora" volt.
Csajkás hadnagy Imre ferenc
játékával érvényesült. . Kegyes
Mihály és Ungi Elek igazi
csempé-szek voltak megnevel
telték a közönséget. Esemény
volt Biró Jancsi jóizű Brazovics
minden jelenésével derült kel·
tet1. Ágaston Vilma Zsófia Bra- 
zovicsné szerepében feltalblta
magát. Athália Tuba Ilonka volt
A bosszu álló nőt nagyszerj
en megjátszotta, Kadisa· mér
nököl,Valay Albert igyekvő

akarai1al nagyon jól játszotta.
S végül Farkasinszky Imréről

sem kell me~eledkezni és ze
nekarárŐI. Olyan jól/.és fárad·
hatatll'lmI! liluzta a talpalávalól,
hogy bizony sajn6lhalitlk, ilkik
nem voltak olt.

Bácsi Laios.

Nemzeti Munkahét
A Tcirsadéllmi Egyesül!?lek

Szöveisége f. évi november
hó 11-19 között alársadalom
egységének dokumentálására
és a jövő irányainak megjelö'
lésére Nemzeti Munkahét· et
rendez. Ez a héíhatalmas fel
vonultatása luz a magyar al
kotó erőnek, társadalmi, fele
kezeli és politikai kii1önhség

. nélkül szemléltelője a70knak a
magyar értékeknek, melyeknek
egybe kapcsolódása meRadja
az ország eleven élelműködé

sét. felvonulása lesz ez a ma
gyar mezőgazdaságnéll<, ipar
nak és kereskedelQmnek, az
egész magyar társadalomnak,
hogy a jövőre nézve is meg·
mlltassa az IItat az elvégezen·
dő nemze1i munka felé.

Ennek a hatalmas Nemzeti
Munkahét·nek ~erdén belől él
magyar -mezőgazdaság,ipar é8
kereskedelem erszágos arányu
kiálJitásokat, vásár! rendeznek
és ezekkel kapcsolatban a kü'
lönböző alakulások kongresza
szusokat is tartanak, amelye...

kC'n a ma képét fogják meg"
mutatni és a jövé irányvona·
Jait rajzolják meg.

A hatalmas programvázlat"
ból kiemelkedik november 12·
ének délelőt1je, ami!<or él Kos
suth Lajos téren a vezérelnök
kiadja a Nemzeti Munkapa·
rancsot. Novemb\!r 13·án dél·
előJt lartafik ci Mezőgazdák

kongresszusa, Nagyatádi SZCJbó
István szobrának megkoszo,
ruzása, délután pedig EiZ: ipari
kongressl:us. A Nemzeti Mun
kahét minden napján mező

gazdasági, ipari és háziipari
kitJllitások, bemutatók, vásárok
és az egész város területin
ipari é~ kereskedelmi kirakat·
versenyek lesznek.

A kereskedelmi kormány ál,
érezve a Nemzeli Munkahét
ielentóségét, ez alkalomra féJ~

iSru menetjegy kedvezményt
engedélyez a közönség részé,
re. Ezzel lehetővé teszi, hogy
az ünnepilyre nagy tömegek
utazhl'lssanak Budapestre, hogy
részt vehessenek az ünnepé
lyen. egyszersmind ügyes bajos
dolgaikClt is elintézhe$sék.

Felhfvás
a leányokhoz r
A gyomai református egyház:

elnöksége szíves nerctettel
hozzCl tudOm&5ára a mi leány·
káinknak ama bizonyára n~

gVOrl örvendetes hírl, hOln a
leányegyesületi munkák f. évi no
vember hó 8-án, szerdán délután
2 órakor az egyház tanrjestermé
ben megkezdődnek.

Szeretettel várunk és hívunk
mindenkit. Az a meggyőződés

vezet és ir6nyít bennünket, hogy
él jövőnek nev~!jí.i,nk és ~pit,

~ünl<. Ebből a nagy. de szép
és gyönyörűsé.ges munkából
kiveheti minden leányka a ma·
ga részét, akiben buzgós6g
és igazi keresztytni hil van.
Minden leánynak i'l.Z a legdrá,
gább ékessége, hCl szívének
tisztaságát, lelkének nemes ér,
zését megőrizlc s hitben erő:'!.

De azt sem szabad elfeledni,
hogy ez CI legkevesebb, ~mi

nélkül él leány nem lehet el.
Szomorú. szánalmas cl hit nél
küli férfi, de a hitetlen nő cgy~

nesen visszariaszló.
Leányok! A magyar haza li·

tőletek sokClt várt Vegyetek
részt cl nemzetmen!é:s nagy
munkájilbóll Református Sion'
unk kitárt karokkal vár. Tiszta
hiteteket, meggy6ződésel~ket

akarjCl erősíteni és megtarl(:lni.
Loránlffy Zsuzsánna, Bethlen
Kata példája buzdítson mind
nyájalokal. Ti leszte:< (1! jövő

magyar egyház6nak cl tagjai.
Készü!lők,e erre EI nagy fel,
adatra'? Jöjjetek a leányegye
sületbe, iti egyesüljetek tesl-

véri szeretetben, itt er6södje..
tek hitben, ill kedveljétek meg
a ~l:épet, a jót. az erényl, II

5zívjőságot és li lelki gazdag
ságo!. Hívjatok mindenkit ma'
gatokkal !

Minden éd~semytJt is kérünk
Jisztelelfel és keresztyéni szc
retetl~l, hogy buzdítseI leá.ny·
káját erre a szép munkára. Itt
tagdíj nincs. Mi nem pénzt ki"
rünk, hanem elhatározó nemes
érzést; mi tiszta szívet is hit·
ben erős lelket akarunk; mi GI

jövőnek óDeljlunk épí/eni ill lel·
kek egységéből és hitbeli buz
góságából. Míl'lden szerda dél
utánla lelkiek.en való épülésre
haszn6\janak fel j Ha minden
édesanya megteszi a maga kö
telességét s minden leányka
meghallja cl legdrágább édes"
1'.myának, e1Z anyalZente~yht12:

nak hívó szava! s követi (:lzt,
akkor egyházunk és hazánk
ékességei, erősségei és clnígGl'
kövei le:ilZn~kl

lsten adjon e[hatá.rozlist és
illd]a meg EI ió munk6t j

Leányok! Egyh6zi mUnUfGl

minden 3:z:erdán délqlín l

?1!

KöszönetnyiIvánitás
Ezen az llton mond@k k~·

szönetel azokné:lk, akik a hely.,
beli gazdasági népiskoJa ter'
mény bemutatóját gazdagabIJö
teltük beküidöH kiállilási GllIya
gaikkal. Fekete Gábornak ha
talmasan fejlett almái is kör'
téíérl, KHer Izidor urnak krís
tályliszta, remekül kezelt bora
iért, Kruchió Lászlónak szépen
fejlett gyökérféléért. MtldGlY
Alödár ~yógyszerész: urnélk (j

míndenki óltell csodólt almáiérl
és tanuIsagos pajzstetü bemu-

JC'Jlásáért, Nagy Benedek köz: ..
ségi hrtész urnak oktató, fl:aj#
tabemuti:'ltó anyagáérL A bemu
latónak meg is voll <'Jzonnai elZ
eredménye. 50kan érdektödtek
fekete Gábor rem~k kőrtéi

utón, még többen szeretnének
vásárolni Móday gyógyszerész
ur almóibóJ, Kner lzi40r ur
bora pedig még el bemutatt}
alatt e[fogyolt lIZ utol$ó csep'
pig. Viszontlátásra cl legköze'
lebbi hasonló alkalommal.

Igazgató.

Lopások. Október hó 28-án
a délelőtti órtlkban ismeretlen
tetl~s Mező!;)erénybenaz Árpád
utca 2 sz. ház ablakába helye·
1;QtI ágynemül eJemelle. A leg,
különösebb, hogy piaci napon
III legforgalmasabB utcában'
történt él lopás. A cs~ndőrség

cl nyomozást megindilolta.
Ugyan ezen a napon déli 12,1
óra küzött Krcsmárik Gyula
bőrkereskedő főtéri üzlellébe
álkulcscrl b~hatolva 12Ö p·t
loptak el.

Temesváry Imre országgyú·
lésl képviselő vasárnap töhb
ezer választója ~Iőlt l!JesziÍmo..
lót tilrtQlt SZ€B'h~lm'm.
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Egési!:l!tI'€iJ kaukázusi dióeb"édlő

eladó Horthy Miklós ut 25. sz, ·alatt
Egy kifogástalan cserépkályha és

egy vaskályha eladó, Bővebbet dr. Vo
gel Károly orvosnál. Ugyanott egy fali
tükör megvételrekerestetik
Cserépk~lyhák, kandallók és vas

kályhák szakszerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésrejótállással,
olcsón eszkőz!öt1l. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (l-IS)

Kerekes' Károly borkereskedönél a
kltünő zamaür kadar bornak: literje
44 fillér.

A7.Ehrmann-házban egy üzletselyi
3ég (Krampnér~féle) november hó l-re
kiadó.

Nyomtatványt ::I Hllngáriában rendel
jen. (Gyoma, Wagner fatelepen.)

Kiszolgáló leányok felvétetnek, je
lefltkezl11 Kovács János igazgatónál.
. zald Péternek szép gyümölcsfa

csemetéi vannak őszi ültetésre eladók.'
Ugyanott Szabó János ujkerti faiskolá
jából i-2 métere~ fiatal csemeték na
gyobbmennyiségben is kaphatók. Mind
két faiskola a ~zept 27-en tartott hi.
vatalos vizsgálat alkalmával pai7,stetíí.
menteznektaláltatott. Lakik: Kossuth
Lajos ut 22. sz. alatt.

.A méhtenyésztés
alapismeretei, tanifóképzűk, inté~

zetek, gazdasági irányu iskolák,
mé'Mszeti tanfolyamok, magánosok

részére irta: ~

LAKNER VIDOR
m. kir. méhés2Jeti felügyelő. A mií
legutóbb jelent meg a könyvpia
con 160 oldal teljedelemben, s ta
nulságos ábrái alapján mindenki
rövid idő alatt elsajáfithatja a
méhészkedést. A könyv ára füzve
4 P, postadij 30 fillér. Ezek az
összegek lapunk kiadóhivatalának

előre beküldendők.

bármilyen kivitelben v á II a I i a

SZEMENKÁR MÁTYÁS
könyvkötészete Mezőberény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Árajánlattal készséggel szolgál
a~ "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos-utca 64,
ahol megrendelések felvéletnek.

Csapadék: naptár.

Csemege kÖrfe
őszi érésú, féreg-menfes,
kézzel szcde~ kaphaté
MádélY gyógyszerésznél.

. Megbívó..
A gyomai Gyüm"Ölcsértékesítö és Köz

ponti Szes;zfözŐ'SzÖvetkezet' '1933. évi'
1I0Yt'.mber lJ6' í2~éú d, u:. 3 óiak.·'g'f:'
Tisz. István ut 9:7. 'izá~u liá~ban,' II

Swvetkezetekflagytermébentartja meg
i932Jg3. ~ileté1li

éVi ren(les-t:öigyiilését; "l

melyre II tagokat ezennel meghívja:'
Amennyiben)l tageit fenti llápon liatá
rozatkép~l! -,m,ban ,.i,~m jelennének
meg, ·ágy ~.•• közgy{ilést . ugyiUlcsak il.
relatí heiye~ 1.~33 novémberlló 19-én
d, u. 3 6l-a1('or fogjuk megtadani, 'ami~
kor il ol tárgysoroiatban felvett arábbi
ü*ekról a megjelent tagok számára
való tekintet. nélkül fogunk határmni.

Tárgysorozat:
1. EhlÖt:i megnyitÓ, jegyzőkönyvve

zető és két hitelesítő kijelölése. '.
2. Az igazgatóság ésfelügyelőbizoH

ság jelentése az '1932/33. üzletévröl,
ugyanez üzletévrőJa zárszámadások
mérleg és eredményszámla bemutatása:
a mérleg és veszteség lJIegállapítása,
az utóbbi fedezésérő! határozat ho
zatal.

3. Az igazgatóság és felügyelő bí
zottság részére II felmentvény meg
adása,

4. A szeszfőzde has!zonbérének is
mertetése, valamiRt az előre nem lá
tott költségek fedezéserői határozat
hozatal.

5. Igazgatóság és felügyelő bizottság
kiegészítése.

6, Alapszabály módositás. 8. §. régi
szöveg: "A belépö tag köteles minden

. kataszter hold szőlője vagy gyümől-

ésöse lltánlegalábh egy-egy 2 pengős

üzletrészt jegyezni és ez az igazgató
ság felhivásárafizetenclő be, f1 nem
fermelő tag tetszés szerinti üzletrészt
jegyezhet. Tartozik továbbá a tag üz
ietrészenként az igazgatóság által eset
röl esetre megállapított belépési dijat
fizetni." - új szöveg: "A belépő tag
köteles minden megkezdett l~ataszler

hord szőlője vagy gyümőlcsöse utáa
legalább egy 6 pengös ijzletrészt je
gyezni és ezt a felvételtől számított. 3
hónap alatt kifizetni, a mim termelő tag
tetszés szerinti üzletrészt jegyezhet.
Tartozik továbbá a tag üzletrészevként
50 fillér belépési dijat is fizetni."

7. Ügyvezető, pénztárnok és raktár-
nok választása. '

8. Alapszabály szerinti időben be-
nyujtott indítványolLtárgyalása. A szö
vetkezet 1932/33. üz1etévizárszámadá
sai, mérleg és eredrnényszámla, az igaz
gatóság és felügyelőbizottság jelentése
Gyomán a szövetkezet iroilaheJyiségé
ben közszemlére ki van téve, az érdek
lődők ott megtekinthetik. Üzletév vé
gén.a tagok -száma .198"at tett ki, 1739
üzletréssze1: Az év folyamán kilépett 1
tag 50 üzleírésszel, belépett 8 tag 366
üzletrésszel. . Az Igazgatóság.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MARTüN.
'JfOIrTD uu 11 JI( II :naorn ll( It !li li: IT

gőz- és kád..
folyó hó 6 ával
megnyílik, azon,

ban, mivel a nagyerdemú kö
zönség él mult szezonban nem·
igen látogat/a a fürdőt, az idén
egyelőre minden hónapban
csak az első teljes hétnek ,4
napján lesz nyitva, mégpedig':

hétfőn és szombaton
férfiak részére,

kedden és péntek~n

hölgyek részére

Kádfürdő mind él négy fürdŐM

napon kaphaió reggel 6 órától
esle 6 óráig.

Baleset. Szobó jános gYOM
III ai lakos él r-!oller vendéglő

voll népszerű főpil1cérc; az el..;
mull napokban cl tanya padjáM
sárói oly szerencséllenül esell
le, hogy egyik karját ellörfe (l

másikat pedig kificamilollá.
Sulyos lázas állapotban vaR.

Vérmérgezés. Beinsl'óth Mi·
hályné németvárosi lakos az
elmult napokban az 'orrfm egy
pallanásl vakari el, s 2-~ nap
mulva mikor orvosi hivlak hoz,
zá, már m~llthejejjen volL Tt'·
meiése csü/ödökön ment flégbe
nagy vész vét mellett.

Ping-pong élet. A Gy. S. G.
kebelén belül ismét megél!ökull .
a ping-pong szakosztály, mely
nek tagjai erősen készülnek ll'

nov. 17-19 kiírt házi versenyre.
A s/'akoszlály tagjai lehelnek
nők és férfiak annak igazoléÍs~

után, hogy tagjai él GV. S. c.
nek. Egyelőreközös lréningek
folynak, de él Játékosok na
gyobbsza.básu bevonulása után
játéknap beosztások lesznek.
Hogya beosztást mielébb el
készithesslik kérjük il pingpong
sport után érdeklődőket, hogy
az csti tréningekre mielőbb

felfáradni szíveskedjenek. A
-ping-pong felszereléseket csak
él szakosztály tagíai használ·
haljál<.

Katonai előléptetés. Wenin·
ger Mátyás nyugállományu szá
zadosI nyugáilománzu őrnagy

nak lépteIték elő.l<..özszerelel'

ben álló s'iéázadoSlInkelőlép

L:léséhez őszintén gralulálunk.

Áz Egyetértés Olvasó Egylet
ifjusága - minI értesüllUnk 
az Udvarnoki Gazdasági Nép
há7- ifiuság'ának vendégszerep
lését rövid időn belül viszo
nozni fogja,

Sirius mester megJnl mellég

fogott. Ha/ol1ak napjára szán
ulai jősolt Kegyetlen már él

nagy lerrnészet is: nem fogad
szól cl Siriushoz hasonló ka
lendáriumtudományu jósoknak.
Ismét szegényebb t2k leHünk egy

gazdasági tényezővel: eddig
csak él polgároknak !l (z III volt
hitellii< a bankoknál, ezután él
iósoknak nem lesz hiieiük él

polgárságnál.

A vasutasok országszerle til
takoznak él nyugdijlörvényja
vllslat ellen.

A törö~ köztársaság most
ünnepli kikiáltásának lizedik
évfordulóját.

A bolgár és román királya
Dunán lálogéltlák meg egymás/.

A fiatalság titka. Amióta em

ber él a földön, a nők legelső

kivánsága, hogy minél lovábh
megórizzék fiatalságukat és
szépségüket. Erre törekedtek
az ókor asszonyai is és ter~

mészeíes, hogy ezl szeretnék
elérni a rnai nők is. Mikor kezd
öregedni él nó? Akkoro amikor
feltünnek arcán az első ráncok.
A ráncokat eddig cSfJk opera
Jiv uton lehelet! el!ávoIHani,
most azonban Tolnai Simon
az ismert lap és könyvkiadó
olyan ké'3ziMkcl talált fel, fl

segiíségévcl szinte nyn öL::i

nlll cl lehet tünlelni él rán<::u,
ka!. A k '2szülék bámulalosan
egyszerű és éppen ebben az
egpzc:rfíség b(?n re él Jilka
is, Va :óságos l<-oiu nl husz io~
• ~ " i' • •

Jasa, c:ppcn ugy, fllln ul

a sörösüveg Kupakia, I\i hilie
volnil, hogy az az amerikai,
aki a sörösü\'eg kupakiál fel~

talállu, ezzel az egyszerű la,
lálmJl:l1yal százmillió dollár!,
tehát közel 500 millió
kereseiL Tolnai Simon
eHünlető késLülékem12g ennél
is egyszerűbb találmány. Érdel

kes, alig, hogy enllek a sza
badalmazoll talá!mánynDk híre
eiterjed!. tömeges külf;,idi ér
deklődés érkezelt Budapestre.

A budapesti építőmunkások

már llem strajKolnak.

Angliában üzembe helyezték
az első sínautó!, mely 100 ki
lométeres gyorsasággal szá~

guld 70 utassal s üzemköltsége
kilométerenként csak 12 fillér.

Szappan sulyosbitó kal
riUmény. Győri Imrét aki Göd
rös Kis Jánostól kb. 5 kgr.
szappani lopot! el, s a vád
alól sehog'y sem ludotí kimoM

sakodni, leHét beismerte, a kir.
J~rásblróság' 8 napi elzárásra
ítélte. Az itélel idg'erős s viftd",
1011 azt röglön Je is ülle.
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ELCfIZETÉSIARAK:
t-fej,!Jfeliévre 1'30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

. Befizetések póstacsekken :
..Hll"gMia,~Ryomda Gyoma" csekkszám 18.208.

- L~pzárta cs ti t ö rt ö k este 6 óra.
114~~lenik minqen szombaton -reggel.

Felelé55 $zerkeszt6: Ifj. WAGNER I\JIÁRTON
Szerkeszt6ség és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm.. magas. hirdetég
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százal$k, tizszerinél
15 százalék, f negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

vezve és a szervezkedés gyors
léptekkel halad a még meg
nem szervezett területen. Most
kerül rövidesen Oyomára a sor
és igy időszerünek tartjuk, hogy
(;?gyet~mást mondjunk erről az
alakulatról, amelynél fontosabb,
nagyobb sullyal, nagyobb te..
kintéllyel biró társadalmi intéz
mény Magyarországon nincs.

,MANSz 1919 november 16·
án szerepelt előszöra nyilvá·
nosság előll azzal, hogy tag...
jai a Budapestre bevonulé
nemzeti hadsereget az Ország
ház előtt várták zászlóval és
bokrétával, a nemzetíszinű

zászlót és él 63 magyar várp"
megyének gyászbaboritotl vi·
rágbokrétáját pedig Torrnay
Cécile országos elnök vezeté...
sével átadták él fővezérnek.

De nemcsak zászló és virág
kellett a nemzeti hadseregnek,
hanem fehérnemü is. A MAN5z
három hét alatt 10.700 í1arab
fehérneműt gyüjtöttössze erre
a célra.

Csakhamar elkövetkezett a
Nyugat·Magyarországért foly
tatott harc. A MANSz egész
vezetősége és főbb tagjai moz..
gósitva voltak és a soproni
megyeházán asszonycsapatl:!
élén megjelent a vezérasszony
Tormay Cécile és zengzetes
olasz nyelven kért igazságot
az olasz katonai megbizoItól,
akinek szemében könnygyült
a beszédre, a csüggedő ma..
gyarság szivébe .. pedig uj re·
ménység. Sopron megmenté·,
sében a MANSz jelentős sze·
repet vitt.

A békerevízióért való pro=
pagandamunkában a MAN3z
fáradhatatlanul dolgozik. Kivátl
az olasz és angol saj/óban és
társadalomban folyik· ez a nmn·
ka csüggedetlen kitartássöl
irásban és szóban.' A MANSz
arra buzditja tagjait, hogy kül
földre sohase küldjenek leve..
let valamiféle revizionista pro
paganda..nyomfatványcsatolá.
sa nélkül.

Magyarország kormányzó..
jának neje személyesen támo·
gatta a MANSz-na~ azt az ak$
cióját, hogya külföldi szöve·
tek kiszoritásár(l háziipari/i3g
állitsák elő náink aszövetek~i

Szövetség vezetőiben s az ő

útmutatásuk szerint szolgálják
nagy jövőjű gazdaszervezetü.
ket.

Vasárnap délután fél II óra~

kor alkalma lesz a gyomai gaz
dáknak is megismerni dr. Piu
kovich József főszolgabirót,

amikor ünnepélyesen me~nyitja

él községházánál a gyomai
zöldmező tanfolyamot. Erre a
megnyitásra azokat is meghív
juk, akik nem járnak majd a
IéInfolyamra. Ezt a meghívásun
kat az endrődi gazdákhoz is
intézzük, jöjjenek át ők is ak
korra,hiszen az ő gazdaérde..
keikről is lesz szó.

Az Alföldi Zöldmezó Kon~

gresszus gazdafelszólalói 
bár messze tőlünk, a Duna·
Tisza közéről, a., Dunántulró]
valók voltak, de ugyanazokat
a panaszokat hozták fel, melye
k€l abékésmegyei gazdáktól
is hallunk. S ha majd elérjük,
hogyegy..egy ilyen kongresz.
szuson ott látjuk az egész or
szág gazdáinak képviselőit s
ha elérjük a gazdák össszefo
gását, akkor, de csakis akkor
védhetik meg gazdáink érde·
keikel. Addig pedig -kevesebb
beszéddel, de annál föbbaka·
rással folyjék a szervező mun·
ka. Aki pedig nem érti meg a
kor szavát, az álljon félre, az .
elórelátók majd, az ő geszte...
nyéjét is kikaparják.

I ezö Szövetség
resszusa

A MANSZ zászlóboníása
Oyomán.

dák tanulhatják meg a helyes
fét és legelőgazdálkodást, nö
vénytermelési és állattenyész~

lést, kik él tanfolyamra jelent·
kezleki, hanem érdekl6dők is
bemehetnek cl községháza
nagytermében tartandó előadá·

sokra. ,
Nagy kHüntetés lesz -a tan· .

folyamunkrá, hogya rét és le·
gelőgazdálkoclástHnilicska An
ta.[ gazdasági fófeliigyeló, a nö
vénytermelést Rigler József, az
Alföldi Zöldmező Szövetség
igazgatója, az állattenyésztést
Lehóczky Kdroly gazdasági fél·
ügyelŐ ádják 1216.

A tanfolyamot most vasár
nap; november 19·én délután
fél 5 órakor nyilja meg ünne..
pélyesen dr. Piukovich József
főszolgabiró, az Alföldi Zöld~

mező .Szövetség alelnöke, a
zöldmező mözgalom fáradha...
tallan apostola, ki mosta nyá~

ron gyalogszerrel járfa be az
ország nagy részét s kint, él

tanyákon, a földjeiken kereste
fel a gazdák:at. A-jÓ munkát
megdícsérte, a hibákra figyel..
meztetett, a bajban levőknek

tanácsot adolf s ezzel: Clköz~
vetlen érintkezéssel olyan kap..
~soiatot teremtett a Szövetség
vezetőségeés a gazdák között,'
ott ugyan hiába kopogtat ezu
tan akár meny-országigérgeté..
sével is bárki, azok az embe..
r~k bíznak az Alföidi Zöldmezó'

A Magyar Asszonyok Nem- jdáig még csak megsem kö
z~ti 5-zövet5é~eakeresztény zelileft; .példátmutatnak él férfi
magyar nők· leghatalmasabb, társadalomnak él nemzeti egy
legátfogóbb szervezete, am~ly . /ségre. Ha a férfiak képesek
ma.gában foglalJ.·él min,'dazt, ami Ivolnának élsszonyainknak ezt
érté~, ami szellemi .~s ~rkől. a nallyszerú példáját követni,
csi erő El magyar asszonyok· egy táborbem volna az eg'ész
baa ván. magyarság.

A magyar asszonyok ezzel A MANSz már az ország
a8zerV~7.ett~1 kövehmdó, de nagy részébén meg van szer-

Alföldi

Vasé,rnap kez:c;t6dik a tanfolyam Gyomán.

-esűtöriiH<öR tirlljtfa ar. AI~

földi Zöldm.lezÓ Szövetsé~ első

kon.T~SS,l;usát, mely~n gró/Te
lety Mihály elnökőH.

Hatalmas számmal vonultak
fel a Duna·Tiszaköze és CI Du
pc,nlúl legeltető gazdái.

lj.'. Piukol1ich J6zsefaIeln ök
i'smertette ö Szövetség:törté
neléf.1931·ben gróf Teleki Mi
Mly és dr. Piukewich JózsQ'f
vez~fésével ~7-en alakj\tqlták
IlJfg az AlfÖIQi Zöldme+ő $~!i1

v~~s~get. m~lynek J9~2..ben 800
~~ l?i~l)ovemb~~ .I5"én miiI'
~QOO;n~l tö~b t,agja volt .. Eddig

...~ ~zervezésj munkát ~ várm'e..
llyipeI'l végezték el. Mire az
elíl~sz országban befejezik él

sz~ryúésl ésga7dáink meg..
iSlilerik aSzövetlég célkitúzté..
S~fT 'l1ae1y a leg~lők rí5. rérek
ok~zerlÍ k~zelé5~n, kihaszná..
liís~1l }H azállatfenyésztés fo
koz_~~t}\f~~ nemcsak ijZ olcsóbb
tl!T~el-i3, hanem, ugy az árJat,
Iiiliní a ~övénytllrmelésnél a
m1i\I6ség javításilval, valamint
~ mezógazdas,iÍgl termékek ér..

. ttkesftésében vcll6 segítéssel
~lspren~fi .gazd~~rd~k~t ~zol ..

,. g-ál, Igy remélhető: hogya tel
J~~en,-politikamenlesen.dolgo;'ó

.. -AJfi:)ldí 'Zűldmezó SZövetség
~tly...kétéven belül az ország

. I~~~pesebb. szövetség~ lesz.
-m~ly_- szöv~tség . lesz· hivatva
~z .ök:ölbegzorHolt kéz~el se>..
kateml~geteHgazdafojtogaló

karlelgkkel szembeállítani él

, _rl1ilgá(-akkor , már· nemcsak
.Ö5ztönös~n" h!lnem öntudato..

S€in is me~védenj tudó ,.gazda..
k~rleH".

'A"gyomai ~slmdrodi gaz:'
~áknakj;mnyival is inkább kell

~ t4lfigy~lni az A\főldfZöldmező

5rovelség impoz~ns~on~resz..
sztÍsára, 'tehát az Alföldi Zöld
m~zóSzövetségországosmun-

_ kiiJára, m~rt a Szöy~tség ve·
- '. Z~.óségének jóvoltából most
'övíiik· m-eg vasárnapeg'l7 na·
P~~ rét' és le~elója~folyam,I

, ül~ly~p nemesiIk azoka gaz·
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frontharcosok
a nyugdíjtörvényjavaslat.

Igen -tisztelt
Szerkesztő - ur I

sR

Frontharcosok
névváItoztatása

Becses lapjának fdlJló hó 11
számábóJ értesülök, hogy mezá-
gazdaságunk egy igen érdekes
kisér/et előtt áll. ]öna kerettir.
vény! A mezőgazdasági kamarák
már letárgyalták 'a mezőgazdasági

termelés irányitásának aktuális
alapelveit és most ugyanez a kér
dés kerül Cjz Ország,os ", Mezőgaz
dasági Kamara napirendjére.

Az eddig kiszivárgó e/gondoIá
sokból kifünik, hogy /eakarják
~zögezlli, hogy bizonyos keriile.
teken vagy vidékeken belül. me/y
jőtermények _mily mennyiség.en
leg)Jimek termelhetők. Ez nem
más, mint a kontigentálás, de sai-

szempontjából, de tetszés sze. llos(sak a kijelölendő fő termé
rint kedvezményesen számií- nyekre nézve. Hogy mík lesznek
télssék be a szolg-illan évekbe . ,ezek a fötermények és milyen ke
mé~ az esetben is, ba él .ka. rületi határok szabandók majd
tonai szolgálal befejezése és. azok számára, egyelőre nem is
a tényleges közszolgájaI meg-. oly fonios, mint inkább az, hogy
kezdése közöU önhibáián kivül mi lesz a kontingensek kulcsa, mit
nagyobb meg"zakitási idö telJ el. kezdjen a gazda azokkal a fői-

A Szövetség vezelósége kö,: dekkel, amelyek a megszabott kon
szönetet mondOlI az értekez. tingenst fullépik és hogyan akar
Jelen jelenlevő és a kérdést ják'e kontingentálás szigoru be·
részleteiben ismer/elő vitéz Ke- tartását ellenőrizni.j1,1erf el lehe·
nyeres ]árzos országgyülési kép~ tünk arra készűlve, hogy az igy
viselőnek azer/ él munkájáérI, protegált termelési ágakban - ha
amelyet él parlamenli bi70tlsá. tényleg sikerülne ezá/wl magas
gi érlekezletek alajj kifejtett a s~bb árakat legalább a· belfÖldi
nYlIlldijtörvény lervezet fronl. placon elf.rni - egy meglehető~
harcos vonatkozásu m()dosj~ sen élénk hósz fog keletkezni is
lása érdekében. minden gazda arra/og törekedni,

A vezel6tiszli érlekezIci cgy~ -hogy valamilyen fortéllyal saját
hanguhaJározalát külön kül", kontingensél a lehetőség szerint
döllség nyuHja át cl pénzü~-y. tulIépje. Ez már a kontingentálás
miniszternek. sal ellJ'üttjár, ha az csak egyes

terményefcet vesz védelmébe. Az

amerikrúakna/(A is ilyesmi motosz
kált a fejükben, de mint rendki.

i vül praktikus emberek felhagy
tak a kisér/ettel. -

Magam is a termelés irányi/á.
sának vagyok hive, de az a meg
győződésem, hogy' egy _teljesen
szervezetlen mezőgazdaság keleté"
ben igen kockázatosnak látszik ép
pen a termelés irányitását a szer.
vezés eléggé komplikált apardtilsá.
ból kiragadni és tisztán adminiszt
rativ eszközökkel végrehajtani.
Mert az! államnaknem állanak azok
az anyagi és gazdaság-technikai
eszközök rendelkezésére, hogy ezen
irányitásnak érvényt is szerezzen
és nincsenek meg azok a $ziikfié
ges berendezései sem, hogy a terA

melésból kikapcsolt terűletek luk
mtiv kihasználását garantálja,

Évek óta hirdetem a modern
termelési irányi/ás e/vét, de ennek
reális alapját nem a keretszerinti
beosztásban, hanem a birtokkate*
góri4k szerinti kontingenfálásban
látóm. A belterjes gazdálkodás
szelleme és logikus törvénye - azt
követeli u1!yanis, hOlY az effYes
birtokosz/ályok ne csiniIJjanak
egymásnak konkurrenciát" h,mem
a munkamegosztás eivén osztoz-

A rövid lejáratú kölcsönök
ből 108 millió P van peresítve.
Ezen rövid kimutaJásból is lát·
ható az. hogy gazdalarfozások
fizetését szabályozó mosi meg
jeleni rendelet országos érde·
kel szolgál és' hogy a hiteles
kimulatás megállapilása szerint
a föld helyzc:1e, ha a rendelet
megoldása kellő körültekinlés
sel tényleg be .is kövelkezik,

. nem olyan reménytelen,· amint
azt tl rendelel ellenségei igen
sok esetben állilják.

A közelmultban -- megjelenj
névviiHoz/atási rendelell«j kap
csolatosan il Frontharcos Szö
vetség megkereste a Bc'lügy
minJszlcft, bogy' a;!: e t~rgYba~
kiadoH rendelelet olyképpen
módosiisa, hogy a szdbctdpá
Iyán működó tiszti k~pzellség
gel biró fronjharcosok szintén
igényeJhessék az y-nal és a
régi magyaros végződéssel

iroH neveket,

A belügYminiszter az elmult'
napokban arról ér1esitetle a
Frontharcos Szövetséget, hogy
a szabadpá/yán működő ki.
magasló hörcléri érdemekkél
biró tiszlifrontharcosok ilyirá·
nyu kérelmeíl egyénenkint fog
ia mérlegelés tárgyává ltpnni.
Ezekszeriot a be!űgymini;;zler

elvilei' elfogadta afrontharcos
javaslalot, s módot laláltarra,
hogy a fronthiltrcosoknak ~zt

a kétségkivül indokolt kivimsá·
~ál méltánylásl érdemlő ese~

tekben teljesilse.

és

~-,m a kérdésben alig lehel lisz·
tán látni. A Pénzintézeli Köz·
pont slalisz/ikai osztálya most
részletes kimutatást ielentetett
meg' arról, hogy a földbirtok
pénzintézeti ierhei 1933 julius
30·án mennyit /ettek ki. A ki·
mulatás szerini a magyar föld·
birlokok pénzintézeti lel'her
ezen a napon 1541'6 rni!lió P,
a törlesztéses jelzálogkblcsö·
nök összege pedig 315'7 millió
P. Lebos kölcsönök 307'7 millió
pengóvel szerepelnek.

A földbirtokok
eladósodásár61.

T

és d ffiiJgyar királyok várában
szövós~ékek ka1lognak, él mél·
gyar nók ezreinek adva példát
a ,szorgalomil::ln és hazafias·
ságoéln.

,Ahol a magyt'll' M7iipar ~sf

kerekei ért eJ. dicsőséget, pénz
jelenlő sikerekel, a MANSz-é
voU mindenütt a kezdemé
nyezés. A MANSz munkájának
nyomál mulaiják él Budapeslen
és a vidéki városokban ren
dezel/ háziipari kiállítások. a
milánól kiállitáson elért nagy
siker. él Vigadó· paloiában meg
11\'ili Magyar BoJt. amelynek
megnyit jsill Horthy Mlklósné
Ofóméllóságu asszony megie-
lenése t~He emlékezetessé.

Kül~r, nagy télel a hiiziipar
ban il magyar b~bEl, amelyez
réve! szerzett megbecsülést és Az Országos frolllharcos
s1eretdet hazánknak Olasz- és: Szövetség mult hélen vezelő·

Frcilnciaországban, sői él távoli tiszli érlekezleiel im-tOll, me·
Amerikában. Ugyanezt a célt lyen a Képviselőház elé ler·
szolgálták a leleményes és mü", jesztendó nyugdij/örvény ja

vé'5zi magyar propag-anda-ké- vaslat frontharcos vonalko;dlSU
peslevelezólapok, kiválJ a hi- kivánságai kerültek részlcll.'s
res trianoni lap, az ölfelészét· :negbeszélésre.
esó Magyarország térképével. Ennek alapján aSzöveJség
A Mussolíni·leány esküvőjére il nyugdijlervezeitel kapcsola
remek'be kéSf:ült halasi csipke- los fronJharcos érdekii 6l!ás
és annak ünnepélyes illadása poníjail a követkel.ókben ösz
Aormay Cécile beszéde kisé- szegez/e.
re.fében megbecsülheletlen kül- Szükségesnek tarjja a !ör~

politikai t~tt. vényja vaslal harmadik ponJjá-
A MANSz s70ciális tevékeny- _n-ak halodik bekezdésél olykép

ségéből csak, fUlólag emliJjük pen módosítani, hogy (lZ fl

ezeket: a hadifoglyok gondo- közaJkalmazoll, aki hélrcléren
zása és fogadása. il fóiskoJai szerzet! betegségéből kifolyó
ifiuság gondozása (Horihy tvlik- lag kénytelen betegszabadsá
lós Kollégium, Sarolta Leány· gol igénybe venni, ugy csak a _
otthon. Horthy Miklósné Le- javdslalban riem frontharcosok·
ányotthon). leányanyák védel- ra nézve megállapiloHhat hó·
mt (Átmeneli LeányotIholl Sze- nap belyet 12 hónap elk'Ul?
g~den), gyermekvédelem az ulán legyen nyugell61tls alá
ország minden részében slb.vonható,

A MANSz büszkén tekinthet Ugyancsak módosílani ki-
ml.lHiára és reménnyel jövőjé· vánia a lörvénYiavaslQt máso~

re. Megmulatla. hogya magyar dik § tmélk 4·5 a. ponliöH oly
assznyok f0i1ángolása nem képpen. hogy cl három, illeJve'
szalmaláng, hanem a mögyar öl tagból álló JeWivízs~jl."j1i

családi tűzhely állandó, oiztos bizo/lság egy-egy Jag-ja froní
tüze. amelynek melegénél pi·- -har.cos.. .legyen.
henést,enyhúlést találhat nem- Az első fejezet 4, §ál1ak 2.
csak (j' n6 és él gyermek. ha.' és ~ fejezet 8. §-imak m6sodik
nem a harcban elfáradt férfi is. bekezdéséhez alakásplinz
A MANSz Gyoma községben megállapitéisi százalékoknál
folyamatban lévő megalakulá. ázl kivánja, hogy a h~rcléri

sát örömmel üdvözöljük és szolgálalolteljesilelt köztiszj·
annak mftködéslÍi fillyelemmel - viselők lakáspenz fárandós<íga
fogjuk k15érni. egy fokozatlal mindenkor ma·

ga~abban legve~ m~gállapiían

dó. Szükségesnek Jaríja, hogy
ugyancsak ez ai elbánás ér~

vényesü!iön a honvédség, ha
tárőrség, folyamórség és csen
dórséj? nilngosztá Iyábasorozott
havidija$ok nyugállományba
helyezése eseién is.

A nyugdíjlörvény javasIaihoz
külon szaka5z felvéteiéi jerija
szükségesnek, mely biztosita·
ná él mindazon közalkalmazol
laknál. akik Károlycsapalke·
re§zt viselésére jOgosUlíélk él

harctéri szolgál"lot nyugdíj_

Különösen éi gazdarendelet
megjelenése óta éi magyar föld
eladó~odásáról sok viia folyik
s lil:nnek során a legkülönbö·
zabb adall)k látnak napvilágoL
Ezek az adatok a földet terhelő

~ó5ságot azonban részben
~iÚlnQgynak. részben túlkresiny
illek íüníetikfel, ugy, hogy eb..
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RendkivűIi közgyűlés Csejten.

,
tüzifát Wagner Márton F;iai

fatelepén vegyen

Az EndrődiKath. Népházbéln
nov. 26·án lesz az uiolsó őszi

bál. Belépódíj l P.-

Nincs oly igaz ügye a járás
népénék, melyelBakos józsef
fószolgabiróur ne. az egész
erejével támogatna... Alig van
olyanlagtársam, - eltekintve
az egyesületünk fráriyában
mindenkor tanusiiott jófndu·
lalálól - ki ne érezte volna
már támogatását, ne vette vol·
na igénybe tanácsát. Sajnos
níncs más módunk reá, hOllV
hálánkat, szeretetünke.! és ra
gaszkodásunkai. vele-· szem
benkimutassuk mini az, hog-y
Ól a varjasi kör d.iszelnöké m

vé válasszuk.

Inditványozom tehát,
\ hogy járásunk közszeretetm

ben álló főszolgribirájá.tDr.
Bakos Józsefet azirántunk
s egyesületünkiránt tanu g

sjtotí jóindulatáért a köz'
gyülés egyesületünk diszel
nökévévá!assza meg.

A közgyülés tagjai hosz
szas, lelkes éljenzés közben
az inditvi.'Ínyt elfogadják s
Gubucz Imre elnök, va.la·
mint Varga Máté és Hunya
Imre tagokat kérik fel, hogy
Bakos József fószolgabiró
urral a közgyülés. határo'
zatát tudassák,' valamint a.
diszelnöki tisztség válIaMm
sára felkéri ék.

A munka
megbecsülése.

Kivonataz "EndrődVar·
jas - pusztai Olvasókör"
'1933. év november 12·én
tartott rendkivüli közgyülé'
sérő].

Gubucz Imre elnök fel,
szölítja Hunya imre tagot,
hogy írásban benyujtott in
ditványát olvassa fel.Hunya
Imre inditványát a követkem

ző indokolás kiséretében
terjeszti elő.

Mindenkor vigasztaló volt,
ha akadtak olyan férfiak, kik
a nép iránt igazságosak vál·
tak, s vele szemben jóindula
tukat kimutaHák. A mai nehéz
helyzetben, midőn agazdasá
gi helyzetból folyó válság a
társadalom mindi2n osztályá·
ra egyforma nyomasztó eró
vel hat, midón a kétségbeesés
határán állunk, megbecsül he·
tetIen részünkre Bakos József
fószolgabiró ur önzetlen tág
mogatása és jóindulata:

mel versenyezni. A többi szó:~

nokis iavárészt az üzemek
káros versenyéról beszélt, egye
sek pedig csak a monopolisz·

. tikus üzemek fenntartását lát

ták jogosultnak.
A belügyminiszter vá�aszá

bán kijelentette, hogya mai
viszonyok mellett az üzemek
lebontása lerén tovább. menni
nem szabad, de ezek miiködé·
sének állandó ellenőrzésére

tényleg szükség van. Eljárásá
ban arra Jörekedelt, hogy a
monopolistikus üzemek ezen'
belyz.etét és a mühe!yeknélla~

paszlalt tultjngéseket mC'gszün-
Itesse, hogyakereskedelmen

és iparon ezzel is segitsen.

Végül Éber Antal a miniszter-I
tól azt kérte, hogy állami ked· .

. vezményt élvező gyárakat kis
kereskedelmi üzletek nyilásától
tiltsa el.

A felesleges versenyt támasz
tó üzemek és miihelyek lebon
tását az ipar és kereskedelem
már évek óta sürgeti - ez a
kéreime. most részben teljesült
- hinni kell azonban, hogya
lebontáskövetkeztébe.n kenyér
nélkül maradt munkások és
tisztviselők a magánvállalatok,
nál kenyeret kapnak,· s ezt .a
kormány el is várja.

c

Hirdessen lápunkban!
..

Ezek után a kör meg
bizta. Lesniczky István és
Iványi István e1nQköket,
hogy erről Tüköry Józsefet
értesitsék s a megválasztál
sáróI való jegyzőkönyviki
vonatotbdji.'ÍkáJ azzal a
kéréssel, hogy tovább is
dolgozzon s minket is ve
Zessen a nemzeti össze-
'tartás ésegységeszményél

ért, hogy elérhessük a kör'
alapitásának kifüzött célját:
küzdeni Nagymagyarorszá·
géri.

zóbb,de killönösen ga-zdasii~

gi ,és szoeiális szempontokból
birálták:'

Éber AnJal, aki régóta foly,
I tat harcot ,a magánkereskQdc·

lern és iparnak versenyt ti!,
masztó' üzemek ellen, ajavas·
liltotszintén elfogadja, de arra
kérte él belügyminisztert, bogy
a ·fóvárosi élelmiszerüzelil," a'
kenyérgyár és nyomdáranéz.
ve, legye elfoglalt álláspontját
ejból fe!ü!viz-,gálaJ lárgyává,
mert ezekilz üzemek csak a
versenytárgyalások nélkiili tör·
vénytelen haszonból képesek
amagánipar és kereskedelem·

képYiseJőház'bizottsága
tjjMLa" közüzemekrői szóló
miniszteri jelentést.

A törvényhatósági és köz,
ségi üzemcl\ról szóló belügy
és kereskedelemügyi miniszteri
jelentést a képvise lóház' bizott·
ságaí kedden tá rgyal/ák és
élénk vita után azokat elfogad
ták.

A beJi.jgyminiszieri jelentés
megálJélpitja. hog'y a miniszter
Budapest fóvárósban 27üze l

met 197 műhelyt, a megyei vá·
rosokban és községekben pe·
dig )'20 üzemet, illeJve műhelyt

vízsgáltatotl meg, mig 2 fóvá·
rosi ütem még vizsgálataialt áll.

A vitában rész/veti képvise·
lók a "jeJ(mtésra . lq~külonbö.

folyó hó 15'én aZ End·
ród-Csejt pusztai Olvasó·
kör' rendkivüli ~özgyülést

hivott össze, melyen aZ
összes tagok kb. 6ü·an vetI
tckrészL

E rendkivüli közgyülés
egyetlenfárgyavolt: közsé
günk köztiszteletben álló
földesurá.t Tüköry Józsefet
él kördiszelnökének megvá·
laszfaili. Lesniczky István
'előterjesztéseután a tagok
egyhangu lelkesedéssel
megválaszíották Tüköry Jó;
zséfet a "CejJ-.pusztai Ol,
vElsókör" dislelnökévé.

zanak meg a termelés anyagában. . gyáripar:és hivatásos kereskedfl
A gyakorlati tapasztalatok' már' lemgréniiuma· van hivatva. A
egészen pontosan mefJállapitották, végtehajtással pedig egy országos
hogy melyikbirtokkategória (nagy- egyetemes. mezőgazdasági szövet·
birtok, középbirtok, kisgazdaság, .kezetet kell megbiznunk és e cél
törpegazdaság .) karolhatja fel az ból a szervezkedés modern tech
egyes termelési ágakat és speciali. nikájávalfelszerelnünk. Az elmult
tásokat a legnagyobb haszonnal gazdasági év folyamán ennek a
és legkiiebb költséggel, Ha ez az szövetker.etnek egészapparátusát
első kontingentálási mozzanat, egy hosszu ciksorozatban szemlél
megtör.fént, lehel. hozzáfogni a tettem és ezért jölösle/>esnek tar
ininőségtermelés érdekében a vi- tom annak felsorolását.
dékerikériti' beositáshdz abból a A most készülő keretförvényt
szempontból, hogy hol mely cik- míndenesetre egy nagyon érdekes·
kek teremnek meglegjobban.:Eh- kisérletnek tartom, amelyből' majd
hez azonban szükségünk van elő'bp sokat fogunk megint tanulhatni.
e2Y országos termelési tervre,' Hazafias üdvözlettel, igaz hive:
amelynekösszeállitásáraa mező- lovag Manz György
gazdasági érdekeltségek; hazai

v,aló
is j
ha

----
szelektaJjaf

észül·éke Lach és

_r ._~ ..
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24'0

33"4

ését

kedden és pénieken
h01:;ryek részér,,'

Kádfürdó mind a nég'y fürdŐI

napon kapható regg'el 6 órálö!
csle () óráig.

A gyomai gőz- és kád-

f 'IIF folyó hó 6 ával
O megnyíli, azon

ban, mive! a nagyerdemú kö
zönség a mult szezonban nem
igen lálogalla a fürdót, az idén
egyelóre minden hónapban
csak az első teljes hétnek 4
napján lesz nyitva, rilég'pedig:

hélfön és szombaton
férfiak részére,

_N_o_v_em-,--b_er_-,--.---'\;-l:-0-j-1_1:-1-j-! 12 I 13 i 14 1

15 16 lössz·1
Társulati székház __2_.°--"1_5_"5-'1,----_1,,_2_'°--'-1_2_1·0~1-2-·0-'1-,----~132·5

_K_ör_ös_ia_d_á~y_i_ör~~~_ 2'6 I 7'0 I 3'0 I 2'0 I 18'0 I I I 32'6

Folyáséri sz,-telep 0'9 I 5-O I I 2'0 I 15'5 I I I 23'4
-----------1--';----'-----:- -'.----;---!
Peresi szivattyutelep 5'0 I 3'5 I I 5'4 1 14'5 I 5'0 I I
Kéthaimi őrház_= -1'0 I 6'0 I I 2'0 I 15'0 I I I
Udvarnok (Roikcs.-őr) 1'0 I 4'5 I I 5'0 I 17'0 I 6'0 I I

A gyümölcsös takarékos téli
permetezését ismerleli a Nö
vényvédelem és Kertészet leg
ujabb száma. Cikkeket közöl
még a nyulrágás elleni véde,
kezésról, a gyümölcs raktári
rOfhadástiról, az idei rosz must
és bor iavifásáról, a gyümölcs
fák nyeséséról, aházikert be
renc1ezéséróL Közli él Földmi~

velésüRyi Minisztérium által ell'

gedélyezellnövényvédelmi sze
rek iegyzékél, használati eló
irással együtt s1b, A dúsan ill
lusztráli kél szaklapból a Nö- .
vényvédelem kiadóhivata!a
(Budapest. V., Kossuth Lajosl
1ér ll, sz;) CRY alkalomma!
dijialanul küld loJ)unkrn való
hivallwn'1:,;sa! l11ulalvállyslj,

mot.

Asszony.

Marcika megfér.
Nem mondhatnám, hogy Mar

cika jámbor, hívő léleknek szüle
tett, Élete első éveiben nem igen
respektálta sem a jó, sem a rossz
szellemeket. Sokkal inkább szem
mel látható, kézze.! fo!;hato dolgo
kat. Leginkább a ké~zel szétbont
ható tárgyakat. Ezeknek rejtélyeit
előszeretettel fejtette meg,

Később kezdtek a dolgok titok
zatosabbak lenni. Tudomásul vette
az Istent, aki valahol a felhők fe
lett lehetett s aki még a sötétben
is látja, hogy Marci mit forral
megint a fejében. Nagy megillető

déssel pislogott az ég felé és szerette
volna lótni az angyalokat. Kará
csonykor látta is egynek a szár
nyát a sötétedö ablakon túl, amint
épp elrepült, nálunk hagyva a ka
rácsonyfát. A Mikulás is ebbe a
titokzatos világba tartozott egy
ideig. 6róla azonban egyszer ki
derült, lIogy a hangja olyan, nún!
Ilonka nénié_,

Ezzel a Mikulás - eddig is A méhtenyésztés (reg'ények, folyóira lok, éneke3~
gyanus földöntulísága - meg, alapismeretei, tanítóképzők, inté- könyvek, iskolai tankönyvek)

szűnt. zetek, gazdasági irányu iskolák, b e
Hasonló sors érte a karácsony- méhészeti tanfolyamok, magánosok

fát szállító kedves jézuskát, mi- részére irta: bármilyen kivileihen v il II a l j él

kor Marci felfedezte a kertésznél LAKNER VIDOR SZEMENKÁR MÁTYÁS
sorakozó karácsonyfákat és a do- m. kir. méhés2ietifelügyeló. A mű könyvkötészete Mezóberény.
bozokban alvó karácsonyfa dí.<;ze,. legutóbb jelent meg a könyvpia- ,
k t con 160 oldal terj'edelemben, s ta- Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
e.. . nalságos ábrái alapján mindenki Áraiánlaltal készség'gel szolg-dl
Me~nyIlt~ tU,doma~y templom~ 'rövid idő alatt elsajátithatja a a "HUNGÁRIA" kÖl1yvnyomda

Marclka elott IS, belfatkozott az méhészkedést, A könyv ára Füzve Gyoma Kossuth L ·os, utc· 64
l " 'b fi rFo d . k k J I , aj a,

e so eleml e. A el;e ezese· 'ora . 4 P po ,tadi'}' ":/0 fillér E.zek az Ih.l d I' k f l '.1 .1 .k• .. ,.' ,." u:.... • a o megren e ese e ve e ne'.
nem hasznalt a foldontulJaknak. I ossze1;ek lapunk kwdohlvatafanak
Szép sorjában estek áldozatul a előre bekitldendők. - --
mesebeli, titokzatos népek, manók .. '
és tündérek, angyalok és ördögök.
Marci már a repü/ökkel és ballo
nokkal kutatta a kék ég és a fel
hők titkait. Kitárult előtte a nagy
világ. Ni'Jpok és csillagok csodá- ..
latos társasága. Marci megdöbbent.
Hol az lsten? - Anya, Te láttad?

Marci határozottan materialista
világnézet felé közeledett. Se an
gyalokat nem talált, se tündéreket,
de még az Isten is eltűnt szemei
elől. Marci fölényesen nyilatkOZI
gatoti egyes pólyásakról, akik ezt
és ezt hiszik.

Azonban nem soká tartott ő nagy
felfuvalkodottsáf!.a. Multkoriban
nekiült leveleket rajzolni. Csodál.
kozva morfondirozott a szép apró
lékos csipkézet! szélen. A finom
erezeten és még finomabb szineken.
Ki csilJálja ezt Anya? - kérdi tő

lem. Es ftogy lehetne ezt utána csj
nálni? Es ki forgatja a Földet? Es
ki tartja vissza a Holdat. hogy ránk
nt essen? Csendben figyeltem a
nagy csatát a kis koponyában.

A nagy materialista rövid, de
kemény gondolkodás után hijelen
tette: Anya, nagyon okos lehet az
lsten.

Marci me[;tért.

vezettsége_ Egy mázsa ká·
poszta legyaluJására kibé
relt gyaluért egy másik má p

zsa káposzta árá.1 kérik
egyesek.

A káposzta
kálváriája

A gyomai ószivásáron
megszokott káposztahe
gyek Cll idén is hegylán·
cokk~ duzzadtak, A nyil'
ség'i és körösnagyharsányi.
k~posztatermelók utolsó
pengóikct fekteHék a va·
sutí fuvarba, ennek is nagy
részét kölcsön pénzböl. Az
első szállitmányok még 5
PQl1gó~ mázsás árat tartot~

tök. Ahogyan lj vagonok
tov'ÓbbontoHák a sok ká·
poszMt és él megeredt esó
vásárver6 ldláMsai bonta·
küzlak ki, szinte óráról
órára vitték le él kcíposzta
i.Íröí. A rossz időmiatt el·
mé!fadt a kirakodó vásár
környéki községek közön
sége. kik máskor' zömét
képezik a káposztavásár
lóknak s bizony vásármul·
ttíval, amikor a vidék i áru
sok árusitó engedélye is
lejárt. még örülni kellett a
szeg.ény káposztatermelók
nek, ha legalábbb a vas uti
.fuvart megkapták él ká-
posztájukért.

Bármennyire is nehéz az
élet. a.z élelmicikkek ilyen'
módon való olcsó beszer·,
zése nem érdeke a fog'yasz
íóknak. merI igyelvéreznek
íj termelők.

Ebböl a kálváriából még
íj termelók szervezet lensé·
g'e is kiérzik.

Ha él termelök csak va
lamennyire is tudnán.ak
megegyezni, hogy az egyes
fogyasztóhelyeket eloszta·
nák magTIk között, lllllint
azt .a baromfivásárlók tel
szik és bizonyára nem a
saját, hanem .a terl11elők

hátránY,ár.a , akkor a ká
posztához hasonló idény·
cikkeket nem kellene elkó l

tyavetyélni.
Igy nemcsak .a termelők

nem tudnak boldogulni, de
a vásárlók is elvesztik fe
jük~t s bánják miért vás~
faltak az első napokban
4-5 pengóért, mikor most
már 1 peng6ért is me.gk.ap
ják ugyanazt a káposztát.

A kttposzt.atermel6k szer
vezetlensége mellett annál
nagyobb felzudulásf keltett
ét kilposzragyalusok szerz
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Vásár

budapesti eIőadáson:A "Hu...
szárok « persze nem azonos a
..FehérváriHÍJszárok'" 'eimú
operellel és ,előadási jog~, va..

,Iamint szövegkönyve AJmostino,
Ri~hardnál (Bpe.~1 VIII. Bar.oss:"
fér 9.), szerezhető meg.' , :, '_o

A huszárok.

Közszolgálati
alkalmazottak arcképes

igazolványa
'Az arcképes igazolványok

19ő4 évre való érvén yesitése
no~ember 15'étőJ, 19ő4 ja'nuár
ől-ig fart., '

Változatlanul ~egmaradt a
24 P.térítési összeg, 2 P. ki, Csabai ,
álI/lási dij ·és l P, érvényes/, Wagner .Jóts"ef
tesi dij.

Az igény]'ogosult aye'rmekek A E " ,,', .
15 Z " sli Kurir"'. noví2mber

részére a nyári hÓnapokra17,ikiszámából yess~ük át '~
rendszeresített arcképes iga- következő kritikát:
zolványok érvényesítése 1934 A fészek MűvészekKlubjái,
máius 15,től;kérhető. ' nak ezévi ki411ítását Csabai Wag, '"

, Arad" Békés, Csanád, Csong- ner József műveL nyitják meg.
rád és Torontái vármegyék te-, CsupapaszielJ, annak különös
ri.iletéhez, tartozó téf;lyleges és hangsuJyozásával, ,hogy a fes·
nyugdíjas közszolgálati alkat, tőanyag Csabai Wagner kez~
mazoílak a'rcképes igazol vá, bem a hajlékonyság es enge'
nyait a szegedi iizletve~~jőség deJmesség t~rén egészen szo,
érvényesíti. 'katlan értékké válik. feltűnik

Az állami és álléllni üzemű míndenekelőlt,' hogy" némely
tényleges, valamint nyug' és alkotás az olajtechnika. némel
kegydiias csa!ádjuk és felesé, Iyik kép"a tempera anyagának
geik után 16 P. 1érítési össze~ hatását kelti. Viszont "a lágy
get továbbra is az éllam vállalja. hamvas, paszfelUecfmikát ki,
Az ezenfelül 8 P. téritési,1 P. vánó képein félreismerhellltte
érvényesitési és 2 P., kiáHitási liiIüI ez a festőanyag" ura az
dijat a családf6 tartoz,ik postai előadásnak. Ezeken fui Csabai

. b~fizetési lappal (12095)~ ;sze- W élgner .ereie a téli hangulatok
gedi üzlety,ezetőségn~k bekü/, i téli -tájak levegójének tárgyila

deni. ' . .gos érzékeltetésében ,jelentke
,A kérvényekre ,vezetendő zik. Az ép forma'éúék, él táv

záradék minta az érdekeltek .Iatok biztos fogása, a termé-':.
hivatajainál megfekintheló. sZ.Q,tszeretet pózní?Jküli előadá-

, sa egyformán ,jeIte'm~ik,'"miht
ha azt mondana amüvész,
hogy problémák nélkÜ'], ujitó
szándék n~lkül az egyszerüség
é,s az őszinteség is' ielentenek
egyéni- müvészefet. Csabai
Wagner müvésútében VélD uj'
és van egyéniség.

GYOMAI UJSAO

Hozzászólás az egyetér- ,
tési kör beszántolojához

Nem fogadhatom el, azt

a magas kitüntetést, hogy GeróGyula (IUábornagyigazi '
. irós főleg, hogy elismert . "Katúnadarabja",ameiyet abu..

iró vagyok. Ezen szindarab dapesti Kamaraszi{]h~z tavaly
28 -szor hozott szin re, mint ér:'

snehtmy.cikk arrq sehogyan 'jesülünk, az idei szezonban
'sem jög-osit fel. Olyan toHa l már a vidékLSzinigazgaWk és
pedig nem szeretek ékes' műkedvelő társulatok által 'is'
kedni ami nem' illik rám.. 'megszerezhető, sót már Békés-
Ezen ékes hang'u, megvilá- csabán nagy -, .tetszés mellett Noyember 1O...11,12-én tar-

szinre is kerülI. De megszerez- tották meg él gyomai országOsgitás csakis a, rokonszenv - - t I
iék 'a, darab előadási jogát már vasar, me yet· él szokásos, eső

sugalat hatása, alatt szület' éi pécsi, soproflÍ,.: kecskeméti, nélkUl elképzelni sem·,lehet.
hetetfmeg. Amit engedtes- debreceni, budapest,környéki Volt is a vásártérén oly·an ra,

c sen m'e'g ri€kem is oly sze- stb. igazg-atók és' számos mú' gadó sár, hogy ké1szer is IIIeg-
retettel elhárítani magamtól. kedvelő társulat ís. A lapok an" gondoJtaaz emb~rmagát hogy

~.Flény, az h~i?y Jén él tanya ,~é:k~d~~~:bk~~~:~::n ;~:~j~;' '~e~:~de~;Ólalel;:;:~~~~,faa:~~~
vflág egy szürke robotossa humorát, és pompás miliőfes, nemcsak hogy él füle is sáros
vagyok. Hogy él darabot,'. fésél. Nagyon t~tszejjcl<. \(arek- lett, de a félcsizma talpais'oda
megirtam, az az. ígazspg be- teriszlikus figuráj, a két. kebel- maradt.A7: állatvédő ' egyesü'
Ie kiáltása volta magyar éj· barát -,- főhadnagy, az ,örök· letek ha látlákvolna ,azt akin
szaktJba 's. boldog ~agyok ké éhes és s~erelmes kadét, ,lódást, lóostorozás't, ami olt
hogy aZ Gyománne~talált a fisztiszolgaidresszurCl minta, voll; mindén krrakodó vásáro..
süket fülekre. A viszont lá- 'képe. Gazsi, akit bőven ellát- zó ellen eljá~ás.f inditoltak vol,
tás meg lesz Egyetért~s ifju, nak a fehérnépek , mindennel, na. A vásár vontatott volt. Ke,
sága. tiszteletf~J de ő csak ,egyet szeret igazán v,és volt a vásárló és még ke..

a gazdája kitűnő kedvencét; a ve:5ebb volt a pénz. 4z állat,
Rácz Lajos kisbirtokos. -, l 'b '

Büszi<:ét, -Clztán <lhá,rom "hu- vasarró , eszamolónk·a. kö.
szárleány «' i'iz ezred, atanyos vetkező:

"nagymamája",a kisváros gaz.... " felhajtva.
'NYOMTATVANYT dag intrikus özvegye és az ró 403
'a~ HÚNGAR·IA nyqmda ezr"d-"zsidója", aki realistikus szarvasm. ,580

, É gondolkodásával és nemeslel~ sertés 587'
K,S Z, I T I "J'Uh' , "'17,:olségével minden alkalomma í ()

nyilt szini tapsokat' aratott a öss,zesen 1887

n Qv<;tmber 18

,November 26· án lesz a
második gazdaérdek·

képviseleti ,gyOIés

Magyar dalkölt6 világra
szóló találmánya.

A Jeggyönyörübb mikulá~ ,és,
karácsonyi ajándék gyen::nekek

részere.

IMi.kulcisnóiákat, babatáncol,
csárdásokat stb, A szabadalom
tárgya egy zenei lerveLet. A
lényege, hogy a most"' megje' ,

A Tiszántuli Mezógazdasági lent óóSzines nóták" cimü pa'
Kamélra és Gyoma község gaz- zarkiállitásu, különleges luxus'
daközönsége kO:z;ött i közvellen ,kiadásban ,píacra hozott nótás-

,és rendsieres érintkezés meg.. könyv minden dgla, meg is ta·
teremtése céUábál Gyomán ~áÍja'az utat él gyermekszívhez.
évente öt.agr~rérdekképviseletÍ A megoldiisa éppen oly érde,

'gyülés megtartasát határozta, el, kes, mint amilyen egYszerü.
,él kamara. Az első gazdaér. Szines hangjegyek, és szines
aekképviseletí gyülés október zongorabillentyük rendszere. A
hó l-én volt a Községháza " hangjegyek szinei, egyeznek a
tanácstermében s ezen a gyü- könyvhöz mellékelt és a zon,
lésena megjelent gazdák me· gorabHJenlyiikre ragasztandó,
leg szimpáliával és teljes meg~., szines papiriemezek szineivel.
ériéssel fogadták a Tiszántuli Ennyi az egész és" már min
Mezőgazdasági Kamara kez' den ,kis emberke tud komoly
deményezéséf s a kamarát kép- muzsikát zongorázni. Csupp
viselő Varga László mezőgiiz- ötlet, sziporkázó szinpompa,
daság'\ kamarai titkárt, derű m@solygás az egé.sz könyv

A második gyomai gázda· Világszabadalmazott magyar
érdekképviseleli gyűlés novem' ,találmány, világszenz6ció't . je-

, ber hó 26·án kerül megtartás' lentő\TIag~ar gondolat,
ra a'Községháza tanácstenné~ Ilyen játékos képeskönyv még
ben s azon Varga László me, , ,l1erp volt gyermek országban és
zpgazdasági kamarai titkár .. A . gazdag és szegény egyformán
MEZÓOAZDASÁOI VÁLSÁG, adhat gy~rmekeinekolyan aján,
B6A.- KIVEZETÓ UT" eimmel dékot, amivel bizony' még a
tart előadást a debreceni ka- felnőttek is szivesen fognak
mattmak legujabb jav~slataif(51, jáJszadozni.· I'ziéses, elegáns,
majd a felmerülő helyi gazda- gyöny6rü, ragyogö,csodála.tos
kivánságok keriiInek 'meglár- ajándék. Ró~savölgyi kiadás.
g'ialásra, " (Minden könyvkereskedésben

Mínden gazdi;!' ~S földmüve- és Játéköoltban kapható.)
lő munkás saját érdekében .és
egyekmes gazdaér,dekből ie
lenjék ineg ezen agyülésen,'
melyrc ezutoo'is meghivja él

, község agrárlakdsságát a Ti
sZánt~li:Mezógazdasági Ka'
mara,

Dezső Gábor zeneszerzőés
dtilköltő világszenzócióf jelen-,
tő magyar ötletet s7,abadalmaz-

, ffltoU neg'yven államban, Nem'
holmi furfangos ravasz masina,
vagy rl?Jtélyes harcieszköz~ a
találmány ennél sokkal több.
Dezső Gábor eddig a felnőt-

, tek szórökozására és lelki gpü
lésére adolt sokszáz magyar
nólát. Aztán elment a gyerme,
kek birodalmába. Jászay-Hor- '

, .váth Elemérrel, 'a nemrég el·
huoy.1 kitünő pOétával,gyer
mekverseket iratott és azokat
megzenésitelte. Igen ám, hogy
el is tudja zongorán ját.szani
minden gyerek eteket abübá·
jos nótákat, 'egy rendszert dol·
gozoll ki, amelynek segitségé
vel a legaprób,b gyermek is
néhány percen belü) elzöngo·
rilthatja akár nagy zongorán
akár kisjátékzongorán a nó· •
íákat,indulókat, allaló dalokat,

;.,.-.,.
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APOLLÓ HANGOS MOZGÓ

Fizesseneló iapunkr~

H'O
Novemher hó 19-én vasárni1p

·"PokoihajÓ" 6rült féltékenység
Dráma egy· tengeralaHjáróll 8
felvonásban. Fószereplók; Ta!·
lulah Bankheadés Gary Cooper
Ez évben szenzációs sikert
araíoH Budapeslen. Bimbó millt
delekliv, hangos trükkfilm i
fclvonásban. Magyar és Par(l~

mounl Vil~ghiradó. Előadások

4, 6 és 8 órakor. 23 csütörló
kön zónaelóadásban, Őfensége

'csókja, Hangos film0pgreH 8
felvonásban. Olló Wallturg,
Adele Saneroch és WaHer Jan
sen gyönyörü filmje. 31raszky
Olló muzsikáia. Hapíák, hátra
arc, Néma hurleszk 2 felvonás
ban. Előadások 6. és 8 órilj
kezdellel.

tRTE51TEM

Karsay Lajos
yendégl6s

Gyoma község n. é. közöl1sé~ét, valamint a testU·
~letekel.hogYi;1mt)dernkor vívmányai saerint felszereli

:szó,da(ví'z, gyáramat·
- á mainapen üzembe helyeztem, s így. él Ieglisztábban

kezelt,;szódavízzel.ílJok rendelkezésre. Ugyancsak sd·
.,veS~ll állok e1iellyzések, Lakodalmak, valamint társasva'"
c csorak rend~zéséhez: szükséges tiszlánkezellJeritélH~kkel
'il' n. é. -közörrség, valamint tesIületek rend~lkezésére.

§r-fslfes pártfogást kér:

Slabó József és neje Cs, S1,abó Eszter
gyomai lakos(.któl WOO P..:ért.

Szilágyi Laio~ és neje Rác( Ilona gyo
mai lakosok vettek egy beltelkes lakó
házat KöhlerÁdám gyo;Uai lakostól2600
P-ért

Szanati József és neje Mészáros A..nna
budapesti lakosok vettelc egy. beltelkes
lakóházat özv, Vékony József:ué put!loki
Sára es"tsaigyomai lakosoktól2iOO P-ért

.. ,

A kormány 15 millió pengöt
forditbe~üházásokra.A kor'
mány illransferalapból 15 míl
Hó p.engÓ kÖlcsö'11 W~Z fel.
amelyből 3 millió penb(1 üt·,

Átbelyezés;Kiss Géza M,áv. épitésl'e; főleg bekötó munkák
fátiszt földinkeI szép kilünt~lés" ra, 750000 pengő cl Budapesl
érti elómen.e!elében. sürg:ósen .Boraros téri' hidépitésére,' 2"
alhe.fv€zték il szegedi' ü7.lct've- millió 990.000 pengól~izimul1'
zetós"ég'hei. Ui áUomásRelyél kálatokra és vizilá,rsulalOknakAo.yakönyvi hirek
már el is foglalta. Kiss Géza~dnai<;

ut6dfl~rllf0tflslván máv. tis:zIAz1933fM gazd.asá~ év Születtek:
l~1il.f:~ ~i fiiuuarosön átveszi a te· szesztermelési kerete. A pél1z- Ágoston Gábor, H~iha.c:hÉva

..fie-rilinitart. iigyminÍszler az 1933/54 évi Zsuzsánna, Megyeri jQ'5zef.
· "l'iQv::~mb:er26 áRftUéresgyors" tertnelési idősMknaks7eszler- Csapó Sz. Exzsgbel, Cs. Nagy
· itldul llékéscsabár61 Budapest- melési keretél, vagyis aztQz Erzsébet. Putnoki JÓz5.ef. .Mol
re. EvonatrtilGyomán ts fel le'" alkohol" mennyiséget, arrúdyel nál' E~ldre.
nel szílllni,anonnafl (jzonböna il fogyaszlásiadó aláesöipari Házasság.ot kötöttek:
Déké~si[bélimeH~tdiiClj P,4.20 é5! me7.ó~azdasági szeszfóz- Öhlmüller MárloI~--'- KincKs
keUfii:dnL A'Menelrend elQre- dék 193á; szeptember 1"lői Erzs<!oei. Márion László-Tóth
ltíthatolag: fl legutóbbi ilyen vo· 1954-évi augusztus zi 1· ig ki- Vii m(l~ Megyeri MihlHy-Belán'

'. Ral melú~ir~Rdjév(l1 megfog fózheloek 240.000heklolHerben Rozália, Márlan Bálinl-Herfer
· ~gV0~~i.fegve-k Gyomán€!7r' éH· allapitolla meg. Julianna, Debreceni Dezső
lombfánöksé~r[lél, Békéscsa· flldrengésjelzővirágok. Kö· K. Szabó Erzsébet, . Tirpár
Mnp~die- . él Mene/iegyirodá", .zép-Amerikában van egy virág, . Viflce~ Dávid' Mária, Kovács
-ban kaph~tók. amely megérzi a földrengés János _ Icsa Róza, .K. Nagy
N~et Sediletrendigén.y;.· .' köZeledését és szirmall<él órá· lózsef-Székely Zsuzsánna,

li~e.·Né01elof:.szágbaRRendla- val él. földrengés el6Hkkonyul... Balár! Lószló-ErdeiPirosKa,
Rtcs 'alí'!KuH.hogy 'él' vHághá· . flélk.A lél.kÜ'Sságnakigy elég Molntlr Lajos-Iván Esr-Ier.
bQ,ru!)I11R' ré~zfvett mi'lgy~1' bak ideje van l'l menekülésre. Égy. EIhaltak:
t~r~(fkrés~éreismig Vilmos fiataYmagyar felfedező érdek~s
e~@ai:~r tAi€'ncioja s~eril1l Ré- sorok(jll iri erről Tolna.jViliÍ~' C~apo Ján,Os &0 év, Sallai

c ., I k fi' d ~ MargH -4 napos. Beínschrólhm~t h~~oru~~mlé érem e.. ' lapján"ilk.A világ min en re..; Egy kifogástalan cser6pk,6lyha éi
., I -~-' L k'k ,Mihályné Lehoczki Magdolna~ü:1~tfendad."Qffltínyoz,,~ser;.. szében élnek magyaro",. él I . . Joay 1laskályha ell!dó, BŐvebb~f dr. 'o/@-

cl 49 év. L. SziltlByi. An<;lrás Tá "bM~qi~r~m kai'dd~lé~ kar nél- köjül" sQkaó szorg.a'lmasan gel Kámlyqrvosnál; Ugranott egy fali

k e.: v, Wc. i.CE.ert O,t[örayl.lé Braun t"kö ét I k t"tik~iji leszl!3Qoffl~nV()Z"'Vq,élSLe. gyüjlögilik 'az 'érlesMo.·•.lósce et; 15.1" fl> u, r megv ere eres",.
M."'.ria.. 5.3.', ri. y.. ,ftamni S.ándor k ct llók éi;9f,ho~yti.i:n'OfH~lbeli vagy hogy él népszerü képeslaplla- ... Cserépkályhék. an ~ . .' li vas-

. . I .. . '" , 67 éves. Á&Oslon Gáhor H~ n. kályhák szakszerű javítását, átrakáaátm.. ö.iiÖII~-%.· Qr.sz;~g~eH te f.e.' slt~; sábíain tapaSilalalriikról beszél-
l!í' Suszter lS1ván 42 éves. fa, szén és vegyes tüzelésrejótáll,ással,métly~kr&! v~g~~6;Hadiérmet molhassaneik.'Ez il litka ToJ- olc5óneszközlöm. Szép és Qlcsó· új

Q-li~it~ft' franth~rGO~ bajtárs nai VHáglapja nagy elleriedf- kályhákraktáron. V.áczi LiliQicserép-

i!léRy-elh~lt l=f~diéremmeg~zer~. ~é.gének. A s~,gérJi vi;z~ga. k~lyhásmester 6éké.f!c.S!lbí!,,1- ~er. Bá-

,zésihez~z.üks.éges kérvény, . Értékes taiáimány. Mindenki '.-,. Egytek,intelye~ kereske- nábutca 1. S~: " , (i-i5)

~iI11~1 ésegyé-b felvi:J~go~\lást iu<Ha. i1QSY .rol1y meghizható dőseg~det ker~sett uisághir- Ki~zoI9~lóI~ányok feivétefQel;, je-
. ····.!>I ·.l-,:'I CE p'"''''lo'lo's''' . ' ... f'f""") ·.de..,(.""."t,·a'n·.'S,o.k "'..I ,ázo- i.e.'" l~ntkezniKovácsJános,igaz.~atónál.. IJYYlr 'YIóll~~'l':eY~J~ ","",,,!', u szer az Aspirín eJ a]élsm~ , ''<'... .. _ ,
"~h' . 'D' t h Ehr"'R . .., 'd lf>l·jlk...... z..r.).t n.-."'... .m·l.n..a.eaY·J,kto~.1 "'zi iEgász6f'bj kaukázusi dió ebédli~1J~lle9·e~:~~J~lJ.sq ,e . II ,,"'" meáhíHés,rheuma és'mrn ~n~ .. "" ""l",.., eo eI.' u ..

. .. ..... tb !l' . ·ke'r.d""'....I~ "'. . .. k..e.·.'r.e..'~ke,dó, mea eladó Horthy Miklós ut 2i. &z. aJatt.J~giqfl"·ffii:llrf~tors~~~i ... muo, nemüeredetüfájdálmak eJl~,ll.. ...'" U"".. E,9lf Qc.1~th~IY'lil'g a,zonnalra kiadG
kiilt~l'~~ttak 'délm~,gVí:lr{)r~zágl Szitmo$. ·ulán~~tavan,m\?jyek tudná-~ mQndaoi. miként lehel az Ehrmann házban.

meguizgltjé!". 5l~ged Va~~ályq' filOflban .' részbe·ncsekelvebb· í;lz üzleletfeileszlenl? :po h~lyl6.l)at~izt~~itó.~~,,~tk. fe'l

l,\' 4·.! .~. l1éitáSUélk,~sokszor rp-edig kel· -Azajánlkozók egy része 'hívja,a1a~ok figyelmét-a tagdijak sürgöi
-]'tlftsoio5"e~ty''Eridröd611' lemefl~nrnelMkhaUísokal FeHe- oem tudoftválasz.l adni, él Wb· befizetésére.c .

A Bé~~\1i&rn~'~yei iskol4nki'" nek ki. A "l. A.spirin... tabl~Hák ViJ- biek.pe4ig más~sm~~ váltl-.,8QQ p. ~! ~4Q() n~ijl révl3p~$1
"Uli n~prHUvél~sí bizoltságeo<;l- lódbágá1azered~í,,<;somago: sz()~~t~dtelk. mig egy ügy.es., ,~e.t~~rf?ld~~U!J1qlC69~~~Lv-~lamlnt
tódfcsÓ,'p"0rtja'fIz "f2xéhöriszll'" }';;s.on,..."s a tabt~tlákon lát.haló segéd kivágta, bógy:a2: űzJe, 1 butoto~ottkUrönbejáratu utcal szol1a

... ,,'" . t~t '. uistighirdetés utján ',. lehel kiadó ért. Horthy M. u. 30 sz. alatt.
4{u~-Női' Liga 't~fldez'és)2ben!'Bayerkeresl'tról ismerhe1Jllk f~1. fejle~zleni és' a J<erestíZdeJem
·ti'ó·t9·(fu'-Vélsárnapd.u;áóral Szindarabotirt.ahatszoros·· k'iegésdtö szerve il kÖz1smerf IXU'"nu'nlUI lU "M'
ketdeUel~KuHuiházs-Linha~. világbajnok., Errőlközöl ~rde·Erdó5"'"Hirdetó Iroda. ,. (Buda- Szer-kesztésért és kiadásértfelelös:
-t~rrnéb~fl""ffllísofo~."eslélylrl2n.. kes -eikket·a DélH>áb uj ~zéma, Pest, Teré7.jköml~§.) ifj. WAONERMARTON.

d,eZ:-:5áreJ}l'ókazelemi is.kolq amely 84 oldatterjedel",mben. -=' E:?l ~s'?gé<;let alkéllmazta. nHlluUIU,,,.. ,unn

növtödékeLBeJé"pódH szemé.. es"gazdög 'tartalommfH . jel~nt~k~r~skedő.
lye.fiKQI1t'40'fillilr. meg;'cE:ünkivm.szómlí1-lan'ér.

Oi~$zór~tágbaR'1tjjetróle;'c 'dekesebbnéJérd~kesebb.$rLin.
c:; uri;lfuftásfört' eUf.'Bakú .kör", házi riportot, fHmrovatol, Rom.
"' ~f)ylKifn;az~ ,Ashésfl.;tröszt 'terü' . pás budapesti "és' külf€Hdi· ra.
il~tén;ur 'p~trólemriforl'ás" töre ·dlomúsörokat.slá8'efszöveg~';'

~Id áföl'db61,'amelykét . nap ket. folylf1'fásés r-egényt,egy-il'
~al~Wl1armilÍcézú tönnflpetró.;·. felvonilso~szindarabot,reiJvl?'"

· >Je~m6tii"lo~eU: kl: A :; k-ormány. 'nyekef''"is kő'xel- sZéÍzképel
táféikedéséréaterülelela OPU taMI dzolvüsó él 'déepszerü
esapiÚai'vdiék:körflJ, .nehogY'siinhilziképeslapbfln~ Egy.:'
"5i~rené~eftenség förténjék szám ára 20'flHer,

--Áz 'eniirödi:iparfeStlletcsÍí" .

·'mad1as"2:akosztálYa[ hó 19..én Ingatlanfor-g.al'orn
vasárnap este az Jp-arles1ülek
ben társas 'vacsorát rendez." Molnár Jó~sCi!fu'éN9v~k~~~ter>gY6~c
Vell~50raje:~Y:ek már kaptJat6k maU~kl>S vett U~öl félh~hni&án-

" az Iparteslül~t kiJTlllrój!?néJ. ~A, tótNoY~k J\lli~n; Oláh $~~é;iornégyo-
vacsora irán~ nagy érdeklódés n1ai"'lakostól850'p-ert.

- mulatkozi!<. igy kilátás vqn rá. KnerEndre;·Madaras OylJla és No
'.,h~gy az ~tr:~megjelenők. egy ker Artur gyomai lakosok 287 öl s~Qlp
·::··k~lI€mes esM1 fognEik eltölteni. ~s587ölpoCQSí szántó jngatlólng~';:..~

Nyomtath, a ...HioInli"itl1l"~nJvnyomlil.1 ,,,,,rlf08,emtn.filleIRIBmVltze.t6: B"rI.U:~I'Il:~r 1'.11".1)'.
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E L Ö F i Z E T É s I A .RA K l
Negyedévrel'30 P, Félévre 2'00 P, Egész évreS'20 P.

Befizetések postacsekken:
•HuRgária-ftyol11da ,Qyoma"csekkszám 18.208. !

LaplIártac SO üt ö r t ci k este fi óra.
Mejtenik minden szombaton reggel:

Feleiös szerkesztő:·ifj: WAGNER MARTON
Szerkesztőség·és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm, magas hirdeteil
20 fillér. Ótszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
Ifélévihirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Hajó elmerülés
a Körösön

A hajón volt emberekkiusztak;

Acsergettyüfoki kanyar~

tól dereglyével száHiíotttlk
a homokot az endrődi hi.,
dig és onnan kocsin a
nagylaposi.utépiíéshez. Hét
főn is megrakták a dereg
Iyéí 7-8 mS. homokkal· s
át akartakhajóznj a má
sik oldalm. A Körös kö ..
zepén a dereglye hátulja
olyan hirtelen kezdett sü
Iyedni, hogya rajta lévő

4 ember; mire 'áHátfe( él

helyzetet, már a hideg viz
ben is volt. Egy közülük
kiuszoft, 3 ember pedig a
dereglyén volt pallókba
ka.paszkodott és kievickélt
a Körös másik oldalára.

A dereglye a Körös köze·
pén 4-5 méter mély vízben
fekszik és várja,ha él viz Ie
apad. hogy kívoníassák,
amikor js megállapíthatjuk,

.hogy léktől vagy mások
miatt sülyedt el a dereglye.

A községben arról is be·
széltek, hogy egy ember a
vizbefulJt, ez azonban sze~

rencsére nem volt igaz,
mert az emberek a dereg·
lyéről egy hideg, fürdővel
mind megrneookültek~

elmult években a gazdaadósok I A tanfolyamon Gyomától
által fizeteit 12-20 százalékos 20...an, vidékről 11 .. en vettek
kamatokkal·az adósok az igény- részt.
bevett tőkehileleknek, két, sok- A tanfolyam zarovlzsgáia
szor háromszorosát már ugyis most vasárnap (nov, 26) dél..
visszafizetlék a legtöbb eset- előtt fél 10 órakor lesz él köz
ben a hiielezőknek, főként él ségháza nagytermélilen. A zá..
gépgyárosoknak. Miután elő.. róünnep után az Alföldi Zöld ..
re'lálható, hogyacsökkentelt mező Szövetség ugyancsak a
kamatokai sem lesznek képe- községházánál vándorgyülést
sek fizetni, az érdekellségek tart, melyen érdeklődők is jG'"

már most intézkedéseket kér~ len lehelnek. A vándorgyülés
nek a csökkentett karnai és uián az Alsórészi Olvasóegy#
tőkeiörleszlés teljesitésére kéP"" letben közebéd lesz, melyre
telen gazdaadósokmegvédése külön meghivókat adlak ki.
céljából, A.felsődunántul ezen Ezen az ebéden resztvésznek
méltányos .és előrelátható ki.. a vidéki vendégek is.
vánságait bizonyára az egész
ország gazdaköz.önsége ma-·
gáévá fogja lenni és már is
valószinüsíthető, hogya kor..
mány a kérések legnagyobb
részét teljesíteni a panas70kat
pedig orvosoini fogja. G, H.

FT

Iyam
ny.itása.

zö mezötanf
me

fél százalék, .i1letve 4 százalé...
kos kamat ,és az 1 . százalék
tőketörleszlés aielenlegi ter..
mény és ilJalállományok mel..
lett nem viselhető el. Ezen ma
gas) kamat j és tőketör]esztés·

fenntartása lehel.etlenné fogja
tenni a re.ndeletnemes intenI
cióinak az elérését. Nem lehet
arra hivatkozni, hogy.a gazda
adósok kamala Julságosan
nem maradhat el él kereske..
delmi és ipari kamatoktóJ, mert
kÖzJudomásu.hogy a földmi..
velés ma egyáltalán·. semmit
sem j1övedelmez,. amit a magas
védovámokkal . védett iparról
korántsem Iczhet mondanL Az

da'nántuli! gazdaérdekeltségek
galdaad'ós-ivédő rendeletek

kiegésziiését kérik.
gYP;fi mezőgazdasági ka..

méWjj· terüle/én· egymáslI táu'~art'"'
jákH~ ga!Zdasági bíl1loHságok:
egyébr. gazdasági érdekeltsé.. ·
gek ósziközgyüléseikel.ame...·
Iyek mindegyikének főtárgya él

kormiíny által kiadolI gazda..
adós. [f2lnde.let·.birátata;.. annak
előrelátható 'következményei, él

rendeLettel'! szemben:' fennálló
C1g~Jyok.éskivánságok. A győri.

me~őgazdasági kamara;amely
él megjelent gözddadós védel ..
mi rendelet/el szintén intenzi
vell' foglalkozik az egyes ren
delkezések megcváltoztatásat'él
~ormi;ÍnYftoz íntéz,eH· sürgős
.kIÍrelmekkelés .. iavaslalokk.~1
ig0y~~sz.ik mielóbb orvoso.ltafni.,
19yföbbek közöd kérÍ és ja
Vi:lS~lljCl, hogy 'a gazdaközön
ség· a bekebelezéJtségi védel!
birtokkányHvifnitils iránli ké·
rGS: határidejét >december 31-ig
a bekebeJczeHségi határidót'
él: iwrmáuy szintén december November 19-éndétután D t Igy jutotIunk ela rét, es le- .
i1;'ighosszabbitsa meg, hogy órakoL dnPiukovich1ózseF'·fő-I gelőgazdálk'odás kérdéséhez.
él '1'5'~szöröskataszteri tisz/a szolgabiró,az:Alföldi Zöldmező Tudni kell még,hogy az or
]"övede·'menaluli adósok -szin.. Szövetség alelnöke a község.. szág"áJlalállotnányának75 szá.
tén védelem: alá legyenek he- háza nagytermében a tanfo- zi.ilékakisemberek kezén van.

. lytZ2Ne;med" véd elemnélkúl. Iyamra j:elentkezők, dr. Pálka . Az· sem közömbös a kisgaz~

ezek a gazdaadósok is rávi" ~ál főszoI~a,?iró, Kató Lajos dákra. ha. tejszövetkezeti úton
des:en- töttkremem'í'e"k'ahitete"; jegyző, LéhÓcí:ky Károly gaz... teitermelésüket állandóan tud ..
zók szorongattatásai követ.. daságL felügyelő,a fint·a· Mbéri ják érlékesiteni,hogy a tehe..
kezfében. A gazdaadósok ka... endródifőjigyzóvezetésével nük· napi ~ liter, átr-agát 15 liter
tegórizálása méJjánytalanságo~ átjőtt endrődhdőljárók,agyo- ötlagratudják·fokozni. Ilyen
ka/eredményezhet és ezért a mai előljárók és sok érdeklődő helyütt már a szarvasmarha·le...
f'~ndeletáltéll célzott intenció.... gazda, iparos is tisztviselőelőtt nyésztés alapja· is le van' fek...
kat veszélyezteti. Sajnálattal hatásos beszéddel nyitotta meg tefVe.
láíjaakamara, hogy egyes cl tanfolyamot.Beszédénekgon~ A mezőgazdasági termelvé... ·
kérdések rendezése a rende,- dclatmenete n9l?yjábólez voll: nyek.értékesitése már ugyis
JeIből ,hiányzik, ezeknek pót.. Ezelőtt 100. évvel az alföldi kicsus:zott: éi ~gazdák kezéből,
lásálkéri.llyen kérdések, a mely,ékinkább állatien·yésztók . igy a jövedetmükjavitásában
hosszulejáratu -tartozások ren... voltak s ma már egészben föld... > az olcsóbb termelés felé kell
dezése,a jóhiszemü kezesek mivelők lettek. törekedniök, Olcsóbb termelés
megvédése, a házhelyl;Hnjut, Az állatállomány ka/asztró.. csakis megfelelő állatállomány...
tatat/ak és sulyos hátralékkal . f~lis csökkenésének szemlélte.. nyal történhetik, állattenyé')ztés
terheltek. földreform során föld.. tésére felhozla,hog'yKuns.zent.... pedig ml2gfelelőret..,legelő ...
höz juttafottakés ad6ságokkal 'miklósi járás állatállornánya 24 gazdálkodás és .takarmányter...
küzdők 'tartozásainak rendezé... .ezerről .( ezerre csappant. melés nélkül szintén nem gaz.
se, a különbözŐ külföldi valu.. . Az állatok száma megfQgyol!, .. daságos.' '
tára szóló adóságak r,zndezé-. q termelő . terÜletek· megna-, . Dr; Piukovicn Józsefalelnö,k
se· ésa földbérlő' társada10m, gyobbodlak, mert a réteket Je, .öeszéde nagy ,hatást érf el.

geIőket f~\tö'rték és szántólnú..
adóságai .,. rendeiésének kér... v'eHfs~ alá' vették, s ma'márnem· A község részérol Kató La..
dése. tudnak elcg;endő és olcsóter.. ios jegyző Üdvözölte a meg<

Ri~uta.Laffa,-bogy,Q4'S .és. melásii~ trágyát elóálU,íémi. jelenték~t. ' . .~.
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Szeretetszövetségi. ,ünnepé,ly.

November -ig
védetté nyilvánittathatja

minden gazdaadós
a birtokát.

Közművelődés

.faragó Károly Nformálus la
nító és Papp Ilonka községi
ovónó. Szavainak: jökó Piiyu
és Oláh Sárika.

Ezen l1agYielentósé$JüÜnne~
pélyre és a községünkbe ér..
kezó kedves vendégeink meg-.
hallfialására tisztelettel.. és·
örömmel hivjuk községiink la·
kosait.

A Szerelelszövelsdg magasz ..
los hivatási teljesU,az árva
gyermekek gondozását és ne
velését vállalta magára s ezen
nemes emberbaráti munkájában
segítsük mindannyian. Ha csak
egy trvánaka sorsán könnví
tünk" már akkor is megmutat·
juk, hogy szerelet lakozik ben
nünk.

Az árva gyermekek gyámo..
lílásár'a ezen Szereleiszövéi.
ségi ünnepély alkalmáva! mb
denkitól ,40 fillér adományt
kláünk:

A népszerü gyomai szer'"'
dai estéknek legutóbb Szó·
ke Ferenc és Kner Imre
voltak az előadói. Szőke

Ferenc· ig. tél II , az lpartes~
tületben Trianon igazság
talanságait os,toroztéi. Még·
döbbenfóadarokbari'tarta
'fel alMaigvarh~za'i(Ógf~/'~"; .
lall, csufos megnyirbálástH "
a jövőbe .veteH hitre :h~z· .
dilva az, ifiusógot. Kner,·
Imreközgazdas6gi' hírSyu
elóad6sára zsuföl6sig meg· '
telt ci Nemetvárosi Olvasó~ ,.
kör terme. .Eló'adása.liaH"
érdekes· statisztikai· é'ld(1to~

kat közölt Gyoma és E:nd~

rőd községek népesedésé-:,

szabb helyzetbe a mail'lál, még
akkor sem, ha kéreimé! az ilp
letékes biróság' nem találja
teliesilhelőnek. Elenkező eset·
ben azonban jelentékenyeló,
nyöktőJ foszlaná meg magát.

Ismételten és nyomatékosan'
figyelmébe ajánlia tehel él Me"
zógazdasági Kamara az adós
gazdatársadalomnak, hogy fo
lyó évi november hó 50-áig
birtokainak védetté nyilvánilása
iránti kérelmiiket okvetlenül
adják be a7 ille/ékes telek·
könyvi halóságl'lOz.

A s7űkséges felvilágosiláso ..
kat él gyomai kataszteri nyil-'
véinlarló hívatal, vagy akár·
melyik gyomai ügyvéd megadjél. '

szembe a betoniárdával.
Igy megl<özelHhetöbb letr
volna mindegyik és ,nem
lett volna annyira szétta·
golva a piac.

retetszövelségi ünnepélyt ren
dez. Ezen ül10epélyen elöadásl
tarI Dr. Szentpéteri Kun Bélíl
debreceni egyetemi laniir ;bib...
lia magYlírázalot mond Papp
Béla a szeretetszövetség misz
SZiÓl lelkésze. Szóló énekkel
közreműködik azünnepélyen

csés. Sokkal ügyesebb lett
volna azt a kastély elé he
Iye:mi ésa henteseket
szembe vele, a templom
eiótti kikövezett jórdára :

A Tiszánluli Mezőgazdasági

Kamara felhívja az érdekeltek
figyeimét arra, hogy az adós
gazdáknak birlokaik védetté
nyilvánitása iránti kérelmüket
folyó évi november hó 50-áig
kell az iIIelékes telekkönyvi
hatóságná\ beaféhliok.

A védett birlok intézményi
nyének létesítésével él Kormány
messzekihaió intézkedést te!!
és ezáltal él védei/ birtokos le
nem kicsinyelhetó elónyökhöz
jul: Mindenkinel, feltélleniil ér
dekében áll lehát, hogy bir/o
kának védetté való nyilvánítá.
sál kérle.

A gazda azáltal, hogy birto,
kának védetté nyiivánitását kéri,
semmiesetre sem keriii . rosz-

l,
A gyomai református egyház

elnöksége tiszteleljel hozza a
közönség szive~ tudomására,
hOfiy az Országos Református
Szeretetszövetség f. éví decem·
ber hó i·án vasárnap délután
5 órakor cl közséQi iparos la"
nonciskola (anlermében 3ze-

Piac áthelyezés
Szerdán nagy meglepetés

érte a piacra siető közön·
séget és a piaci árusokaf.
A község Előljárósága 
igen helyesen - él csirke
piacot áthelyezte él sárten·
gerből a betonozott rész
re, a Holler vendéglő elé.
Onnan a henteseket él kas
tély elé, a zöldségárusokat
pedig él. régi csirke piacra.
Ez utóbbi hely szűknek

bizonyult s nem váltotta ki
a közönség megelégedését,
egyrészt azért, mert szük
volt a hely, eldugták őket

s bizony ott jobbról-balról
olyan szelet kaptak, hogy
mindenki átfázva sietett
haUli.

A csirke piac ilyetén va
ló elhelyezése igen szeren·
esés eszme voll. Az idejá
ró baromfi kereskedőktől

tudjuk, hogy Gyoma község
baromfipiaca csonka Ma
gyarország egyik legszá
moHevőbb piaca, s egy
egy piac alkalmával 12-16
sőt. 20 ezer Pengót is
högynak itt ö kereskedők.

És ha (lZ <:lthelyezésnem
történt volna meg, fakép
nél hagytak volna bennün,,:"
ket a baromfikereskedők.

Micsoda kárt szenvedtek
volna a termelók, és maga
a község is helypénzek el
maradásávlll, ha piélcunkat
a feneketlen sár miatt mel
lözték volna 11 kereskedők.

A zöldpiac elhelyezése
már nem volt ilyen szeren...

7

Gömbös Gyula
(Arckép)Rakj rőzsét, rakja tüzre!

Irta: vitéz Tó1h Alajos.*

Rakj rőzsét, rakj a tűzre.

Ki ne aludjék! Gyujts alája!
Rőt fénye az égő piros lángnak
Hadd hulljon tarlónk avarára !
Zuzmarás tél lepi a tájat,
A téli este ugy meg/ázat.
Didergő lelkünk hadd lobogjon,
A sötétben világoljon:
Rakj rőzsét, rakj a tüzre.

Kint szél borzolja a nagy erdőt;

Bent csönd várja a jövendőt.

Láng kell, mely a lidércfényt elűzze,

Szórj aprófát a szikratüzre!
Ámuló lelkünk hadd csodáljá,
Hogy leszforgácsból szikra lángja.
Rőt fényét annyi fűzálomnak

Borítsa tö..lénk takarának.
Hintse a lelkiínk avardra.

Rőzsét: hitet, éle,tforgácsot
Hordjátok rá mind, - ne oltsátok
Ma szitja még az őskelet szele, ,
Holnap oltja már nyugat lehellete.
S ha az utolsó parázs is kiég
Lobbanthaljuk e' valaha is még?
Vigyázzatok!
Kialszik mind a négy világtúja !
Kell, kell a szent r6zse lángja:
Szivet, hitet, életforgácsot,
Mindent csak nL, és ne oltsátok,
Rakj rőzsét, rakj a fűzre.

*Vitéz Tóth Alajos középiskolai tanár
2;1: uj magyar szépirodalóm egyik leg

nagyobb igérete. Sajátosan magyar és·
borongós Iirájára örökre rányomta a

bélyegét a világháboru és a nyugat·

magyarországi felkelés, melynek Gyóni
Gézája volt. A nagyközönség inkább

Csehoir és Lermontov, a két orosz no

velista é" regényiró fordításai révén
i~meri.

,. épen bolseviki, tehát világnézete-
ben nemzetközi kormányzás fe
lett aratott győzelmek következ:-

A világháboru után feltörő nem- ményeként erősen nemzeti és faji
zeti kiélési forma, mely az inter- jeHegükormányok v~tté_k át aha- ..
nacionalis közösségre való törek... talmat, többnyire aktiv, vagy volt ,
véssel szemben a nacionális ön- katonatisztek jutottak.irányit6 sze"
céluság jJolitikájának jogosságát rephez. Igy lettek Európában ál
hirdeti, a négy éves kataklizma lamfök nagyhányai Horthy Miklós
előtt teljesen ismeretlen emberek tengernagy, Kemálpasa ezredes,'
egész sorát vetette a nemzetek 'Hindenburg tábornagy, Achmed
élére. Nem véletlen, bogy az em- Zogú százados és igy lettek kor·
beriség sorsának uj irányitói kö- mányfök Pilsudszky, Primo de
zött többen vannak olyanok, akik Rivera, Pangalos, Avareseu, Zsif
azelőtt katonatisztek voltak. Aka- kovics tábornokok, jákfai Gömbös
tonai nevelés minden más isko... Gyula volt vezérkari száladosés
latipusnál határozottabban kifej- Göring volt főhadnagy. A há:",
leszti a nemzeti érzést, a faji SZQ- boru utáni korszak hét katona.
Jidaritást és ahol erre szükség miniszterelnöke között kétségtele
van, az integriíásra való törekvést.,· nül Gömbös Gyula a legérdeke. ,
Ilyen körülmények között egészen .sebb egyéniség. Mig a volt len
természetes, hogy. azokban, al ál·". gyel, spanyol, görög, román, szerb
lamokban, ahol a csődbe jutott és a jelenlegi porosz miníszterelnök

.líberális, 5zociáldeiDol\rata,:,~aif .~ ko.rmányf6í· székbe ,is ma.gukkaJ_

"



t ~a3 november 26 3. oldal

Farkasinszki Imre teljes zenekara muzsikál. Teajegy ára l P
K e z d e t e este pont 8 órakor.

Egy dévaványai ezermester
szipkatalálmánya. Néhány nap
pal ezelőtt beállitott a szerkesztő

ségűnkbe Tóth József dévaványai
munkás, az ismert ezermester és
bemutatott egy saját találmányu
tűzbiztos cigaretta-szipkát, mely.
nek aluminiúm kupakja nemcsak
a cigaretta okozta tűzveszélyektöl

védi meg a gazdáját, hanem a
szétszórt hamu sepregetésétöl is
megkiméIí a férfiakra takaritó há
ziasszonyokat. Az elmés szerszám
érdemes arra, hogy megvegyék.
Darabját 20, illetőleg 30 fillérért
árusitja Tóth mester, aki repülő

gép, bolondmalom, kapálógép,
forgóra járó legyező stb. után
most szipkagyártásra adta a fejét.

Megjelent a "Szabadság" vi.

téz Bajcsy-Zsilinszky Endre
pompás hetitapjának uj száma,
Gazdag farlalomból kiemeljük
Tombor Jenő ny, ezredes szen·
zációs eikkét egy távol-keleti
háboru eseményeiről, Balla
Antal él német választás utáni
külpolitikai helyzetképet rajzol
ja meg. féja Géza a Szegedi
Téka könyvkiadói működését

méltatja, a "Szót kérek" ro·
vatban pedig él kormánypoliti
káról mond birálatot. Áfra Nagy
-János dr. a "föld Népe" rovat
szerkesztője a falu problémái
ról ir különböző cikkeiben és
pontos felvilágositást a kérde
zősködőkneka gazdavédelmi
rendeletről. Gulácsy József dr.
izes történeteket mond el"Va·
sárnap délutim" cimü rovatban.
Bársony János kisgazda a gaz·
davédeJmi rendelet hibáira mu·
lat rá gyakorlati. példákkal.
Sínka István gyönyörü novel
lát irt. Vér Andor· él szegedi

-tanyavilág páriáiről közli riporr
sorozatának első cikkét. Heti
.rigmusok, riportok, cikkek te..
szik teljessé él lapot, mely l(}
nagyoidaion jelenik meg és 12
fillérért kapható minden ujság
árusnál.

ETE

Kinevezés. Az igazságügy.
miniszter Dr, Molnár Kálmán
budapesJi törvényszéki Htkárt
járásbirónak ne~ezte ki a gyo
mai járásbirósághoz, qki áilá
sát már él közeli napokban el
is foglalja.

Molnár est Endrödön•. Mol.
nár GY~la szinész a gyomai
mükedvelő'egyesületek rende.
zője, aki az endrődi közönség
előtt is közismert már jóizű

hurnoráról, 1935 november 26...
án Endrődön az Ipartestület.
szinháztermében este 8 órai
kezdettel, filléres' helyárakkal
kacagó estét rendez. Mint ér.
lesüliink, mostani músora me·
Iyen a Fehér trojka, Szerzők

iskolája, Végén csaU an, A 8·as
kordán cimú darabok dominál
nak,humor, és jókedv tekinte
Iében még· az eddigi . kitűnő,
emlékezetes .Molnár estékelis
felüimulia,

A gazdaadósok figyelmébe.
A pénzügyigazgatóság értesiti a
gazdaadósokat, hogy birtokaik
védetté nyilvánitása érdekében
beadandó kérvényeikre és mellék
leteire ne okmánybélyeget, hanem
törvénykezési bélyeget ragassza
nak. A gazdavédelmi • rendelet
népszerliismertetésének ezirányu
rendelkezése nem helyes.

ii

Fizessen elő lapunkra

TE

És mégis 1·1 I R E K
mozog a.föld ...

Tizenött busz százalékkal
JeszáUitoíták a gyógyszerek
árát. A belügyminiszter egyik
legujabb rendeletével átlagosari
15-20 százalékkal leszállitotta
a gyógyszerek· árát.

e hívó december 3'án vasárnap a Haller
szállóban tartandó fáncvigalommal egybekötött kedél,es

franciaországban ismét kor...
mányválság van: leszavazták
a furcsa nevu kormányt. Majd
él lassu forrongásból kiforrja
az: idő egyszer él francia nem
zeti kormányt is a szociálde
mokrata és kommunista világ
nézem marxisták elseprésével
és akkor remélhetjük, hogy a
francia nemzeli érzésű kor
mányzat megtud egyezni a né·
met, az olasz és többi nem
zetekke\'

Idők fordulásának jele a
spanyo' választások eredll1é
nye is, hol a nemzeti érzelmű.

és programIl .páli .kerekedett
felül.
Ebb~n a derengésbena mi

reménysugarunk is megcsillant
az angol parlamentben, sajló-.
ban és lársadalmI.me.gmQzdu- ..
lásban is hangoztatott revizió
kövelelésével,

Csak itthon is megértsük
egymást. A nemzeti nagy eél.
érdekében teg-ylik félrt apró·

. ellentéteinket, hogy egységes
erőnkkel hamarább érjük ela
reviúóL

- A község hivatalos _hírei.

A_ Kö?:ségi __ előljáJ;óság közhirré
tesz!, #ogy az 1934 évre szóló
házbétbevaUási -iVeket- 1933 . 00- '
vemb~r30-:ig be kell adni. - Ház
bérbevaUási íveket tartoznak be
adni ázok a háztulajdonosok akik·
nek házuk egészben, vagy rész
ben b~rbe van -adva, akik ebben
az évben lakóházat épitettek, vagy
már meglevő -lakóházukat kibö
vitették, továbbá akiknek lakóhá
za az elmult évben bérbe volt
~dva. Mindazok, akik bejentési
kötelezettségűknek 1933 novem
ber 3.ig nem . tesznek eleget, a
kivetett házadón kivül még bir
ságotis kötelesek lesznek fizetni.

ről. Értékes közhasznu elő·

adásáért Szőke Ferenc
mondott köszönetet ugy a
maga, mint a közönség ne
vében.-

A kisérő műsorban Mol,
mír Gyula és Laky Sándor
mint Hacsek és Sajó helyi
aktuálitásokról csevegtek.
Az ö"tletesen összeállitott
párbeszéd; él pásztornap
ról, kasszafurásról, gyomai
vási;írról stb. állandó ka
cagásban tartotta él ha 11:
gatóságot.

November 29...én szerdán
a ~isrétlOlvasóbéln Klein
SÁndor, dec~mb_er l,én
pénteken -(Kul/ur est) él 48·
as Olvasóban dr. Legeza
Tibor, december6,án, szer'
<ián az Egyetértés Olvasó
ban vitéz Varga Kálman
(A hős tOt-esek), decem
ber 13-án él Kisréti Olva·
sóban dr. Legezél Tibor télr' 
tanak előadást, este 7 órai
Kezdettel. December 13·tól
193-4 jqnuár3·ig az ünne
pekrev~ló tekintettel szünet.

vitték katonai jellegzetességűket: 'segiti elő, de nem is akadályozza
a díldaturára való törekvést, a megaromantikus életmegnyílvánu
kérlelbetetlen szigort és a többé- lásokat, melyek kiteljesitésére
kevésbé· önkényes kezdeménye. Európában az északi szláv népek
zéit, addig Gömbös Gyula telje:.. mellett talán a magyarság -hajlik
sen kitudta vetni magából mind- a legjobban. A magyar ember
eleket a hajlamokat, melyek· mint minden észokból keletkezett szép
politikust csak hátráltatnák célki- nél többre becsüli az érzelmi
tüzéseinek megvalósitásában. En-szépségeket. Innen van az, hogy
nek él kétségtelenül nagy előny, mégakkor sem erőszakos; ha
nek egyik magyarázata abban rej~ célszerü lenne annak lenni. A
lik, hogy· Gömbös Oyulának - szép szó, az egylittérzés, a meg
nagynevü külföldi kollegáival -értéS, mint az érzelmi szépségek
szembem - már meglehetősen megnyilvánulásai sokkal hatáso
hosszu, több mint tízenkét esz- sabb eszközök minden magyar
tendös politikai multja volt, ami- emberrel szemben a legdrasztíku.
kor a kormányzó kinevezte mi- sabb diktatura eszközeinél. Sajnos,
niszterelnökké. A másik és egy- ezt nem értették meg hosszu év·
szersmind nagyobbik oka azon- századokon keresztül a nemzet
ban természetében keresedő. idegen faju, vagy legalább is ide-

Gömbös Gyula a középosztály'gen kulturán felnőtt vezetői és
als6 rétegének a gyermeke. Majd-· szükségszerüen bekövetkezett az
nem népies kulturában nőtt fel. uralkodó idegen áramlattal szem
Ez a5zeHemi légkör ba nem Ís. ben, megnyílvánultellenkezés,

melyet "átkos széthuzásnak" szok
tak nevezni. A magyarság életé
nek ez az őrlő szimptómája ab
ban a pillanatban megszlint, mi
kor lelkiségének, érzelmi világá
nak és fajiságának mindenizé~

ben magyar ember került a nem
zet élére. . Láttuk ezt Gömbös

. Gyula kormányrajutásánál is. Tör
ténelmi jelentőségű rádiószózata,
mely fajának minden érzelmi szép
ségét magán viselte, évszázadok
óta nem tapasztalt hatalmas tő·

megben keltett megértő viszhan
got és egészen bizonyos, hogy
rövid időn belül észokok miatt
is melléje áll az egész ország.

Gömbös Gyula sorsverte fajá
nak nagyszerü kiteljeslilése. Ma...
gán és magában viseli mindazo
kat a jellegzetességeket, melyeket
parányaiban _a .legutolsó tanyai
magyar emberben is megtalálni.
Egyéni élete teljesen beleolvad a

tizennégymilliós magyar népbe és
ez a magyarázata annak, hogy
mikor zászlónak szökött az élre, '
minden magyar ember a saját
cél kitüzéseit látta meg benne.
Érthető, nem is lehet máskép,
hogy ezeket a célkitüzéseket eb
ben az országban minden ma
gyar ember támogatja, mert ha
nem ezt tenné, a céltalanságban,
vagy a tévese-n felismert célok
követésében elpusztulna. Kosci
uszkoval, a le~nagyobb lengyel
szabadsághössel Gömbös Gyula
is elmondhatja, hogy "hosszu idő

óta én vagyok az első ember, aki
fajtámat maradéktalanul képvise
lem az élen..." (ványai)

zenet,
tüzifát Wagner Márton Fiai

fatelepén vegyen
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A gyo::lai kir. járásb~ág, mint lkvi
haióság.

3274/1933. tkvi szám.
I

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Weisz Mór és társa rt.· gyulai
gyáros cég végrehajtatóaakSzabó
Józsefné Miklovitz Mária végre.,
hajtást szenvedők ellen inditott végre
hajtási ügyében a tkvihatóság a vég
rehajtási árverést 254 P tőkekö,vetelés

és jáL !lehajtása végett a gyomai kir.
jbiróság területén levő Gyoma község
ben fekvő s a gyomai 5500· sz.. betét
ben "A t l s.orsz. 3632 hrsz.. a. foglalt
s végrehajtást szenvedő neeén álló
179 öl terUletű lakház és udvarra a
Ma:takertben 2100 P kikiáltási árban·
elrendelte.

Az árverést 1933 december.h6
14•. napján d. e. &) 6rllll.kor a tkví
hatóság' hivatalos helyiségében fogják,
megtartaní.

Az árverés aláesö ingatlant Weisz
MÓF .és .társa ,végrehajtató érdekében
a kikiáltási cár felénél. Magyar Bor&té
kesitört. csat!dkozottnakkimondott
végrehajtató: érdekében, ,1368 P-uél, .
Wolf AndGr csatlakoEottnakkimondotl>
végre_hajtató. érdekében 2260. P-nél,
Szobi Járási KözpontiSzeszfözde: Stei..
ner, Bernát .', csat!akozoHnak : kimondott.
végrehajtató érdekében 2336 P-nél alll- .
csonyabb áron eladni nem lehel

Ai árverelniszándékozókkötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár,W száza
lékát: készpénzben, vagy.~az 188lí.; LX.
l-c. 43. §-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképesJ:érték
papirosban a kiküldöttnél retenlli,:vllgy : •.
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséTől"kiállitottletétielíimervényt.,·
a kiküldöttnek átadni és az árveré.i
feltételeket .aláimk,(l881i; I:.X. t.cc.i·n
150.,.170. §§; 1908: LX. t:c. 21.§.)

. ,~:;: •. aki az,ingat~anértakikií.ltási
árnái' magasabb igéretet tett. ha" tőbl:iet

igérni selrki 'sem' akar, kötetes nyomblllu'c' ,
a kikiáltási. ár ,százaléka szerint ':meg;,:"
állapitott bánatpénzt az általa, igén':'ár
ugyanannyi százalék~ig, kiegészitejli.
1908: LXI. 25. g.) . .' ' ...

G~'.oQ1a, 1933 évi .~ze~t. hó 7. napjin.•
Sipos.", k. kiLjbiró•..

A kiadmány'biteléül:
PUDUGOR

kiadó, ,

Szabó"Józsefné' 'Szül. Miklovicz;
Mária gyomai Matakerii háza, mel\'ben
italmérés is van, f. évi december 14-én
birói árverésen eladatik. Bővebb felvi
lágositást .. nyujt'" dr.' Tarpos .Gáspár
gyomai. ügyvéd.
~-A helyi állatbiztosit6 szövetk. feI

lIivja a ta~ok figyeImét a lagdijak sürgős

befizetésére. '.
SOO n. öl és 400 n. öl révlaposi

vetemény föld gYiimiiilcsösselvalamil1t
1 butorozott ,különbejáratu utcai ,szoba
kiadó ért. Horthy M. u. 30 sz. alatt.

é:RTESETEM~,~

Jyoma.kÖzség c:n. é.. közönségét, valamin! a testü
eteket, hogy él modern kor vívmáÍwai szerint felszérell'

'~:s:'zóa'vjZ gYá;ram:at,
dl mai oapon üzembe ,helyeztem. s igy él leglj$zlábbaRJ
(~ezelt szódeYÍzz,el állok crendelkezésre. '. Ugyancsak. szí",
.yesen álLok eliegyzések, lakodalmak, valamint Iá.rsasvö~

'csofé~k rendezéséhez szükséges liszhínkezelI {erítékddú~1
~a n. é. közönség, valamint testületek rendelkltZésére.

Szíves párlfogást kér:

u

ars'ay ~ajjp>s,:
vendégl6s

Pk. 1933/102 vght. szám.·

Arve'~si hirdetmény.
Or.Neményi Sándor iigyvédáltal

képviselt Első magy. mfidomboritó és,
papirdiszműárugyár,javára 16g3 P. '.061'
f. tőkt; .és több követelé6járulékai ere
jéig .bpesti, közp.. kir. járásbiróság vég
zésével elrendelt kielégitési végrehaj
tás folytán" végrehajtás szenvedőtől

19J1 évi dec. ,hó 28-án lefoglalt 1070
P. fillére becsüli ingóság.okra, gyomai ~

kir. járásbíróság fenti l számu, végzésé
vel az árveréselrendeHetvén"annak az
1908 évi XLI t-c. 20 §-sa alapján a
következő megnevezett s továbbá' a
foglalási' jkönyvből ki nem tünő más
fo~laUat:ó!{.iavára'is,az árv.erés.' meg
tartását elrendelem, de csak, ,arra az"

I esetre, ha .kielégitési joguk, ma is fenn
áll és ha ellenük halasztóhatályu
igénykereset folyama'lban nincs. 
végrehajtástszenvedö' lakásán; üzleté
ben .Endrőd, Andrási u.. 22 sz. alatt
leendő megtartásarahatáridőül',.1933
évi december hó L napjának . délelő~t
II órája tüzetik ki, amikor abiróilag
lefoglalt butorok, koporsók; temetke;;.
zési tárgyak s egyéb ingóságokata
legtö.bbet.ígérőnekkészpénzfizetésmeJ
letti.5zükségeseténbecsár 213-áért is
el fogoQ:! adni, még ,akkor is, ha a be
jelentő fél a helyszinennem jelenne
meg, hacsak ellenkező kívánságot
irá~an hem nyilvánit

Gyoma 1933 évi nov, hé l-én.
Fischer Nándor

kir~ bir. végrehajtó

I "·..

HETI· RIGMeUSOK

APOLLÓ. HANGOS MOZGÓ

Köd lepte bea falut,
Végig sáros minden· ut.
lcárhhaj! .

A sötétség pokoli;
Örü/ennek a Kati . ..
!cári haj!

Ha babája öleli,
Nem látja meg 9t senki.
Jcárt haj!

Ha~a,hiába,várják,
Csókolja ca babáját. .
kárt, Ihaj l

Kijogástmináig lalál:
Marasztaló' ez '. a sár.
[cári haj!

AnyakönyYi hirek
Születtek:

i Molnár Endre, Csapó !Vlar,
gít, BraunMagdolnél. ZöldJáno-s.

Elhaltak~

Szántó László 4 hónapos.

HázasságQL kötöttek:
K. Nagy József - Székely

Zsuzsanna. Batáry László.,
Erdei Piroska, Molnár Lajos
Irán Eszter Ilona, Izsó Gábor
Bodol1 Erzébel, Nagy AlberJ
P, Tólh Piroska. Ladányi An·
lal - Tóth Márhlval.

(A naccsága dalolja; ha esténként Kati .
soká jön, vissza akulróL)

I

Láthafatlailbűnösc.imú .,hall~.

gos bünügyi drámát: hozza·'
műsorra. az Apolló. mozgó.
vasárnap;. november 26""án;
Főszereplői a kghüesehbfiim·
színészek ~ OerdaMaurus, onó i

WélHbu ry; HansS!üwe:és:.Hans
Brausevelter. Ezenkivül rlango.s..
magyar világhjradó. Előadások
kezde le 3, -6és~ 8 órakOL"

Nyfhlltkovat~,,;

Az Apolló mozgqszinbáz f.
nó 2ö~iki műsorára hirdeJe!L
Hans Albers filmel!3udapesren
véletlenül elcserélték/és helyette'
egy sokkal kisebb értékű néma
filmet ,küldőtlekJe. .Ezen film l

cseréér/ szíves elné.7.:ést kér él

mozgószínház vezetője.

Már~most:
jegyezIesse .elő jeg,y~ta

dec,ember hó lD·én
bemulalásra keriiló

A VI::N GAZEMBER
c i m Ű száz százalékos
magyar fifmre.

Oyümölcsfa~·~p()jási tnnfo'~

Iyam. Aföldmivel~sügyj [llinisz
ter leiratban érJesiJetle a vár:
megyealispéÍniát, hogy öL. ŐSZ

tavasz és nyiÍr folyamángyü~

mölcsJa-itpolási és védekező

tanfolyam tartásáLrendelle el.
Ilyen .tanfolyam a v~rmegYében "
Békés és Szarvas községek,
ben lesz, A téli tanfolyam tar
tana 5. ~ tavaszi és nyáreleji
temfolyam tartana 2-2 napig
terjed. A tanfolyamon a fiók,
egyesüleJl tagok vehetnek rész!.
Kivánatos. hogy minél többen
vegyenek részI a tanfolyamon.
A tanfolygmona részi vevők

szakszerüleg lesznek kiképez
ve a 'gyümölcsfák . ápolására.
és a védekezési, módokra,

Baromfi" galamb és házi
nyulkiáltilás lesz december 16.
18. közölt Oyulán.

Hajduszoboszló' hóforrásá
nak: bérbeadásáróJ lárgyalegy
külföldi pénzcsoportlal.

Békéscsaba városában és
környékén 229;000 gyümölcs,
fa van; ebbóI41százéllék'szíl
vafa és· 12 százalék almafa.

A csigák halálsugank és'
vitaminok. A ciga lassu állal?·

Szó sincs róla, mert . a csiga
aránylag sokkal gyorsabban
halad, mint az ember. Eit ál
lapitoltákmeg ujablian alu..
dósok, de megállapitoHák azt
is, hogy a csupasz emberi te
nyúból halálsllgarak áradnak
ki, A vitaminokról kideritellék
cl tudósok" hogy abból is. baj
származik, ha tulságbavisszük
CI vitamindus táplálkozásI. Hé/
ről hétre szin/e ezer ember ui
tudományos felfedez~s lát nap'
világot és ezek közül nagypn
sok az ember . mindennapi éle
téL is megválto7Jalja.· Tolnai
Világlapja mindenrőlbeszámol
ami' a mal embert érdekli,

Álarcos operaénekesnő az
utcán: Erről c közöl rendkivül
érdekes cikket a Délibáb uj
száma, amely 84 oldal torje,
de!emben és gazdag tartalom
mal jelent meg. Ezenkivjl pom
pás budap17s/i és külföldi rádió
músorokat, slágerszövegeket,
színházi beszámoló, pletykákat,
nagy.szerű filmriporíokat, foly
tatásos regényt, egyfelvonásos
5ziodaraboJ, rejlvényeket és
közel száz képet talál az ol
vasó a népszerű színházi he
tilapban. A Délibáb egy száma
9.0 fillér.

naya ót' is:\ jól sz~elekt la,
haktészülke Lach és: K'u,n-tól valo~s

-
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ELÖFIZETÉSI ARAK:
. Ne~vedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

- - Befizetések pOljtacsekken:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felel6s szerkeszt6; Ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6ség és kiadÓhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 ~negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

z Ildi öldmezö zövetsé
rét- és legelőtanfolyama

befejeződött.

Nagy érdeklődésselés értékes eredménnyel
tartották a vándorgyülést

Gyoma gazdalársadalmának
életében 19M évi november hó
26..1ka emlékezeles dáfum lesz.
Ezen a napon tarlollák meg
az egy hetes ré!· és legelő/anI

folyam vizsgával egybeköJött
zéÍróünnepét, mely~n dr. Piuko
vich József, az Alföldi Zöldmező
Szövetség alelnöke elnökölt.
A (öldmivelésügyl miniszler
képviseleiében dr. Lenck Jenő

miniszteri tanácsos volt jelen.
.A főispánl és alispánt - kik
níás elfoglaltságuk mialt nem
jőheltek el - dr. Pdlka Pdl fő·

szolgabiró képviselle.

Ott voltak még: Rigler József az Al
földi Zöldmező Szövetség igazgatója,
Márky Jenő vármegyei gazd. felügyelő,

Reichardt Béla gazd. felügyelő, Thaisz
Lajos gazd. felügyelő, Meisser Károly, l
a Tiszántuli Mezőgazdasági Kamara
titkára, Sebestyén János, a Hosszufoki I
menlesi tö társulat igazgató-főmér-

nóke, Bácsi Elek, az Ivánfenéki társu
lat igazgatója, Páter Károly, a szarvasi
középfoku gazdasági iskola· tanára, vi
téz Bocskóy András gazdasági iskolai
igazgató, vitéz Pajor Gyula gazd. isk.
igazgató, Bo!tizár Miklós gazd. egye
sületi titkár, PánczélEmii főjegyző,

Kató Lajos jegyző, Kovács Gábor gyo
mai-, Kalmár imre endrődi- és Tóth
Imre köröstarcsai községi bir6k,Kocsis
Lajos albiró, Gál Antal, WeigertJózsef,
Kruchió László gíiomai esküdtek, Timár
Gergely endrödi községi gazda, Kovácflt
Lajos gyomai községi gazda. Vaszkó
István endrődi esküdt, Bohus M. And
rás békéscsabai legelőtársulatielnók,

Medovarszky Mihály bikéscsabai- és
_Kiss Móric köröstarcsai zöldmezőkerű
leti titkárok, Tápay Károly ny. máv.
felügyelő, Korbuly Lajos ny. gazd. fel
ügYf!lő, dr. Debreceni Iván ügyvéd,
Szabó József volt bíró, Kovács Lajos
főpostamester Balassa Pál ny. utbiz
tos, Oláh István tanitó, Szőke Ferenc
igazgató, Tóth István járási- és Huhn
Ferenc községi állatorvosok, vitéz Varga
Kálmán tanitó, Garay Imre, Pikó Béla,
Fekete Lajos, Kató Ferenc, Aranyi Mi-

hály, Csalli. Ferenc, Erdei István. Bo
lehovszky Jenő, Cs. Szabó Imre, Biró
László, Putnoki Antal, Varga Márton,
Nagy Károly, Erdős Mihály, Erdei Mi
hály, Arany László, Krucllió Sándor,
Juhász Lajos és mások.

Dr. Piukovich József üdvö·
zölte a megjelen/ekel és meg
kérte az előadókat, hogy a
vizsgál tarlsák meg.

Hriilitschka Antal gazdasági fő
felügyelő él rél· és legelőgaz ..
dálkodásvól, LehOczk)! Kdroly
gazdasági felügyelő az állatte·
nyész/és é~ n"Övény/ermelésból
vizsgáztatta a hallgalókal a
szép számu· érdeklődők nagy
tetszésére, mert a hallgatók ki
vétel nélkül fényes bizonysá·
gol tettek arról, hogy az egy
he/es tanfolyamon sok hasz·
nos dolgot lanultak meg.

Vizsga· végez/ével dr. Lenck
Jenő miniszteri tanácsos nagy

megelégedését feiez/e ki a hal·
lotlak felelt s azl a kivánságát
fejezte ki, hogy a tanultakat él

zőldmező szövetség szell emé·
ben hasznosilsák él gyakorlat·
ban.

Vincze Endre a tanfolyam hall
gatók nevében köszönetet mOn
dolt a földmivelésügyi minisz
ternek, hogy áldoz.a/készségé
vel lehetővé tette alanfolyam
meglarlásál, az Alföldi Zöld·
mező Szövetségnek, hogy él

lanfolyamol megrendezle. Há:
lás köszönetéllolmácsolta Hui·
lilschka Antal gazd. főfelügyeló
nek és Lehóezky Károly gazd.
felügyelőnek, minI elóadóknak.
az élvezetes lanitásukért.

Dr. Piukovich József bezárta
a vizsgát s kiosz/olta él bizo·
nyilványoka/ és kéz:szorHáss-a1
legeltető gazdákká fogadta él

következőke! :

G)!omáról: Béres Mihálv, ~iró
János, Erdós Ferenc, Kis An·
tal, Kis Imre; Kovács Benedek.
Kovács Endre, ifj. Kovács Oá4
bor, Kruchió Gyula, Kruchió
István. Kruchió László, Kruchió
Laios, Lukács László, Molnár
AnIa!, Oláh László, PetóGyula,
ifj. Veres Sándor, Vincze Endre,
Wagner Ádám, Weigeri András.

Csodavárás.
Irta: Dittler Irén.*

Négy fal szorit - kint a lég drad,
Mélykék tengere sok-sok maddrnak,
Utaznak szerte a nag)! vi/ágba,
S én itt veszteglek kábán, hiába.

A lomb között nyári nap kacag:
Tüzes korongja lefelé halad,
Hogy újra kelljen egy zíj hajnalon,
S én négy fal között ébren álmodom.

A rabság fáj, mégis - maradok!
Visszatartanak a régi romok . ..
Nyilnak, hervadnak életvirágok
S én négy fal között csoddra várok.

'" Dittler Irén zongoraművésznö. Szé
les színskáláiu verseivel csak a leg
utóbbi időben tűnt feJ: "Az élet álma"
cimíi verseskötete után itélve, a tegnap
lirai irányának míivelői közé tartozik.
Erősen befelé néző világszemlélete a
nagy individium szerelmesei közé· SO~
dorta.

Gyilkosság
a kocsmában

(Vázlat)

- Te. János!?
- Na?
- Mér' nem iszol?
-··Iszom én!
- Hát akko' szerbusz !
- Szerbusz Sándor!

Koccintanak és nagyott huznak
a harmadik féHiterböl. A homlo
kukat kiveri az izzadtság.

- Cudar meleg van ittbenn.
.- Nyár van! ...
- Nyár I Balog Hon pendely-

ben kapálta a tengerit.
- Láttad? .
- Beszétem is vele!
- Beszété'? ! Hun?
- Hun? A tengeri födön!
- Oszt' mit mondott?
- Mit mondott vóna?! Estére

vár a kertajtóba.

- Téged?
- Engem!
- Vár??
- Vár ll!

Hallgatnak egy darabig. Nehéz,
folytott csend üli meg a kocs
mát. Kisvártatva mind a ketten a
pohár után nyulnak, de nem
koccintannak. János fenékig fel
bajtja a poharát, Sándor csak
egy kortyot iszik. Kutatva néznek
egymás szemébe.

- Te, Sándor!?
- Mi az?!

- Vótá te má' máskó is a
kertajtóba' ?

- Melyik kertajtóba ?
-Ne tetesdmagad! Balog

llonék kertajtajába !

- Mi lenne, ha lettem vóna?

- Mi lenne!? Majd mingyá'
megtudod ; a menkíí csapna bele
abba a fancsali kipedbe. Vigetted
Ittt bolondáaz a. nytives I t .

- Mit montá.' or I I

- Azt, ho' nyüves! I

Sándorban fellobog az indulat,
kicugja maga alól a széket; a
félliteres üveg után kap és teljes
erejével János fejéhez vágja.

- Mond. még egyszer! azt a
keserves kinszenvedisedet!

János véres fejjel az asztal és
a fal között tántorog. Jobb kezét
ösztönösen végig huzza az arcán,
aztán a tenyerébe niz. Látja, hogy
véres. Az arcára kiűl él. düh; ki
huzza magát; felrugja az asztalt;
bicska villan és Sándor felé csap.
Egyszer, kétszer, tízszer mig a
másik elterüL Le már nem hajlik
utána. Gömyedten áll előtte;

valamit motyog magában. Kezd
észhez témí, de még igyekszik
távoltartani magától a valóságot.
Elszálló dühe utolsó foszlányaiba
kapaszkodik és végtelen megve~

téssel néZ a halottra. .

- Ezt meg kaptad t .
. . (voi_yai)
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Nemzetközi
baromfikiáUitás

Budapesten.
December 6·11 között Budapes.

ten a tenyészáilatvásártelepen nem.
zetközi baromfikiállitásl rendez az
orsl!iágos egyesület. melynek tar.
tamára fél4ru vasuti jeggyyel lehet
Budapestre utazni, ezek a jegyek
december5.12-ig érvényesek. Egy
igazolvány ára 1.30 pengő.

Azelöadások és bemutatók
programja a következő:

December 7-én délután 4-S.ig:
A baromfitelepek és, tenyészetek
állami ellenőrzésének öt évi ered
ményei. Előadó: Hódossy József
m, kir; állatorvos. Délután 5-6.ig:
A lud· és kacsatenyésztés. Elő

adó: várbogyai Bogyay Elemér
földbirtokos.

December 8-án délelőtt: Kap
panozás. Bemutatja: Bárány Lász
ló telepvezető. Délután 4-S-ig
Ujabb gondolatok baromfitelep be
rendezéséről. Előadó: Benkő Pál
m. kir. gazd. főtanácsos. Délután
5-6 ig: A baromfitenyésztés üzem·
tana. Előadó: Buland Tivadar m.
kir, gazd. tanár.

December 9-én délelölt 9 órától
Házinyulak őlése, nyuzása, a ge~

rezna kezelése, stb, Bemutatja a
Magyar HázinyultenyésztőkEgye
sülete. Délután 4-5-ig: A mes
terséges keltetés és nevelés. EIö
adó: Báldy Bálint m. kir. gazd.
felügyelő. Délután 5-6- ig fajta
tani kér(jézek.., Előadó: Bakoss
LászlÓ m. kir. gl1zdasági akadé
miai tanár.

December lO-én vasárnap dél
előtt 9 órától: A vérvétel gyakor
lati bemutatása. Rendeú: Az Or
szágos Állalegészségügyi Intézet.
DélelőJt IQ-ll-ig: A házinyulak
tenyészlése., Előadó: Dombszky
Isván. a Magyar Házinyultenyész
tök Egyesüjetének elnöke. Dé/.
elölt 11-12-ig A postagalamb
tenyésztés~ Előadó: Masolik Fe
renc, aColumbia Postagalain b
Sport Egyesület' elnöke. Délután
4-5-ig: Ujabb tapasztalatok a
baromfiak takarmányozása ki)rül.
Elöadó: Zaitschek Artur dr. az
Állatélettani és Takarmányozási
Kisérleti Állomás igazdafója. Dél
után 5-6.ig; Társadalmi szer
vezkedés. Előadó: Winkler János
m. kir. gazdasági' tanácsos. Az
'elméleti előadásokat a telep igaz
gatósági épületében lévő tanács·
teremben. a gyakorlati, bemutaJá
sokat a télep vendéglöjénk 'kis
termében tartják.

December ll·én: A gödöllői

m. kir. baromfitenyésztési szakis
kola megtekintése. Találkozás; a
Keleti pályaudvar H. ostályu vá
róteremben. Személyvonat indul
délelőtt 8 óra 20 perckor.

Kereke. K6rolynatl u óbomak lí~

:terj~48 fillér.

és Szab6 Fe: I
J!I('orn.iil 2 év

Gecsei Sándor
rene kérd~seire

alatti kipusz!u
oltan élénk hQzz(~s:+.ól(]~

.HlrnaC1L hogy 3/41 órái\?, a gyű

lés berekeszléséig együt! ma·
radt él vándorgyülés közön
sége.

A vándorgvülés egyhanr;:u,
lag elrogadtaRigler józsejigazd '

gató üzemtervél és kimondot
ta, hogy az ármenlesltó társu·
lalokkal kapcsolatot teremI.

Gyülés után az, A.lsórl?s;;;:l
Olvasóegyleiben közebéd voll,
melyen az összes tanfolyam
hallgatók is részt· velkk, igy
70-en ültek az ebédnél. Ebéd
után ismét értékes felszólalá ..
sokat hallot/unk. Dr. Piukovieh
Jót.sef, Szőke Ferellcigaziató,
Speck Márton Mezóberény, Kiss
Móric Köröslarcsa és Weigert
András szálaHak fel.

Ugy él. közebéd, minI él tan
folyam alaH CI vidéld hallgalók·
nak adoH élelemmel meg vol
tak elégedve és dicsér/ék Gyu
ricza vendéglősI.

Mindnyájunk elismerését ér
demli még az Alsórészi Olva
sóegyleJ, hogy egy termel in.
gyenálengedeH a vidc!ki hall
gatóknak, valamin l a közebéd
részére él nagyterméi.

Belső tűz
November 28-án éjjel 24

'órakorkihivt6k Biró Gyu
la ügyeletes tüzoltót özv.
Diószeg'j Lajosné Atillau.
35 számu' házába, hol a
kéményen át meggyulladt
mestergerenda égett, mely·
föl már a közvetlenül érint·
kezd ollóágasra is átterjedt
a gyujtás. A szomszédok
segitségével ellocsoH6k a
tüzet és felbontoHák a pad
lást, hog'y a tüzfészkel meg
keressék, A mestergerenda
II l<éménytől mintegy fél
méterre gyulladt ki, igy az
a feltevés, hogyagyujtó
szikra egérlyukon át jutha
tott a kéményból:a mester·
gerendához.

A házbeliek a szobában
támadt füslre lettek figye]·
mesek,' Erre' felsiettek a
padlásra, hol a nyilt Pél'

rázsnök már cSélk pár pil·
lélnat kellett volna, lángra
lobbanjon s akkor már ne·
héz lett volnamegvédeni
él tetőt. ~

A kór, becslés szerint
50 pengő, mely nem térül
meg; merJ nem volt' bizto·

lsitás, , .,

Szilágyi Antal.
Jl(1ezőberényb§{: Köhler Már

Speck Miftirtoi~!

sga után RiglIZr igazgató
akő2;ségháza udvaran lefény·
k~ipeZ,tl2 él végzett hallgatókat
averid.égekkel t
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Turkevéről: Erdei hilre, Kiss
Sándor, F. NClgy
Islv,án.

Déli'aványáról: Dékány
Szarka Andrtis, D. Tóth
dor.

Körösiarcsárói : Kiss Imre, K

Az Alföldi Zöldmező Szövetség
.vándorgyülése.

A községháza nagy terme zsu· miniszter érdeldódéssel fiR"yeli
. folva volt n órakor, mikor a Zöldmezó SzÖvetség mükö
. Piukovich Józse! alelnök meg' désél. Csodás ere,dményeket
nyitotta az Alföldi Zöldmezó nem várhatunk a Szövelségtól,
Szövetség békésmegyci szak· hiszen olyaQ j€ri.ilelendol~o~

osztályának második vándor, zik, mely eddig Jeljesenél
gyülésél. vólt hanyagolvcI,

Piukovich józsef röviden is- Dr. Piukovich József 'felkéri
merte!te a zöldrnező mozga- Rigler józse! igazgatói, ismer.
lom jelentóségét, céJkitiizését,· tesse aZöldmezóSzövetségBé.
mellyel él kisgazdák anyagi kémegyére kidolgozolI muukq.
helyzetén akar segíteni és eb· tervél Elóbbmégmelegcn üdvö-
hen CI munkájában él gazdák zölle a jelénlevő Hosszufold
ereiére akar támaszkodni. A és Ivánfenéki Árm, Társulatok
Szövelség munkája alulról kez' ígazgaló fómérnökeil, ezzel is
dődík. Agazdalárs<loalom sorsa kiemeive, hogya szöve!ség a
akkor váJJozik meg, ba ez él rét· és legelógazdálkbdásban
vállozás magából a gazdalilr- nagy slIlyl helyez a vízgazdál
sadalomból kezdódik: kodásra és igy szoros kapcso-

Az értékesítésI meg kell előz· latol keres az éÍrmenlesilő jár
ni él lermelésnek. Mimosl drá- - sulalokkal.
gán termelünk, iehát oicsóbbá Ezután elóadja Rigier józse!

igazgaló lervezelél" melyel
kell lenni a termelésünkel. Bé, egész terjedelmében külön köz.
késmegyében nincs l1\egfelelő lünk. '

takarmánytermelés, igy nem A lervezeihez elsónek dr.
Csoda, ha az állatállomány Kovács Péter egészségügyi ta.
mennyiségében nagy vissza· nácsos, ny. endrődi községi
esés van. Keves él lragyater- orvos szólt hozzá. A . legelők

, melésünk, az is dTiiga,ezért is fásiláSat, borollálisál,'Nél' kell,
van az. hogy nálunk· egy má-halósági kényszerrel is szor
zsabuza lermelési köflsége galméÍzná. Szigoruan kellene
14'60 peng'ő,'ugyanakkor Ka, megakadályozni, hogy a lege·

'nadában 5'40 pengő él terme- lókről elvigyék a lrágyalep~,

lési költség. nyekel.

Az irányitolt gazdálkodás Bácsy Elek lársulali ígazgaló
alapfeltélele szintén az, hogy általános lelszés melleit fejli ki,
az igaerót megfeleló o1csón hogy az öntözés adottsága

-álliJsuk elő. meg van, vízlárolásra rendel-
üdvözölte Lenck jenő minisz- kezésre állanak a folyó és

teri tanácsost él miniszler kép- holt medrek. Ma már hasz.no·
viselelében, Békésvármegye ré- silal1i tudjuk a folyók vizét.

'széráJ dr.Pálka Pái fószolga- Ki/örő lelkesedéssel vette a
b(ról, a vármegyei gazdasági vándorgyülés Bácsy igalgaló'

'felügyel6i kar élén Márky Jenő I n~k bejele.nté~ét, hoS?y'. a.. veze·
gazdasági felügyelőt, a Hszán- 10se aiatil tarsulat orommel
itiH mezőgazdasági kamara, a vesz részi a vizhasznositási
békésvármegyei gazdasági munkájatokban.
in!ézefekképviselói/, Gyoma, Speck Márton mezóberényi
Endrőd és _Körösjarcsa elóljá- kerületi titkár a törvényes szi,

,róit, éi Zöldmező Szövetség gor helyeit azok/atássa! eléd
m0ggy6zés hive.

kerületi. liIkáraif, az összes Dr. Lenck jenő miniszteri la.
jenlévóketés megnyiljé! a ván· nácsos felvilágosítást ad, hogy

: dorgyülésl. Bejelenti, hogy gróf a trágya elhordásál /illják él ren.
,Teleky Mihály az Alföldi Zöld- delkezések,a boronálásl nem
~mező Szövelség elnöke más 'lehe/törvénnyel kÖlelezni, ezt
,elfoglaltsága miatt, Beliczey a legelófulaidonosoknak kell

belátni, hogy érdemes meg.
'Miklós él Békésmegyei Zöld· tenni. 6 is oklafással, példa.
mező Szakosztály elnöke be- adással akar hallli.

Jegsége miatt nem jöhetetl el Márky jenö vármegY~i gaz-
a, gyülésre. -dasági felügyelő felajárilja, hogy
, Dr. Lenck jenő miniszteri ta· mini eddig is, ugya jövóben
'nácsos él földmivelésiigyi mi- is rendelkezésre áH a gazda,
nlszter nevébenüdvözlí a ván· közönségnek él vórmegyeigaz.
dorgyülést. Kijelenti, hogy, ('l dasági :felügyelőtkar. :o
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na yadót is
ha

Ó s~el~l,(tálja,
észij;lékeLach és u -tól ló

Bodán est. December 5-én a
Gyomai Dalárda este .8 órai kez..
dettel Bodán Margit, dr. Kovalsz
ky Róbert és a Gyomai Dalárda
közremüködésével magyarnótaestet
rendez, melyre elövételben sok
jegyet foglaltak le, igy az est
anyagi sikere máris bizlOsitva van.
A jövedelem fele a Dalárdáé lesz,
tehát egyuttal a dalárdánkat is
támogatjuk. Bodán Margit orszá
gos' hire mellett dr. Kovalszky
Róbertet sem kell külön bemutat
nunk, ő a megy~ibtiszkeségünk

muzsikában. Bodán Margit egyéni
magyar nótái mögött dr. Kovalsz·
ky Róbert magyar notáiis egy
emlékezetes nótaestet ígérnek az
elmenőknek.

Farkasinszky Imre zenekarával
kiséri Bodán Margit€lt.

Tea-est. December 3-án va
sárnap a Holler szállóban tánc
vigalommal egybekötött kedélyes
tea ·esl lesz. Kezdete este 8 óra
kor. Teajegy ára 1 pengő.

Értesítés. A helybeli postahi
vatalközli, hogy mindazok akik
a december hó 2-10 közöiti
Rádió héten lépnek be a rádió
előfizetők közé, azok csak 1934
febr. l-töl fizetnek rádió előfize

tési dijat. Akik pedig már dec.
5~ig belépnek előfizetöknek, azok
résztvesznek a rádió által rende
zett nagy tárgysorsjátékon is,

61 Jótjkonycélu m, kir,
Államsorsjálék

HuzAsA_______ már

december 29·én. Vegyen még
ma sorsjegyet.
Főnyeremény40.000 ar. pengő,

ezenkivül 17 ezer különböző

nyeremény.
Sorsjegy ára:

Egész P. 3.- Fél P. 1.50.
Kapható minden bank, sors
jegyüzletben, dohánytőzsdé

ben stb. Valamint a Pénzügy
igazgatóságnál, Bu.dapest V•

Szalay u.. 10/12.

Farkaslnszki Imre teljes zenekara muzsUál. Teajegy ára 1 P
...' . Kezdete este pont 8 órakor,

Csapadék naptár.
i

I I 26 I l lössz.November 23 II
24 25 27 28 29

I
Társulati székház 2'5 I 19'51 3.5 I 2'0 I 3'0 i I 30'

Körösladányi őrház I 14.61 4'0
\

4'0 I i 3'5 I 26'1

Folyáséri sz.-telep I 13'6 I 2.6 I 1'5 I '41 \
18'1

Peresi szivattyutelep 1. 12. I
2.7 I 2'5 I 2"71 I 19'9I

Kéthalmi őrház l t4.2 l 3.5 I Ul I I . 1.8 I 22'1

Udvarnok (Roikcs.-őr) 1'0 \ 13'3 I 4.0 I
3'0 l 2.0 ! 0'8 l 23;1

\

hivó decembér 3·án vasárnap a HoJler
.szállóban tartandó táncvigalommal egybekötött kedélyes

'l'iikörYJózsef nagylaposi föld..
birílJkost két hét .előtt sulyos
vakbélgyulladással megoperálta
Verebély professzor. A mütét jól
sikerült. A beteg szépen javul s

. hamarosan felgyógyul,

A Székesfőváros·i M. Kir-.
Pénzügyigazgatóság felkéri az
igen, tisztelt közönséget arra, hogy
azok, akik a. részükre küldött ál
lami sorsjáték sorsíegyeit meg
óhajtják tartani, a meUékelt pos
tatakarékpénztari befizetési lapnak
felhasználásával a sorsjegyek árát
mielőbb fizessék be. Akik azon
ban a részükre küldött sorsjegyet
nem kivánják megtartani, szives,
kedjenek azt a küldött visszbori
ték felhasználásával visszal<üldeni
ahoz, akitől kapták.

gitsen azárvák nehéz helyzetén
Aki teheti legalább 40 fillérrel já.

. ruljona szeretelszövetség . intéz
ményeinek fenntartásához,

A vasárnapi szeretetszöve'tségi
ünnepélyre jöjjön ei és másokat
is hívjon. Az előadás pontosan 5
órakor kezdödik .

December 15-ig meghosszabbitották
a védett birtok kérelmezési határidejét.

- -. --,

I+IIR'EK
HORTHY MIkLÓS

kormányzó névnapjáf·· ün
nepli ezen a héten az egész
ország. . Szimbolum. ez az
ünnep, a pusztulás feJelt dia
dalt arató kemény öklű, de
bölcs' vezér őszinte megbe-
csülésének ünnepe. Az 6 je
gyében elviharzott tizennégy
esztendő örömnapok felévág
ja az utat. Meredekeitlassan
lehordja az idő, szakadékait
megvilágifja a kelő magyar
nap, melyet Horthy Miklós
kormányzó emelt az elsöté
tült magyar horizont fölé.
Káprázatos fényében már a
biitos reménység szine do·
minál és ahogy·· mulík az
idő, egyre fényesebb lesz ez
a név : Horthy Miklós.
Házasság~ Koho Margitka Kós

pallag és KféinLászló Gyoma,
november 28-án Budapestenhá'
zasságot kötöttek. (Minden külön
értesités helyett.),_ ....

EgYházlátogatás. Harsányi
Pál esperes szerdán reggél 9óra,
kot Gyomáraérkezik cánoni lá·
togatásra~ Az nap ai egyház va
gyoni helyzetét vizsgálja. Csütör·
tökön reggel Harsányi Pál esperes
tártja 'a .reggeJli lstentiszte~etet, 9
órakor presbiteri gyűlést tart és
a déligyorssaJ. utazik·Vyy.lára..

A BudapesJi . Köz/ónv csü- hatóa kataszteri Jiszla jövede
IQrtöki számában K()zlí'a kor- lem iizenölszörősél rn\?g nem
mánynak azt CI rendeJej~t haladó terhelés esetében is, ha
amellyel' . a birtok egy-egy katasztrális
.... a védett birlokká nyilvá'- höldiára lt!gaJább· 250pengó

nitás kér'elmezésének ha- jelzálogos/eher esik.
táridejét a kormány de· . 3.. Végül a 'rendeliGl ailól fel ..
cember 15·éig meghos.sza- lélerezetler.. hogy az egyéb

bitoíta. elófelJélelek fennforegnak, Je·
E rendelejegyben II gazda· heló vé teszi a védetté nyilvá

tarlozások tárgyában kibocsá· nilás szemponljábóegyes olyan
tolt alaprendelel egyes rendel· !erheknck figyelembe\'étclél is.
kezéseH- az alábbiak szerin! amelyek a gazdavédelmi ren'
módositotta; delet hatálybalépésének nap-

L A biróság a védellé nyil- ián 193., október 24·én még
vánitás iránI beadolI kérvény t [HZ!!1 vollak •beklZbelezve, de
anna!{ hiányosfelszerelése miatt amelyekre vonalkozóJag a kő·
nem utasiJhalia vissza, hanem vetelésranghelye e nap előtt

CSUPán. hiánypótlás· VégeJ.'1 ad· lérkezet! beadvány a.lapján él
haHa vissza. . .. telekkönyvben már fel volt ie·

2. A birtok védetté nyilvánít- gyezve.

Oláh Sárika szavajatokkal. Az
iinnepélyen köz5égiink lakosait
szives szeretteI látjuk és· várjuk.
Az itt tartandó elöadásoknagy'
jelentőségfiek lesznek. ·Az·· árva
gyermek~k segélyezésére a nemes
szivek adományaitkérjülL Min·
denki anyagi erejéhez képest se·

i lesz a FAKSZ
kölcsönökkel?

Szeretetszöv~tsé.gi

ünnepély.....

A gyomai református :Zigyház
f. évi december hó 3·án vasárnap
délután 5 órakor a községi ipa

rostanonc iskola tantermében sze
retet szövetségi ünnepélyt·· tiut.
Az országos szeretetszövetség árva

~;ázak~rtart .Xenn ~at .p~}~·e(1\~;~z
. itt elhelyezett árva gyermekeK sor-
sán segítenek minden ado~ánnyal.

Hogy mi is anyagi erőnkkel hoz
zá járuljunk ezen nemes, ember
baráti intézmény fenntartásához
s hogy ezek az árvaházak áldá
so~ munkájukat • teljesjthessék,
hozzuk el ll.· szeretett-szövetségi
űnnepélyre szivünk szeretete mel·
lett lelkünk ajándékát is.

A szeretetszövetségi ünnepélyé-
re körűnkbe érkezik: Dr.· Szent-

·péteri Kun Béla debreceni egye,
terni lanár, aki nagy előaqást tart

· e:f: ünnepély alkalmávalé8 Papp
·Béla a sz€retetszövetség lelkésze,
aki bibliai magyarázatot mond.

. thlnepélyen közremi;~öc!ik

még Papp Ilonka községi oVónö
és FaragÓ Károly református ta,
nitó szóló· énekkel, lakó Pityu éi

A munkásság között ál·
landó él panasz, hogya
ház árak nagy csökkené-

. se folytán a FAKSZ-köl·
csönnel épitett házak ér·
téke !Jlig nagyobb, mint a
fennáiló kölcsön összege,
holott az épitők hosszu
évek nehéz verejtékének

. gyümölcsét· is, o kölcsön
nél nagyobb összeget be
épitették o munkásházakbö.

Kalmár Imreendrődíköz
ségi biró és több képvise~
lőtesfületi tagmost ázzal oz

. indítvánnyal járultak a köz
ség' képviselőtesfületéhez,

hogy ezzer - a váflnegye
f óispánja és a kerület kép..
viselóje támogatásának
kéreimével - folyamodiék
az illetékes Minisztérium
hozC;l.z iránt, hogy. a Faks;z"
kölcsönök 50 százalékbé'll1
töröltessenek,

Nem tudjuk, mi lesz az
életrevaló inditvány sorsa,
de mindenesetre szocíaJis
felfogásra vall. sietni .azon
társadalmi réteg segitségé
re; "mdy )i31án" 'legjoDbim
szenvedi a mai nehéz gazdé'l
sági :helyz~t gyötrő nyomo
rát.
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Vetés jelentés.

ubllkáció.

Az elml.lll ászi hónapok alail
igen sok eső esett, ami egy·
részt meglassiloHa az őszi

munkála.tokat, másrészt azon·
ban igen áldásos volt. meri a
mag nedves lalaiba került. En..
nek folytán élZ őszi velesek
szép egyenletesen és gyorsan
kikellek. A szikes talajon is
megerősödött a buza és a ko·
ra őssy.el hélngzoU panaszok
e tekintetben is megszüntek.

Különösen a lucernákban és
az árkok partjain sok egér
mulatkozik, miknek a pusz/i·
tása szüksé~es és kivánatos.

A csapadékos idő az Gszi
ugarolást késleltet/e, a jelenle...
gi kedvező id6járás meHelt ez
is hamarosan pótolva lesz.

Általánosságban él jószág
állapotá kielégilő. takarmány
bőven vall, iárványos betegsé'
gek az állalállományban nem
fordullak 1216. A termény és a
jószágárak állalában nyomot...
tak.

Szabó Józsefné szül. Miklovic:r:
Mária gyomai Matakerti háUl, melybell
italmérés is van, f. évi december 14-éu
birói árverésen eladatik Bővebb felvi
lágositást nyujt dr. Tardos Gbpár
gyomai ügyvéd.

A helyi állatbiztositó szCSvetk. fel
hivja a tagokfigyeImét él tagdíjak sürgős

befizetésére.
800 n. öl és 400 n. öl révlil.poSl

vetemény föld gyüm@lcsőssel valamint
l butorozott kűlőnbejáratu utcai szoba
kiadó ért. Horthy M. u. 30 sz. alatt.

Kluolgáló leányok felvétetnek, je
lentkezni Kovács János igazgatónál.

A Békésmegyer Általános Til.ka
rékpénztlir gyomai fiókja (ei7.előtt

Gyomai Takarékpénztar) piactéri sz.ék
házában egy utcai nagy üzlethelyiség
1934 január hó l-töl haszonbérbe kiadó.
Ugyanott azonnal kiadó az Attila-utcá
ban levő, az intézet tulajdonát képező

Gan:ó Bella féle házban egyegyszobás,
konyhás, kamrás lakás.

önyvek
(regények, folyóiratok, énekes·
könyvek, iskolai tankönyvek)

bekötését
bármilyen kivitelben v á II él I j él

SZEMENKÁR MÁTY As
könyvkölészete Mező,berény.

Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Áraiánlatlal készséggel szolgál
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Oyoma, Kossuth Lajos·utca 64.,
ahol megrendelések felvéteinek.

tenek, az ipari államok pedig
kenyeret termelnek a sziklák
között is. Hogy ezeket él ter·
mészeti adottság ellenére meg
honosított termelési ágakat

megvédiék. az idegen szárma..
zásu íobb és olcsóbb árukat
kiméletlenül kizárják. A kivitel
általában ponlosan megszabott
mennyiiégekhez van kötve és
csak szigoruall kiméri adagok
ban megjelölt helyekre történ·
hetik.

Ily kötö/tség melleH lartha·
tallan él szabad gazdálkodás
nak az éi rends7ertelensége,
mely nem törődik anéll. hogy
mit és mennyit lehet eladni,
hanem él termelést teljes,?n az
egyéni letszésre bizza. Épen
él gazdáknak az érdeke kiván..
jaatermelésnek az érlékesilé
si lehetőségekhez való t(!rv...
szerü alkalmazkodását.

Azonban nemcsak az a ron~

los, hogya termelés és fe·
gyaszlás közöll meg legyen az
összhang, hanem az is, hogy
a legjobb minőségű árúka~ él

legolcsóbban hozzuk piacra,
hogy él versenyképességel más
agrár országokkal szemben
biztosHhassuk magunknak. Ez!
csak ugy íudiuk elérni, ha min·
den vidéken csak azokal (ll

termelési ágakal nísZ;2siljiik
elsősorbap figyelembe, amelyek
l'lnllak a vidéknek CI lalaj - és
éghi'ljlati viszonYéli szerint ~

legjobb minőségel<el él legkis 4

sebb költséggel állíIhatják elő.

A lermelés irányifásának el
gondolása szerini /(i'hái az or·
szág mezőgazdasági termelé
sének él lermészeJi adoltság
volna az alapja.

Mezögazdasóg jövedelmező

ségének emli'Iése céljából él

tervgazdálkodás fl fentiek alap.
ján három elvei óhait megva~

lósi/ani :
1. szükséglelenné és ennek

megfelelőleg lehelellenné akar
ja tenni él nálunk is ",Iőállilha

tó lerményeknek külföldről va·
ló behozatalát ;

2. lehetővé löreksl-ik tenni.
hogy minden terményeladha·
tó !egyen;

3, bizlositani kivánja a ler
mények versenyképességél az
állal, hogya termelési ágakat
él legmegfelelőbb tenyészhelyek
felé tereli.
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CSGu'6pk6lyh6k, kandllllók és V3$

kályhák szakszertí javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésr~ j6tállásslIl,
olcsón eszközlöm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, J. ker. Bá-

::-::::~;~*'I*nUH,:~-:5:.I .. s~rki~;.z~gNé~:~~~~~eIŐi:

A mezőgazdasági termelés
szabályozása..

A Szarvasi Öregdiákok Szö
vetsége december -2·án, szom
baton este 8 órai kezdettel aTiszti
Kaszinó épületében (IV. Váczi-u.
38.) levő Nagy Jenő étterem kO
IÖlltermében rendes havi össze
jövetelt tart. Az estély műsora;

dr. Raffay Sándor elnök megnyi
tója, földeáki Návay Aladár dr.:
Páris, ahogy láttam, Benedek Ág
nes: Mozart D·dm szonáláját
játsza zongorán.

Betörés. Az elmult héten ismét
kedves és nem várt vendége akadt
Gábor Anlal hentesnek. A most
felépitett uj üzletébe hatolt be is
meretlen tettes az udvar felőli

ajtón és a másnapi hizóvásárlásra
a fiókban tartogatott 50 pengöt
elvitte. Ugylátszik a tettes tudta,
hogy vannak még hentesek, akik
nél nemcsak birkahus - hanem
pénz is van.

Pllfgly Emil volt földmívelés'
ügyi miniszter indiíványára az
Országos Magyar Gazdasági
E:gyesüIet 1933 október 7..én
lartolt igazgatóválaszimányi
gyüiése nagyjelentőségü javas
latot tell magá~vá a mezőgaz

dasági termelés szabályozásá
ról, ugynevezeittervgazdálko..
dásról, melyet időköz,ben az
ország valamennyi mező·

gazdasági kamarája letárgyall
és kivétel nélkül elfogadott.

Ezzel a kérdés él mezőgaz·

dasági politika homlokterébe
lépett és igy nem lesz érdek...
telen megállapilani, hogy mi is
annak a lényege.

A termelés szabályozásának
Egyházközségi temetési se- célja természelesen él mező

gitöpénztár létesül· Endrödön. gazdaság jövedelme7.ó~égének

Az endrődi rom. katn. egy· emelése. Ezl csak ugy lehet
Mzközség vallásos ellyesüle- elérni ha él termelés él fogyasz
tei nov, 26·án érlekezleiet tar- lással összhangba kerül, ha él

toHak és elhatinozlák, hogy termelés CI fogyasztásh0Z, az
egyik fóvárosi biztosítÓ inté· érlékesil€si lehetőségekhez al·
zel szabályzatának elfogadá· kalmazkodik.
sával - az Elldrőd·Gyomai A fogyasztásnak kél főti.

Takarékpénztár - mint helyi nyezóje él belföldi és kiilföldi
befizelő szerv bekapc.ílolásával piac. A belföldi piacnak szük
temetési segitő~pénztárj alaki· séglele könnyen megállapilhaA'
tanak. A laggyüi!és megindul!. ió, ehhez tehál minden nehéz"
Beíelentések szerini mintegy ség nélkül alkalmazkodhalik él

800 tagja lesz az endrődi egy- termelés, Különösen megaka
leinek. A rendkivül méltányos dályozhatia él tervszerű irányi
feltélelekkel biró segitó·pénztár tás, hogy bizonyos termelvé..
nagy gazdasági előnyf fog biz· nyekben, melyek i'JeJföldőnis

lüsiJani él lakosságnak. előállilhaiók, ne szoruljunk be·

Kisasszony, Ön rettenetesen vilelre, amikor más termények
vén. Kina Jeikéi fehér ember ben viszont feleslegeinklehi!:j~

sohasem fogja megér/eni, mert nek, amint ez CI közelmullbem
a Mennyei Birodalomban fur- a tengerinil fordult elő, mely·
csa szokások uralkodnak. Igy ből jelenlékeny mermyiségef
például egy kinai lányi csak vollunk kénytelenek Romániá~

akkor lehet meghóditani, haa ból behozni s ugyanakkor bu
férfi azt mondla neki: Kisasz~ zánkai olcsó áronértékesitellük.
szony, Ön rellene/esen vén!... Nehezebb éi kérdés a külföl
Vagy ezl: "Önhöz képeslén di píac szempontjából. Itt szá
csak egy nyafogó p6lyásbaba molnunk kell a kereskezdeImi
vagyok 1" Sehol annyi érde l szer7ődésekben megállapiioll
kességel nem olvashatunk a kiviteli mennyiséggel, az u. n.
világ népeiról, különös szoká· kontillgensekkeJ, éi kiilországok
saikról, mint Tolnai Világlap· évi lerméshozamaival, évi tel'I
iában, amely képekben és irás- méskilátáslIivöl, a7 előző évről

ban minden érdeke$ségről be· megmaradt készletekkel.
számol. Vannak terményeink, melyek-

Szerelem a szJnpadon és az nél él kUJföldön elérhető árak
életben. A színészek szerel... magasabbak a belföldinél, de
méről és házaséleiéről rendld· él kivihelő mennyiségek korlá..
vül érd<lkes cikkel közöl ci Dé· lozollak, viszont vannak oly
libáb ui száma, amely 84 oldal terményeink is, melyeknél a
terjedelemben és gazdag tarla- külföldi árak alacsonyabbak s
lommai jelent m<lg. Ezenkivül igy ezek versel"lyképtel~nek,

pompás budapesH és külföldi hacsak az állam á!dozalok
rádiómiisorokat, slágerszöve.. árán, ami az összeség rová..
geket, szinházi beszámolókat, sára megy, nem segit.
filmriporiokaf, egyfelvonásos Ma a nemzetközi· forgalom
szindarabot, folytatásos regényt ulia tele van akadályokkal. Min·
és közel száz képet talál az den állam igyekszik kizárni az
olvasó a népszerü szinházi idegen eredetű árukat, önellá·
képeslapban, Egy szám ára 20 Itásra törekszik. Az agrár or·
fll1ér.szágok hazai iparokat/ terem-



G ama, ,19~ décembef-~9.

•HIrdetések dijszabásai:
IE~h<isábo&,(55mm széles), l cm. magas hirdetés
I :..'OO:·filler. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél

" 15 sz:ázaték; l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
fél~vi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

• ! ,~'. '

Felelllis 'szel'kesztC5 : Ifj. WASNER M)\RTON
'.. Szel'kesztlSségésktad6hlJatal : :

"HUNGÁRIA'" KÖ~OMDA'
II 'lj om ,. Ko~u'h I.ajo~" ut~ ,~4.

, , " "-", Telefon·~22.," .

3iEJZ2
EL'OFIZET'ESr ARAK: .

Negyedévre lo3Q P; Fél eMre 2'60 P, Egész évre 50 20 P:
, Befi:?;etések Postílcsekke~:

.Hungária-nyomda Gy~ma"csekkszám 18.208•.
Lapzárta' csu t Ör.t ök este 6 óra..,-. <~. ':, - c "i', c ','''V-'-~'', ; '", ,-,
Megjelenik ':mindén' 'szombat9n reggel.

Péter földmunkás; póttag:
,Nyiri Síindor földmives,

.V. ker. 200041ól feljebb, ren'
des jagok: Szabó Imre (kis,

yUasi), Kondor Sándor, (ta
nyai) ; póHag: Giricz Imre (hal,
~magyi)o '
-Haez él helyze'f él jöv:Öben
nem változik, Gyoma nelTIzeti
alapon álló polgársága nagy
meglepeléseknek lesz kitéve.

Az els6 hó. i
"hilféle és tüzelŐ beszerzé- Acélozzúk meg erőnket s Abqan él reményben,hogy
s~re. MenríyH~kellkoplalni azza! a hittel erösÜsüklel..ez (1Z utolsó erősmegpró

,Boldog )d6bfmf~lnÓIt;é1z.ir-t.éfklsfueieg~rf!Mert' künk"et.h~,b~rmiiye~gy~n.báltatásunk,melyet h~ ki
nek, gyermeknek,csak .Ö~Ö~ ~gyedtir;Ssqkkqpl~lá!5sai ,gék iS,~lIgyunk.d~ha 1l1~a;.l. ' {)imnk, , mirekitavilszodik,
me él hó. . , ! lehet. ~égyalé;lmH .elvonni runk, ahoz; még . min~ig' '. ~ hatalmasökértelmeis a

gazdél 'Iágy,élz ,embemek:magótóL" vön erőnk,' hogy 'a n1ég m~gsegitésünkre yáltctzik:
karónak t~rtja a haVat o, "Ugye l1em'''csÖda;ha él "glféngébbl~~k segjtsijn~. ': ,9rága magyartesfvéreinkkel
Az Ószivetés megerős~djk felnőttek sem öfü'IHeR'h'hó- '. Hátha~lég:oö~s~e.,tUd:" [együtt visszakapjuk,amit
á hó éllah o ' : A' havas'Ötpnnak,a' télnek! mín~,fognH,Me'~nYikö~y. e~~ettek, tőlpnkr,~ ,rl!j~V~
kö?~yű~a~záIJ~t~ . ~btl~;'(~!~'~·'~~gi;,.,.ki· "kell birni! nyet,> mennyi bánatot 'tL~teh hólsmet\rnI1lloes mJllo
IJya (:J.es, az~ (ltany~ p o~ A íÖ\'Q"remélJysége, hUle-;. fl.lcimlnk 'oszIafn~. Men~}(i :F?3,~~or~y~:rn,~~~~n.';' ~Jel,-

. '"A lassu 'hoolvadass be D t I A d" . ' .- b '1- 'h ' t "' 'd' "d' ; t nAttben oromnt, v""lt l,]
- •• : .... .. " • .' • c l ,.,ehen erút:'a . iozem ~r"" e sege, mennYI l erges, ',:Y' "!I' C'.' i 'H·u" K.,

sZlvá~b~;e!,t~lél~:ba;..'A ~á'" '-nek. Hitte'v()tna~le+'ataki. m?onyi. elkesere'd~~r tJd. :~~rt;qkkol' már: nemi Jesz
raszlomeZel munKa után .... " . ,. '"i . ' l, >(, ,"" ", ,. " rurháJlan,imagyar' ,gyermek
~ ", '" " : t····'·,;: I .... 'hogy emberI{~~$.[vi~t~rt~~~~'iqa,rlk,rngg~p.lt8ztéltuL -ra'·

'. t~len ,~Ihenm.!e~~ "." '\t.~ _;',ernberi i~~gi~k!{~lki;.J(Z~et, ,megérJőbb-e~,,",hll,összetllr___ ,ésfütetlen I"mllgyar lakós,

o t~i,l~k~:k~~~:r;kéSS~l':~~t'" ~t~I!°S'~~i~~ """if i191 .:~~"t~:~ff't~Mrekfid: seF éhe~~ maf[Y~~ÍlyúnlOr.
eladásával ..m1.10 r('ilihll l11a .. ' .. !

találo' amibölkerese-teLvq ~v~"",",!~~:-~~~~~~~w~~,~"""~"""~r:\'~~""""""~_'li

'. gyérrriekek' k"" III c 1 i l',," t t 111111

keszirésébelJ,'a "ac ie VI$e,O, esuIIp:1r1

zásban, a v;alas~t:asokra.'
annyi gyermeki örömet,tél·,'.' ~ - .'l " ',i, "

, ltílnak, érthető, miért kfván-'> ' ,'I " : '~ -

j6k alélekrefekvQ kadös" :Nag'y"'m,egl~pet~s.;érhetia';P9Igári p~rt()k.at
ószberl midóbb ~"Jld\rati~;Z:9GIJ;i(~ták.k,(dsz,em;ben,ha"nem fognak össze.

~~~t~~:;~'~s~tu~~ig"~f1;t~~J\1Ié'g~tS'beA~1'r9 hapban;"m'egtartják a választást.
~ ro " " , '- ,- .'

hó é~ hideg vcwrn(Íc A'-kÖzeli"cké~\;i~s:etóte~Hileli ig, rendes fago\{:Páyer Imre

'o •• A hó, e1fekinívea me: v~l~szjás6K '~_Ién~ mé~mo.~du.. szabó, Ke. Szabó Mih6Iy'fö[p.

zŐg~~da,Sági.hasl~~t~~'!~w\nt:;~~~J~;~~~ó~~~Af~:!?Qéi~é!;;~~'':~;~~;i"'P6ttag: Cseiéi jános

.Í11,ge?nek. ,!~ :é1,kl~eJ~rÓfe,ji 'slIre;t~~ben'"~'Ós"lúlsifn6'~böQoi,=ker:1000-16tTOhá'zsúím,._
mé~, ,a~0'~r:n~~~kn~k,'~i!l~~~:}~H~c~k8z~;~K,fplyppk ig, rendes 1fagök'::Urb6ricsek

.{:,s,tjlc~egy -resz,~ndl~lent ~., é~ .meg~lIapó~~s()k,at·rgYel:tq.z~Ádlf1m ~d0g0S. Meiyeri' Sán-
gyermeki cörömet,boldog~ ; nek köini a·kiÚ6nböz.ő '.U~ták. dor~röldmunkás; póflag~: Csi!·
ságoLA hiányos öH6zkö- ,. érdekében, Ma még ~é'm'-fehettagláhosföldmives?: :'~:.
dés; él vékony ~ ru!r8csKa,a,ludni;,JlOgy-: ~zegy~s·pc~ríokiIV .. ker. 1530--2000_ tiáz·
I 'uk '- ! 'bbel' él fűteH~nillÍ2fvet17.okfrakcciói'· hány'li,s-számig, tendesjagok :'Bein
~) ,él:::; CI 'k ll;, '. k' , , • t~var akarnak indulni,. c_s~k JjZ • sohróth Márton' kőmíves; Kiss
szooa, él ve on y tél a.ro... bizonyos, hOgy CI polganpar4 ~ _ " -..

~njnd) ~ mind . lélekgyötró, fok kózöHliim iIrÉllkodikv6- Kik. helyett választanak
vel6ig ható fájdalmlltol\oz- lanll nagyegyeiérlés, lnerfrbég 'u],iképy'isel(jtestüleU tagokat? ,
nak a. hidegb.. en.... Heg'.y.·· is él frakcióK.on. '.. be..I.uf-. k..··.e.... Ie'1.'.ké'ze... i1·· ,'i"""", ._'c-,

. .,. A;: ~?pvi.sleJóte~mletl1€k/I,-"- A'válaszlójogosullságról kü'
't'udn""'r'II;"n~ll"óInnilI" '" r'osz' csoporlok.,ls·eróseh' hajléln~k ' . . . .

u ""' '" II '" u .O]inl,i§mereles ::-;:-,húsz v.álasz. !'ön törvényes ~endelkezes in,
szul táplálf gyenge szerve. a SZ~jf0rgá(?~ol.Ódl.áSI:'a

k
·'/l5iZ

I,rI' ',í.j,.9,~.té.,SlhJ,Í;s~. vir.i1 is.,...cipglét: :van.lé.zkedik~Vá[as..zlői6gg.a[bir a
'. .. ... "., .... '''< ....j. szemIJ(W'él 'S'H:)I:~mts·a -meg e·, ..
zet a,. SUV,1J6éSí1?tkl s,~e:Uelb.e.lóscn;e~ys,·~.·.g,.e,· s" rroIllo..J, .~.:.;..·.al'i,..A':c-V{.lI~S.?fot.titag9k-kÖZÜLií.l- . közsegnekmio'denolyari pol-
szemben. kofn1'.lk.";c.ó· ,i" ,6.~~~,~,mqnqátiYJml 1903y~gé'n gár&,.,a~r24:~ves eImull,roa,

l1gy-e nei11cso'da,:ha A szocialista murtk~ssa!taz 'lejár. EZ(i:I~Jj'.l~;,,J.ckeI::ül~ben,jCli. '., gYélf 'éHI~mpplgári legalább 6
.{~g.~;.L.,á~~tó;>\,;;zendr~\tiBaiáz$, c, éve 6yomán1laKik ..ésJeg-

g~con:sok~rtaflaíf _•.'" ,'~.o 'JU;oi~;er~,~iQ€n'.,-,Ka~ feJen~,. aléUjb2~ éve adót'fi-zeL A- 'vá-
nerilm'~ ~I ;i ~fif$i~§ ,.Ql~b,Qr, ::éliJII.,kel'ülef,·,',. ~ r.aSithat,o,'ság":ugyani.lyén ',"fe,lié-
,jna~! ..• >dC P i,$S ,J~gn(FS.~lágYiLJ.áAAs>lWagrH~r- Jelék 'rb~Uetj a30 éy~skorlfoz

A> fe!nónfZkgyeng~~ki?J~' ,.~~rn~ f'j:lj)lV. ck-erüle.lb~.1~eid- _.van~9tlve.Uyízn körmmélÍy~k
Sl~téból l1em:"j&9f9~;;~~~~&3~,~V9.~z J~Jwj, J<.pö~P~f'Qy?rrí~;iÍ.4:~p~.·.IJ,()I€I".~r'

, " ... éiz~,V.:.,J~l?r\lI~,~l;l~~., 4&",., Xlll)~r nakvaJl~9+s~gl J~..eJl\!'Is,e l6-f'tS4

e IviseJé,S'é 1:1 ez 'S'j ház5zátT'\-'~QArrdrás""é~'T'ólfi'·P'ár.>j'"'.-, , tüleli vfilászlőiógá:'~'- '" '"
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zenet,
tUdfát Wagner Márton Fiai

fatelepén vegyen

A magyar nÓlának hivaioli
előadóit élvezfük kedden este
az Urik~szinóban.

80ddn Margit egyéni elóadil
fele!etí. Atiszántuli gazdának val. bóios hangiával, lempera
ig teh4111z óHaUenyész!~sre kell mentumos csórdásaival. fl ma
io~baJ( áttérni. Termliszetesen gyar nötlik gyöllgeivel OlYlH1

oítsjZm fenékig tejf(ll mingen, lelkesedést válioli ki a hallga
deÍ1a valaki cSl'ik egyre !?piti tókból, hogy 50k nótát meg
fel a gazdasági exisJentiójál, az kellell ismélelni~.

kockázatosabb, mint ha ' több Kubdnpi GylJrgy bevezelóiében
'!'ermelési ógat karol fel. .,. ',' el moi helyzetet él Mohácsi gyá.

.A g~da kevést4klvel indulhat szo. időhöz hasonlitotla, meiy
eleten, az uton, Lassan fejleszt. nekmélló jellernzóje él "Rélli
het ki pzegfelelo tenyészetettlJ,re- sirafÓ"bböl1 ma is a hoza sor.
lemmel, kitartással, szorgaloffl.mal. scín bl.l5U!Ó szivekbe marK.oll.
Kliliinösen II kisgazda, akr solt A mEl2yar n.óla irodalmi mé!
idővel rendelkezik, ezen atiren talásában,a magyar nÓlákkal
kitünŐ'enhasználhatja ki a 'leét kikiezhei.ö hangulafok k!\!ólt?í~
munkás kezében rejlő, detijbb- sára kevés olyan hivatolt apos
ayire kamatozatlanul szunnyadó lola '11m él magyar nótiíllak.

energiákat. mint Kubányi. ft,. hollgatóság
A példabeszéd szerint ls a' hálás is voll.

gazda szeme hizlalja él jószii~ Dr, Kova/szky Róbert amagYlIf
gol. Nagy igazság rejlik ebben nótának' eredeti zongorázás!
a mondásban és aki ezlmegl leh'elóségével leple meg a hall
érH is alkalmazza. megfaiálja gafÓka.f. A harmadik, ujrázás
il iótéthez vezető utat. Az egyéni uiáo' ls hosszan tapsolfák meg.
munka semmi más léren sem Dr, KovalszkY!1l1k brilliáns zon~
produkálhat oly eredmény.: ket, gora technik~jak",1I honti, hogy
mint il iószágnevelésnél eel hiz- az Ő, éli magy,jr nólCl mélyéig
lalásnáL Óriási előnyben van érzó szívének dalllImába öl ...
a kisember él nagy gai.dasá... töztesse az egyszerü népdalo
gokka! szemben, melYl?k alkal· kat, amivel elkápr&dalia hall g

mazollakkal végzik el aJtI II gatóságál. Ilyenkor, mikor mü~
munkát, mclvhczmegérlésen vé~z veszi kézbe a sokal kl
ésszakértelmerfklvül szeretet fogásoU zonlloránkat. ilyenkor
é~önérdektól vezetett ambició látjuk, milyen --- másoktól éfí

kell. heJően jrigyeI~ - értékünk van
Ezen az uton kell to\i'ábbha- a'l..ongoránkl{dl, metyet llzon

illdni, ez \f~zei ki ('J ga,zdasági ban !11in1 tudunk kihl:lsználnL
utveszlób61. A Gyomai Dalárda" Őszi ró~

'Fel kell karolni a gazdaklJz1JlI- 2sája" kissé bizonytalan
ségnek jobban a bar(Jmfitenyész- de él lovábbi számokban biztos
tes minden ágát, a sertéstenyész~ fejlődési laIáUunk. Hajdu BélD
tést, a legel6gazdaságoknakajuh- karnagy értelmezése a nyugodt,
tenyésztési. Mindezek atenyésze- él ,dolgában biztos hangSlllyo
tek kevés befektetést igényelnek éSzással hózza ld fegyelm~ze!t
az tlsó lépéshez szükséges csekély dalosaibóFazi a lelillsilménYI,
tőke a legtöbb esetben bfszerezhetó, melyei - akár a zongorilnkat
Később a7ulán kellő gözdasá. " - szintén' érjheiően irigyelhet
gl megerósödé~. eselén jöhet ' f6Iűn!< 30k. még Gyománái is
fl .szarvasmarha és ri lójenyész~ nagyobb község, S IUl figye

tés is. !embe v@sszűk még daiosaink.
. A gazdavédelmi rendelet nyu-nál, hogy él dalárdil rendezé

gaimi időt teremtett. Ezl az idót sében larlo!1 cslre felJűnóCl1

nem szaba.d kihasz.nálallanU! Ikevesen jöttek el s (lmíkDrrn~r
bagyni, hanem fel keH készülni' legc!jiik, hogy ezzel az erkol.
a normális idókre, amikor él esi és anyagi kudarccal adják
gazda mell tud m;,id, állni él elő hosszu szorgölornmal be-
maga lábán. tanulldarabiaikaL akik szinlén

Ne várjunk mindent él kol" érezzük minden sulyál a. mai
mánytól, mert hiszen az sem gazdaság! hel.v~elnek, iárgy.i1a.
rendelkezik cl Darius kincsével. gos. megallaplfassal rosszaljuk,
Jgyekezzünk magunkon segi- hogy l15kossiigunk nem jud,
leni. mert akkor az isten is vagy nem akar arra a kultur·

. megsegít.. fokra emelkedni, hogy kuljllf-
intez:ményeinkkell szemben,

~~~ minI amilyen kul!urinlézménv
adáltirdánk is, köleiességéi
t~ljesilsi:. A keddi estén ké!~

szeres mulasztás! követelt el
lakosságunk. me!'t nemcsak II

dÖ!3rdilnk ir~ni nem lelj?sjj~il~

OYOMAI U1SAO
'f I ', /
Használják ki . galdá 'Magyar notaes

védelmi rendelet által teremtett
nyugalmi t

sen, .
Arra kellfolyion förekednfink

hogy taliiljuilk uj utakat és mó...
dokaj, melyek megélhelésünkei
jobban biziosHják. Nem sza...
bad felhagynunk él küzdelemmel
tanulni és próbálkozni kell. fi
gyelni él, viszoi1yokar~s !u:ok"
hozalkalmélzkodni.

Atíszánfuliilll.zdiik köztudo
másulag sulyosabb helyz.etben ,
vannal<, mini a löbblek, Ennek
oka.az egyoid'alugabonafer... , .
melés. Aki ma etadja afeng~'" ,
rijét, lényegesen . K.evesebbet
kl:lp.qrté', mhltha.tl:lk(1rmánvm:\k·'·

A g@zdovédelmi rendl?letnek
sulyos kritikáját h@lIoHuk EJZ el·
mult napokban a ~épviselÓház·

bc7n. Kifogások hanizan<3k el
az érdekelt gazdák .körébe.n is,
Mindez ne lévesszen meg beli
nünket. Tökéletes jogszabályI
nyugodt béké3 világban ls
ritkán sik",rü!t aikoini, mert II

iogi szabályozás l1em ellY esd
re,. nem minden egyes esetre
hanem az esetek nagy törne'
gér~, anagy állagra vonatko..
zik, Mar pedig minden egyes'
esetnel" ügynek megvan dJ! ma·
ga jellemző saiátossága. A iogi
szabályozás tehál öllmalláhan
viseli ~,hiányosság. cl ,lökélel·
lenség látszatát,

A, mai zavaros gazdasági
helyzeiben, mely minden llddig
arany igiiznlik tartott ielzdllSá
gi törvényt feíetetei~n~áUiloH,
mégjnkiibb ilU ~z, hogy ne,,:,
hezebb a megnyugtató jogi
szabályozás, minden ulonnan
hozotl törvényben és rendelet...
ben méllinkább lehet kifogast
keresni és találni. A földjét
S7.~rető gazda azonban nem·
osaka konkolyt 'Iátjo mei,ha
nem örü! a buzái6nok i3.

Necslik ahibákaf lássuk
mell a gélzdavédelmi rendele!
ben, nanemlsmerjük er aqn.j]k
előnyeil is~ örüljünk fl benne
megnyilvánuló kormányzati leU·
erőnek, .mely annál acélosBbb,
minél 3ulyosabb' akadályok
lornyosulnak gazdasági mel
erösödésünk .:tlé, Az elni 6ko
rás mutatkozik ebben él kor
mányziíi intézkedésben is és
amig látjuk kormányzatunknak
nemzeti ésgazdélsági Iéiünk

.érdekében folylataH ezl él nagy-.
,szerü harcát, nekpnk sem SZél' ,

badkishilüeknek lenni.
A görög hitrege sf:erinl va ...

lahányszor. Antaeus! Herakies
a földhöz váglö, mindannyiszor
ujult eróvel ugroU fel el lovábbi
harcra. Minke! is az áldott
anyaföld szereiet.e keH, hogy
lankadallan munkára serkent·

Virilis jogon nők is
lehetnek községi

képviselők.

Kötelező a gazdasági
cselédek bérlevelének '

kiállitása.
A gazdasági cselédek és él

munkaadók közöm jogviszony
szabályozására Békésvárme· '
gye törvényhalósága legutó!)bi
közgyülésén sz~bályrendeJetet

aikotolL Köteles minden mun...
kaadó a szerzódés megköté'"
sétól számitoft 15 napon belül
a gazdasági cseléddel trásos.
megállapodást kölnI, A' meg:
állapodtlsl magában foglalo
bérievél két példányban' álli·
tandó ki s azok az illetékes
községi elóliáróságnál Játla·.
mozás végeU bemulatandók,

A bérlevélnek.tartalmöL;nia
kell a cseléd névei, já~adalma
zásál, munkéikörefésaz' idői,
melyre elszegődölt,Akik a ren·
delkezésnek nem tesznek ele... '
get, kiná8'ásl követnek ~!,

Hl emli!iük meg, hogV él bel ..
üQ'yi kormányzai egyik legujab
ban kelt rendelete szerint viri
lis al apon a nők is tagiai le..
helnek a képviselóieslületnek,
ha törvényben meghatározott
kellékeken felül bizonyos is...
kolai képzefiséggel is rendel·
keznek,

Kik lesznek
a képviselőtestület a

virHis tagjai
A képviselőtesli.iieH válasz·

tásoktól függetlenül most ké
sziteHék el él gyomai legtöbb
adóifjzetők névsorál, ezek kö
zül az alábbiak lesznek virilis
jogon él képviselőtestület tag';"
jai: (zéÍrójelben az illetők adó...
összegét közöljük, A csillag·
gal megjelöltek adója kétsze...
resen számit,) Az elsó helyen
az idén is vitéz: Purgly Emill/ll
ál! (48 t 1'99. pengő adóval),
Utána özv. csákói Geiszi Gyu
láné (2866), Schwlirlz Gyula
(2487'13), Kller Izidor (2434'70),
Debreceni Endre* (1140'48),
vlléz HaviárOyula dr,*(1111'12),
Harlenslein Ignác (2122'12),

, Ozsváth SéÍndor 0981'94), Pikó
Béla'" (875'37); dr. Vadász Pál*
(822 p, 25 fillér), Hajnal fe
riZl1c* (748'78), dr, Debreceni
Iván* (64577), Balogh Ovula*
(61 t '98), Máday A!adár*(538'98)
LénéÍrl Bálint (1015'16). Chris
fián Kálmán dr,"" (972'14) Lé
nárt Pé!er* (40758), Lénárl
József (863'60), Kovács János,
(85398), dr. Szilágyi ferenc*'
(413'49). Pótlagok: dr, Tardos
Gáspár* (40428), Renner Péter
(182'03), Simon Igl1BC (761'~5),

T. Kocsis Mihály (754'52),
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Tiszántul a magyar iszik kancsóóu!.
Eszik/a-, cserépiálbul, vag)! bog

[ráesbul,
Tiszántul, kancsófJUi, bógrácsbul.

Dunántul a magyar iszik klázlibul,
Megeszi a roszprádlit cintálbul,
Dunántul, klázlibu~ cintálbul.

Hajdu-:Dorog városában Tiszánlul
Prédikál az orosz pap ij magyarul,
Tiszántul: magyarul, de magyarul.

1\.2 iskolák karácsonyi szü
nete, Hóman Bálint kultuszmi
niszter az elemi iskolák és á },ö
zépiskolák részére december 23
tól január 2~ig szabta meg a ka·
rácsonyi szünetet. '

Békésen mos! vastÍrnap avat
ják fel azOJszágzászlóL

A békési vásáron elkelf 302
drb. szarvasmarha, 220 Jó, 50
íuh, 246 serté-s.

"' Thaly Kálmán gyüjtéséböJ átirt"
Gulyás Pál, az uj magyar líra egyik
legőserejűbb tebetsége. Világnézetében
erósen a fpld népe felé hajlik.

K6dulteUrmben egy kopasz Tiszfin
tul:

TökiJli se tudott jobban magyarul,
'["iszántal; Tökölfse jobban magya

irul.

Látfam cin mán vén kódust Du
[nántul.

Kenyeret se tudott kérni magyarul.
Dunán/ul: magyarul - cudarul.

Kérdi, az, fl csL1cástul tréfábul:
Tudnak;e a Tiszántúl magyarul?
Tiszántúl, magyarul, tréfábal.

it csikós azt feleli a bundábal:
,Ezt tqiáa (lZ ur kétdl nyájasságbul?
Tiszántul, bandábal, nyájasságbul.

MegfJlondom én hallja, a7 tir! Ti·
[szántal

Aki nem tudmagyarui, megtanul,
Tiszántul: magyarul megtanaL

A dorogi csaplárosné Dunántul
Mikor beszél magyarul, majd meg

[fui
,Dun.ántul: magyarul majd meg/u/'

Tlszántul
(N~ta l:I Tlikö!i idökb(1) *'

'Rliko$lI,dla pesti "vásám,tf
EgyTlSzántul való csikósbundástul
,tfnáfllu(,bundástul, vásárru!.

~Bg.J! pdr itce jó borra béfordul
Ott@f/,lat egy dulzaföldi magyar ur,
Tiszéirdul, béfordul, bundástul

'Sz~bó"jstvát~,N, N. Putnqlü
Mihály,1Q--JO. fiH~rl isadomá;
nyoiott. Fegadiák ameg'jelérij,
tekéssziv;es adornánvozókca
. ,. .... - '--. -

S'teretefszövetség h';lás ko~

:SZÖflCclét

,gel 10PQH négy évi szigorHotf
clolqg:~ó;z;rl'Jílélte. Azilélel
jogerős.

Bors Sándort Sopronba sz61
IHiák, ahol lelölli bünlcléséL '

tii . il

N,.é)gy "éV1,eitélték· a-gyornai tolvajt
Bors Sándortól 4 ~évfe megs~bad\Útunk.

b'e.ri k nyát és·
cs t k t talált ka

et fi utc' n

Tizn.ói}li:tpi börtönre ,jJélte a tábla
,cir.G:ergely' Istvárl ilgyvé4et.

.'. .
_~~"'tJJIt"~~'7";'e~.~'GZg~~ftA~~_.

fore,nc, fte!\fd"t.~~J,!C5~,!<.t.

no~né. Wélgerllózsd, fek?l~
Erzs.ébQt fek.ele, jánosné: Ko
mó romiLajosoo,c S6,ndor
hÉllyné,V~skor Károlvné, Né·
gyes Gyula, BafilrLA.l!tQ1n,é.

A gyulai lörvényszékBors
3ándo,r37 éves, orosház.i SZÜ,;

~ldésú~aszlalossegédeL ki már
évek!, óta Gyomán. 3zJlrvason
,és és másul! ki
"qern helyeiHm rengete-

C§ÜlÖrlö~Öll.dé!U!áll.kél kiSp
: zá~'eiöleg!Zs szám.ítás szerint

,fiu.egy " ember-ikoponyálköriHbeHJl 20 évig vajtaI< cl

külőnbözőcsonlokaf tali! Ita Wid ben és !lern leheletlen. hogy
Petófiutcábön. ,A nem ' min~ b9I1c~lZle{<,m~l)yrú~n kerültek
dennlllpi leletel b.c~lQI!?~Jlallél~ oda, Á koponya.~sac~ol1tok
cl ,refl~9rséglle", A1-e~nrébI{énf {iaial nő, vagy 15-17
m'4g~Hi:l.p:ita§ok szerini a ko.. éves ,fiu gyermek maradványai
Dmlya és ,él csonlok polgrári : lehelnek,
.ískoli'l' lomalerméneképitke- ," .::"z ügyben, . a, nyomozáST
:Zése helvéről került~,k,?IŐ .. H.oz-: megindUoHák,

a Qt 1~ jólsz<ele 'álja,
..,ha készüléke Lach és

SZ6retetszövetség
ünnepély.

köíe1esség'éi, orsl-ágos
hirű , vcndé:;!.elnk,kcl· nemhen
EH?:m,

Farkasinszky imre és zenekara
a lóiemegszokoll és a vidéki
vendégek!61 már. máskor: ls

, lnegdicsQ:rt m.u'<:si~l1~ íl.l{1ássai'
és 'érzékkeLktsérle Mar·
gitot és Kubár'yi Ui::;;;

Dacára, kOB',' az esi Iegs7e~

rényebben völl megrendezv<',
maidnemtiOperif,lóíl<ei le II rá
fizetni; Ö~Sl.egel - érte*
sü!,ésünk szeiin!-~az a hir
ro (fl ur fize!lü ki. kik legtöbbe!
fáradoztak [lZ ezl megrend(?*
zésébcn,

A gyonHli.r~formáIUS~~Y~áZ

dZ elmult vasámaD este na~"jf"

számu közönség jelenlétében
szépen sikerüll mÜ5\oJos eló~
adást re.ndezeit az iparosla'
none lsko!ö ' I'!f.lllylerméb"n. A.
kÖzönség soréliban 16b,bek kö·
zött ai! !áilnk nemesi'lk a r~"

fo rIII É! ius egyház hi VGJi hon:elTl
. 'az ,zvangelíku's ,zilYhil i kül;dött..

, :o<égét és az ll1'f.lelHa hjtközsé~

i?!nökségél is.
Répás Pál ~lnök 1~I!5ésf: ml?

, l..:g üdvözlő,. ~zavai ulán ,Papp
aila szeretelszöve(~ég}.Jelkész

, "TeJjévalttiz,~x~let" dl1:'lf2:ll i s..
mertelte azokal El célokaiés
munkaleli.íleleket, melyek fl

szerefcIszövelséll ma,'lim"l vál*
llll! és !eliegil.

jakó PlilYlI mély érzéssel,
liünden várakozási ki~légHó

módon lldotl elő egy sztípköl"Mó:stél évvel. ez~lóll bÜl1vádi , oda ves,ZeJI. A, tanuk egyn~::jze

leményi. Hasonló ejis.rnerésl ")feljelelllést /eHek ~r.Gergely főkén/o él két sértellterheló v~lg

vállotl ki ll' jelen vollqk lelké· üg,y3.[~d ellen. lomásl/et/dc A törvényszék
boi Oláh Sárika szavalalCl íS·A vád szerint az ügyvéd l}ét O~ergely lstvimí .:)iKka~zJásbijn'"
Nagy dícsérreHel és elismerés~ Jjgy.f~lélól, Jellinek József és, iejtééd ~ héthón(jpi,l:;lörtö~re

se!' emlékezünk Papp lIonka Trúx<I Frigyes budapesti lakqs- HéUe. A házépitéskörüli SIk·
és Faragó Károly szép ének tól vendéglóvásarlas céliára kasitásra vonatkozó vádpont
~l!:éÍmC\iról. Papp B~la !(lrloljeLIJ,~~~~"/Ii,N~J cél- alól azonban bizonyHékok mp

\.2gn! bibliai magyarázalot,' szon Pen- ' ányáQan ~eIIJlenteHe. Kedden
mely rúigyonirléhes gO!ldQ- il Plln71l:~.nd~l"; . foglalkozol! a lábla az üggyel
lalokkai volt leljes, !.etése: yeil ~aj~i! céljaira for-_ dr. Csonka jánosláb-lai tanács-

Az estély alkalmával minden q.it()jla.A· tPJiV~PY~4,é~itijrgya" elnök vezetésével, dr. Quber
jelenlévó szivlis adománnyal li/son az ügyvéd azzal ~éde" ' József I~blabiró)dóadásában.

iáruH él Szeretetszövelséghez. kezetl, hogy meg~ásárliisra al~A további bizonyUasilndiiványl
A rendes adományokon kivül kairnasnak vendéglŐl nem ta~ él.. tá.blaeh:ll~siíOIt~és dr. Ger
még d~·. Nel!?Y Erl1óné2 P. dr. lá.lI, ~e;.kö~qHe rT1.~gbi:lóíval. gely István ügyvéd büntetését
Vogel Károly l P, Meulon Ist... akik ezek után kérésére ö liz- Hz hónapibönönre sulyosbi 6

vim ] P. Batári Anléll, Domo.. ezer peng:ót s?á~!áI:akölcsön· tolla. Dr. tvHskolc~y Ágasi fő..
kos János, Vass Lajos, Kovács adták, ahuszonhalezer pengólQgVészbelyeHes meg~yugodoll

Istvánné, Tiba András, (50-60 pedig áfadta Nagy liinos épi" ,az ilélelbeo', dr. SándorLószló
flllérL Oreiszing józsef 40 fil.. lómlfsferpek, ~Z épjlésianya- védő és él vádlot! ügyvéd azon..
Júl, Szanyigó F.zrenc,Cs.Nagy gok részét be is szerez' ban semmiség! panaszl ielen;
Dtmielmé, Némelh Géza, Arany tellek be.
Gusztáv 20-20 fHlért, S~ól<1?
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Minden állami alkalma#
zQttat mágáérf az államért
tartom és nem az állam
szolgálja ki a tisztviselői

kart. Az igazi nemzeti ön~
céluság: mindenkitől azt
kh'ánja, hogy eszköz le
gyen. - A tisztviselői kar
igenis eszköz: a nemzet
torvényes fényezőinek esz
köze. (Gömbös Gyula.)

HÚLL A HÓ,
mint nydridőben az akácszi
.rom. Lassan hermelinpalás-
tot terit elénk szimbolumnak
Alóla nem· látszik a bűn] a
festék és az élet zaja, ez a
vásott kölyök is lábhegyen
inal. Imádságos a "Csend,
suhanva jár az ember és el
ámul a játszi pelyhek im
bolygásán. Olyan tiszták és
olyan szépek, mint boldog
ifju pár,. ha andalog.

Hulf a hó, mint nyáridó
ben az akácszirom, Vajon
ki érti meg?

A főispán Gyomán. Dr. Ko
rosSy György főispán kedden
él gyomai fÖsl.o!gabiróság bi
va!aios felülvizsgálása érdeké·
ben Oyomán tartózkodol L

Horthy Miklós kormányzó
névfinnepe .Gyomán. Gvoma
k6zöns~g~ bens6stges sZQre-

.leHel ünnepelte: meg Horthy
Miklós kormányzó névnapjilL
Miklós nap e!óestélyén él 112
venlék zenés feivonulás! JtJi

lottak. Másnap december 6·án
a felekezelekBsszes tempfo,
maiban nepi islenliszíelelek
vollak, melyekeil a hatóságok
képviseiö( megjelentek. Az
épiilel"'kcl fellobogóz/éik az is
kolákban pedig szüneleliek az
előadások.

DobányJleváltás. p, m. kir.
Dohány jövedék részéreaz 1933
eVl dohánylerrnés beváUáséi
Dévaványa körlJyékén decem
ber 16·jól január 26·jg Tisza·
r()ffon, december lB·jól lanuár
18~ig pedig Békéscsabán tar!~

ják meg.

.. 800 n.öl és 400 n. 61 révlaposI
v~temény föld gyűmöJcsössel valamint
j butorozot! külő/lbejáratu utcai szoba

l kiadó ért. Horthy M. u. 30 sz. alatt.

elegedő befQtve.

l

Ezenkivi.i1 :

Hangos hiradó

adilik él dJvavánYBi csendórök·
fiek, ?lkik elóljjöhb' hetörést
beismerI. Mivel Kis~ még máI
sui! is követeli el hason ró
büncselekményekel, él nyOmo·
zás! vidéken folylélíják vele>.
Annak befejezése után még
visszalérül1kaz Ligvére.

1933 decemberlO-én mutatja
be leggyönyö(übb

magyar filmet

A vén gazember:

majd őket eléggé az élet: Legalább most
hadd legyenek boldogok, most, amikor
még nem tudják, hogy mindenre inkább
meglanitják öket, csak arra nem: ho
gyan keila jéghátán is megélni. Az
augsburgi békével, az K plusz yps:riion
nat, meg a jó magaviselettel hej de ha
mar felkopik (l,l áil. Ha nem hiszik el,
kérdezzék meg a bus 30 éveseket. Azok
igen sokat tudnak, rengeteget tudnak.
és na'!.yon jó magaviseletilek. Éppen
ez a bajllk . . . (-r-f.)

~ftftftftftRRRRRftRRRRRftft~ftAt

INEM OlCSOSB MAR I
A B R O
mint a. szódaviz,
DE NEM IS SZÓDA V!Z!

12 2egytliLJ L~r~ vagy
fehér fejtett \ljbor Soltvad
kert állomásra kis7á!litva

I
S feladva. Vasuti fuvar kb.

. 4 fillér iiterenkéntCsakis
50 Hteren fel üli rendelést

. fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitits tar
tamára kölcs5n; hordóm

I
30 napon. belül bérmentveI

. . küldendő vissza. szétkül- ...
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélveg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozball, bérmentve.

1
Borsim kellemes édeskés I
Italuak, tiszta. tökéletes· za~ ,
matuak s n em savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soldvadkert, PestnIegye
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A lurh2:vcl cserdórség né
hány napf)<I! ez~dó!1 elfogta
Kiss lános abádszalóki szüle~

tésű dévaványai napszámost,
akiról kiderült. hogy cl kör
nyékQIl, dc magában Dévavá·
nyán is löbb betörés! kÖ'Ieleil
el. A Turkevén történt nyomo
zás befejezése nlán Kiss: át-

Egy dévaványai -napszámos·
személyében kézrekerOlt a környék

legnagyobb betörője.

De már megint messze elkalandozok..
Csak azt akartam mondani, hogy hár
mast kaptam és a tete~be még el is
tángáltak otthor!. Rosszul tették. Azóta
az élet Mnyszor, de hányszor bere
pesztelte az en fejemet is és mégsem
kapott soha. rossz kalkulust magavise
letbőI. Azt hiszem, Qogy a jó magavi
selet nem is tartozik az élethez. De
akkor mi a csodának vették fe! a "kö
telező tantárgyak" közé?

Szomoruan néztem az elszontyolodott
szittya-hadat. Csak két kisleány kun
e'lgott az ablak mellett: Tizennégyéve·
sek lehetnek és már tudják, hogy mi
böl lesz a cserebogár. Legalább is ezt
vettem ki a szavaikból. Az én barna
kisleányom jósolt a másik bamának.
MegjósoHa, hogy ki lesz az ura. Kis-

- vártatva elunták a bizalmas kettest és
az én kisleányoin odaintette magához
az egyik szóke gyereket.

- Jőjjőnide, jósolok magának. In
gyen!

A szőke gyerek oq:ament és buzgón
felelgetett a feltett kérdésekre. Ilyene
ket rengeteget tudnak hogy Baja,
meg harminc, meg református.
Ez mind hozzátartozott a jóslás elő

készítéséhez. Végül az én barna kis
leányom arra kérte a szőke gyereket, '
hogy mondjon egy leány nevet

- Irén, - vágta ki a szittya és a
feje bubjáig elpirult. Én annak idején
Pauját mondtam volna és én is elpi
rultam volna a fejem bubjáig. Hogy
ezután mi történt, .nemtudnám ponto
san elmondani. Az én barna kisleá
nyom titokzatos jeleket rótt a papirra,
melyre a szőke gyerek. fe.leleteit. felirt.a I
és már Dévaványa fele Jártunk, an11- i
kor Pythia papnőjekéntkihirdette; hogy I
a szőke gyereknek 20 esztendős, refor- i

mátus, barna leány lesz a felesége.
Láttam, hogy ebben II pillanatban li

másik barna leány épen ugy elpirult ~ O
mint előbb a sz}Uya. Val6szinlileg ,,6' l l~ ....
az a bizonyos Irén. . APOLLÓ HÁNGOSMOZGÓ

Most veszem észre, hogy én tulaj- I
donképen áruIkodom. Bocsássa meg I
nekem a szittya had. Ugy csordult ki ..
belőlem ez az irás, mint a megszom(la
ritoUakból kicsordul a zokogás. De jóvá .
teszem a hibámat. Én hozzám hiába
jön el az osztályfónök ur, hiába a papa, .
meg a mama; nem «dom ki a szittya .
hadat. Még akkor sem, ha öreg fejszék
potyognak az égből. Különben egy árva
szó sem igaz a dologból, csak én ta
láltam ki a magam sz6rakozására. Ne
bántsák tehát a gyermel{cket, bántja

fl
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Gyógyszertárban kapható.

aton a ványai
polgáristákkaL .

"Megmondom, hogy ki lesz a fele·
sége ..." - visszhangzik bennem még
ma is annak a barna kisleánynak a csa
csogiÍsa, akivel a napokban együtt
utaziam Gyomáról Dévavá;;yára. Majd
nem az egész uton őt hallgattam és
szavai nyomán kivirágzott bennem Iegy
csodálatosan szép, de kusza emlék; a
diákkorom. De talán előlről kezden\. ...

Már a vonatban ültem, amikor vad
izittya-hadak módjára berontottal{ az
iskolából hazafelé tartó ványai pol
gáristák; fiuk -és leányok, köztük a~ én
barna kisleál1yom is. Könyveiket ai sa
rokba vágták, akárcsak mi annak id~jén

és hirtelenében olyan zsinatot rögtö
nöztek, hogya trienti kismiska ~olt
hozzá képest. Törődtek is azzál, hogy
mikor VGIt az augsburgi béke, vagy
mivel egyenlő az x+y. Igaz, hogy nincs
is veHik sok törődni való. Esküvel bi
zonyithatom, hogy egyiknek sem vettem
semmi hasznát. Azt hiszem, mások is
igy vannak vele. De hagyjuk ezt.

Szóval őrült ricsajt csapott a sok
nebuló. Valami vigéc formáju ember
rájuk is csattant,. hogy ne ordHsanak.
Szerettem volna neki menni. Miért ne
orditsanak, ha egyszer nem fér el ben
nük a fiatalságuk? A<.ért, mert a v
gécben felkunkorodott a jólnevelt fel
háborodás? Va'!.y mert köszvény ki
nozta és nem birta el a mások jóked
vét? Maradt volna otthon!

PI. szittya had elhallgatott. Nem a •
vigéctől ijedtek meg, hanem eszükbe
jutott, hogy azosztályfőnökur micsoda
hátborzongató dolgokat szokott mesélni
nekik a rossz magaviselet következmé
nyeiről. Megértettem öket. A rossz kal
kulus nem tréfa dolog. Tudom magam
ról. Egy~zer hármast vittem haza ma
gaviseletből,' mert a falhoz kentem
Franzlit. Berepedt a feje, pedig nem
akartam Nem is haragudtam rá, csak
llem fértem el a bőrömben. De melyik.
eleven gyerek fér el a bőrében? Milyen .
szomoru ís volna ez a világ, hamár a
gyerekek is elférnének li bőrűkben,

Persze az üsztályfőnökur nem igy gon
dolkozott. Van-e olyan osztály1önök úr,
aki igy gondolkozik?
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I~ képviselötestUleti
I választások elé.
ll·. A képvíselótestoleti vá!asztások

ebben öl hónapban zajla!1ak le
'Gyomán. Tekintettel a jelenlegi

sulyos g!:ldasági viszonyokra és
különösei1 kÖlségünk anyagi hely
zetére, igen fontos, hogy kik ke
rülnek a képviselótestületbe vá
!aJsztás alapján.

Véleményünk szerint oly férfi
akat kell elsősorban a képviselő,

testületbe választani,' akiknek a
gondolkodásában és cselekedetei
ben a közérdek mindenek felett
való, akik saját érdekeiket a köz
érdek alá tudják és akarják ren
delni. És ilf II magánérdek alatt
nemcsak 21 közvetlen anyagi ér
deket értiűk, hanem az' egyéni
hiudgot, I'l.Z egyéni érvényesil.lélt
Izolgáló pártérdeket

A pártoskodás, a 8zéthtizás, lU;

egymást megérteni nem akarál I
hazai termőföld 'legjobban diszlő

ártalmag növényei, melyeknek l.

mai sulyos viszonyok között nem
lehet létjogosultd.guk. A mai vi
Izonyok nem engedhetik meg
II széthuzás fényUzését és ma egy
táborba kell tömörOlni mindenki.
nek, nagyoal!' éli kicsinynek, gaz.
dagnak éi! szegénynek, munka.
adónak és munkásnak, gazdának
éppen ugy, mint a kereskedőnek

es iparosnak. Ezt az egységes tá
bort pedig csak akkor tudjuk

I megteremteni, ha annak igazsá·
I gától azok !II férfiak, akik a kÖI

ség közönségét képviselni fogják,
teJjellen át vannak hatva: Ilyen
férfiak hajtanak hasznot a kÖIl

ségnek.

Ezek a férfiak is csak akkor
tudnak rendeltetésüknek meO'fe-

""lelni, ba elegendő élettapasztalat~

tal rendelkeznek. Bizonyos, hogy
a .kor egymagában nem ad jogo.
sultságot vezetö szerepre, hiszen
a Inai viszonyok kohójában a fi,
atalok értelme és lelkűlete is acé.
lossa kovácsolódik, mégis azt
hisszük, hogy csak a hosslablJ
élettartam alatt szerezhető életta
pasztalatokat semmiféle lelki tus
lajdonság sem pótolhatja és ezért
egy hosszu munkás életen ke
resztül szerzeit tudás jobban biz
tositja a vezetés helyességét és
nagyobb önzetlenség és' áldozat
készség kifejtését és megőrzését

teszi lehetövé, mert az, aki ke
nyerének javát megette, mégis
csak mentesebb attól, hogy gon l

dolkozásaban az egyéni hiuság,
hatalomvágy és önzés döntö sze
rephez jus~on,

, Reméljük, hogy józan, 5zélsö
ségmentes közönségünk saját ér
dekében is' követni fogja eIt az
irányvonalat és választása minden
tekintetben szerencsés és a köz s

i~vát szolgáló lesz.
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EMLE

harmad részt elengedett. A
kormány ezzel a jelentős

k5nnyitéssel is a kisgaz
dák, iIleíőlega torpebirto ...
kosok sulyos helyzetén ki
ván segíteni.

é:RTE5IT.EM '
Gyoma község n., é. közönségét, valamint .a le31ü·
le/ekel, hogy él modl?rn kor vívmányai szerin/ kIszerelI

szóda,vízyáramat
üzembe helyez/em, s így a legtisztábban

.kezelt sZÓ,davfzzel állol< rendelkezésre. Ugyancsak szí
vesen állok eliegyzések, ~akódalmák; valamint fársasva"
csorák rendezéséhez szükséges tisztán kezelt terilél<ekkel
él n. é. kÖlonse,g,' valamiot testület.ek l'endelkez~séÍ'e.

'S;zíves lJártfogá~t kér: '

ar5ayLajos
. vendéglős '. .

z idé eyharm d
résszel keveseb,bet ke
fizetni aváltságf Ide
árának törlesztésére [I

A pénzügyminiszter egyik
legujabbari kelt rendeleté
ve! a' földbirtokrendezés
során földhoz jutott gazdák
váltságföldárának 1933 év·
re esó törlesztéséból egy·

1933 december 9.. . . .... OYOMAIUJSAú'

KÁLYHACSÖVEK- jó állapot
ban levők - ölcsóáron eladók.
Ugyanott egy jó vaskályha is el
adó.Kossuth LajQsútca'5.1. sz.'
Ott egy bejárónöt isfelveszl.1ek"
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1932) december

tiizifát Wagner Márt~n fiai
fatelepéri. vegyen

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
"ifj., WAGNERMÁRTON,

, ,

•• "II"lxll'_il-1t"'jll'X

ov. 15
. 240),

74 vagon körtét (5), 530 vagon
kajsúnt (272). 1600 vagon szii

(406), ~ 20 vagon ,. cseresznyét
~smeggyet(140), 1508 mázsa
őszibarackoL(6~),csemege szö
lőböl több mint 700 vagont vH
tuk külföldre.

gazdam()ratódum igény u

bevételére a. gyomai járásbiróság
hoz eddig' mintegy 150 kérvényt
adtak be.

Kerekes K,éroiyná' .z.~bornak ií-
terje 48 fillér. ' -

Szabó Józsafné szűl. Miklovicz
Mária gyomai Matakertíháza, melyhen
italmérés is van, f. évi december 14,éll
hil;ÓÍ árverésen elad~tik. Bővebb felvi
Iágosi~~t nyujt dr.' Tardos Gáspár
gyomai ügyvéd.

A helyi ánatbiztositó szövetk. fel
hivja a tagok figyeImét a tagdijak silrgös
befizetésére. '
~OOn, öl és 400 n. öl réll'laIJlosi

veterl1ényföld gyümölcsőssel v.alamint
fbutorozotl kÍilönbejáratu utcai szoba
kiadó ért. Horthy M. u.3O sz. alatt.

. Khstolgé16 leányok felvétetnek, je
leliifkeiíliKovács János igazgatól1ál.

A Bék6smegyel AltalánosTltke
r6kpénztár gyomai fiókja (ezelőtt

Gyomai Takarékpé!lztar) piactéri szék
házában egy utcai nagy üzlethelyiség
1934 január hó l-t61 haszonbérbe kiadó.
Ugyanott azonnal kiadó az Attila-utcá-
ban levő, az intézet tulajdonát képezö
GarzóBella féle házban egyegyszobás,
konyhás, kamrás lakás.

ClIlerépkályhák, kandallók és vas
kályhák szakszérű 'javltását, átrakását
fa, stériés vegyes tüielésre16tállással,
olcsÓneszkőzlőm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
k41yhásmester Békéscsaba. L ker. Bá
nát-utca L sz.' . (l-15)

kereskedgk
panaSi!Z8 a

>ked

OYOMAI UiSAO6 oldat

IT KELL TUDNI·
MEZŐGAZDASÁGI

BALESETIBIZTOSITÁSROL?
vidéki kereskedelem már ré-

N~p nap után ,előfordul, hogy' Az.' a. munk',,'aadó,' gentiltakózik a tömeges vasuU
, A munk.-

a gazdasági mUllkavállaJó~ oin- adó tele- aki tÖrvényszabta bíz- .kedvezményt~lt: ellen, mert a ke-,
csennek tisztában ,azzal; hogy" ··16"6ge. tositá~r kötelességé... 'r~8kedőktől erősen elvonja üzleti
milyen törvényben bi~tositolt io- nek nem tesz el~get,a m~lasz_forgalmukat es a vásárlókat af~'
gok illetik meg. öket,ha"balese- "lásbQleredö teli~skárért ,gaz- városba csalogatja. Amltlt évben
tet szenvednek Ezért az erre vo- daság(cselédQek, a gépl11unkas- mindössze 'rO napigvolt érvén:y:"
natkozó tudniv~Iókat.. rövid.en az l na.k, sőt' ezek: jog!Jtódainak is tel-' bén a rendes vasúti tarifa. A ke
aláhbiakbanfoglaljuk össze~ 'jesfelelŐss~ggeI tártozik.t1a pe- jn~skedőknek-az volna akivánsá
KIketkell Az orszáaos Gazda- ' dig a billeset a mUrikaadú "hibá- , Q'uk, hogy sz~lIitsák le li :drága

,. :~~~~~:~~~ ságiMunká~pénztárnál jából következett ~e, akkor a'mun~ tprifát, de mihden viszonylatban,
balesetesetére.biztosi- kaadó bUnletŐjogilagésm'agán- bogy a vidéki kereskedetmetse

tani kell: l.) a gazdasági cseléde- jogilag is feleíöss~gre vonha/ó. terhelje a ~agy szállitási dij és
ket, továbbá a gazdasági cselé~ ..".1" "-"" l\onkurálni. tudjon a Mvárosi ke-

M' .. "'" - A nmnkaadóelőle" . I .
deknek minösitett idénymuliká.' g"yeket reslfedeemmel.
sokat (ha azok legalább egy hó- . ad,lll~'nz- gezésf kötelezettségé. ..Iiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!'!!!!""

tjr? .' nek lejárja (egy ne- ~!'An~~lg:;ltXJ~~~Cl[]:::O:
~:itr:l:;~~~~~/esé~p::o~!~:t~v;) gyed év, iUetöleglO hét) után az vá~:l:b::: ~r:~lé~al ~~~~~~-t
A gazdaságigépiizem eknél (cSép...orsz;ígos Qaz(iasági Munkáspénz. . lapl11uU esUtörtökf számaiközli
1ó-, szántó-,~zecskavágó gépek.. t~rl~g,\zda~ági cselé~va~ygép.~ apénzügyminiszterrend~Hetét~
nél. stb.)alkálmazott gépmimká... , ~4"l~áiiJP'ÓgY~~7elésll:(~ltségelt· melYJ'iek, értelmében amezögaz;;
sokat. A. mun.k.,aadó ut,'.átmk ·:éVl"'·.1 .Y1!~e. h.~s ezenkw~t ha ill, ba,leset" dasági ingatlanokvagyc>nvá1tsága"'

ből k f I ól d é f~ében Jizetendöbuzaárát aföld2
biltositá'si díj' fejében l pengö l44 .=. " J 9 Y"ag a~ ;~8iyn~e 'fl, mivéJesügyi minis~terrel" egyetér",
fillért fizet. ille;tye60+nap leJartaután Il,s~· J~leg 1933 decemberre szólQ ér..,
8aleset . . .. '. .' ,rüU ;triunkaképtelensége c~kkellt,YénnyeI1' pengő 60 fil1érben ,$1",
eset6n kö- lédHaa gazdasági c~e~ ,h,~vi seg,élyt. (járadékoOutal.jci lapitotta meg.-;' . . ,
:~~~~:éS et vall!mu:nkast IPlqd~ddig"mig a sér(llfkéresö- A de~emberibuzakamat k61-

j .• baleset én~ a munka- képesíiégé~ek csö~kenéseia 25 csön.,· APénzintézeti Kö:iJpónf a
"adó. a. balesetet az Or:szágo~ Ga~-. S2;~za,léJrqn. aluli,fokJ:íl,jllvI-lI.Ha buzíl i: zálogJevelekben fOlyó,sitdtt
daságl,Munká~~énztár helyi szer· .pedig ,la ls~rült munlcakép~ssége és bu~aérté~fe ~zóló kö~csönök
vé~él,: az. elöl]aróságnál ,,'köteles baleset követ\<eztében .25-:.50"...." törlesz!~ ., részl~t~lnek ,be~.lzetésé

, bejelenteni és a baleseti~érün .100 szá~~lé~ba~" csÖkke~t akkor' Ins:'.l1éJn··t~·uzak-·lábIOgállet~~álekálkal·m93a3t..
gyógykezeléséról(orvosi seaély-' ".,...' . .... Vc J ....me ev aS n ,: .. ..' " '. J:'" az OrszágosGa~daságI MunkáS..,. decemberére . átszámítási kulcs
ben ;való ré~zesltés~r?l?, ~~z~k~ég pénztára~ ~zázalék~':fol<kantak. gya,nánt ,egy wéten:mízsaeH~nér
es:tenk?rhazba.szalhtas<:ll Ólg~n- , \11~k évi 72 (havi 6),az 5Oszázalér. té~:e ~fejében?155 ~~a!1Y ,pengöt
do~k~~m tartOZik. A-.mun~aad?koswkkantaknak évi (havi (s~~~,It.(.. ,l. ,iJ .', ".j r

a sérult.gy~gykezelésl költségel~ 12),a 100 izázalé.kosrokkanta:knak ,~r~~~gos r~sár~,p~,~ember
előlegezl. Ha asérüli gazdaságI ," .,. ·lO"ér.>\~aiárn8.pKlSU]sz~HásO'n

cseléd, ugy egynegyed évig (f3C járulékot ad, co-reágű'8' 'ldr"aKódóvbáres áll.1-
hétig), ha pedig gépmunkás, ugy v~sár, lesz..'.' "

hétig (70 napig). Ezenkivül a ·~~elej:je·dk akOzség apa-
munkaadó .a bajeset folytán meg- dasági Munkáspénz- án~t ánom.án~át. GYO~l~ kő::-
séraH gazdasági cselédnek szerző- tár haJáleseti~egélytfóIYÓsit, sé.,g IZzid.ószennt .~lkaval es
désszerinti bérét, járandóságát a gazdasági Fseléd \va~ munkás 10 ger:es.~annal rendelkezik.
és ha ellátásra is szerzödve van á baleset következtében meghal. Ezek kozul -4 5 kant
ugyteIjes ellátását-is tartozik ki~ Ez esetben hátrahagyott családja kiselejleznek, mer'l nem
fizetni. a munk.aképtelens~g' .ide- 340 pengőt:~~tevö min- f~lelnek.. a cltllna1K'.
jér~, de legfeljellb egy negyedévre. denkorra szóló segélyt kap. Ha A TiszántuU Mez6gazdasági,
A _gazdasági gépfiJul1kásr<ik pe.. a2i~lhunytnak keUöI1él több 14 Kamara kiküldöllje19~~. de-~
dig.a 'munkaképtelenség idejére,éven ~atulr giermek~maradt hátra, cember11-én',-riird~iés után él ..

delegfeJjebb lOhéten(?9f:1apon) akkoreza'segély800 pengőig' községháza nagyferrneben gaz,.:
minden napra l :pengö20 fil-' emelkedhet . 'daérdekképv1seleH gymés/
köh~leskifizetnL - Agazdá1kodók ezen '6 gyűlé-,Ha pedIg a baleseti .•.. ,- ' ,. " , .

A munka- Az Országos Gaz- . 'Scn minélszamosat>biln i.elen·
ad6k k"lt.. ..,.,., " sérültmeghal'és se ..
lIIégme:té

p
dasági Munkáspénz- len-ek meg,

rltésének tár a. munkaadóknak S~fla~~:~e~~~rem=~ B~y~sál"lásikönyvek llietéke•
•g6~e·az.előlegezeÚ gyógy- Abevásárlási könYvekre 1931.
szerek, köts.z,ere.k.. álát. az orvosi Ors~ágos:9~~~asági Munkáspénz-' é.vi október hó 19-élóldara,-

, tár 120 "pengŐ! ad. EzJ~zössze-
. költséget és a.kórháziápolási di~ get~~z elhunrtlegközelebbi hoz-r bonkénJ 50 fillér ille/éket kell

jat teljes egészében megtériti. zátartozója"iUetőíeg az kapja felragasz/ani. A bélyegej~be$
Ezenkivül a gazdasági ,Gseléde:k költ_vásárláSikőnyvbe bei\?gyzelt
munkaképtelensége idejére amun- - -átirni.

egy... f 6 é i é'
kaképteJenség.ötödik hetétől kezd-' szer és l11indenkorra szól. zöm n s g verseny s ki·
ve a tizedik hét végé~ga munka- áUltás Békéscsabán. A aékés-
adónak minden napra l .pengö vármegyei Gazdasági EB'yesü-~
20 fillért, de legfeljebp.5Q pengő JeTl.ud6má~árahozza l~gjai.-

40 fillért téritmeg.ga~dasági S:zerkesztöE üJl:eneiek: nak; hQgYel megyei.b mi-
munkások 7.~apnaI továbQ~tartó n~~é:gi versenyt és kiiil ~! a
munkaképtelensége esetén a sé- v~rmé.gye, lIlispánitl de betl..~ ....,~J~!JrN.~l~I~.lj\"

'tült részére. előlegezett segélyösz':' ti ,10..órak ~é"i
szeget, de legfeljebb, 84~eng egnYl1ja. A a:lli ..·•

.."~JhK~~~é~ffá~r'ir~.~o~n~t:tsá KáHayMiklós föl
. s :iC~ '-t :ii~'i



évfoir~m· . az~m. Onta, í95S dec~mber 16.

Gf HETit Pp o L I T I K A i, T ÁR S A D A l M J é: S

EI.O~JZETÉSI ARAK:
Negyedévrs 1'30 P, Félévre2'00 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések Pl'istacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.206.

Lapzárta c s il t ö r t ö'k éste 6 óra.
MegjeleJÍík minden szombaton reggel.

Felel611l szerkuzt6: ifj. WAGNER MARTON
Szerkuzt6s60 6s kiadóhivatal:

»HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
el 'i o m a, Kossuth Lajo$ utca 54.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasáoos (56 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél W százalék, tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

6yomán december 20-án lesznek
a képviselőtestUletf választások.

Képviselőtestü!eti

választások
Endrődőn.

(Endrődi ludósitónktóL)
A járás fószolgabiráia dec.

21-ére lCizleki Endrőd község~

ben él képviselőíesfülelil!ag vá·
lasztást az alább felsorollak
helyére:

l. ker.: Ném~t János és Nagy
Imre rendes, Hanyecz Pál pól
tag.

ker.: Kovács Ferenc és
Diuya Vilmos rendeSI, Katona
Máté póUag.

lll. ker.: Kovács Libor és
oeliai Miklós rendes-, rlunya
Ede póttag.

lY. ker... Hunya Vince.is Hor
nok Lajos rendes', Mészáros
l"lván póttag,

V. ker.: Vaszkó Pál és Iványi
Isiván rendeSI, Va!uska Má~

tvás póttag.
Mint értesülünk, az Endrődi

Keresztény Községi Párt 
(amelyhez hozzálarloznak a
Nemzeli Egység és Keresztény
Gazdasági Pár! tekinlélyes ré
sze, él függeilen Kisgazda Pár!

az iparosság, nemkülönben
él hazafiasan gondolkodó mun
kásság tekintélyes íömege) az
elmuJl vasárnapon Vaszkó Pál
albiró elnök!ele alali kerülej·
közi érlekezle!e! tariott,amelyen
különféle körök és egyesüle·
lek megbizoHai mintegy 150-en
voltak jelen. A Községi Párt
él lakosság többsége i<ivánsá
gához képest éi következő je'
fölés! ·eszközöHe:

f. kerill,t: rendes tagol< : KOI
vács Fllfel1c iparleslü!eti elnök
és Hunva A. István kisgazda,
póttag: Nagy Imre munkás.

Il. keri1let: rendes lagok: Di·
nya Vilmos iparos és Uhrin
M. Vendel kisgazda, póttag:
Mészáros István munkás.

lll. ktfiilet: rendes tagok:
Hangya Imre és Szurovecz Pál
kisgazdák, póttag: Oellai Mi
hály kisbirtokos.

IV. kelfiltt: rendes10gok:
Hunya Imre és Fülöp Imre kis
gazdák. póllag: Homok Imre
kisbír/okos.

Y. kerlllet: rendes tagok: Ivá·
nyi Islván és Kovács Sándor
kis~azdák.póllag: Varga Uálé
törpebiriokos.

Mint hírlik, él szodáldemok·
raték is állítanak külön listá!,
de nem valószínü, hogya köz
ségi pár! népszerű ieJ6ltjei els
1~I1~b~nbejulnak,

önmagukra szavazv~, csu
fos veréséget szenvedtek,
mert nem tartottak ÖSS7-".
Könny.en megtörténhetik,
hogyaképviselőtestületi

válaSztáson is igy lesz.
Rávárunk és ismertetni

fogjuk, hogy a 3000 gaz
daérdekeltségtl SZ<:'AVClzat, a
323 iparos és 144 nyug
díjas szavazatbóJ mennyi
esik majd a polgári párt
jeiöJtieire. illetőleg lJ közös
listn jelöltjeirl?

~

2 póttag, V. keriUetben 2 rende"
1 póttag.

A szavazás titkos és szavazó
cédulákkG!t e.stklJzlétülő, (isZQva
zócédulán megjellJlendő k!llön a
ren.des is klilön a pótfagok. Csak
a szabdlysgerlJ.en kifliltött szavazó
lapok vétetnek figyelembe. Nem
elég tehát a kivánt számu egyén
nevének a feltiJntetése, ellenben
s%iikséges a tagság minőségének

megjelölése is.
A!'on képviselőtestfileti tagok

névjegyzéke, akiknek tagsága ez
évben megszűnik, a választás tar
tama alatt a szavazó helyiségek.
ben ki lesz függesztve.

Egyéb a válasz/ással kapcsola.
ios jelvilágositást a délelőtti hiva
talos órák alatt él választás nap
jáig megadja az éTdeklödóknek
a klJzség jőjegyz6je.

Értesiti végül az elöljáróság a
klJzség lakosságát, hogya válasz
tási eljárás, továbbá a megválasz·
taft képviselők választh/lotósága el
leni panaszok az 1886 évi XXll.
t. c. 50 §-a értelmében az iga
zoló választmányhoz cimezve a
községi elóljáróságnál adhafók be,
a választás napjától számitoti 10
nap alatt.

Tisztujitás a gyomai Levente
egyeslUetben. Most vasárnap vá
lasztja ujra 3 évre ól. Levente egye
sület új tisztikarát. Ugyancsak az
idén alakul meg a községi testne~

velési bizottság is 3 képviselötes.
tületi választott és 3 föispáni ki
neve7:ett

fanának be. Megtehetnék,
hiszen a 4019 vállJszróból
3000 szavazó gazda erde
keHségü. Tehát ök állapit
hatnák meg, hogy k! le..
gyen bent a községi kép
viselőtesfÜletben.

Azonban II nagy refor
mótus egyh6i most tartott
presbiteri választásán is
bebizonyosodott, hogy gaz..
dáink vezető néH<ül; tekin
tély tisztelet hi:íán szétfor
gtIcsoiva, . mondhatnénk

Gyoma községben a% 1886. évi
XXl/o t. c.-ben fqglalt Nmdelke~

zések alapján megejiendó képvi
sel6testüll!ti tal! v4/aszlds 1933
december 20-dn lesz megtartva.
Amidón erről Gyoma község alul
iroft elóljdrósága a község vdlasz
ióközőnségét értesiti, tdjékozdsul
a követkeKóket kijzli: A szavazás
a régi házszdmozás alapján be
osztott régi 5 kerületben történik.
A szavazása fentirt napon dél"
elótt 9 órától megszakitás nélklll
délután 4. óráig tart. Mindenki
csak II hdzszáma $zerinf ill.etékí!s
szavazó helyen szavazhat.

A ktrilleti beosztás a következő:

Az I. kerületbe tartoznak a
rig i házszámoxás szerint t-500·
házszám alattiak. Szavazó helyi
ség: Baross utcai ref, ei. iskola,

a n. kerületbe tartoznak az
501-t OOO házszám alattiak. Sza
vazó helyiség: az Iparostanoncis
kola,

a lU. kerületbe tartoznak az
1001::-1500 házszám alattiak.·
Szavazó helyiség: Horthy Mik
lós utcai ref. etískola,

a IV. kerületbe tartoznak az
1501-2050 házszám alattiak..
Szavazó helyiség: Központi ref.

iskola,.
az V. kerületbe tartoznak a

2051 házszámon feHiU· ktnte
rületi lakosok. Szavazó helyi
ség: községháza tanácsterme.

Vála:ztandó klpviselőtestilleti

tag: J. keriileiben 2 rendes, 1
póttag, ll. kerilletben 2 rendel, 2

kermetben 2 rtndes,
l póttall, IV. kerületben:2 r~n.d,s,

December 20-tm választ
Gyoma 4019 szavazójél 10
rendes és 7 póttagot a
községi képviselótesfületbe.
A válasziás elócslllározá
sai· a kaszinók nyűzsgé

sében folynak. A szociiliis~

rák jelöltjei már ismerete"
sek. A polgári· párt listáját
most ismerfefjUk.Nehéz
leheteU egy olyan névsort
összeállítani, melybe az
összes kaszinók no és a
tagok is belenyugodjan('Jk.
Nincs is azjól, hogy ösz~

szesen csak 10 tagot lehet
választani, hiszen minden
kasiinóból ll?gaIább 20..20
tag' aspiráina él beválasz
tásra.

Pedig milyen szép lenne
és él köznek is csal, hEl'S-z
na lenne belőle, ha nem'"
csok il kaszinók, hanem
cl foglalkozási~ágak is meg'
egyeznének,. hogy száza!é'"
kosan hány tagsóg jutria
egy':'egy érdekeItségre és
ezekre az érdekeltsé~ek.
maguk közül jelöll1ék . a
legarravaJóbbakaL

mostani·4019 válasz
té közül 76 %-a kisgazda
érdekellségü, 8 O!o-aipofos.
7 %-o munká~, és 9 °jo'(j
él többi összesen. Ha szilza
lékosan. osztanánk meg a
betöltendő 10 rendes tag·
s~got, akkor él kisgazdák
nak 7, az iparosoknak 1,
él munkásoknak 1 és a töb
bi fogll11kozásnak is 1 tag·
ság jutna. Akisgazdák
esetleg átengedhetnénk még
2-3 tagságot, hiszenazó
többségük az elóljárókl<ol
(ha azok is kisgazdák)
ugyis biztositva van.

Ha összefognának, mint
ahogyan s~jnbs nem tud
nak összetélrtani gazdáink,
azt is megtehetnék, hogy
mind kisllazdák~ü válasz-



200 kocsi iiitöt hordanakös$ze ,Q

Községi Ptirt kisgazda tagjai sze~

gény mWtkás testvéreik fe/segíté
sére.

E szép terv máshol is követQ6
ket érdemelne.

Csabai Wagner József
kiéUitása ft Fészek

,Klubban.
(Képzőművészet művészeti fQ

Iyóiratból.) A Fészek művész klub
intim termében csabai Wagn~r

József éfetderot árasztó képeivel
alálkozu'1k. Ö az a művész; aki·
ból soha sem elég. Mindig ujra
éi ujra lehetgyönyörködnf érde
kesen szerkesztett, csupa derű,

ragyogástermészetkivanságaiban.
A néző akaratlanúl is amilvész
bilvkörébe kerül és néhány má,
sodperc m.ll!va már maga i$ át
veszi a művész optimista világ
szemléletét és Izinte gyermeken
lelkes rajongását a természet szép
ségei és- a' veduták érdekességei
iránt. Csab.ai Wagner József ez
uttal ig uj .képekkel örvendeztette
meg hiveit és uj bizonyítékkal
szereTte fel birálóit művészetének

komolysága él; magas $.dnvomda
felőL

Az egész világon a
magyar·buza Buda'
pesten él legolcsÓbb.

A' magyar gazda állandó panasza al,
hogy II buza ára annyira leesett,hogy
az ma már '!- termelésiköltségekét sem

.tériti meg. A tiszán.tuli gazdasági ka
mara számszerűen is kimutatta, . hogy
itt II bl.lZa ~ak ráfizetéssel termelhető.

Szomoru va1óság' Ezt az őszi vetések
is igazolják ~ Sok helyen már nem akar
nal" buzát termelni l Minek I Nincs ér~
tékesitési lehetőség l Inkább hevertetik
a földjliket, mert ha az' elvetett buza
területekből )evonjtik a gazdasági szűk.
ségletét, - mint amilyenek'a vetőmag'

arató és· cséplörész, konvenció, ado,
felszerelések kopása stb. - érték dol'
gában bizony mindez ráfizetést jelent

A buza el.rtéktelenedése pedig M.a~

gyarország tÖnkrejutását jelenti. Sokan
ezért a komfányt igy.ekeznek hibáz~atni.

A kormány csak addig fesz hibás, mig
utat enged a tőzsdei spekulációnak.

Hogy a magyar buza - noha az ame.
rikai világkiállitáson a legelsőnek 'l11i~
nősitett, - piaci árát ennyire elveszi
tette, abban nem kis része van abu.
dapesti tőzsde spekulácioinak. Nem
kell erre meggyőzőbb igazolás li német
statisztikáná!. Német alapossággal ösz
szeállitott, hivatalos, tehát kétségbe
nem vonható adatok igazolják ezt a
szomoru valóságot. A magyar buza Bu~

dapesten, eltekintve a vámokt61, rette
netesen olcsó.

Itt közöljük a németek kimutatását
a magyar· buza árair61:

Berlin 24.- p,
Milán6 24.74 P,
Hamburg 12.15 P.
Prága 2 .68 P.

Ezzel szemben Budapest jegyzése 7.30 P

bó Gyul~ egyesületi jegyz6.
Ezután kQv~!kezik 25 pár

mérték után készűlt dpÓlctosz·
tása é~ SO' hadirokkant és ha
diöz:vegynekei liszt Re~é(y ld
o:5ztása.
.Z.áróbes-zéd: mondja Róna
Károlya békésmegyei ..Honsz"
köz'ponl közszeretetnek ön'en-

iigyv. igazgalója.
Utána cl gyermekek· 'kar~6

csonyi éneke.
Majd: él karácsonyfa aién

dékainak szélo3ztásaa bajlár.
sak gyermekei között.

Az endr6di"Honsz" fiók ez
uton ls I1)cghivjé'l él szerény ke
retek között mozgó, de szép
és bensőséges ünn~pségére

Endrőd község haróságetit és
egész !ársadalmáf.
. Az endrődi "Honsz" fiók
vezetősége felkéri él község
társadalmál, hogy amennyiben
él legcsekélyebb természetbeni
adományokkal hozzá ludna
i.árulni inséges lagiainak segé·
lyezéséhez. ugy sziveskedjenek
azl az egyésűlet helységébe
beadni, szives érfesitésre érle

husvétvasámapját megelőző 14
napon át az alka.lmi árusítás! ka
rácsonyi éshusvéti vásár eimén.
A kíárulilitásoknak ez aSlabályo.
zása véget vet annak II bizony
talanságnak, amely az ipari köz.v

: 19azgatás terén eddigelé fennállott
. és al alkalmi ámsilásokat hirdető

keleskedőkei nagyon sok esetben
indokoiatlanfelielentéseknek és
zaklatásoknak tette ki.

. Meleget
I él didergóknek.
I Az Endrődi Keresztény Községi

Párt lntézö Bizottsdgdnak leg
utóbbi iilésén érdekes inditványt
terjesztett elö afalu lelkésze: Cser
!lUS Mihály apdfplébdnos. A nagy
hidegekre tekintettel azt ajánlotta,
hogy a Keresztény Községi Párt
szólitsa fel birtokos "tagjait, hogy
- magánerejlikhöz képest
lehetőleg valamennyien 1-2kocsl
szdrizlk, vagy szalmafütő anyagot
szállitsanak .be az olyan inséges
munkás családok részére, akik
elégséges tiizelöanyaggal nem ren.·
delkeznek. Mint örömmel halljuk,
az utak javulása után mitltegy

UfSÁO

drődi nHonszu fiók
yfa .Ünn~.p~Jye.

e
rács

A szeret~tmegnyilvimulásál'd

él icgszebb alkalom él karáD
csony, EI szerelel ünnepe, 5ár
mily s"egényes formában nyil
vánul js az meg. mé.gis örömei
oko7.:. Mérhelellen örömet okoz
él gyermeknek. m.en boldoggá.
leszi, a felnólieí pedig (lZ em
lékezés révén vissza vrszi él
mullbá Nem mérléke il szere':'
lelnek az anyagí bősége és
bármilyen formában nyilvánul
az meg megls örömei okoz.
Egy ilyen szegény örömöket
igérő - az élei szenvedéseit,
fájdalmál és remény1elenségél
legalább egy napra elfeledteló
Karácsonyi szerelet iinnepéiy
re készül az endrődi ;or Honsz.'~

f1.ik is dec, 24$én az egyesü·
let saját helyiségében·

Az ürmepéhr sorrendje a kö
vetkező;

Megnyíló beszéd: mondja
Szurovecz j\ndrás elnök.

Szavalal: Szurovecz Teruska.
Karácsonyi ének: Éneklik él

hadirokkantak gyCrmekei Kiing
hammer László tanító Vezeté

sével.
. Ünnepibeozéd;..r!l(;mdia Sza...

Az országgyülés az idénikfatia
törvénybe l'! tisztességtelen ver
senyrő! szóló . módosítá·
sát, amely a kereskedöf{ által ren
dezett önkéntesárverések, kiáru
sitások és vég'eladások ügvét sza-

~.

bályozza. Ennek a törvénynek a
végrehajtási. utasítását, amely az
életbe!épésről intézkedik, a keres
kedelemügyi miniszter most telte
közzé. Az eddig szokásban volt
végeladásokol1 és kiárusftásokon
kivül, melyek az illetékes keres
kedelmiés iparkamara vélemé
nyezésétől és az árusijás helyére
illetékes elsOfoku iparhat6-ság en
gedélyét6lvannak függővé teve,
a törvény még kétféle alkalmi
árusítás! tesz lehetövé és engedi
meg ezeknek akár az üzletek ki
rakataiban, akár a lapokban való
hirdetését. Az egyik az u. n. sze·
zonvégi vásár, amelyet az egyes
szakmákra vonaHwz61ag évente
kétszer 15-15 napnál nem hosz
szabb időre iS kereskedelmi és
iparkamarák állapítanak meg.
Ezek a szezonvégi vásárok csakis
a megelőző időben megvolt kész
letek kiárusitására vonatkoihat
nak. Megengedi azonkivű! a tör-'
vény a karácsony első napját és

A kereskedők kiárusitásának
üg'yét ,szabályozták.

Karácsonyfa
epély

Az endrődi Katolikus Liga sze
gény iskolás gyermekek fe!ruhá
zására dec. 23 án d.u. 3 Órakor
karácsonyfa ünnepélyt rendez. A
Liga serény, ügybuzgó hölgytag.
ai már hetek óla fáradhatatlanul.
buzgólkodtak abban, hogy a val
lásos és hazafias szempontból is
kifogástalan, sok gyermekes mun·
kás csalMok tanköteles gyerme
keit karácsonyi segélyben része.
sítsék.. Fáradságukat szép siker
koronázta, amennyibennap0nként
a jél folyamán 60 gyermeknek
ingyen ebédet nyujtanak s ezen
elti! mintegy 100 gyermeket se
gélyeznek ruhaneművel. .

E nemes munka nemcsak kö
vetésre méltó, de a munkásság
részéről igazi hálát és tiszteletet
is érdemel.

End
a munkásoké

n

A.z elmult hetekben az alábbi
inditll'ányt terjesztették Endrőd

község képviselötestülete eié:

Községi Képviselőtestlilefnek

Endrőd.

Tisztelettel javasoljuk és let.ár
gyalni kérjük al alábbi índitvá~

nyunkat:
"Irion fel a tek. Képviselőtes

tületa vármegye föispánja támo·
gatásának kéreimével am. kir.
Kormányhoz, hogya FAKSZ köl·
csöllbölépiteU munkár:.házak tu·
lajdonosainak a kölcsön 50 % -áf
leirni és véglegesen elengedni
mél tóztassék.

A nehéz gazdasági helyzet nem
csak a falu birtokosságát, még in
kább a földmunkás ~'étegét hozta
válságos helyzetbe.

kereseti . lehetőségek meg
csappanása miatt a mindennapi
kenyerét sem, vagy alig birja elő·

teremteni. nemhogy más kötele
zettségének is eleget tudjon tenni.

K!.iIÖnösen figyelemre méllóto
vAbbá még azon körülmény is,
hogy amig az építési anyagok ára
tul magas, addig a nazak ára
alig éri el 50-60 %-át az5~6

. év elötti árakna.k. Tulajdonképen
sok "FAKSZ·ház" mai eladási
ára alig több, mint a rajta levő

taksz-kölcsön, holott évek. mun
kájának összegyfijlöH eredményét
is beépilették a portáhozés kOl.,.
csönhöz jutott munkások. "

InditlTányunk jóindulatu letár·
gyaJását kérve, vagyunk kiváló
tisztelettel:

Endrőd, 1933. nov. 25·én
Keresztény Községi Párt

elnöksége.

a lektálja,
Lachés un-tól v ló



OVOMAI UI8ÁG 3. oldal

BOLCSÓ
A B O R O
mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

24 fillér
egy liter kadarka vagy

. fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitas tar-
tamára kölcs5n; hordóm
30 napon belül bérmentveI
küldendő vissza. szétkül-
dés utánvéttel. Egy pengő

lel7élbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min- ' ,
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés
Italuak, tiszta, tökéletes za,
matual< s n e m s811anyuak.

eim: Székely Ferenc
Soldvadkert, Pestmegye

Ehrmann-féle szikvizgyár
ban 4 fillér az ára a közis
merlen kiváló minőségű szó·
daviznek.

Baromfi kiállitás Oyulán
Békésvármegye törvényhatósága a
Délmagyarországi Baromfi,- Ga
lamb- és Házinyúltenyésztők köz
reműködésével december 16-18
ig kiállitást rendez Gyulán a OŐtT

döcskerti paviHonban.

61 Jólékonycélu m. kir,
AUamsorsjáték

UZASA
fi _ már
december 29, én.~"Vegyen még
ma sorsjegyet.

Lemondott városatya. Vin" IFőnyeremény 40.000 ar. pengő,
eze Andor szómvevóségi la-
nácsos képvisq.lótesíüleli tag- l ezenkiviU 17 ezer különböző
ságárál lemondott. I nyeremény.

Községi orvo~választás End. . Sorsjegy ára;
:rődön.Endrőd községben nyug. Egész P. 3.- Fél P. 1.50.
díjazás folytán rnegüresedett köz- ~aph.ató'minden' bank, sors
ségi, orvosi áilás betöltése dr. Pál- Jegyüzletben, dohányt6zsdé$'
ka Pál iárási föszolgabiró elnök- ~en stb. Valamint a Pénzügy
lésévei f. hó g·én zajlott le, A igazgatóságnál, Budapest
község I<épviselötestülete szótöbb- Szalay u.~10/12.
séggeldr. Cseh József orvost vá
lasztotta meg községi orvossá s
egyszersmind az ügyvezetöorvosi
tisztséget is reá bizta;
Segédjegyzői választás End

rödön. Endrőd községben az ujon-
. szervezett második segédjegy

zői állásra a község képviselötes
tülete f. hó 9·én dr. Hanyecz Vince,
okI. jegyzöt választotta meg.

MalomeUen6ri változás End- I
,ödön. A gyulai Pénzügyigazga·
tóság dr. Turay Vince malom- -
ellenőrt Vésztöre helyezte át s
helyébe Endrőd községbe dr, Ba
gossy istván ellenőrt rendelte. I

Karácsonyi ünnepség. A gyo
mai új ovodában folyó hó 17..
én, vasárnap dtílután iS órakor
Vaskorné Nódudvary Mária
községi ov6n6 az ovodába
járó gyermllkeknek karácsonyi
ünnepélyt télrl.

A békéscsabai BUZAKIÁLU-
TÁS december l6-22-ig tart a
Békéscsabai Kisgazdák Egylete
székházában. A. kiállitást KáUay
Miklós főldmivelésügyi miniszter
nyitja meg.

Nem lehet elég nyomatéko
san utalni arra, hogy il valódi Egy 160-170 kg. sulyu, 1
Aspirin·Tabletlák helyet! ne fO-I éves hizó eladó özv. Wí'!gner
gadjunk el pólszlZreket vagy Márionnénál (Horthy Mik(ós-úf,
más egyebel.A hamisitott labll2t- a Hangyával szemben.)
ták rendszerint minden egész
ségügyi ellenőrzés nélkül, ké
szülnek. Ezeknél igen gyakran
káros ulóhatások is észlelhe
tők, például él szivre, mig az
eredeti tabletták ártalmatlanok.
Ügyeljen 1ehá! ci vásárlásnál
az eredeti s Bayer"·esomago
lásra el zöld szalaggal.

8

Csapadék naptár.

BefúUa az utat·
a hó ...

December

Kedden12ste megkezdődö!l

a várvavárt havazás és reggelre
már puha hóréleg terHelte: be
II halárl, Élénk csilingdéssel
olyan szánkózás folyi:< azóta,
gondolhalnánk, hogy játékos
kedvtelésből szánkóznak az
emberek, pedig az ősszel seb..
tében behordolí takarmány fo
gyott el,' azt kellell pólaIni, de
El sárban rettenetesen felvágott
ulak él kemény fagy után alig
voltak járhalók s most, hogy
él hó lehetővé teszi él szánkál
zásl, mindenki siel a szüksé..
ges beilordással.
.. Nagy az öröm a jégverme:,
sekncí! is. A jég vi:1stagsága
minIegy 20 cm. és olyan acé
los, szinte szikrázik. Aiéghor·
dás is vigabban megy mosl,
már él havas úton.

Frid Géza szabadaimaztatni
akarja a nyiltvermelé·ssel, szal..
mafedéssel való iéglárolást,
csak nem akadt még pénzes
társ. 'aki él szábadalmazta1ási
köHségekef viselné. '" Cs~k a
szegény emberek nem örülnek
éi hónak, a hidegnek,

Milyen szép volna, ha Oyo
ménis megsiervlZZnék, amint

I )' <.'~$,? ~/'", , y :, "'. ,ll....'1:<., ~ 'I

I
/~, 1'( ",:,"

, \;~~ " ~!,. .. 1..::

, Társulati székház li!"", bő" WO -- ,. -'" ,. . '---:'---__ ' • mmClig magdl'l visel!
Körösl,!dányi, őrház, ---'-1-,'~'-,-il---:----'-1,'''''~-'-i-200 I I"'~~~-, i'j gy~d6 vidjegyét.

Folyáséri szAelep -,.-·f-·--r·-·-"""'''''--f--· --+-.. i 150 I AJ. 1f,l.l~liíMfmm!~ ~.

Per""'l' ,a~l·vatkr..telen -' ii ; ~--'--'-""'------"7"-~-,I'--I'--- A&PIRIN'~ií-~~~1/Ml
.." "'" "L] U ... ~ ,J_..._~,~~~ ..__ , .. ':",_ ' 150 I" ",," 1\"

Kétha.l~~ őrház ---l",... _--i-~.-- .. _~... , ..-L_--'''~"'>,'~, __L210050 I is, ",-an'.vjl.lódie rN;;'--@
Udvaraok (Roikcs.-ór) S.!l9!" VeOl'"'9Yt1,, . '''","'', '''''''"''',

az j~merl B
~Ylil>'r~kele$zt. ' si

nak szab~d éryényasülni, ha.. azt, Endródön lettél<, hogy ti .-=.,

ti/leg}iu~és eRst) j~~~~i~t~-&',; f;j~fd(J
nem az igazi vallásos életnek. szegény ember.fknel, szalmát meknál AS PlR iN _T/O '.1::: rT i., K
Akik buzgó templom látogatók. vagy csulkaszáral adnának,
ak'l'k a 1'0" cs"Ink<>det"kl.nn, "lól· k'k k l'b f l Oyógyszertárban kapható."' .... ". '" lJ", '" a l ne' eziZl'L ól .Ö ösen van. 1 ...... _
járók, ak.ik példakén! világol· Megpróbálbalná fi Nőegyesü!et ,
nak. ~ások elŐIt hithü~égben, ennek a megszervezését, hogy
egyház irán.ti szeretetben. buz... kgalább karácsony estéjén ne
góságban. Tudomásunk sz,?rinl leg'ven hideg szobája senkinek.
az új egyházi törvények nagYOll
siigoru fellételekel szabnak CI

presbiiel;ek e.lé. A voll prcsbi....
terek meg teltél< kötelességei ..
k~t. Vajha fl' mostválasztollak
is II régi templomot és isko..
l/'ikat épHő és fermlartó ősök·,

nek méltó utód.ai lennének s
egyes egyediH Krisztusnak
szolgáln4naK minden egyhiid
lénykedésükben, A moi fájó
m~flYéJr !ile/ben fil pártOSKodás
az élőhaladásnakés boldogUl
lásnaka megölője; az egyel....
értés és szeretet tud csak
építeni.

Polgári ,Párt
Jelöltjei. '

Presbyter
'választás.

, . ~.'-

(5eküldö/t cikk.) A ~fVom(ji

református 'egyházéz elrnurt
héten, diZcem.ber ll-én hélfőn

tartotta, meg a gondnok " és
presbyter vá\asz1tls/: Oondnol,:
Batóri Ania! l~tl. Presbiíerek
h~ítek: Pap Zsigmond, vi!~z

Varga·Kál!TIán, 'Balog Imre,
Nyiri Sándor, Győri László,
Oláh Sándor, Kis Plá, Garai
Lászl6~ Tanító presbiterekké
válasz!altak: Hajdu Béla és
Varga Pál,

Szomom jelenségnek tari·
juk, hogYi2zen egyházi válasz
fásnál is cl gazdák, földmüve
sek és iparosok nagyon kevés
számban vetlek részt s igy
lörtcínheleít meg, hogy él volt
presbyteriumnak mosl válasz".
tágra 'került, az egész közSég
él!! református ~gyházi hivek
áhal is íiszte!t cís nagyrabecsüli
tagjai közül egyet sem válasz'"
loffak meg, Ez az első eset
Gyomán. Mi Jesz ha élZ egy'
házi éle/be is él politikai pártok
~zerirltlörlénnekEI választások,
Az egyháza legmagasabb er·
kö!csi leslület. III nem az egyr2ni
érdeknek, nem CI polUikai fel·"
fogásnak, nema pártoskod~s"

A. magyar tőzsdéseI;RoUef<Jaml11iI.L,

mentegetődznek, dé mi kőze van a 'mi
olasz száUitásainknak például a rotter
dami árakhoz ? Ha 'az'eladás a tőzsde

megkerűlésével történhetne, mint a kö
zölt adatok is· igazolják; a magyar buza
ma is 3 pengövei drágulhatna legalább.
is mázsánként. Ez pedig a magyar
gdi'ldának létkérdést jelentene.

(Baksa Sándor)

A g,azdák, .iPólroiok, rokkan ...
Jak éi nyugdíjasok közös lis..
lá f álli/ottak ö,ssze, mely 5ze..
rint li ,kpvetkezőkel jelölték :

L kerJlel;, O. Nagy,László '
és Vincz,e E~i;i,rc r~ndes1agok,'
Oláh, Sándor pótlqg.,

ll. kcrüle!:, p~pp Zsigmol1~
és F. Kiss Góbo~ ,rcndesta...
gok, Oláh Istvén~s Ka ló fe;
rene p6ltagok.' ," ,', '

, Ul. k.erülel: KruGl1ióLajos és
ifj. Wagner Ad~m rcncteslagok,
jfj. Putnoki Miqály' póttag.

IV. kerület: Erdei Lajos és
Nónay , ferenc' rendeslagok,
Tápay. Károly é~ Pfeifer Már
'jon pólt,agok.

V.kerület: SzabÓ A. Láios
és Uhrin Györgv rcndes!agol<,
Hegediis '1ános pál/ag.

il "I t j' '1
A melegedő

, ilii



december

Srerkesztésért és kiactásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTüN.

Kerekes Károlynél ez óbornak li
terje 48. fillér.

A helyi áflatbi:ztosit6 szövetk. fel
hívja a tagok fígyelmét atagdíjak sürgős

befizetésére.

A BékésmegyeíAltalénos Taka
rékpénztár gyomai fiókja(ezelött
Gyomai Takarékpénztar) piactéri szék
házában egy utcai nagy üzlethelyiség;
1934 január hó l-től haszonbérbe kiadó
Ugyanott azonnal kiadÓ az Attila-utcá
ban levő, az íntézet tulajdonát képező

Garz6 Bella féle házban egyegyszobás,
konyhás, kalnrás lakás.

Cserépkályhák, kal1dallók és vas
kályhákszaks.zerű javítását, átrakását
fa, szén és vegyes tüzelésre jótálJással,
olcsón eszkőzlőm. Szép és olcsó új
kályhák raktáron. Váczi Lajos cserép
kályhásmester Békéscsaba, I. ker. Bá
nát-utca 1. sz. (1-15)

800 n. öl és 400 1"1. öl révl.polii
vetemény föld gyümölcsőssel valamint
l butorozott különbejáratu utcai szoba
kiadó ért. Horthy M. u. 30 sz. alatt.

Béres (ánosné G.'"Ni.'igy Erzsé- .
bel gyomai lakoslóJ3400 p ért

Czikkehi MéríagYöOlai la
kos veli 434 11. ö{ és 1394 ll.

öl köl~sfenéki ingatlantK. Csa
pó Gergely és özv. Tóth Lász
lón.é Csapó Zsuz;ónna gyo'
mal lakosoklól 500 P-ért.

faragó Jánosnc D.NagyZsu
zsánnö g.yomai ·lakos veJtI590
n.. öl elóhalmi szántó! Nyitrai
Lajos gyomai lakoslól400 P-ért.

A Gyomán 193i márc.31-én
meglarfoli öirói árvérésen a
kisbir/okosok orsz. földhÚelin
tézeíe vett 8 hold 1212 n. öl
kölesfenéki ingatlant Ali Pál
gyomai lakostól 4400 P.éri.

fekete Lajosné Kiss M Róza
gyomar lakos veli egy bellel,
kes lakóházal 600 P-ért 404
n. öl hall/os kerti ingallanl200
P'ért özv, Harmaii Gáborné
Magyari Rebeka gyomai lakos..
lól.

Balogh Péter gyomai lakos
veli egy némelzuáli Lakóházat
farkas Sándor és neje Zöld
RÓza gyomai lakosoktól 500
P ér. I.

D, Kovácsjános és neje Szi ..
lágyi Piroska gyomai lakosok
vetlek 4 hold 1509 n. öl la·
nyai szántót özv. Domokos
Benedekné éi j~rsától1150P"érl

Gál Mihály és neie Nyílrai
Sára gyomai lakosok veitek
1200 n. öl zsófiai sZéÍntófTóih
Gábor (nős voll rv'lakcsali Má.
riával) gyomai lakoslóI "270
P-érI.

jl""IIII"IIII-"111111
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Nyomtatta .a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomán.

Felelős üzemvezető: Brücner, Mihály.

gatlanfo
Czulák Károly és neje Put

noki Róza gyomai lakosok
veHek bánomkerti lakóht!z in'
fJatlantMárlon Sándor és ne·
je Eke Zsuzsánna gyomai la
kosoklól 850 P.-érl.

Braun Márionné Kéri Julianna
gyomai léúos veti 1 hold 1027
n. öl félhalmi szántói T Kocsis
Mihályné Szabó Klára gyomai
lakostól 600 P.-érl,

Kószegi Terész gyomai la·
kos veli egy belleikes lakóhá'
zal Kocsis Józsefné Tóth Esz·
ter gyomai lakostól 860 P.-ért.

Biró Endréné Szántó Mária
gyomai lakos veiiegy belief·
kes házal Győri Antalné To
kaiEs~ler gyomai lakostóJ
600 p.sért.

Kun Teréz gyomai lakos vett
egy beilelkes lakóházat Juhász
Lajo~ és neje Kónya Eszter
gyomai lakosoktól 1200 P1ért.

kk, Kovács t:rzsébet és isi·
v'Ín gyomai lakosok veltek ~

hold n,öl tanyai szántót

éjszaka királynője. Ez cl

cime annak a rendkivjl érde
kes cikknek. amely 840idai
teriedelemben és gazdag lar
talommal, A Délibáb szá
mában ielenl meg. Pompás
szinházi beszámolókat, eikke·
ket pletykákat, nagyszerü bu~

dapesli és külföldi rádiómüso
rokal, slágerszövegekel, egy·
felvonásos szindarábol, Jolyta·
tásos regényi és kö:::eI száz
remek képet talál· az olva~óa

népszerü szinházi képeslaphan.
A Délibáb egy száma 20 fillér.

Tud Ön uszni?Egy amerika.i
theologus egyik város előjáró

~ágáiól azt él klhivást kapfa,
hogy szerezzen nekik egy meg
felelő lelkészi, okI minden Jc
kintetben megfelel és végül
arra kérik, hogy cl lelkész uszni

tudion okveli en, mert él lellll~

tóbbi lell{l?szük, amikor egyik
községet lálogaHtl! .. s ez ujján
csónakon kelleil mennie, a C$O",

nak felborult 3 a lelkész bele·
full fl vizbe, mertnern tudol!
uszni. - ErreéLl u5zóstudásra
szüksége nm 15 keleskedónd~

is. Meg kell tudni· uszniok fl

mai nehéz gozdllSilgl viszonyo
kat. Al. egyellen és bisz los se'
gilőtársel akereskede(e~nek

a hirdet~s. Akár jól megy az
üzlete, akár rosszul, fl reklám
meglani1i1'.'l arra, hogy kel át
uszni a mai nehéz időket. óva
tos legven a reklám Blegvág

lasztlisnál é~ ebben· megbíz'
ható segHőlársa El közismert
Erdős-hidetö iroda (BudapesI,
Teréz.körut 35.) m~ly iroda ré

olcsón és sikerrel hirdet-

A VáUalkozók Lapja
csonyi száma nagyszabásu
dkksorozalban fog .beszámól..
ni az ui építésl anyagokról és
szerkezetek rőL a számot,
a szép kiálíilásu falinaptárl és
az IZ havi több számokat is in
gyen kapja minden uj elófize·
lőnk is, aki már mos! elófizel.
Ezenkivúl lí4 évenktÍnl egy· egy
3 penpós ingyen hirdetés is
iár. Szerkesztóség és Ki.adó,
hivatal, Budapes!, Podma'
nicJtky u. 27.

a titka a 90 fUlérnek ?
Azóta, bogy néhany nappal
ezeiótl megjeleni Tolnai Világg
lapia karácsonyi száma, na·
gyon sokan kérdezik és förik
rajla a fejukef: miképen lehet·
séges, hogy a duplalerjedelmú
lap és él há:'om melléklel öl
pengő helyei csak 90 fillérbe
kerül? A kérdés magyarázata
az, hogy 35 ev óta Tolnai Vi·
láglapja karácsonyi számai pá~

rCiHanul nagy példányszámban
jelennek meg. A löbbszázezer
példányi, valósággal szlá/kap..
kodiák az olvasók, mert tud...
ják, hogy pénzökérl öl"halszo...
ros értékllí

Tanács.

- Mondja, doktor igaz,
hogy & táplálék nagyon, befolyá.
,olja az ember természetét?

- Igaz és melegen ajánlom,
ne egyen annyi marhahust.

A borbély fodrászüile-
teknek december 24 én és 3t
én való nyitvatartása. Ez év
biÚ) december 24-11<12 - kani·
csony szombatja ~ és 31·ike
- Szilveszter napja - vasár·
napra esnek. Erre való tekin·
tetellela kereskedelemügyi mi
niszter megengedte, hogy d~ ..
cember 24·ére és 3 t ·ére esó
vaséÍrnapokon a borbélyés fod·
rász üzlelek az ors7ág egész
tl?rületén reggel 1 (hél) órálól
december 24-én esie l (hél)
óráig, december 31~én pedig
esle 8 (nyolc) óráig legyenek
nvílva lar/hatók.

Ezerhárom és félszáz kilo
méteres autóut üzemköltsége
hat pengő. Rómából jelentik,
hogy Mussolini kihallgatáson
fogadtaferagultj ianárt, aki fa·
szénnel magaszerkesz·
teHe Ballila.gépkocsiián néhány
napon belül ~lIdapesifc indul.
ferrágllti részlelesen vé'izoUa
MussolinJ elől! ulilervél és ki
idenleUe, hogy az 1350 kilomé·
leres utal üzemanyagfelvélel
nélkü! akarja lebonyolitéllli. UI.
iának üzemanyag köllsége
alatlel maradi él husz lirának,
(vagyis heil pelllgónek), Mus
~olini megelégedését fejezte ki
és laláimányának továbbI kidol#
g:ozására CI tanárt.

VálasztoUbiráskodási Kez
alakultmáiusbon Buda~

oesten 95 érdektesíÜíei közre~

~üködéséVQI. Az uj inté7lnény
alakításában résztvevő érdek#
testületek célia voU, hogy gaz
dasági c'rdekeikel halha íósan
elómozdilsák. A budapesti köz
ponl szervezése után, tekintet
tel a vidék· rendkivüli nagy ér
deklódésére, él Válasz/alibi·
ráskodiisi Központ elnöksége
elhatározta, hogy számba jö~

hetó vidizki városok érdektes#
li.ileteit is bekapcsolja. közérde·
kU működésébe és felszólítja
csa.l!akozásra.. A vidéki érdek
iestiiletek csatiakozásCl kötlség
mentes, nem jeleni semmiféle
anyagi meglerhelési. Az IIÍ iD$
lézmény elnöke; dr. Halla.
rél m. . ker. min. íanácsos
főlitkára: dr, Uílald Gézl'l tD.
tiszti fóügyész, aki éi váiasztot!
biráskodá::si iog régi müvelóje.
A vá1as7.tollbiráskodási Köz'

székhelye Budapes!en, VI.
Gr. Zichy Jenó u. 4. sz. alaH
van.

Rendezték a cukrászúzletek
vas árnapi záróráját. A k eres
kedelemügyi miniszter most
megjeleni rendeletében ugy in
lézkedell, hogy CI cukrilszüzle
tek vsárnapokon és Szent IsI
ván napján reggel 6
nyUhalók és az árusilásl éi S7.om
balra megállapilolI záróra idó
pontjá.ig folytalhaliálc Égetet
szeszesilalok azonban vasár"
napokon a cukrászüzletekben
nem árusHhatók.

A fiHéresgyorsok
A rövid idő alaH nélgy népszc 8

riiségre szeri teH filléresgyors'
vonalokat a Máv. slatisztikája
szerinl kb. 210.000 ember vel p

te igénybe és a jegyforgalom
érléke az 1 millió peng'ől is
meghaladta. Azok a vidéki vá
rosok, ahová filléresgyorsvo
nőlok mentek, a vonalOK érke
zése napján, átlagban H;·20,000
pengős forgalmal bonyolilollak
le. Ezen néhány számadal is
élesen rál1i1ágit arra, hogy fil·
téres gyorsvona lok nemcsak
a Máv.·nak, hanem az egyes
vidéld városoknak is forgaimat
jelentenek, ennek foly/án ezek,
nek szaporílása feltéllenüi szük
séges.

Nem árverési vevő a
sarkadkereszturi görögkeleti
temetőre. A gyulai jarásbiróság
Kerekes Sá.ndor dr. sarkadi
ügyvéd kérésére szombaton tir#
verést túzölt ki a sarkadki,>
reszturi görögkeleti egyház ő·

éS' temetőjére. Az árverésen
nem jelentkezett vevó.

3 pengőért pengőt

nyerhet, ha részt vesz él 61.
jÓlékonycélu állami sorslátékon.
Kaphaló minden dohány/őzs

dében, fóelárusitőnál;vagy "köz
vellenü! a SZQkesfövárosi Pénz·
ü~yhzazgatóságmíl, Budapest,
V. Szalay u, Hl
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. Befizetések pOl'ltacsekken:
..Hungúia-Ilyomda .Gyoma lS csekkszám 18.208.

.- La~á~ta c s il t ör t ö k este ti óra.
Megjelenik minden. szombaton reggel.

f=elel6s 5Ii!el'keszU'J: Ifj. WAGNER MARTON
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Hirdetések dijszabásai:
Egy~asábos (55 mm 'széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fIllér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 .százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Bátor~ág!.' "Becsületi. B.öIC$esség I. r pol-itikai programm Nemzeti Egység táborába,

Politikai gondolatok él kaf.ác..so'nYI' u"nnepek're ma egy- sz6ban foglalható ·Viseljük büszkén és álkm-
_ ._ ._:_ _ össze; dóan a Nemzeti. Egység

. Irta: lYeruóeentmiklósi KÖLLŐGÁBOR központi vm. titkár, Revizió! jelvényét, mert ez r"2em feD
I .&. 10::: d ezt meg kell érteni min· lesleges külsőség, hanem

.tl:nmafOn veszten eje Hazánkat, azóta nincs nyu-
k
. h N· den Mag}rarnak és ezen él magyar élniakarás sÍm D

anna, ogy szen!' agy-, godt otthonunk. nincs meg-- b '..;; I -. f id polltikánl<ért, .hé!, kell. nem amma és egyben fogélda
b

mBgyarOr~zagun <at e· a' élhetésünk és ninc·s l'o··V'O-'l".T . - l. .. ' , -, d k om arra, hogya Maguar
rábolták, sa.zÓta 'végig:" ebben a csa.nk~ :hazában. l·vl~ULJ'UU VlSSZEiriel nun' sem- 1

b
It· '1 II I.' - - miféle további áldozattól. feitámadásért dolgozni fo-

i'om Ola m{1gY6f .e <ei'\en Mit j'e'g:ru"ni\' teJl::!ót cr, Meg~. I K .. _ Ö. '·f ~. u Ezen szent cél érdekében gun {. aroljuk fel, létesit·
az- u. n")1 .. szirozsas or" mondom "'zt· 1-:" " L"'g.e· lsó' .. l . d I l,·. u ;,1 IC í" k f'l ., t SU!1( mm en .egKisebb r"",,-
rodalom, .. a kommunizmus, egyun" e re mmaen, ami Ll

tanuljunk meg akflr- szétválaszt és csak azt ke- luban oHhont él Nemzeti
az oláh megszállás és a ni, mert minden c.<;;:,.ele·kng E ' k-I' I l' t~· t d - '" fessük, ami még jobbangysegne r, S a községi
elen egl re rene es gaz a... deret· "'7 ~lr"'r"'t kelJ, hocnr . "k 'il4' . "'I· .&. I:b· ,. ug" uhu u 51 összeköt bennünket. Válit vezefO a janak testvéri

SalII Va Sag,_ ezel\ ~n a mecrelő.'Wz·ö·n 1. Az·U·,!ill h"'·~",. !, " . dó' b' k eo '" lu ",lU nHl mellé téve alkossuk szeretette rendelkezésére a
v
f
erzlvararos· i k en . i,;" rozluK el bölcs megfonto· meg azt a nagy _.Nemzeti rászoruló Testvéreinknek.

.osztva, ·leszegényedve, el· léssel\. .hocry mit ak"'runk - "
.&.' I. l 'bb IA:t uk eo '-JI Egységet« amitől egyedül Váljon ezen elhatározás

V!gtt:t·~.Jt~g;lletml I '" 3.Z
II
,ó- tenni, s ha ez meg vall, várhatjuk ti Maayar Feitá' után mindenki. az eszme

segle e.livl 'Q nYOicmI l s akkor az -elhatározást kÖ" 5ktsNemzetünk ovesztün", madást! apostolává! Necsak vallja,
vess~ka bQ.for cselekede... d h' d .k~takaró ellenségeink gyü'" te!,! ' Emlékezzünk, hogy egyik e ll' esse JS UI0rl-utfélen.

rtljttőI.körüi véve. _ Nem legnagyobb magyarunk, hogy országunk sorsa igy
volt barátunk sehol e nagy Hibáinkat felismerni és gróf Bethlen István a na· nem maradhat! Ne rnulion
világQn, bevallani becsületes dolog., pokban, amikor önzetlen, el egyetlen nap se ugy,

Eza kisbolygó, ez tI Ezt fl becsületet keH bele- becsületes magyar szivétől· iegalább egy fél órát
IvlagyarNemz~t, mintha vinni ugy a ~magán, mint ei hajtva, hatéllmas Iángelmé. ne szentelnénk él Nemzeti
egyensulyátvesztette voina, közélétbe. Legyünk mind. jével az egész világot g()!f\- terjesztésére.
hány6dottcéljavesztetten él nyájan becsületes magyéjs ejtő angliai re- És ha majd ez a tábor
nagy világürben. A sok rok! Szünjőn meg az egyé- vizi6s körufját befejezte, erős lesz, hogy ming
m~gpróbáltatásban elfásul- ni és önző érdekeldől ve· egy kis, seljátkezüleg 'irt kérdéshez döntő suly·
tunk, elvesztettük hitünket, zéreit széthuzás és pártos- nyilatkozeJtot tett Eza lyal fog hozzászólni, ha

kódás!- V. nem tudtunk már remény__nyilatkozat pedig igy hang... ezérünk hangján keresz·
kedni, ~ lassan _. irtózom . Ezt aiuxust ily vészter" zott;· . nyolc millió magyar
i~ kimondani _ rneghmul- h~s idókben ez' eI kis or"'J)A revizi6 utban vanpcél- fogja egyszerre odakiáHta..
tunk lemondani. szóg sajtlt létének és fenn~hoz fog érni, ha ebben a ni az ellenséges nemzetek

EiY nemzet lemondásá. maradósónak veszélyezte· kérdésben nemzeti egysé, felé, hogy adjanak helyet
na.k pedig egyenes követ.. tése nélkül magának meg günket vi11ósággá tesszük él melgyarnak az ég alatt,
kezménye fl nemzel ha.. nem engedheti 1 , ugy, ahogy cl MinisztereI· ha öklünket ujra eg fogja

_Ulla l .. Tanuljuk meg szeretni és nök ur azt otyékesszóIón I a(::el<nn a bátor akarat é5
. Ébredj hát Mligyart Lásd tisztelni egymást, s tanul. hirdett." él nemzeti alapon lévő fe...

meg végre, hogy hová iu' me'g engedelmeskedni Amikor ezt halljuk leg· gyelmezett szervezettség
tottóllAz önzés urrá lett Vezérünimek, hogy aztán ·jobbjciinktöl, nel{Ünk csak tudata, ugy ismét lesz te:
lelkeden és ez el nem fogja egykor parancsolni is egy feladatunk lehet: a kin1élye, lesz megbecsülése
pusztítani legszentebb ide.. junk, ha él sors ugy hozza bölcs elhatározás, de azt Nemzetünknek, s szent Ha
á!jaidaH Vedd tudomásul, magávlJl. azután kövessék gyorsan zánkért vivott rettenetes
hogy a Haza határa nem . Vezéreinkl2Í pedig hassa a bátor cselekedetek! küzdelmünkben a Magya'"
II birtokod me~gYéjén'van j át egy nagy szereteH;eljes _. Ezt a szent gondolatot rol~ Istenének áldása fog
A Magyar Hala az a ke. gondolatanéppel'sze!11' ne !{ezeljük szalmaláng kisérni, sa siker igy el
rek föld. amit óseinktól ben, s ne tévesszék soha módjára,· hanem vegyük nem maradhat!
egészben, virágzótm, vér- szem elói, hogy nekik be. m~r egyszer ·komolyan Ezt kérem, ezt várom én
rel szentelten ~ vettünk át ;csi.iletbeli kötelességük se... gyászoshelyzetünket. Magyar Testvéreimtól a
örökség képpen, mtly nyu; giteniés támogatni agyön' Teendónk : Ne várjuk, Megváltó születésének éV

8

gQgJ",tthpnt, k~nyeret .~~ ,gébbeket. hogy mil' tesz o másik, ha· fordulóján.
jővOtblztosUoH'nemzeíünk" Politika?!· Progr~mm'?! ném vlüijünk· ~zjnr bátran, "!IIl!!!!!!!!lJ!!!!iiI-iliiiiiiiiiiöIil_r

n~k t S ~mi6tG elvesztettÜk Eg}ls,zerü nálunk i Az egész- s - lépjHnk be mielőbb él
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csony
meg

k~í[ét·"'!!az:·ünn:~lpeken

, és f eg az ül!nepek
hOgy él nélkij,löz4') . "
is érezhe3sék· a MegváUó

eljovet(Zl~t,a'sze~~tet.,m~.!~~
iét: 'árnely .n~lkül nincsén
élet, nhicsen 'erkqlcs,·!jün'-:'

_csén hit ',éS T,e.fI1ényt~l~n
minden jövend6váráS. (bi.)

:. ~.

maga ser~flV házrtev~kenvsé'"
lléblt':n~1i 'le;dolgos' munkás
életét, ahol az .,ölben sfró tl'pró·
csepró" 'az, anya ~ondoiáila

alal! embernyi emberré.f.ejlő~

dik" s a veteménves ésab;6.
romfiudvl!f ugyancsBk ., az
gondozása Blatt láHa e'la ház- '

i/arlásl sahal vegülalí8i 'ura'
és jJarancsolója, a gazda' kIZ.!;
nyérkeresó munkája Ul311:

'hltnésre',megtc.>r id~"t:lzdasiJ-, ; "

gából. ., _, >' .
Az embert 'm~llóságtneg~

',c5ufol?ÍSé'l és min'dénönbecs
,(úzel tá'bb'dl fíbrtísaaz; ehol'ttZ
agyongyö!örl és Óltl16nilbeuliJi" < ,

henő iogalany cMládi életének
inllmHásail 'f,ÚHiÓ beavat:'<oltl
sok börmikor, cr napcminden'
órájábanrn€gze;varfu.llf~kE~

alapkőlélétel leMI, amelyet ,6

rendeleiben . frdvözöihcfühk,
kéll. hogy elismerésre 'és meg.. '
értésre laláilonazok résiérÓr,'
akiknek íÍrdeklÍbenlétesml.:fi:i
az 6. védő iniizmény, ame!y~,'

haza és ez otthon fo~almót kÖ-,
z~lebbi vonalkozóslJahozZei:
Ai. ollhon biz1orisáll6n~k!'kr:.;·
épihi~é\!él azon granWaiBpzál'·
épüí ~ki, amely, n oZiÍl!öm· bíz':·:
íonsáB'~nyuii$zlk:;, ..
[Ann61 sajnó!~ü'am:éHóbb a~."

hpgy él szükségben ··levök és
reáu!a!l kisemberek tekin/élyeS'
résZe tilíghogy igénybe ve-Ité :
el számára, cl iávára é3 'előhy~r~ ..
megkonslriJáf! jogiólfalmaL
Inkább hallgaloll, Bibnfókoi40,
lomposQkszavára, likikugyani~·.,..
a 8ZŐ csi1rés~csavarásának

.'1 :.

nagy mes"m~l, amaszlagoJ6s
m~lIefr azonban' nincs' idefl1k .
l'.l köz il:!\iiira a 5ziirkeésfá~;

rad~ágos mindennaptlevékenyv ..
gégel lerobOlolnt Bzeknek .~

SZl'lV6 volf ném~lvekdóUrlöntó;.·
akkor, amikor 6 Jö.rVénye~h6".

tajam kUMla éi védel~m keJpu~

Jál S esok be kellét!' volna l~p: .
nfök, ahol 6 mos.lohaidők ~io'

szonfligságai ellen oltalmat·
Il':II6Hak volna. Mindenki· pa.;.
i1857kodhalik•. c!6k ól~ nem",
ha pusztulnak,., vesznek, . ha. '
előrelá!ásuk hiánya folytán "
érezni fogják ai1nakköv'íiike'i~
miÍ.r~H,·· hOjy· fl.,,~nÜ@I~tb~.. -:,

hon védelme.'z

nak vissza kell
tartaimát és
mal bele kell vinni a
d~nnapi 1Í'letbe. Hiába
detik, .. Békesség a
jóakaratú emberek,nek"" h(J
ez él fenségesen szép Űze

net csak prédikóCiós téma,
'ünnepi disz, iószolgirland
marad. Ne 3 napig tartó
..Treuga Dei"-nek t€kintsük

Ha,s6nyi Pill
esperes_

Kárácsonyi
tartalmat a, minden

napi életbe.

alakulni .0Z a világ e!lY nagy
angyali i<arrá 1 Tudjuk és akar..
juk-e lélekvér és élei sZl?rill!
zengeni El megvalósitani az em·
g)-ali hymnusl: Dicsöség a ma·
gassállos menyekben az Islen·
nek, békesség és jó akarat e
földön az embereknek!

Magyal' 'testvéreim jöjjete",
tudjuk ~s akarjuk, tegyük, csc
lekedjük: mienk n győzelem a
suretet illtal !

Az ui gflzdaadós védelmi
rendelet ti védel! biriokokat .•
több kategóriába osztja. Leg
haláiyosabb védelembe·n min
denesetre cll iizholdon aluli
kisbirtok részesül, amennyiben.

A békességet megértést, CI rendelet 21. §-a az ily bh-Io-
. kot terhelő l1itelinlézell lehel" -

lelki egyilUmöködést szim- eI kattIIszteri tiszta jövedelem
bolizáló kan'jcsonyi gon o harmincszorosál meghaladó
dala[ . az utóbbi időben részének felél ci lőketörlesztési

,mintha devalvólódott volno 'alapból kifizelni rendeli.. Dc
a mindenilapi értelmezés~ .még ezen felül is it negyven
beD. Jézus születésének ün.. 'szeres szorzatol meghaladó

követelésnek ezen határon fúl,-nepéböl gyermekUnnep lett.
esó részét (28. §.) az állam,

A ,'karéÍcsonyfél .. csillogó kincstár áHamadossilgkénlál.
gyertyafényei, csecsebecséi vállalja.

mögül mintha hiányozna a Amidön a gazdasági cyklon
szeretet mindenre kiterjedő [ll pl.Isz!l.Ii<is ördögét reá sza..
simogatásl2. A kenyérhmc.. badiíolta az emberiségre, e

I gllzdaadós védelmi rendelellllz
ban oly idegenül, o y test- irgalom palástjával borítja be
vértelen ül és· oly ridegenudvarostól, kerteslől, szántá
állnak szemben e~ymással földesiől. ug'awstól és legelós-,
az emberek, mintha meg lől elly~temb"'n ti 10 holdon
sem született volna II bet- aluliak lanyájól. föláliirja lj lj ..

k~hemi gyermek. De ha az lalomfát a pusztulás démona
ünnepek lélekölelő áhitatá~ előll: "Eddig ~s ne lová bb!"

'Ez az oHhon él ..domicilium"
ban iószándékkcí érlelőd- védelme. Az anlloi.Home-sieact"
nek is a karácsonyi gon- minlájának körvonalal boníéio
dala t sugalmazásai,. hatá· koznak iti kt A mliveil nyugal
suk alig terjed tul' OZ Un- lörvényhozásábón ugyanis milI'
oepekeo. A jószándék leg- a polgáriasultstÉlg első korSZCl-

I kilbéln Ilyőkerel veri ez az in..
iobb esetben iSC.Sél {j6- l~zmé!1yes jogi védelem,cmnill
sZ<111dék marad. Az elkö- jobb és annál elónyösebb; hogy
vetkezend6 héiköznapol{. él gazdavédő rendelel erre is
ból már hiányzik II bé- kilerjeszkedikés ily irányban
kesség; a megértés és 'l'lZ is halálvos intézkedéseket fog·

együttműködés.Pedig II l<a- lal magában.
rácsony nem csak három Arisztokratikus törvényhozá.

sunk jogrel1dszere törIéneimi
napig karácsony. A bethle· Idők óltl ismeri ugyan a bir..
hel11i gyermek küldetése lokvédelemegy nemél, él ml'!-·

sokkal initóbb él hétközna" gélsben praepondlZrllló hllbizo..
pok végtelen'3égének szóit; mány szlklav6rail, ugyan e Jog.'
azoknak a hétközoapo!<- rendszerbe CSL'2k most esem
nak, melyek fl· dolgozó pészi be m6giit Bz ü1dözőll

vadkénl meghuzódó "domicili
élet melegágyait ringatják um a Intézménye: az. önálló
éseImondhatatIaoul nogy kisgazda tanyáitának,· egyben
surlódó felületet adnlIk él otlhonámllk hatályos védelme.
békétlenségre, a meg nem Az in házam az én váram iog
értésre ésa lelki szakadó... elv, amely ezuUal elismerést és

l . méltánv14s1tl!lát Az fl hely ré-
SQ{ra.. , szesülfokozo!fi"Jbb védelem-

A kar6~son-Y.Lgondol~t·-. b~n,~hcl a h6% fj$u.ny~ t'!

RÖK KARÁCSONY.
Hog-yha 10 avagy 80 eszten

dőt ériink is muló földi élelünk·
ben, - s ha ezt az utal millió
könny s vért fClkllszió tövisek
és sziklák közölt zarándokol
juk is végig - az fökéletesen
egyre megy, hogy koldus sze..
gények, avagy dusgazdago!<
vClgyunk is: minden évben és
mindnyájunk feleli elszáll él,

karácsonyi hyml1usnak örök
melódiáia, minden évben és
mindnyájunknak lelké!, meg..
érinti az angyalok szárnya su
hcll'lélsa s miuden évben és
mindnyáian beleolvadunk a
mennyei khórusba mondván:
Dicsöség öl magasságos me
nyekben az Islermek, békessQg
és ió akarat e földön az em
bereknek!

Szörnyü világégésnek esz
tendeieiben Karácsony esl~ién

elnémul I minden harci zaj,
egymással szembenálló lövész
órkok feleli felragyogolt II bet
lehemi csillagnak bék""sségel
hírdetö sugárzó fénye s idegen.
elIellséges népek IdiJönbözó
nyelvén zendüll meg s iéllálko~

zoH éi bellehemi jászo! 'bölcsö
melleli az örök karácsonyi
hymnus: Dicsőség- Istennek a
magasságban!
, Ma is békélelen békességek

nek, az egész világol rázkód~

í<ilÓ 5Zörnyú gazdasági hábo
ronak idején, mikör cl fejsze él

fáknak gyökereikre veltele41 él

gyódes államokban is, mikor
II sz:erelellenség,az esztelen
gyűlölel pokoli tÜl~ emésztő

lánggal égeIIe el vagyonunkat,
javainkat, békességünkel, nyu ...
galmunkat, emberi méllóságun
kal, mikor millió nyomor, bi
zonytalanság, jaj sir fd az égre.
Im elszáll az angyalok kara (l

föld feleli, pászlorok é§ kiró
Iyok f~iefl, győzök és legyó
zölleK f~lelt a világ vaiudásá·
nak ideién bele 7songja, bele
zugia, bele harsogja llZ égi
üzenelet : ember. viliig, vedd
eszedbe a melyek él tebékes·
ségedre valók, vedd eszedbe,
hogy egyetlen szenlségvall·
ezcn a világon örökkévaló t. i.
13 szerelel s tanulj, akarj és
ludi szereilli, hogy boldogan
zenghesd el karácsonyi hym
nusl: Dicsőség CI magasságos .
menyekben az Istennek, bé
kesség és f6 akaral Q földön
«:lZ embereknek l

Oda tudia-e Il!agáí a"dnl .ez
13 világ II szerel.ei Urának. hogy
tlz élele örök karácsony legyen?
Tömién, myrha és arany helyeI!
be tudiuk e tenni tl béllehemi.
jászol bölcső köré bfinbánaQ '

funknak vérző könl1yekö~ölJ

szereletlellségünk nek és. ~y:ú·

iöl:il~iÜnkm~k 14?rhfÍt ... Át 1ud"!e



3. oJdal

Vármegyénk talaia és iighajla.
tals:-alkalmasI'6,hogyaz egész
világ. legiobb búzáját itt ier
meHUk. 'Haezl'I-el'Fl illY van,
sem atalaj,!em azéghailat,
12Q"Y2dül csak ét fermelő ~;Hl1Jdll
az oka,

Fásftás.

gyék el minden járasiszékhelyre
8'kiáHftást.

Rét és legelő szemléltetés
a kiállitáson.

Legelöink 23·ról 12 százalékra csökkentek,

A békéscsabai mezőgazda.. beligClzda évente ieQ"alább
sági szakiskola lérkép~io jáb- egyszer átléphelné él küszöbét
Iázalai, modelljei :Szintén nél· és él hivaláSél magaslatán álló
Ilyon tanulságosok . <is akár Benedek Pdl igazgalóval hrAcsak
eg~sz napon át is belemé:lyed"egy órácskát beszélgetne él

heine az ember ezekbe a sla-1 gúdálkodásról, a kártevők el
lis~,Jikiii adéllokba. Eo.nek az Ieni véde.kezésről, sok h.asZnáJ
lskoiána-k is minden mei'yénk- vehe/né gazdaiársada!munk,

Több pénzt adunk kUlföldre f'ért, mint amennyit
.Il búzánkért kapunk.

A búzdkiállílásl nagyierem lésforgó. EgyelhanyagolI is
egyik sarkában Boltizdr Miklós egy korszerúen berendezet!
okI. gazdCI, zi viirmegyei szak· füvesilésu legelő model. Kút
oszlály jegyzóje saját tervez~- burkolat, vasvályu, fúmag kol~

sébell, sajátköHségén ~zem' lekció, pásztorbot és kariká..
IéItelő térképeken és grafiko- sok ~gészflik ki II kis helyen
llokon mutatja be községen.. nagy tartalommal és szak/u
kénl él szántóföld viszonyál adással összeiilIilotI anyago!.
rét és l~gelőhöz, jál'iisonkénl Mell kell találni a módját;
él sziimosdllatok viszonyát is. ho~y Boltizár Miklós, ki szin
Ti::ibb térképen az ön!őzö!t le· ién egyike il több oklevéllel
rületek, lársulalí 5zivaityufe!e- rendelkező állástalan szakem
pele islálló1rál1ya termelés és ;kb~reikn.lmd~k,. ho.gy pemcsak EJ
<O. _.~ • esz la asalt terusek meg ne·
os.szehaso[JI!las.--:zéll~a~lak~r- ki, .hanem szaktud.ását él köz
manytermeles. Szenafelek iap- javára hasznosHó álláshoz ls
anyagé!. L~llelógazdasólli ve.. ~jutlassák,

(Dr. K. B.)

Összes
dijazással

li! riÍsztv~vók számához viszo
nyilva €Ili:
t.-bŐ helyen Gyoma 40 °jo-al
2<-ik '" Szarvas 32 p

3.-ik Békés 30 ,.
4.-ik)J Békéscsaba 28"
5.-ik" Orosháza 26 "
15.-ik Szeghalom 22"
7.-ik" Gyula 16 "

Az első dijai (250 prengóO
Qajddcs András gerendási kiS"

gazda nyerte bánkuti5·ös apró I ~z ismerie'~il ki:~IJílá~i anyag
szemű búzájával

o
melyb6Ieg-y te:nedelemrii: es sulvra IS alkal-

.. ~ mas hogy legalább minden
magyar ~old~a 54·ókg.és egy 'iárá~i székhelyre elvigy~k,
katasziralis noldra csaK 72'5 hadd nézzé·k meg gllzdáink

vdőmag kell, minél többen :is 1l;!lnuJjanak,
Mlndef!ld~mtób~lv~n ~ v~r" .(')kijUftnak!cl~I61e,

ZáV8!, Wagner Márton Fiai és
Flllöp József Endrőd bánkl.1li
búzával.

Összeolvasilsunk 8zerinl 352
mintl! van kiállitva,~zek közül
29 első és 71 második' dil;5!
kapolL

Százalékos :'lzámHássai
J-$l) dl] eSl"Iák II

gyomai járásra 2.3 drb., nyert 3 drbot
békési EJ 5,4 3 "
szeghallJ;li ,3. ,,0"
szarvasi" 2.5 ,. .2.,
orosházi" 5.6, 8
gyulai Ló . " ,,1

" "7.4 ,. ), 12' "

11-11< diJ fIsnék a
gyomai járásra 8. drb., nyert H albat
békési "18.7,, 22
szeghalmi ), !O.7, 8" "
szarvasi" 8.8" 1O "
orosházi ". 23., 21" 6alambosJózseferdőmér-I se, hogy érdemes fát termelni.
Gyula 5.3 " 3" nők, él békéscsabai erdőhiva"-l Mé;l él mi prima földleinken is
Békescsaba 25.5 " 25., ld! vezetője kicsinyben, de kifizelöbb EJ falermelé$, minl

. Ré.S~t<v~'1~lSk. sdma ',' < Iszintén nagyon beszédesen I például a kukorica termelés.
él ~Qvomm l~ra""~01. 28..: beke3J- I szemléltető kiállHásával kell. Egy ka.ta~ztráli8 hold hozama
boI 66, szegtmlmlboI3,j, szarva- Ihogya fát nem becsülő, nem ak~ccal beültetve évi 96 pen
sibóI 31. orosháziból 81, Gyu~
láról 19. Békéscsabilról 90. ! szerelő gazdáinlrall is gondol.. lió. iengeriből csak 30-40

I kodóba eiíse ís rá ne vezes· penQ"ő.

i
í

séktlÍs, a védeierp Réi lar~ s,zl1ybúzából egy kis papirfái~ ~. a vármegyében jobb búzák is
ié/ma, a-Z abszolul védettség! etin minlális áHitatlak kL Mi- krmeitek o mini a versenyben
állapo! minden kÖ\felelé~sel; kor kedden másodszor néztem . ;-dsz!vevók, dea nagy rábeszé·
tehát ci záloglevelekl,,,;l ES, vél mega kiállitást,'a Oajdács lés dacára nem tudtunk több

.gű! éi felhalmozódott hátl'alé s András tákájárói már cSBk25 versenyzőt fogni, pedig eléggé
koknak II tókésHhelésc, l:l ren- drb. apró búzasz-Gmei tudtam h(Hlg'~uiy~ztuk, hogy t'i vizsgá·
dele!nek mind oly' fonto$ és.· ZI lélikabálom zsebébe:sülye5z~ I~st tdiesel1 ingyen v~gzi il

ügydöriló jelentőségű rendel- tenl,a többit már elvitték má, v-egykisirldi áilornl6l:s. Talim él

kezései, amelyek a ré"giekbó! 501c A kis fiammal márm~gg leS!közelebbi versenyen ml1r
hiányoztak, amelyekre pedig egyeztünk. ezt él 25 szemet e!., oH találunk minden derék gaz;~

már akkor is szükség leH 'VoincL . vetjük jövőre, hátha az áldot! dánkai. Le~yiink i3 oH és bio
Egybefoglalva vah;lmennyi' gyomai t~laiban még különb xonyitsuk be, hogy nem hic

, okreitésünket, okos szóra hall· lesz, mint El gerendásiban. - ába a gyömai határbal vitték
I gattak azok. akik behuzódtak Remélem, Gajdács .András ki 50 évvel ezelőtt azt cl 10

a vihar elől (il gazdaadó3véde' megbocsáíja, hogy az 6 m~g· vagon búzát Amerikába, melYI
lemkarámiábo. kérdezés::: nélkül 'leHem el 25 ből El hires Manitoba búzát

szem búzáját. Majd visszaadom lermellék ki, ebboln él bölcső-

kamatoslóI. ben él manitobánál is különb
Nem tarlom kizárinak, hogy. búzát tudunk lermelni, csak

ugy a gyomai járásban, mint okosak legyünk é8 akarjunk.

ékésme e,
uzaversenye ..

Kitűnő búzánk van.

Aránylag .agyomai járás' kapta
a legtöbb dijazást

A bék~smegyei búza diadalát
hll'deHe ~gy' héten át II békés
ciabai búzakiállUás.Egyelófe
e$ak mi, békésmegyelú va"
~yurlkerrólana~yszerú ered·
rriényr6laBékéscsabai Mező'
gazdasdgi Vegykiserleli Állo..
más tudományos megállapítá
sai alapián meggyőzve', de 870

egész-kiállitásianyag Pestre
vitelével, a tavaszl Nemzetközi
BuzakOligrlZ.5SZI.1S0Wl maid hl'"

domá:'ll veszenól azellész
vil~gis.

.Vliigre elérIÜk ezt ls, hogy az
egész vármegyének különböző

összetételü taliliain lermell kü..
IÖnbo~ó .' búzál<ról tudományos
'vizsg&latok alapián összefog·
laló birálaloi kl:iplunk ispedig
~fY(1n '" szeml~ltelő~n, . hogy cl

'nem sz.akember is könnyedén
n;egérti és megh~rH~1i az össze'"
hasonm~st.

.- -]i,. Vegykisérlelj Állomás be...
§zámo1óla·s.zerlnl -492 . darab
búxaminlátkűldlek be. ebből

92mí'nta heklolilefsl.llya 80'6
kg.-on alul van, igV nem v~r'"

sí2r1vl-tépes. A megvizsgáU min..
tákat ízléses és könnyen élHe...
kintheió elrendezésben· járá
sonkénfáUitollák ki.

A gyomai jár[2sból 28 minta
voHkí611itva. eb~őle1ső dija
zdsban részesültek: Gyomai Gaz-

.dasdglNépiskola tiszavidék! és
bánkuli vellyes bl.lzáiával, Gráj
Bethlen Ödönné 1201 p es bánkuli
€sa Nqg:ylaposi Uradalom Bzin·
t~n120l ..lZs bánkuli b'úzájukkal.

Második díjazásban részesüi
tek: Olk- lm'e~s .Kovdes Jdnos'
(Or. Tisza \slvim út) tj~zavídéki

búzával, Szabó Lajos kil difa
z6ssal> Kovács Qáhoré5 él Gaz-

8~~kie.~:bt1.""

~j.nálkozó védchnef nem vetiék
19énvbe,
<. Nem volna ti rendelet bírá
~ata elfogulatlan, ha azt bárki
~s hi~ál!annak álliianá, A gaz
~av!Íde-!em hatalmas átfogó
!i:nortnis feladatát nem lehet egy
rendelet- keretében megoldani.
A fizefiÍsek határideje iam.1l:Ír
havában elqnytelen SUIlV$ZÓ!
vim keresztülvihetetlen az adós
gazdákra nézve. Nem tagad.
ható ezzél szemben· viszöni,
hogy e !lflzdaadós rendelet ha·
ladást ielent 6Z elmul! ga!:da~
védő rendeletekkel .szemben.
A 4 százalékjg vdió kamfltmér...
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l nökségében is, nem szá·
,v-lznal{ közös listán a sza·

ciáldemokratc'lkkal.
.A vá!(Jszlás eredménye

(J kövelkező volt:
I. ker.; Rendes tagok

leHek: Kovács Ferenc ipar·
testületi elnök és Hunya
István kisgazdél. Póttag
Nagy Imre nemzeti munD
káspárti. .A kerület vál(Jsz·

,Ióinak szám(J 1073. Lesza
Vinott 503.

ll. ker. A s;wvazók szá·

a búzaárak és cl segilés első

~épcsőie- az árak felemelése
kell, hogy legyen.

Most kezd6dikcimegi'lellités
uj korszllki:l ~ Cll: ijnsegilés. A
lószág á-rél~ hliladÉisa már ti

iavulás jele. A lifl'!zdákol tömö
rúlésre. hiv~a fe!,merlcsaklgy
lUdiák érdekeiket kiharcolni es
mcgvédeni.

Agyülés ul án megteidnteil<ik
a buza -kjc!llJitást" ulána .más
kiildöu~égekkel él KörösvÖlgyi
Vizhasznos.iló Társaság küi
dötfségé I isJogadiaa;!lirQiszt~r

me,lyró\'jövÖ s~~munk.b~i:l~z'á:,
mohmkbe. ".'. , ., , ' , , -

A miniszter· délu,lán S~eg~d. '
re utazotl B~késcsabáról. '.

Egyetértés Olvasó 'Égylet
december31· én fóprobát. 1934.
január 1$<211 j órai kezde>I!e1
pedig múkedv-e!6 elóadássaI
egyoekötöllláncmulalságotren.
d.zz.Belépi1dij ci főpróbára 50.
30 és 20 fillér, Az előadilsra

l p és 80 fillér. Az Egyelérlés
Olvasó Egyletnek kltunő mti..
kedvelő gárdáia vall s, egy
olyan hálás és kacagtaú) bo.
házalal ad elő, melly.el régi
bdbérail' csak gyaréÍpill1atia 
közönségél pedig .állandó jó
hangu[ai'bem tartja.'

ugyan, .-de, cl IlZrméllyárakhoz
viszonyilVa még mindíg iöv:c~

delmel, l;)a iló.
Bizonyos, hogy nem a fo

gyaszJás emelkedése biztosítja
ezekel él viszonylag iot:>b ára.
kal, hanem éj lószágilllomány
csökkenés? Inelvkülönö:;,en
il iuhállománynál nagy. majd..
nem 30 százalékos.

Kállay 'Miklós ,földmivelésügyi
miniszter Gyulán és Bek~$~$abán.

Szombaton nyitotta meg Kál$
lay miniszter Oyulál1 él Dél·
magyarországi Baromfi - Ga·
Idll1h· és NyulkiálJilásl Kol'O~sy
György föispán. Márky BarnCl
alispan, Bud János 'Il. mínisz·
fer, és él megyebeli elókelősé~

gel< jelenlélében, A szép és
erlékes kiállilási anyag mq:tc
kinlése ulán Kállay miniszter
kiséretével dUlón.Békéscsabá
ra menjek, hol a megye min.
den köz<;égéból összegyüll
hallgatóság leliesen megtöllöile
él csabai vÍgadai nagyier,met,

Az üdvözlő beszédek után
Kallay Miklós miniszler föbbel<
Közö!l ezekel mOlldoila:

Tudja iól, hogy alacsonyak

ma 655. LesZélVtJZoH 347. V. ker. Szavazók száma
Beiuloltak: Csuvár Pál ipa- 528. Lesz(JvazoH 276. Be'
ros 208. Polányi István iutottak Rácz Lajos és Po·
szociáldemokrata 200 és lányi József szociáldemok
mint póttag GeBal VendeL mták 191 szavazaUai, mig
202 szavazatt(Jl. él pÓt/(Jg" Földvóri József

III. ker. Szavélzatok szá$ szociáldemokrata 196 szö~

ma 444. LesZéwazott 173. vözatot kapoH. Érdekes,. .

Megváldsztalt(Jk rendes ta- "hogy ebben ri kerületbén
gokul Timár Miklós kis~ vagyonos kisgazdák is
g(Jzd(J 99, Szabó Bálint 92 'többen él szöciáldemol<ra
és Timár Elek szociólde- tákat támogéltták...
mokratél 94 sZ(Jvazailo!. ' 'A négy kerületben lesza-

lV. kerületben az C!datok VéllOH 2700, választóból,
még ismeretlenek. )299, vagyis 48 száz6lék.

Biztató jelek él

mezőgazdaságban.

A mez.őgazdaságban, külö·
nösen az állallenyésztés terén

I
bilonyos jelenség",k iavulásra
mutatnak. '

I
A !!!yapiu éira. mely még él

nyáron 1-1.30 pengő voll ki$
lónként, az ulóbbi időben 50
5zázalekka! emelkedet! és ma
1.80 pengő körül áJI. '

A birka ára 40-45 fillér
kilónként, hoJoit él nyáron 30
fillér volt.

A süldő ára 1-1.10 kilón
kén:, ami a?: alacsony lengc~'

riárhoz viszonyítva ldelégl16
n"k mondhafÓ. '

A tehén <!ira M fi lIérrő I 40
fillérre javulI.

A tinó ára 40-42 fillér ki..
lónkénl az eddigi 30-35 fiI~

lérrel szemben.
A hizoll sertés iira alacsony'

Pótfagok: Oláh István 114.
F. Kiss Gáhor 73.

Ill. kerület. Leszavazott
137 (808) 17 szánllék. 
Rendestagok : Urbar)csek
Ádá'R 68. MIGgyeri Sándor
64.póttag: Csillag Jállos 67.

IV. kerület. Leszavazolt
.155 (746) 21 s7ázalék. 
Rendestagok : Bein~chrólh

M('íf!on 121. Kiss Péter 85.
Pótlagok: ifi. Páyef Mihály
'ilO. 'N)iiri Sándor 100.

'. V. kerület. Leszavazott
154 (758) 20 százalék. 
Rendestagok : Szahó Á. L(J
os 109, Uhrin György' 62.

Pó/iag':/ Hegedüs János 57.
MctgYMázatra nincs 5zük

~é~, li lel<özölt számok
~lebben beszélnek minden
ékesszólásoál.

estületi
ndrődön.

é isel
álasztás

Dlcember 20· án, meg
szokOlt gyom(Ji fegyelme·
zethéggeJ, a legnögyobb
rendben vtllaszlntlak H1eg
c! képvi~eló'eslÜldi tago
I<CH. A. 4021 sZ(Jvazóból
cSdk 916sl.dvazotl le, te'·
hát élZ ősszes \álas/lólolélk
c,(Jk~3 :-izá/qk~\(J lar'tolla
szüksél.!L'Slh.'k, hogy í::llIlen
jell szavazni.

A \ <ílrlsllás eredménye:

f. kerület. Leszav(Jzotl
::!60 (1:)12) - 33 százalék.
Rendes tazok: G. 'Nagy
Las,dó 127, Vincz~ Elldre

105. Póttag: ülah Sándor
161 szaV(Jzdltal.

ll. kerület. Lesz(Jvazotl'
210 (897) 24 százalék. '
Rendes tagok: Popp ZsiR',-'
mUlld 156. Kaló Ferenc 78.

(Endrődi tudósitónktól.)
Sl.okdlldl1ul n(Jg-y él·dek·
lődés m,llett zajlott le péll D

té!<en az endrődi választás.
MillI máshol, itt is a pol·
gári társadcJ!om n(Jgy ré
sze közömbösen uívul má
radt. mig él szocjáld~mok

raták tOO százalékb(Jn be·
vonultak. Azonban még igy
is lern<1f(Jdlak voin(J, ha II

régi Kovács-Tóth párt,
(Jmelynek vezetői henn van:"
nak' (Jl E~'Ységes Párt el-

la8ztottun
Gyoma 4021 szavazójából

csak 916 szavazott.
6 polgári= és 4 szocialista párti győzött.

A ,b~késcsabéli vegyvizsgáló g-áló állomás vármegyéilk 10
1I110inásséll sel'k\Znló munka..vábbl bÚLdle:rmelésél'e irányt
társat kapi ak ga7daink, melY$ 'mUlal, ,a mull, évi lermésünk
nek segitségével állandóan el- ról pedig !udományos kiséri e-

(ekkel mel<!állapí1olla, hogy a
lenÓrizhelik önmaguka!. Ez az sil'ányabb minósl?gl1 bÚJákkal
állomás il, gazdak" él'deke&! ,felkelt ha~Vl1iéscsak ",lsó ..
szolgálja, lehál ismeriék meg rendű búzaI vessiink.
élnnak nil1köd.zsél, tudományos Ez cl véÍndoddállílásnagv
ériékéI. El; a kiáliílás,isf.znyes . szolgálatot lehelne' az egvsé$
bizonysága. hogy nyol.c hona· \?es búzalermelés bevezeté
pos míiköJésével él Vegyvizs- sére.

a ya is .,jólszelektálja,
akészülé e Lach és' un-tól v
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,
tüzifát Wagner Márton f'hd

,~Qtelepéft VeeYtli

Akinek egy jó erős igás
szánkóiö van eladó jeleni5~

fried GézánáL

Már december 29-én
Z Á S!

Itt az utolsó pillanat!!!
E G Y E

.ÁLLAMSORSJEGYET I ! !
Huzás december 29
én délután 3 órakor_

Szalay u. 10/12 Alagsor. -,
December 29· én dél
ig még kapható sors~

l jegy_
Próbáljon szerencsét! t !

Jelentkezzenek
azonnal azon nők, férfiak; esetleg
családok, akik lakóhelyeiken állan-

Idó iermészetii összeirási, elárusitói
, vagy ellemőri munkálatokat -meg
jfelelő halli fizetés ellenében,-
vállalni akarnak. Ajánlo/hoz,
nyomtatott utbaigazitásokért kettő

darab kettő filléres bélyeg külden...
dó be. Szeged fápostafiók 155.

OVOMAI

LegsürgősebbenhelyrekeHállfta
a mezőgazdasági termelés

gazdaságosságát
Nagy számmal vettek részt e gazdák a második

. '. gBzdaérdekképviseleti gyUlésen.

levente mulatság, A gvo
mai Leventc E~ycsüll2j 193.5,

, . , d,zcember 31~én nögyszabá.su
HOVA LETTEK SZHV8szíer estél rendez a Hol·

a régi karácsonyfák) melyek lel' szál16ban, Szinrekerilla
ragyogtak,holJa a régi ka- "Csókos huszárok" operett.
cagások

p
melJ7ek a mi gyer. Utánaláncmulatság. Belc~píidíj

k 'k l l Dés 80 fillér. A Levente és
.me szan ról esi ifJgeltek, ho- CserkészzenekarokmuzsikáJ.

December 17·én, vasárnap egyedáru~Óijoknakbl'1:veze!ésé~ va a régi remények, amelyek nak. A Leven/e Egyesület 1216
délelóll él gazdalársadalom •vel volna megitalósilhal6. ,a miénk. voltak? ,Hova lett nyösen ismeri műkedvelő gár
minden rétegébólnagy szám~ A másik mÓ,d él mezőgazda- 'a gyermekkorunk? dáia ismét ki tesz magáért és
ball gy iillek össze él . gazdák 'ság bevételeinek összegszei'ű Testvértelen őszült-ifjak e~rY kellemes esllel zárja le él!:

Q. községháza ll..a.gyterme,'ben, emelésére: az értékmérő és ó-esztendőt .

"

mélyéről félsircamult, s Zo-
ahol O, Nagy)LáiZló községi fizető eszköznek, iehát a pen' Azok az adózók, akiknek
mezögazdasági 'bizotJsági el, gönek !eértéke!ése ujján mu' ,l ~Og.ása, ,e.ln.y. o.m.ja ~z. alle~UJ.'ás 1933 évi együttes adója nem
nŐk elnöklele alatl'jarloHa meg. ,Iéllkozik, amely Ieér!ékelésnek Ienekeket., Be szomora IS ez haladja meg' a 150 pengöt,
él Tiszéll1luli Mezőgazdasági :a mérve CI mezőgazdaság be· a, karácsp,njJ" jaj be szo~ abban fl kedvezményben ri"
Kamara gyemaimásodik g€lz:,vételeinek előbb emlilelt70moru ... , szesülnel\, hogy ez év szepl.
daérdekképviseleligyüléséL száúlleköscsökkenéséi ' ki, 1.30,án fennállott adótarlozásai"

A gyilléstG. Nagy László egyen~iten?ő, ugyancs,ak kbo '. Aesopusimese _ vagy I kal minden külön kérelem elő..
elnöknyitolIa mZll,maíd Var' 70 szazalekos kel!enelegyen. 'i d' I't. teriesztése nélkiil 5 tiv alatt
ga L6s?:.l.Ó?lez9g~zdasá~ika- EgVidejGieg célravezető in. i~ a sz~v~s, v~n eg a as ,kamalmentesen lőrieszthetíK.
mar~1 lilká~1 i~;me:rle!le CI Ti, lézkedesek kell, ' hogy' tör·' i' ,L\~qopU~! mesekb,e,!~olvasjuk, Akiknek 1933 évi együt/es adója·
szánluli "Mü:ógazdasági Kl1ma- l<llllenek minden vonalon ab, l! hogy egyszer él r0!HI koma él 150 pengót meghaladja. azok
ra november 5~~n Debrec~n' ban az iranyban, hO~Yll me· . veudégűl hivla él gólyá!: finom az adóhivatallól, akiknek az
ben meglartott rendkivüli ~öz- zó~azda~agezidószltl'inli'ki, csemegékc! lálaltak fel de csu- 1000 pengőt meghaladja. él

~yülésén megtár~yall és elfo· auasi hW~lej ös~ze~ulü)en ne i pa laposi.j[1yérban, ugy hogy . pél1zügylgazgatóságtól kérhet.
n-adott. hwaslalokat, melyek az VélilOL.ha~Sdn~k. Cun mouuCik él siegénygólya bizony chen nek kedvezményt, mely ~esctl
'5 erven yesllese él feollélilo ~a~.. r d· l E" I ,", I ' ~
allrárliálsáll.ból való kib,ontako dasalli fí,nClre ugyanolyan kJ" mad.. ZI: IS~onoz ~ él ,go ben éví6 százalék karnai mel,
zás! célozzak. 'héllossal volna, mmt adeva-' Iya. 11llkorszmlen vendegsegbe letl ötéves részlelfizelési ked-

1928. évblÍn a ma!i!VIH m,e..!orizáció, aIKa!lIlaÚlsa, Majd hivtá el róka komál, de a va' vezmény! kapnak. Az Olllar,
zőgazclaság Összes növényi >is 'il gazdagyihes egyhangu Mla- l csora csupi'rhosszLi nyaku üve. tozásokra is adnak fizetési
altati termékeinek érfékébólaz rOZo!ia~ teHe _ mlt::gdeva.a'Ti

q

g'ekb:zri vol!' tálalva. melyekből kedv;zzményl.

él l'k'o~; a'ra'k m~llcl! ,minden szanluh Mez.olldL-dosagl I:\.a.- kényelrrlesen szed,égette él gó-
l". H '" maranaköz agrarlfél'salSboj~i- ,." '. . .' Mussolini lapja szerint abi·

megmúvélt kat. holdra 225 pen· bOfllakozás érúekében IZJöfer. Iya az enmvalót de ci IQka ki?szerződésekrevizlóiakilét.
oó'ny'"I':;"hrlhl~ 'lufóll,"ezidénpc, Jeszleli ialfaslalall selhalaroz· CSaK a szája szélét nyalla, I
E5 '" ""Il. I. lenDl meg esz.
díg,12z,",aZ' érték márcsak hol· ld, hogy akdm~.ra ,,&ÜaSlJonl. /\7 c{mullnapokban 0gyik
dankéöt oj pengő! jiCszld, iéihoz. c::;a!l~koza::;al .u:nfiralil~gszivCs vciJdéglá!ó iöíwstársUllK I

,.j.' '. /elenllDeüyoma kozseggaz- .~~' 'C" ' !' "1"'- ','
vagyis az 't'92'8.évinek csupán daközÖrnsége dr. Kallay Mik... dí~z.n~jOl 05, \ a~SCI Cl: (! lm la CR ,

31 ;szá~alék,ál. Jós főldnlivelésügyi miniszter. lrefhl i5 szeretobóraiunkaL A i

,Kzagrárlermeles' jövedelme- hez, kérve él. kamara állal han- iáLa,lcís körűl nem is voll baj,
zób.bé, télelére k~1 uton lehejgozléllOt! gazdakivánságoknök volt otl hurka, kolbász" joros
törekedni: és pedill fl: Kia<:iási . elf'ogádasiH és leljesileS'éL: Ikáposzia és sok jó egyéb, ami
téleleknek 'cspkkentése, a, be.. A 'rendkivül magas nivóju szem szili nak ízletes, hegyleve
'vételiknekemelése hozhatják gazdaérdekképviselelÍ:,gyülés is vOll bőven -de a s:i!ives
meg áz egyensuly' helyreállítá- O. Nagy László elnök: záró· vendégl-aló. gazda helyell az
s8tsél mezőgazdasági lerme-' szavaival ért végeI. . udvaron egy. hatalmas szaba-

j', '·····d '_. ,- "I ,don bocs.átoll véreb fogadtaes gaz.,asa~ossaga . ' A sütöipar karácsonyi és uj- '
.A kiadások leszállilásaazon évimunkaszünete, A kereSke. él vendégei.5 aLS minden alku

a mO:donlehelséges, bogy él IIele rmii:S yi mulis.deriumm0s! dozás nélkü i az előre lálhaló
nemallráreredeWjavaknak,lüaooll rende Jele érleImében all elfogyasziani véli hus he
valamint a gazdak illlaf telje. dl2cemher 24-én, vasárnap él lyeH kiharápoll ~Y iódarabot
" . , 'sülóiparban az Ofszag egesz a lábszárából él vendég'nek ...!
;ithel6 szolgáHalásolwak és lerülelen az összes munkál él
l'izetésekriek pén'zértékél kell 'köznapokra nézve megaHapj, A szíves vendéglátásI viszo
ésötkeriieni ugyanolyan mér·', . tou idóponlOáLkél óra val ko~ nozni kellene villoIlli harapós
.ékben, minlamiiy mértékben ,'rabban kl2zdl1eiók meg,és deli iharopnivalóval.az agrárcikkek árnivója sü, - 12ó.raig végezhelök. A kö, l
: ,.' zénség áJla!'sülés·céljáb.ól él ll' Boldog karácsonyi ünnepe-
lyedLle, 'sülóiparosh07.viH lészlanemü- ' ..

A: bevételek emelésére két ek és husfélék kisülése délu- ,ke~ kiván előfireíőinek és hü-
, rri6d ·latstlkcéÍraYezelónek. tán 4- óraig végezhelóélzzal él 'séges olvasóinak a Gyomai

Á" "'k; , - , dasá i korlálozással" hogy e munkák Vjság szerkesztősége.
z,egYI : a, mez?g~z .g elvégzésére a sütóiparos, Oróf Bethlen Istvánt üdvö.

lermenyek allalok eS allalller· amennyibeniiUandóan 8 vagy
mé,~ekárán.al< él belsófol'ga~ 'Hulal több ségédetfoglalkoz- zölJe él vármegye közlgazga
JornbaIi minlmálósEl, ,teháta tal. legfeljebb 2, egyébként pe- tási bizoUsága.
bet{ö'ldi áraknak oiyanniv6n.; dig. legfeliebb;, al~almazollat Kinevezés. Dr. Tamássy Emil
szabalyozása és' rögzilése, fogl~,lkozjat~at. A, Szilveszter gyulai kir. pénzügyigéizgafói

h": '.' - él dasa' () bev ó - naplöra esc v.aSélrnapon, de· "Ik" ,.. -. t
og.yamezoB', ~ l!;', "; cember 31-én a sÜlőiparban .1 ,ari' él penzugynllnlSZ er a

telel 8z.1928. ,eVI beveteleket az órszágegész terűleIén az jászberényi adóhivatal főnöké,

elérjék. Ez· a megoldás él gya-' összes munkák él köznapolua vé nevezle ki. Dr. Tamássyban
kÓrlalbillíaz iraliyltoU terme- néZiTe megállapHoH időponlló! a gyulaj kir. pénzügyigazgaló"
J~s-, .ilIetve~.a tery"a7.Q~lkodás déli 12 óráig. végez.helők, 7 ság- egyik kiváló, megnyeró

,bevezf2lésével járna együtt, s rel1~elQI ~zerlnl a~ ..lp~m:~SO~( modorus legslmpalikusabb
, , 'k j' , "6 az '.. ngedelyezelt kulon Ido ben {t· 1-'" t' í I k

az agrarerte es tes tere!'! ci f ~ teHesitelI munkál él r'?ndes mun- I sz vise O)e, vesz et e e. a >i~

t~rményekre. valamint az álla, kabúné! 50 százalékkal ma. nek .€Iólé.pietés~hezmi is őszin-

tol:tr~ ~s' án~ti ,íerm-'ÍkIZJn;zgal'labben kőá1?Jesek dij~u:nt i bz ~zi\T'of~1 vr~jtllóluí1k.

..



ANYA~ÖNYVI·· HIREK:
SziUettek:

Mahlyar.Lajo~,Csa'h Sándor.
Molnár jpzsef, Bogár István,
SzilágyiisIván Miklós, Vaszk6
Márt",

. Házassjpfk6töttek:
-SÜlŐ Laios-Varga Rózával.

B. Kiss Géza-Tari lIonávlIl,
Joó Léiszló-EkeEszterrel, Lu
kács László-l)einshrólh Má
riával, Bauer MiháIy-AilerZsu
zsannával, Mohácsi János
Nótári Máriával.

Elhaltak:
Bere Erzsébet t Onapos, Izsó

Islván 16 éves, SchwalmMár...
lonnéHerter Zsuzsánna 49 éves.
Szílág'Yi BálinlnéSzeretÓ Er·
zséb,?t 44 éves, BirÓ Andréls
42 éves.

Pánik a városban, lélekzeifoj-:
tóan .izgalmas történet a dzsun
gel királyáról, az ember-oroszlán
ról, oroszlánokról CÍrKuszról 9'
felvonásban. Főszerepben a leg
szebb emberpéldány: Buster Crab
be olimpiai uszóbajnok. Ez·· u
igazság: ilyen még nem volt !
Elbeszélni nem lehet! Leirni még
kevésbbé l Ezt a filmet látni kell!·
Ez a film mindenkit érdekel I Ez
a film hetekre szóló esemény lesz.

APOLLÓ HANGOS MOZGÓ
december 24-lki, vasárnapi

músora·

Pá.nik él vá.roSba·R c·

Paramount s:umációs viláetilmlft
8 felvonásban. 'Pöszertpben: Bas.;.
ter Crabbe az aszás világbajnoka. '
BJMBÓ HEGEDtJLhangositilkk-: .
jilm. Paramountésmagyarhirildó.
KaráCsony estélyéreva16iekintetf']
a~ előadások 3, 5 és 7 órakor .

kezdődnek. .

Onne.pi karácsonyi musor.
1933 december 25;en hétfön
Ula szenzációs világfilmje, .

EDGAR WALLACE első jilmje

A titokzatos ajtó
(Eine Túr geht auf)

clmú izgalmas deiektiv t~rténtt 7
felvonásban. Nem a megszok(}tt·
detektivtörténet a mindenjéIelehe
tetlen kalandokkal. fumem Edgar
Wallacenak a világhirilirónak egy
mesterien megrajzolt éldtöri/nece.
Budapesten az Ufa és Urállia
filmszinházak előkellJ ·köz~nsigí2

elragadtatassal lapsrJlt a mesteri
rende?önek. F/tLUS/ LAKODA-.
LOM; szinpompásfelvételek a tiroli..
hava~k tövében fekvő falvakbtJl..

1933 december 26-án kedden
johnyWeissmfiller fószereplesévei

TARZAN
a modern Éva és a modi!rnÁddm
szerelmi regénye az őserdóNzgal.

malmos, egzótikus környezetében.·
Főszerepben: Johny . Wefssmiiller
világbajnok. FLlPPY A o' CfR·
KUSZBAN hangos .trfikkfilm 1

felvon.ásban.

IElőadás(lk .... kezdete. mindkitnapon
. 4, 6 és 80flJkof.

SZé!kény.. Mester
[vagyok.

Bardzddt hasltok hófehér földbe. .
Szórom a magot, amit lsten adotL
Érzemr elfogy.
·megbicsaklik a fejem, rábukik·

{fiamra
- Suhanó autó tovaszáll,

suhogó, selyem látyoluszály,
omlik ... a selymes lábak után
túl· az .fivegen,

.betonlemezen! -
és nem fakad más senki sirva, ..
Verébsors ...

.VERÉBSORS ...
ina: Csáki Imre.

Az utca másik oldalán
eiY parányi szlJ.rke veréb .

· esdi le az elébb.
.. Meghalt~gy veréb, .6zilrke veréb...
·Lehullt az ósz! sárga :sirba.
- Suhanó autó tovaszdlt

suhogó. selyem fátyoluszály,
omlik a selymes lábak után
túl az fivegen,

·1Jetonlemeun! -
és nem fakadt senk! sirva ...
Verébsors. ..

Sugény volt ...
•Barázcldt .hasitott feketeftJldbe.
Megbicsaklott a fe/e, rábukott. a

IftJldre .. ,
Szlirke sUlény.volt. Nem'llette

{sf!f7.ki észre.

A Gyomai Dalárda músor
ral egybekötött zánkörü tánc,;,
vigalma. December 25·én este
8 á ai kezdeuel műsoros fó·
próbát. es december 27·án este
8 órai kezde,'~i.műsorral egy·
oekÖIÖUzó.rtkörú tlmcvjgalma~

rendez él. Gyomai Dalárda:
Béiépódíj25·én 50 fillér és
26-nn ··1 pengó. jegyek elővé..
!elben Beinschróth Gábor és
Lach fülöp üzletében v~lí+

lli:liók.

. Egy amerikaitai'ldrkiszá"!'
müotltl, hogy éi vil.ág idójárása
huszonhárom éves idóközök,,:,
ben uiul meg. A ciklusoklll éi
napfoltok változásaival hozza

Református istentisztelet
Endrödön. F. évi, dlZclZmber hó
24· i?n, vdsárnap délelóll pon
tosan Hz órakor rdormalus
ünnepi islenliszlelel lesz End·
ródön a gyomavégi községi
CJvoddban, a szokoll helyen.
EI: alkalommal az url szen I:

'l/O'c-;orál is kiszolgállc:ujl.lk;
Akik azérl ur vacsoraval ki·
vánnak élni, készítsek magu
kai méUáképen eló. s ugy ia·
ru II«HJ ak a szenl asztalhoz. Az
i~llmlis7.te!elre a gviilekezé5'
már fél Hz órakor megkezdó·
dik.Az iSilwliszlelelen imád·
kozik, predikációl larl surva·
csorál oszt Répas Pál gyomai
el !lök lelkész.

Endrödközség Képvisel~ Az Endrődi TestedzőkKöre
testülete dllc~mbller 19...m tar.. nagyszabásuműkedvelói eló~
1011 gyű!~sén elhaliuoz'a a adási flZ!Jdez január 6..ána Verébsors ...
közseui iőkepénzekela Endo 'b'

ll!> Népház moziterme en az IS" Rongyosruhájd,
r.d-Gvomélli T akarekpénztár.. mereles régi gárdával filléres
ndi, a gyalllpén.llár! IÓlvil pe' hel'yárakkiil. Rákosi . Vikior:
dig- a U.!kl?:iim~~vei .Állalanos Emmy c.·o:Rires darabját adják
T akdrékpéuziár Elldrod fiők.. Illó, mely a békebeli huszár
jándi helyezi el az 1934.év

o

; elelel elevenili fel. A rendezés
bitn betelikilnldtozasra. munklÍjál Kaczkó Feri végzi,

Pásztorjátékok Endrödön. At. ó rendezói munkájál má~
Al. eudroúl lalBiiOk kardC;:)űllY

mUH.lklll JldlJidll Pd:íiztonaiekol Ismerjük; azér! nagy remény:
r~nJul\ek cl KuliurhaL rm)Li~ Ilyel lekintünk az elóadás el~.

lerlll~b,l1. a ldnilofóldi bkofá· A Gyomai iparos és Keres-
beH! és dl örlégkerli bkoJaban A
él sl:egellY iskOlás gYllrmekek kedö Ifjakvnképzököre de..
fels<?~illZ~ere. cember 25-én fópróbá! és 26-

Ezer tudós egynangu vél~· cln múkedveló elóadásl és
mIZnye az, ho~y cl mai idók· láncmulal~ágot rendIlz éi Hol·
b,w lexikon nelkül egyellef! ler szállóban. Színrrl kerül él

Leány vásár opere!i. . Nem csökkentik a cukorré-
ember sem élhet. A lexikon pa vetés terfiletet?A Cukor~
épen olyan fünlos, mini a min·'Boldog.ujéve lesz, 3 pen· répatermelök Országos Szövetsé-
d·'II"'-'''·' '·e'ly"r. Tolnai Vilaa. Clo-e·rl v"'s'"rol ÁII;omsorsj'ncryel

'" .. u", " • '" ~ ~ u u u '"e' ge december 18-án tartotta évi
lexikotld kél kötele mo:;l iehwl mellyel ,(0.000 pengót is nyer- rendes közgyűlését Budapesten
meg és eLZe! él na~yszabasu hel. Minden gondjálól szaba.. az Orsz.ligos Magyar Gazdasági
mú leliessé, ·IÖkeleje~s~· váll. dul és eimo:1dhalja,jól kez.. Egyesúlet székházában Purgly
A kelkötel~lI"a összesen ó dódöll az uj esztendő. Emil v. földmh!elésügyi miniszter
pllngóbe kerül. Aki hallÍ 2 pen· A legldresebb irók és uiság- e~nöklete alatt. A tárgysorozat
"'ós rliszlelfizlllesre akarja k
6> irók irtak a Délibáb arácso· egyik legfontosabb pontja volt a
megvenniToinai Vilaglexikona o'yi számát, löbbek közölI La- cukorgyárakkal tár~yaló.biz6ttság
t~lies 20 köliGles sorozatát, kalos Ltlszló, Surányi Miklós, tagjainak kijelölése. Remény van
annak kivansagara szivesen I

Orbók AtlHa, forró Pál, Sle la arra, hogy az 1934. évben semkiid megrllndelólapol él kiadó- M .
hiváLili: Buddpesl. VII. Dohány 4dorján, Sásdi Sándor és .. aJ- fogják a vetésterületet csökkenteni.

2 lényi György. Három egyfel- Derék mezőgazdasági munk,bainku. l .
Műsoros előadás Póhalmon. vonásos színdarabot, gyönyö· számára tehát e téren ugyanannyi

V<l:;MlldlJ Puhdimon sikerüll rü szin-Mzi, film és arlislaké'munkaalkalom és kereseti lehető

mú:;oros elóadast tartoUa·{(l lJeket, cl l.egpompásabb rádió- ség marad, mint az elmult gaz
Polldlom és Tl::lek r. kal. ura.. músoroi<a1, legerdekesebb cik"dasági évben.
dal mi bkola tamIJlói és a kel kek et, ínlerjukal, regényi, uj· A gyüm6lcsöstéUk~eJése

gaz.dasag ifjusaga, mely eló.. fdjla reilvények~t, novellákal, veti meg az tllapiál az egész~

adasl közkivanaira december krokikat és regényi talál élZ séges és dús gyümölcstermés.
26-án, ünnep masodik napjan ulvasó a népszerii szinházi nek. Errál a kérdésről ir k1
megisméielik. Músor: 1. A képeslapball. A 116 oldalas merHÓlln él Növényvédelem és
fecs~gó (Monológ) 2. Böske karácsonyi Déljbábegyszáma Kertészet most megjeleni leg",
karácsonya. S,dndarab 2 fel.. csak 30 fiHérbe ,kerül. újabbszáma. Cikkeket közöl

vona.,ball. 3. Karacsonyi éló- Szövetkezés a posdókarteU még a diófajták kivál~szJá5ó'"

klip. 4. VIlIH?iUr~k vára. Vigiá.. ellen. Mint hírlik, nemsokára ról, az úiborels6 f0jlésérő', él

ték 2 f.zlvonasban. 5. A ci· megalakul a juhtenyésztő gazdák kajszi termeszi<Íséröl, él mada.
~álnYlósnó Monológ. 6. Avég- . országos szövetsége. Régi óhaja rak eieléséról, a szigoru lél-·
r.zIH.lelel. Vigjdlék 1 f«:IYonás~ a juhtenyésztölmek, hogy központi nek él növényekre való haJá
ban. 7. Pilypang. Vígjáték 1 szervet nyerjenek,mely a kartell· sárófstb. A dúsan iIlusztráll
f.zlvoniJsball. 8. PeU ciganyke-· be tömörült· és tulzol nyereséggel kéllapból kivánatra egy alka.
servei (Monolág.) 9. Seui neni. dolgozó posltógyára kal szemben lommai él Növényvédelei11 ki.
Vi!o?iálek l f~lvonásbal1.Bdé- megszervezni őkel és megakadá- adóhivalala (Budapest, V.,
póJil nillcs,ÖilkentlZs adoma· lyozza, hogy különösen a gyapju Kossulh Laios.tér 1I. sz.) díj..
nyokal HorliJy MIklósIle Ófó.. I
mellósá!o?o inségdkciójilra kö- önköltségi áron keriHjönakarlel lala~ulkÜ.ld lélpun,krav~ló hival-
~Lön(?W~1 fo~adnak.)tulajdonába.. , <kozass~l mLltahr1lny.,s.zamoL
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Kereic:esKlirolyn61 ,8Z óbornak li~

terje 48 fillér. .

A helyi 6118tl:llztoslt6 sz6vetk. feT.
hivja a tagok figyelméta tagdíjak gürgö~

befizetésére. .

A Békésmegyei Alt.ltinos T8kll~

rékpcSnztir gyomai fiókja (ezelőtt

Gyomai Takarékpénztar) piactéri szék~
házában egy utcai nagy üzlethelyiség
1934 január hó l-től haszonbérbe kiadó
Ugyanott azonnal kiadó az Attila-utcá
ban levö, az intézet tulajdonát képezo
Garzó Bella féle házban egy egYllzobbl

konyhás, kamrás lakás.

C8l1r6pk6lyhék, kandallók és vas
kályhák lIzakszeru javitását, átrakás!t
fa, szén és vegyes tüzelésre jótáUással,
olcsón eszközlöm. Szép és olcsó ú.j
kályhák raktáron. Váczi Lajos e5erép
kályhásmester Békéscsaba, l. ker. Bá
nát-utca i. !IZ. (1-15)

eoo 1'11. 81 lY 400 n, öl révl.polll
'Vetemény föld gyűmölcsöslIel valamint
! butorowtt különbejAratu utcai lU""
kiid6<kt. HerthyNt u. 30 'Iz. alatt

bármilyen kivitelben v á! I a I j Cl,

SZEMENKÁR MÁTYÁS'
,kőnyvkölészeíe Mező,berény.

,Iskolai tankönyv kötése 50 fill.
Á(aiánlatlal készséggel' szalgél
a "HUNGÁRIA" könyvnyomda
Gyoma, Kossuth Lajos· utca
ahol megrendelések feivéleinek.

szerelő öccse
FERENC

.t.A Gyomai Polgári OlvasókörIdeJ.:ember 26-án (l<arácsony má
l' soanapján) este fi órai kezdettelItáncmulatságot tart, .

I" 'Mulatság. ,6.:z Iparos és Ke·
. Kedves Bálint. Bátyám,!' i rí!'oskedó 1fj~lz ÖI1képz6köre

. Pusztavarsdnyhdtrólked"l !Zlóadá§~ban Ki'jrác50nykol'
:-vessoral't kaszÖnöm.. mttt tiJ.-1 szinre k~rüJ· cl "Lí2ányvásár".
dom, hogy puha szivvel, de kér,. I Utá'na láncmulElÍság..
ges tenyérrel. irta levelé.t. . S a ! '.
paraszfgj"Jmai'llja:cajekele ~á- ~ rHftRilUeftftRR;'''RRH ' .

nyaigöröngy imddata Jdegzi . NEM OLCSOBBMÁR
be mindenmondatdt és (1 ma, A B
gyar,föld .szerelmé.vel indrtotta .mint a szóda'viZ,
tintába pennájátakkor, amikor DE NEM IS SZÓDAVIZt
panaszdnak,hangot adott: .2fi I I é r

"Husz évt. hogya mqgam
t l 'd '[ Ál k' ;rr-F egy liter kadarka vagya aj fO e; e , me5J izettem min- .fehér fejtett uJbor Soltvad-
dig .a községnek, az egyhdznak, kert állomásra kis:zállitva

s feladva. Vasuti fuvar kb.
az ·orvoslzak és a patikdsnak. 4 fillériiterenként. Csakis
de tavaly óta alig van egy-két 50 Iiteren ,felüli rendelést

,CS.irke (irdn,ál több a házamná.l. fogadokel. Hordót dijmen~
tesen adok aszállitás tar-

Hol van. a .pénz,- tekintetes tamára köles'5n; hordóm

Ö Á h .,"? 30 napon belül bérmentveI
cs~m ~ . a. na,am mncsen küldendő vissza. szétkül':'

Erre adjon nekem [!lő feleletet I" dés utánvéttel. Egy pengő

. . Bálint Bdtydm! A Ni,emzeti levélbé.IVe,g ellenében kiil-
dök mintát a borból min-

Bank legutóbbi !dmutatlfsa sze- tásdobozban, bérmentve.
rint 270 millió pengő van for- Soraim kellemes édeskés
ualom.ban. H.a ebbo~l 1m.'on!J·uk, italuak. tiszta, tökéletes Z8-
5' ~"matuakés n e m s8v8nyuak.
azt a pénZmell1f.yiséget, ,ami a eim: Székeiy ferenc
kasszdkban·.hever és hozzdadjuk Solillvadkert, Pestmegye.

a ováltópénzt, ugy 200,milliónak
vehetjük a' fo.rga lomban levő

pénzmenll'yíséget. Bizony ez nem
Sak, mert ebbá! egy honpolgdrrd
mindössze 25 pt!ngó esik~ Aki
,~ek pedig ':JOOpengóje van :oda
haza.•.ez azt felenti, hogy négy
másik embernek egy fillérje sem.
lehet. ' .

Ezek kiJzzé tartozik'· Bálint
bátyám is.

Egy fillérje nincsen. Ne bdntsa
.~zért" a magas korm(inyt,' ,mert
Trianon ,miatt ,bel- és külföldi
adóssdgunk' 4 "százalékos ká-'

. .320 millio pengő, vagyis;
több, a forgalomban levő.

pénzmennyiség. ... .
.' 'Egyszerazonbtm minden meg-

vdltozik. (l revizió.. jőn egy
magyar sors, jőn egy más·

paraszti élet. A ,magyar szán
MSok uj éneke 'zengi be lJ. ha...
tárt: Feltdmadtunk! ..

Ezért a .m.agyar gondolatért'
érdemes krajcdr nélklil élni,; ér
demes magyar kardcsonyt, ·hus

plJn,kösdötÜn.nepeJni; ér-.
kőnnybelabadi· szemmel

himnuszt·' énekelni, varsdny-
hdti sziket fOlúibb -szdntani, ma
gyar buzdt, magyar h,.ilet, ma·
gyar sorsot, magyar életet vetni,
mert egyszer beteljesiilnek II ma
gyar, dlmQk . ','

Bort, buzát, békességet

t'\ '

1- Mussolini 18l?ja szerint l!i! bé
1. k"szerz'Ődé$ek FeviziÓja r"ltél..

tl.:zif1~t Wagner Márion Fiai llenm megle5z.

fateleDéll1; y.egy~n.J A von~tok i<i~,b~~n~flyobb'
.\: k~8~Ut:l'k6itl~k~dfllll{ •..

sszo,n
"':":::'I"e'.a""':n"'":.:, '.:'.",' "y..

" ,; C. • . ': ·'•."C' .',' :

': !' -~ , ..

. ~- ,~'~

. ~:: :,

••• j '>~ 1-,/ '~ ;:'··'o,:.~'J ,,\, .'00"; (";' :.;..~ '. ' .." . .

,T:últi;ng{)en~ode.n~tl~p.jaínkban . narorön' sók killföTdi cse*«s:(.sol{
egYt'e.t9ti~' é~ ,t{:l~b{eró~lj~s,vagy gyÖnyönl példányLQondo§aft el- .

4. gYQnQ'es~Qhallat·s~ikamiatt,.hogy rakosgatott . szőttes..csod'áki·a-
•iLnem is oly,;mr,~g ..m.ult.:~1-ivet, leginkább tŐi"űlkölőlCre :......:köz5é~

IeJ~etderJtlk ,'s,i~p,J .. kedve$ .volta gUnkben Is ráakadbatunk' még
elevenit~ssékfel. :. iruitt-ámott

Á' Bach .korsl~k· nemzeti l1vel- .Az erdélyi fejedelmi udvarokban,
\<unket' telte' rn'ég féHeuebbkin-Dunántul, vagy afélvidékiúdvar-

csUnkké, mint azelőtt vo~t, ~á~:~ :::f~~b:ii~6~e~é~~:s;::~f~ f~l~. !.
pa~ókáit. s a . és hímzés öseink i'

fa',lván~.!r krinolinjait. '. rllll1pjálrt meg-
Ismét fell:ámadt. híres-szép nem- vetelte uralmát; .ősanyáinl~ dolgos
zetivisiletünk, :melynek .feleleve- - két . kezében" kattogott- ·az,oszto
IIUéséf napjainkban is, pl. a nem- váta:s pergett; az orsÓ. Nekil( ta~

rég lezájlott Nemzeti Mimkahéten, :lánmég több okuk volta>fele
egyre többen· és tÖbben igyekez- désre, a maguk eJfoglalására,mint
l\ek. ,k,eresztUl vinni. Németország,.. a mai, gyotrelmes kor asszonyai
ban· ,a.házi. zenéléstakarjákvisl- ·nak, hiszen vad; vérzivataros,dúló.
szajuttatriirégi Jogaiba; mint amely . harcokban kÜldöU a ~zeretettférj, I.
mélyitl"a családtagok' egymáshoz az epedve . várt .hű ·szerelmes a I.
taftbzáSának'ér~ését. . .legtöbbször .esztendők hosszú 50-

~. ~rnff~l,v~tnkb~hé~városail1k~ :ráig; A' hbnfogJáJás .elötti korban
ban.'~(!ig 'a,'háboJu al(itt félbe- :gyönyörüen" kifejlődött, lovassport :
szakadt; J1ii'c,k~i~unka, a :régiés'solymászá3 lassan félbeszakadt, "i ~,
n~pies'~bim:t~$eink .éS csipkélnk· 'helytette éi hadak éshadif.elszer~.;.1·.
kmteluj 'életll~ .g;.~tiek el etidig lésekinditása, gazdasági számve~ I •
n:enlls'álmodott"művés~i f1lagas... tése\( '5 a tUdományok :ápolála _
lat~~ .. ' .c, '.. ·,..foglalkoztatták nagyasszonyairi'kat,

Min4ig. bizonYQ~, á,hit(j.ífog mig' a zseUérasszony megfogta .az
"'r,. " ' . '';-- v -.' .. .' '

hanöi:kézimunkát látok, még eke szarvát, ha férjét földesura
a. 'mall1:lPság ~~legéhységOnk hadba iz6Hiotta, -c- cs~kúgy, mint
miatf,olyan- divatbss~ vált csinos, a világháboru' kisföldíi asszonyai, 'I..

roltQs 2: r~ngtszönyeg 1$ IZ. akik vetettek, csépelte~" ,adtak,
M~~nyi,;gond~I~t~':l;11,eimyi öröm, vettek harcoló párjukhelyett. Heiyt
~ég.,WQP .gQn,ó•. :bá.l1~tés szomo... álltak am'ühelyekbeh;, az irodák~

r&siig rejtőzikazok;izineiben~ az ban s mindenütt; ahol szükség
eroteljes;:;'vagy gyöngéd· Cirádák- . volt a'férfimurtka' pótláilára. El.:.
baQ' él finolp..vitág,vigy· ievél, . háll~atott a guzsaly és .szövőszék
form'á.kbari,.sőtmé~'.~Siines)nér-·kauogása," mint madár aevihar... ·
tani.,Abrákban is.Ou'Ylrmak pL bani mert hiszen világégés volt,
ai,;~életi .mintára kéSzoit csodaszép nagyobb' . -és nyomoruságosabb
perzsa iszőnyegek. melyeknek áb,..: minden- addiginál. Nem ért rá
ráin' és' sIinÍ>ompáJál1. míg nJessltsenkl rokkát pörgetnL
~zs'ábí~.rl<egY·egYfi1iai.}ra~~tö~Érűnk-e még hozzá hasonlót?
r~k.,,: ~agy,.pen:sa. ifi!':! f~jeztekiNem ludja senki. Kezün!{be keiJ-e
fllrr,6,y,ágY9dását"vagy.,c$alódása újra· venni a tollat, a'vésőíp ka·
kinjait·a.Jágy, szelid, . ·tom- lap,ksot, vagy· boronáJ és gyep-.
boló" haragas. szinekben és for'- lőt' a' tű, . ai oHó és kötőtű, I.Z,

rMkban; addig nálunk magyar :"Ötkicsilándzsa" helyett, melyek,.
ifju. vagy: leány m~reni~ búsúl nek·forgatása még a harcokide
vagy ,_.ö,ry:ende~ a~ok{}Q, .Cs~kugYjén~,em szGnt meg, hiszen .ked·.
mint a távol~keleti társa~ miköz- csikorg6 tétben me-
ben uUai serényetj "csomólzák a . volt '. szüksége. De
szines, púha, engédelmes gy~p'" .' tudunk, hogy helyünket
juslálak~t-Keza~ nyomán. itt is fogjuk állni. . Sok salaktól I
kivir~l,aszlnpQmpás mágyarper.. meg a lelkeket a há""l
zs'!.. a torontáH ,szöttes,ép~ . tizzivatara, sokat tanultunk,
úgy, .ah~fehércsetnekj,ba- ég %lmi rnindenn,él t~bb, erős aka·
Jatonendrei,;vagy halasi esipke, a ratti!1:1 valamennyien egyet akarunk, ,
finom'légies .r.~baköli 'himzés, ,<u: II magunk és utódaink számarac:"

uByánUyen finomság~ .kötés,Jlor,,> jobb jövölI (y
golás, -vagy a csodás· hálól1lunka .
(netz ,vagy filé) .• ' .

A, szőnyegek Izinpompáját jó·
valfeUlImuljáka teng~!eken 'túfis
j(lIJsfuerf mezőkövésdi, tQrQ~kói,.
kaIQtasZe,gi,-sárközi és buzsáki .
him:l~i~k, melyekböllegutóbb a·
j&'lŐ.l.l~.: :vil~.n:d'Jo~.. vitt el .
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dig fizelésre kö!e!ezeHbózzá·
lartozója viselI. Nem követel·

. I heló a közkórházi ápolás kőll·

ség megfizetése az-annak meg,
fizelésére egyébként köfelezej
1ekt61, IUlnem ingyenes. ápo·
!ásban kell részesíteni a köz
kórházakban: l,) fl szü!őnóket .
é~a· szi.ilöHeket. 2,) ragadós
és fertöző bdegség miaUha~

lósági rendelkezés ölélpjónkót
házba ulaHakal, i.) Irahomáso·
kaL 4.) az efmebelegekel. 5.)

hadirokkantat<al. ha a közkór~

házi ápolási költség megfizii:I

arsay Lajos
vendégl6s

·elés.ter

!ese liZifenol~rtásuk.al. ~lllyo san
Jri~ü.· .

.K8zk6m61:1 A közk,órhazi ápo-
áPCilá,.i lási . köliségekGZI.ha
költségek aiol<nak behaiiá~a
elengedése. az ápoUra, illetőleg

ahozzátartozókra gazdasági
létekel veszélyeztető sulyos
terhel jelentene, a vagvonl lis
kereseti vis70nyaik figyelem,.
b~ vélelévef egészben vagy
részben el lehet engednLA'l.
e!engedés kérdésében II IÖr..
vénylmtóság első lisztviselőie

vagykórMz . felelős vezeltHe
hatámz.

l évi' árakéli fizetni fovábbra il ..
I A cukoffépalermelók BI~ki~

laHák me~ .. szövetségükkel lU
első termelői kar!ell!.Az. eglÍsz,
gözdölársada lom felf!gYllli tís
várla, hogy fo~ l!Z az alakulaf'
'prosperblnL Vollak,akik kélel~
k~dlek az eredménvességében,
só! olyanol~ illJ voltak, akik ltl~

len€7!ék . (I mioden ~ ujiJósJÓl
való irl6zásukban. Azok ·620n.
ban, akik a mozgalmat meVq
indították, ezek közöHve.teló'
helyen és elsősorban Purgly
Emil \foli földmivelésügyi ~14

nis.der nem engedték me.lgukat
e!lán!orilani, kieszközőlték ~f

kénysíerl.ársu!8selret1delésé~

és az Igy megalakul! termelő

I.
kartell·· m('gkezd!e· mÜkÖdit:'..
sét. •.

Mint mjfldenintiÍzm~llynekl

el1nekis kere3zíí.i1 kQ'lIeti esnie
él gyermí?kbetegsegeJ<Em az
(?!ső években. Vollak és. van..
nak h'ianydsságai. hézagai, az
azonban kélségenkivi.il meljlói....
lapiiható, hOljlY mrzgálltll.8. hl;;:.., ,
Irél l:'l l~gQtósebb és JflgIJalal..
masélbb ipari karten",J. a eu'"
korkarte!lel szemben. A !ömö
rülésbel'l reHő erő nem. bizo~

nyultpuslla-szónak. hanem
eleven véllóságkénl felelt meg·
rendellelésének és céliimak,A,
mezőgazdasági lermelés sza,. .
bályo~á.sa, elZ ugynevezeIt leni.
gazdálkodásíerén az első kig
sériel voll és ti kisérlet sik~..
rüll. Eréh'es, tetterős gazdave
zérekn~k sikerült nagybirfo,.
kos/és kisgazdálközös. n~..
v~zőre hozni és el különbözö..
nek látszÓ gazdaérdekekd egy
séges ~rdekre emelrrL A tÖ..
mörülé~ uHán egység€sileH
erőktrejlésnek pedig nemcsak
a~azdilk, hanem él meZŐilGZ'"
dasági munkásság ls élvez} fl
gyümölcsei! ~sigy p~ldaképnl
.szolgái arra, hogy az irá,nyi
toH. tervszerü .gozdálkodás
fonlos.sócialpolilikai célkHü..
zés! ls hivatva Ven ~zoJgální.

,Azok az ere_dménvek és la...
pasitalalok, melYGk.el ~ukQr..
réPatermelésszélbályozáseI hz...
nín . mütalkóznflk. ir~nyefvm
fognakszolg6hil'i:l mezög8.z
dasóg többi termelési6g11lnái
fennálló rendszertelenségek ld..
küszöbölesére is é~ vlÍger"di"'r
ménvb.en egy eg-y·sél.;€s. 6.nO,~6
lrányl'lott hcrmel\Ísirendszerre
fogrli'lk' vezetni. -aminek 11'1t»
előbbi ;beköveik<t'zésél .örÖ11I
m~l és bhi.l.k.!.mmelYlirJuk. .

Irányíto
A -Cukorrépatermdők Or,·

5zágos Slöveiié,e f. hó 18·
án far/olla rendes közQyüléséí
Budapestel'l az Orszá~os Ma;
gyar Gazdasági Egyesüleí
székházában Purgly Emil ny.
földmivl21ésügyí miniszícr Ql
nök l<tle fi laH. Al. elóterjeszlí.?ji
ielentésben a szövelslÍl;r veze
tősége beszámolt 82' 1932/i3f
gazdasági évben kifeilell míí
ködéséről, m~lyrőla szövet.
ségb~ll tömörül! országos gaz
dllközönség osztatlanul l.'i IlBg·
nagyobb elismeréssel nyilatk~·

zotl.
Annak dacfirlil, hogy ~ vi·

szonyok az 1930; évben kél'"
ség~nkivül rosszabbodiak, eI

eukorfogyaszlásis esökkení,
BT. elmult évben löbb volf El

cukorgyárak ré"zéresl Icsz.el'~

z6dl1i kötelezett répamennyj·
sig, min! az előző 1932. év..
ben. Ez a különbözet 500;000
métermázsa volt. ami állag
4000 kaL hold répalerülelnek
felel meg, Viszont iZZ él .fedílet
mintegy 200.000 munkanapol
jeleni és igy mezőgflzdllsilgi

munk á~Binkrll:lk ennyivel 11211
nagyobba munkaflikalmukés
kereseti lehetóségük az előző

évvel sz~mben.

A Ilhzonyok f05Slzabbodása
az á t.wét'l li árban sem Idézett
elő váltOZéÍil. A cukorgyárak
kénytellinek votlek az előző

ÉRTESITEM
Gyoma község n. é. közöl1ségéf, \'alamlnl a ie5m,
Jeleket, hogy ~ modem kor vfvm<ÍnYéli szerint felszereli

szódavíz vára at
üzembe helyeztem, s iígy il leglIszlábban

kezelt szódavízzel állok rendelkezésre. Ugyancsak szí,
'lesen állok eljegyzések, lakodalmak, valamint jársa~va'

ciorákrendezéséhez szükséges tiszlán kezelt teritékekkel
a n. é. közönség. valamint tes! iiktcti< rendelk~zésére.

Szíves pártfogási kél":

Egyéb tud~ A gazdánakháú
nl valók. és kÖrhilzlilpolási
kötelezellségén el lapuló fizelé
si kölelezeUsége együtlesen
sem terjed Iul 45 napon. (Köz'
igazgf.ltásibiróság~335/191O

számu iléletc.)

Az idillt sérv nem belegség,
hanem teslifogyalkozás és ilyen
eselben ei szolgálatadó gazda
fízeíésre nem kötelezhető. Ha
azonban oZ ápolás. e5el1e~{l

miHél fi SéT'if-.klZáródásf!. 'félgT
valamely kóros elváliozás álíal
iörténl, fi s70lgálaladógazdát
csak ebben az esetben lehet
ápolási költséggel megler.
helni. (l<ö~igéJzgalásí Biróság
857/1930K.)

A cseléd családiagjának kór·
házi ápo!ásiköllségeil B gaz'
da viseln! nem tartozik. (Kö7.1

igazgatási Biróság 1018/1910.)

G8zdlllli6gi A gazdasógi mun
munkéso'k kások gyógykeze
gyógykez.. léséről II minden
lC§Se. gazdasági munkás-
igazolványhan is megía!álhetó
1898: il. tc. 33 §·a cl köve/ke'
zőket rendeli ei:

Köteles él munkaadó amUfl
kakőzbenmegbelegedell ide
genközségbl2 való munkás
gyógykezeléséről és el!álásá..
róllegf"ljebb 8 napig gondos..
kodni s ha a betegség 8 napná!
tovább tari, él községi előljá..
róságolirHézklldés végetl ér~

lesiteni.
Fizet6$klp- HiEl a.gtjzda3ógi
telen csell. cseléd, vagy mun·
dekésmun- kás, akinek ápolási
klisok I"öllségeit 45; illeí
gy6gykeze- ve 8 nap után éi gllZ
lésa. dél viselni már nem

tarlozlk s maga is fiz-etéskép
telen, akkor gyógykezelésl kö!í·
ségeil a község fedezi.
(6000/1931 M. E.)

Kózházlta utalás es~lén~·pe"

dig az ápolás. éi kőzkózhózbe.l

szállilásköllségeil· az ápolt,
fizetóképfelensége esetén pe'

Utmutatás· a gazdasági cselédek
és munkások betegség esetén

valóellátásár61.
A ..Gyomai Ujság<li december

9-lki szómilbanisml2rlelfiik li

gazdasági cselédllkés munká·
sok baleset elleni biztosításá
ról szóló ludnivalókat, mos!
röviden· összdo~léllva ft nem
baleseil eredetii betegségek
ese/én szükséges tudnivalól<1I1
közöljük az ,érdekell olvasó'
inkkal.
A gazdas4- A gazdi'lsági cse'

cselédek !édek házi ápolásá
ház' ápohi- ról ~ (I szolgálali
ss. cselédkönyvben is
feltalálha!ó - 1901; XLV. I. c.
28 §·a inlézkedik. Ha maga i'J

cseléd, vagy él vele élő fe le
sége, illetőleg il vele élő 12
esztendőn aluli gyermeke éj

szoigálalba lépés 15 napia után
li sl-olgálali idő alatt megbe
tegszik, az orvosi gyógykeze
lés és a gyógyszerek köllsé
gei legfeljebb 45 napig él gaZ
da sajátjából tariozik fizetni és
él szükséges fuvart is tariozik·
rendelkezésére bocsátanI. Az
a gazda, aki évi 200
nál kevesehb egyenes· RlrltlVi'l1

van megadózialva, a köllségek
felél; az él gazda pedig, aki
200 koronánál több egyenes
adóval van megadózlalva a
köllségek egylizedrészél levon
haHa a cseléd béréből. Az 6z
összeg, melyből a levonás tör·
lénhelik,csak a lényleges gyógy·
kezelési és gyógyszerkö!lségek·
ből levődheiik össze. A _beleg
cseléd helyellesilésének költ·
ségét a cseléd béréből levoll'
nl Hlas.

A gazda terhére II cseléd és
csaladia részére szükséges
gyógyszereket oly módon kell
rendelni és kiszolgállalni, mint
az ielenleg a nyilvános beteg
ópolási és gyermekgondozási
pótadó terhére történik. Ha az
~ves cseléd, vagy az éves esc..
lédnek vele élő felesége,ilIe':'
tőleg 12 éven aluli. gyermeke
meghal, az ellemetés költségei·
hez temetési segély eimén
nyomban az elhalálozásakor
kőteletes él gözda 20 korona
(21 pengő 17 fillérrel), kiskoru
elhalálozásli eseién pedig 10
korona (10 pengő 59 fillérrel)
hozzájárulni és cl temeléshez
szükséges fUVilrfÓl is gondos
kodni.
il gazdl!lslis A. szolgálati idő

CliIeléd alaH megbelegedell
k6thavlgazdasági .cseléd
épolésliI. kÓrház.i ápolásanak
köllségell 30 napon áta gaz..
da viseli, ha a cseléd a kór
bázi ápolás napját közveHenül
megelőző 15 napon ilt il g(lzda
szolgálatában állOli. (6000J1931
M. E, ~z~mu rí?ndIHit.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél" évre 2"60 P,Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekkell: "
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.2D8.

Lapzárta > C S Ü t ö rt ö k este 6 óra,
_~____Megiel~ik minden szombaton réggel. _~

Felelös szerkesztes: ifJ. WAGNER MÁRTON
Szerkesztességés klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J o ln a, Kossuth, lajos utca 64.

"elefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) Icm. magas hirdetés
20 fillér, Ötszöri hirdetésnéj 10 százalék, tizszerinéJ

·15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Bálint Imre minis4teri .tanácsos,
a .gyulai államépitészeti hivatal
lőnökenyugalomba vonult.

szágos . szervezéUségünk..
ben :belsó helyzetünkön ja
vitani tudimk, kifelé pedig
az egységes magyar erőnk..
kel a revizión át ismét
visszaszerezhetjük,régi ha·
tárainkat.

Hisszük, hogy az 1934-ik
esztendő meghozza bará
taink segitségével a mélgyar

lreviziót éS. megszünteti éi.

. gazda.sági válságot.

Buzaexportun
1933. évben.

I
épületek (vármegyeház bővitése,

orosházi föszolgabirói hivatal és
lakás épitése, adóhivatalok, isko-
lák stb.) épitése, melyeknek mü,
szaki kivitelezése Bálint Imre volt
állarnépítészeti hivatali főnöknek

ritka eredményü munkálkodásá'
nak hirdetői.·

Nemcsak vármegyénk lakossá
ga, közelebbről járálunk is egy
mindig megértő, bármikor tanács
adásra, segítségre kész hivata!
főnököt talált Bálint Imrében, ki
nek eltávozását sajnáljuk. A meg
érdemeli nyugalomhoz járásunk
lako,sainak további becsülését és
jó kivánságait adjuk át Bálült
[mre miniszteri tanácsosnak.

Hivatalos statisztikai megállapi
tás szerint az ország búzakész
Iete ebben az évben több, mint
tiz millió mm. Ez a hatalmas
mennyiség igen erősen megha
ladja az utolsó tiz esztendő ter

mésfeleslegeit. Ennek megfelelően

a kivitelünk is erősen emelkedett.
Novemberben pl. huszonnégyszer
annyi búzát exportáHunk, mint
az elmult év hasonló hónapjában.
Megállapítható azonban, hogy bú
zánknak ujta megváltozott, mert
amig él mult években feleslegein
ket a szomszéd államokban sike,
rült elhelyezni, addig ebben az
évben exportul1k <il távolabb fekvő

nyugati áltamokba irányult.
I Olaszországba kb. száz, Angliába
! száznyolcvan, Hollandiába három

száz, Franciaország~a pedig mint- .
egy hetvenezer mm. búzát vit-

, tünk ki.
Sajnos, hogy a kivitt búzának

Iaz ellenértéke részben a fuvarIköltség emelkedése, a hosszabb
ut, részben a búza árának az
esése miatt az előző évek ered·
ményéhez képest visszaesést mu
tat. Ez a visszaesés a magyar
gazdákat és exportőröket erősen

érinti, mert amig a nyolcvan ki•..
lós tiszavidéki búzáért ez év ja
nuárjában még 14-15 p·t fizet
tek, december elején ez az ár
7-7'5 pengőre eseH vissza, ami

I ugyszólvan 45-50 százalékos
I. visszaeséinek fe:;lel m€~, j,jj e!$.-

vállaJkozókkal kisérletezett és ma
már egyik, az állandó útburko
latok legolcsóbb és mégis min
denben megfelelő útburkolat ki
kisérletezése és bevezetése a ma..
gyarországi útépitések rendszeré
be az Ö nevéhez füződik. Ez a
burkolat 'a betonba ágyazott és
cementbabarccsal kiöntött kiskő

burkolat
Ugyancsak a Bálint Imre ér

deuIc, hogy Békésvármegye két
öt km."-es törvényhatósági út
siakasZón (Oyopáros-Szentetor
nya, Csorvás-Gerendás) egy ré·
tegü betonutat épített. Ezek a 3
évvel ezelőtt épített betonutak fé
nyes bizonyítéka annak, hogy a
mi talajunkon, a mi éghajlati vi,
szonyain k között a betonutak ki
válóan beválnak.

Bálint Imre megyénkbeli mű

ködeséhez lendületes épitések fű·

ződnek :útépitélO (218 km.), hid
építés (19I2"-ben a 84 m. nyilásu
gyulai Fehérkörös-és a 170 rn,
nyilác~u:dobozi Ketiöskörös hidak·
fiak át~p'jtése~ I925-ben a szeg
halmi '~gqzma'imi"Berettyóhidnak
épitése,a,metöberényi 170 m.

l· .'_ - "", i _ -;o

nyilásu,:I{őröSlüdnak átépítése,
1926·ba.l1a körösladányi Sebes
köröshid jÍtépitése~.1930.ban a
Oyepeséfi.és Hat~Cri.6 m. nyiIá
su csatorna,hidifiépjJése, a gyu
lavári Fe~érkörös'7hidát€pitése,

a hetési nl~lom·~tí+~~'csa,t9rna-hid
átépitése,í9!i2.b~~>abékési 170
m. nyilásu :KörösBrd átépítése és
a. v~iZ'tői Tói=hid épitése) éi; köz-

iosdolgainkat ég·ha azse"
bünkön nem is tudnak
könnyíteni, becsületes igye
.kezetfel biztatnak, béHori
ftlílak bennünket az ideg'"
szal<adásig megfesiített' t6
vábbi tűrésre. S az együt...
tes összefogásnak erŐssé

gében talan túi, magyarok
is hamarosan elérjük,hogy
a nemzeti egységben ön·
magunkra találunk s ·Of"

Vármegyérik egyik legrégibb'
fötisztviselöje, Bálint Imre mi·
niszteri' tan.icsos~ a gyu.lai állam
épitészeti hivatal 15 éven át .volt
főnöke elég fiatalon,55 éves ko
rában az előirt 35 évi szolgálati
idő kitGHésével nyugalomba vonult.

Bálint Imre 1910 óta· volt a
gyulai államépitészeti Ilivatainál,
melynek 1919 óta főnöke' volt. .
1931·ben műszaki főtanácsos lett
és most miniszteri tanácsosi eim·
mel lett kitüntetve.

Szakemberekelbll'álása .szerint,
de a magunk megállapítása s.ze~

is ~ékéliivármegye utjai felet·
te állanak· nemciak a szomszéd
vármegyék útjainak, hanem az
ország 1öbbi vármegyéje útjainak
is. S ennek műszaki·érdeme Bá,
lint Jmréé. Ö volt az, aki' a vár
megye· mindenkori alispánjával
egyetértően az elmult 20 év alatt
az elózően épitett 373 km.kiépí·
tett közutakat karbantartotta és
az úthálózatunkat 218 km, új út
építésével 591 km.-re fejlesztette.

Amikor az autók nagy tömege
valóságos útépitési forradalmat
csinált, melyben a nemes útbúr··
kolatok kikisérletezésében világ
verseny támadt, Bálint Imre nagy·
szerű miíszakifelkészültséggel, az
útépítési anyagok lehetőségének

ismeretével nem a másole által
kikisérletezett építési módokat
vette át készen, haneni a hivatá'
lába beosztott mérnökeivel, a"be.
csületes vállatkozó" szellemében
,ma'g'a körül nevelt m~yénkbet~

III

Vissza sem piHantunk az
elmult év küszöbéről. Az·
zal húzzuk be magunk ut6n
1933'nak kapuját: ide sem
tesszük be többet a lábun- '
kat!

Ha előre tudtuk volna,
mit kell az. elmult évben
kibirmmk, .sokan leroskad,
tak volna a kezdetén. S
mégis kibirtuk, átúsztuk.
Az ezutáni éveket is kibír'
juk, csak el ne veszítsük
a reményünket. Igen, a re'
ményünket tartsuk meg,
mely :reménnyel eddig is,
1914 óla hihetetlen teljesít
ményekre volt képes az

..emberiség.

AfŐld népei, nemzetei
elkeseredett gazdasági har
cot vívnak. . Minden nem·
zet az öneil6tás képessé·
gére törekszik. Legsúlyo:-:
sabb él nem gazdElsági 61·
lamok helyzete a. népélel·
mezés nClpi szükségletei
el6teremtésével, ha még
olyan olcsón is tudják az
élelmezési cikl(eket tólünk,
asajót zsirunkban fulla·
doz6 agr<1r államtól brsze
rezni.

Elértük, hqgy a világ leg·
érJékesebb búzájáérr csak
S'50 pengő! kapunk Gyo
mán. Ugyanakkor az ipari,
a kereskedelmi cikkek ára,
a magas közterhek alig
c5ökkennek

És mégis reménykedés
sei kezdjük az 1934-ik esz·
tendöt.

Bízunk benne, hogy a
Magyarok Istene továbbra
is ad erőt, hogy kibirjuk a
megpróbáltatásokat. Abban
is bízunk, hogy vezetőink,

elöljáróink testvéri megér..
t~ssd iriinyitják ü~yes':"ba"
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OlCSOBB
A B O R O
mint aszódaviz,
DE NEM IS SiÓDAVIZl

24 fillér
egy liter kadarka V&$>V
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb"

-4 fil!ér. merenkéo..t. csaki.S .50 hteren felülirendelégt
fogadok el. Hordói díjmen
tesen adok a szállítás tar- .
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentveI
küldendő víssza. Szétkül-
dés utánvéttel. Egypengö
l~vélb~lyegellenébenkül- ..
dök mmtát a borból min·
tásdobozbao, bérmentve..

Boraim kellemes lideskés
itaJuak. tiszta, tökéletes za,
matuek és n e msav8nyuak.

Cím: Székely Ferenc ..
S6ldvadkert. Pestmegye.

A gyomai fűzvessző,
Színtén egyik természeti ado

mányunk, melyet nem tudunk kel
lóen kihasználni, megbecsülni. A .
gyomai határban, a Körösme~tén
termett fűzvesszök nagyobb részét
idegen, szomszéd községbeliek
veszik meg.

Vannak Oyomán is, kik érte
n~k. is hozzá és szép, jó gazd~
S~gi kasokat és más szükségleti
targyakat készítenek az itt termett
fuzvesszpkbőJ. De ezek a munka
né~k~Ii.~k kisebb része. Pedig a
téh Idoben, mikor semmi munka
a~kalom nincs, ezeket aháziipari
Cikkeket otthon is elkészítheti az
aki ezzel foglalkozni akar '

Úgy tudjuk, az Ivánfenéki Tár
sulat ezelőtt 3 évvel azt is lihe
tövé akarta tenni, hogy a minisz
terí um részéről kért oktafótól s in
gyen tanulhatták volna meg a
fuzvesszö feldolgozását, de nem

_volt Jelentkező erre a tanfolyam.
ra. A Társulat még nem adta fel
a, remé~yt, hogy esetleg a jövő

telen sIkerülni fog egy ilyen tan
folyam meglartása. A készáruk
lehelyezésének megszervezésével
azt is tervezi a Társulat, ha ren
delésre tudnak ősszel hozzáfoo-ni
a vesszőfonáshoz, talán sikerruni
fog az itt termett fűzvesszőket

Oyomán és Endrödön feldolo·oznib ,

ezzel pedig Jelentős munkaalkal-
mat, téli . keresetet találhat sok
szorgalmas munkás ember

:"'Hogy'a Reres'etltiljrehnaay
jelentőségű a szegény embernél,
azt legjobban bizonyíthatják azok
a munkástestvéreink, kik a téli
jégtermelés és felszállitásávaJ
mintegy 5000-6000 pengő olyan
munkaikalomban vehetnek részt
amilyen alkalom a viz nélküli
községekben nincs. .

Lépjenek érintkezésbe a Társu
lattal, kik a jövőben részt akar
n~k. venni e fúzvesszők feldogo
zasaban, szervezzék meg a Tár.-

",su.lattal e~yütt ezt az iparág,Ú,
m]ellyel Jelentős téli keresethez
suthatnak munkásaink.

ia és elakarlák rabolni az ak,
latáslHíját. Kéry ~gy kapukulcs..

csal védekezett és sikerült eJ~ I
riaszta nia él rablókat, de köz-
ben 6 is megsebesült. Az eltyik .
támadó oki alba lOzurta. A csen·

dőrség a nyomozásJ megindi· I
totta.

ségében a ré~ óJa nélldilözött
békéL

Ismerjük Timór Imre birói ké·
pesség~it már a multból s igy
örömmel köszöntjük ől ujbó!
a birói liszts€gben és sikerl
kivanunk neki.

A válasz/ás eredményét II

jövö számunkblln hozzuk.

, ke, CI meghajszoli Jell<4!k, a r
kérges szive l< össremeleg..?dé
sél keresle. . KöUernény'?iben
tehetsége éskillönbségc! nem
tevő, nagy emberszQrelete su
gárzolt felénk. A "Verébsors"
mintha összedobbanlöHa vofna
a szíveket és Ó. il maga halk,
hangu gyöngédségével még
közelebb került fl lelkünkhöz.

(-Ih.)

GYOMAI UJSÁO

Endr6d közsé~g' eloljÉlr6sági
. választása~

Rablótámadás a gyoma-endrődi

.országúton.

yomtatvány re delést
teljes biz_lommai il Hungáriában eszközöljön !

Péntekre virradó éjjel vak·
merő rablótámadás lörfénf él

Gyoma-endrődi ors1lágulon.
Kéry János, a P>ékésmegyei
Általános Takarékpénztár gyo
mai fiókjának szolgája End·
r6drőltarto!t hazafelé, amikor
a félulonkél ember megJámad-

December 28·án Jnrlotlák
meg Endrödönaz elöljárósági
választást. Községi birónak
egyhangulagTimár Imrét vá
laszl.oHák meg.

Timár Imre községi birói
fmlködésélől IH,m várunk ke·
vesebbel, minI az, hogy meg'·
teremJi erélyes kézzel I<öz-

jó voll él Beinschrólh házas~

pár már ismerI lemperamefllu·
mos játékel. LaetI naiv, nyu
godt vidékisége, Kiss!. és
Marion játékában él modern
férfi és nő é!ethü alakiláso.

Schvartz ilonka a függöny
előll jól megállta a helyét.

Végül meg kell még .emlé

keznünk községünk lehe~éges

fiatal irójárÓJ. Csáki Imréről.

Bevezetőjébensíró magyar lel·13000-112
A Gyomai Dalárda kará~

csonymásodnapián meg nem I 1111" , "III , I t '
érdemelt nemtörődömségmel- Jaros I va asz as
leli tarlot/a meg műsoros lánc· '
cstélyél. Nem tudom elképzel· yoman II

ni. mi az oka annak. hogya Kovács Gábott harmadszor választották birón!llllk.
mélgyar közönség él legmagya- g

rabbal, maByarságának jellem, Hó olvadásos lucskos idő· Bácsi lános 165 szavélzailal ,
zÓíét. régebben büszkeségét, ben tartották meg möl il gyo· Közgyám: Arany Lajos 160
a magyeU' dall annyira szinte mai elöljáró~ági választásokat. szavazaiSaI. Gazda; Izsó fe:·
magára lealacsonyitónak tar/ja, A 4021 szavazati joggal biró rene 244 szavazattal, Adó pénz
hogy egy 13 ezer !akosu ugy" polgórból él biróválaszltlsnál lamok: Nagy jÓzsef 237 szo
nl1'ivezelt "kultur" nagyközség- 344, a közgyámnál 537, az al- vazalleil, Köz·pénztárnok: Ara
ben csak 112 ember akadt, aki birónál 321, a gazdánál 284, oyi Mihály 168 szavazallaL
cl magyar vér, magyar lélek. az adópénzlárnoknál266, a Esküd/ek; L kerülelben Mol-·
csodálata aikolá<;aib61 össze- közpénzlárnoknál 239, az es- nál' Albert ll. kerületben Gaál
álli/oli gazdag músor/ érde. küdleknéI már 200körúi vol! Anlal, lil.· kerüleiben Mariai
mesnek tartolta meghallgatni. a szavazatok száma. Allag Lajos, IV. kerül~tben Herter
Ha ősi könlösünk, táncunk szamHással ad mondhatjuk, Ádá.m, V. kerületben Putnoki
után !evetjük vérünk riímusát hogy cl szavazaHjoggalbirók Mihály.•
a magyar dal! is és helyébe él - 7 százaléka vetI részi az elől-. A m,?g"válisztott előljárok

sokkal kisebb érték ü, idegen- járósági v~laSJ:táson~ múk6dése elé bizalommal te-
ból behozott larka·barkaságo· A szavazáso\< déleJőH !o órá~ kin/ünk és remé.Hűk,hogy jegy·
kat islenililik, l11indenekleszünk, lól délutc:m5 óráig farfol/ak zőinkket és a képviselólestü.
csak olyan magyarok nemakik és teljes rendben folytak. . leHd egvüJ! ebben a válságos
a vérre.l áztatolt mag,yar .J{?)d, A választá.ser(ldmél1ye CI id.őben..c IQlz.osságunk.és köz·
kenyeré! megérdemlile EZj3z kqv~1k,e;í/:q::. I>iró: Kovilcs<;J'á .. ~ sigti"~~,j'LJrdek;ifmégétt6en
ul a szürke semmibe. vezeJ· él I~or 209 szavazaHal,Albiró: szolgálják.·

környezeJünl<be való beolva
dásba. A Nemzefközi magyar
m~ el magyarság ellensége. Az
anmykalászos rónál, a kék
e~et, cl fenyveseket az liten
nem az ellenségnek ieremlelte.
A Kárpátokon belü! csak jó
magyarok lehetnek.

Valamit el músorrÓI. Csak
köszönelIel emlékezhetünk meg
Pánczél Emil, Hajdu Béla kar
nagyok, Nónay Ferenc, a ve·
gyeskar ésa férfikar csodála
tosan kilartó munkájáról. Mint
ha ott vlbrtlll volna minden
mozdulalukban, hangjukban,
árva magyarságunk felelóség
érzete.

Molnár Gy~la és Beíllschróth
Gábor szivüket, lelküket adták.
ereztük, hogy él közös sors,
a közös keresz!, agyülölelel
szereteJté melegili. A magyar,
ságnak is közös a kereszjje...
mégis ...

Kiss Juliska és Lach Mihály
láncdueHje finoman kedves volt.

A másik táncdueH (Kiss Ju
liska és Schvarlz Ilonka) már
gyengébb volt·

A kacagtató vígjáték igazán
az voll. A szereplők beleélték
magukat cl pajkos helyzetekbe
és igy nem tudta meg6!1ni senki
kaci9gá!'i nélkül.

hez hozzávesszük, hogy a búZá-!
nak a legtöb esetben sok száz ki
lóméteren kellett vasúton tovább
futnia, mig rendeltetési helyét
elérte, ugy megállapitható, hogy
búzánkat .ebben az évben átlag
ban 30-40 százalékkal voltunk
kénytelenek olcsóbban tovább ad
ni, mint a mult esztendőben..
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A legpompásabb rádiómű

sor. A budapesti és külföldi
rádiók legpompásabb illuszt
rált műsorát a Délibáb közli
minden számában. Anép$zeru
szin házi képeslap 84 oldal
terjedelemben és gazdag tar
talommal jelenik meg. Ára 20
fillér.

Uj magyar folyóirat.' Ma
, gyor Otthon eimen az Orszci

gos Közmüvelődési· Szövet-
• ség (Országos Közművelődé

si Tanács) kiadásában és Szi
lágyi Sándor szerkesztésében
uj folyóirat indult. A kétheten
ként megjelenő 68 oldalas,
réz~{(lrcszerü méIynyomásu

,lechnikávai elóállHotl és finom
pöpirra nyomott folyóirCll ér-

.dekesebbnél érdekesebb, cik
keket, novellákat és képekel
közöl. Egy szám ára 60 fillér,
negyedévi előfizetési ára pe
dig t) pengő 50 fillér. Az elő·

fizetési dijak Tolnai Világlapja
kiadóhivatalának, de a Magyar
OUhon eimére (Budapesi, VB.
Dohány u. 12.) küldendők b~.

Magán polgári iskolát akar
nák nyitni dévaványán. Déva
ványiln már több izben kisérd
let történt aziránt, hogy polgári
iskolái kapjon a község. Saj·
nos, ezt él kivánságol ezideig' ,
még nem honorálták. Mos!
Nagy Béla református tanitó
inditott akciót egy magán pol~

gári iskola létesitése érdeké,
ben. Mindazokat aszülőkel,

akik gyermekeiket polgári is
kolába akarják adni, szombat
délutánra értekezletre hivta
össze és megbeszéltevelük az
iskola létesilés részleteit. Érte
sü!ésünk szerint amennyiben
kellő számu jelentkező. akad,
az iskolát felléHenül megnyit.
ják. A tanerők természetesen
okleveles polgári iskolai taná
rok lennének és él vizsgázta
tások kivételével épen ugy mú
ködnének, mint bármelyik' ál
lami polgári iskola tanárai mű
ködnek.

11+llREK
KiUföld; Lipcsében haliilra.1 FELTAMADUNK! . ,.

ilélték Van der Lubbél, a né- l irta: Csáki Imre,
me! birodalmi gyTilés pololájá,- Biharban .úszik az ég.
nak felgyuHóját. - P~ris!óI25' Fáradtan, vörösen ég
kilométerre eső Lagny község a mécs. A nap
mellett éi strassburgi express· éhes, nagy sírjába lép.
105 kilométeres· sebességgel· .zökkenve" megáll a gép.
belerohan t az oH veszteglő . 'Bozontos fáradt fejét
nacy-i gyorsvonaiba. 203 cm- . párnára ejti 'a nép,'
ber meghalt, 320 ember meg- . lehunyja könnyes szemét.
sebesült. A szerencséllenségel, Vérfolias keze szelid.
amely éi világtörténelem legna· Vasökle selyemre nyílt.
oyobb vasuli katasztrófája, hi-i·" t' l6 ava . ..
bás szemaforjelzés oko4ta. - Égen fekete fátyol. ..
Meghalt Macia ezredes, a Ka- BozoniosrfáfadIcfejit
talán köztársaság elnöke. -
Uíból fellángoll a japán-kinai párnára ejtianép;/j
háboru. A japánok egész Belső le,hil:.nyjakönnyes sz:~mét.
Mongoliál megakarjak szállni. Vas{jkltselyemre;,~y~lt

... S a bánat sírjába lép ...

Égen fek~te fátyol.
Szél sír· csenciesen távol:
... Egy perc!: ...Jaj l. .. Fel·

~ támadu,nk ! ...

, Elöfizetőinknek, olvasóink
nak és hirddőinknek boldog
újesztendőt kiván a szerkesz
tl~$ég és· kiadóhivatal.

Országos vásárok. Január ö
, án és 4·én Mez6turon orszá·
.gos kirakodó és állal vásárt,

. január 7-én Töröks7enlmikló-
son országos kirakodó ésá!
laNásárl, január 15-él1 Déva
ványán országos kirakodó és
állalvásárt tartanak.

.' Ötverimiílióm'étennáisávaJ
cs6kkentavilág búzatermése.
A legujabb statisztikai adaiok
sl;íuint él világ ,búzalcrmése a
~mlJlt evvel ,si~O}benlminlegy
ölvenmilliómé!ermázsával
tsÖkkenésl 'mulat. Ez a visz
szaesés fŐleg, Északamerika
éz Kanada terméshanyatlásá
nak a' kövelkezménye', ameny·
nyiben él terméscsökkenés él

kél államna! meghaladja a
szilzmillió métermázsát. 1953·
ban 1246 míllió méte.rmazs6
voli· éi 'világ búzalermése az

, 1930. évi 1510 millió méter.
mázsával szemben.

19.000 egyesület. Az érdek-'
képviseleti és e~yesüleli élei
racionalizálása egyike azok
nak él problémáknak, amelyek
mielőbb gyökeres megoldásni
várnak. A lel'ujabb adatok sze
rint ielenleg Magyarországon
több mint 19.000 egyesület mű
ködik, s minden 147 tizennyolc
éven felüli férfira átlag egy
egyesület esik. Egymagában
Budapeslen 2200 egyesületet Jelentkezzenek:
állapított meg a slaliszlika. A azonnal azon nők, férfiak, eset/IE
társadolmi és gazdasági szer- családok, akik lakóhelyeiken állan
vezkedésnek 127 él nagyarál'lYu dó természetű összeirási, elárusit6i
feilődése igen örvendetes je- vagyellenóri munkálatokat -meg
lenség volna, ha emellett szél- felelő havi fizetés ellenében, ~
huzásunk és szétforgácsolt erő- vállalni akarnak. Ajánlathoz;
ink következtében nem vol- nyomtatott utbaigazitásokért kett6
nánk annyira - 5zervezetle- Idarab kettő.!iUéreS bélyeg klílden,
nek .. , l díJ be, SZtied főplJSfa!iók 155,

Endrődön II főutcán

füszer .. és vegyes keres
kedés eladó.

Bővebbet Homok József fűszer

kereBk~'döfltl Endrödön.

nek, de ilyen tartós hideg...
re, azok sem.
A legalacsonyabb regg. höm. 23-án· 280
a legmagasabb,,, ,,' 2-án ~ 2 o

! . . ' ,. .' déli· 25-éri+ l
,L ," _ ,

legalacsonyabb" ,,~9~én- 10 Q

Csapadék hó alakjában 23 1Nmm. volt.

Minthogy kimondott hó
fuvás nem volt, áltaiábeln
16,18 mm. hótakaró fedi a
buz.ákat ProRnozis az év

első 3 hónapjára a Lucza
napi nép hit szerinti· idő

jóslás szerint:
Január: első hete mérsékeiJ
hideg, köddel, a bó köze
pe felé erősödik a hideg,
a hó végén havazás és
hó fuvás.

, ,

Február: eleje csapadé.;
kos, majd enyhe idő lesz
a hó végéig',

Március: csapadékos hü
vös lesz. a hó végér; 'de~

rült meleg idővel.

Tallér Ferenc

~ege I van
'eRlény. t loe
ENYHEJDÓTJÓSOLNA'K'"
1934 ELSŐ-NEGYEDÉRE.

Idől~r.~s. jeJJ~nt~~.~~:~elf!1!JI!_~~"~~m,b~r.; 'naVRI'öL
,..;....,;.~~ ;.'>. ~ ..:-;~ '--'--"-~ ,"~-~ --- ".1', ,- ' '_-'.: - - ",".

Magyarország: A kormányzó
a karácsonyi ünnepek alkalmá
val 52 elilé!tllek adoti kegyel
meI. - Három évvel ezelőtt

egy zsákói gazda kulba dobta
Szilágyi Margit 20 éves faluja
beli leányt, meri aitól félt, hogy
erkölcstekn merénylet miail
feIielenti. A gyilkosság csak
moS! derült ki. - Összeomlojt
a "S9jÍít Otthon" szövetkezet.
750 család sulyos károsodási
szenvedet!. - Karácsonyeste
Török Etel álíásnélkűli cseléd
leány Budapesten elégette uJ
szülölt gyermekét. - A felsó,
ház elfogadta éi nyugdijjavas·
latol.

MEGGYILKOLTAK DUCA ROMAN
MINISZTERELNÖKÖT.

December 29-én COllstanlinescu Miklós vasgárdistadiák él

kormány erőszakos válaszlása mia It - Sinajában négy revol
.verlövéssei agyonlőile Duka román mil1iszlereJnöl{öl. A. me
rénVlő előzőleg kézigránátot dobolt él miniszterelnök felé. Több
letartóztatás történi.

,"'-,,.. '. ',;Katalin ha locsog a
Karácsony kopog" mondja
egy fízgi közmondás és ugy
láfszikaz idén alaposan
bejsvcí!t. mert Katalin
napján kiadós meleg eső

eseH, karácsonykor. pedig
elég kopo~'ós hideg volt.

Az enyhe, szinte szokat
lanul meleg november után
december l-ére vi rra dóra
meglepetésszerűen hóval
és hidegge! váratlanul be-

. !<öszöntött a tél, de nem
az volt a meglepetés, hogy
hó esett és, hideg lett, ha
nem az, hogy szokatlanul
erős és tartós hideg lett
- ugy, hogy helyenként ta
laj menten - 30 o-ra sülyedt
a lú')mérő, A ami csekély
hullán1lással zi héten ke
reszttilegész Karácsonyig
tarton: . karácsonykor az

idő megenyhüll és azóTa

az enyhe idő állandóan
rart a mai napig.

llyendecemheri léJ már
régen volL Hasonlóan ke
mény decemberre csak az
id6sebbemberek emlékez-
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S:rerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTON.

Kerekes Károlyné' az óborl'lak li
terje 48 fillér.

A helyi állatbiztosit6 szövetk. fel
hívja a ía~ok figyelmét a tagdíjak sürgős

befizetésére.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomcla
vállalat, Gyomán.

felelős üzemvezető; Brűci'ler Mihály

A gyomai kir. .járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

4416/933. sz,

Arverési-hirdetmény
kivonat.

Nemzeti Hitelintézet rt. végreh21jtat6
nak Kurilla Pálné Paróczai Borbála
végrehajtást szenvedő ellen inditott vég
rehajtási ügyben a tkvi hatóság a vég
rehajtási árverést 450 P tökekövetelés'
és járulékai teha;tása végett a gyomai
kir. járásbíróság teriiletén levő, End-.
röd községben fekvő s az endrödi 3780
sz. betétben A t 8. sor, 9194/78. hrsz.
a. foglalt s Csejti lapos dülőben felcvő
2 h. 1503 öl területű Kurilla Pálné Pa···
róczai Borbála nevén álló legelőre 2176
P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1934. évi január 25.
napján d. e. g órakor Endrőd k9zség
házánál fogják megtartani.
Az árverés alá eső ingatlant akikiál

tási iir kétharmadánál alacsonyabb Ílron
nem lehet eladni.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az: 188t: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyamm~l
számított óvadékkEipes értékpapirosbatl..
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyell:é
séról kiáIlitott letéti elismervényt II ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláimi (1881: LX. t.-c. 1·41.. 15D..
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiiltbi
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
il. kikiáltási ár százaléka szerintm~ál

lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1933 évi okt. hó 2. napjálJ.
Záhonyi sk. ldr. jbir6 elnőle

A kiadmány hiteléül:
Pulugor

kiadó.

l
Ilük a S<-:,zkács-félc búzákai és

cl BánlHlli 1201. számu búzát,
amely az idei kanadai búza·
világkiállitáson cl legnagyobb
értékű kanadai bÚ1.ákkal szem
ben az első helyre kerüii.

Akiállitás be1.e1cl)lési határ,
él védett birlol< tl1lajdono~áj idejél a rl2ndezőbizotlság (Cime:
valahogyan vidjék meg él per' BudapesI, . IX., Közlelek-u!céJ
költségek szaporilásálÓl is. A. 8., telefon: 886-85, 866-01
pénzü2yminiszler ebben él renl.. és 866-05) a tenyészállatok,
deletbEm leljesili ezt a kiván l

• nál január 15·~ben, él többi
séigol, amennyiben cl rendele! csoportoknál pedig február
kimondja, hogya védet! bir· l·ében állapiloHa meg'.
lok tulajdonosát, mint alperesi,
nem lehel perkö/lségekben el·
maraszlalni, ha az első lárgya
láson elismeri akövelelést és
kimutatja, hogy az elói ri fize·
iéseket leljesiJetle.

A legfontosabb rendelkezése
ö rendeleinek az, hogy mind·
addig, amig (} védel! bir/okká
való feljegyzés a telekkönyv·
ben fennáll, nem lehet él vi'
deU gazda ellen semmiféle
végrehajtási lépés! tenni, még
akkor sem, ha elmulaszlolta
az l!lőir! fizetések !eljesitéséL
A hilelezó ezen az alapon
csak akkor, folytalhal végre
hajtási eljárásI, ha a biróság a
védett bir/oki feljegyzésl föröl
lelle.

mal és hosszu időre· irányJ
szab éJ' tenyészállatérlékl2silési
áraküak, igy l<özvctell hatása
iban lalánmég nagyobb érté
kű, mint a kiáililás helyszinén
;nutalkozó siker. Erre való Je
kiníetiel. cl megnyi!vánull leöz'
óhéljnah. rnegfde16en az OtvIGE
:külőnős hivatásának tekinti,
hogy.

1934. tavaszán - március
22-26 között - ismét
megrendezze kiállitását,

mili tegy hadai özenve a me..
zőgazdasági· krizisnek.

A kiáliitas rendezóségeigyel\'
szik él szokásos anyagon kl,
vül ul, tanul5ágos Játnivaiókai
is bemuíalni. Ezek . sorából
most csak a nagyszabásu ler;,
ménykiáHilási részi emliljük,
·amelynek ~eretében be fogják
mula/nJ a legkiválóbb minósé
gíí magyar búzafailá!<C11, köz·

Nagylendalettel. folynak
az országos ·mezőg.azdasági

ktállitás előkészületei.

ontos rendelkezések
a védett birtokok

ü yében.
A kormány vasárnap adta

ld a védel! birlokok I,özfel·
ügyeletére vonatkozó rendele·
tet, amely kimondja, hogy min
den védett birtok hivatalból
közfe]ügYl2lel alá kerül. Ezt a
felügyeletet a kormány helyi
~izol!ságok utján gyakorolja.
Minden olyan birlok feleli,
amely a százholdal meg nem
haladja, a magánhiielez6i fel
ügyeletet is éi helyi bizoflság
látja el. Megállapilja fl rende·
le! az! is, hogy hova kell be..
fizetniök El kamatokat az olyan
gazdaadósoknak, .akik igény
beveszik azfa :<edvezményl,
hogy összes hile\ezőiknekcsak
annyit fizetnek, mintha negv~

venszeresen volnának eladó'
sodva. E fizetésekhek azl a

. részét, amelyel nem közvelle
nül a hilelezőknek k~ll lelic'
sHeoL él védel! adós poslala·
karékpénzlári számlára köte..;.
les befizetni.

A képviselőházi vila során
felmerüIt ai él kivánság, hogy

zenet,
tfizifát Wagner Márton Fiai

fatelepén velY-o

A gyomai ág. hitv. evange
likus egybáz gondnokául is
méteiten Wagner Ádámo! és
pénzfárnokául ismételten .Hajl
bach Mihályl választolta meg
egy évre. Paál Samu volt
presbyte:r helyére Kurcz Mi·
hályt (Luther utca) választot
ták meg presbyfernek.

Az Ivánfenéki Ármentesitö
Társulat legutóbbi válasz/má·
nyi gyűlése a bizOI1YoS meg
lakaritásokból származotJ je'

lentékeny összeget árviz és
belvizi védekezésekre tarIaIé
kali el.

"Szabadság" vitéz Bajcsy
Zsilinszky Endre pompás he
Hlapjának karács6nyi száma
megjelenI. 20 nagy oldalon
kerűlt él karácsonyi szám a
közönség elé és a 20 oldal
minden sora igazi érléket jel

lent. K('Jrácsonyi cikke, kül· és
bel polilikai helyzetvállozások,
novellélk, szines riportok és
költemények töltik ki a lapol.
A Szabadság szerkeszlőségé~

nek egész gárdája felvonul·
lalta a lap hasiibjain tehelsé·
gének és ludásának legjavát,
Ugy, hogy Q karácsonyi szám
ffiéltóképpen emelke'dik ki él

Szabadság eddigi nagyszerü
számainak sorából is. A 20
nagyoldalas ujság 20 fillérért
kapható minden ujságárusnál.

fnmciaország fővárosa mel·
lett karácsony napján egyik
gyorsvonal egy másik személy
vonalba fuloft, melyet nyíli
vonalon megálliloHak. fddig
20~ haitilos áldozata van a
szerencsétlenségl1ek.Mull évben, amikoi, az

A· csonttoUu madarak az ül\10E elbaiátozIa. hO~nl él

idei iélen is felkeresték orszá.·· rossz vi:lzonyok ellenére meg
gunkat. A Madártani ln!ézel rendezi az országos mezőga'l

tavaly minteg, 1500 csonttollu dasági kiáliilásl, minden ol·
madara! gyűriizött meg- s már- da\ról akadíak sz.keplikusol"
is több, mint~O darabról kap- akik előre ba!siker! j()soUak
lak értesítést, melyeket az és az! hang07íaHál<, hogy él

északi országokban foglal< el. mezőgazdaság válságos hely.
A Madár/emi Intézel mos! is· zelében a gazdák nem fognak
iberen figyeli éi csonItollu ma· eljönni él ki€lllitásra. Az ered·
dfuak magyarországi megle- mények: él nagy erkölcsi sik~r

lenését, il! lartózkodásáf, ezért és él fényes tenyészálialvásári
kéri a megfjgyelőket, hogy fOf!2"alom alaposan nkáfolt a
é5zieleleiket (mikor jelentek kishilűekrc, a kiallitás. vez~i6·
meg? milyen mennyiségben? ségét pedig 111egerősitelte ab"
slb.) CI Madártani lnlézet Bu... ban él jól megfontolt meggyó
dapest, ll. Hermfll'ln OHó utca
16 eimre egy levelezőlapon ződésében, hogy él kedvezől-
irják meg. len viszonyok melleil fokozoH

je:lentősége van ennek az in·
lézménynek, mert gazdélg'
anyagával korszerű Ok/illó ri
vatcisl.lől! be, erősifi él bajok·
ban csüggedő gazdaőnbizal-
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